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महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २९४(१) बमोर्जम सम्माननीर् राष्ट्रपतिज्रू्समक्ष नेपालका महालेखापरीक्षकको 
५९औ ँवार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छु । मेरो कार्िकालको र्ो पािँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन हो । नेपालको संर्वधानको 
धारा २९४)२( िथा  लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १९ (१) को (क) देर्ख (घ) मा उर्ललर्खि र्वषर् 
क्रमशः महालेखापरीक्षकबाट वषिभररमा भए गरेका काम कारबाहीको र्ववरण, लेखापरीक्षणबाट देर्खएका प्रमखु 
व्र्होराको सारांश, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्ािन्वर्नको र्स्थति र भर्वष्र्मा गनुिपने सधुार, र आवश्र्क अन्र् 
कुराहरू खलुाउनपुने व्र्वस्थाबमोर्जम र्ो वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार गररएको छ । लेखापरीक्षणबाट देर्खएका 
व्र्होराहरू सम्बर्न्धि तनकार्का र्जम्मेवार पदातधकारीलाई जानकारी गराइएको र आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् 
उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा ३७ बमोर्जम प्राप्त प्रतिर्क्रर्ासमेिका आधारमा फस्र्ौट हनु नसकेका 
र्वषर्हरू लेखा उत्तरदार्ी अतधकृि र सम्बर्न्धि र्वभागीर् मन्रीलाईसमेि जानकारी गराई वार्षिक प्रतिवेदनमा 
समावेश गररएको छ ।  

नेपालको संर्वधानको धारा २९४(३) बमोर्जम प्रदेशको कामकारबाहीका सम्बन्धमा अलग अलग 
प्रतिवेदन िर्ार गरी सम्बर्न्धि प्रदेश प्रमखुसमक्ष पेस गरेको छु । लेखापरीक्षण सम्पन्न भएका स्थानीर् िहको 
प्रतिवेदन लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोर्जम सम्बर्न्धि िहलाई जारी गररएको छ। संगठठि 
संस्था र कार्िमूलक िथा र्वशेष लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होराहरू सम्बर्न्धि मन्रालर्गि खण्डमा समावेश 
गररएको छ । त्र्सैगरी साविजतनक तनकार्बाट भएका कामकारबाहीको बारेमा सरोकारवालालाई ससूुर्चि गराउन 
वार्षिक प्रतिवेदनका सारभिू र्वषर्हरू समावेश गरी र्वगि वषिहरूमा झैँ वार्षिक प्रतिवेदनको सारांशसमेि िर्ार 
पाररएको छ ।  

लेखापरीक्षण व्र्वस्थापन  

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३ बमोर्जम संघ, प्रदेश र 
स्थानीर् िहका सबै सरकारी कार्ािलर् र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीर् िहको पूणि स्वातमत्व भएको 
संगठठि संस्था र संघीर् कानूनबमोर्जम महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनेु भनी िोर्कएका संस्था वा तनकार्को 
तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्िदक्षिा, प्रभावकाररिा र और्चत्र् समेिको र्वचार गरी आतथिक वषि २०७७।७८ र 
बक्र्ौिा समेिको र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कोषको लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षण 
ऐन, २०७५ को दफा ४ बमोर्जम अर्न्िम लेखापरीक्षणका लातग लेखापरीक्षणको िररका, क्षेर र अवतध िोक्ने ,
त्र्सबाट प्राप्त भएको ि्र्हरू दशािउने ,त्र्समा र्ववेचना िथा आलोचना गने र आतथिक र्ववरण उपर आवश्र्किा 
अनसुार रार्सर्हिको प्रतिवेदन जारी गने व्र्वस्थाअनरुूप वार्षिक लेखापरीक्षण र्ोजना िथा मन्रालर्गि 
लेखापरीक्षण र्ोजना िर्ार गरी सोबमोर्जम जोर्खममा आधाररि तनकार्गि लेखापरीक्षण र्ोजना बनाई लेखापरीक्षण 
गररएको छ ।  

लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ मा लेखापरीक्षण गनि िोर्कएका प्रावधान , नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान ,
लेखापरीक्षण मागिदशिन, तनदेर्शका र एवं असल अभ्र्ास समेिको अनसुरण गरी कार्ािलर्ले र्ो वषि र्वद्यिुीर् 
पर्द्तिमा आधाररि  “ नेपाल लेखापरीक्षण व्र्वस्थापन प्रणाली” प्रर्ोग गरी सबै तनकार्को र्वद्यिुीर् लेखापरीक्षण 
माफि ि ्लेखापरीक्षण कार्िको व्र्वस्थापन गररएको छ ।जोर्खममा आधाररि सूचकको आधारमा तनकार्हरूको 
वगीकरण गरी बढी जोर्खमर्कु्त तनकार्हरूको र्वस्ििृ र्वतधबाट ,मध्र्म जोर्खमर्कु्त तनकार्को छनौट र्वतधबाट, 
र न्रू्न जोर्खमर्कु्त तनकार्को आन्िररक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन एवं एकल खािा कोषबाट सूचना िथा र्ववरण 
सङ्कलन गरी लेखापरीक्षण सम्पादन गररएको छ । बढी जोर्खमर्कु्त तनकार्को स्थलगि िथा मध्र्म र न्रू्न 
जोर्खमर्कु्त तनकार्को दूरलेखापरीक्षण र्वतधबाट लेखापरीक्षण गररएको छ ।  



लेखापरीक्षणका सन्दभिमा संघ र प्रदेश सरकारका लेखाउत्तरदार्ी अतधकृि, स्थानीर् िह िथा संगठठि 
संस्थाका र्जम्मेवार पदातधकारीहरूसिँग छलफल र अन्िरर्क्रर्ा गररएको छ । लेखापरीक्षण कार्ि प्रारम्भ गनुिपूवि 
र्सवषि वार्षिक लेखापरीक्षण र्ोजना र समर्िातलका बारे नेपाल सरकारका मतुर् सर्चवमाफि ि ्सबै िहका सरकारी 
तनकार् र अन्र् सम्बर्द् पक्षहरूलाई समेि जानकारी गराई चरणबर्द्रूपमा लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको 
छ।लेखापरीक्षणलाई गणुस्िरीर् बनाउन लेखापरीक्षण सललाहकार सतमतिका सदस्र्हरूका सझुाउ र सम्बर्न्धि पक्षका 
रार्लाई ध्र्ान ठदई आवश्र्किानसुार र्वषर्र्वज्ञसिँग समेि परामशि गररएको छ । कार्िमूलक लेखापरीक्षणलाई 
उदे्दश्र् प्रभावी बनाउन लाभग्राही समूह र सरोकारवालालाई समेि  लेखापरीक्षणका चरणमा सहभागी गराइएको 
छ । लेखापरीक्षणको गणुस्िर तनर्न्रण गनि लेखापरीक्षणका प्रत्रे्क चरणमा उच्चिहबाट अनगुमन एवं 
सपुररवेक्षण  गररएको छ । लेखापरीक्षकको आचारसंर्हिा पालना एवं अनगुमनलाई प्रभावकारी बनाइएको छ। 
लेखापरीक्षणको गणुस्िर आश्वस्ििा गनि लेखापरीक्षण फाइलको छनौट गरी स्विन्रिवरले गणुस्िर आश्वस्ििा 
पनुरावलोकन गररएको छ ।  

लेखापरीक्षण अङ्क र बेरुजू 

र्ो वषि संघीर्, प्रदेश सरकारी तनकार् र स्थानीर् िह, संगठठि संस्था, सतमति र अन्र् संस्थासमेिको 
रू.७५ खबि ३३ अबि ९ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । सोबाट संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहसमेिको 
लेखापरीक्षणबाट रू.१ खबि १५ अबि ५ करोड बेरुजू कार्म भएको छ ।  सोमध्रे् ३ हजार २८७ संघीर् 
सरकारी तनकार्को रू.२८ खबि २० अबि ३८ करोड लेखापरीक्षणबाट रू.४९ अबि ४७ करोड अथािि ्१.७५ 
प्रतिशि बेरुजू देर्खएको छ । प्रदेशिफि  १ हजार १३१ कार्ािलर्को रू.२ खबि ९९ अबि ५७ करोडको 
लेखापरीक्षणबाट रू.७ अबि ४८ करोड अथािि ्२.५० प्रतिशि र स्थानीर् िहिफि  र्स वषिको ७४४ र बक्र्ौिा ५५ 
समेि ७९९ को रू.१० खबि ५१ अबि १० करोडको लेखापरीक्षणबाट रू.४३ अबि ९१ करोड अथािि ्४.१८ प्रतिशि 
बेरुजू देर्खएको छ । सतमति र अन्र् संस्थािफि  ४४८ तनकार्को रू.२ खबि ६ अबि १२ करोडको लेखापरीक्षण 
भएकोमा रु १४ अबि १९ करोड अथािि ६.८९ प्रतिशि बेरुजू कार्म भएको छ । समग्रमा लेखापरीक्षण अङ्कको 
िलुनामा २.६३ प्रतिशि बेरुजू कार्म भएको छ । 

संगठठि संस्था िथा सतमतििफि  रू.३१ खबि ५५ अबि ९३ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन् न भएको छ । सोको 
अतिररक्त ३१ संगठठि संस्थाको लेखापरीक्षणको लातग परामशि उपलब्ध गराएबमोर्जम रू.११ खबि ५२ अबि 
७६ करोडको लेखापरीक्षण भएको छ । सो रकमसमेि र्ो वषि कुल रू.८६ खबि ८५ अबि ८५ करोड को 
लेखापरीक्षण सम्पन् न भएको छ । र्ो वषि संघिफि  2 हजार 981,  प्रदेशिफि  52 र स्थानीर् िहिफि  २० 
समेि ३ हजार ५३ तनकार्को लेखापरीक्षण गनि बािँकी रहेको छ। 

गि वषिसम्मको बािँकी बेरुजू रू. 4 खबि 18 अबि 85 करोड रहेकोमा समार्ोजन िथा फस्र्ौट गररएको 
अङ्क घटाई र्ो वषि थप भएको समेि रू. 4 खबि 83 अबि  60 करोड बेरुजू बािँकी रहेको छ । लेखापरीक्षण 
िथा सम्परीक्षणबाट र्ो वषि रू.४ अबि २१ करोड असलु भएको छ । अद्यावतधक कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनपुने 
रकम गिवषिसम्म रू. 2 खबि 57 अबि 56 करोड रहेकोमा र्ो वषि रू. 88 अबि थप भई रू.३ खबि ४५ अबि 
५६ करोड कार्म भएको छ । अद्यावतधक बेरुजूमा कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनपुने रकम थप गदाि रू.८ खबि 
२९ अबि १६ करोड पगेुको छ । गिवषि र्स्िो रकम रू.६ खबि ७६ अबि ४१ करोड रहेको तथर्ो । गि 
वषिको िलुनामा र्स्िो रकम २२.५८ प्रतिशिले बढेको छ । 

संघीर् सरकारी तनकार्िफि  र्वगि ३ वषिको लेखापरीक्षण र बेरुजू रकमको िलुना गदाि आतथिक वषि 
२०७५।७६ र २०७६।७७ मा लेखापरीक्षण अङ्कको िलुनामा क्रमशः ४.०८ र २.८५ प्रतिशि बेरुजू 
रहेकोमा र्ो वषि १.७५ प्रतिशि कार्म भएको छ । त्र्सै गरी संघीर् सरकारी कार्ािलर् िफि  गि वषि रू. 85 



अबि 43 करोड 29 लाख बेरुजू फस्र्ौट भएकोमा र्ो वषि र्स्िो फस्र्ौट रू.३४ अबि 87 करोड ३० लाख 
रहेको छ।  

प्रदेश सरकारिफि  र्ो वषि लेखापरीक्षण अङ्कको िलुनामा २.50 प्रतिशि बेरुजू देर्खएको छ, जनु गि 
वषि 2.47 प्रतिशि रहेको तथर्ो । प्रदेशिफि  गिवषि रू. 2 अबि ४१ करोड ३७ लाख सम्परीक्षण भएकोमा र्ो 
वषि रू.१ अबि 68 करोड 90 लाख सम्परीक्षण भएको छ । त्र्स्िैगरी स्थानीर् िहिफि  र्ो वषि लेखापरीक्षण 
अङ्कको िलुनामा ४.18 प्रतिशि बेरुजू रहेको छ । गि वषि र्स्िो बेरुजू लेखापरीक्षण अङ्कको िलुनामा ५ 
प्रतिशि रहेको तथर्ो । स्थानीर् िहिफि  गि वषि रू.७ अबि ५१ करोड ३७ लाख सम्परीक्षण भएकोमा र्ो वषि 
रू. 10 अबि 58 करोड 87 लाख सम्परीक्षण भएको छ ।  

र्वत्तीर् जवाफदेर्हिा 

साविजतनक र्वत्तीर् व्र्वस्थापनलाई प्रभावकारी र निीजामूलक बनाउन आतथिक सशुासन कार्म गनुि 
जरूरी छ । आन्िररक तनर्न्रण व्र्वस्था, आतथिक कार्िर्वतधको पालना, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्ािन्वर्नको 
र्स्थतिलाई हेदाि आतथिक सशुासनको पाटो कमजोर रहेको छ । र्वत्तीर् जवाफदेर्हिाको अवस्था उत्साहप्रद छैन। 
र्ो वषि लेखापरीक्षण अङ्कको िलुनामा बेरूजू प्रतिशि केही घटी छ । िर असलु गनुिपने प्रतिशि वरृ्र्द् भएको छ 
भने तनर्तमि गनुिपने बेरूजूको प्रतिशि गि वषिको हाराहारीमा नै छ । पेश्की बािँकी कररब ४ प्रतिशि घटेको 
छ । आतथिक कार्िर्वतधमा तनधािररि प्रावधानको र्वपरीि उही प्रकृतिका अतनर्तमि कार्ि बारम्बार दोहोर् र्ाउनाले 
आतथिक अनशुासन र्फिलो हनु गएको छ ।  आतथिक अनशुासन कमजोर हुिँदा र्वत्तीर् प्रशासनमा अपेर्क्षि सधुार 
हनु सकेको छैन । आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ बमोर्जम िालकु तनकार्बाट 
अनगुमन गने र कार्िर्वतधको पालना नगने ,अतनर्तमि गने पदातधकारीलाई समर्मै र्जम्मेवार बनाउने, र्वत्तीर् 
अनशुासन पालनालाई कार्ि सम्पादन मूलर्ाङ्कनसिँग आबर्द् गने, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औलँर्ाइएका व्र्होराको 
कार्ािन्वर्नमा िीब्रिा ठदने, र्वगिको र्वत्तीर् अनशुासन पालना र मूलर्ाङ्कनको र्वश्लषेण गरी र्वशेष र्जम्मेवारी ठदने 
एवं दण्ड परुस्कारको व्र्वस्था अवलम्बन गनुिपदिछ ।   

बजेट एवं खचि व्र्वस्थापन 

र्वतनर्ोजनमा कुशलिा, स्रोिको प्रभावकारी उपर्ोग र अपेर्क्षि नतिजा प्राप्त हनेु गरी कार्ािन्वर्न र्ोग्र् 
बजेटको िजुिमा र खचिको व्र्वस्थापन गनुि आवश्र्क छ । अनमुान गनि सर्कने प्रर्ोजनको लातग समेि अथि 
र्वर्वध वा अबण्डामा ठूलो बजेट राख्न ेर वषािन्िमा रकमान्िर गने एवं बढी खचि लेख्न,े रार्ष्ट्रर् बजेट प्रणाली 
बार्हरबाट बजेट कार्ािन्वर्न गने, प्रदेश सरकार र स्थानीर् िहले समेि कानूनबेगर र्वतभन्न कोषहरू सञ्चालन 
गने, वैदेर्शक सहार्िाको सतुनर्िििा बेगरका कार्िक्रम बजेटमा राख्न,े मध्र्मकालीन खचि संरचना प्रभावकारीरूपमा 
लागू नगने, पूवि िर्ारी बेगरका आर्ोजनामा बजेट र्वतनर्ोजन गने एवं बजेट खचि हनु नसक्ने अवस्थामा खचिको 
आकारमार बढाउन र्िज नहनेु खािामा राख्न ेवा संघ संस्थाको खािामा ट्रान्सफर गने लगार्िका कमी कमजोरी 
र्थावि ् नै रहेका छन ्। र्वगि वषिहरूको न्रू्न बजेट कार्ािन्वर्नको अवस्थाले बजेटको कार्ािन्वर्न पक्ष 
कमजोर देर्खन्छ । र्ी समग्र पक्षमा सधुार हनुपुने देर्खएको छ । 

आवतधक र्ोजनाका लक्ष्र्लाई बजेटमा आबर्द् गरी चाल ुखचिमा तमिव्र्र्र्िा अपनाई पुिँजीगि प्रकृतिका 
िलुनात्मक लाभ भएका संभाव्र् र्ोजना िथा कार्िक्रममा स्रोिको सतुनर्िििा गरी समन्र्ार्र्क िवरले बजेट 
र्वतनर्ोजन गनुिपदिछ । अनतु्पादक खचि तनर्न्रण गरी चाल ुखचिलाई राजस्वको सीमातभर राख्न,े साविजतनक 
ऋणलाई तनर्िि सीमा तभर राखी प्रतिफलमखुी क्षेरमा र्वतनर्ोजन गने, संरचना र जनशर्क्त व्र्वस्था छररिो 
पाने, खचिको उत्पादकत्व वरृ्र्द् गने ,वैदेर्शक सहार्िा रार्ष्ट्रर् प्रणालीमा आबर्द् गरी उपलर्ब्धमूलक ढङ्गले उपर्ोग 



गने क्षमिा अतभवरृ्र्द् गनुिपदिछ । बजेट कार्ािन्वर्नको अनगुमन गरी देर्खएका समस्र्ा शीघ्र समाधान गने 
व्र्वस्था गरी बजेट र्वतनर्ोजन र कार्ािन्वर्नमा कुशलिा कार्म गनुिपदिछ ।  

राजस्व  प्रशासन 

राजस्वको ठूलो र्हस्सा आर्ािमा तनभिर रहन,ु करको दार्रा र्वस्िार हनु नसक्न,ु  कर सङ्कलन लागि 
र कर पररपालनामा सधुार नहनु ु ,राजस्व चहुावटको र्स्थति र्वद्यमान रहन,ु संघीर् संरचनाबमोर्जम राजस्व 
पररचालन हनु नसक्न,ु कर बक्र्ौिा रहन,ु आतथिक र्क्रर्ाकलापमा अनौपचाररक क्षेरको र्हस्सा उललेतर् रहन ु
लगार्िका समस्र्ा रहेका छन ्। अथििन्रका र्वतभन्न क्षेरहरूको अध्र्र्न गरी सबै क्षरे र व्र्वसार्लाई करको 
दार्रामा लर्ाउने, राजस्व छुटलाई तनर्न्रण गने, बक्र्ौिा असलुीलाई प्रभावकारी बनाउने, आर्ािमा आधाररि 
राजस्वको र्हस्सालाई घटाउिँदै आन्िररक राजस्वको र्हस्सा बढाउने, र्वद्यिुीर् ब्र्ापारलाई करको दार्रामा लर्ाउने, 
गैरकर राजस्वको दर पनुरावलोकन गरी लागि प्रभावी बनाउने लगार्िका र्वषर्हरूमा ध्र्ान ठदनपुदिछ।  

र्वद्यमान कर परीक्षण पर्द्तिमा सधुार गरी अनसुन्धानमूलक एवं सूचना प्रर्वतधमा आधाररि बनाउने, 
एकीकृि कर प्रणाली र राजस्व व्र्वस्थापन सूचना प्रणालीका सूचना एक आपसमा तभडान हनेु र कर सूचना 
सञ्जालको स्थापना गने, अनगुमनलाई प्रभावकारी बनाई सही कर तनधािरण हनेु पर्द्तिको र्वकास गनुिपदिछ । 
त्र्सैगरी भन्सार र्वन्दमुा मालवस्िकुो घोषणा, वगीकरण र मूलर्ाङ्कनलाई र्थाथिपरक र कारोबार मूलर्मा आधाररि 
बनाउनपुदिछ । मूलर् हस्िान्िरण, आर्को खण्डीकरण र कर मरु्क्त र्ोजनाको प्रबन्ध हनेु कार्िलाई तनरुत्सार्हि 
गनि सूचना प्रणालीलाई सदुृढ बनाउने, तनकार्का बीच समन्वर् र सहकार्ि गने िथा न्रू्न बीजकीकरणलाई 
तनर्न्रण गनि र्वशेष व्र्वस्था गनुि आवश्र्क छ ।  

साविजतनक सेवा प्रवाह  

साविजतनक सेवा प्रवाहलाई तमिव्र्र्ी, लागि प्रभावी र प्रभावकारी बनाउनपुने देर्खएको छ । साविजतनक 
तनकार्ले नागररकलाई ठदने दैनर्न्दन सेवामा र्ढलाससु्िी, जर्टलिा र क्षमिाको अभावले सेवाको लागि बढी 
परेको अवस्था छ । सेवा  प्रवाहको समर्,  दूरी र लागि घटाउने िथा त्र्स्िो सेवा प्रवाहलाई सरुर्क्षि,  
भरपदो र ठदगो बनाउन र्वद्यिुीर् माध्र्मबाट सेवा प्रवाह गने, कार्िर्वतध सरलीकरण गने, एकद्वार सेवा प्रणाली 
अवलम्बन गने, गनुासो सनुवुाइका लातग प्रभावकारी संर्न्र स्थापना र पररचालन गने लगार्िका कार्िमा ध्र्ान 
ठदनपुने देर्खन्छ । सेवाग्राहीसिँगको प्रत्र्क्ष सम्पकि का कारण सेवा प्रवाहमा हनेु अतनर्तमििा, र्ढलाससु्िी, 
मोलार्हजा, व्र्र्क्तगि सम्बन्धमा आधारमा प्राथतमकिा र अतधकारको दरुूपर्ोग लगार्िका गलि र्क्रर्ाकलाप 
तनर्न्रणका लातग कागजरर्हि र व्र्र्क्त सम्पकि रर्हि सेवा प्रवाह गनुिपदिछ । सेवा प्रवाहमा संलग्न पदातधकारी 
र जनशर्क्तको र्वद्यमान घमुाउरो उत्तरदार्र्त्व प्रणाली अन्ि गरी सेवाग्राहीप्रति तसधै उत्तरदार्ी र जवाफदेही 
हनुपुने प्रणाली लागू गनुिपदिछ । साविजतनक तनकार्ले सेवाप्रवाह गरेको सम्बन्धमा प्रभावकारी अनगुमन हनुपुदिछ 
।  

साविजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग 

मलुकुको शासकीर् प्रणाली संघीर् संरचनामा रूपान्िरण भएपतछ अतधकार क्षेरको ठद्वर्वधा िथा दोहोरो 
उत्तरदार्र्त्वका कारण साविजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोगमा समस्र्ा देर्खएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीर् 
िहमा रहेका साविजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण, उपर्ोग एवं अतभलेख व्र्वस्थापन प्रभावकारी हनु नसकेको अवस्था 
छ । साविजतनक जग्गामा अतिक्रमण, नदीजन्र्, वनजन्र् िथा खानीजन्र् पदाथिको अत्र्तधक दोहन एवं सरकारी 
सम्पर्त्तको अनातधकृि प्रर्ोग तनर्न्रण गनुिपदिछ । नेपाल सरकारबाट िर्ार गररएको साविजतनक सम्पर्त्त 
व्र्वस्थापन प्रणालीमा सबै सम्पर्त्त अतभलेख गने एवं प्राकृतिक स्रोि र सांस्कृतिक सम्पदाको समेि भरपदो 



अतभलेख रार्खनपुदिछ । साविजतनक सम्पर्त्तको अद्यावतधक अतभलेख व्र्वर्स्थि गने एवं र्जम्मेवार व्र्र्क्तले 
साविजतनक सम्पर्त्तको दरुूपर्ोग गरेमा जवाफदेही बनाउने व्र्वस्थाको कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । साविजतनक 
सम्पर्त्तको संरक्षण र समरु्चि उपर्ोग हनेु व्र्वस्था साविजतनक सम्पर्त्त व्र्वस्थापन प्रणाली कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ। 

मानव संसाधन व्र्वस्थापन 

संघीर् शासन प्रणालीलाई जनमखुी, सक्षम, सेवामूलक र उत्तरदार्ी बनाउन सक्षम मानव संसाधन हनु ु
जरूरी छ । संघीर्िा कार्ािन्वर्नमा आएको लामो समर् व्र्िीि भइसक्दा पतन संगठन संरचना र जनशर्क्त 
व्र्वस्थापनले पूणििा पाउन सकेको छैन । सबै िहमा संरचनागि व्र्वस्था भइनसक्न ुर भएका व्र्वस्थाबमोर्जम 
पतन जनशर्क्त पूतिि भइनसक्न ु र भएका जनशर्क्तमा पतन आवश्र्क ज्ञान, सीप र क्षमिाको कमी रहनाले 
प्रभावकारी सेवा प्रवाह हनु नसकेको र्स्थति छ । संघीर्िा लागू भएको लामो समर् व्र्िीि भइसक्दा पतन संघीर् 
तनजामिी सेवा कानून जारी हनु सकेको छैन । र्सले गदाि संघीर् संरचनाअनरुूप तनजामिी कमिचारीको 
समार्ोजनमा असहजिा रहेको, प्रदेश तनजामिी सेवा ऐन जारी गनिमा कठठनाइ रहेको र समस्ि तनजामिी 
प्रणालीलाई संघीर्िाअनरुूप पररचालन गनि बाधा परेको छ। त्र्सैले ित्काल संघीर् तनजामिी सेवा ऐन जारी गने 
र त्र्सका आधारमा एकरूपिा कार्म हनेु गरी प्रदेश तनजामिी सेवा ऐन जारी गने िथा र्वद्यमान दरबन्दीको 
पनुरावलोकन गरी पदपूतििमा ध्र्ान ठदनपुने देर्खएको छ । प्रदेश सरकारका तनकार् िथा स्थानीर् िहमा प्रदेश 
लोकसेवा आर्ोगको परामशिबेगर कमिचारी तनर्रु्क्त िथा बढुवा गने प्रचलन देर्खएको छ । र्स्िो कार्िमा 
तनर्न्रण गनुिपदिछ। 

राष्ट्रसेवकमा प्रतिस्पधाित्मक क्षमिा अतभवरृ्र्द् गनि व्र्ावहाररक िातलमको व्र्वस्था र सान्दतभिक अद्यावतधक 
ज्ञान र सीपलाई तनरन्िरिा ठदन र कुशलिा अतभवरृ्र्द्का लातग हरेक वषि न्रू्निम समर्ावतधको िातलम तलनपुने 
व्र्वस्था गनुिपदिछ । प्रतिभावान ्व्र्र्क्तलाई साविजतनक सेवामा प्रवेश गनिका लातग उत्प्ररेणा ठदने व्र्वस्था कार्म 
गनुिपदिछ । उपर्कु्त व्र्र्क्तलाई उपर्कु्त समर् र स्थानमा पदस्थापना गने, कमिचारी उत्प्ररेणा र मनोबल अतभवरृ्र्द् 
गने, सरुवा िथा बढुवालाई अनमुानर्ोग्र् बनाउने र नेितृ्व क्षमिा मूलर्ाङ्कन गरी र्वभागीर् प्रमखु, आर्ोजना 
प्रमखुलगार्िको र्जम्मेवारी ठदने व्र्वस्था अलम्बन गनुिपदिछ । तनजामिी र अन्र् सरकारी सेवाबाट अवकाश 
प्राप्त दक्ष जनशर्क्तको ज्ञान, सीप र अनभुवलाई सरकारी सेवामा उपर्ोग गने नीतिगि व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ। 

सूचना प्रर्वतधको उपर्ोग 

सूचना प्रर्वतधलाई अथििन्रको महत्वपूणि अवर्वको रूपमा अङ्गीकार गरी आतथिक र्वकास र सेवा प्रवाहका 
समग्र पक्षमा सूचना प्रर्वतधको अतधकिम उपर्ोग गरी तछटोछररिो सेवा प्रवाह गरी खचिमा तमिव्र्र्र्िा लर्ाउन 
सर्कने अवसर उपलब्ध छ । िथार्प सरकारी तनकार्बाट सूचना प्रर्वतधको प्रर्ोग गरी तडर्जटल गभनेन्सको नीति 
पूणिरूपमा कार्ािन्वर्न हनु सकेको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका तनकार्बाट प्रवाह हनेु सबै सेवाहरूलाई 
सविसलुभ, भरपदो,  र्वश्वसनीर् र तमिव्र्र्ी बनाउन सूचना प्रर्वतधको उपर्ोगमा जोड ठदनकुा साथै तनकार्गि 
सूचना आदानप्रदान एवं उपर्ोग गनि सक्ने प्रणालीको र्वकास गनुिपदिछ । कार्ािलर्र्पच्छे सफ्टवेर्र खररद गने 
कार्िलाइ तनरुत्सार्हि गनुिपदिछ । कार्ि सञ्चालनमा एकरूपिा लर्ाउन तनकार्का कार्िप्रकृतिअनरुूप आवश्र्क 
पने सफ्टवेर्र केन्रीर् तनकार्ले र्वकास गरी संघ, प्रदेश र स्थानीर्िहका तनकार्ले प्रर्ोग गने व्र्वस्था तमलाउन ु
पदिछ । र्वद्यिुीर् हस्िाक्षरसम्बन्धी व्र्वस्थाको कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । सूचना प्रर्वतध व्र्वस्थालाई सरुर्क्षि गनि 
साइबर सरुक्षाको व्र्वस्था र अनगुमन प्रभावकारी बनाउनपुदिछ ।  

प्रकोप िथा महामारी व्र्वस्थापन 



प्राकृतिक िथा गैर प्राकृतिक र्वपदबाट हरेक वषि अत्र्ातधक क्षति भइरहेको छ । प्रकोप िथा महामारीको 
तनर्न्रण, रोकथाम र उपचारको व्र्वस्थापन समरु्चि िवरले कार्ािन्वर्न हनु सकेका छैनन ्। कोतभड-१९ 
महामारीको तनरन्िरिा कार्म नै छ । प्रकोप एवं महामारीको असर न्रू्न गनि जोर्खम पर्हचान, आिँकलन र 
नक्साङ्कन गरी पूवि सूचना प्रवाह गने र पूवि िर्ारीका कार्िलाई प्रभावकारी कार्ािन्वर्न गने व्र्वस्था गनुिपदिछ । 
प्रकोप िथा महामारी तनर्न्रण र व्र्वस्थापनका लातग पररचालन गररने स्रोि र खचिको पारदर्शििा हनुपुछि । 
र्स कार्िमा प्राप्त हनेु सबै प्रकारका वैदेर्शक सहार्िाको उर्चि अतभलेख र परीक्षण हनुपुदिछ । महामारी 
तनर्न्रणका लातग स्थार्ी संर्न्रको व्र्वस्था गने, समर्मा नै नाका व्र्वस्थापन गने, अत्र्ावश्र्क औषतध 
उपकरणलगार्िका पूवािधारको व्र्वस्थापन गनुिपदिछ ।  

र्वपद् व्र्वस्थापनका कार्िलाई प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गनि संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सरकारी र 
गैरसरकारी तनकार्बीच सहकार्ि र समन्वर् गने व्र्वस्था गरी र्वपद्को उद्वार, राहि, पनुस्थािपना िथा पनुतनिमािणका 
लातग एकद्वार प्रणालीको व्र्वस्था कार्म गनुिपदिछ । संक्रामक रोग िथा महामारी रोकथामका लातग उपलब्ध 
खोपको म्र्ाद तभरै उपर्ोग गने िथा अन्र् स्वास््र् सामग्रीको समरु्चि उपर्ोग गने व्र्वस्था गनुिपदिछ । र्वपद् 
व्र्वस्थापन िथा महामारी व्र्वस्थापनका लातग कानून बमोर्जमका कोषलाई कार्िर्वतध बनाई र्वतधवि पररचालन 
गनुिपदिछ ।  

आतथिक गतिर्वतध 

नेपाल सरकारले २०७७।७८ मा आतथिक वरृ्र्द्दर ९.६ प्रतिशि परु् र्ाउने लक्ष्र् राखे पतन ४.२५ 
प्रतिशिमार रहेको छ । पन्रौँ र्ोजना र र्ो वषि पुिँजीगि खचि कुल गाहिस््र् उत्पादनको क्रमश: १८.६ प्रतिशि 
र १६.८ प्रतिशि हातसल गने लक्ष्र् रहेकोमा ५.४ प्रतिशि मार रहेको छ । वैदेर्शक अनदुानको उपर्ोग कुल 
गाहिस््र् उत्पादनको ३ प्रतिशि पगु्नपुनेमा ०.६३ प्रतिशि मार रहेको छ।र्सबाट अपेर्क्षि पुिँजी तनमािण हनु 
सकेको छैन । हाल कुल वैदेर्शक व्र्ापारमा कररब ९० प्रतिशि आर्ाि रहेको िथा ठूलो पररमाणमा वैदेर्शक 
मरुा आर्ािमा खचि भइरहेको र्स्थति छ । वैदेर्शक व्र्ापार घाटा कररब रू.१४ खबि पगेुको छ । तनर्ाििलाई 
कुल गाहिस््र् उत्पादनको िलुनामा ११.३ प्रतिशि परु् र्ाउने लक्ष्र् तलइएकोमा ३.३ प्रतिशि रहेको अवस्था 
छ। र्वप्रषेण आप्रवाहमा कमी र बढ्दो शोधान्िर घाटाले अथििन्रमा चनुौिी थर्पएको छ । र्सले गदाि र्वदेशी 
मरुाको सर्ञ्चतिमा परेको चापले र्वकास तनमािण कार्िका साथै र्वत्तीर् िथा आतथिक स्थार्र्त्वमा असर पने अवस्था 
रहेको छ । राजस्वमा परेको चाप, आपूतिि शंृ्रखलामा परेको प्रभाव, खचि पररचालन गनि सक्ने क्षमिाको अभाव 
र आर्ािमा आधाररि आतथिक कृर्ाकलापले गदाि आतथिक गतिर्वतधमा संकुचन आएको छ । आतथिक र्शतथलिाका 
कारण रोजगारी र आर्मा कमी आउनाले असमानिा र गररबीमा वरृ्र्द् भएको अवस्था छ । 

उत्पादकत्वका आधारमा साविजतनक खचिलाई तमिव्र्र्ी बनाउनपुदिछ । लगानीर्ोग्र् पुिँजी सतुनर्िि गनि, 
शोधनान्िर र्स्थतिमा सधुार गनि, मरुास्फीतिलाई सीमामा राख्न, खचि गने क्षमिाको र्वकास गनि, प्रतिफल नठदने 
अनदुान खचिमा तनर्न्रण गनि, ऋणलाई उत्पादनसिँग जोडन, आन्िररक कच्चा पदाथिको खपि गरी  उत्पादनमा 
वरृ्र्द् गनि, आतथिक वरृ्र्द्लाई रोजगारी सजृना गनि एवं उत्पादन वरृ्र्द्सिँग आबर्द् गदै र्वत्तीर् स्थार्र्त्व कार्म गनुि 
जरूरी छ ।  

ऋण व्र्वस्थापन 

आन्िररक िथा वैदेर्शक ऋणमा बढोत्तरी भइरहेको छ । ऋण दार्र्त्व २०७०।७१ मा कुल गाहिस््र् 
उत्पादनको २८.५१ प्रतिशि रहेकोमा २०७७।७८ को अन्िमा ४०.७३ प्रतिशि पगेुको छ । र्वतनमर् दरको 
अतधमूलर्नले ऋण दार्र्त्वमा थप चाप परररहेको देर्खन्छ । सरकारले ऋणको उपादेर्िा, आवश्र्किा, ऋणबाट 



पने अलपकालीन, मध्र्कालीन र दीघिकालीन प्रभाव, ऋणका शििसमेिको र्वश्लषेण गरी प्रतिफलर्ोग्र् ऋण तलने 
र सो को ऋणको प्रभावकारी व्र्वस्थापन गनुिपदिछ । ऋणको अतभलेख, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन प्रणालीलाई 
व्र्वर्स्थि गनुिपदिछ ।  

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रतिवेदनबमोर्जम गैरसरकारी क्षेरमा पतन ऋणको उच्च र्वस्िार भएको छ । उच्च 
ऋण र्वस्िारको अनपुािमा आतथिक वरृ्र्द् नहुिँदा, ऋण उत्पादनसिँग आबर्द् नहुिँदा, ऋण रकम उत्पादनभन्दा 
आर्ाि, उपभोग र व्र्ापारमा प्रर्ोग हनुाले मरुास्फीति बढ्न गएको अवस्था छ । तनठदिि प्रर्ोजनमा भन्दा ऋण 
रकमको प्रर्ोग जग्गा, उपभोग लगार्िका अनतु्पादक क्षरेमा भइरहेको प्रवरृ्त्तलाई तनर्न्रण गनि र ऋणलाई 
उत्पादनसिँग जोड्न ुआवश्र्क छ ।   

ठदगो र्वकास लक्ष्र् 

ठदगो र्वकास लक्ष्र्को २०१९ मा मध्र्कालीन मूलर्ाङ्कन गदाि लक्ष्र् हातसल गनि नसकेको अवस्था छ। 
कोतभड महामारीको कारण लक्ष्र् प्रातप्त अझै चनुौिीपूणि देर्खन्छ । लक्ष्र् प्रातप्तका लातग िीनै िहका सरकारबीच 
समन्वर्, सहकार्ि र अन्िरसम्बन्ध हनुपुदिछ । र्सलाई प्रदेश र स्थानीर् िहले नीति, र्ोजना, कार्िक्रम र 
बजेटमा आन्िररकीकरण गनुिपने देर्खएको छ । ठदगो र्वकास लक्ष्र् हातसल गनि आतथिकलगार्िका स्रोि साधनको 
अतधक कमी रहने अवस्थालाई न्रू्नीकरण गनि आन्िररक स्रोिको प्रभावकारी पररचालन, नीर्ज िथा गैरसरकारी 
क्षेरको भतूमकामा अतभवरृ्र्द्, वैदेर्शक सहार्िाको समरु्चि उपर्ोग गनि आवश्र्क छ । ठदगो र्वकास लक्ष्र् 
हातसल गनिको लातग िीन िहका सरकार एवं तबषर्गि तनकार्बाट हनेु र्ोगदान पर्हचान गरी प्रगतिको मापन, 
मूलर्ाङ्कन गनिका लातग सूचकसर्हिको ि्र्ाङ्क सङ्कलन एवं र्वश्लषेण व्र्वस्था तमलाई एकीकृि सरकारको अवधारणा 
अनरुूप अनगुमन मूलर्ाङ्कन गनुिपदिछ । 

आर्ोजना व्र्वस्थापन 

आतथिक गतिर्वतध चलार्मान बनाउन र पुिँजी तनमािणका लातग बहृि ्आर्ोजना सञ्चालन गनुि जरूरी छ। 
आर्ोजना व्र्वस्थापन तमिव्र्र्ी एवं दक्षिापूणि नहुिँदा समर् र लागि वरृ्र्द्का घटनामा वरृ्र्द् भइरहेको अवस्था 
छ । रार्ष्ट्रर् गौरवका र्ोजना, रूपान्िरणकारी आर्ोजनालगार्िका आर्ोजनाको प्रभावकारी व्र्वस्थापन हनु 
नसक्दा लर्क्षि प्रतिफल समर्मा प्राप्त हनेु अवस्था छैन । लागि लाभ र्वश्लषेणको आधारमा आर्ोजना बैङ्क िर्ार 
गरी सोभन्दा बार्हरका आर्ोजना बजेटमा समावेश नगने ,पर्ािप्त अध्र्र्न र स्थलगि अवलोकनबेगर ड्रइङ 
तडजाइन िर्ार गने, आर्ोजना कार्ािन्वर्नको लातग अन्िरसम्बर्न्धि रहेका सडक, र्वद्यिु, टेतलफोन, तसिँचाइ, 
खानेपानी , वनलगार्िका तनकार्हरूबीच समन्वर्त्मक िवरले काम गनुिपदिछ । आर्ोजनाका लातग जग्गा प्रातप्त 
र मआुब्जा कार्िलाई व्र्वर्स्थि गनि कानूनी व्र्वस्था गनुिपदिछ । आर्ोजना अनगुमन गनि आर्ोजना व्र्वस्थापन 
सूचना प्रणाली िजुिमा गरी कार्ािन्वर्न गनुिका साथै आर्ोजनाको नेितृ्व र कमिचारीहरूको तनरन्िरिा र 
कार्िसम्पादनलाई नतिजामखुी िलुर्ाउन नतिजामा आधाररि कार्ि सम्पादन मूलर्ाङ्कन प्रणाली अवलम्बन गनुिपदिछ।  

साविजतनक खररद व्र्वस्थापन 

साविजतनक खररद ऐन र तनर्मावलीको व्र्वस्था भए िापतन पूणिरूपले पररपालना भएको छैन । खररद 
प्रर्क्रर्ा स्वच्छ, प्रतिस्पधी, पारदशी र तमिव्र्र्ी हनु नसकेको र्स्थति छ । खररद कानूनमा व्र्वस्था भएबमोर्जम 
मालसामान, तनमािण कार्ि र सेवाको आवश्र्किा पर्हचान, खररद गरुुर्ोजना िथा वार्षिक खररद र्ोजना िर्ारी 
गरी प्रतिस्पधाित्मक िवरले खररद व्र्वस्थापन र्द्यर्प हनु सकेको छैन । साविजतनक खररद प्रर्ोजनाका लातग 
गठन हनेु उपभोक्ता सतमतिहरू कतिपर् अवस्थामा तनमािण व्र्वसार्ीको प्रतिस्थापन जस्िो देर्खएको छ । पूवि 
िर्ारीका सबै कार्ि गरेपिाि ्मार खररद व्र्वस्थापनको कार्ि गनुिपदिछ । बोलपरमा अत्र्तधक न्रू्न दर कबोल 



गरेको कारण कामको गणुस्िरमा समस्र्ा देर्खएको एवं ठेक्का अधरुो छाड्ने प्रवरृ्त्त बढ्दै गएकोले सोलाई तनराकरण 
गनि न्रू्निम र अतधकिम कबोल गनेको बोलपरलाई हटाई बािँकी बोलपरको कबोल अङ्कलाई औसि गदाि हनेु 
रकमसिँग नर्जक कबोल अङ्क रहेको बोलपर स्वीकृि गने कानूनी व्र्वस्था हनुपुदिछ ।   र्वद्यिुीर् खररद प्रणाली 
अतनवार्िरूपमा लागू गने र दाि ृतनकार् िथा राष्ट्रबाट गररने खररदमा समेि र्वद्यिुीर् खररद प्रणाली प्रर्ोग गने 
व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । लागि अनमुानलाई वैज्ञातनक एवं भरपदो बनाउने र प्रतिस्पधािलाई तनरुत्साहन हनेु 
गरी स्पेतसर्फकेसन िर्ार गने एवं प्र्ाकेर्जङ्ग गने कार्िलाई तनरुत्साहन गनुिपदिछ । 

आन्िररक तनर्न्रण, आन्िररक लेखापरीक्षण  ,लेखाङ्कन िथा प्रतिवदेन 

साविजतनक तनकार्ले आफ्नो सञ्चालनको उदे्दश्र्, कानूनको पररपालना र प्रतिवेदनसम्बन्धी उदे्दश्र्हरू 
प्राप्त गने क्रममा आईपनि सक्ने जोर्खमको पर्हचान गने, आिँकलन गने, तिनको र्वश्लषेण गरी प्राथतमकिाको 
आधारमा िी र्वषर्लाई व्र्वस्थापन गनि आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणालीको र्वकास अझै हनु सकेको 
छैन।आन्िररक लेखापरीक्षण अपेर्क्षि प्रभावकारी हनु सकेको देर्खिँदैन । सरकारले अपनाएको नगदमा आधाररि 
नेपाल साविजतनक क्षेर लेखामान  ) नेप्सास (प्रभावकारीरूपमा कार्ािन्वर्न भएको छैन । नगदमा आधाररि हनुाले 
र्वत्तीर् प्रतिवेदनले समस्ि कारोबारको र्थाथि र्चरण गनि नसक्ने, समग्र आतथिक अवस्थालाई प्रस्ििु गनि नसक्ने, 
जमानिबसेको ऋण र प्रतिबर्द् दार्र्त्वको लेखाङ्कन नहनेु, सम्पर्त्त र जार्जेथाको एकीकृि प्रतिवेदन िर्ार नहनेु  
िथा कार्ाित्मक वगीकरणबमोर्जमको लेखाङ्कन नहनेु जस्िा कमीले र्वद्यमान लेखाङ्कन र प्रतिवेदनको व्र्वस्था 
आवश्र्किानसुार उदे्दश्र्मूलक हनु सकेको छैन ।   

नेपाल साविजतनक क्षेर लेखामान  ) नेप्सास (को आधारमा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृि ढािँचामा र्वत्तीर् 
र्ववरण िर्ार गनुिका साथै  कार्ाित्मक वगीकरणको आधारमा लेखाङ्कन र र्ववरण प्रस्ििु गने व्र्वस्था गनुिपदिछ। 
नगदमा आधाररि लेखा प्रणालीलाई सधुार गरी प्रोदभावी आधारको लेखा प्रणालीमा रुपान्िरण गनेिफि  आवश्र्क 
कार्ि गनुिपदिछ । आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िजुिमा गरी र्सको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न गने िथा आन्िररक 
लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन अन्िरािर्ष्ट्रर् असल अभ्र्ास समेिको आधारमा व्र्वस्थापकीर् िथा 
सञ्चालनगि र्जम्मेवारीबाट स्विन्र राख्न कानूनी र संरचनागि सधुार गरी स्थानीर् िहलगार्ि सबै तनकार्मा 
प्रभावकारी आन्िररक लेखापरीक्षणको व्र्वस्था गनुिपदिछ । 

तनर्मन व्र्वस्था 

रार्ष्ट्रर् अथििन्रलाई आत्मतनभिर, स्विन्र िथा उन्नतिशील बनाउन साविजतनक, तनजी र सहकारी क्षेरको 
सहभातगिा रहने तनदेशक तसर्द्ान्िबमोर्जम अथििन्र सञ्चालनमा सरकारको तनर्मनकारी भतूमका रहेको छ । 
नेपालले सन ्१९९० पतछ खलुा बजार व्र्वस्थालाई आत्मसाि गदै खलुा बजारमा अनैतिक िथा अतनर्तमि 
गतिर्वतधको तनर्न्रणका लातग तनर्मनकारी तनकार्को व्र्वस्था गरेको छ । र्ी पक्षले आ-आफ्नो भतूमका 
समरु्चि िवरले तनवािह गनि नसकेमा र्वकृति तसजिना हनेु गदिछ । तनर्ामक तनकार्को कमजोर कार्िसम्पादनका 
कारण साविजतनक एवं नीति क्षेरमा देर्खएका एवं आउन सक्ने सम्भार्वि असंगतिहरूको तनर्न्रणमा कठठनाइ 
देर्खएको छ । अत्र्तधक मनुाफा तलने, न्रू्न गणुस्िरीर्, कम िौल िथा म्र्ाद नाघेका वस्ि ुिथा सेवा आपूतिि 
हनेु, अत्र्ावश्र्क वस्िकुो अभाव लगार्िका समस्र्ा रहेकोले बजार अनगुमन िथा कारबाही गने व्र्वस्थालाई 
प्रभावकारी बनाउनपुदिछ । तनजी क्षेरको र्वत्तीर् शरु्द्िाका लातग नेपाल चाटिडि एकाउण्टेण््स संस्थाका 
कामकारबाहीका सम्बन्धमा स्विन्ररूपले तनरीक्षण र तनर्न्रण गनि उपर्कु्त संर्न्रको व्र्वस्था गनुिपदिछ । 
साथै साविजतनक कोषको समरु्चि पररचालन गनि नागररक लगानी कोष, सामार्जक सरुक्षा कोष, कमिचारी सञ्चर् 
कोष लगार्िका कोषहरूको तनर्मन गने तनर्मनकारी तनकार् नभएकोले र्स्िा तनकार्को तनर्मन गने तनकार् 
स्थापना गनुिपदिछ ।  



सरकारका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी र अपेर्क्षि बनाउन तनर्मनकारी तनकार्को रूपमा रहेका 
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ,बीमा सतमति, तधिोपर बोडि, दूरसञ्चार प्रातधकरण, र्वद्यिु तनर्मन आर्ोगलगार्ि र्वषर्गि 
मन्रालर् र र्वभागहरूको क्षमिा अतभवरृ्र्द् गनुिपदिछ । त्र्सैगरी तनर्मनकारी तनकार्हरूबीच सूचना आदानप्रदानको 
उर्चि संर्न्र तनमािण गदै अन्िर तनकार् कार्िगि समन्वर् र सहकार्ि हनुपुदिछ। 

संघीर्िा कार्ािन्वर्न 

संघीर्िा कार्ािन्वर्नको समग्र अवस्था सन्िोषजनक छैन । अतधकारक्षेर अनरुूप कानून तनमािण नभएको 
एवं र्वत्तीर् संघीर्िाले मूििरूप तलन सकेको छैन । अतधकारक्षेर अनरुूप संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहले 
समन्वर्ात्मक ढङ्गले कानून तनमािण गनि ध्र्ान ठदनपुदिछ । संघले प्रदेशले सशिि अनदुान उपलब्ध गराउिँदा 
र्क्रर्ाकलाप नै िोकेर सशिि अनदुान उपलब्ध गराउने पररपाटी अन्त्र् गरी क्षेरगि शिि र लक्ष्र् िोकेर उपलब्ध 
गराउने व्र्वस्था हनुपुदिछ । प्रदेशका लोकसेवा आर्ोगहरूको प्रभावकाररिा अतभवरृ्र्द् गरी प्रदेश र स्थानीर् 
िहमा आवश्र्क जनशर्क्त व्र्वस्थापन गनुिपदिछ ।  

समन्वर् पररषदमाफि ि र्ववाद तनरूपण गने एवं प्राकृतिक स्रोिको प्रर्ोग गदाि लाभको र्विरण समन्र्ार्र्क, 
सन्ितुलि र पारदशी रूपमा गनुिपदिछ । प्रदेश र स्थानीर् िहको आन्िररक आर् र खचि आवश्र्किा बीचको 
खाडल परुा गनि स्थानीर् सरकारलाई राजस्वको दार्रा बढाउन प्रोत्सार्हि गनुिको साथै साझा अतधकार अन्िगिि 
संकतलि राजस्व सम्बर्न्धि र्वभाज्र् कोषमा जम्मा गरी समर्मै बािँडफािँट गनुिपदिछ । संर्वधानमा उर्ललर्खि 
साझा अतधकारका र्वषर्हरूमध्रे् प्रदेश र स्थानीर् िहलाई हस्िान्िरण गनुिपने कार्िक्रमहरूसमेि संघ र प्रदेशले 
राख्न े गदाि सडक, तसिँचाइ ,कृर्ष, पश ु ,वन स्वास््र्लगार्िका र्वषर्गि क्षेरहरूको कार्िक्रम कार्ािन्वर्नमा 
देर्खएको दोहोरोपनलाई तनर्न्रण गनुिपदिछ ।  

संसदीर् सतमति र अन्र् सरोकारवालासिँगको सम्बन्ध 

संघीर् संसद र प्रदेश सभाअन्िगििका साविजतनक लेखा सतमतिलगार्ि संसदीर् सतमतिहरूसिँग तनकटिम ्
सम्बन्ध कार्म गदै तनरन्िर छलफल, सम्पकि  एवं समन्वर् गरी कार्ि गने प्रर्ास गररएको छ । 
महालेखापरीक्षकद्वारा प्रचतलि कानूनबमोर्जम लेखापरीक्षण गरी पेस गररएका लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर समर्मा 
नै छलफल गरी कार्ािन्वर्नको सतुनर्िििा गररनपुदिछ । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन छलफल िथा 
कार्ािन्वर्नको लातग स्वाथि नबार्झने गरी संर्न्र खडा गनि थप कानूनी व्र्वस्था बनाउन जरूरी देर्खन्छ । 
समान लक्ष्र् प्राप्त गने सन्दभिमा एक आपसमा समन्वर् एवं सूचना आदान-प्रदान अन्र् संवैधातनक तनकार् र 
सरोकारवालाहरूसिँग गरी लेखापरीक्षणको प्रभाव वरृ्र्द् र प्रतिवेदनका सझुाउ कार्ािन्वर्नमा सकारात्मक वािावरण 
तनमािण गनि आवश्र्क छ। र्वगिको अतनर्तमििा िथा बेरुजू उपर जनप्रतितनतधहरूलाई नै जवाफदेही बनाउन ु
आवश्र्क छ । गि स्थानीर् िहको तनवािचनमा तनवािचन आर्ोगले तनवािचनमा उम्मेदवार हनुको लातग व्र्र्क्तगि 
पेश्की, असलु उपर गनुिपने बेरुजू नरहेको घोषणा गनुिपने गरी आचारसंर्हिामा राखेपतछ जनप्रतितनतधहरूमा चासो 
बढेको र रकम असलु भएको छ । र्सको लातग तनवािचन आर्ोगलाई हाठदिक धन्र्वाद ठदन चाहान्छु । आगामी 
संघीर् संसद र प्रदेश सभाको तनवािचनमा समेि सोही नीतिको तनरन्िरिाका लातग आग्रह गनि चाहन्छु । 

 

 

 



अन्िरािर्ष्ट्रर् सम्बन्ध  

नेपाल सबोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको अन्िरािर्ष्ट्रर् संगठन र एतसर्ाली सवोच्च लेखापरीक्षण 
संस्थाहरूको संगठनको सदस्र् रहेको छ । िी संगठनबाट लेखापरीक्षणको गणुस्िर र प्रभाव वरृ्र्द् गनि सञ्चातलि 
गररएका र्वतभन्न कार्िक्रममा िथा कार्ि दलमा नेपाल सहभागी हुिँदै आएको छ । साकि को लेखापरीक्षण गनि 
कार्ािलर्का कमिचारीलाई सहभागी गराइएको छ । लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन र आपसी अनभुव 
आदान-प्रदान गनि अन्र् सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूसिँग समझदारी गररएको छ ।  

अक्सफोडि र्वश्वर्वद्यालर्द्वारा सन ्२०२१ देर्ख २०२३ सम्म आर्ोजना हनेु “सत्र्तनष्ठा र भ्रिाचार” 
र्वषर्क चान्डलर सेसनमा मेरो पतन सहभातगिा रहेको छ । र्वश्वका १५ जना र्वर्शि व्र्र्क्तत्व सहभागी रहने 
सो कार्िक्रममा नेपाल पतन सहभागी हनुलेु कार्ािलर्को साख बढेको छ । सो कार्िक्रममा भ्रिाचार तनर्न्रणका 
रणनीति िर्ार गररने अनभुवले भ्रिाचार रोकथाम गनि र गणुस्िरीर् लेखापरीक्षणका लातग र्ोजना बनाउन र 
सत्र्तनष्ठा प्रवर्द्िन गनिका लातग नवीन रणनीति िर्ार गनि मद्दि पगु्नेछ ।  

लेखापरीक्षणका चनुौिी 

कार्ािलर्मा उपलब्ध सीतमि स्रोिसाधनबाट साविजतनक क्षेरको आतथिक कारोबारमा भएको वरृ्र्द् र 
आतथिक अनशुासन पालनामा देर्खएका र्वचलनहरूका कारण देशको समग्र र्वत्तीर् प्रशासनलाई जवाफदेही र 
र्जम्मेवार बनाउन थप चनुौिीहरू देखा पदै गएका छन ्। त्र्सका अलावा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्का 
कमिचारीहरूको क्षमिा र्वकास गने, लेखापरीक्षणको र्वतध, पर्द्ति र प्रतिवेदन प्रणालीमा सधुार गदै लेखापरीक्षक 
र साविजतनक तनकार्को पदातधकारीहरूको आचरण िथा व्र्वहारलाई अपेर्क्षि बनाउनपुने देर्खएको छ । 
त्र्सैगरी लेखापरीक्षणका समग्र कार्िप्रर्क्रर्ालाई र्वद्यिुीर् माध्र्मबाट सम्पादन गनि कार्ािन्वर्नमा लर्ाइएको 
नेपाल लेखापरीक्षण व्र्वस्थापन प्रणालीको पूणि कार्ािन्वर्न गदै दूर लेखापरीक्षणको अवधारणालाई नतिजामखुी 
ढंगले कार्ािन्वर्नमा लैजान ुसमेि चनुौिी रहेको छ।  

लेखापरीक्षणमा सधुार 

सम्वि ्२०७२ सालको र्वनाशकारी भकूम्पपिाि ्भवन अभावको समस्र्ा झेलदै आएकोमा सम्माननीर् 
राष्ट्रपति श्रीमिी र्वद्यादेवी भण्डारीज्रू्बाट २०७८ मङ तसर ९ गिे कार्ािलर्को नवतनतमिि भवनको समदु् घाटन भई 
उक्त नर्ािँ भवनमा कार्ािलर् स्थानान्िरण भएको छ । हाल महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले चौथो रणनीतिक 
र्ोजना कार्ािन्वर्नमा लर्ाएको छ । सो रणनीतिक र्ोजनामा लेखापरीक्षणको गणुस्िर अतभवरृ्र्द्, स्वार्ित्ता िथा 
आन्िररक सशुासन, संस्थागि र पेशागि क्षमिा र्वकास र सरोकालवालाहरूसिँगको सम्बन्ध सधुारलगार्िका 
र्वषर् समावेश गररएका छन ्। र्सै वषि सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको कार्िसम्पादनको आवतधक रूपमा 
मूलर्ाङ्कन गने प्रचलनअनसुार थाइलर्ाण्डको सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाबाट र्स कार्ािलर्को कार्िसम्पादन 
मूलर्ाङ्कन भएको छ । प्राप्त प्रतिवेदनमा उललेख भएका सधुार गनुिपने र्वषर्हरूलाई महालेखापरीक्षकको 
कार्ािलर्को चौथो रणनीतिक र्ोजनामा समेि समावेश गररएको छ।  

हाल लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ कार्ािन्वर्नमा रहेको छ । लेखापरीक्षण ऐनका प्रावधानहरूलाई 
व्र्वर्स्थि िररकाले कार्ािन्वर्नमा लर्ाउन लेखापरीक्षण तनर्मावली िजुिमाको प्रर्क्रर्ामा रहेको छ । र्सैगरी 
लेखापरीक्षण सेवाका कमिचारीहरूको सेवा सञ्चालनको लातग छुटै्ट नेपाल लेखापरीक्षण सेवा (गठन, शे्रणी र्वभाजन 
र तनर्रु्क्त (तनर्महरू, २०७७ िजुिमा भई कार्ािन्वर्नमा आएको छ । लेखापरीक्षण सेवाका कमिचारी पररचालन ,
सीप िथा क्षमिा र्वकास, उत्प्ररेणागि प्रोत्साहन प्रणाली, पेशागि आचरण र व्र्वहारगि पक्ष, वरृ्त्त र्वकासका 
अवसरलगार्िका र्वषर्मा अध्र्र्न गरी थप व्र्वर्स्थि गने प्रर्त्न भइरहेको छ।  



लेखापरीक्षणलाई अन्िरािर्ष्ट्रर्स्िर अनरुूपको बनाउन इन्टोसाई मानदण्ड ग्रहण गरी २०७७ श्रावणदेर्ख 
कार्ािन्वर्नमा लर्ाइएको छ । लेखापरीक्षणमानलाई कार्ािन्वर्न गनि र्वत्तीर्, पररपालना र कार्िमूलक 
लेखापरीक्षणलगार्िका मागिदशिनहरू िर्ारी एवं अद्यावतधक गने कार्ि सम्पन्न गररएको छ । महालेखापरीक्षकको 
कार्ािलर्को संस्थागि क्षमिा र्वकास गनि लेखापरीक्षण अनसुन्धान िथा अतभलेख केन्र, जनशर्क्त र्वकासको 
लातग लेखापरीक्षण उत्कृििा केन्र स्थापना गने प्रर्ास भइरहेको छ ।  

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्मा लेखापरीक्षणका व्र्होरा कार्ािन्वर्नको अनगुमनका लातग अनगुमन िथा 
फस्र्ौट प्रणाली प्रभावकारी बनाउन जरुरी देर्खएको छ । लेखापरीक्षण ऐनबमोर्जम महालेखापरीक्षकले कुनै 
साविजतनक पदातधकारीले र्वत्तीर् जवाफदेर्हिा वहन गरे नगरेको सम्बन्धमा लेखापरीक्षणका मान्र् तसर्द्ान्ि 
बमोर्जम परीक्षण गनि सक्ने व्र्वस्था तमलाइन्छ । र्सैगरी साविजतनक पदमा बहाल रहेका पदातधकारीलाई र्वशेष 
र्जम्मेवारी ठदनपुदाि आतथिक अनशुासन र र्वत्तीर् जवाफदेर्हिा पालनाको स्िरसमेिलाई आधार तलने व्र्वस्था 
तमलाउन आवश्र्क देर्खएको छ । 

कार्ािलर्को अपके्षा 

म महालेखापरीक्षकमा तनर्रु्क्त भएपिाि ्मेरो आफ्नो कार्ि अवतधमा गनुिपने सधुारका र्वषर्हरू समावेश 
गरी महालेखापरीक्षकको ६ वषे कार्िर्ोजना साविजतनक गरेको तथएिँ । र्स अवतधमा हामीले लेखापरीक्षणसिँग 
सम्बर्न्धि केही कानूनी,  नीतिगि एवं व्र्वस्थापकीर् र्वषर्मा सधुार गरेका छौँ । र्स कार्िले आगामी ठदनमा 
समेि तनरन्िरिा पाउनेमा सबैलाई र्वश्वस्ि पानि चाहन्छु । लेखापरीक्षणको माध्र्मबाट साविजतनक तनष्ठा, सदाचार, 
पारदर्शििा र जवाफदेर्हिाको प्रवर्द्िन गरी सशुासन अतभवरृ्र्द् र आम नागररकको जीवनमा सकारात्मक भतूमका 
खेलने प्रमखु उदे्दश्र् रार्खएको छ । र्स प्रतिवेदनले र्वकास तनमािण,  साविजतनक सेवा, राजस्व र खचि िथा 
सरकारी काम कारबाहीको अवस्थाबारे बझु्न मद्दि पगु्ने र्वश्वाससमेि गरेको छु । 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्को स्थापनापिाि ्र्ो समेि ५९ वटा वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्र प्रमखु समक्ष 
पेस भइसकेका छन ्। िर िी प्रतिवेदनको कार्ािन्वर्न अवस्था सन्िोषजनक हनु नसक्दा हरेक वषि एउटै 
प्रकृतिका व्र्होरा दोहोररने गरेका छन ्। प्रस्ििु सन्दभिमा महालेखापरीक्षकका वार्षिक प्रतिवेदन र कार्ािलर्बाट 
जारी भएका अन्र् लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरू र्थासमर्मा संघीर् संसद, प्रदेश सभा र गाउिँसभा/नगर सभामा पेस 
भई प्रतिवेदनमा उर्ललर्खि सझुाउ कार्ािन्वर्न गनि सम्बर्न्धि पक्षहरूले थप ध्र्ान ठदने अपेक्षा गरेको छु। 

लेखापरीक्षणको गणुस्िर अतभवरृ्र्द् र प्रभावकाररिाका लातग सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको अन्िरािर्ष्ट्रर् 
संगठनको तलमा िथा मेर्क्सको घोषणा र संर्कु्त राष्ट्रसंघको महासभाले पाररि गरेका प्रस्िावअनसुार 
महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्को लातग आवश्र्क पने र्वत्तीर्, संगठनात्मक र कार्ाित्मक स्विन्रिा प्रदान गनि 
संघीर् संसद र नेपाल सरकारबाट आवश्र्क सहर्ोग प्राप्त हनेु अपेक्षा तलएको छु । नेपालको संर्वधानबमोर्जम 
नेपालको महालेखापरीक्षकलाई आफ्नो र्जम्मेवारी तनवािह गनिका लातग और्चत्र्िा प्रर्ोग गने समेिको अतधकार 
सर्हि पर्ािप्त प्रबन्ध भएको छ । िर कानूनी व्र्वस्थाहरूबाट र्वत्तीर् र  कार्िगि स्विन्रिामा संकुचन हनु 
पगेुमा कार्िदक्षिा र प्रभावकाररिामा प्रभाव पदिछ । र्सिफि  सम्बर्द् पक्षहरूको ध्र्ान जानपुदिछ । लेखापरीक्षण 
ऐन, २०७५ले महालेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षण र सम्परीक्षणसम्बन्धी सबै अतधकार प्रदान गरेको छ । िर 
आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ का केही प्रावधान लेखापरीक्षण ऐनसिँग बार्झएको 
अवस्थाले महालेखापरीक्षकको कार्ाित्मक स्विन्रिामा संकुचन आउन सक्ने देर्खिँदा र्समा सधुार हनुपुने देर्खएको छ । 

महालेखापरीक्षकको स्वार्ििा िथा प्रभावकाररिाको लातग र्स कार्ािलर्मा कार्िरि कमिचारीको छुटै्ट 
सेवा समूह रहेको भए िापतन सेवाको सञ्चालन नेपाल सरकारबाट भइरहेको छ । अन्र् तनजामिी कमिचारी र 
र्स कार्ािलर्का कमिचारीबीच सेवा शिि र सरु्वधामा तभन्निा छैन । उक्त नीतिले र्स कार्ािलर्मा कार्िरि 



कमिचारीलाई संवैधातनक तनकार्मा तनवािह गरेका भतूमकाको छुटै्ट मूलर्ाङ्कन गरी र्वशेष व्र्वस्था गनि सर्कएको 
छैन। सो नीतिमा पररवििन गरी र्स कार्ािलर्मा कार्िरि कमिचारीको छुटै्ट सेवा शिि र र्वशेष सरु्वधा िथा 
प्रोत्साहनको व्र्वस्था हनुपुने कुरामा मेरो ध्र्ानाकषिष्ण भएको छ ।  

अन्िमा,   

साविजतनक र्वत्तीर् व्र्वस्थापन र सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकको वार्षिक एवं अन्र् 
प्रतिवेदनको कार्ािन्वर्नबाट साविजतनक तनष्ठा, सदाचार, पारदर्शििा र जवाफदेर्हिाको प्रवर्द्िनमा उललेतर् र्ोगदान 
पगु्ने र्वश्वास तलएको छु । मैले महालेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी तलएपतछ नेपालको र्वत्तीर् प्रशासनमा सधुार िथा 
आतथिक अनशुासन पालना र सशुासनमा र्ोगदान परु् र्ाउने अठोटसर्हिको प्रतिबर्द्िाका साथ र्ो कार्िभार 
सम्हालेको तथएिँ । आज पतन मैले र्जम्मेवारी तलिँदाका बखिको प्रतिबर्द्िा, उत्साह, जोश, जािँगर र हौसलामा 
कुनै कमी आउन ठदएको छैन । मेरो ज्ञान, सीप, अनभुव र समर् पूणिरूपमा महालेखापरीक्षकको काम कििव्र् 
प्रति समर्पिि रहने गरी कार्ि गने प्रतिबर्द्िा व्र्क्त गदै सबैको सहर्ोग र सदभाव सदाझै प्राप्त हनेु र्वश्वास तलएको 
छु। 

संवैधातनक र्जम्मेवारीअनसुार लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन िर्ार गने क्रममा सम्माननीर् 
राष्ट्रपतिज्रू् ,सम्माननीर् उपराष्ट्रपतिज्रू्, सम्माननीर् प्रधानमन्रीज्रू्, सम्माननीर् प्रधानन्र्ार्धीशज्रू्, प्रतितनतध 
सभाका सम्माननीर् सभामखुज्रू्, रार्ष्ट्रर् सभाका सम्माननीर् अध्र्क्षज्रू्बाट प्राप्त मागिदशिन, संघीर् संसद, प्रदेश 
सभा, संवैधातनक तनकार्,  सबै िहका सरकार , साविजतनक संस्था ,लेखापरीक्षण सललाहकार सतमति , र्वकास 
साझेदार, नागररक समाज,  सञ्चारकमी, आम नागररकलगार्िबाट प्राप्त सझुाउप्रति आभार व्र्क्त गनि चाहन्छु । 
साथै , सीतमि स्रोि साधन र कठठनाइका बाबजदु पतन लेखापरीक्षण कार्िलाई समर्मै सम्पन्न गरी प्रतिवेदन िर्ार 
गनि र्ोगदान परु् र्ाउन ुहनेु कार्ािलर्का सम्पूणि कमिचारीलाई र्वशेष धन्र्वाद ठदन चाहन्छु । 

 

 

 (टंकमर्ण शमाि, दंगाल) 
                                                           महालेखापरीक्षक 

 

 
  



लेखापरीक्षणको उद्दशे्र्, क्षरे र पर्द्ति 

१. संवैधातनक िथा कानूनी व्र्वस्था - नेपालको संर्वधानको धारा २४१ (१) मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको 
कार्ािलर्, सवोच्च अदालि, संघीर् संसद, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीर् िह, संवैधातनक तनकार् 
वा सोको कार्ािलर्, अदालि, महान्र्ार्ातधवक्ताको कार्ािलर् र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र 
प्रहरी बल, नेपाललगार्िका सबै संघीर् र प्रदेश  सरकारी कार्ािलर्को लेखा कानूनबमोर्जम तनर्तमििा, 
तमिव्र्र्र्िा, कार्िदक्षिा, प्रभावकाररिा र और्चत्र्समेिको र्वचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण 
हनेु व्र्वस्था छ । संर्वधानको धारा २४१(२) बमोर्जम ५० प्रतिशिभन्दा बढी शेर्र वा जार्जेथामा 
नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वातमत्व भएको संगठठि संस्थाको लेखापरीक्षणका लातग लेखापरीक्षक 
तनर्कु्त गदाि महालेखापरीक्षकसिँग परामशि गनुिपने व्र्वस्था छ । साथै, संर्वधानको धारा २४१ (५) 
बमोर्जम अन्र् कुनै कार्ािलर् वा संस्थाको लेखापरीक्षण संघीर् कानूनमा व्र्वस्था गरी 
महालेखापरीक्षकबाट गनि सर्कने व्र्वस्था  छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३ अनसुार  सरकारी 
कार्ािलर्, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीर् िहको पूणि स्वातमत्व भएको संगठठि संस्थाको 
लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हनेु व्र्वस्था छ ।  

महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ८ मा लेखापरीक्षण गदाि परीक्षण गनुिपने 
र्वषर् र दफा ९ बमोर्जम और्चत्र्को दृर्िकोणबाट परीक्षण गनि सक्ने र्वषर् िथा  दफा ४ बमोर्जम 
अर्न्िम लेखापरीक्षण गदाि लेखापरीक्षणको िररका, क्षेर र अवतध िोक्ने, त्र्सबाट प्राप्त भएको ि्र्हरू 
दशािउने, त्र्समा र्ववेचना िथा आलोचना गने र आतथिक र्ववरण उपर आवश्र्किाअनसुार रार्सर्हिको 
प्रतिवेदन जारी गनि सक्ने व्र्वस्था गरेको छ । 

२. उदे्दश्र् - संर्वधानबमोर्जम संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी कार्ािलर् र संघीर् कानूनद्वारा 
िोर्कएका अन्र् कार्ािलर् वा तनकार्को र्वत्तीर् कारोबार िथा सेवा प्रवाहको तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, 
कार्िदक्षिा, प्रभावकाररिा र और्चत्र्को आधारमा परीक्षण गरी देर्खएका व्र्होरा औलँर्ाई साविजतनक 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुार गनि सझुावसर्हिको प्रतिवेदन जारी गनुि लेखापरीक्षणको मूल उदे्दश्र् 
रहेको तथर्ो । लेखापरीक्षणको मूल उदे्दश्र् हातसल गनि देहार्का र्वषर्समेि समावेश गरी परीक्षण 
गररएको तथर्ो।  

र्वत्तीर् लेखापरीक्षण 

 िीन वटै िहको सर्ञ्चि कोष िथा अन्र् सरकारी कोषको िोर्कएको ढािँचाअनरुूप र्वत्तीर् र्ववरण र 
प्रतिवेदन िर्ार भै कारोबारको र्थाथि र्स्थति र्चरण गरेको, 

 र्वतनर्ोजन ऐन बमोर्जम सीमातभर रही तनठदिि प्रर्ोजनका लातग खचि भएको, 
 सरकारी ऋण, लगानी, सम्पर्त्त र त्र्सबाट प्राप्त हनुपुने वा तिनुि बझुाउनपुने र बझुाइएको सावािँ, 

ब्र्ाज, लाभांशलगार्िको लेखा राखेको, 

पररपालनाको लेखापरीक्षण  

 कानूनसम्मि िवरले राजस्वलगार्ि समस्ि आम्दानी, राजस्व िथा धरौटीको तनधािरण, असलुी र 
दार्खला गरेको र िीनै िहका सरकारबीच प्रचतलि कानूनबमोर्जम राजस्व बािँडफािँट भएको, 

 आतथिक कारोबार गदाि ऐन कानूनको पररपालना गरेको एवं पषु्ट र्ािँइ गने र्थेि प्रमाण राखेको,  



 खचि गदाि दरुुपर्ोग हनु नपाउने गरी पर्ािप्त कानूनी व्र्वस्था भएको, ित्सम्बन्धी तनर्मन, आन्िररक 
तनर्न्रण व्र्वस्था पर्ािप्त भएको र सोको अनसुरण गरेको, 

कार्िमूलक लेखापरीक्षण  

 खचि तमिव्र्र्ी िवरले गरेको र कार्िक्रम एवं लक्ष्र्अनसुार प्रगति हातसल गरेको, 
 नगदी र्जन्सी िथा अन्र् सरकारी सम्पर्त्तसमेिको हातन नोक्सानी र दरुुपर्ोग हनु नपाउने गरी 

संरक्षण एवं उपर्ोग गने व्र्वस्था तमलाएको र सोको अनसुरण गरेको, 
 कार्ािलर्को संगठन र व्र्वस्थापन िथा कार्ि र्वभाजन र्थेि र समरु्चि रहेको एवं दोहोरो नहनेु 

व्र्वस्था तमलाएको,  
 तनठदिि उदे्दश्र् नीतिअनरुूप कार्िक्रम िजुिमा एवं कार्ािन्वर्न गरी उपलर्ब्ध हातसल गरेको, कामको 

गणुस्िर र पररमाण मापदण्डअनरुूप भएको, 
 खचि गदाि लागि िथा उपलर्ब्ध र्वश्लषेण गरी उर्चि ढंगले खचि गरेको र लागिको िलुनामा 

प्रतिफल प्राप्त भएको, 

 र्वर्वध र्वषर्को लेखापरीक्षणको  

 कोतभड-१९ को र्वश्वव्र्ापी महामारीको रोकथाम, तनर्न्रण िथा उपचार सम्बन्धमा सञ्चातलि 
र्क्रर्ाकलाप र खचि कानूनसम्मि एवं दक्षिापूणि रहेको, 

 ठदगो र्वकास लक्ष्र् प्रातप्तका सम्बन्धमा सञ्चालन गररएका र्क्रर्ाकलापहरूबाट आवतधक लक्ष्र् 
प्रातप्तको अवस्था, अनगुमन एवं सूचना सङ्कलन व्र्वर्स्थि रहेको, 

 सूचना प्रर्वतध प्रणालीको उपर्कु्त िवरले र्वकास एवं प्रभावकारीिवरले उपर्ोग गरेको, 

३. लेखापरीक्षणको क्षरे - संवैधातनक  तनकार्, संघीर् सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीर् िहका सम्पूणि 
कार्ािलर्, िीन िहका सरकारका पूणि स्वातमत्व भएको संगठठि संस्था, सतमति, बोडि, कोष, प्रातधकरण 
र र्वश्वर्वद्यालर्, संघीर् कानूनले लेखापरीक्षण गनुिपने भनी िोकेका अन्र् तनकार्को आतथिक वषि 
२०७७।७८ को आतथिक कारोबार एवं बक्र्ौिा र सोसिँग सम्बर्न्धि कागजाि समेिलाई लेखापरीक्षण 
क्षेरमा समेर्टएको छ । तनकार्हरुको र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली, बजेट र 
खचि व्र्वस्थापन, राजस्व तनधािरण सङ्कलन एवं दार्खला, र्जन्सी एवं साविजतनक सम्पर्त्त व्र्वस्थापन, 
आर्ोजना व्र्वस्थापन, साविजतनक खररद, साविजतनक तनमािण, साविजतनक सेवा प्रवाह, साविजतनक स्रोि 
साधनको संरक्षण र उपर्ोग, तनर्मनकारी तनकार्हरुको कार्ि प्रभावकाररिा, साविजतनक संस्थान 
व्र्वस्थापन, जनशर्क्त व्र्वस्थापन र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा जस्िा पक्षको परीक्षण िथा मूलर्ाङ्कनलाई 
समेि लेखापरीक्षणको क्षरेमा समावेश गररएको छ । कोतभड-१९ महामारीको रोकथाम तनर्न्रण िथा 
उपचार सम्बन्धमा २०७७।७८ मा भएको खचि र ठदगो र्वकास लक्ष्र् प्रातप्तको लातग सञ्चातलि 
र्क्रर्ाकलापको मूलर्ाङ्कनलाई समेि लेखापरीक्षण क्षेरमा समावेश गररएको छ ।  

४. लेखापरीक्षण पर्द्ति - वार्षिक लेखापरीक्षण र्ोजना िर्ार गरी सोसिँग सामञ्जस्र् हनेु गरी मन्रालर्गि 
लेखापरीक्षण र्ोजना िथा तनकार्गि लेखापरीक्षण र्ोजनाका आधारमा कार्ािलर्ले िर्ार गरेको “नेपाल 
लेखापरीक्षण व्र्वस्थापन प्रणाली” (NAMS) प्रर्ोग गरी र्ो वषि सबै तनकार्को र्वद्यिुीर् लेखापरीक्षण र 
सोको व्र्वस्थापन गररएको छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ मा उर्ललर्खि व्र्वस्था, नेपाल सरकारी 
लेखापरीक्षणमान, र्वत्तीर्, कार्िमूलक, प्रकोप व्र्वस्थापन, वािावरणीर् िथा अन्र् सान्दतभिक लेखापरीक्षण 
तनदेर्शका, मागिदशिन र असल अभ्र्ासको अनसुरण गरी लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षण गनुिपने 



तनकार्हरुलाई जोर्खम मूलर्ाङ्कनको आधारमा न्रू्न, मध्र्म र उच्च जोर्खमर्कु्त तनकार्मा वगीकरण 
गरी उच्च जोर्खमर्कु्त तनकार्को र्वस्ििृ लेखापरीक्षण गररएको छ । मध्र्म जोर्खमर्कु्त तनकार्को 
छातनएको र्वषर् िथा कारोबारको मार परीक्षण र न्रू्न जोर्खमर्कु्त तनकार्को आन्िररक तनर्न्रण 
मूलर्ाङ्कन प्रणाली आन्िररक लेखापरीक्षण िथा एकल कोष खािाबाट उपलब्ध सूचना समेिको आधारमा 
दूरलेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ ।  

समग्र एवं तनकार्गि जोर्खम मूलर्ाङ्कन गरी पर्हचान भएका र्वषर्को परीक्षण गने सन्दभिमा 
सक्षम, पर्ािप्त िथा सान्दतभिक प्रमाण सङ्कलन गनि लेखापरीक्षणको इकाईगि र्ोजनामा उललेख गरी नमूना 
छनौटका आधारमा लेखापरीक्षण गररएको छ । कार्िमूलक लेखापरीक्षणको सन्दभिमा केही र्वषर्मा 
नागररक समाजलाई संलग्न गराइएको छ भने र्स्िो लेखापरीक्षणमा प्रमाण सङ्कलन गनि अन्िवाििाि, 
प्रश् नावली िर्ार, सरोकारवालासिँग सामूर्हक छलफल लगार्िका र्वतध अपनाइएको छ । लेखापरीक्षणमा 
र्वशेषिः समस्र्ामूलक र पररणाममूलक पर्द्ति अवलम्वन गररएको छ । प्रार्वतधकरूपमा जर्टल र्वषर्का 
लेखापरीक्षणमा सम्बर्न्धि र्वषर्र्वज्ञको सेवा समेि तलइएको छ । साथै लेखापरीक्षणका समग्र पक्षमा 
सललाहकार सतमतिबाट समेि सझुाव तलइएको छ । लेखापरीक्षणको गणुस्िर अतभवरृ्र्द् गनि उच्च 
िहबाट सपुररवेक्षण, स्थलगि तनरीक्षण, गणुस्िर आश्वस्ििा तनदेर्शका बमोर्जम प्रारर्म्भक प्रतिवेदन जारी 
पूविको पनुरावलोकन र नमूना छनौटको आधारमा सम्पन्न लेखापरीक्षणको गणुस्िर आश्वस्ििा 
पनुरावलोकनका कार्िहरुसमेि गररएको छ । 

५. वार्षिक प्रतिवेदन - संर्वधानको धारा २९४(१) बमोर्जम महालेखापरीक्षकले आफूले गरेको काम 
कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गनुिपने व्र्वस्था छ । साथै, संर्वधानको धारा २९४(२) 
मा वार्षिक प्रतिवेदनमा खलुाउनपुने कुराहरू संघीर् काननु बमोर्जम हनेु व्र्वस्थाअनरुूप लेखापरीक्षण 
ऐन, २०७५ को दफा १९ (१) को (क) मा महालेखापरीक्षकबाट वषिभररमा भए गरेका काम 
कारबाहीको र्ववरण, (ख) मा लेखापरीक्षणबाट देर्खएका प्रमखु व्र्होराको सारांश, (ग) मा लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदन कार्ािन्वर्नको र्स्थति र भर्वष्र्मा गनुिपने सधुार र (घ) मा आवश्र्क अन्र् कुराहरू खलुाउनपुने 
व्र्वस्थाबमोर्जम महालेखापरीक्षकले सम्माननीर् राष्ट्रपतिसमक्ष र्ो ५९औ ँवार्षिक प्रतिवेदन पेस गररएको 
छ। र्स प्रतिवेदनमा ६ पररच्छेद  िथा 2३ अनसूुची रहेका छन ्। पररच्छेद १ मा लेखापरीक्षण 
गररएका तनकार्को र्ववरण, पररच्छेद २ मा लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होराको र्स्थति, पररच्छेद ३ 
मा लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होरा, पररच्छेद ४ मा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्ािन्वर्न र्स्थति, 
पररच्छेद ५ मा भर्वष्र्मा गनुिपने सधुार र पररच्छेद ६ मा  कार्ािलर् गतिर्वतध समावेश गररएको छ। 
कोतभड-19 व्र्वस्थापनसम्बन्धी र्वशेष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बेग्लै िर्ार गररएको छ । संर्वधानको 
धारा २९४(३) बमोर्जम प्रत्रे्क प्रदेशको काम कारबाहीको सम्बन्धमा अलग अलग ७  प्रतिवेदन िर्ार 
गररएको छ । स्थानीर् िहको अर्न्िम प्रतिवेदन सम्बर्न्धि 744 स्थानीर् िहलाई जारी गररएको छ। 
त्र्सैगरी कार्िमूलक, सूचना प्रर्वतध र वािावरणीर् लेखापरीक्षणका व्र्होरालाई पतन र्ो प्रतिवेदनमा 
समावेश गररएको छ । वार्षिक प्रतिवेदनका प्रमखु व्र्होरा समावेश गरी वार्षिक प्रतिवेदनको सारांशसमेि 
िर्ार गररएको छ । 
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पररच्छेद - १ 

लेखापरीक्षण गररएका तनकायको र्ववरण 

• समर्िगि लेखापरीक्षण 
लेखापरीक्षण गररएका तनकाय र र्वषय संख्या  (रू. करोडमा) 

(क) र्वत्तीय लेखापरीक्षण 
१.  संघीय मन्रालय िथा तनकाय (बक्यौिा ४८ समेि) 
२.  प्रदेश मन्रालय िथा तनकाय (बक्यौिा १२ समेि) 
३.  स्थानीय िह (बक्यौिा 55 समेि) 
४.  सतमति र अन्य संस्था (प्रदेशिर्ि को ७८ समेि) 
५.  संगठठि संस्था 

(ख) कायिमूलक लेखापरीक्षण  6 
(ग) पररपालना लेखापरीक्षण                              १ 
(घ) वािावरणीय लेखापरीक्षण  1 
(ङ) र्वशेष लेखापरीक्षण 1 
(च) सूचना प्रर्वति लेखापरीक्षण 3 
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 यो वषि ३ हजार २८७ संघीय मन्रालय िथा तनकायको रू.२८ खबि 2० अबि ३८ करोड र प्रदेश 
मन्रालय िथा तनकाय १ हजार १३१ को रू.२ खबि ९९ अबि ५७ करोड, स्थानीय िह ७५३ मध्ये ७४४ र 
गि वषिको बक्यौिा ५5 समेि 799 को रू.१० खबि ५१ अबि १० करोड, र्वश्वर्वद्यालय, सतमति, संस्था, 
प्रतिष्ठानसमेि ४४८ को रू.२ खबि ६ अबि ११ करोड र संगठठि संस्था ९३ को रू.3१ खबि ५५ अबि ९३ 
करोडसमेि रू.75 खबि ३३ अबि ९ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । र्वत्तीय लेखापरीक्षणको 
अतिररक्त ६ र्वषयको कायिमूलक, १ र्वषयको पररपालना, १ र्वषयको वािावरणीय, १ र्वषयको र्वशेष लेखापरीक्षण 
र ३ र्वषयको सूचना प्रर्वति लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षण गररएका तनकायको र्ववरण अनसूुची १, 
१क, १ख, २, ४, र २१ मा उल्लेख छ ।  

1. संघीय मन्रालय िथा तनकाय  - यो वषि  ३ हजार २८७ संघीय सरकारी तनकायको र्वतनयोजन/राजस्व/ 
िरौटी र अन्य कारोबारिर्ि  तनम्नानसुार लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ: 

 (रू.करोडमा) 
क्र. सं. कारोबार लेखापरीक्षण सम्पन्न रकम 
१ र्वतनयोजन  112416 
२ राजस्व  110296 
३ िरौटी 6627 
४ अन्य कारोबार 52699 

जम्मा 282038 

 लेखापरीक्षण सम्पन्न तनकायको र्ववरण अनसूुची १ मा र लेखापरीक्षण रकमको र्ववरण अनसूुची 
२ मा उल्लेख छ । गि वषिसम्म संघीय सरकारी कायािलयिर्ि  ३ हजार ७९ एकाईको रू.15 अबि 
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74 करोड लेखापरीक्षण बक्यौिा रहेकोमा यो वषि १४३ ईकाईले रु.११ अबि २१ करोडको लेखापरीक्षण 
गराएका छन ्।  

2. प्रदेश मन्रालय िथा तनकाय  - यो वषि 7 प्रदेशअन्िगिि १ हजार १३१ तनकायको रू.२ खबि ९९ 
अबि ५७ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । गि वषिसम्म प्रदेश कायािलयिर्ि  ४१ ईकाईको 
रू.२ अबि ४५ करोड लेखापरीक्षण बक्यौिा रहेकोमा यो वषि 12 तनकायले रु.२ अबि ४२ करोडको 
लेखापरीक्षण गराएका छन ्। यस सम्बन्िी र्ववरण अनसूुची २ मा छ । प्रदेश िहको लेखापरीक्षणमा 
देखखएका प्रमखु व्यहोरा पररच्छेद ३ खण्ड २ मा समावेश छ ।  

3. स्थानीय िह - यो वषि महानगरपातलका ६, उपमहानगरपातलका ११, नगरपातलका २८७ र गााँउपातलका 
४९५ समेि 799 (र्वगिको बक्यौिा ५5 समेि) स्थानीय िहको रू.१० खबि ५१ अबि १० करोडको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । यससम्बन्िी र्ववरण अनसूुची २१ मा छ । स्थानीय िहको 
लेखापरीक्षणमा देखखएका प्रमखु व्यहोरा पररच्छेद ३ खण्ड ३ मा समावेश छ ।  

4. सतमति र अन्य संस्था - यो वषि ४४८ सतमति र अन्य संस्था (प्रदेशिर्ि को ७८ समेि) को रू.२ खबि ६ 
अबि ११ करोडको लेखापरीक्षण गररएको छ । सतमतिहरूको र्वस्ििृ र्ववरण अनसूुची १क, ४, ५, ६ र 
७ मा र लेखापरीक्षणबाट देखखएका प्रमखु व्यहोरा पररच्छेद ३ को मन्रालय खण्डमा समावेश छ ।  

5. संगठठि संस्था - यो वषि संगठठि संस्थािर्ि  93 इकाईको रू.31 खबि 55 अबि 93 करोडको 
लेखापरीक्षण गररएको छ । सोको अतिररक्त 31 संस्थाको रू.11 खबि 52 अबि 76 करोडको 
लेखापरीक्षणका लातग परामशि ठदइएअनसुार लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । र्वस्ििृ र्ववरण अनसूुची 
१क, ४, ५, ६ र ७ मा र लेखापरीक्षणवाट देखखएका प्रमखु व्यहोरा पररच्छेद ३ को मन्रालय खण्डमा 
समावेश छ ।  

6. कायिमूलक लेखापरीक्षण - यो वषि 6 तबषयको कायिमूलक लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षण 
गररएका र्वषयको र्ववरण अनसूुची १ख मा र लेखापरीक्षणवाट देखखएका प्रमखु व्यहोरा पररच्छेद ३ को 
मन्रालय खण्डमा समावेश छ ।  

7. पररपालना लेखापरीक्षण - यो वषि १ र्वषयको पररपालना लेखापरीक्षण गररएको छ  । लेखापरीक्षण 
गररएका र्वषयको र्ववरण अनसूुची-१ख मा र लेखापरीक्षणवाट देखखएका प्रमखु व्यहोरा पररच्छेद ३ को 
मन्रालय खण्डमा समावेश छ ।  

8. वािावरणीय लेखापरीक्षण - यो वषि १ र्वषयमा वािावरणीय लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षण 
गररएको र्वषयको र्ववरण अनसूुची १ख मा र लेखापरीक्षणबाट देखखएका प्रमखु व्यहोरा पररच्छेद ३ को  
मन्रालय खण्डमा समावेश छ ।  

9. र्वशेष लेखापरीक्षण - यो वषि कोतभड-19 को रोकथाम, तनयन्रण र व्यवस्थापन र्वषयमा र्वशेष 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणबाट देखखएका व्यहोरा यसै प्रतिवेदनको अङ्ग हनेु गरी छुटै्ट 
प्रतिवेदन ियार गररएको छ ।  
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 3 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

10. सूचना प्रर्वति लेखापरीक्षण - यो वषि ३ र्वषयको सूचना प्रर्वतिको लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षण 
गररएका र्वषयको र्ववरण अनसूुची १ख मा र लेखापरीक्षणबाट देखखएका प्रमखु व्यहोरा पररच्छेद ३ को 
मन्रालय खण्डमा समावेश छ ।  

• सरकारी बजेट र राजस्व कायािन्वयन खस्थति  

11. सरकारी बजेट िथा खचि - महालेखा तनयन्रक कायािलयबाट प्राप्त र्ववरणअनसुार २०७५।७६ र 
२०७६।७७ को यथाथि खचि िथा २०७७।७८ को संघीय सरकारको शीषिकगि/क्षेरगि बजेट 
अनमुान र यथाथि खचि तनम्नानसुार छ: 

(रू.लाखमा) 

शीषिक/क्षरे 
२०७५।७६ को 

यथाथि खचि 
२०७६।७७ को 

यथाथि खचि 
२०७७।७८ को 

बजेट अनमुान यथाथि खचि प्रतिशि 

चाल ुखचि  7164176 7841489 ९४८९४०६ ८४६२१७३ ८९.१७ 

पुाँजीगि  खचि 2415625 1890847 ३५२९१७५ २२८८३६१ ६४.८४ 

र्वत्तीय व्यवस्था (सााँवा व्याज भकु्तानी) 1524770 1179016 १७२७८७३ १२१६२२६ ७०.३९ 

जम्मा 11104571 10911352 १४७४६४५४ ११९६६७६० ८१.१५ 

सामान्य साविजतनक सेवा 4940357 5229489 ४९४३३९२ ६३४६१६१ १२८.३८ 

रक्षा 500146 497914 ४९२२०५ ५१९१३९ १०५.४७ 

साविजतनक शाखन्ि सरुक्षा 479849 518638 ५६२८५३ ५७०४२९ १०१.३५ 

आतथिक मातमला 3446718 2644365 ३८९०००७ २३६०२२९ ६०.६७ 

वािावरण संरक्षण 147386 135932 ११६६४६ ६५९५९ ५६.५५ 

आवास िथा सामदुार्यक सरु्विा 384380 ३५१८९४ ८१८६०७ ४४९९५२ ५४.९७ 

स्वास््य 359993 ४०१९५७ ११५०६२० ४९६१३१ ४३.१२ 

संस्कृति र िमि 60422 68489 ७२३४५ ४०६०२ ५६.१२ 

खशक्षा 362178 394009 १७२१९२२ ३७१४५८ २१.५७ 

सामाखजक सरुक्षा 423142 ६६८६६५ ९७७८५७ ७४६७०० ७६.३६ 

जम्मा 11104571 10911352 १४७४६४५४ ११९६६७६० ८१.१५ 

द्रिव्य: स्वास््य र खशक्षािर्ि को प्रदेश िथा स्थानीय िहबाट हस्िान्िरण भई हनेु खचि समावेश छैन ।  

12. खचिको खस्थति - महालेखा तनयन्रक कायािलयबाट प्राप्त र्ववरणअनसुार यो वषिको कुल चाल ुर पुाँजीगि  
खचिमध्ये रकमको आिारमा बढी खचि गने संघीय सरकारका पााँच मन्रालय िथा अन्य तनकायको खचि 
र्ववरण तनम्नानसुार छ: 

(रू.लाखमा) 
चाल ुखचि पुाँजीगि  खचि 

क्र.सं. मन्रालय/तनकाय रकम प्रतिशि क्र.सं. मन्रालय/तनकाय रकम प्रतिशि 
1 गहृ मन्रालय १२७०६०६ १५.०२ १ भौतिक पूवाििार िथा यािायाि व्यवस्था ९३५२६५ ४०.८७ 
2 अथि मन्रालय ९८९२५३ ११.६९ २ रार्िय पनुतनमािण प्रातिकरण २८७६३३ १२.५७ 
3 रक्षा मन्रालय ४४७४५८ ५.२८ ३ शहरी र्वकास मन्रालय २१७७०७ ९.५१ 
4 खशक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्रालय ३६५४३७ ४.३२ ४ उजाि, जलस्रोि िथा तसाँचाइ मन्रालय २१२८११ ९.३० 
5 स्वास््य िथा जनसंख्या ३४०२३५ ४.०२ ५ खानेपानी मन्रालय ११६०३८ ५.०७ 
६ अन्य मन्रालय िथा तनकायहरू ५०४९१८४ 59.67 ६ अन्य मन्रालय िथा तनकायहरू 518907 22.68 

 जम्मा 8462173 १००  जम्मा 2288361 100 



पररच्छेद १ - लेखापरीक्षण गररएका तनकायको र्ववरण 

 4 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

चाल ुर पुाँजीगि खचिवाहेक र्वत्तीय व्यवस्था खचि रू.1 खबि 21 अबि 62 करोड रहेको छ । 
प्रदेश र स्थानीय िह ७५३ लाई गएको अनदुान रकमसमेि अन्य तनकायको चाल ुखचििर्ि  समावेश 
रहेको छ । 

13. स्रोिगि खचि - महालेखा तनयन्रक कायािलयवाट प्राप्त र्ववरणअनसुार संघीय सरकारको २०७५।७६ 
र २०७६।७७ को यथाथि खचि िथा २०७७।७८ को अनमुान र यथाथि खचिको स्रोिगि र्ववरण 
तनम्नानसुार छ:        

(रू.लाखमा) 

स्रोि २०७५।७६ को 
यथाथि खचि 

२०७६।७७ को 
यथाथि खचि 

२०७७।७८ को गि वषिको 
िलुनामा वरृ्ि 

प्रतिशि अनमुान यथाथि खचि 

नेपाल सरकार 9631860 9514307 11146184 9845973 3.49 
वैदेखशक अनदुान 228986 232157 605277 364813 57.14 
वैदेखशक ऋण 1243725 1164888 2994993 1755974 50.74 

जम्मा 11104571 10911352 14746454 11966760 9.67 

13.1 यो वषि नेपाल सरकारको स्रोििर्ि को खचि रू.9 खबि 84 अबि 59 करोडमध्ये राजस्वबाट रू.8 खबि 
68 अबि 60 करोड (88.22 प्रतिशि) व्यहोरेको छ । 

13.2 यो वषि वैदेखशक अनदुानिर्ि  19 तनकायअन्िगिि रू.60 अबि 53 करोड प्राप्त हनेु अनमुान गरेकोमा 
रू.३६ अबि ४८ करोड (६०.२७ प्रतिशि) प्राप्त भएको र वैदेखशक ऋणिर्ि  18 तनकायअन्िगिि रू.२ 
खबि ९९ अबि ५० करोड प्राप्त हनेु अनमुान रहेकोमा रू.१ खबि ७५ अबि ६० करोड (५८.६३ 
प्रतिशि) प्राप्त भएको छ । 

14. राजस्व असलुी - महालेखा तनयन्रक कायािलयबाट प्राप्त र्ववरणअनसुार संघीय सरकारको राजस्वको 
स्रोिअनसुार २०७५।७६ र २०७६।७७ को यथाथि असलुी िथा २०७७।७८ को अनमुान र यथाथि 
असलुीको खस्थति तनम्नानसुार छ: 

(रू.लाखमा) 

र्ववरण २०७५।७६ को 
यथाथि असलुी 

२०७६।७७ को 
यथाथि असलुी 

२०७७।७८ को 
अनमुान असलुी प्रतिशि 

कुल राजस्व  ८४२७४१० 7555752 ८८९६१८४ ८६८६०२९ 97.64 
१.  कर राजस्व ७३७२७२६ 6133905 ७९०८०९० ७६१०५६६ 96.24 
२. अन्य राजस्व (गि वषिको नगद मौज्दाि 

र बेरुजूसमेि) १०२४०२३ 1396757 ९८८०९४ १०४३२२८ 105.58 

३.  सााँवा र्र्िाि  ३०६६१ 25090 - ३२२३५ - 

गि वषिको िलुनामा यो वषि राजस्व असलुी 14.९६ प्रतिशिले बढेको देखखन्छ । आतथिक वषि 
२०७७।७८ को असलुीमा गि वषिको नगद मौज्दाि र बेरुजू दाखखला भएको रू.४ अबि ४३ करोड 
३० लाख समेि समावेश छ । बजेट अनमुान नगरेको सााँवा र्र्िािबाट रू.3 अबि 22 करोड प्राप्त 
भएको छ । यससम्बन्िी र्ववरण अनसूुची १३ मा उल्लेख छ । राजस्व असलुी सम्बन्िमा 
लेखापरीक्षणबाट देखखएका प्रमखु व्यहोरा पररच्छेद ३ को मन्रालय खण्डमा समावेश छ। 



 

 5 महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ 

पररच्छेद - 2 

लेखापरीक्षणबाट देखखएका बेरुजू खथिति 

1. बेरुजू - आतििक कार्िर्वति ििा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा २(ि) मा प्रचतलि 
काननुबमोखजम परु् र्ाउनपुने रीि नपरु् र्ाई कारोबार गरेको वा राख् नपुने लेखा नराखेको ििा अतनर्तमि 
वा बेमनातिब िररकाले आतििक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गदाि औलँ्र्ाइएको वा ठहर् र्ाएको 
कारोबारलाई बेरुजूको रुपमा पररभार्षि गररएको छ । 

िोही ऐनले बेरुजूलाई अिलु गनुिपने, तनर्तमि गनुिपने र पेश्की गरी ३ वगिमा वगीकरण गरेको 
छ। र्ि कार्ािलर्ले बेरुजू वगीकरण गदाि अिलु गनुिपने बेरुजूमा र्हनातमना र मथर्ौट, हातन नोक्िानी 
र अन्र् अिलु गनुिपने बेरुजू िमावेश गरेको छ भने तनर्तमि गनुिपने बेरुजूलाई अतनर्तमि भएको, प्रमाण 
कागजाि पेि नभएको, खजम्मेवारी निारेको र शोिभनाि नतलएको गरी ४ िमूहमा वगीकरण गरेको छ। 
पेश्कीलाई कमिचारी, मोतबलाइजेिन र अन्र् पेश्कीमा वगीकरण गररएको छ। 

र्ो वषि िंघीर् िरकारी कार्ािलर्, प्रदेश िरकारी कार्ािलर्, थिानीर् िह, अन्र् ितमति र 
िंथिािफि  लेखापरीक्षणबाट औलँ्र्ाइएको बेरुजू रू.१ खबि १५ अबि ५ करोड ५० लाख रहेको छ । 
िो बेरुजू अङ्कको वगीकरण तनम्नानिुार छ: 

(रू.लाखमा) 

वगीकरण िंघीर् िरकारी 
कार्ािलर् 

प्रदेश िरकारी 
कार्ािलर् थिानीर् िह ितमति/ अन्र् 

िंथिा  जम्मा कुल बरेुजूको 
प्रतिशि 

१. अिलु गनुिपने २६३७४९ ७०२२ ५९८०९ ६८९९ ३३७४७९ २९.३३ 

२. तनर्तमि गनुिपने १८८०३५ ५५०५० ३२८२६१ १२४७९७ ६९६१४३ ६०.५१ 

२.१ अतनर्तमि भएको ५२१७७ १६४५२ ११७०६२ २१४५३ २०७१४४ १८.00 

२.२ प्रमाण कागज पेि नभएको १३४२२० ३८५९६ २१०९७६ १०२८०१ ४८६५९३ ४२.२९ 

२.३ खजम्मेवारी निारेको ० ० ० ० ० ०.०0 

२.४ शोिभनाि नतलएको १६३८ २ २२३ ५४३ २४०६ ०.22 

३. पेश्की ४२९२३ १२७३९ ५१०२५ १०२४१ ११६९२८ १०.१६ 

जम्मा बरेुजू ४९४७०७ ७४८११ ४३९०९५ १४१९३७ ११५०५५० १०० 

द्रष्टव्र्:  1. उखल्लखखि पेश्की अङ्कमा म्र्ाद ननाघेको पेश्की िमावेश छैन ।   

2. िंगठठि िंथिाहरूको लेखापरीक्षणबाट देखखएको बेरुजूको लगि राख्न ेएवं िम्परीक्षण गने 
कार्ि िम्बखन्िि तनकार्बाटै हनेु भएकोले उखल्लखखि अङ्कमा िमावेश छैन ।  

बेरुजू वगीकरणको र्ववरण अनिूुची-१५, १६ र २१ मा उल्लेख छ । 

 

 



पररच्छेद २ - लेखापरीक्षणबाट देखखएका बेरुजूको खथिति 

 6 महालेखापरीक्षकको उनन्िाठठऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

2. लेखापरीक्षण  र बेरुजू अंक - र्ो वषि ५ हजार ६६५ िरकारी तनकार्को रु.43 खबि 77 अबि 17 
करोड 16 लाखको लेखापरीक्षण िम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षण िम्पन्न गररएका तनकार् र 
र्वषर्गि अवथिा तनम्नानिुार छः 

(रू. लाखमा) 
लेखापरीक्षण गररएका तनकार् र र्वषर् िंख्र्ा रकम  बेरुजू बेरुजू प्रतिशि 

1. िंघीर् मन्रालर् ििा तनकार् (बक्र्ौिा ४८ 
िमेि) 

३२8७ 28203798 494707 1.75 

2. प्रदेश मन्रालर् ििा तनकार् (बक्र्ौिा १२ 
िमेि) 

11३1 
 

2995707 
 

74811 2.50 

3. थिानीर् िह (बक्र्ौिा 55 िमेि) ७९९ 10510990 439095 4.18 
4. ितमति र अन्र् िंथिा 448 2061221 141937 6.89 

जम्मा 5665 43771716 1150550 2.63 

द्रष्टव्र्: िंगठठि िंथिाको बेरुजू लगि कार्म नगररने भएकोले र्ि िातलकामा िमावेश गररएको छैन । 

3. अद्यावतिक बेरुजू - िंघीर् िरकारी कार्ािलर्, प्रदेश िरकारी कार्ािलर्, थिानीर् िह र िंथिािफि  
लेखापरीक्षणबाट औलँ्र्ाइएको अद्यावतिक बेरुजू रू.4 खबि 83 अबि 5९ करोड 6४ लाख रहेको छ । 
अद्यावतिक बेरुजू गि वषि भन्दा 15.46 प्रतिशिले बढेको छ ।  

 (रू.लाखमा) 

र्ववरण र्वगिको बरेुजू 
िमार्ोजनबाट 
िप (घट ) 

फथर्ौट ििा 
िम्परीक्षण 

र्वगिको खदु 
बााँकी 

चालू वषिको 
िप बरेुजू 

अद्यावतिक 
बााँकी बरेुजू 

िंघीर् िरकारी कार्ािलर्हरू २३२5371 33 ३४८७३० १९७६६७४ ४९४७०७ २४७१३८१ 
प्रदेश िरकारी कार्ािलर्हरू  १२4790  १६८९० १०७९०० ७४८११ १८२७११ 
थिानीर् िह १०30377 (361) १०५८८७ ९२४१२९ ४३९०९५ १३६३२२४ 
अन्र् िंथिा ितमति (प्रदेश िमेि) 707967  ३१२५६ ६७६७११ १४१९३७ ८१८६४८ 

जम्मा  4188505 (328) 502763 ३६८५४१४ ११५०५५० ४८३५९६४ 

 अद्यावतिक बेरुजूको र्ववरण अनिूुची १७ र १८ मा उल्लेख छ । 

4. कारबाही टुङ्गो लगाउनपुने रकम - िंघीर् ििा प्रदेश िरकारी कार्ािलर्, थिानीर् िह, अन्र् ितमति र 
िंथिािफि को बेरुजूका अतिररक्त लेखापरीक्षण बक्र्ौिा, राजथव बक्र्ौिा, शोिभनाि तलनपुने वैदेखशक 
अनदुान ििा ऋण रकमका िम्बन्िमा िमर्मा नै कारबाही  टुङ्गो लगाउनपुने अद्यावतिक रकम रू.3 
खबि ४५ अबि ५६ करोड ३ लाख रहेको छ । 

(रू.लाखमा) 
क्र.ि. र्ववरण गि वषििम्म र्ि वषि िप /घट अद्यावतिक रकम 
१ लेखापरीक्षण बक्र्ौिा (प्रदेश िमेि) 181935 (११२३२७) ६९६०८ 
२ राजथव बक्र्ौिा 2155687 ९७०४१९ ३१२६१०६ 
३ शोिभनाि तलन बााँकी वैदेखशक अनदुान 90136 २५५६२ ११५६९८ 
४ शोिभनाि तलन बााँकी वैदेखशक ऋण 127343 (३६५२) १२३६९१ 
५ जमानि बिी ठदएको ऋणको भाखा नाघेको िााँवा ब्र्ाज 20500 ० २०५०० 

 जम्मा 2575601 ८८०००२ ३४५५६०३ 
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 7 महालेखापरीक्षकको उनन्िाठठऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

 उक्त रकममा अद्यावतिक बेरुजू रू.४ खबि ८३ अबि ५९ करोड ६५ लाख िप गदाि कारबाही 
गरी टुङ्गो लगाउनपुने अद्यावतिक रकम रू.८ खबि २९ अबि १५ करोड ६८ लाख पगेुको छ । कारबाही 
टुङ्गो लगाउनपुने रकम बढ्नमुा राजथव बक्र्ौिा रकम मखु्र् कारण रहेको छन ्। 

5. बेरुजू र्वश् लेषण - िंघीर् र प्रदेश िरकारी कार्ािलर्, थिानीर् िह, िंगठठि िंथिा, अन्र् ितमतिको 
बेरुजूको अवथिा तनम्नानिुार रहेको छ: 

5.1. र्ो वषि िंघीर् र प्रदेश िरकारी कार्ािलर्, थिानीर् िह, िंगठठि िंथिा, ितमति ििा अन्र् िंथिािमेिको 
रू.75 खबि 33 अबि 9 करोडको लेखापरीक्षण गदाि प्रारखम्भक प्रतिवेदनबाट रू.1 खबि 27 अबि 19 
करोड 40 लाख बेरुजू देखखएको छ । िोमध्रे् प्रतिवेदन अवतििम्म रू.12 अबि 13 करोड 90 लाख 
(कुल बेरुजूको 9.54 प्रतिशि) िम्परीक्षण गराएबाट रू.1 खबि 15 अबि  5 करोड 51 लाख बेरुजू 
फथर्ौट हनु बााँकी रहेको छ । र्ो वषििम्म फथर्ौट गनि बााँकी कुल बेरुजू रू.४ खबि ८३ अबि ५९ 
करोड ६५ लाख छ । र्ििम्बन्िी र्वथििृ र्ववरण अनिूुची १५, १६, १७ र २१ मा िमावेश छ । 

5.2. आतििक कार्िर्वति ििा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा ३९ बमोखजम बेरुजू फथर्ौट गने 
पर्हलो खजम्मेवारी ििा दार्र्त्व खजम्मेवार व्र्खक्त ििा आतििक कारोबारमा िंलग्न पदातिकारीको हनेु र 
बेरुजू फथर्ौट हनु निकेमा िम्बखन्िि लेखाउत्तरदार्ी अतिकृिले फथर्ौट गनुि गराउनपुने व्र्वथिा 
गरेको छ । िोही ऐनको दफा ३७ मा औलं्र्ाइएको बेरुजूको ३५ ठदन वा म्र्ाद िप भएकोमा िो 
म्र्ादतभर फथर्ौट गने र फथर्ौट नगरेमा दफा ३७ (४) बमोखजम लेखा उत्तरदार्ी अतिकृि र दफा 
३७(६) बमोखजम र्वभागीर् मन्री वा राज्र्मन्रीलाई जानकारी ठदने उल्लेख छ । उक्त व्र्वथिाअनिुार 
बेरुजूको जानकारी िम्बखन्िि पदातिकारीहरूलाई ठदइएको छ । िोही ऐनको दफा ५० मा बेरुजू 
फथर्ौट गने गराउने लगार्िका र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व बहन गने खजम्मेवारी िम्बखन्िि लेखा उत्तरदार्ी 
अतिकृिको हनेु व्र्वथिा छ । िोही व्र्वथिाबमोखजम र्ो वषि कार्िरि लेखाउत्तरदार्ी अतिकृिहरूको 
नामावली र बेरुजू रकम अनिूुची-20 मा िमावेश गररएको छ ।  

प्रदेशको िन्दभिमा िम्बखन्िि प्रदेश आतििक कार्िर्वति ऐनले गरेको व्र्वथिाअनिुार प्रदेश 
मन्रालर्का लेखाउत्तरदार्ी अतिकृि र र्वभागीर् मन्रीलाईिमेि बेरुजू िम्बन्िमा जानकारी गराइएको 
छ। 

5.3. िंघीर् िरकारी कार्ािलर्िफि  र्ो वषि रकमगि आिारमा बढी बेरुजू हनेु मन्रालर् तनम्नानिुार छन:् 
(रू. लाखमा) 

क्र.िं. मन्रालर्/तनकार् लेखापरीक्षण 
अङ्क 

बरेुजू अङ्क कुल 
बरेुजूको 
प्रतिशि 

ले.प.अङ्कको 
िलुनामा बरेुजू 

प्रतिशि 
अिलु 
गनुिपने 

तनर्तमि 
गनुिपने 

पेश्की 
बााँकी जम्मा 

१ अिि २१७७२९७३ १२४८५२ ७४४०५ १३ १९९२७० ४०.२८ ०.९२ 
२ भौतिक पूवाििार ििा 

र्ािार्ाि १२०७४५३ २४१७६ २९५३८ १९९५ ५५७०९ 
११.२६ ४.६१ 

3 भतूम व्र्वथिा, िहकारी 
ििा गररवी तनवारण १२००३५० ३७४६२ ९८३२ २१० ४७५०४ 

९.६0 ३.९६ 

4 िञ्चार ििा िूचना प्रर्वति १५३८८५ ३६५३१ १९२० २९५ ३८७४६ ७.८३ २५.१८ 
५ कृर्ष ििा पशपुन्छी 

र्वकाि २२०८७८ २९००५ ४८०६ ४८१ ३४२९२ 
६.९३ १५.५३ 
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 8 महालेखापरीक्षकको उनन्िाठठऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

६ थवाथ्र् ििा जनिंख्र्ा ३६४५६९ १६९७ ४४८९ ६०४२ १२२२८ २.४७ ३.३५ 
७ रक्षा ७४३७६८ २०१८ १६६० ७२४८ १०९२६ २.२१ १.४७ 
८ खशक्षा, र्वज्ञान ििा प्रर्वति २५२९३९ २८ १०६७१ ६० १०७५९ २.१७ ४.२५ 
९ रार्िर् पनुतनमािण 

प्रातिकरण ५४३८१५ ४२७ ९३७९ ८६७ १०६७३ 
२.१६ १.९६ 

९ उद्योग, वाखणज्र् ििा 
आपूतिि ७८१३८ ३३९ ९५६१ २९ ९९२९ 

२.०१ १२.७१ 

१० गहृ ८३४२८६ ९५ २४४४ ६६८३ ९२२२ १.८६ १.११ 
११ अन्र् ८३०७४५ ७११९ २९३३० १९००० ५५४४९ ११.२२ ६.६७ 

जम्मा २८२०३७९९ 263749 188035 42923 494707 100 १.७५ 

उखल्लखखि दश मन्रालर्मा िंघीर् िरकारी कार्ािलर्िफि को कुल बेरुजूको 88.78 प्रतिशि 
रहेको छ । र्िैगरी प्रदेश िरकारिफि  लेखापरीक्षण अङ्कको िलुनामा 2.52 प्रतिशि बेरुजू कार्म 
भएकोमा िबैभन्दा बढी कणािली प्रदेशको ५.०६ प्रतिशि र िबैभन्दा घटी लखुम्बनी प्रदेशको १.०९ 
प्रतिशि रहेको छ । थिानीर् िहिफि  लेखापरीक्षण अङ्कको िलुनामा ४.१८ प्रतिशि बेरुजू कार्म भएकोमा 
िबैभन्दा बढी महोत्तरी खजल्लाको र्पपरा गाउाँपातलकामा २३.८७ प्रतिशि र िबैभन्दा घटी िाप्लेजङु 
खजल्लाको तिरीजङ्घा गाउाँपतलका र प्र्ठुान खजल्लाको मल्लरानी र िरुमारानी गाउाँपातलकाको बेरुजू शून्र् 
रहेको छ । र्ो वषिको लेखापरीक्षणबाट ५ प्रतिशिभन्दा कम बेरुजू हनेु ५३३, ५ देखख १५ प्रतिशििम्म 
बेरुजू हनेु १९३ र १५ प्रतिशिभन्दा बढी बेरुजू हनेु थिानीर् िह १८ रहेका छन ्। 

5.4. र्ो वषि ३ हजार २8७ िंघीर् िरकारी कार्ािलर्को लेखापरीक्षण गररएकोमा १ हजार ३४१ कार्ािलर् 
(४0.79 प्रतिशि) मा उल्लेख्र् बेरुजू देखखएन । प्रदेश िरकारी कार्ािलर्िफि  १ हजार १३1 को 
लेखापरीक्षण गरेकोमा ३४७ कार्ािलर् (30.68 प्रतिशि) मा उल्लेख्र् बेरुजू देखखएन । 

5.5. र्ो वषि ५ हजार २१७ िंघीर् िरकारी कार्ािलर्, प्रदेश र थिानीर् िहको (बक्र्ौिा िमेि) १ लाख 
५५ हजार ८६९ दफा बेरुजू देखखएकोमा ६४ हजार २७ दफा िैद्धाखन्िक र ९१ हजार ८४२ दफा 
लगिी बेरुजू कार्म भएको छ । 

5.6. िंघीर् िरकारी कार्ािलर्, प्रदेश िरकारी कार्ािलर्, थिानीर् िह, अन्र् ितमति र िंथिािफि  र्ो वषि 
लेखापरीक्षणबाट अिलु गनुिपने देखखएको िंघीर् िरकारी कार्ािलर्िफि का २४ मन्रालर्/तनकार् 
अन्िगििका कार्ािलर्ले लेखापरीक्षणको क्रममा रू.१५ करोड ८३ लाख र प्रारखम्भक प्रतिवेदन पठाएपतछ 
१६ तनकार्/मन्रालर् अन्िगििका कार्ािलर्ले रू.१२ करोड २३ लाख ििा गि र्वगिको बेरुजू 
िम्परीक्षणको क्रममा १९ तनकार्/मन्रालर् मािहिका कार्ािलर्ले रू.२ अबि २८ करोड ७५ लाख, 
अन्र् तनकार्ले रू.१७ करोड ९४ लाख, प्रदेश िरकार मािहिका तनकार्ले रू.११ करोड ४७ लाख 
र थिानीर् िहले रू.१ अबि ३४ करोड ३४ लाखिमेि रू.४ अबि २० करोड ५६ लाख अिलु गराएका 
छन ्।  

र्ो वषिको िंघीर् िरकारी कार्ािलर्िफि  लेखापरीक्षणबाट अिलु गनि बााँकी देखखएको रू.२६ 
अबि ३७ करोड ४९ लाखमध्रे् १० मन्रालर्/तनकार्को रू.२६ अबि ९ करोड ८१ लाख (९८.९५ 
प्रतिशि) र बााँकी मन्रालर्/तनकार्को रू.२७ करोड ६८ लाख (१.०५ प्रतिशि) देखखएको छ । 
र्ििम्बन्िी र्ववरण अनिूुची ९ र १५ मा छ । 
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5.7. िंघीर् िरकारी कार्ािलर्िफि  म्र्ाद नाघेको गि वषििम्मको पेश्की रू.७४ अबि ८८ करोड ९२ लाख 
बााँकी रहेकोमध्रे् र्ो वषि रू.१५ अबि २९ करोड ४४ लाख (20.42 प्रतिशि) फथर्ौट भई रू.५९ 
अबि ५९ करोड ४८ लाख बााँकी रहेको र िोमा र्ो वषि िप भएको रू.४ अबि २९ करोड २३ 
लाखिमेि कुल पेश्की रू.६३ अवि ८८ करोड ७१ लाख बााँकी रहेको छ । र्ि िम्बन्िी अद्यावतिक 
र्ववरण अनिूुची ८ मा छ ।  

त्र्थिै िंघ र प्रदेशिफि को ितमति, अन्र् िंथिािफि  र्ो वषिको रू.१ अबि २ करोड ४१ लाख 
पेश्की बााँकी देखखएको छ । र्ििम्बन्िी र्ववरण अनिूुची 16 मा छ ।  

 

  

िंवैिातनक तनकार्हरू रािपतिको कार्ािलर्, उपरािपतिको कार्ािलर्, अखख्िर्ार दरुुपर्ोग अनिुन्िान आर्ोग, 
महालेखा परीक्षकको कार्ािलर्, न्र्ार् पररषद्, रार्िर् मानव अतिकार आर्ोग, रार्िर् दतलि आर्ोग, रार्िर् 
प्राकृतिक स्रोि ििा र्वत्त आर्ोग, रार्िर् िमावेशी आर्ोग, िारु आर्ोग, मखुथलम आर्ोगमा उल्लेख्र् बेरुजू 
देखखन आएन ।  



पररच्छेद २ - लेखापरीक्षणबाट देखखएका बेरुजूको खथिति 
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िाविजतनक िंथिान िञ्चालन 

• िम्पखत्त, शेर्र ििा ऋण लगानीको र्हिाब अद्यावतिक र र्िाििपरक 
नरहेको, 

• िंथिानको तनणिर्मा पूणि थवार्त्तिा नरहेको, 
• िाविजतनक िंथिानको िंगठन िंरचना छररिो नभएको, 
• िाविजतनक िंथिानका कमिचारीको िेवािरु्विामा र्वर्वििा रहेको,  

• िंथिान िञ्चालनमा व्र्विार्र्किा हनु निकेको, 
• तनखजकरण गररएका िंथिान उदे्दश्र् अनरुूप िञ्चालन नभएको । 

र्ोजना िजुिमा र कार्ािन्वर्न 

• आर्ोजनाको प्राितमकीकरण वथितुनष्ठ हनु निकेको,  

• रार्िर् गौरवका आर्ोजनाको प्रगति न्रू्न रहेको,  

• आर्ोजना बैङ्क प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्वर्न नभएको,  

• पूवििर्ारी बेगरका आर्ोजनाहरू बजेटमा िमावेश गरेको, 
• परामशििफि  ठूलो िनराशी खचि हनेु गरेको र परतनभिरिा बढेको,  

• र्ोजनाहरू िमर्मै िम्पन्न नहुाँदा िमर् र लागिमा वरृ्द्ध हनेु गरेको, 
• आर्ोजनाको अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन नतिजामखुी नभएको । 

बजेट िजुिमा र कार्ािन्वर्न 

• र्ोजना, कार्िक्रम र वार्षिक बजेटबीच िादाम्र्िा हनु निकेको, 
• वषािन्िमा रकमान्िर गदाि बजेट अनशुािन कमजोर रहेको, 
• रार्िर् बजेट प्रणाली बार्हर बजेट कार्ािन्वर्न हनेु  गरेको, 
• िबै वैदेखशक िहार्िा बजेटमा िमावेश नगरेको र लेखापरीक्षण 

नगराएको, 
• र्वतभन्न ितमति, कोषमा रहेको रकम उपर्ोग हनु निकेको, 
• वैदेखशक िहार्िा उपर्ोग पक्ष कमजोर रहेको, 
• अबण्डा बजेट राखी खचि गरेको । 

र्वकाि तनमािण 

• राख् िर् तनमािण क्षमिाको मापन हनु निकेको, 
• चाल ुखचिको िलुानामा प ुाँजीगि खचििफि  कम बजेट र्वतनर्ोजन हनेु 

गरेको,  

• पुाँजीगि बजेटिफि  र्वतनर्ोखजि बजेट खचि न्रू्न हनेु गरेको, 
• प्रर्वति ििा उपकरणको पर्ािप्त उपलब्ििा नरहेको, 
• अन्िरतनकार् िमन्वर्को अभावले र्वकाि तनमािण लागि प्रभावी 

नभएको,  

• िाविजतनक खररद काननुको पररपालना हनु निकेको, 
उपभोक्ता ितमतिबाट जर्टल, प्रार्वतिक कार्ि गराएको,

िाविजतनक िम्पखत्त व्र्वथिापन 

• िाविजतनक िम्पखत्तको एकीकृि अतभलेख व्र्वखथिि नरहेको, 
• िाविजतनक िम्पखत्त अतिक्रमण तनर्न्रण हनु निकेको,  

• मूल्र्वान उपकरणहरुको ममिि िम्भार नहुाँदा िञ्चालन हनु निकेको, 
• िाविजतनक िम्पखत्तहरुको उच्चिम उपर्ोग हनु निकेको, 
• िाविजतनक िम्पखत्त व्र्वथिापन प्रणालीमा िबै िम्पखत्तको र्ववरण प्रर्वर्ष्ट नभएको, 
• िाविजतनक िम्पखत्त तलज ििा पट्टामा ठदाँदा प्रति्पिाित्मक र पारदशी हनु निकेको। 

अिििन्र  

• मदु्राखथफिी वाख छि िीमातभर रहन निकेको, 
• आतििक वरृ्द्धदर न्रू्न रहेको,  

• र्वदेशी मदु्रा िखञ्चतिमा ह्राि हुाँदै गएको,   

• आर्ािको िलुनामा तनर्ािि बढ्न निकेको,  

• कुल लगानी र राख् िर् बचि वरृ्द्ध हनु निकेको, 
• आन्िररक एवं बैदेखशक ऋणको भार बढ्दै गएको, 
• कुल गाहिथ्र् उत्पादनमा र्वप्रेषणको र्हथिा अतिक रहेको, 
• अनौपचाररक अिििन्र तनर्न्रण हनु निकेको । 

िाविजतनक प्रशािन र िशुािन 

• प्रशािन ििुारका िझुावहरुको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न हनु निकेको, 
• िाविजतनक प्रशािन नतिजामूखी हनु निकेको, 
• िेवा प्रवाहमा िमर्, दरुी र लागि घटाई भरपदो र र्वश्विनीर् बनाउन 

निर्कएको,  
• िाविजतनक तनकार्को िंरचना र कार्िके्षरमा दोहोरोपना रहेको, 
• गनुािो िनुवुाईमा र्वद्यिुीर् माध्र्मको प्रभावकारी प्रर्ोग हनु निकेको,  
• परुथकार र दण्ड पद्धति प्रभावकारी हनु निकेको, 
• तनजामिी िेवा ऐन जारी हनु निकेको । 

िंघीर्िा कार्ािन्वर्न 

• िंर्विानमा उखल्लखखि िाझा अतिकारका र्वषर्मा थपष्ट काननु िजुिमा हनु निकेको, 
• प्रदेश र थिानीर् िहको बजेट िंघीर् अनदुानमा तनभिर रहेको,  

• िीन िहका तनकार्मा दोहोरोपना र अन्िर िह िमन्वर्को अभाव रहेको, 
• कमिचारी िमार्ोजनले पूणििा नपाएको, 
• अनतु्पादक खचिमा तनर्न्रण नभएको, 
• प्रदेश र थिानीर् िहका काननु बमोखजमका थपष्ट तनदेखशका, मागिदशिन बन्न निकेको, 
• प्रदेश ििा थिानीर् िहको आन्िररक आर् पररचालन प्रभावकारी हनु निकेको । 

र्वत्तीर् अनशुािन र तनर्मन 

• आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली प्रभावकारी नभएको, 
• र्वत्तीर् प्रतिवदेनले र्िािि खचरण गनि निकेको, 
• प्रोदभावी आिारको लेखा प्रणाली लाग ुगनि पहल नगरेको, 
• नेपाल र्वत्तीर् प्रतिवेदनमान र नेपाल िाविजतनक लेखामान पूणि कार्ािन्वर्न नगरेको, 
• िमर्मै लेखापरीक्षण नगराउने पदातिकारीलाई जवाफदेही बनाउन निकेको, 
• बेरुजू बढ्दै गएको र फथर्ौटमा अपेखक्षि िदारुकिा नभएको, 
• तनर्ामक तनकार्को कार्ििम्पादन क्षमिा अतभवरृ्द्ध नभएको,  

• र्वत्तीर् िंथिा लगार्िका तनकार्को तनर्मन प्रभावकारी नभएको ।  

स्रोि पररचालन 

• करको दार्रा र्वथिार हनु निकेको, 
• आर्ािमा तनभिर राजथव िंरचना रहेको, 
• राजथव पररचालन न्रू्न रहेको,  

• मूल्र् अतभवृर्द्ध कर के्रतडट बढेको डेर्वट घटेको, 
• राजथव चहुावट तनर्न्रण प्रभावकारी हनु निकेको,   
• भन्िार र्वन्दमुा मालवथिकुो मूल्र्ाङ्कन र्िाििपरक नभएको, 
• राजथव छुट अनगुमनमा प्रभावकारी हनु निकेको, 
• प्रतिवद्धिा अनरुुप वैदेखशक िहार्िा प्राप्त नभएको, 
• प्रत्र्क्ष वैदेखशक लगानी बढ्न निकेको ।  

महालेखापरीक्षकको दृर्ष्टमा िाविजतनक जवाफदेर्हिा 



परिच्छेद ३  
लेखापिीक्षणबाट देखखएको समष्टिगत खथितत 
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लेखापिीक्षणबाट देखखएको समष्टिगत खथितत 

• संघीय मन्रालय तिा तनकाय 

1. संघीय सखित कोष - समग्र िाजथव, अनदुान, ऋण (आन्तरिक तिा बाह्य), (सोझै भकु्तानी हनेु अनदुान ि 
ऋण समेत) २०७७।७८ मा जम्मा रू.१३ खबि १ अबि ४० किोड ८२ लाख प्राप्त भई चाल,ु पुुँजीगत 
ि ष्टवत्तीय व्यवथिातर्ि  (सोझै भकु्तानी हनेु अनदुान ि ऋणसमेत) रू.११ खबि ९६ अबि ६७ किोड ६० 
लाख खचि भई यो वषिको बचत रू.१ खबि ४ अबि ७३ किोड २२ लाख िहेको छ । गत वषािन्तमा 
ऋणात्मक देखाएको रू.२ खबि १६ अबि ६९ किोड ५६ लाखमा यो वषिको बचत समायोजन गदाि 
२०७८ आषाढ मसान्तमा रू.१ खबि ११ अबि ९६ किोड ३४ लाख ऋणात्मक मौज्दात देखखन्छ । 
नगद आधािमा लेखाङ्कन गदाि कोषको मौज्दात ऋणात्मक हनु नसक्ने अवथिामा गत ष्टवगत वषिदेखख नै 
ऋणात्मक मौज्दात देखखएको छ ।  

2. समग्र आतििक अवथिा - देशको आतििक वषृ्टिदि पन्रौँ योजनामा औसत १०.3 प्रततशत ि २०७7।78 मा 
9.6 प्रततशत हनेु लक्ष्य िहेकोमा यो वषि 4.25 प्रततशत वषृ्टिदि िहेको छ भने योजनाको दोस्रो 
वषिसम्मको औसत वषृ्टिदि १.08 प्रततशत मार िहे तापतन िोक मदु्रा थर्ीतत दि 6.9 प्रततशत िहेको छ। 
पन्रौँ योजना ि यो वषि उपभोक्ता मदु्राथर्ीततदि ६ प्रततशतमा सीतमत गने लक्ष्य िहेकोमा 3.6 प्रततशत िहेको 
छ । पन्रौँ योजना ि यस वषिको पुुँजीगत खचि कुल गाहिथ्य उत्पादनको क्रमशः १८.६ प्रततशत ि १६.८ 
प्रततशत गने लक्ष्य िहेकोमा यो वषिसम्म औसत 5.12 ि २०७७।७८ मा ५.४ प्रततशत मार पगेुको देखखन्छ। 
तनयाितलाई कुल गाहिथ्य उत्पादनको तलुनामा ११.३ प्रततशत परु् याउने लक्ष्य तलइएकोमा ३.३ प्रततशतमा 
सीतमत भएको छ । मलुकुको ष्टवगत ३ वषिको प्रमखु आतििक परिसूचकहरू तनम्नानसुाि छन:् 

(प्रततशतमा) 

ष्टवषय 

 

लक्ष्य (पन्रौँ योजना अनसुाि) प्रगतत 
2080।81 2077।78 2075।76 2076।77 2077।78 

आतििक वषृ्टिदि  10.3 9.60 ६.४0 -2.10 4.25 

उपभोक्ता मदु्राथर्ीतत दि 6.0 ६.० ४.६0 6.20 ३.६0 

कुल िाजथव/गाहिथ्य उत्पादन 30.0 27.0 २१.५० 20.28 21.9 

कुल िाष्टिय बजेट/गाहिथ्य उत्पादन 43.3 42.6 २८.७८ 27.87 28.0 

चाल ुखचि/गाहिथ्य उत्पादन 17.9 20.5 १८.५७ 20.03 19.8 

पुुँजीगत खचि/गाहिथ्य उत्पादन 18.6 16.8 ६.२६ 4.83 5.40 

वैदेखशक अनदुान/गाहिथ्य उत्पादन 3.0 - ०.८0 0.50 0.63 

वैदेखशक ऋण/गाहिथ्य उत्पादन 5.7 - २.४0 4.20 3.06 

आन्तरिक ऋण/गाहिथ्य उत्पादन 4.3 - २.५0 5.0 5.24 

व्यापाि घाटा/गाहिथ्य उत्पादन 35.3 39.6 ३४.२ 28.10 32.7 

तनयाित /गाहिथ्य उत्पादन 15.7 11.3 २.५0 2.50 3.30 

आयात /गाहिथ्य उत्पादन 51.0 50.9 ३६.८ 30.6 36.0 

बजेट घाटा/गाहिथ्य उत्पादन 10.0 10.5 ८.८0 8.12 7.05 

स्रोतः  पन्रौं योजना ि आतििक सभेक्षण २०७8।७9 
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योजना अवतधको दोस्रो वषिको प्रगतत योजनाको लक्ष्य भन्दा न्यून िहेकोले समष्टिगत आतििक 
परिसूचकमा सकािात्मक सधुाि गनि सिकािी, तनजी ि सहकािी क्षेरबाट समन्वयात्मक रूपमा प्रयास 
गनुिपने देखखन्छ।  

3. िाजथव अनमुान ि असलुी - अिि मन्रालयबाट प्राप्त ष्टवविणअनसुाि ३ वषिको िाजथव असलुी देहायअनसुाि 
छ:  

(रू.लाखमा) 

ष्टवविण 

@)&%.&^ @)&^.&& २०७७।७८ 

लक्ष्य असलु 

असलु 
प्रततशत 

लक्ष्य असलु 

असलु 
प्रततशत 

लक्ष्य असलु 

असलु 
प्रततशत 

आयकि २०९६८५३ १९४४२०४ ९२.७२ २८०३५१० २१९६८९५ ७८.३६ 2380387 2300773 ९६ .६६ 

मूल्य अतभवषृ्टि कि  २५०८८२६ २४१६६८० ९६.३३ ३१५००८३ २२४०७०५ ७१.१३ 3021687 2820191 ९३ .३३ 

अन्तः शलु्क १२४८८८८ १२१८५४१ ९७.५७ १६९९८२१ १००६२२६ ५९.२ 1555041 1337805 ८६ .०३ 

भन्साि महसलु 1515941 १४३३१९८ ८७.११ २१३२००४ १३७९९०३ ६४.७२ 1935547 2013896 १०४ .०५ 

अन्य कि 12295१5 1384115 १२८.०२ 1334915 1589395 119.06 1214922 1314876 १०८ .२३ 

जम्मा 8600023 ८३९६७३८ ९७.८६ १११२०३३३ ८४१३124 ७५.६६ 10117584 9787541 ९६ .७४ 

यो वषि िाजथव असलुीको लक्ष्य रू.१० खबि ११ अबि ७५ किोड ८४ लाख िहेकोमा रू.९ 
खबि ७८ अबि ७५ किोड ८४ लाख (अन्य प्रातप्त समेत) असलु भई लक्ष्यको तलुनामा 96.74 प्रततशत 
सङ्कलन भएको छ । कि िाजथव सङ्कलनतर्ि  यो वषि लक्ष्यको तलुनामा ४.६९ प्रततशत, गैिकि िाजथव 
लक्ष्यको तलुनामा ३०.९६ प्रततशत न्यून असलु भएको छ । नेपाल सिकािको सखित कोष ष्टहसाबमा 
िाजथव असुली रू.९ खबि ७६ अबि ३२ किोड ९ लाख उल्लेख छ । महालेखा तनयन्रक 
कायािलयबाट पेस भएको िाजथवको केन्द्रीय आतििक ष्टवविणमा ि मन्रालयले तयाि गिेको िाजथवको 
ष्टवविणमा बाुँडर्ाुँट हनेु िकम समेत समावेश गिेकोले रू.२ अबि ४३ किोड ७५ लाख िाजथव र्िक 
देखखएको छ। 

4. बजेट ष्टवतनयोजन ि खचि - आतििक कायिष्टवतध तिा ष्टवत्तीय उत्तिदाष्टयत्व ऐन, २०७६ को दर्ा १०-३_ 
मा बजेट ष्टवतनयोजन गदाि खचि गनि सक्ने क्षमतासमेतको आधािमा गनुिपने उल्लेख छ । आतििक वषि 
2077।७८ मा रू.१४ खबि ७४ अबि ६४ किोड ५४ लाख बजेट ष्टवतनयोजन भएकोमा रू.११ खबि 
९६ अबि ६७ किोड ६० लाख (81.15 प्रततशत) खचि भएको छ । नेपाल सिकािको कुल बजेटमध्ये 
2074।75 मा 85.01 प्रततशत, 2075।76 मा 84.43 प्रततशत ि 2076।77 मा 71.18 
प्रततशत खचि भएको तियो । त्यसैगिी कुल खचिको २०७५।७६ मा २१=७५ प्रततशत, २०७६।७७ 
मा १७=३३ प्रततशत ि 2077।78 मा रू.2 खबि 28 अबि 83 किोड 62 लाख अिाित ्19.12 
प्रततशत मार पुुँजीगत खचि भई प्रतत वषि न्यून खचि भएको देखखयो । न्यून खचि हनुकुा समथया पष्टहचान 
गिी गणुात्मक तिा परिमाणात्मक रूपमा खचिमा वषृ्टि गनुिपदिछ । ष्टवकास तनमािण एवं सेवा प्रवाहमा 
ध्यान ददई पुुँजीगत खचि परिचालनमा वषृ्टि गनुिपदिछ। 

5. पन्रौँ योजनाको दोस्रो वषिको उपलखधध - पन्रौँ योजना अवतध कायािन्वयनमा आएको प्रिम वषिको तलुनामा 
दोस्रो वषिमा केही सूचकमा सधुाि आए तापतन धेिै सूचकमा अपेक्षाकृत उपलखधध हातसल भएको छैन । 
सूचकाङ्क तिा उपलखधधको खथितत तनम्नानसुाि छ: 
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क्र.सं. सूचक 
आधाि वषि 

(२०७5।७6) 

२०७७।७८ 

को लक्ष्य 

२०७७।७८ 

को प्रगतत 

1.  वाष्टषिक औसत आतििक वषृ्टिदि (आधािभतू मूल्यमा, प्रततशत) 6.8 9.6 4.25 
2.  कृष्टष के्षरको वाष्टषिक औसत वषृ्टिदि (प्रततशत) 4.8 5.1 2.85 

3.  उद्योग के्षरको वाष्टषिक औसत वषृ्टिदि (प्रततशत) 12.2 15.6 4.51 

4.  सेवा के्षरको वाष्टषिक औसत वषृ्टिदि (प्रततशत) 7.9 10 4.19 

5.  वाष्टषिक औसत मदु्राथर्ीतत (प्रततशत) 4.6 6.0 3.60 

6.  प्रततव्यखक्त िाष्टिय आय (अमेरिकी डलिमा) 1047 1222 1246 

7.  गरिबीको िेखामतुनको जनसंख्या (प्रततशत) 18.7 14.8 - 
8.  मानव ष्टवकास सूचकाङ्क 0.579 0.602 0.602 

9.  अपेखक्षत आय ु(जन्म हुुँदाको समयमा, वषि) 69.7 71.2 71.17 

10.  खानेपानी सेवा पगेुको जनसंख्या (प्रततशत) 89 94 93.23 

11.  १५-२४ वषि उमेि समूहको साक्षिता दि (प्रततशत) 92 94 92 

12.  ष्टवद्यतु उत्पादन (जतडत क्षमता, मेगावाट) 1250 3179 1388 

13.  ष्टवद्यतुमा पुँहचु प्राप्त परिवाि (प्रततशत) 88 96 9१ 
14.  तसुँचाइ (हेक्टि लाखमा) 14.7 15.35 - 

 इन्टिनटे सेवामा पुँहचु प्राप्त जनसंख्या (प्रततशत) 65.9 71 82.79 

स्रोतः पन्रौं योजना ि आतििक सभेक्षण, २०७८।७९ ि िाष्टिय योजना आयोगको वाष्टषिक प्रततवेदन, २०७७।७८ 

उखल्लखखत ष्टवविणअनसुाि वाष्टषिक आतििक वषृ्टिदि, कृष्टष क्षरेको वाष्टषिक वषृ्टिदि, उद्योग क्षेरको 
वाष्टषिक वषृ्टिदि ि सेवा क्षेरको वाष्टषिक वषृ्टिदि क्रमश: ९.६ प्रततशत, ५.१ प्रततशत, 15.६ प्रततशत ि  

१० प्रततशत हातसल गने लक्ष्य िहेकोमा क्रमश: ४.२५ प्रततशत, 2.८५ प्रततशत, ४.५१ प्रततशत ि 

४.19 प्रततशत िहेको छ । खानेपानी सेवा पगेुको जनसंख्या 94 प्रततशत परु् याउने लक्ष्य िहेकोमा 
93.23 प्रततशत, ष्टवद्यतु उत्पादन 3 हजाि 179 मेगावाट जतडत क्षमता परु् याउने लक्ष्य िहेकोमा 1 
हजाि 388 मेगावाट ि ष्टवद्यतु पुँहचु प्राप्त परिवाि संख्या ९६ प्रततशत परु् याउने लक्ष्य िहेकोमा 9१ 
प्रततशत पगेुको छ। गरिबीको िेखामतुनको जनसंख्या १4.8 प्रततशतमा झाने लक्ष्य िहेकोमा प्रगततको 
खथितत यष्टकन गिेको देखखएन । लक्ष्यअनसुाि प्रगतत हातसल गनि उपयकु्त िणनीतत तय गिी कायािन्वयन 
गनुिपदिछ । 

6. िाष्टिय गौिवका आयोजना - नेपाल सिकािले २०६८।६९ मा समिृ नेपालको सडक पूवािधाि ष्टवकासको 
आधािशीला तनमािण गने, तसुँचाइ सषु्टवधामार्ि त कृष्टष क्षेरको उत्पादन ि उत्पादकत्व बढाउने, जलष्टवद्यतु, 
ष्टवमानथिल तनमािण, खानेपानी व्यवथिा, साुँथकृततक सम्पदाको संिक्षण लगायतका क्षेरमा महत्वपूणि 
देखखएका १७ आयोजनाहरूलाई उच्च प्राितमकतामा िाखी कायािन्वयन गनि िाष्टिय गौिवका आयोजना 
घोषणा गिेकोमा यो वषिसम्म यथता आयोजनाको संख्या २४ पगेुको देखखन्छ । िाष्टिय गौिवका 
आयोजनाहरूको २०७7।७8 सम्मको खचि ि प्रगतत तनम्नानसुाि छः 

(िकम रू.किोडमा) 
क्र. 
सं. 

आयोजनाको नाम शरुु वषि सम्पन्न हनेु वषि 
कुल लागत 
अनमुान 

यो वषिको 
खचि 

हाल 
सम्मको खचि 

भौततक/ष्टवत्तीय 
प्रगतत प्रततशत 

1 पषु्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमागि आयोजना 2064।65 2079।80 8433 ७२० ५३३४ ५७.८४ 
2 िेल्वे तिा मेट्रो ष्टवकास आयोजना 2066।67 2078।79 ९५५२२ २५८ २४४७ 0 
३ उत्ति दखक्षण (कणािली करिडोि) लोकमागि 2065।66 २०७९।८० ४१०० २३ ११३० २८ 
४ उत्ति दखक्षण (कोशी करिडोि) लोकमागि 2065।66 २०८०।८१ १६२०० ५५ ३०५८ २४ 
५ उत्ति दखक्षण (कालीगण्डकी करिडोि) लोकमागि 2066।67 २०८०।८१ २०२२० २०८ ५५६० २८.5 
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क्र. 
सं. 

आयोजनाको नाम शरुु वषि सम्पन्न हनेु वषि 
कुल लागत 
अनमुान 

यो वषिको 
खचि 

हाल 
सम्मको खचि 

भौततक/ष्टवत्तीय 
प्रगतत प्रततशत 

६ हलुाकी लोकमागि आयोजना 2065।66 २०७९।८० ६५२० १०१३ ४५५३ ६८ 
७ िानी जमिा कुलरिया तसुँचाइ आयोजना 2067।68 2080।81 2770 125 1438 51.९१ 
८ तसक्टा तसुँचाइ आयोजना 2061।62 २०८५।८६ २५०२ १०८ १७७३ ७०.८६ 
९ बबई तसुँचाइ आयोजना 2045।46 2082।83 1896 143 992 52.३२ 
१० पशपुतत के्षर ष्टवकास कोष 2057।58 २०७८।७९ १२७ ११६ ४५ ८० 
११ लखुम्बनी के्षर ष्टवकास कोष 2066।67 २०७८।७९ ६१० ६५.५६ ६२० ८६ 
१२ महाकाली तसुँचाइ आयोजना 2063।64 २०८१।८२ ३५०० ९० ४४८ १२.८० 
१३ भेिी बबई डाइभसिन बहउुदे्दश्यीय आयोजना 2068।69 २०७९।८० ३६८० १२३ १३९६ ३७.९३ 
१४ बढुीगण्डकी जलष्टवद्यतु आयोजना 2069।70 2083।84 26000 166 3543 21.५४ 
१५ सनुकोशी मरिन डाइभसिन  आयोजना 2076।77 2080।81 4619 123 148 ३.२० 
१६ मातिल्लो तामाकोशी आयोजना 2067।68 २०७६।७७ 4929 675 5298 100 
१७ पखिम सेती जलष्टवद्यतु आयोजना 2067।68 नखलेुको २७३८५ ० ० ० 
१८ पोखिा क्षेरीय अन्तिािष्टिय ष्टवमानथिल २०७१।७२ २०७९।८० २2६० 321 1904 92.3 
१९ तनजगढ अन्तिािष्टिय ष्टवमानथिल २०७१।७२ २०८५।८६ १६५०० 16 87 नखलेुको 
२० गौतम बिु अन्तिािष्टिय ष्टवमानथिल २०७०।७१ २०७8।79 ३०९१ 148 2641 96 
२१ मेलम्ची खानेपानी आयोजना 2055।56 २०७७।७८ 2878 162 3110 99.४७ 
२२ काठमाडौँ तिाई मधेश द्रतुमागि २०६४।६५ 2081।82 21395 873 2907 16.1 
२३ िािपतत चिेु तिाई मधेश संिक्षण ष्टवकास सतमतत 2066।67 2093।94 24970 161 1082 4.44 
२४ ष्टवद्यतु प्रसािण आयोजना २०६७।६८ ० ७५०० ० ० 0 

िाष्टिय गौिवका आयोजनाको रूपमा ष्टवगत १० वषिदेखख प्राितमकताका साि कायि हुुँदै आएकोमा 
मातिल्लो तामाकोशी आयोजना बाहेक अन्य आयोजना सम्पन्न हनु सकेको देखखुँदैन । ष्टवथततृ आयोजना 
प्रततवेदन तयाि नगिी तनमािण कायि शरुु गनुि, खरिद कायि गनुिपूविका कायिहरू जग्गा प्रातप्त ि क्षततपूतति, 
वाताविणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन थवीकृतत, सीमाङ्कन, िेखाङ्कन लगायतका कायि सम्पन्न नगिी 
तनमािणको खरिद गनुि, अन्ति तनकाय समन्वय अभाव, तनमािण क्षमताको अभाव,कमजोि अनगुमन मूल्याङ्कन 
लगायतका समथयाले गदाि आयोजना तनमािणको समय ि लागत दवैु वषृ्टि भएको छ । 

7. वषािन्तको खचि - आतििक कायिष्टवतध तिा ष्टवत्तीय उत्तिदाष्टयत्व तनयमावली, २०77 को तनयम ३0 (२) 
बमोखजम िप बजेट, खचिको स्रोत परिवतिन वा अतत आवश्यक काम पिी खचि गनुिपने अवथिामा बाहेक 
भकु्तानी ददनपुने अन्य िकम आतििक वषि समाप्त हनुभुन्दा कम्तीमा ७ ददन अगावै तनकासा बन्द गनुिपने 
व्यवथिा छ । यो वषि रू.१४ खबि ७४ अबि ६४ किोड ५४ लाख ष्टवतनयोजन भई रू.११ खबि ९६ 
अबि 67 किोड ६० लाख खचि भएकोमा आषाढ मष्टहनामा रू.२ खबि ७९ अबि ७१ किोड ९ लाख 
(२३.३७ प्रततशत) खचि भएको छ । खचिमध्ये आषाढ मष्टहनाको अखन्तम हप्तामा रू.७१ अबि ६० 
किोड (कुल खचिको 5.98 प्रततशत) खचि भएको छ। थवीकृत कायिक्रम तिा खचि गने 
कायितातलकाबमोखजम तनधािरित समयमा कायिक्रम सिालन गिी वषािन्तको खचिमा तनयन्रण गनुिपदिछ । 

8. िकमान्ति - यस वषिको कुल बजेट रू.१४ खबि ७४ अबि ६४ किोड ५४ लाखमध्ये रू.५ खबि ९७ 
अबि २४ किोड ९८ लाख (४०.५० प्रततशत) िकमान्ति भएको छ । सोमध्ये आषाढ मष्टहनामा रू.42 

अबि 55 किोड 25 लाख ि आषाढ अखन्तम हप्तामा रू.६ अबि ११ किोड २० लाख िकमान्ति गिी 
ष्टवतभन्न शीषिक उपशीषिकमा िकम िप गिेको छ । बजेट उपशीषिक ६०२ (अिि ष्टवष्टवध ) मा एकमिु 
रू.५६ अबि १९ किोड ५३ लाख ष्टवतनयोजन भएकोमा ष्टवतभन्न बजेट उपशीषिकबाट रू.६२ अबि ७२ 
किोड ४९ लाख -शरुु बजेट ष्टवतनयोजनको १११.६२ प्रततशत_ िकमान्तिबाट िप गिी रू.१ खबि १८ 
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अबि ९२ किोड २ लाख बजेट कायम भएकोमा रू.१ खबि १६ अबि १५ किोड २९ लाख -शरुु बजेट 
ष्टवतनयोजनको २०६.७० प्रततशत_ ष्टवतभन्न संवैधातनक तनकाय, आयोग वा मन्रालय मातहतका कायािलय, 
प्रदेश तह ि थिानीय तहलाई िकम िप गिेको घटाई रू.२ अबि ७६ किोड ७२ लाख खदु बजेट 
कायम गिेको देखखन्छ । उक्त शीषिकबाट रू.१५ किोड १ लाख खचि गिी रू.२ अबि ६१ किोड ७१ 
लाख बजेट बाुँकी िहेको देखखयो । यसिी बजेट खचि हनु नसक्ने अवथिामा पतन ष्टवतभन्न बजेट 
उपशीषिकबाट िकमान्ति गिी िप िकम ल्याएको खथितत छ । 

शरुु बजेट व्यवथिा नभएका ष्टवतभन्न ११ कायिक्रममा िकमान्ति गिी रू.१ अबि ३१ किोड 
९७ लाख ४५ हजाि बजेट कायम गिी रू.१ अबि १४ किोड ७२ लाख ४१ हजाि खचि गिेको छ। 
शरुु बजेट ष्टवतनयोजन नभएको कायिक्रममा िकमान्तिबाट िप गिी खचि गनुि उखल्लखखत तनयमावली तिा 
बजेट तसिान्त अनरुूप देखखुँदैन ।  

9. वैदेखशक सहायता - ष्टवकास सहायताको त्याङ्क ष्टवश्लषेण गदाि २०७7।७८ मा नेपाल सिकािको कुल 
खचि रू.११ खबि ९६ अबि ६७ किोडमध्ये रू.२ खबि ९ अबि ४२ किोड (१७.५० प्रततशत) वैदेखशक 
सहायताले ओगटेको छ । यो वषि बजेटमा अनमुान गरिएको वैदेखशक अनदुान ६०.२८ प्रततशत ि 
वैदेखशक ऋण ५७.७५ प्रततशत प्राप्त भई समग्रमा अनमुातनत िकमको ५८.१७ प्रततशत वैदेखशक 
सहायता प्राप्त भएको देखखन्छ । सबै प्रकािका सहायता प्रततवितामध्ये २३.२१ प्रततशत मार प्राप्त 
भएको छ । प्राप्त भएको िकममध्ये अमेरिकी डलि २६५.४५ तमतलयन ि अन्तिािष्टिय गैिसिकािी 
संथिाबाट खचि भएको अमेरिकी डलि १५४.६१ तमतलयन बजेटिी प्रणालीभन्दा बाष्टहि िहेको अवथिा 
छ। समग्रमा प्राप्त ष्टवकास सहायता िकमको ७७.९५ प्रततशतमार संघीय सखित कोषमार्ि त ्परिचालन 
भएको ि बाुँकी २२.०५ प्रततशत सहायता बजेट बाष्टहिबाट परिचालन भएको अवथिा छ । 

बजेट वक्तव्यसाि संसदमा पेस भएको प्राष्टवतधक तिा अन्य सहायतासम्बन्धी ष्टवविणमा संघीय 
सिकािका १८ मन्रालय÷तनकायअन्तगित १२४ आयोजना तिा कायिक्रमका लातग यो वषि रू.८५ अबि 
५७ किोड ९२ लाख तिा अन्तिािष्टिय गैिसिकािी संथिा मार्ि त ्१२० आयोजना/कायिक्रमका लातग 
रू.९३ अबि ६१ किोड ३९ लाखसमेत रू.१ खबि ७९ अबि १९ किोड ३१ लाख प्राष्टवतधक सहायता 
प्राप्त हनेु उल्लेख छ । उक्त िकममध्ये खचि भएको िकम आतििक ष्टवविणमा समावेश भएको देखखएन।  

10. आयात तनयाित - भन्साि ष्टवभागबाट प्राप्त त्याङ्कअनसुाि नेपालको ष्टवगत 5 वषिको आयात तनयाितको 
अवथिा देहायबमोखजम छ: 

(िकम रू.अबिमा) 
आतििक वषि तनयाित िकम आयात िकम व्यापाि घाटा िकम अनपुात 

२०७७।७८ १४१ १५३९ १३९८ ०१:१०.९ 

२०७६।७७ ९७.७१ ११९६.८ १०९९.०९ ०१:१२.२ 

२०७५।७६ ९७.११ १४१८.५६ १०२१.४२ ०१:१४.६ 

२०७४।७५ ८१.३५ १२४५.१ ११६३.७५ ०१:१५.३ 

२०७३।७४ ७३.०३ ९८४.३ ९११.२७ ०१:१३.5 
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गत वषिको तलुनामा तनयाित ४४.३ प्रततशतले वषृ्टि भई यस वषि रू.१ खबि ४१ अबि पगेुको 
छ । तनयाित गरिएका प्रमखु वथतमुा भटमास तेल, कटन धागो, ऊनी गलैँचा, जटुका समान, तयािी 
पोशाक, अलैँची आदद िहेका छन ्। कुल तनयाितमा भटमासको तेलको अंश ३८.९८ प्रततशत िहेको 
छ।  गत वषिको तलुनामा आयात २८.५2 प्रततशतले वषृ्टि भई रू.१५ खबि 39 अबि पगेुको छ। 
तनयाित आयात अनपुात 2076।77 मा १:१२.2 िहेकोमा २०७७।७८ मा 1:१०.9 देखखन्छ।  

आयाततर्ि  भटमासको कच्चा तेल १८१.१, सनु १०१.५०, कच्चा सूयिमखुी तेल ६५.४, 
िायो सथयूिको दाना ६३.८, र्लाम ि खथटलका कच्चा पदािि  ४४.२०, िबि ि सोका उत्पादन 
४३.७०, सतुी कपडा ५२.४०, दूिसिाि उपकिण तिा पाटिपजुाि ६७.३०, यातायात साधन तिा पाटि 
पजुाि ४९.७० खाद्यान्न ३९.९ प्रततशतले वषृ्टि भएको छ । तनयाितको तलुनामा आयात उच्च िहेकोले 
व्यापाि घाटा बढ्न गई वैदेखशक मदु्राको सखिततमा समेत प्रततकूल प्रभाव पिेको छ । 

11. व्यापाि घाटा - वैदेखशक व्यापािमा हाल देखखएका अविोध न्यून गदै तनयाित, आयात ि आपूतति व्यवथिालाई 
सचुारु गिी ष्टवश्व बजािमा सम्भाव्य तलुनात्मक लाभ ि  प्रततथपधी वथतकुो उत्पादन बढाई तनकासी 
प्रवििन गरिने उल्लेख छ । वैदेखशक व्यापािको त्याङ्कको ष्टवश्लषेण गदाि प्रत्येक वषि आयात वषृ्टि भई 
व्यापाि घाटा बढेको छ । गत वषिको तलुनामा यो वषि आयात 28.66 प्रततशतले वषृ्टि भई रू.१५ 
खबि ३९ अबि ८० किोड पगेुको छ । सोही अवतधमा तनयाितमा सामान्य वषृ्टि भई रू.१ खबि ४१ अबि 
१० किोड पगेुको छ । यो वषिको अन्तमा व्यापाि घाटा रू.१३ खबि ९८ अबि ७० किोड पगेुको 
छ। कुल आयातमा २०७७।७८ मा खतनज इन्धन तिा खचल्लो पदाििको अंश १४ प्रततशत, यातायात 
तिा याखन्रक उपकिणको अंश २२ प्रततशत, खाद्य तिा जीव जन्त ु१४ प्रततशत, िसायन तिा औषतधको 
१२ प्रततशत ि अन्य उपभोग्य वथतहुरू ३८ प्रततशत िहेको छ । आयातमखुी अिि व्यवथिालाई क्रमश: 
उत्पादन ि तनयाितमखुी बनाई व्यापाि घाटा न्यूनीकिण गनुिपदिछ । पेट्रोतलयम पदाििको खपत घटाउने 
ि देशमा उत्पादन भएको ष्टवद्यतुको खपतलाई वषृ्टि गनि प्रोत्साहन गने िणनीतत अवलम्बन गनुिपदिछ । 

12. ष्टवदेशी मदु्रा सखितत - मदु्रा थर्ीततलाई वाखछछत सीमातभर िाख्दै चाल ुखाता घाटालाई तनयन्रण गिी 
शोधनान्ति खथितत सधुाि गनि पयािप्त ष्टवदेशी मदु्रा सखितत आवश्यक हनु्छ । ष्टवदेशी मदु्रा सखिततमा 
क्रमश: ह्रास हुुँदै २०७८ आषाढ मसान्तमा रू.१३ खबि ९९ अबि ३ किोड िहेको ि चाल ुखाता रू.३ 
खबि ३१ अबि ७० किोडले ऋणात्मक िहेको छ। त्यसैगिी, शोधान्ति खथितत २०७७।७८ मा रू.१ 
अबि २० किोड मार बचत अवथिा छ । व्यापाि सन्तलुन, ष्टवदेशी मदु्रा सखितत ि शोधनान्ति खथिततलाई 
सधुाि गिी अिितन्रलाई ददगो ि प्रभावकािी बनाउन उपयकु्त िणनीतत अवलम्बन गनुिपदिछ। 

13. साविजतनक संथिान व्यवथिापन -  साविजतनक संथिान 69 मध्ये ष्टवतभन्न वषि ष्टवतनवेश भएका संथिा ३० 
तिा पतछल्लो समयमा थिापना भै िप भएका समेत हाल अखथतत्वमा िहेका ४४  संथिामध्ये 42 
संथिा सिालनमा िहेका छन ्।  

13.1 हालसम्म ष्टवतनवेश गरिएका ३० संथिानमध्ये १२ संथिान खािेजी गरिएकोमा एक संथिान (कृष्टष चनु 
उद्योग तलतमटेड) को मार कम्पनी िखजिािको कायािलयबाट कानूनी रूपमा खािेजी प्रष्टक्रया सम्पन्न भएको 
छ । अन्य संथिानको कानूनी रूपमा खािेजी प्रष्टक्रया सम्पन्न भएको छैन । िोजगािी तिा उत्पादनमा 
टेवा परु् याउने उदे्दश्यले तनजीकिण भएका १८ संथिानमध्ये हाल १२ सिालनमा िहेको ि ६ संथिान 
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बन्द अवथिामा िहेका छन ्। तनजीकिण भई सिालनमा िहेका मध्ये ७ संथिान मार नार्ामा िहेको 
देखखन्छ ।  

13.2 साविजतनक संथिानमध्ये १६ ले मार २०७८ जेष्ठ सम्म २०७७।७८ सम्मको लेखापिीक्षण गिाएको 
देखखन्छ । 2६ संथिानले 207७।7८ को लेखापिीक्षण गिाएका छैनन ्। सोमध्ये  खाद्य व्यवथिा 
तिा व्यापाि कम्पनीले ष्टवगत ३ वषि, ष्टवशाल बजाि कम्पनी तलतमटेड ि िाष्टिय बीमा कम्पनी तलतमटेडले 
ष्टवगत ५ वषिको तिा िाष्टिय बीमा संथिानले ष्टवगत ९ वषिदेखख लेखापिीक्षण गिाएका छैनन ्।  

13.3 साविजतनक संथिानको वाष्टषिक खथितत समीक्षा, २०७९ मा उल्लेख भएअनसुाि सिालनमा िहेका ४२ 
संथिानको ष्टवगत ३ वषिको सिालन अवथिा ष्टवश्लषेण गदाि ४ क्षरेका १५ साविजतनक संथिान तनिन्ति 
घाटामा िहेका छन ्। त्यथता संथिानको कुल सखित नोक्सानी २०७5।७6 मा रू.26 अबि 9 किोड 
8 लाख िहेकोमा सोमा तनिन्ति वषृ्टि भै २०७6।७7 मा रू.32 अबि 3 किोड 78 लाख तिा 
२०७७।७८ मा रू.35 अबि 16 किोड 88 लाख पगेुको छ । साविजतनक संथिानहरूको 
२०७७।७८ मा कोषको व्यवथिा नगरिएको दाष्टयत्व रू.५९ अबि ३९ किोड िहेको छ ।  

13.4 महालेखा तनयन्रक कायािलयबाट प्राप्त ष्टवविणअनसुाि नेपाल सिकािले गत वषिसम्म ष्टवतभन्न 114 
संथिान ि अन्तिािष्टिय संथिामा रू.3 खबि ४२ अबि ११ किोड १० लाख शेयि लगानी गिेकोमा ८ 
संथिाबाट रू.१२ अबि ७५ किोड १३ लाख नगद लाभांश प्राप्त भएको देखखन्छ । यो वषि प्राप्त गिेको 
लाभांश गत वषि प्राप्त भएको भन्दा ४५.६५ प्रततशतले घटेको देखखन्छ । ती बाहेक 106 संथिामा 
गिेको शेयि लगानी रू.३ खबि ४५ किोड ३८ लाखबाट यो वषि कुनै प्रततर्ल प्राप्त गिेको छैन । 

14. संगदठत संथिाको लेखापिीक्षण - यो वषि 52 संथिाको बक्यौतासमेत 6७ वषिको लेखापिीक्षण गनुिपनेमा 
44 संथिाको 49 आतििक वषिको लेखापिीक्षण सम्पन्न गिी अखन्तम प्रततवेदन जािी भएको छ भने 14 
संथिाको 18 आतििक वषिको लेखापिीक्षण बाुँकी िहेको छ । समयमा लेखापिीक्षण नगिाउने संथिा ि 
पदातधकािीलाई खजम्मेवाि बनाई आवश्यक कािबाही भएको छैन । लेखापिीक्षण ऐन, 2075 को दर्ा 
११(२) अनसुाि संगदठत संथिाले लेखापिीक्षक तनयकु्त गदाि महालेखापिीक्षकको पिामशि तलनपुने 
व्यवथिा छ । लेखापिीक्षक तनयकु्त गदाि पिामशि माग गनुिपने संगदठत संथिाको संख्या यष्टकन छैन । 
यो वषि 38 संथिाको 46 आतििक वषिको लातग लेखापिीक्षक तनयकु्त गनि पिामशि माग गिेका छन ्। 
समयमा लेखापिीक्षण नगिाउने संथिाका सम्बखन्धत पदातधकािीलाई खजम्मेवाि बनाउनपुदिछ ।  

15. संगदठत संथिा/सतमततको नततजा - लेखापिीक्षण सम्पन्न गरिएका संगदठत संथिा, सतमतत ि अन्य 
संथिामध्ये व्यावसायीक लेखा िाखी वासलात तयाि गने 78 संथिा, सतमतत ि अन्य संथिाको ष्टवत्तीय 
खथितत यस प्रततवेदनमा समावेश गरिएकोमा 53 संथिा, सतमतत ि अन्य संथिाको कुल सिालन मनुार्ा 
रू.64 अबि 62 किोड ि 25 संथिाको कुल सिालन नोक्सानी रू.5 अबि 23 किोड िहेको छ ।  

यथतै व्यावसाष्टयक लेखा निाखी आय-व्यय ष्टहसाब मार तयाि गने संगदठत संथिा, सतमतत ि 
अन्य संथिा ७० को सिालन बचत रू.१० अबि ९३ किोड ७९ लाख ि २५ संथिाको सिालन 
नोक्सानी रू.२ अबि ९५ किोड ३५ लाख ि अन्य ५ संथिाको सिालन बचत शून्य िहेको छ ।  
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16. साविजतनक ऋण - महालेखा तनयन्रक कायािलयबाट प्राप्त ष्टवविणअनसुाि 2077।78 को अन्त्यसम्म 
नेपाल सिकािको कुल ततनि बाुँकी ऋण रू.१७ खबि ३७ अबि ६३ किोड ६८ लाख िहेको छ । कुल 
ऋणमध्ये बाह्य ऋण रू.९ खबि ३४ अबि ६९ किोड ५२ लाख (५३.८० प्रततशत) ि आन्तरिक ऋण 
रू.८ खबि २ अबि ९४ किोड १६ लाख (४६.२० प्रततशत) िहेको देखखन्छ । यो वषि सिकािको 
ऋण दाष्टयत्व रू.३ खबि ४ अबि २३ किोड ४४ लाख िप भई गत वषिको तलुनामा २१.२२ प्रततशतले 
वषृ्टि भएको देखखन्छ । गत वषिभन्दा साुँवा धयाज भकु्तानी गनुिपने िकम वषृ्टि भै रू.९४ अबि ८० किोड 
३८ लाख पगेुको देखखन्छ । साुँवा धयाज भकु्तानी २०७६।७७ को तलुनामा १३.४० प्रततशतले वषृ्टि 
भएको देखखन्छ । यो वषि आन्तरिक ऋणबाट रू.२ खबि २५ अबि प्राप्त गने लक्ष्य िहेकोमा रू.२ खबि 
२२ अबि ७८ किोड प्राप्त भएको छ । प्राप्त आन्तरिक ऋणमध्ये चालतुर्ि  सशति अनदुान, ष्टवशेष अनदुान 
ि समपूिक अनदुान शीषिकमा रू.३३ अबि ६४ किोड खचि भएको छ । त्यसैगिी पुुँजीगततर्ि  
सवािीसाधन खरिद लगायतका शीषिकमा रू.१ खबि २२ अबि १५ किोड खचि गिेको देखखन्छ । ष्टवत्तीय 
व्यवथिाअन्तगित रू.२३ अबि ४ किोड खचिमध्ये साविजतनक संथिानमा ऋण लगानी तर्ि  रू.९ अबि 
५८ किोड ि शेयि लगानी तर्ि  रू.१३ खबि २६ किोड खचि गिेको देखखन्छ । प्राप्त भएको आन्तरिक 
ऋण ि उपयोग भएको िकम बीचको र्िक रू.४३ अबि ९५ किोड उपयोग गनि नसके तापतन उक्त 
िकममा धयाज ततनुि पिेको अवथिा छ । त्यसैगिी पुुँजीगत शीषिकमै आन्तरिक ऋण उपयोग भएको 
अवथिामा पुुँजीगत खचिबाट मूल्य साििकता प्राप्त भएको सतुनखित गिेि मार ऋणको परिचालन गनुिपदिछ। 

17. ऋण लगानी - महालेखा तनयन्रक कायािलयबाट प्राप्त ष्टवविणअनसुाि ष्टवतभन्न ५६ संथिामा नेपाल 
सिकािको स्रोतबाट गत वषिसम्म रू.१ खबि १८ अबि १5 किोड ४४ लाख ऋण लगानी भएकोमा यो 
वषि ष्टवतभन्न १० संथिामा रू.१४ अबि ३ किोड ८४ लाख िप लगानी भएको देखखन्छ । लगानी 
भएकोमध्ये १ संथिाको समायोजन गिी रू.१ किोड ८८ लाख ि ३ संथिाबाट साुँवा ष्टर्ताि भएको 
रू.1५ किोड ८१ लाख समेत रू.१७ किोड ६९ लाख घटाई यस वषिसम्म रू.१ खबि ३२ अबि 1 
किोड ५९ लाख लगानी भएको देखखन्छ । वैदेखशक स्रोतबाट गत वषिसम्म ष्टवतभन्न ३८ संथिामा रू.१ 
खबि ७9 अबि ४६ लाख लगानी भएकोमा यो वषि ष्टवतभन्न ५ संथिामा रू.२१ अबि २८ किोड २९ 
लाख िप लगानी भएको देखखन्छ । लगानी भएकोमध्ये १ संथिाको समायोजन गिी रू.३२ किोड १७ 
लाख ि ४ संथिाबाट साुँवा ष्टर्ताि भएको रू.३ अबि ६ किोड ५४ लाखसमेत रू.३ अबि ३८ किोड 
७१ लाख घटाई यस वषिसम्म रू.१ खबि 96 अबि ९० किोड ५ लाख लगानी भएको देखखन्छ । 
समग्रमा २०७७।७८ सम्म कुल रू.३ खबि २८ अबि ९१ किोड ६४ लाख ऋण लगानी भएको 
देखखन्छ । 

18. बक्यौता धयाज - महालेखा तनयन्रक कायािलयले तयाि गिेको शेयि तिा ऋण लगानीको वाष्टषिक 
प्रततवेदनअनसुाि २०७६।7७ सम्म प्राप्त हनुपुने धयाज रू.४३ अबि ८१ किोड ९४ लाख बाुँकी 
िहेकोमा यो वषि िप भएको रू.१० अबि ६९ किोड २९ लाखसमेत यो रू.५४ अबि ५१ किोड २३ 
लाख धयाज प्राप्त हनुपुनेमा यो वषि रू.८ अबि ४१ किोड २ लाख प्राप्त भै रू.४६ अबि १० किोड २१ 
लाख प्राप्त हनु बाुँकी िहेको देखखन्छ । प्राप्त गनुिपने धयाज िकम वषृ्टि हुुँदै गएकाले धयाज समयमै प्राप्त 
गनुिपदिछ । 
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19. शोधभनाि बाुँकी - आतििक कायिष्टवतध तिा ष्टवत्तीय उत्तिदाष्टयत्व तनयमावली, २०७७ को तनयम ४२ मा 
नेपाल सिकािको स्रोतबाट खचि गिी दातपृक्षबाट शोधभनाि तलनपुने व्यवथिा छ । ऋणको स्रोतगत 
ष्टवविण अनसुाि महालेखा तनयन्रक कायािलयले गत वषिको खजम्मेवािी ि यो वषि समेत ष्टवतभन्न आयोजनाको 
खचि भन्दा बढी प्राप्त भएको भनी देखाएको ४२ आयोजनाको रू.५५ अबि ६१ किोड ७५ लाख 
ऋणात्मक िकम समायोजन गिी २०७८ आषाढ मसान्तमा रू.१२ अबि ३६ किोड ९१ लाख शोधभनाि 
प्राप्त हनु बाुँकी देखाएको छ । उक्त ऋणात्मक देखखएको आयोजनाको प्राप्त िकम समायोजन नगिी 
ष्टहसाव गदाि वषािन्तमा  रू.६७ अबि ९८ किोड ६६ लाख शोधभनाि हनु बाुँकी देखखन्छ । त्यसैगिी 
अनदुानको स्रोतगत ष्टवविणअनसुाि गत वषिको  खजम्मेवािी ि यो वषिसमेत ष्टवतभन्न आयोजनाको खचिभन्दा 
बढी प्राप्त भएको भनी देखाएको ३८ आयोजनाको रू.२६ अबि ३४ किोड १२ लाख ऋणात्मक िकम 
समायोजन गिी २०७८ आषाढ मसान्तमा रू.११ अबि ५६ किोड ९८ लाख शोधभनाि प्राप्त हनु बाुँकी 
देखाएको छ । उक्त ऋणात्मक देखखएको आयोजनाको प्राप्त िकम समायोजन नगिी ष्टहसाब गदाि 
वषािन्तमा रू.३७ अबि ९१ किोड १० लाख शोधभनाि हनु बाुँकी देखखन्छ । शोधभनाि प्राप्त हनुपुने ऋण 
तिा अनदुानतर्ि को थपि देखखने गिी आयोजनागत, दातागत तिा प्रदेश तिा थिानीय तहगत देखखने गिी 
लेखाङ्कन ि अतभलेख गनुिपदिछ । 

20. िाजथव बाुँडर्ाुँट - अन्ति सिकािी ष्टवत्त व्यवथिापन ऐन, २०७४ को दर्ा ६ बमोखजम मूल्य अतभवषृ्टि 
कि तिा आन्तरिक उत्पादनबाट उठ्ने अन्त:शलु्क िकमको ७० प्रततशत संघीय सखित कोषमा ि १५ 
प्रततशत प्रदेशमा ि १५ प्रततशत थिानीय तहलाई बाुँडर्ाुँट गरिने व्यवथिा छ ।   महालेखा तनयन्रक 
कायािलयबाट प्राप्त प्रततवेदनअनसुाि ष्टवभाज्य कोषको ष्टवत्तीय ष्टवविणमा बाुँडर्ाुँट हनेु िकम शून्य देखाई 
२०७८ आषाढ मसान्तमा ष्टहसाब तमलान गिे तापतन २०७८ आषाढ २० गते पिात ्उठेको मूल्य 
अतभवषृ्टि कि ि अन्तःशलु्क  रू.२२ अबि ५८ किोड ३८ लाख संघ, प्रदेश ि थिानीय तहलाई बाुँडर्ाुँट 
नगिी २०७८।९।८ मा मार बाुँडर्ाुँट गिेको छ ।  ति संघीय सखित कोषमा आषाढ मसान्तमा नै 
जम्मा भएको देखाएको छ । प्रदेश ि थिानीय तहको िाजथव सम्बखन्धत आतििक वषितभर सखित कोषमा 
जम्मा नभएकोले सखित कोषमा रू.६अबि ७७ किोड ५१ लाख आम्दानी न्यून हनु गएको छ । 
वषािन्तमा खाता बन्द गदाि समायोजन लेखाङ्कन गिी समयमै बाुँडर्ाुँट गनेतर्ि  आवश्यक व्यवथिा 
गनुिपदिछ। 

21. िोयल्टी बाुँडर्ाुँट - अन्तिसिकािी ष्टवत्त व्यवथिापन ऐन, २०७४ को दर्ा ७  मा िोयल्टीबापत प्राप्त 
हनेु िकम  ५० प्रततशत संघीय ष्टवभाज्य कोषमा, २५ प्रततशत प्रदेश ष्टवभाज्य कोष ि २५ प्रततशत थिानीय 
ष्टवभाज्य कोषमा जम्मा हनेु व्यवथिा छ। यो वषि ष्टवभाज्य कोष खातामा जम्मा भएको रू.५ अबि ७ किोड 
५० लाख २०७८ पौष १४ मा बाुँडर्ाुँट गिेको देखखन्छ।ति संघीय िाजथवको ष्टहथसा संघीय सखित 
कोष क १ खातामा आषाढ मसान्तमा नै जम्मा भएको देखाएकोले ष्टहसाब यिाििपिक देखखएन । प्रदेश 
ि थिानीय तहले समेत समयमा प्राप्त गनुिपने िाजथव प्राप्त गिेको देखखएन। 

22. प्राकृततक स्रोतको बाुँडर्ाुँट - अन्तिसिकािी ष्टवत्त व्यवथिापन ऐन, २०७४ को अनसूुची-४ मा पवितािोहण, 
ष्टवद्यतु, वन ि खानी तिा खतनज िोयल्टी शीषिकमा संघीय ष्टवभाज्य कोषमा जम्मा भएको िोयल्टी िाष्टिय 
प्राकृततक स्रोत तिा ष्टवत्त आयोगको तसर्ारिसअनसुाि नेपाल सिकाि, प्रदेश ि थिानीय तहबीच क्रमशः 
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५०, २५ ि २५ प्रततशतको अनपुातमा बाुँडर्ाुँट गनुिपने व्यवथिा छ । संघीय ष्टवभाज्य कोषमा 
२०७६।७७ मा जम्मा भएको िोयल्टी ि बाुँडर्ाुँटको खथितत तनम्नानसुाि छः   

(रू.लाखमा) 

क्र सं िोयल्टी शीषिक 
ष्टवभाज्य 

कोषमा जम्मा 

बाुँडर्ाुँट भएको िोयल्टी िकम 

नपेाल 
सिकाि 

प्रततशत 
प्रदेश 
सिकाि 

प्रततशत थिानीय तह प्रततशत 

१ पवितािोहण ४४,८२ ३६,३८ ८१.१८ ४,२२ ९.४१ ४,२२ ९.४१ 

२ ष्टवद्यतु २,८७,९५ १,४५,७३ ५०.६२ ७१,११ २४.६९ ७१,११ २४.६९ 

३ वन १,१९,५६ ५९,७८ ५०.०० २९,८९ २५ २९,८९ २५ 

४ खानी तिा खतनज ८५,०१ ५२,१३ ६१.३२ १६,४४ १९.३४ १६,४४ १९.३४ 

५ पानी तिा अन्य ५,७५ ५,७५ १०० ० ० ० ० 

 जम्मा ५,४३,०९ २,९९,७७ ५५.20 १,२१,६६ २२.४० १,२१,६६ २२.४० 

संघीय ष्टवभाज्य कोषको ५ िोयल्टी शीषिकमा २०७६।७७ मा रू.५ अबि ४३ किोड ९ लाख 
जम्मा भएकोमा नेपाल सिकािलाई रू.२ अबि ९९ किोड ७७ लाख (५५.20 प्रततशत), प्रदेश 
सिकािलाई ि थिानीय तह दवैुलाई समान रू.१ अबि २१ किोड ६६ लाखका दिले रू.२ अबि ४३ 
किोड २२ लाख (44.8० प्रततशत) बाुँडर्ाुँट भई हथतान्तिण भएको देखखन्छ । पवितािोहण, ष्टवद्यतु ि 
खानी तिा खतनज िोयल्टी शीषिकमा आयोगको तसर्ारिसभन्दा र्िक अनपुातमा बाुँडर्ाुँट भएको ि पानी 
तिा अन्य िोयल्टी शीषिकमा जम्मा भएको िोयल्टी शत प्रततशत संघीय सखछ चत कोषमा जम्मा भएको 
छ । िोयल्टीसम्बन्धी अतभलेख तिा प्रततवेदन प्रणालीमा सधुाि गिी आयोगको तसर्ारिसबमोखजम 
प्राकृततक स्रोतको बाुँडर्ाुँट तिा ष्टवतिण गने व्यवथिा नेपाल सिकािले तमलाउनपुदिछ । 

23. आन्तरिक िाजथव संिचना - आन्तरिक िाजथव ष्टवभागले २०७७।७८ मा रू.4 खबि 50 अबि 34 
किोड िाजथव असलुी गने लक्ष्य तनधाििण गिेकोमा  रू.4 खबि 29 अबि 27 किोड (95.32 प्रततशत) 
असलुी भएको छ । कुल आन्तरिक िाजथव सङ्कलनमा आयकिको 46.77 प्रततशत, मूल्य अतभवषृ्टि 
किको 27.12 प्रततशत, अन्तःशलु्कको 18.99 प्रततशत ि अन्य किको 7.12 प्रततशत योगदान 
िहेको छ। गत वषि कुल िाजथव सङ्कलनमा आयकिको 50.20 प्रततशत, मूल्य अतभवषृ्टि किको 
25.50 प्रततशत ि अन्तःशलु्कको 16.84 प्रततशत ि अन्य किको 7.46 प्रततशत योगदान िहेको 
तियो। ष्टवभागको िाजथव असलुी गतवषिको तलुनामा यो वषि 11.64 प्रततशतले वषृ्टि भएको छ। कि 
उठ्न ि ततनि सक्ने क्षमताको ष्टवश्लषेण तिा किको दायिा ष्टवथताि गिी किदाताको सहभातगता ि कि 
कानून परिपालनाको प्रभावकािी व्यवथिापनबाट िाजथव असलुीमा बढोत्तिी गनुिपदिछ । 

24. बक्यौता ि लगत कट्टा - आयकि ऐन, २०५८ को दर्ा १०३ देखख ११२ सम्म, मूल्य अतभवषृ्टि कि 
ऐन, २०५२ को दर्ा २१ ि अन्तःशलु्क ऐन, २०५८ को दर्ा १० मा कि बक्यौता असलु गने 
व्यवथिा छ । आन्तरिक िाजथव ष्टवभागको वाष्टषिक प्रततवेदनअनसुाि कुल िाजथव बक्यौता रू.1 खबि 
71 अबि 39 किोड 46 लाख िहेकोमा एकीकृत ष्टवत्तीय ष्टवविणमा रू.१ खबि ५० अबि ४९ किोड 
३५ लाख उल्लेख छ। उखल्लखखत खथिततले वाष्टषिक प्रततवेदन ि एकीकृत आतििक ष्टवविणमा रू.२० अबि 
९० किोड ११ लाख बक्यौता र्िक पिेको छ । र्िक िकम सम्बन्धमा ष्टवभागले खलुासा गिेको 
छैन।  
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25. किको दायिा - आयकि ऐन, २०५८, मूल्य अतभवषृ्टि कि ऐन, २०५२ ि अन्त:शलु्क ऐन, २०५८ मा 
पेशा, व्यवसाय वा कािोबाि गदाि तोष्टकएबमोखजम दताि हनुपुने तिा इजाजत तलनपुने व्यवथिा छ । 
किमा दताि भएका एवं इजाजत तलने किदाताको संख्या तनम्नानसुाि छ: 

ष्टवविण २०७४।७५ 
सम्म 

२०७५।७६ 
सम्म 

२०७६।७७ 
सम्म 

२०७७।७८ 
मा िप 

२०७७।७८ 
सम्म 

व्यावसाष्टयक थिायी लेखा नम्बि 1038266 1235412 1429604 147779 1577383 

व्यखक्तगत थिायी लेखा नम्बि 766646 996041 1978680 493046 2471726 

अतग्रम कि थिायी लेखा नम्बि - 737 5106 4892 9998 

जम्मा 1804912 2232190 3413390 645717 4059107 

मूल्य अतभवषृ्टि किमा दताि 194547 240460 255963 12473 268436 

अन्तः शलु्क इजाजतपर 65511 68213 94292 9131 103423 

स्रोत: आन्तरिक िाजथव ष्टवभागको वाष्टषिक प्रततवेदन  

उपयुिक्त ष्टवविणअनसुाि २०७६।७७ को तलुनामा यस वषि थिायी लेखा नम्बि तलने किदाताको 
संख्यामा आयकितर्ि  18.9, मूल्य अतभवषृ्टि कितर्ि  4.87 ि अन्त:शलु्क इजाजतपरतर्ि  9.68 
प्रततशत वषृ्टि भएको छ । यस वषिसम्म 40 लाख 59 हजाि 107 किदाता किको दायिामा आएको 
देखखन्छ । खचष्टकत्सक, इखन्जतनयि, वष्टकल, सल्लाहकाि, लेखापिीक्षक, कलाकाि, खेलाडी, खशक्षक, 
प्राध्यापकलगायतका पेशाष्टवद् अतधकांशले थिायी लेखा नम्बि नतलएका ि तलएकाले समेत आय ष्टवविण 
दाखखला गिेको देखखुँदैन । सम्बि तनकायबीच अन्तिआवितासष्टहत उक्त व्यवथिाको प्रभावकािी 
कायािन्वयन गनुिपदिछ । 

26. मूल्य अतभवषृ्टि कि संिचना - मूल्य अतभवषृ्टि कि ऐन, २०५२ को दर्ा १८ मा किदाताले प्रत्येक 
मष्टहना बझुाउनपुने कि थवयं तनधाििण गिी सो मष्टहना समाप्त भएको २५ ददनतभर पेस गनुिपने व्यवथिा 
छ । आन्तरिक िाजथव ष्टवभागको ष्टवगत ५ वषिको मूल्य अतभवषृ्टि कि कायािन्वयनको खथितत तनम्नानसुाि 
छ: 

ष्टवविण २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८ 

डेतबट ष्टवविण प्रततशत १३.२५ १४.०६ २५.६० २२.१७ ११.०७ 

के्रतडट ष्टवविण प्रततशत ५१.१४ ५१.९७ ४५.९० ४८.३८ ५५.१५ 

शून्य ष्टवविण प्रततशत ३५.६१ ३३.९७ २८.५० २९.४५ ३३.७८ 

आषाढमा डेतबट (रू.अबिमा) ४९.३२ ६९.८५ १२.६९ ११.२३ १०.४८ 

आषाढमा के्रतडट (रू.अबिमा) २९.१६ ३८.१९ ३९.७४ ४२.४० ४७.४४ 

के्रतडट/डेतबट अनपुात (गणुा) ०.५९ ०.५४ ३.१३ ३.७७ ४.५३ 

ष्टवभागको वाष्टषिक प्रततवेदनअनसुाि यस वषिको कुल िाजथवमध्ये मूल्य अतभवषृ्टि कि (आन्तरिक) 
तर्ि  रू.1 खबि 16 अबि ४३ किोड असलुी भएको छ । उक्त असलुीमा किदाताको के्रतडट तमलान 
समेत समावेश छ। वषािन्तमा किदाताको मूल्य अतभवषृ्टि कि रू.47 अबि 44 किोड के्रतडट िहेको 
छ । ष्टवविण बझुाउने किदातामध्ये डेतबट ष्टवविण बझुाउने 11.07 प्रततशत, के्रतडट ष्टवविण बझुाउने 
55.15 प्रततशत ि शून्य ष्टवविण बझुाउने 33.78 प्रततशत िहेको देखखन्छ । डेतबट िकम यसवषि 
6.68 प्रततशतले घटेकोमा के्रतडट िकम ११.८८ प्रततशतले वषृ्टि भएको छ । मूल्य अतभवषृ्टि किको 
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प्रभावकारिता वषृ्टि गनि कि कानूनको कायािन्वयन, परिपालना ि अनगुमन संयन्रको परिचालनसुँगै 
नीततगत एवं व्यवथिापकीय पक्षमा सधुाि गनुिपने देखखन्छ । 

27. क्षरेगत मूल्याङ्कन - प्रधानमन्री तिा मखन्रपरिषद्को कायािलयले तयाि गिेको एकीकृत अनगुमन 
प्रणालीबाट २०७७।७८ मा सछ चातलत नीतत तिा प्रमखु कायिक्रमको मूल्याङ्कन गिेको देखखन्छ । 
मूल्याङ्कन गदाि क्षेरगत मन्रालयका ष्टक्रयाकलाप ि माइलथटोनलाई आधाि तलएको छ । सो 
आधािमा मूल्याङ्कन गदाि क्षेरगत मन्रालयहरूबाट आषाढ मसान्तसम्मको अवथिा देहायअनसुाि छ:   

क्षरे सम्बखन्धत मन्रालय 

ष्टक्रयाकलाप(संख्या) माइलथटोन 

सम्पादन 
गनुिपने सम्पन्न चाल ु

शरुु 
नभएका 

सम्पादन 
गनुिपने सम्पन्न चाल ु

शरुु 
नभएका 

आतििक के्षर  अिि कृष्टष, उद्योग, भतूम व्यवथिा ४६१ ३०८ १४७ ६ ७६९ ५६४ १८० २५ 
पूवािधाि के्षर  भौततक पूवािधाि, ऊजाि, शहिी ष्टवकास, 

खानेपानी, सछ चाि, पनुतनिमािण 
२८२ ५५ २२६ १ ६६० २३३ ४०० २७ 

सामाखजक के्षर  खशक्षा, थवाथ्य, मष्टहला, यवुा, श्रम १७० ९१ ७८ १ ३१६ १९८ १०६ १२ 
शासकीय सधुाि 
के्षर 

प्रधानमन्री कायािलय, गहृ, िक्षा, संघीय 
मातमला, काननु, पििाि 

२०० १२५ ७१ ४ ३५५ २५० ९५ १० 

 जम्मा १११३ ५७९ ५२२ १२ २१०० १२४५ ७८१ ७४ 

उखल्लखखत १ हजाि ११३ ष्टक्रयाकलापमध्ये ५७९ अिाित ्५२.०२ प्रततशत ष्टक्रयाकलाप मार 
सम्पन्न भएका छन ्भने २ हजाि १०० माइलथटोनमध्ये  १ हजाि २४५ अिाित ्५९.२९ प्रततशत 
माइलथटोन मन्रालयहरूले पूिा गिेको देखखन्छ । क्षेरगत रूपमा ष्टवश् लेषण गदाि पूवािधाि क्षेरका 
ष्टक्रयाकलापहरू १९.५ प्रततशत मार सम्पन्न भएका छन ्। सबैभन्दा घटी ष्टक्रयाकलापहरू सम्पन्न गने 
मन्रालयहरूमा शहिी ष्टवकासको १३.३ प्रततशत ि खानेपानीको १३.६ प्रततशत िहेको छ । क्षेरगत 
मन्रालयका ष्टक्रयाकलाप ि माइलथटोनको प्रगतत कमजोि िहेको छ । 

28. पनुतनिमािण - नेपाल सिकािले आयोजना गिेको नेपालको भकूम्प पिातक्ो पनुतनिमािणसम्बन्धी अन्तिािष्टिय 
सम्मेलन, २०७२ मा ३६ िाि तिा २४ दात ृतनकाय सहभागी भई रू.४ खबि १० अबिको प्रततविता 
जनाएकोमध्ये रू.३ खबि ८८ अबिको अनदुान सम्झौता भई २०७७।७८ सम्म रू.१ खबि ५४ अबि 
७३ किोड प्राप्त भएको छ । भकूम्पबाट प्रभाष्टवत संिचनाको पनुतनिमािणसम्बन्धी ऐन, २०७२ मा 
प्रातधकिणको कायि अवतध ५ वषि तोष्टकएको तियो । िाष्टिय पनुतनिमािण प्रातधकिणको वाष्टषिक प्रततवेदन 
२०७७।७८ अनसुाि पनुतनिमािणको प्रगतत खथितत तनम्नानसुाि छ: 

क्र.सं. ष्टवविण एकाइ 
पनुतनिमािण 

गनुिपने संख्या 
पनुतनिमािण सम्पन्न 

संख्या 
सम्पन्न प्रततशत 

१ तनजी आवास संख्या ८६६२०७ ६१५४९३ ७१.०६ 
२ तनजी आवास प्रबलीकिण संख्या ४७८२७ २०३५ ४.२५ 
३ एकीकृत बथती ष्टवकास संख्या १०६ ६२ ५८.४९ 
३ थवाथ्य संथिा संख्या ११६४ ७५१ ६४.५२ 
४ सामदुाष्टयक ष्टवद्यालय संख्या ७५८३ ६६४७ ८७.६६ 
५ पिुाताखववक तिा सांथकृततक सम्पदा संख्या ९२० ५८६ ६३.७० 
६ सिकािी भवन संख्या ४१४ ३८८ ९३.७२ 
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क्र.सं. ष्टवविण एकाइ 
पनुतनिमािण 

गनुिपने संख्या 
पनुतनिमािण सम्पन्न 

संख्या 
सम्पन्न प्रततशत 

७ सिुक्षा तनकायका भवन संख्या २१६ २१६ १०० 
८ सडक पलु वटा  १५ ९ ६० 
९ सडक ष्टक.मी. ७६४ ६५७ ८५.९९ 
१० ष्टवश्वष्टवद्यालय एवं कलेज भवन संख्या ७० १० १४.२९ 

सम्पूणि कायिक्रम ५ वषितभर सम्पन्न गने लक्ष्य िाखेकोमा सो अवतध व्यतीत भैसक्दा तनजी आवास 
प्रबलीकिण, ष्टवश् वष्टवद्यालय एवं कलेज भवन, एकीकृत बथती ष्टवकास लगायतका तनमािण कायिमा ६० 
प्रततशतभन्दा न्यून प्रगतत हातसल भएको ि अतधकांश पूवािधाि तनमािण कायि सम्पन्न नभएकोले प्रभाष्टवत व्यखक्त 
तिा संथिाले आवासलगायतका सषु्टवधा प्राप्त गनि सकेको देखखएन । अत: बाुँकी कायिहरू हथतान्तरित 
कायािलयहरूबाट यिाशीघ्र सम्पन्न गनुिपदिछ । 

29. कृष्टषयोग्य भतूम ि तसुँचाइ उपलधधता - उजाि, जलस्रोत तिा तसुँचाइ मन्रालयबाट प्राप्त ष्टवविण अनसुाि 
२६ लाख ४१ हजाि हेक्टि कृष्टष योग्य भतूममध्ये १७ लाख ६६ हजाि हेक्टि तसुँचाइयोग्य भतूम 
िहेकोमा २०७७।७८ मा १५ लाख ९ हजाि ४२७ हेक्टि क्षेरर्लमा तसुँचाइ सषु्टवधा पगेुको देखखन्छ। 
आतििक सवेक्षण २०७८ अनसुाि २०७४।७५ मा कुल गाहिथि उत्पादनमा कृष्टष क्षेरको योगदान 
२८.१ प्रततशत िहेकोमा २०७५।७६ मा २७ प्रततशत, २०७६।७७ मा २६.२ प्रततशत, 
२०७७।७८ मा २५.८ प्रततशत मार योगदान िहेबाट कुल गाहिथि उत्पादनमा कृष्टष क्षेरको योगदान 
घट्दै गएको देखखन्छ । तसिि तसुँचाइ ि कृष्टषबाट सछ चातलत कायिक्रमहरूलाई एकीकिण ि समन्वय 
गिी िाष्टिय योगदानमा िप टेवा पगु्ने गिी सछ चालन गनुिपदिछ । 

30. कृष्टष अनदुान - कृष्टष तिा पशपुन्छी ष्टवकास मन्रालयले यो वषि िासायतनक मल खरिद, उन्नत बीउ 
तबजन, उत्पादन एवं खरिद, मत्थय ष्टवकास, बाली संिक्षण तिा ष्टवकास, कृष्टष यान्रीकिण तिा खाद्य 
सिुक्षा, बाली तिा पशधुन बीमा, तिकािी खेती, पोखिी तनमािणलगायतका ष्टक्रयाकलाप सिालन गनि 
रू.२३ अबि ४ किोड ४१ लाख बजेट व्यवथिा गिेकोमा रू.1९ अबि ६८ किोड २ लाख अनदुान 
ष्टवतिण गिेको छ । सोमध्ये िासायतनक मल खरिदका लातग कृष्टष सामग्री कम्पनी तलतमटेडलाई रू.8 
अबि 76 किोड 17 लाख ि साल्ट टे्रतडङ कपोिेसन तलतमटेडलाई रू.3 अबि 30 किोड समेत रू.12 
अबि 6 किोड 17 लाख (६१.२९ प्रततशत) अनदुान ददएको छ । गत वषिको तलुनामा यो वषि कृष्टष 
क्षेरको अनदुानमा 1६.९३ प्रततशतले वषृ्टि भएकोमा खाद्यान्न उत्पादन १.८२ प्रततशत, तिकािी उत्पादन 
२.६१ प्रततशत ि र्लरू्ल उत्पादन २४.०९ प्रततशतले वषृ्टि भएको मन्रालयले उल्लेख गिेको छ । 
यद्यष्टप कृष्टषजन्य वथतकुो आयात वषृ्टिदि २०७५।७६ को तलुनामा २०७६।७७ मा ११.५८ प्रततशत 
ि २०७६।७७ को तलुनामा २०७७।७८ मा २७.०९ प्रततशत िहेकोले वथतकुो आयात वषेतन बढ्दै 
गएको देखखन्छ । कृष्टषमा आत्मतनभिि हनु नसक्दा प्रत्येक वषि आयातसमेत वषृ्टि भइिहेको देखखयो । 
कृष्टष उत्पादन वषृ्टि ि आयात प्रततथिापन हनेु गिी अनदुान नीततमा पनुिावलोकन हनुपुदिछ । 

31. कािागाि व्यवथिापन - कािागाि व्यवथिापन ष्टवभागबाट प्राप्त ष्टवविणअनसुाि १४ हजाि ८२० परुुष ि १ 
हजाि ६९१ मष्टहलासमेत १६ हजाि ५११ कैदी बन्दी िाख्न सक्ने क्षमता िहेका कािागािमा २०७८ 
असाि मसान्तमा परुुष २३ हजाि २२२ ि मष्टहला १ हजाि ३३७ समेत २४ हजाि ५५९ कैदी तिा 
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िनुवुा बन्दी िाखखएको छ । केन्द्रीय कािागाि भवन, नवुाकोट समेत ४ ठाउुँमा  रू.१ अबि ५२ किोड 
५० लाखमा सम्झौता भइि भवन तनमाणािधीन िहेका छन ्। तिाष्टप २० खजल्लाका कािागाि भवन नयाुँ 
तनमािण गनुिपने ि ष्टवतभन्न खजल्लाका जीणि भएका ३० कािागाि भवनको ममित सधुाि गनुिपने अवथिा छ। 
बाुँकेमा खलु्ला कािागाि अवधािणाको लातग भवन तनमािण अखन्तम चिणमा िहेकोले सोको कायािन्वयनका 
लातग नीततगत ि कानूनी व्यवथिा गनुिपदिछ । कािागािको संिचना ि सषु्टवधासम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड 
तयाि गिी कैदी बन्दीलाइि न्यूनतम सषु्टवधा उपलधध हनेु गिी पूवािधाि तयाि गनुिपदिछ । 

32. िाष्टिय परिचयपर - नेपाल सिकािको २०७६।७७ को बजेट वक्तव्यमा २ वषितभर सबै नेपाली नागरिकलाई 
परिचयपर उपलधध गिाउने उल्लेख  छ । यो वषि ७७ खजल्ला प्रशासन कायािलयबाट ष्टवविण दताि कायि 
शरुु गरिएको छ । परिचयपर कायिक्रमको लातग २०७५।७६ देखख यस वषिसम्म रू.२ अबि ४० किोड 
९८ लाख खचि भएको देखखन्छ । िाष्टिय परिचयपर तिा पञ्जीकिण ष्टवभागबाट उपलधध ष्टवविणअनसुाि 
२०७६।४।३१ देखख २०७८।९।१९ सम्म ४९ लाख १५ हजाि ५७२ िाष्टिय परिचयपरको लातग  
आवेदन दताि भए तापतन १ लाख १४ हजाि ८०४ काडि छपाइ भई ८५ हजाि २२८ अिाित ्तनवेदनको 
१.७३ प्रततशतमार ष्टवतिण भएको छ । परिचयपरलाई ष्टवद्यतुीय िाहदानीसुँग अन्तिआबिता गिेकोले 
परिचयपर नम्बि प्राप्त नभएसम्म िाहदानीको लातग तनवेदन ददन नतमल्ने कािण परिचयपरको लातग 
सेवाग्राहीको चाप बढेको छ। सेवा प्रदायक तनकायले आफ्नो खजम्मेवािी पूिा गनि वाष्टषिक लक्ष्यअनसुािका 
कायि सम्पादन गिी सेवा प्रवाहमा सधुाि गनुिपदिछ ।  

33. ष्टवद्यतुीय िाहदानी छपाइ - ष्टवद्यतुीय िाहदानीका ष्टवविणहरू ष्टवद्यतुीय रूपमा मेतसनले प्राप्त गिी पढ्ने ि 
बढी सिुखक्षत, ष्टवश्वसनीय ि भिपदो हनेु भएकोले हाल प्रयोगमा िहेको िाहदानी सेवालाई ष्टवद्यतुीय 
िाहदानीमा परिणत गनि २०७४।७५ देखख नेपाल सिकािको नीतत तिा कायिक्रम ि बजेट वक्तव्यमा 
उल्लेख हुुँदै आएकोमा ष्टवद्यतुीय िाहदानी आपूतति तिा छपाइका लातग 2077 पौषमा एक फ्रान्सेली 
सेवा प्रदायक कम्पनीसुँग प्रतत एकाइ लागत ३२ पषृ्ठको लातग अमेरिकी डलि १०.४५ ि ६४ पषृ्ठको 
लातग अमेरिकी डलि १०.९५ को दिले २० लाख ष्टवद्यतुीय िाहदानी छपाइका लातग ३ वषि कायािवतध 
िहने गिी मूल्य अतभवषृ्टि कि बाहेक अमेरिकी डलि २ किोड ११ लाखको खरिद सम्झौता भएको 
छ। सम्झौता भएपतछ ष्टवद्यतुीय िाहदानीको ष्टवथततृ तडजाइन तयाि, आवश्यक बकुलेट तडजाइन, 
सफ्टवयेि तनमािण, उपकिण जडान एवं डाटा ट्रान्सर्ि ि पिीक्षणलयायतका काम सम्पन्न गिी २०७८ 
मंतसि १ बाट ष्टवद्यतुीय िाहदानी छपाइ कायि शरुु भएको छ । 

34. सामाखजक सिुक्षा भत्ता  – सामाखजक सिुक्षा ऐन, २०७५ मा आतििक रूपले ष्टवपन्न, अशक्त ि असहाय 
अवथिामा िहेका, असहाय, एकल मष्टहला, अपाङ्गता भएका, बालबातलका, आफ्नो हेिचाह आरै् गनि नसक्ने 
तिा लोपोन्मखु जाततका नागरिकलाई भत्ता ष्टवतिण गने उल्लेख छ । ष्टवद्यतुीय प्रणालीबाट सामाखजक 
सिुक्षा भत्ता भकु्तानी िणनीतत, २०७४ मा ष्टवद्यतुीय प्रणालीबाट बैङ्क खातामार्ि त ्िकम प्रदान गने उल्लेख 
छ । िाष्टिय परिचयपर तिा पखञ्जकिण ष्टवभागबाट उपलधध ष्टवविणअनसुाि सामाखजक सिुक्षातर्ि  ३४ 
लाख ५५ हजाि ४४६ लाभग्राही िहेकोमा २२ लाख ३३ हजाि १३ जनाले बैङ्कमार्ि त ्ि १२ लाख 
२२ हजाि ४३३ ले नगद भकु्तानी तलएको उल्लेख छ । सामाखजक सिुक्षा तिा संिक्षण भत्तातर्ि  यो 
वषि रू.६८ अबि ५० किोड ६६ लाख तनकासा भएको छ । प्रत्येक वषि भत्ता िकम वषृ्टि हुुँदै गएको 
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देखखन्छ । लाभग्राहीको ष्टवविण दरुुथत गिी बैँष्टकङ्ग प्रणालीमार्ि त ्भकु्तानी ददई अनगुमन व्यवथिासमेत 
प्रभावकािी रूपमा कायािन्वयन गनुिपदिछ । 

35. अनगुमन मूल्याङ्कन - यूवा थविोजगाि कोषबाट 2077।78 मा रू.32 लाख खचि गिी ७ प्रदेशका 
20 खजल्लामा प्रिम ष्टकथता लगानी भएका 88, दोस्रो ष्टकथता लगानी भएका 112 ि कजाि माग गिी 
प्रथताव पेश भएका 291 गिी कुल 491 सहकािी संथिाहरूको थिलगत अनगुमन भएको छ । 
अनगुमन भएकोमध्ये लगानी पिात ्का 200 वटा (10.16 प्रततशत) मार िहेको देखखन्छ । अनगुमन 
गदाि पयािप्त संख्यामा ऋणीको अनगुमन नगिेका कािण कततपयले तोष्टकएको धयवसायमा लगानी नगिेको, 
एउटै धयखक्तलाइि दोहोिो ऋण ददएको, काथकी, लमजङु्ग, तनहुुँ ि बाग्लङुमा 16 सहकािी संथिाको 529 
ऋणीको खथितत अध्ययन गदाि 126 ऋणीले व्यावसाष्टयक तनिन्तिता नददएको, २ सनु पसललाइि कायिष्टवतधले 
तोकेको प्रष्टक्रया नपरु्यािइि ऋण ददएको, २4 लखक्षत समूहमा नपने ठूला व्यवसायीलाइि ऋण ददएको, मापदण्ड 
नपगेुका 5 सहकािी संथिालाइि लगानी गिेको ि तोष्टकएको तमततमा ऋण ष्टर्ताि नगने 1 हजाि 177 
सहकािी संथिालाइि तोष्टकएबमोखजम कािबाही समेत नगिेको अवथिा छ । 

36. सिकािी तिा साविजतनक जग्गा - नेपाल सिकाि (कायिष्टवभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोखजम भतूम 
व्यवथिा, सहकािी तिा गरिबी तनवािण मन्रालयले सिकािी तिा साविजतनक जग्गाको िाष्टिय अतभलेख 
व्यवथिापन गिी संिक्षण गनुिपने, जग्गा प्रशासन तनदेखशका, २०५८ को बुुँदा नं. ४१४ मा सिकािी ि 
साविजतनक जग्गा अनसूुची १९ ि २० बमोखजमको ढाुँचामा दताि गिी अतभलेख अद्यावतधक िाख् नपुने 
व्यवथिा छ । मन्रालयले तयाि गिेको वाष्टषिक प्रगतत प्रततवेदनमा सिकािी जग्गा २९ लाख ७ हजाि 
५४२ हेक्टि ि साविजतनक जग्गा ४० लाख ५३ हजाि ७१४ हेक्टि िहेको उल्लेख छ । उक्त 
प्रततवेदनमा महोत्तिीको जलेश्वि, डोल्पा, डडेल्धिुा, सप्तिीको िाजष्टविाज तिा कछ चनपिु, अघािखाुँची, 
कछ चनपिुको महेन्द्रनगि ि झलािी खथित मालपोत कायािलयअन्तगितको सिकािी तिा साविजतनक जग्गाको 
ष्टवविण समावेश गिेको छैन। सबै मालपोत कायािलयबाट सिकािी साविजतनक जग्गाको अतभलेख प्राप्त 
गिी सिकािी/साविजतनक जग्गाको एकीकृत अतभलेख तयाि गनुिपदिछ । 

37. वाय ुगणुथति - नेपाल सिकािले तोकेको मापदण्ड अनसुाि हावामा पाइने मतसना धूलोका कण पाष्टटिकुलेट 
म्याटि (पी.एम.) २.५ को दैतनक औसत मापदण्ड ४० माइक्रोग्राम प्रतत घनतमटि हनुपुनेमा वाताविण 
ष्टवभाग अन्तगितका वाय ु गणुथति मापन केन्द्रहरूको त्याङ्कअनसुाि काठमाडौँको ित्नपाकि मा २३० 
ददनमध्ये ७८ ददन, लतलतपिुको पलु्चोक केन्द्रमा ५१ ददनमध्ये ३ ददन, काभ्रकेो धतुलखेल केन्द्रमा २४१ 
ददनमध्ये २९ ददन, भक्तपिुमा २१४ ददनमध्ये ३७ ददन, खचतवनको सौिाहमा १९३ ददनमध्ये ८० ददन, 

लतलतपिुको भैँसेपाटीमा ३५९ ददनमध्ये १४० ददन, लखुम्बनीमा २८ ददनमध्ये १२ ददन, नेपालगन्जमा 
३१२ ददनमध्ये ५१ ददन, झापाको दमकमा १५८ ददनमध्ये १०९ ददन, बािाको तसमिामा १८५ ददनमध्ये 
९० ददन ि काठमाडौँको शंखपाकि मा २५२ ददनमध्ये ३३ ददन धूलोको कण िाष्टिय मापदण्डभन्दा बष्टढ 
देखखएको ष्टवविण प्राप्त भएको छ । वाय ुप्रदूषण हनेु कायि तनयन्रण गनि िप नीततगत एवं प्रष्टक्रयागत 
व्यवथिा तमलाउनपुदिछ । 

38. नयाुँ शहि आयोजना - शहिी ष्टवकास तिा भवन तनमािण ष्टवभागले मध्य पहाडी लोकमागि (पषु्पलाल 
लोकमागि) ि यसको आसपासमा पने प्रमखु १० थिानमा नयाुँ सहि थिापना गने उदे्दश्यले 2066।67 
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देखख कायिक्रम शरुु गिेकोमा २ थिान िप भई १२ पगेुको छ । हलुाकी िाजमागि ि आसपासका १५ 
थिान ि अन्य  ष्टवतभन् न १३ शहिलाई थमाटि शहिको रूपमा ष्टवकास गने, लकु्ला सष्टहत उच्च ष्टहमाली 
भागमा िहेका १० बथतीहरूलाई ट्रान्स ष्टहमालयन सीटीका रूपमा ष्टवकास गने कायिक्रम गिी ४० शहि 
ि बथतीसमेत िप भई ५० कायम भएको छ । आयोजनाअन्तगित 2077।78 मा 115.07 
ष्टकलोतमटि सडकको ट्रयाक खोल्ने, 22.89 ष्टकलोतमटि सडक कालोपरे गने, 29.02 ष्टकलोतमटि 
रिखजड पेभमेन्ट(ढलान) ि 57.36 ष्टकलोतमटि ढल/नाला तनमािण लगायतका कायि सम्पन् न भएका 
छन।् आयोजनाले हालसम्म ५ ष्टहमाली वथतीको सम्भाव्यता अध्ययन गिी मोर्ोलोखजकल रिटेनमेन्ट 
एण्ड इन्हेन्समेन्ट प्लानको अखन्तम प्रततवेदन ि १३ थमाटि सीटीको गरुुयोजना सष्टहतको अखन्तम प्रततवेदन 
थवीकृत गिेको छ। चाल ुआयोजनाहरूको कायि समाप्त नहुुँदै नयाुँ नयाुँ शहिी आयोजना िप्दै जाने 
प्रवखृत्तले लक्ष्य बमोखजम 2086।87 सम्ममा आयोजना पूिा नभई अपेखक्षत प्रततर्ल हातसल नहनेु 
अवथिा छ । 

39. खशक्षक ष्टवद्यािी अनपुात - खशक्षा तनयमावली, २०५९ मा खशक्षक/ष्टवद्यािी अनपुात ष्टहमालमा ४०, 
पहाडमा ४५ ि तिाईमा ५० हनुपुने उल्लेख छ । खशक्षा तिा मानवस्रोत ष्टवकास केन्द्रबाट प्रकाखशत 
प्रततवेदनअनसुाि ष्टवद्यालय-ष्टवद्यािी तिा खशक्षक-ष्टवद्यािी अनपुात देहायबमोखजम िहेको छ: 

प्रदेश 
ष्टवद्यालय-ष्टवद्यािी अनपुात खशक्षक-ष्टवद्यािी अनपुात 

आधािभूत 
(१÷५) 

आधािभूत 
(६÷८) 

माध्यतमक 
(९÷१०) 

माध्यतमक 
(११÷१२) 

आधािभूत 
(१÷५) 

आधािभूत 
(६÷८) 

माध्यतमक 
(९÷१०) 

माध्यतमक 
(११÷१२) 

प्रदेश १ 80 89 89 155 1५ २९ २४ ३९ 
मधेस प्रदेश १८६ १७३ १६७ १५५ ३७ ६८ ५० ५९ 
वाग्मती प्रदेश ९२ ९१ ७५ १८९ १४ २५ १५ ३९ 
गण्डकी प्रदेश ६२ ८१ ७५ ११६ १० २२ १७ २१ 
लखुम्बनी प्रदेश ११५ १२१ ११० १६३ १८ ३६ २८ ३६ 
कणािली प्रदेश ८९ ११२ ११६ १५१ २४ ४१ ४१ ३८ 
सदूुिपखिम प्रदेश ९७ १०८ १४६ ११० १९ ३५ ३२ ३२ 

कुल १०१ १०६ ९८ १५८ १८ ३३ २४ ३५ 

प्रततवेदनअनसुाि ष्टवद्यालय ष्टवद्यािी अनपुात आधािभूत तहको कक्षा १-५ मा १०१ ि कक्षा 
६-८ मा १०६, माध्यतमक तहको कक्षा ९-१० मा ९८ ि कक्षा ११-१२ मा १५८ िहेको छ । 
त्यसैगिी खशक्षक ष्टवद्यािी अनपुात कक्षा १-५ मा १८, कक्षा ६-८ मा ३३, माध्यतमक तहको कक्षा 
९-१० मा २४ ि कक्षा ११-१२ मा ३५ िहेको छ । त्यथतो अनपुात सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा 
िहेको छ । खशक्षाको गणुथति सधुाि गनि तनधािरित मापदण्डबमोखजम सबै प्रदेशमा ष्टवद्यालय-ष्टवद्यािी 
तिा खशक्षक-ष्टवद्यािी अनपुात कायम हनेुगिी व्यवथिापन गनुिपदिछ । 

40. सामाखजक सिुक्षा कोष - श्रम ऐन, २०७४ ले िोजगािदातालाई ऐन प्रािम्भ भएको ६ मष्टहनातभर 
सामाखजक सिुक्षा कोषमा सूचीकिण भइ सक्नपुने व्यवथिा गिेको छ । कोषमा २०७८ चैर मसान्तसम्म 
१७ हजाि ३७ प्रततष्ठानमा कायिित ३ लाख २७ हजाि ७८४ श्रतमक सूचीकिण भए पतन योगदानकताि 
श्रतमकको संख्या २ लाख १४ हजाि ५५० िहेको छ । कोषमा योगदानकतािको 2077।78 सम्म 
रू.१५ अबि १९ किोड जम्मा भएको छ । कोष व्यवथिापन संघीय सिकािले मार गिेको देखखन्छ ।  
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कोषले यो वषि औषतध उपचाि, थवाथ्य तिा माततृ्व सिुक्षा योजनामा रू.४ किोड ८९ लाख 
२४ हजाि, दघुिटना तिा अशक्तता सिुक्षा योजनामा रू.३८ लाख ५३ हजाि, आखश्रत परिवाि सिुक्षा 
योजनामा रू.४३ लाख २८ हजाि ि विृावथिा सिुक्षा योजनामा रू.९ किोड २६ लाख ९६ हजािसमेत 
रू.१४ किोड ९८ लाख २ हजाि दाबी गने व्यखक्तलाई शोधभनाि गिेको छ । 

कोषले थवाथ्य सिुक्षा योजना कायािन्वयन गनि प्रदेश १ मा १९, मधेश प्रदेशमा १६, वाग्मती 
प्रदेशमा २१, गण्डकी प्रदेशमा ८, लखुम्बनी प्रदेशमा १४, कणािली प्रदेशमा १० ि सदूुिपखिममा १७ 
अथपतालहरूसुँग सम्झौता गिेकोमा उक्त अथपताल तिाई तिा शहिी क्षेरमा केखन्द्रत िहेका छन ्।  

41. मतृक क्षततपूतति - श्रम थवीकृतत तलई वैदेखशक िोजगािीमा जाने श्रतमक िोजगािीको क्रममा मतृ्य ुभएका 
श्रतमकका हकवालालाई बैदेखशक िोजगाि बोडिको सखचवालयबाट २०७६।७७ मा १७ मष्टहला ि ५६२ 
परुुषसष्टहत ५७९ श्रतमकको क्षततपूततिबापत रू.८१ किोड १० लाख १७ हजाि आतििक सहायता प्रदान 
भएकोमा २०७७।७८ मा २७ मष्टहला ि १ हजाि ७२ परुुषसष्टहत १ हजाि ९९ श्रतमकको 
क्षततपूततिबापत रू.७० किोड २५ लाख ८५ हजाि आतििक सहायता प्रदान गिेको छ । मतृ्य ुहनेु 
श्रतमकलाई रू.७ लाख ि अङ्गभङ्ग वा चोटपटकबापत बीमामा उखल्लखखत दिमा आतििक सहायता प्रदान 
हनेु गिेको छ । उखल्लखखत खथिततले ष्टवदेशमा अङ्गभङ्ग तिा मतृ्य ुहनेु श्रतमकको संख्या बढी िहेकोले 
बोडिले जोखखम न्यूनीकिण हनेु प्रवििनात्मक कायिक्रमहरू सिालन गनुिपदिछ । 

42. संघीय तनजामती सेवा ऐन -  िाज्यको पनु:संिचना पिात संघीय व्यवथिा अन्तगित संघ, प्रदेश ि थिानीय 
तहको प्रशासतनक संिचना थवीकृत भई कमिचािी समायोजन भईसकेको अवथिा छ । तीनै तहका 
कमिचािी व्यवथिापनका लातग संघीय तनजामती सेवा ऐन तजुिमा गनुि आवश्यक छ । संघीय तनजामती 
सेवा ष्टवधेयक संघीय संसदको प्रतततनतध सभामा २०७५।१०।२७ मा दताि भएकोमा उक्त ष्टवधेयक  
२०७८।६।१९ मा नेपाल सिकािले ष्टर्ताि तलएको छ । संघीय तनजामती सेवा ऐन जािी नभएको 
अवथिामा मधेश प्रदेशबाट प्रदेश तनजामती सेवा ऐन, २०७७ तिा वाग्मती प्रदेशबाट प्रदेश तनजामती 
सेवा अध्यादेश, २०७८ जािी भएको पाइयो । संघीय तनजामती सेवा ऐन पारित नभएको ि प्रदेशले 
आफ्नै तविले तनजामती सेवा ऐन बनाउने, थिानीय तहले कानून तनमािण नगरिकन बढुवा वा थतिवषृ्टि 
गने कायिले प्रशासतनक संयन्रमा वखृत्त ष्टवकास, सेवा सषु्टवधा, सरुवा, बढुवा प्रणालीमा एकरूपता नहनेु 
खथितत छ । संघीय ऐन समयमै जािी हनु नसक्दा प्रदेशहरूबाट तजुिमा भएका कानूनमा ष्टवष्टवधता 
देखखएको छ । मधेश प्रदेश ि वाग्मती प्रदेशको तनजामती सेवा अध्यादेशमा पदपूतति प्रततशत, तह वषृ्टि 
व्यवथिा, बढुवा उजिुी म्याद आददमा तभन्नता िहेको छ । 

43. कमिचािी समायोजन - कमिचािी समायोजन ऐन, २०७५ को दर्ा ५(१) मा सिकािी सेवाको कमिचािीलाई 
संघ, प्रदेश ि थिानीय तहको पदमा समायोजन गने प्रयोजनका लातग समायोजन गरिने सेवा, समूहको पद 
तिा तहगत ष्टवविण खलुाई कमिचािीबाट तनवेदन माग गनि सूचना प्रकाशन गने व्यवथिा छ । संखघय 
मातमला तिा सामान्य प्रशासन मन्रालयले २०७५।९।११ मा सूचना प्रकाशन गिी दर्ा ८ बमोखजम 
संघमा जम्मा ५२ हजाि ९२८ दिबन्दी थवीकृत गिेकोमा ३७ हजाि ९४४ कमिचािी समायोजन भई 
१४ हजाि ९८४ दिबन्दी रिक्त िहेको देखखन्छ । त्यसैगिी ७ प्रदेशमा २२ हजाि २९७ दिबन्दी 
थवीकृत भएकोमा १४ हजाि ८६३ कमिचािी समायोजन भई ७ हजाि ४३४ दिबन्दी रिक्त िहेको 
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देखखन्छ । त्यसैगिी ७५३ थिानीय तहमा ६७ हजाि ७१९ दिबन्दी थवीकृत भएकोमा ४४ हजाि 
३२१ कमिचािी समायोजन भई २३ हजाि ३९८ दिबन्दी रिक्त िहेको देखखयो । संघ, प्रदेश ि थिानीय 
तहमा समायोजन नभई २ हजाि ४४३ कमिचािी र्ाखजलमा िहेको देखखन्छ । कुल थवीकृत दिबन्दीमध्ये 
संघमा २८.३१ प्रततशत,  प्रदेशमा ३३.३४ प्रततशत ि थिानीय तहहरूमा ३४.५५ प्रततशत दिबन्दी 
रिक्त िहेको देखखन्छ । मन्रालयले कमिचािी समायोजनको सम्पूणि काम सम्पन्न भएको जनाए पतन 
र्ाखजलमा िहेका कमिचािी व्यवथिापन गिेको छैन । जनसिोकािसुँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध िाख् ने थिानीय 
तहहरू ि प्रदेशअन्तगितका कायािलयहरूमा कमिचािीहरूको अभाव हुुँदा सेवा प्रवाहमा असि पिेको अवथिा 
छ ।  

44. हलुाक सेवाको पनुसंिचना - बजेट वक्तव्य २०७७।७८ को बुुँदा २६७ मा हलुाक प्रणालीको पनुसंिचना 
गने ि हलुाक सेवालाई आधतुनक बनाउुँदै सम्भाव्यताको आधािमा सेवाको क्षेर ष्टवथताि गने उल्लेख 
गिेको छ । हलुाक सेवा ष्टवभाग मातहतका कायािलयहरूमा गोश्वािा हलुाक कायािलय, हलुाक प्रखशक्षण 
केन्द्र, केन्द्रीय धनादेश कायािलय, केन्द्रीय ष्टटकट भण्डाि, नेपाल ष्टर्लाटेतलक धयिुो, क्षेरीय हलुाक 
तनदेशनालय ४, खजल्ला हलुाक कायािलय ७०, इलाका हलुाक कायािलय ८४२ ि अततरिक्त हलुाक 
कायािलय ३ हजाि ७४ िहेका छन ्। थवदेशी हलुाक सेवाको अलावा साधािण पर तिा पासिलहरू 
सीधै ष्टवश्वभि ि  ई.एम.एस. सेवा ३९ मलुकुमा सिालन हुुँदै आएको छ । ष्टवभाग ि मातहतका 
कायािलयमा ष्टवतभन्न तहमा गिी कुल ६२९४ दिबन्दी िहेको छ भने वाष्टषिक रूपमा औसत चाल ुखचि 
रू.३ अबि १० किोड हनेु गिेको छ । ति ष्टवगत केही वषिदेखख पासिल तिा खचठीपर सेवामा तनिन्ति 
कमी आई आन्तरिक तर्ि  सन ्२०१७ मा ३ किोड ३४ लाख ५१ हजाि प्रदान गिेकोमा सन ्२०२० 
मा ३ लाख ३५ हजाि ि वैदेखशकतर्ि  सन ्२०१७ मा ६२ लाख १८ हजाि सेवा प्रदान गिेकोमा सन ्
२०२० मा १ लाख ९४ हजाि मार सेवा प्रदान गिेको देखखन्छ । हलुाक सेवाको पनुसंिचना गिी 
हलुाक सेवालाई आधतुनक ि प्रष्टवतधयकु्त बनाउुँदै सम्भाव्यताको आधािमा सेवाको क्षेर ष्टवथताि गनि 
आवश्यक देखखएको छ ।  

45. ष्टवद्यतु अनमुततपर -  यस वषिसम्म ष्टवद्यतु ष्टवकास ष्टवभागबाट ष्टवद्यतु उत्पादनको लातग अनमुतत तलई 
उत्पादनमा आएका १०३ आयोजनाको १ हजाि ३६५ मेगावाट ष्टवद्यतु उत्पादन जतडत क्षमता िहेको छ। 
अनमुतत तलई तनमािणको चिणमा िहेका आयोजनाहरूमध्ये २०७७।७८ सम्म २१६ आयोजनाको ८ 
हजाि ३४० मेगावाट जतडत क्षमता िहने देखखन्छ। सभेक्षण अनमुतत तलएका आयोजनामध्ये 
२०७७।७८ सम्म २५३ आयोजनाको १६ हजाि ७८४ मेगावाट ि उत्पादन अनमुततपर तलने ४८६ 
आयोजनाको २५ हजाि २२३ मेगावाट ष्टवद्यतु उत्पादन ि सवेक्षणको अनमुततपर जािी भएको देखखन्छ 
१२२ आयोजनाबाट १ हजाि ३८० मेगावाट जतडत क्षमताको आयोजना सछ चालनमा आएको समेत 
गिी कुल २६ हजाि ६०३ मेगावाट क्षमताको अनमुतत पर प्रदान गिेको देखखन्छ । प्रशािण लाइन 
सभेक्षण अनमुतततर्ि  ३३, ६६, १३२, २२० ि ४०० के.तभ.को लातग २०७७।७८ सम्म २६२ ले 
ष्टवद्यतु प्रसािणको सवेक्षण ि तनमािणको अनमुतत प्राप्त गिेको देखखन्छ । त्यसैगिी २०७७।७८ सम्म 
ष्टवद्यतु उत्पादन १ मेगावाट मातिका जलष्टवद्यतु तर्ि  १ हजाि २९० मेगावाट, तापीय ष्टवद्यतु ५३.४१ 
मेगावाट, सौयि ष्टवद्यतु १८.५ मेगावाट ि सह-उत्पादन ३ मेगावाट समेत कुल जतडत क्षमता १ हजाि 
३६५ मेगावाट िहेको छ । 
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46. प्रसािण इजाजतपर नवीकिण - िाष्टिय प्रसािण तनयमावली, २०५२ को तनयम १६(४) बमोखजम म्याद 
भकु्तान भएपतछ हिेक वषि इजाजतपर नवीकिण गनि आएमा दश प्रततशतदेखख शतप्रततशतसम्म जरिबाना 
तलई नवीकिण गनिसक्ने, सो समयतभर पतन नवीकिण नगिाएमा इजाजतपर थवतः िद्द हनेु ि तनयम 
१८ बमोखजम इजाजतपरमा उखल्लखखत शतिबमोखजम कायिक्रम प्रसािण गिेको नदेखखएमा मन्रालयले 
अनमुततपर िद्द गनि एवं अनतधकृत कुनै कायिक्रम प्रसािण गिेको देखखएमा त्यथतो कायिक्रम प्रसािण गनि 
प्रयोग गिेको यन्र वा उपकिण आफ्नो तनयन्रणमा तलन सक्ने व्यवथिा छ । सूचना तिा प्रशािण 
ष्टवभागबाट प्राप्त ष्टवविणअनसुाि हालसम्म २०२ टेतलतभजन ि ६५ एर्.एम. िेतडयोले प्रसािण इजाजतपर 
प्राप्त गिेको देखखन्छ । ती संथिाहरूमध्ये १४५  टेतलतभजन  ि ९  एर्.एम िेतडयोसमेत १५४ संथिाले 
२०७८ आषाढ मसान्तसम्म इजाजत पर नवीकिण गिाएका छैनन ्। यस खथिततमा पतन तनयमानसुाि 
जरिवाना गने ६ मष्टहनातभर नवीकिण नगिाउने प्रसािण संथिाको अनमुतनपर िद्द भएको अतभलेख िाख्न,े 
तनिीक्षण गने गिाउने कायि भएको छैन । मन्रालयबाट इजाजतपर नवीकिण नगिाउने संथिाहरूको 
सम्बन्धमा अनगुमन तिा छानतबन गिी तनयमबमोखजम कािबाही गनुिपदिछ । 

47. ष्टवभषूण - ष्टवभषूण ऐन, २०६४ मा ४ प्रकािका १२ शे्रणी मानपदवी, ९ प्रकािका अलङ्काि ि १३ प्रकािका 
पदकबाट िाष्टिय जीवनका ष्टवतभन्न क्षेरमा ष्टवखशि योगदान परु् याउने महानभुावलाई ष्टवभषूण सतमततले थवीकृत 
गिेको मापदण्ड, २०७५ बमोखजम तसर्ारिस गने ि नेपाल सिकािले तनणिय गने व्यवथिा छ । नेपाल 
सिकाि मखन्रपरिषद् बाट २०७५।७६ मा ५१८ जना, २०७६।७७ मा ६३३ जना ि यो वषि ५९३ जना 
ष्टवभषू्टषत गने तनणिय भएको छ । त्यसैगिी २०७८।७९ मा ८८७ जनालाई ष्टवभषू्टषत गने तनणिय भएको 
छ । घोषणा गिेका ष्टवभषूण तयाि गनि गहृ मन्रालयले २०७५।७६ मा रू.५ किोड ६९ लाख ७७ 
हजाि, २०७६।७७ मा रू.८ किोड ५० लाख ि २०७७।७८ मा रू.१० किोड २२ लाख १६ हजाि 
खचि गिेको देखखन्छ । ष्टवगतमा घोषणा भएमध्येको १७६ मानपदवी, ३६ अलङ्काि ि ६२ पदकसमेत 
२७४ ष्टवभषूण ष्टवतिण नभई मौज्दात िहेको छ । ष्टवभषूण तयाि गनि लाग्ने लागत वषेनी बढ्दै गएकोले 
लागतमा कमी ल्याउने तिा ष्टवभषू्टषत हनेु संख्या तनखित गिी खचिमा तनयन्रण गनुिपने देखखन्छ । 

48. सोझै खरिद  साविजतनक खरिद ऐन, २०६३ को दर्ा ८ (२) मा खरिद गदाि प्रततथपधाि सीतमत हनेु 
गिी लागत टुक्रा टुक्रा पािी खरिद गनुि नहनेु व्यवथिा छ। त्यथतै तनयमावलीको तनयम ८४ मा 
साविजतनक तनकायले थवीकृत कायिक्रम ि खरिद योजना अनसुाि बीस लाख रुपैयाुँसम्म लागत अनमुान 
भएको मालसामान, तनमािण कायि वा तसलबन्दी दिभाउपर आव्हान गिी खरिद गनि सक्ने व्यवथिा छ। 
लेखापिीक्षणको क्रममा प्राप्त ष्टवविणअनसुाि ऐनको प्रावधान ष्टवपरित ऊजाि, जलस्रोत तिा तसुँचाई, शहिी 
ष्टवकास, खानेपानी, गहृ ि थवाथ्य मन्रालय अन्तगितका ३४ तनकायले मालसामान तिा संिचना तनमािण 
कायिलाई ष्टवतभन्न टुक्रामा लागत अनमुान तयाि गिी रू.४९ किोड ५३ लाख १३ हजािको खरिद 
गिेको देखखन्छ ।   

49. मूल्य समायोजन - साविजतनक खरिद ऐन, २०६३ को दर्ा  ५५(१) मा खरिद सम्झौतामा अन्यिा 
व्यवथिा भएकोमा  बाहेक १२ मष्टहनाभन्दा बढी अवतधको खरिद सम्झौता कायािन्वयन गने क्रममा मूल्य 
समायोजन गनि आवश्यक देखखएमा मूल्य समायोजन गनि सष्टकने दर्ा ५५(२) मा खरिद सम्झौता गनेको 
ष्टढलाइको कािण काम सम्पन्न नभएमा ि तनखित बजेटको आधािमा खरिद सम्झौता भएकोमा मूल्य 
समायोजन गनि नसष्टकने व्यवथिा छ । लेखापिीक्षणको क्रममा प्राप्त ष्टवविणअनसुाि ऊजाि, जलस्रोत 
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तिा तसुँचाई, शहिी ष्टवकास, खानेपानी ि भौततक पूवािधाि तिा यातायात मन्रालयअन्तगितका ३८ 
तनकायले सूचकाङ्क ि गणुक र्िक पािी, मूल्य समायोजन र्िक गणना गिी रू.१ अबि ८ किोड ९२ 
लाख तनयम एवं सम्झौताष्टवपरित मूल्य समायोजन भकु्तानी गिेको पाइयो । 

50. पूवितनधािरित क्षततपूतति - साविजतनक खरिद तनयमावली, २०६४ एवं खरिद सम्झौतामा तनमािण व्यवसायीको 
ष्टढलाइको कािणले सम्झौताबमोखजमको कायि तोष्टकएको समयतभर सम्पन् न हनु नसकेमा प्रततददन सम्झौता 
मूल्यको 0.05 प्रततशतका दिले बढीमा १० प्रततशतमा नबढ्ने गिी पूवितनधािरित क्षततपूतति तलनपुने 
व्यवथिा छ । उखल्लखखत व्यवथिाको पालना नगिी ऊजाि, जलस्रोत तिा तसुँचाई, शहिी ष्टवकास, 
थवाथ्य ि भौततक पूवािधाि तिा यातायात मन्रालयअन्तगितका २४ तनकायले रू.१० किोड ९५ लाख 
पूवितनधािरित क्षततपूतति असूल गिेका छैनन ्। तनमािण व्यवसायी वा आपूततिकतािबाट ष्टढलाइ भएकोमा 
पूवितनधािरित क्षततपूतति असलु गनुिपदिछ । 

51. ष्टवत्तीय संघीयता - संघीय शासनप्रणालीको आधाि थतम्भ ष्टवत्तीय संघीयता हो । िाजश्व ि िोयल्टी 
बाुँडर्ाुँट वषािन्त तभरै हनु नसक्दा प्रदेश ि थिानीय सखित कोषमा आम्दानी न्यून हनु गएको, िाष्टिय 
प्राकृततक स्रोत तिा ष्टवत्त आयोगले तसर्ारिस गिेभन्दा नेपाल सिकािले प्रदेशमा रू.२ अबि ३७ किोड 
५० लाख ि थिानीय तहमा रू.३ अबि ७६ किोड ६७ लाख घटी हथतान्तिण भएको, प्रदेश ि थिानीय 
तहको बजेट संघीय अनदुानमा तनभिि िहेको,  प्राप्त अनदुानबाट अनतु्पादक तिा ष्टवतिणमखुी कायिक्रम 
सिालन, सखित कोषको ष्टहसाब तोष्टकएको ढाुँचामा तयाि नगिेको, बजेट अबण्डा िाखी खचि गिेको, 
थिानीयले प्रदेशमा चौमातसक आय-व्ययको प्रततवेदन पेस नगिेको, प्रशासतनक खचि उच्च िहेको, 
कायिक्रममा दोहोिोपना िहेको, सषु्टवधा सम्बन्धी मापदण्ड नहुुँदा पदातधकािी लगायत कमिचािी सषु्टवधा 
बढ्दै गएको, ददगो ष्टवकास लक्ष्यको आन्तरिकीकिण नभएको ि आवतधक योजना मध्यकातलन खचि 
संिचना अनरुूप कायिक्रम तजूिमा नगिेको, अनदुानलाई बढावा ददएको ति अनगुमन कमजोि िहेको, 
साझा अतधकाि अन्तगित संकतलत िाजथव परिचालनमा प्राितमकता नददएको,  थिानीय तहमा योजना 
तजुिमा प्रष्टक्रया व्यवखथित नभएको अवथिा छ ।  

52. कायिमूलक तिा ष्टवशेष लेखापिीक्षण -  यो वषि ६ ष्टवषयको कायिमूलक, १ ष्टवषयको वाताविणीय, १ 
ष्टवषयको परिपालनाको ि ३ ष्टवषयको सूचना प्रष्टवतध लेखापिीक्षण गरिएको छ । लेखापिीक्षण गरिएका 
ष्टवषय देहायअनसुाि छन:् 

क्र.सं. लेखापिीक्षणको ष्टवषय लेखापिीक्षण प्रकाि 
1.  जेष्ठ नागरिकको संिक्षण ि सामाखजक सिुक्षाको अवथिा ष्टवश्लषेण कायिमूलक लेखापिीक्षण 
2.  बीमा सतमततको तनयमनकािीको प्रभावकारिता 
3.  नेपाल नागरिक उड्डयन प्रातधिणको तनयमनकािीको प्रभावकारिता 
4.  यवुा थविोजगाि कायिक्रम कायािन्यवनको खथितत 

5.  उपत्यकाको भौततक ष्टवकास योजना तजुिमा एवं कायािन्वयन 

6.  ष्टवशेष आतििक क्षेर सिालन एवं व्यवथिापन 

7.  जलवाय ुपरिवतिन वाताविणीय लेखापिीक्षण 
8.  कोतभड-१९ िोकिाम ि तनयन्रण ष्टवशेष लेखापिीक्षण 
9.  साविजतनक खरिद कानूनको पालना परिपालनाको लेखापिीक्षण 
10.  एकल खाता कोोष प्रणाली  सूचना प्रष्टवतध लेखापिीक्षण 
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क्र.सं. लेखापिीक्षणको ष्टवषय लेखापिीक्षण प्रकाि 
11.  थवचातलत भन्साि जाुँचपास प्रणाली 
12.  ष्टवद्यतुीय सिकािी खरिद प्रणाली 

कायिमूलक लेखापिीक्षणमा साविजतनक स्रोतको प्रातप्त, उपयोग ि व्यवथिापनमा तमतव्यष्टयता, 
कायिदक्षता ि प्रभावकारिताको पक्षलाई मध्यनजि िाखी अध्ययन, मूल्याङ्कन ि ष्टवश्लषेण गरिएको छ । 
न्यूनतम लागत ि समयमा तोष्टकएको गणुथतिको वथत ुवा सेवा प्राप्त भए नभएको, तनखित स्रोत साधनको 
उपयोगबाट अतधकतम उपलखधध हातसल भए नभएको ि तोष्टकएको उदे्दश्य प्राप्त भई लखक्षत प्रततर्ल 
हातसल भए नभएको एवं सोबाट सकािात्मक प्रभाव पिे नपिेको पिीक्षण गने कायि कायिमूलक 
लेखापिीक्षणमा गरिएको छ । सूचना प्रष्टवतध लेखापिीक्षणले साविजतनक सेवाप्रवाहमा सूचना प्रष्टवतधको 
प्रयोग, जोखखम ष्टवश्लषेण ि परिपालना, ष्टवपद्व्यवथिापन, डाटा ि सूचनाको सिुक्षा, पहुुँच तनयन्रण, भौततक 
सिुक्षा लगायतका पक्षको मूल्याङ्कन गिेको छ । वाताविणीय लेखापिीक्षणमा यस वषि जलवायू 
परिवतिनको अध्ययन गरिएको छ । परिपालना लेखापिीक्षण अन्तगित साविजतनक खरिद काननुको 
पालनाको लेखाजोखा गरिएको छ । त्यसैगिी कोतभड-१९ को िोकिाम ि तनयन्रण एवं सोबाट समग्रमा 
पिेको प्रभाव बािे अध्ययन गरिएको छ । 

• कोतभड÷१९ प्रकोप तनयन्रण 
53. समग्र खचि व्यथिापन -  संघीय सिकािअन्तगित यो वषि कोतभड-१९ िोकिाम ि तनयन्रणमा ष्टवतनयोखजत 

बजेट ि केन्द्रीय कोिोना कोषबाट रू.१२ अबि २२  किोड ११ लाख, प्रदेश सिकािको खचि रू.२ 
अबि ११ किोड ६७ लाख ि थिानीय तहबाट रू.४ अबि ७५ किोड ८९ लाख समेतको रू.१९ अबि 
९ किोड ६७ लाखमा गत वषि २०७६।७७ को खचि रू.१३ अबि ५४ किोड ३९ लाख समेत रू.३२ 
अबि ६४ किोड ६ लाख  खचि भएको छ । सो खचिमा ष्टवतभन्न दाततृनकायबाट प्राप्त सहायता, वथतगुत 
सहायता लगायतको िकम समावेश छैन । 

54. सङ्क्क्रमणको अवथिा  - थवाथ्य तिा जनसंख्या मन्रालयले कोिोना संक्रमण सरुु भएदेखख २०७७ 
र्ागनु मष्टहनासम्मको अवतधलाई पष्टहलो लहि ि २०७७ चैरदेखख २०७८ चैरसम्मको अवतधलाई दोस्रो 
लहिको रूपमा तलएको छ । वल्डोतमटि ि थवाथ्य तिा जनसंख्या मन्रालयबाट प्रकाखशत त्याङकको 
आधािमा सङ्क् क्रमणको अवथिा साकि  मलुकुसुँगको तलुना देहायबमोखजम प्रथततु गरिएको छः 

ष्टवविण 
2077 आषाढ मसान्त 2078 आषाढ मसान्त २०७९ वैशाख ३० गते 

कुल सङ्क्क्रमण मतृ्य ुसङ्क्ख्या कुल सङ्क् क्रमण मतृ्य ु कुल सङ्क् क्रमण मतृ्य ु
साकि  मलुकु  १४३९४७४ ३३२२८ ३४२८९१७७ ४७१७७४ ४८६७९४३७ ६२०१६० 
भाित ९३६१८१ २४३०९ 31026829 412531 43116600 524190 
पाष्टकथतान २५५७६९ ५३८६ 983719 22720 1529080 30376 
बङ्गलादेश १९००५७ २४२४ 1072774 17278 1952939 29127 
अर्गातनथतान ३४७४० १०४५ 137853 5983 179169 7686 
नेपाल १७१७७ ३९ 709457 9463 978982 11952 
माखल्दभ्स २८०१ १४ 75622 215 199483 298 
श्रीलङ्का २६६५ ११ 280543 3573 663632 16510 
भटुान ८४ ० 2380 11 59552 21 
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साकि  मलुकुहरूमा २०७७ आषाढ मसान्तमा कुल सङ्क्क्रमण १४ लाख ३९ हजाि 474 िहेकोमा 
मतृ्य ुहनेुको सङ्क्ख्या ३३ हजाि 238 िहेको छ । सोही अवतधमा नेपालमा कुल सङ्क्क्रमण सङ्क्ख्या 
१७ हजाि 177 भई मतृ्य ुहनेुको सङ्क्ख्या ३९ िहेको छ । सङ्क् क्रमण रै्तलुँदै जाुँदा 2078 आषाढ 
मसान्तमा साकि  मलुकुमा कुल संङ्क्क्रमण 3 किोड 4२ लाख 89 हजाि 177 ि मतु्य ुहनेुको संख्या 
4 लाख 7१ हजाि 774 पगेुको देखखन्छ। सोही अवतधमा नेपालमा कुल सङ्क् क्रमण 7 लाख 9 हजाि 
457 भएकोमा 9 हजाि 463 को मतृ्य ुभएको छ । यसैगिी २०७९ वैशाख ३० सम्म साकि  
मलुकुमा कुल संङ्क्क्रमण ४ किोड ८६ लाख ७९ हजाि 437 ि मतु्य ुहनेुको संख्या ६ लाख 2० 
हजाि 160 िहेकोमा नेपालमा कुल संक्रमण ९ लाख ७8 हजाि 982 ि मतृ्य ु११ हजाि 952 
पगेुको देखखन्छ ।  

55. कोतभड-19 को असि-  थवाथ्यकमीको कुल दिबन्दी ३० हजाि १०१ मध्ये ३ हजाि ९९ रिक्त 
िहेको अवथिामा तनयतमत थवाथ्य सेवामा परिचातलत जनशखक्त कोतभड–१९ िोगको िोकिाम, तनयन्रण 
ि उपचािमा संलग्न हनु ुपिेकोले तनयतमत थवाथ्य सेवा प्रवाहमा समेत असि पिेको छ।  

55.1 नेपालले कोतभड-१९ को महामािीबाट हनुसक्ने आतििक क्षततलाई भन्दा मानव समदुायको जीवन िक्षालाई 
उच्च महत्व ददई २०७६ को चैर मष्टहनाबाट बन्दाबन्दी शरुु गिेको तियो । कोिोना संक्रमणकालमा 
भएको लामो समयसम्मको बन्दाबन्दी लगायतका कािण नेपालको आतििक वषृ्टिदिमा असि गिेको 
देखखन्छ । नेपालमा २०७६।७७ ि २०७७।७८ मा क्रमशः ८.५ ि ७.० प्रततशत आतििक वषृ्टिदि 
हातसल गने लक्ष्य िाखेकोमा कोिोनाको कािण क्रमशः ऋणात्मक २.१ ि ४.०१ प्रततशत मार आतििक 
वषृ्टि भएको देखखन्छ ।  

55.2 कोतभड संक्रमणभन्दा अखघल्ला वषिहरूमा िाजथव असलुी २०७३।७४ मा २३.३६ प्रततशत ि 
२०७४।७५ मा २७.१२ प्रततशत वषृ्टि भएकोमा कोिोना संक्रमण अवतध २०७५।७६ मा ७.३२ 
प्रततशत ि २०७६।७७ मा ०.२० प्रततशत मार वषृ्टि भएको एवं लक्ष्यको तलुनामा िाजश्व सङ्कलन 
न्यून भएको देखखन्छ ।  

55.3 श्रम थवीकृतत तलएि ष्टवदेश जाने कामदािहरू २०७४।७५ मा १६ लाख ८ हजाि, २०७५।७६ मा 
११ लाख १९ हजाि, २०७६।७७ मा ११ लाख २६ हजाि िहेकोमा २०७७।७८ मा १० लाख 
९० हजाि मार िहेको श्रम तिा िोजगाि मन्रालयले उल्लेख गिेको छ । यसिी मलुकुको श्रमशखक्त 
वैदेखशक िोजगािमा जाने त्याङ्क घट्न ुसखुद पक्ष भएपतन श्रम बजािमा आउने नागरिकको संख्या बढ्दै 
गई २०७७।७८ मा ७ लाख ५२ हजाि सूचीकृत बेिोजगाि िहेको अवथिाले मलुकुमा बेिोजगाि ि 
अधि बेिोजगािको संख्या बढ्दै गएको देखखन्छ ।  

55.4 कोिोना अखघको दईु वषि सन ्२०१८ ि २०१९ मा नेपाल भ्रमण गने पयिटकको संख्या क्रमशः ११ 
लाख ७३ हजाि ि ११ लाख ९७ हजाि िहेकोमा कोिोना अवतधको दईु वषि सन ्२०२० ि २०२१ मा 
पयिटक अनगुमनको संख्या क्रमशः २ लाख ३० हजाि ि १ लाख ५० हजािमा सीतमत भएको छ । 

पयिटन क्षेरबाट २०७५।७६ मा रू.७३ किोड ९८ लाख िाजथव असलुी भएकोमा २०७७।७८ मा 
रू.३२ लाख ५७ हजाि मार सङ्कलन भएको छ।  
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55.5 सामाखजक सिुक्षा कोषमा आवि भएका प्रततष्ठानमा कायिित श्रतमकको अखन्तम चाि मष्टहनाको श्रतमक तिा 
िोजगािदाताको तर्ि बाट जम्मा गनुिपने योगदान िकम नेपाल सिकािले व्यहोने तनणिय भएको देखखन्छ। 
गत वषि सिकािले व्यहोिेको रू.१ अबि ३ किोड २४ लाख िहेकोमा यो वषि पतन रू.१ अबि ६ किोड 
२० लाख नेपाल सिकािको तर्ि बाट सामाखजक सिुक्षा कोषमा भकु्तानी गिेको छ ।  

55.6 वाष्टषिक २० लाखसम्मको कािोबाि वा दईु लाखसम्म आय हनेु किदातालाई आय वषि २०७७।७८ 
मा लाग्ने आयकिमा ९० प्रततशत, वाष्टषिक २० लाखदेखख ५० लाख रुपैयाुँसम्म कािोबाि भएका 
किदातालाई ७५ प्रततशत ि वाष्टषिक १ किोड रुपैयाुँसम्म व्यावसाष्टयक कािोबाि भएका किदातालाई 
आयकिमा ५० प्रततशत छुटको व्यवथिा गिेको छ ।उखल्लखखत व्यवथिा अनसुाि ५ लाख १२ हजाि 
किदाताले रू.२ अबि ८९ किोड २९ लाख छुट सहतुलयत प्रदान भएको देखखन्छ । होटल, ट्राभल्स, 
टे्रष्टकङ्ग, यातायात वा हवाई सेवा व्यवसायको रू.१ किोड  रुपैयाुँभन्दा बढी कािोबाि भएका किदातालाई 
२०७७।७८ मा कियोग्य आयमा १ प्रततशत मार कि लाग्ने व्यवथिा भएको छ। कोतभड-१९ 
सङ्क् क्रमण िोकिाम तिा तनयन्रण ि उपचािका लातग थवीकृत मापदण्डअनसुाि सूचीकृत औषतध, थवाथ्य 
सामग्री ि थवाथ्य उपकिण पैठािी गदाि लाग्ने सम्पूणि महसलु छुट सषु्टवधा ददइएकोमा २०७७।७८ 
मा थवाथ्य तिा जनंसख्या मन्रालयले यो वषि ३५९ थवाथ्य संथिालाई रू.४० अबि ८१ किोड ८२ 
लाख मूल्यको थवाथ्य उपकिण पैठािीमा िाजथव छुटको तसर्ारिश गिेकोमा यथता उपकिण तिा 
थवाथ्य सामग्रीको उपयोग गिी सेवा प्रवाह गदाि सेवाग्राहीले सहतुलयत प्राप्त गिेको सम्बन्धमा अध्ययन 
भएको छैन । 

55.7 थिानीय तहहरूले ढुङ्गा, तगट्टी, बालवुा सङ्कलन तिा तबक्री गनि ठेक्का बन्दोवथत गिेकोमा कोतभड-१९ को 
महामािीको कािण कायिपातलका एवं सभाको तनणियको आधािमा ठेक्का सम्झौता बमोखजम सङ्कलन गनुिपने 
आन्तरिक आयमा यो वषि ३७ थिानीय तहले रू. ३७ किोड. ६९ लाख रू.७८ हजाि तमन्हा गिेका छन।् 
ठेक्का सम्झौता गदाि दैतनक सङ्कलन गनि सक्ने परिमाण नखलुाएको एवं सम्झौता बमोखजम संकलन ि तबक्री 
गिेको अतभलेख निाखेको अवथिामा महामािीको कािण देखाई िाजथव तमन्हा ददएको छ । 

56. कोिोना बीमा - कोिोना भाइिसको सङ्क् क्रमण तीव्र रूपमा रै्तलिहेको समयमा बीमा सतमततले 2077 
जेठदेखख महामािीको बीमा कायिक्रम सिालन गिेको देखखन्छ । यस प्रयोजनका लातग बीमा सतमततले 
कोिोना बीमा मापदण्ड, 2077 जािी गिेको देखखन्छ । यस अन्तगित २०७७।७८ मा १ लाख 14 
हजाि 633 जनाको बीमा दाबीबापतको अनमुातनत रू.१0 अबि 97 किोड 73 लाख िहेकोमा 77 हजाि 
632 जनाको रू.४ अबि 81 किोड 11 लाख भकु्तानी भएको छ । दाबीमध्ये 37 हजाि एक जनाको 
रू.6 अबि 16 किोड 62 लाख भकु्तानी हनुसकेको छैन । तनदेखशकाको व्यवथिाअनसुाि नेपाल सिकािलाई 
दाष्टयत्व पने अवथिा तसजिना भएको छ ।  

•  प्रदेश मन्रालय तिा तनकाय 
57. प्रदेश सखित कोष - प्रदेश लेखा तनयन्रक कायािलयहरूबाट प्राप्त प्रदेशगत सखित कोषको ष्टवविणअनसुाि 

२०७७।७८ मा रू.२ खबि ५१ अबि ३९ किोड 28 लाख आम्दानी भएकोमा रू.१ खबि ८९ अबि 
५३ किोड ८५ लाख (७5.४० प्रततशत) खचि गिी रू.६१ अबि ८५ किोड 43 लाख बाुँकी िहेको 
छ । खचिमध्ये प्रदेश नं. १ मा रू.२७ अबि ९५ किोड १२ लाख, मधेश प्रदेशमा रू.२२ अबि ५४ 
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किोड 58 लाख, वाग्मती प्रदेशमा रू.३५ अबि ५९ किोड ४८ लाख, गण्डकी प्रदेशमा रू.२५ अबि 
६२ किोड 34 लाख, लखुम्बनी प्रदेशमा रू.३२ अबि १० किोड ३० लाख, कणािली प्रदेशमा रू.२२ 
अबि ७५ किोड २० लाख ि सदूुिपखिम प्रदेशमा रू.२2 अबि ९६ किोड ८3 लाख खचि भएको छ। 

58. ष्टवभाज्य कोष - अन्ति सिकािी ष्टवत्त व्यवथिापन ऐन, २०७४ अनसुाि सवािीसाधन कि बापतको िकम 
प्रदेश ष्टवभाज्य कोषमा जम्मा गिी सोको 60 प्रततशत प्रदेश सखित कोषमा ि 40 प्रततशत थिानीय 
सखित कोषमा दाखखला गनुिपने व्यवथिा छ । प्रदेश ष्टवभाज्य कोषमा यो वषि रू.16 अबि 72 किोड 
६५ लाख जम्मा भएकोमध्ये रू. १६ अबि ६१ किोड ३२ लाख बाुँडर्ाुँट गिेको ि प्रदेश नं. १ को 
आतििक मातमला तिा योजना मन्रालयले रू.११ किोड ३३ लाख बाुँडर्ाुँट नगिी बाुँकी िाखेको छ । 
ऐनको व्यवथिाबमोखजम उक्त िकम बाुँडर्ाुँट हनुपुदिछ । 

59. लेखापिीक्षण - यो वषि प्रदेश मातहतका 1 हजाि 115 कायािलयको रू.२ खबि 97 अबि 13 किोड 
१० लाख ि १1 कायािलयको बक्यौता रू.2 अबि 37 किोड 61 लाख समेत रू.२ खबि ९९ अबि 
50 किोड 61 लाखको लेखापिीक्षण सम्पन्न भएको छ । प्रदेश सिकाि मातहतका 80 अन्य संथिा 
तिा सतमततको रू.15 अबि 23 किोड 92 लाख ि 3 सतमततको बक्यौता समेत लेखापिीक्षण सम्पन्न 
गरिएको छ । यस वषि २4 तनकायको रू.1 अबि 28 किोड 29 लाख लेखापिीक्षण बक्यौता िहेको छ।   

60. बजेट तिा खचि - प्रदेश आतििक कायिष्टवतध ऐन, २०७४ मा प्रदेश अििमन्रीले प्रत्येक आतििक वषिको 
लातग प्रदेश सभासमक्ष िाजथव ि व्ययको अनमुान पेस गनुिपने व्यवथिा बमोखजम सातवटा प्रदेश सभाबाट 
थवीकृत भएको २०७७।७८ को बजेट रू.२ खबि 68 अबि 28 किोड 75 लाख िहेकोमा रू.१ खबि 
८९ अबि ५३ किोड ८6 लाख (७०.65 प्रततशत) खचि भएको छ । कुल खचिमध्ये चालखुचि 39.77 
प्रततशत, पूुँखजगत खचि 59.49 ि अन्य खचि 0.74 प्रततशत िहेको छ । प्रदेशको औसत खचि ७०.65 
प्रततशत िहेकोमा बजेटको तलुनामा सबभन्दा बढी लखुम्बनी प्रदेशको  ८१.९९  ि सबभन्दा कम 
सदुिुपखिम प्रदेश को ६6.३0 प्रततशत िहेको छ ।  

61. िकमान्ति - प्रदेश आतििक कायिष्टवतध ऐन, २०७४ अनसुाि थवीकृत बजेटको िकम एक बजेट उपशीषिक, 
स्रोत वा खचि शीषिकबाट अकाि बजेट उपशीषिक स्रोत वा खचि शीषिकमा िकमान्ति गने अतधकाि आतििक 
मातमला तिा योजना मन्रालयको हनेु व्यवथिा छ । यो वषि ७ प्रदेशमा रू.२७ खबि ७ अबि ९६ 
किोड २ लाख शरुु बजेट ष्टवतनयोजन भएकोमा रू. ४४ अबि ४८ किोड ७४ लाख िकमान्ति गिेको छ । 
िकमान्तिमध्ये २०७७ आषाढ मष्टहनामा मार प्रदेश नं.१ ले रू.४ किोड ७६ लाख, वाग्मती प्रदेशले 
रू.१ अबि ६ किोड ४९ लाख, गण्डकी प्रदेशले रू.३ अबि ७९ किोड ७८ लाख,  लखुम्बनी प्रदेशले 
रू.२ अबि ५० किोड ४४ लाख, ि कणािली प्रदेशले १ अबि २ किोड २८ लाख िकमान्ति गिेको 
छन ्। वषािन्तमा िकमान्ति गिी खचि गने कायिमा तनयन्रण गनुिपदिछ ।  

62. प्रदेश आन्तरिक स्रोत परिचालन - प्रदेश सिकािहरूको २०७७।७८ को कुल खचि रू.१ खबि 89 अबि 
53 किोड 85 लाख िहेकोमा आन्तरिक स्रोतबाट रू.1 खबि 14 अबि ८8 लाख (60.15 प्रततशत) 
खचि गिेको देखखन्छ । आन्तरिक स्रोतअन्तगित सबैभन्दा घटी प्रदेश न.१ को ५२.१६ प्रततशत ि 
सबैभन्दा बढी कणािली प्रदेशले ८2.२७ प्रततशत परिचालन गिेको छ ।  
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63. लेखापिीक्षण ि बेरुजू - प्रदेश सिकाि मातहतका सिकािी कायािलय, अन्य संथिा ि सतमतततर्ि को 
२०७७।७८ को लेखापिीक्षण िकम रू.३ खबि १४ अबि ७४ किोड ५३ लाख िहेकोमा रू.८ अबि 
३८ किोड ५४ लाख बरुज ुकायम िहेको छ । सबैभन्दा बढी बेरुजू मधेश प्रदेशको ५.42 प्रततशत 
ि सबैभन्दा कम बेरुजू लखुम्बनी प्रदेशको १.18 प्रततशत िहेको छ । त्यसैगिी प्रदेश नं १ को 3.56 
प्रततशत, बागमतत प्रदेशको 1.60 प्रततशत गण्डकी प्रदेशको 1.27 प्रततशत, कणाितल प्रदेशको 5.15 
प्रततशत ि सदुिुपखिम प्रदेशको 2.18 प्रततशत िहेको छ ।  

प्रदेश सिकाि मातहत सिकािी कायािलय, अन्य संथिा ि सतमतततर्ि को गत वषिसम्मको बाुँकी 
बेरुजू रू.१२  अबि 99 किोड 13 लाख िहेकोमा सम्पिीक्षणबाट रू.1  अबि 72 किोड 46 लाख 
र्थयौट भई रू.11 अबि 26 किोड 67  लाख बाुँकी िहेको ि यो वषि रू.8 अबि 38 किोड 55 
लाख िप भई अद्यावतधक बेरुजू रू.19 अबि 65 किोड 22 लाख िहेको छ । सो िकममा रू.4 
अबि 10 किोड 7 लाख पेथकी िहेको छ ।  

• थिानीय तह 
64. समग्र आय व्यय - महालेखा तनयन्रक कायािलयले तयाि गिेको एकीकृत वाष्टषिक आतििक ष्टवविण अनसुाि 

यो वषि ७५३ थिानीय तहहरूको कुल बजेट रू.५ खबि ३२ अबि ९८ किोड ३७ लाख िहेकोमा संघ 
ि प्रदेशबाट हथतान्तिण गिेको अनदुान रू.३ खबि 8 अबि 60 किोड 33 लाख, संघ ि प्रदेश सिकाि 
िाजथव बाुँडर्ाुँटबाट रू.73 अबि 40 किोड, आन्तरिक आयमा गत वषिको मौज्दातसमेत रू.१ खबि 
11 अबि 6 लाख गिी रू.४ खबि ९३ अबि ३९ लाख आय प्राप्त गिेको देखखन्छ। प्राप्त आयबाट रू.३ 
खबि ९१ अबि ४३ किोड ६३ लाख खचि गिी रू.१ खबि १ अबि ५६ किोड ७६ लाख मौज्दात िहेको 
छ । 

यो वषि लेखापिीक्षण भएका ७४४ थिानीय तहको देहाय अनसुाि कुल बजेट रू.५ खबि ९७ 
अबि ४8 किोड ५1 लाख िहेको छ । कुल बजेटमध्ये रू.४ खबि ८७ अबि ८8 किोड 17 लाख 
(८१.६5 प्रततशत) खचि भएको छ । कुल खचिमध्ये चाल ुखचि रू.२ खबि ५० अबि ६४ किोड 17 
लाख (५१.३७ प्रततशत), पुुँजीगत खचि रू.१ खबि ६० अबि ३2 किोड ५8 लाख (३२.८६ प्रततशत) 
ि ष्टवत्तीय व्यवथिा तिा अन्यतर्ि  रू.७६ अबि ९1 किोड ४2 लाख (१५.७७  प्रततशत) खचि भएको 
छ। यो वषि लेखापिीक्षण भएका ७४४ थिानीय तहको २०७७।७८ को कुल आन्तरिक िाजथव 
रू.३५ अबि २8 किोड 5६ लाख, संघ तिा प्रदेश सिकािबाट िाजथव बाुँडर्ाुँट रू.६९ अबि १ किोड 
६९ लाख, गत वषिको मौज्दात रू.९१ अबि ७7 किोड 38 लाखसमेत आन्तरिक स्रोततर्ि  रू.१ खबि 
९६ अबि 7 किोड 63 लाख प्राप्त भएको छ । 

65. िाजथव परिचालन - महालेखा तनयन्रक कायािलयले तयाि गिेको एकीकृत वाष्टषिक आतििक ष्टवविण 
अनसुाि थिानीय तहहरूले यो वषि आन्तरिक आयबाट रू.२ खबि ३ अबि 17 किोड 94 लाख प्राप्त 
गने अनमुान गिेकोमा रू.१ खबि ८४ अबि ६५ किोड २७ लाख (९०.88 प्रततशत) प्राप्त गिेको छ। 
सोमध्ये गत वषिको मौज्दात रू.75 अबि 6३ किोड, िाजथव बाुँडर्ाुँटबाट रू.७३ अबि ४० किोड ि 
आन्तरिक श्रोतबाट रू.३५ अबि 62 किोड 73 लाख प्राप्त भएको छ । नेपाल सिकािको 
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अनदुानसमेतको कुल प्रातप्त रू.४ खबि ९३ अबि ३९ लाखमध्ये थिानीय तहको यस वषिको आन्तरिक 
स्रोतको आय ६.२2 प्रततशत मार देखखएको छ ।  

66. घटी खजम्मेवािी - थिानीय तहले प्रातप्त ि भकु्तानीको एकीकृत वाष्टषिक प्रततवेदन तयाि गदाि गत वषिको 
मौज्दात यस वषि खजम्मेवािी सानुिपदिछ । खजम्मेवािी साने क्रममा र्िक पिेमा सोको पषु्याई उल्लेख 
गनुिपदिछ । यो वषि १67 थिानीय तहले रू.2 अबि 27 किोड 39 लाख 1९ हजाि घटी खजम्मेवािी 
सािेकोमा कािण खलुाएका छैनन ्।  

67. बैङ्क ष्टहसाब तमलान - थिानीय तहहरूले मातसक रूपमा से्रथता ि बैङ्क खाताको ष्टहसाब तमलान गिी 
म.ले.प.र्ा.नं. २१२ को ढाुँचामा बैङ्क ष्टहसाब तमलान ष्टवविण तयाि गनुिपनेमा अतधकांश थिानीय तहले 
यथतो ष्टवविण तयाि गिेका छैनन ्। यो वषि 82  थिानीय तहको से्रथताले देखाएकोभन्दा बैङ्कमा रू.68 
किोड 4३ लाख १4 हजाि घटी मौज्दात िहेको देखखएको छ ।  

68. अबण्डा बजेट - थिानीय सिकाि सिालन ऐन, २०७४ मा बजेट तिा कायिक्रमको प्राितमकीकिण गिी 
स्रोत अनमुान तिा सीमा तनधाििणका आधािमा अबण्डा निाखी आय-व्ययको अनमुान पेस गनुिपने व्यवथिा 
छ । यो वषि २३3 थिानीय तहले रू.४ अबि ७3 किोड 33 लाख 67 हजाि अबण्डा िाखी बजेट 
तिा कायिक्रम थवीकृत गिेका छन ्। अबण्डा िकम कायिपातलकाको तनणियबाट पतछ बाुँडर्ाुँट गिी 
पटके आयोजना ि कायिक्रममा खचि हनेु, ष्टवत्तीय अनशुासन पालना नहनेु लगायतका अवथिा ष्टवद्यमान 
िहने हुुँदा अवण्डा िाखी खचि गने कायिमा तनयन्रण गनुिपदिछ । 

69. अन्ति परिषद् समन्वय - थिानीय सिकाि सिालन ऐन, २०७४ को दर्ा १०५ मा प्रदेश तिा थिानीय 
तहले गने काम कािवाहीमा नीततगत सामञ्जथयता, योजना व्यवथिापनमा िणनीततक साझेदािी, साझा 
अतधकाि क्षेरको प्रयोग, प्राकृततक स्रोत साधनको उपयोग ि बाुँडर्ाुँट लगायतका अन्ति सम्बखन्धत 
ष्टवषयहरूमा समन्वय कायम गनि प्रदेश समन्वय परिषद् िहने व्यवथिा छ । लेखापिीक्षणबाट प्रदेश 
सिकािले थिानीय तहमा हथतान्तिण गनुिपने साना योजनाहरू आर्ैँ ले सिालन गिेको, थिानीय तहले 
गने कायिको लातग समेत प्रदेशथतिका कायािलय थिापना गिेको, थिानीय तहले िाजथव बाुँडर्ाुँट गिी 
पठाउनपुने सबै िकम प्रदेश सिकािलाई नपठाएको लगायतको खथितत देखखएको छ ।साझा अतधकाि 
सूखचमा िहेका कायिको कायिसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन ि ष्टवकास तनमािणमा सन्तलुन कायम गनि 
तनयतमत रूपमा प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बसी थिानीय तहले आफ्नो कायिसम्पादनमा सहजता 
आउने गिी प्रदेश सिकाि ि थिानीयतहबीच समन्वय कायम गनुिपदिछ  । 

70. अनदुान - महालेखा तनयन्रक कायािलयबाट प्राप्त ष्टवत्तीय ष्टवविण अनसुाि अनदुानतर्ि  संघीय तिा प्रदेश 
सिकािले थिानीय तहलाई उपलधध गिाएको अनदुानको ३ वषिको अवथिा देहाय अनसुाि िहेको छ: 

(रू.लाखमा) 
आतििक वषि समानीकिण अनदुान सशति अनदुान ष्टवशेष अनदुान समपिुक अनदुान जम्मा 

संघतर्ि      
२०७५।७६ ८५२८७९ १२५३४२७ २२७७० ३८५७३ २१६७६४९ 

२०७६।७७ ८९९६५२ १५०९९४१ ४८२८४ ४७५४० २५०५४१७ 

२०७७।७८ ८९९७३२ १८३३०२५ ५८३४१ ५०८८६ २८४१९८४ 

प्रदेशतर्ि      
२०७५।७६ ४४२०१ ७९९४३ ९४४७ १८६२३ १५२२१४ 
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आतििक वषि समानीकिण अनदुान सशति अनदुान ष्टवशेष अनदुान समपिुक अनदुान जम्मा 
२०७६।७७ ६२८०२ ८२७७२ २५८४८ ५७८१७ २२९२३९ 

२०७७।७८ ५३५७६ ८९४०९ ७४४७९ २७७२६ २४५१९० 

उल्लेखखत त्याङ्क अनसुाि थिानीय तहहरूमा प्राप्त अनदुान क्रमशः बढ्दै गएको छ । प्राकृततक 
श्रोतबाट प्राप्त िोयल्टी िकमको तनखित प्रततशत त्यथतै प्रकािको प्राकृततक श्रोत संिक्षण ि समग्र वाताविण 
संिक्षण कायिमा प्रयोग हनेु अन्तिािष्टिय असल अभ्यास िहे पतन थिानीय तहहरूमा तद्अनसुाि बजेट छुयाई 
खचि गने प्रष्टक्रया अवलम्बन हनु बाुँकी छ । 

71. बक्यौता असलुी - थिानीय सिकाि सिालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद-९ मा ष्टवत्तीय अतधकाि क्षेर अन्तगित 
ष्टवतभन्न कि तिा शलु्क लगाउने ि आय ठेक्काबापत बक्यौता िकमसमेत असलुी गने व्यवथिा छ । यो वषि 
३२ थिानीय तहबाट रू.२६ किोड २५ लाख ६१ हजाि असलु गनि बाुँकी िहेको ि सोको लगत तयाि 
गिेका छैनन ्। बक्यौता िाजथवको लगत तयाि गिी असलुीको कायियोजना बनाई कायािन्वयन गनुिपदिछ ।  

72. लेखापिीक्षण ि बेरूज ु- यो वषि ७५३ थिानीय तहमध्ये ७४४ थिानीय तहको रू.९ खबि ९३ अबि ५९ 
किोड ३१ लाखको लेखापिीक्षण सम्पन्न भएको छ । बक्यौता लेखापिीक्षणतर्ि  ५५ थिानीय तहको 
२०७६।७७ को रू.५७ अबि ५० किोड 59 लाख समेत यो वषि रू.10 खबि 51 अबि 9 किोड 
९० लाखको लेखापिीक्षण सम्पन्न भएको छ । लेखापिीक्षणबाट रू.४4 अबि 24 किोड 13 लाख 
बेरूजू देखखएकोमा प्रािखम्भक प्रततवेदन उपलधध गिाएपतछ रू.3 अबि 4 किोड 33 लाख र्थयौट गिेकोले 
रू.४१ अबि 19 किोड 88 लाख बाुँकी िहेको छ । बेरूजमुध्ये असलु गनुिपने रू.५ अबि 60 किोड 
59 लाख, तनयतमत गनुिपने रू.३० अबि 79 किोड 65 लाख ि म्याद नाघेको पेथकी रू.४ अबि ७९ 
किोड 56 लाख बाुँकी छ । त्यसैगिी बक्यौता लेखापिीक्षणबाट रू.57 अबि 50 किोड 59 लाखको 
लेखापिीक्षणबाट रू.2 अबि 71 किोड 15 लाख बेरूजू देखखएको छ । मधेश प्रदेशका ८ तिा कणािली 
प्रदेशको १ समेत ९ थिानीय तहको लेखापिीक्षण गनि बाुँकी छ ।  

 

 



 

  

खण्ड - १ 

संघीय मन्त्रालय तथा निकाय  
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संघीय संसद सचिवालय 

 िेपालको संर्वधािको धारा ८३ मा दईु सदिसर्हतको एक संघीय संसद रहिे र धारा १०७ मा 
संघीय संसदको काम कारबाही सञ्चालि तथा व्यवस्थापि गिि एक संघीय संसद सचिवालयको स्थापिा हिेु 
व्यवस्था छ । िेपालको संर्वधािको धारा ८४ मा २७५ सदस्य रहिे प्रनतनिनध सभा र धारा ८६ मा ५९ 
सदस्य रहिे राच् िय सभा गठिसम्बन्त्धी व्यवस्था  छ । प्रनतनिनध सभा नियमावली, २०७५  को नियम १७० 
र राच् िय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १४९ अिसुार प्रनतनिनध सभामा १०, राच् िय सभामा ४ र दवैु 
सदिको संयकु्त रूपमा २ समेत १६ र्वषयगत सनमनत रहेका छि ्। 
 संसदको काम कारबाही सिुारु रूपले सञ्चालि गिि व्यवस्थार्पका-संसद सचिवालयसम्बन्त्धी ऐि, २०६४ 
अिसुार व्यवस्थार्पका-संसद सचिवालयको स्थापिा भई संघीय संसद सचिवालयको रूपमा रहेको छ । 
सचिवालयमा ३८5 कमििारीको दरबन्त्दी रहेको छ ।  
1. संसद सचिवालय - सचिवालयको निम्िािसुार रू.१ अबि ६ करोड ४ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्त् ि 

गररएको छः   
                                                                 (रू. लाखमा)  

र्वनियोजि राजस्व धरौटी अन्त्य कारोबार जम्मा 
1,०४,३० 30 80 ६४ 1,०६,०४ 

2. र्वधेयक दताि र पाररत - संघीय संसद गठि पश्चात पर्हलोदेचख आठौँ अनधवेशिसम्म प्रनतनिनध सभातर्ि   
९० र राच् िय सभातर्ि  ४१ समेत १३१ र्वधेयक दताि भएका छि ्। प्रनतनिनध सभामा उत्पन्त् ि भएका 
५२ र रार्िय सभामा उत्पन्न भएका १६ समेत ७१ र्वधेयक प्रमाणीकरण भएका छि ्। प्रनतनिनध 
सभामा ४४ र रार्ियसभामा १३ समेत ५७ र्वधेयक प्रर्ियामा रहेको देचखन्त्छ। 

3. योग्यता/मापदण्ड - संघीय ससंद सचिवालयअन्त् तगित स्वकीय सचिवालयका कमििारीहरुको योग्यता र 
पदपूनति प्रर्िया सम्बन्त्धमा सचिवालयले मापदण्ड तयार गरेको देचखएि । सहसचिव र उपसचिवस्तरको 
सरु्वधा प्राप्त गिेगरी नियकु्त हिेु स्वकीय सचिवालयका कमििारीहरुको लानग कुिै प्रकारको शैचक्षक 
योग्यता तोकेको छैि। स्वकीय सचिवालयका कमििारीको लानग यस वषि प्रनतनिनध सभाका सम्माििीय 
सभामखु तथा रार्िय सभाका सम्माििीय अध्यक्ष र माििीय उपसभामखु र माििीय उपाध्यक्षको स्वकीय 
सचिवालयका २ सहसचिव, ३ उपसचिव, ३ शाखा अनधकृत र १८ सहायक स्तरका समेत २६ 
कमििारीको पारीश्रनमकबापत रू.८६ लाख ६३ हजार भकु्तािी गरेको छ । यस्तै, प्रनतनिनध सभा तथा 
रार्िय सभाका माििीय पदानधकारीहरु र माििीय सासंदहरूको स्वकीय सचिवालयका उपसचिव २४, 
शाखा अनधकृत २७३ र सहायकस्तरका ९६ समेत ३९३ कमििारीको पाररश्रनमकमा रू.१७ करोड 
२४ लाख ९९ हजार खिि भएको छ । स्वकीय सचिवालयका कमििारीको शैचक्षक योग्यता र पदपूनति 
प्रर्ियाको मापदण्ड तयार गिुि उपयकु्त हिेु देचखन्त्छ । 

• बेरुजू चस्थनत - संघीय संसद सचिवालयको यो वषि रू.२ करोड ३3 लाख ४९ हजार बेरुजू देचखएकोमा 
प्रारचम्भक प्रनतवेदि उपलब्ध गराएपनछ रू.२ करोड १० लाख ५८ हजार र्स्यौट भई रू.२२ लाख ९१ 
हजार बेरुजू बााँकी रहेको छ । सोमध्ये रू.५ लाख ६१ हजार म्याद िाघेको पेश्की रहेको छ । यस 
संम्बन्त्धी र्ववरण अिसूुिी-15 मा छ । 
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सवोच्च अदालि 

नेपालको संर्वधानको भाग ११ धारा १२८ मा सवोच्च अदालिको व्यवस्था छ। सवोच्च अदालि 
अतभलेख अदालि हनेु र संर्वधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सवै अदालि र न्यार्यक तनकायहरू सवोच्च 
अदालि मािहि रहने व्यवस्था छ । नेपालको संर्वधानमा ३ िहको अदालि हनेु व्यवस्था अनरुूप सवोच्च 
अदालि, उच्च अदालि, र्वशेष अदालि िथा जिल्ला अदालिसमेि १०६ तनकायमा ४३५ न्यायाधीश सर्हि 
र्वतभन्न सेवा, समूह र शे्रणीका ६ हिार २२१ कमिचारीको दरबन्दी रहेको छ। 

1. सरकारी कायािलय -  सवोच्च अदालि र मािहिका अदालिसमेि १०६ तनकायको तनम्नानसुार रू.२३ 
अबि ८५ करोड ९१ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ: 

(रू. लाखमा) 
र्वतनयोिन रािस्व धरौटी अन्य िम्मा 
७,१४,४२ ४,४६,७७ १२,२३,६९ १,०३ २३,८५,९१ 

उजल्लजखि लेखापरीक्षण रकममा गि वषि बक्यौिा रहेको ४ कायािलयको रू.४६ करोड २6 
लाख समावेश छ । 

2. मदु्दा र फस्यौट -  सवोच्च अदालिको चौथो रणनीतिक योिना (२०७६।७७–२०८०।८१) अनसुार 
जिल्ला र उच्च अदालिमा रहेका मदु्दा १८ मर्हनातभत्र र सवोच्च अदालिमा रहेका मदु्दा २ वषितभत्र 
फस्यौट गने उल्लेख छ । यो वषि सवोच्च अदालि र मािहि अदालिहरूमा गि वषिबाट जिम्मेवारी 
सरेको १ लाख २० हिार ७७५ समेि कुल २ लाख ९० हिार ५६४ मदु्दामध्ये १ लाख ४८ हिार 
६८८ (५१.१७ प्रतिशि) फस्यौट भई १ लाख ४१ हिार ८७६ बााँकी रहेको देजखन्छ । रणनीतिक 
योिनामा मदु्दा फस्यौटको अवतध तनधािरण गरेको भए िापतन िीनै िहको अदालिमा २ वषि नाघेका 
मदु्दाको संख्या २७ हिार ४९६ रहेको देजखन्छ। िीनै िहको अदालिमा ४३५ न्यायाधीशको दरबन्दी 
रहेकोमा ३७ ररक्त िथा प्रशासकीय कमिचारीहरूको कुल दरबन्दी ५ हिार ७८६ रहेकोमा  १ हिार 
९०९ ररक्त रहेको देजखन्छ। स्वीकृि दरबन्दीअनसुार पदपूतिि गरी रणनीतिक योिनामा उल्लेख भएको 
लक्ष्य प्राति गनि पहल गनुिपदिछ। 

3. फैसला कायािन्वयन जस्थति – नेपालको संर्वधानको धारा १२६ मा मदु्दा मातमलाको रोहमा अदालिले 
ददएको आदेश वा तनणिय सबैले पालन गनुिपने व्यवस्था छ । सवोच्च अदालिको वार्षिक प्रतिवेदनअनसुार 
२०७७।७८ सम्म अदालिबाट भएका फैसलाबमोजिम वषािन्िसम्म भकु्तान हनुपुने बााँकी कैदको कुल 
लगि १ लाख ६ हिार २ वषि ५ मर्हना २५ ददन रहेको र असलुउपर हनुपुने िररवाना रू.१६ अबि 
३१ करोड १७ लाख बक्यौिा रहेको छ । फैसला कायािन्वयनका लातग जिल्ला अदालिहरूमा 
तनवेदनको लगि ३३ हिार ८८९ रहेकोमा १२ हिार ८५७ (३७.९४ प्रतिशि) मात्र फस्यौट भई 
२१ हिार ३२ बााँकी रहेको छ । उजल्लजखि अवस्थाले फैसला कायािन्वयन व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी 
बनाउनपुने देजखएको छ।  



सवोच्च अदालि 
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4. भवन तनमािण - रामशाहपथमा सवोच्च अदालिको भवन तनमािण गनि मूल्य अतभवरृ्ि करसर्हि रू.५ अबि 
८९ करोड ३८ लाखको लागि अनमुान स्वीकृि गरी ३ वषिमा कायि सम्पन्न गनि एक संयकु्त उपक्रमसाँग 
२०७७।१२।१९ मा रू.५ अबि ८७ करोड ६ लाखको सम्झौिा भएको छ । यो वषि तनमािण 
व्यवसायीलाई रू.१ अबि ३ करोड मोतबलाइिेसन पेस्की ददएको छ । उक्त तनमािण कायिको खररद 
सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा देहायबमोजिम छन:् 

4.1. अदालिले भवन तनमािणको लातग २०७७।९।६ मा रार्ियस्िरको बोलपत्र आह्वान गरेअनरुूप पनि 
आएका ४ थान बोलपत्र २०७७।१०।७ मा खोली प्रार्वतधक मूल्याङ्कन गदाि ३ बोलपत्र प्रार्वतधक 
िवरले प्रभावग्राही नभएकोले १ संयकु्त उपक्रमको बोलपत्र मात्र प्रभावग्राही भई तनिको कबोल अङ्क 
मूल्य अतभवरृ्ि करसर्हि रू.५ अबि ८७ करोड ६ लाखको बोलपत्र २०७७।१२।७ मा स्वीकृि 
भएको छ। प्रतिस्पधाि गने एक बोलपत्रदािाका र्वदेशी साझेदारबाट ५ वषिको सट्टा ३ वषिको मात्र 
र्वत्तीय र्ववरण पेस भएको र अन्य २ बोलपत्रदािाको न्यूनिम औसि वार्षिक टनिओभर बोलपत्र 
कागिािमा िोर्कएको २५ प्रतिशिभन्दा कम भएको कारणले अप्रभावग्राही भई एक बोलपत्रदािामा 
सीतमि भएको पाइयो  । तनमािण व्यवसायीसाँग र्वद्यमान रहेका कागिािहरूसमेि र्वद्यिुीय खररद प्रणालीमा 
पेस नगरेका कारण तनिहरूको बोलपत्र अप्रभावग्राही भई प्रतिस्पधाि संकुजचि  भएकाले खररद कायि 
तमिव्ययी भएको मान्न सर्कने आधार भएन  । 

4.2. बोलपत्र कागिािको बोलपत्र मूल्याङ्कन  खण्डको बुाँदा ३०.६ मा संयकु्त उपक्रमको कुनै साझेदार र्वरुि 
भ्रष्टाचारसम्बन्धी मदु्दा दायर भएको अवस्थामा बोलपत्र मूल्याङ्कनबाट हटाइने प्रावधान छ । यस र्वषयमा 
२०७७।१०।२७ मा सबोच्च अदालिले प्रधानमन्त्री िथा मजन्त्रपररषद्को कायािलयमा लेखी पठाएकोमा 
सो सम्बन्धमा िहााँवाटै आवश्यक तनणिय हनु र्फिाि गरेकोमा २०७७।११।३ मा सम्माननीय प्रधान 
न्यायाधीशबाट उक्त संयकु्त उपक्रमको बोलपत्र मूल्याङ्कनमा समावेश गने तनणियबमोजिम  
२०७७।१२।७ मा बोलपत्र स्वीकृि भएको छ । एकमात्र बोलपत्र न्यूनिम मूल्यार्ङ्कि सारभिू रूपमा 
प्रभावग्राही मानेर स्वीकृि गदाि प्रतिस्पधाि सीतमि भई तनमािण कायिको स्वीकृि लागि अनमुानको हाराहारी 
अथािि ्०.३९ प्रतिशिमात्र न्यून रकमको ठेक्का स्वीकृि भएकोले खररद कायि प्रतिस्पधी एवं तमिव्ययी 
भन्न सर्कने अवस्था रहेन । 

5. जिल्ला अदालि भवन तनमािण -  भक्तपरु जिल्ला अदालिको ७ िले कायािलय भवन तनमािण कायिको 
लातग पेस भएका १० मध्ये ९ बोलपत्र पूणििा परीक्षणमा प्रभावग्राही नभएको र कबोल अङ्क मूल्य 
अतभवरृ्ि कर बाहेक रू.१ अबि २१ करोड ५ लाखको एक मात्र बोलपत्र पूणििा परीक्षण र आतथिक 
मूल्याङ्कनमा समेि प्रभावग्राही भएको िनाई २०७७।५।१३ मा उक्त बोलपत्र स्वीकृि भई २४ 
मर्हनामा कायि सम्पन्न गनि २०७७।६।१६ मा सम्झौिा भएको छ । पेस भएका मध्ये बोलपत्रमा 
संयकु्त उपक्रमको अजख्ियारनामा पेस नगरेको, र्वदेशी साझेदारको हकमा कम्पनी दिाि र व्यवसाय दिाि 
समेिका कागिाि नोटराइज्ड एवं दूिावासबाट प्रमाणीकरण नभएको र पेस गरेको बोलपत्र सक्कल 
बोलपत्रका केही प्रावधानसाँग नतमलेको आधारमा ९ बोलपत्र अप्रभावग्राही भएको उल्लेख छ । 
फलस्वरूप िी बोलपत्रदािाको वास्िर्वक प्रार्वतधक क्षमिाको मूल्याङ्कन नै नहनेु अवस्था रहेको छ। 
यसरी आतथिक मूल्याङ्कनमा एक मात्र बोलपत्र बााँकी रहन गई लागि अनमुान मूल्य अतभवरृ्ि करबाहेक 
रू.१ अबि २१ करोड २८ लाखको ०.१९ प्रतिशिमात्र न्यून रकमको बोलपत्र स्वीकृि भएकोले सो 
खररद कायि प्रतिस्पधाित्मक र तमिव्ययी भएको भन्न सर्कने अवस्था रहेन ।  
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6. कायिक्षते्र  -  नेपाल सरकार (कायि र्वभािन) तनयमावली, २०७४ बमोजिम शहरी र्वकास मन्त्रालयको 
कायिक्षते्रमा सरकारी भवनको तनमािण र ममिि सम्भार गने कायि रहेकोमा उक्त मन्त्रालय र मािहि 
र्वभागका प्रार्वतधक िनशजक्त पररचालन नगरी छुटै्ट परामशिदािा राखेर सवोच्च अदालिले एक 
परामशिदािासाँग २०७३।६।१४ मा रू.८१ लाख ८१ हिार र अको एक परामशिदािासाँग 
२०७८।५।१५ मा रू.४ करोड १५ लाख ९८ हिारसमेि रू.४ करोड ९७ लाख ७९ हिारको 
सम्झौिा गरी २०७८।७९ मा रू.५६ लाख १ हिार भकु्तानी गरेको छ। भक्तपरु जिल्ला अदालिले 
३ परामशिदािासाँग यो वषि रू.१ करोड ९० लाख १७ हिारको सम्झौिा गरी रू.४९ लाख ३८ हिार 
भकु्तानी गरेको छ । सवोच्च र भक्तपरु जिल्ला अदालिले भवन तनमािणको परामशि सेवाको लातग रू.६ 
करोड ८७ लाख ९६ हिारको सम्झौिा गरी रू.१ करोड ५ लाख ३९ हिार भकु्तानी गरेको उपयकु्त 
देजखएन। शहरी र्वकास मन्त्रालयअन्िगििको तनकायबाट तनमािण कायि गने गराउने वा िी तनकायहरूका 
प्रार्वतधक िनशजक्त उपयोग गरी सपुररवेक्षणबाट गणुस्िर तनयन्त्रण गराउनेिफि  ध्यान िानपुने देजखन्छ। 

• बेरुिू जस्थति - सवोच्च अदालि र मािहिसमेिका ८२ तनकायमा यो वषि रू.२ करोड ५ लाख ४३ हिार 
बेरुिू देजखएकोमा प्रारजम्भक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ रू.६६ हिार फस्यौट भई रू.२ करोड ४ लाख 
७७ हिार बेरुिू बााँकी रहेको छ । सोमध्ये रू.७ लाख ६० हिार म्याद नाघेको पेश्की रहेको छ । 
यससम्बन्धी र्ववरण अनसूुची १५ मा छ । 
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अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 

 नेपालको संर्वधानको धारा २३८ मा अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको व्यवस्था छ । आयोगमा 
संवैधातनक पररषद्को तसफाररसमा एक प्रमखु आयकु्त र अन्य चार आयकु्तको तनयखु्क्त राष्ट रपतिबाट हनेु व्यवस्था 
छ । धारा २३९ मा भएको व्यवस्थाअनसुार साविजतनक पद धारण गरेको कुनै व्यख्क्तले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको 
दरुुपयोग गरेको सम्बन्धमा काननुबमोख्जम अनसुन्धान िहर्ककाि एवं अतभयोजन गरी अदालिमा मदु्दा दायर गने 
काम आयोगबाट हुुँदै आएको छ । आयोगको केन्रीय र मािहिका ८ कायािलयमा ९९५  कमिचारीको दरबन्दी 
रहेको छ ।  

1. सरकारी कायािलय - आयोग र मािहिसमेि ९ तनकायको तनम्नानसुार रू.९३ करोड १० लाखको 
लेखापरीक्षण सम्पन् न गररएको छ:                                                                    

    (रू. लाखमा)  
र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य कारोबार जम्मा 
८३,०४ १,७० ७,९८ ३८ ९३,१० 

2. उजरुी व्यवस्थापन - आयोगमा गि वषिबाट ख्जम्मेवारी सरी अएका ८ हजार ५०० र यो वषि दिाि भएका 
१४ हजार ४२५ समेि २२ हजार ९२५ उजरुी दिािमध्ये ८ हजार २६७ प्रारख्म्भक छानतबनबाट िामेलीमा 
राख्खएको, ८५० उजरुी सझुावसर्हि िामेलीमा पठाइएको, ५१० उजरुीउपर र्वस्ििृ अनसुन्धान गने तनणिय 
भएको र ४ हजार ९०५ अन्य कारबाही गरी कुल १४ हजार ५३२ उजरुी फस्यौट भै ८ हजार ३९३ 
उजरुी बाुँकी रहेका छन ्। यो वषि ४७८ फाइलको र्वस्ििृ अनसुन्धान भएकोमा ११३ मदु्दा र्वशेष 
अदालिमा दायर भएका छन ्। िी मदु्दाहरूमा ४४३ जना व्यख्क्तलाई प्रतिवादी बनाई रू.१ अबि ८९ करोड 
४७ लाख ३५ हजार तबगो मागदाबी  गररएको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मदु्दामा २०७७।७८ मा ७१.६८ 
प्रतिशि सफलिा हातसल भएको देख्खएको छ । 

3. कायि सम्पादन - आयोगले भ्रष्टाचार तनयन्रण र सशुासन प्रवर्द्िन गनि उपचारात्मक, तनरोधात्मक र प्रवर्द्िनात्मक 
िथा संस्थागि क्षमिा र्वकासका रणनीतिहरु अवलम्बन गदै आएको छ । उक्त रणनीतिमध्ये तनरोधात्मक 
कायिअन्िगिि ढुङ्गा तगट्टी बालवुा उत्खनन ्प्रशोधनका लातग नेपाल सरकार (मख्न्रपररषद्) बाट स्वीकृि ढुङ्गा 
तगट्टी, बालवुा उत्खनन,् तबक्री िथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लागू गने, समान प्रकृतिका कायिका 
लातग एकरूपिा हनुे गरी नम्सि ियार गने, रार्िय योजना आयोगको सहमति बेगर बहवुषीय ठेक्का नलगाउने, 
तनमािणाधीन ठेक्का योजनाहरु िोकेको म्यादतभर सम्पन् न गनि गराउन सपुररवेक्षण िथा अनगुमन गराउने र 
ठेक्का पूवि गनुिपने पूवि ियारीका कायिहरू भएपश् चाि ्मार ठेक्का प्रर्क्रया अख्ि बढाउने सझुाव ददएको छ । 
आयोगले संिीय संसदका र्वतभन् न सतमतिबाट अनगुमन, छलफल िथा अन्िरर्क्रया कायिक्रम गरी कायि 
सम्पादनमा देख्खएका समस्या िथा चनुौिी र समाधानका लातग सझुावसमेि ददुँदै आएको छ । आयोगमा 
उजरुीको रूपमा प्राप्त भएका जनगनुासा सम्बोधन गदाि र्वतभन् न तनकायका प्रमखु िथा ख्जम् मेवार 
पदातधकारीहरूसुँग सेवा प्रवाह सम्बन्धमा समन्वय बैठक िथा अन्िरर्क्रया कायिक्रमहरूसमेि सञ् चालन गरेको 
छ । यो वषि ४ ख्जल्ला समेि १९ ख्जल्लामा भ्रष्टाचार र्वरुर्द्को नागररक तनगरानी संस्था गठन भएको छ।  

यसैगरी आयोगले प्रवर्द्िनात्मक कायिमा यस वषि २० ख्जल्लाका २५ कायिक्रममा २ हजार १७० 
सहभागी भई हालसम्म ६१३ कायिक्रममा ७४ हजार ८१३ सहभागीलाई भ्रष्टाचार र्वरुर्द्को सामदुार्यक 
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ख्शक्षा कायिक्रम उपलब्ध गराएको छ । यो वषि आयोगले भ्रष्टाचार तनयन्रण र सशुासन प्रवर्द्िन गने प्रयोजनका 
लातग २ श्रव्यदृश् य सामाग्री तनमािण गरी नेपाल टेतलतभजनमाफि ि ्प्रसारण गरेको छ । भ्रष्टाचार तनयन्रणका 
लातग गरेका तनरोधात्मक िथा प्रवर्द्िनात्मक कायि र सोको आधारमा ददएका सझुावहरूको कायािन्वयनबाट 
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भई र्वत्तीय सशुासन कायम गनि सिाउ पगु्ने हुुँदा सम्बर्द् सबै पक्षको समन्वयात्मक 
भतूमका आवश् यक रहेको छ ।   
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लोक सेवा आयोग 

 नेपालको संर्वधानको  धारा २४२ मा लोक सेवा आयोगको व्यवस्था छ । आयोगका अध्यक्ष र अन्य 
४ सदस्यको तनयकु्ति संवैधातनक पररषद्को तसफाररसमा राष्ट्रपतिले हनेु व्यवस्था छ । धारा २४३ मा तनजामिी 
सेवाको पदमा तनयकु्तिका लातग उपयिु उम्मेदवार छनौट गनि परीक्षा सञ् चालन गनुि लोक सेवा आयोगको 
कििव्य हनेु उल्लेख छ । तनजामिी सेवाको पद बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस् र प्रहरी बल, अन्य 
संघीय सरकारी सेवा र संगठठि संस्थाको पदमा पदपूतििका लातग तलइने तलक्तखि परीक्षा आयोगले सञ्चालन गदिछ। 
आयोग र मािहि तनकायमा ३९९ कमिचारीको दरबन्दी रहेकोमा ३५५ जनाको पदपूतिि भएको छ । 

1. सरकारी कायािलय - आयोग र मािहिसमेि १६ तनकायको तनम्नानसुार रू.७६ करोड ३८ लाखको 
लेखापरीक्षण सम्पन् न गररएको छः 

 (रू. लाखमा) 
र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य जम्मा 
५२,३१ २१,८३ ६० १,६३ ७६,३८ 

2. सेवा प्रवाह - आयोगको केन्रीय कायािलय र मािहिका अन्य कायािलयबाट संघअन्िगिि बढुवा, आन्िररक 
प्रतियोतगिा र खलुा िथा समावेशीिफि  यो वषि कुल ३ हजार ७५४ पदका लातग १ हजार ३६२ र्वज्ञापन 
प्रकाशन गरेको छ। र्वज्ञापनअनसुार बढुवािफि  १ हजार १०० पद, आन्िररक प्रतियोतगिािफि  ४२१ 
पद,  खलुािफि  १ हजार २३५ पद र समावेशीिफि  ९९८ पद रहेका छन।् उि र्वज्ञापनहरूबाट यो 
वषि १३८ उम्मेदवारलाई तनयकु्तिका लातग तसफाररस गरेको छ ।  आयोगले यो वषि ४ सरुक्षा तनकाय 
र १९ संगठठि संस्थाका बढुवा, आन्िररक प्रतियोतगिा, खलुा िथा समावेशीसमेि प्रार्वतधकिफि  कुल १ 
हजार २८४ र अप्रार्वतधकिफि  कुल ९ हजार ६७२ पदपूतििका लातग र्वज्ञापन प्रकाशन गने सहमति 
प्रदान गरेको छ । यो वषि ४ सरुक्षा तनकाय र ११ संगठठि संस्थामा १२९ र्वज्ञापनको तलक्तखि 
परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गदाि सरुक्षा तनकायिफि  १२ हजार ३९३ र संगठठि संस्थािफि  १ हजार 
३१० समेि १३ हजार ७०३ जना परीक्षाथी तलक्तखि परीक्षामा उत्तीणि भएका छन ्।  

 यसैगरी आयोगले र्वगि ३ वषिमा अप्रार्वतधक क्षेरको आन्िररक प्रतिस्पधािअन्िगिि राजपरार्िि 
प्रथम शे्रणीिफि  ४८ पदका लातग २५ पटक र्वज्ञापन गरेकोमा ५१९ परीक्षाथी परीक्षामा समावेश भएको 
एवं राजपरार्िि ठििीय शे्रणीिफि  १६२ पदका लातग ४६ पटक र्वज्ञापन गरेकोमा २ हजार ३२१ 
परीक्षाथी परीक्षामा समावेश भएको देक्तखन्छ। 

• बेरुजू क्तस्थति - आयोग र मािहिसमेि 1१ तनकायमा यो वषि रू.२४ लाख ९२ हजार बेरुजू देक्तखएकोमा 
फस्यौट नगरेकोले बााँकी रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनसूुची १५ मा संलग्न छ । 
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तनवािचन आयोग 

 नेपालको संर्वधानको धारा २४५ मा तनवािचन आयोगको व्यवस्था छ । आयोगमा प्रमखु आयकु्त र 
अन्य ४ आयकु्त रहने िथा प्रमखु आयकु्त र आयकु्तहरूको तनयकु्तक्त संवैधातनक पररषद्को तसफाररसमा राष्ट रपतिबाट 
हनेु व्यवस्था छ । आयोगलाई संर्वधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय 
िहका सदस्यको तनवािचनलगायिका काम, कििव्य र अतधकार िोर्कएको छ । आयोग र मािहिका ७८ 
कायािलयमा ६७१ कमिचारीको दरबन्दी रहेको छ । 

1. सरकारी कायािलय -  तनवािचन आयोग र मािहिसमेि ७८ तनकायको तनम्नानसुार रू.5६ करोड १० 
लाखको लेखापरीक्षण सम्पन् न भएको छः  

(रू. लाखमा) 
र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य कारोबार जम्मा 
४९,४३ १,७७ ४,८५ ५ ५६,१० 

उक्तललक्तखि लेखापरीक्षण रकममा गि वषि बक्यौिा रहेको १ इकाईको रू.८4 लाखसमेि 
समावेश छ । 

2. तनवािचन खचि - तनवािचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४ मा तनवािचन खचिको हद िोक्ने र दफा 
२५ ले तनवािचन खचिको र्ववरण पेस गनुिपने साथै दफा २६ मा तनवािचनमा िोर्कएको हदभन्दा बढी 
खचि गरेमा सजाय गनुिपने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाबमोक्तजम आयोगले िजुिमा गरेको तनवािचन 
आचारसंर्हिा, २०७८ को बुुँदा १५ मा तनवािचन खचिसम्वन्धी व्यवस्था छ। आचारसंर्हिाले संघीय, 

प्रदेश िथा स्थानीय िहको तनवािचनको लातग छुट्टाछुटै्ट सीमा तनधािरण गरेको छ। तनवािचन आयोगले  
िोकेको सीमातभत्र रही उम्मेदवारले तनवािचनसम्बन्धी खचि गदाि बैङ्क वा र्वत्तीय संस्थामा खािा खोली 
तनवािचन कायािलयमा जानकारी पने, एक पटकमा रू.२५ हजार भन्दा बढीको आतथिक सहयोग प्राप्त 
गदाि बैङ्क िथा र्वत्तीय संस्थामाफि ि ् तलनपुने िथा तनवािचन खचिको र्ववरण तनवािचन सम्पन्न भएपश्चाि ्
साविजतनक गरी आयोग वा तनवािचन कायािलयमा पेस गनुिपने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाको पालना 
सम्बन्धमा आचारसंर्हिाबमोक्तजम अनगुमन गनि पररच्छेद-८ मा र्वतभन्न अनगुमन सतमति रहने व्यवस्था 
रहेको छ । 

तनवािचनमा भाग तलने दल िथा उम्मेदवारले गने तनवािचन खचि र सोको स्रोिको पारदक्तशििा 
अतभवरृ्ि गनि िथा आयोगबाट िोर्कएको सीमातभत्र रही खचि गरेको सतुनक्तश्चि गनि आयोगले अनगुमन 
प्रभावकारी बनाउनपुदिछ ।  

3. मेतसनको  प्रयोग - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ३ बमोक्तजम खररदको आवश्यकिा 
पर्हचान गरी खररद कायि गनुिपने व्यवस्था छ । आयोगले २०७४ मा रू.१० करोड  ५५ लाख ४० 

हजारको हाई क्तस् पड तडक्तजटल कलर र्प्रन्टर १ थान र रू.११ करोड २८ लाख मूलयका २ थान छाड 
क्तस्प्रङ तडक्तजटल मोनोक्रोमसमेि रू.२१ करोड ८३ लाख ४० हजारको अत्याधतुनक छपाई मेतसन खररद 
गरेकोमा हालसम्म प्रयोगर्वहीन अवस्थामा छ। र्वगिमा खररद गररएको मेतसनको प्रयोग सम्बन्धमा 
साविजतनक लेखा सतमतिको २०७७।५।२२ को मेतसन प्रयोग गने तनदेशन समेि कायािन्वयन भएको 
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देक्तखएन । िसथि उक्त मेतसन प्रयोग गने व्यवस्था तमलाई यसरी मेतसन प्रयोग गनि सक्ने नसक्ने सम्भाव्यिा 
अध्ययन बेगर खररद गरेर प्रयोग नहनेु अवस्था तसजिना भएको सम्बन्धमा भर्वष्टयमा यस्िा कायि नदोहोररने 
गरी सम्बक्तन्धि पदातधकारीलाई आवश्यक कारबाही हनुपुदिछ ।  

आयोगमा रहेका मूलय नखलेुका ६५९ थान लयापटपमध्ये ५८१ थान कोर आई थ्री लयापटप 
उपयोगर्वहीन रहेका छन ्। उपकरणहरू ममिि गरी प्रयोगमा लयाउने र ममिि नहनेु अवस्थामा प्रार्वतधक 
पषु्टयाइुँसर्हि तललाम तबक्री गनेिफि  कारबाही गररनपुदिछ ।  

• बेरुजू क्तस्थति - तनवािचन आयोग र मािहिसमेि ४१ तनकायमा यो वषि रू.७ लाख ४६ हजार बेरुजू देक्तखएकोमा 
प्रारक्तम्भक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ रू.१ लाख ९७ हजार फस्यौट भई रू.५ लाख ४९ हजार बाुँकी 
रहेको छ । यस सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची १५ मा छ । 
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राष्ट् िय मानव अतिकार आयोग 

 नेपालको संर्विानको िारा २४८ मा रार्िय मानवअतिकार आयोगको व्यवस्था छ । आयोगमा 
अध्यक्षसर्हि अन्य ४ सदस्य रहने र संवैिातनक पररषद्को तसफाररसमा रा् िपतिले तनयषु्टि गने व्यवस्था छ। 
संर्विानको िारा २४९ अनसुार मानव अतिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्िन िथा त्यसको प्रभावकारी 
कायािन्वयनलाई सतुनष्ट िि गनुि आयोगको कििव्य हनेु उल्लेख छ । आयोगमा प्राप् ि उजरुी एवं सूिनाको सङ्कलन, 
अध्ययन, अनसुन्िान, जााँिबझु िथा तनरीक्षण गरी प्रतिवेदन ददने लगायिका कायि आयोगबाट सम्पादन हुाँदै 
आएको छ । आयोग र मािहिका क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय समेि १० कायािलयमा ३०९ कमििारीको दरबन्दी 
रहेकोमा २२७ पदपूतिि भएको छ । 

1. सरकारी कायािलय - आयोग र मािहिसमेि १० तनकायको तनम्नानसुार रू.१८ करोड १७ लाखको 
लेखापरीक्षण सम्पन् न गररएको छः  

(रू. लाखमा) 
र्वतनयोजन राजस्व िरौटी अन्य करोबार जम्मा 
१७,७३ १ १ ४२ १८,१७ 

2. उजरुी दिाि र फस्यौट - राष्ट् िय मानव अतिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १५ मा मानव अतिकार 
उल्लङ्घन वा त्यसको दरुुत्साहन सम्बन्िमा प्राप् ि उजरुी वा जानकारी वा आफै स्वर्ववेकमा कारबाही 
शरुु गरेको सम्बन्िमा ६ मर्हनातभत्र मानव अतिकारको उल्लङ्घन वा दरुुत्साहन भए नभएको आयोगले 
तनणिय गनुिपने व्यवस्था छ । आयोगमा गि वषिको ष्टजम्मेवारी २ हजार ३१० समेि २ हजार ४९६ 
उजरुीमध्ये यो वषि १८९ फस्यौट भई २ हजार ३०७ बााँकी रहेको देष्टखन्छ ।  

 आयोगको प्रतिवेदनअनसुार २०५७ देष्टख २०७७ असारसम्म दिाि भएका १२ हजार ८२५ 
उजरुीमध्ये ६ हजार ६१७ उजरुी फस्यौट गरी दोषीमातथ काननुी कारबाही र पीतडिलाई क्षतिपूतिि 
उपलब्ि गराउन १ हजार १९५ तसफाररस गरेकोमा सोको १३ प्रतिशि पूणि र ३७ प्रतिशि आंष्टशक 
कायािन्वयन भएको िथा ५० प्रतिशि तसफाररस कायािन्वयन नभएको उल्लेख छ । कायािन्वयन भएका 
अतिकांश तसफाररसहरू क्षतिपूतिि उपलब्ि गराउने प्रकृतिका रहेका छन ्। मानव अतिकार उल्लङ्घनका 
घटनामा संलग्न व्यष्टि/तनकायहरू मातथ घटनाको अनसुन्िान गरी काननुी कारबाहीका लातग गररएका 
तसफाररसहरू कायािन्वयन हनुपुदिछ । 

• बेरुजू ष्टस्थति - आयोगको यो वषि रू.११ हजार बेरुजू देष्टखएकोमा फस्यौट नगरेकोले बााँकी रहेको छ । 
यससम्बन्िी र्ववरण अनसूुिी १५ मा छ । 
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रार्िय प्राकृतिक स्रोि िथा र्वत्त आयोग 

नेपालको संर्वधानको धारा २५० मा रार्िय प्राकृतिक स्रोि िथा र्वत्त आयोगको व्यवस्था छ । 
आयोगमा अध्यक्षसर्हि बढीमा पााँचजना सदस्य रहने र संवैधातनक पररषद्को तसफाररसमा रािपतिले तनयकु्ति गने 
व्यवस्था छ । संर्वधानको धारा ६० र २५१ को व्यवस्थाबमोक्तजम आयोगले राजस्व बााँडफााँट, र्वत्तीय 
समानीकरण अनदुान, सशिि अनदुान, आन्िररक ऋणको सीमा तसफाररस िथा प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँट िथा 
उपयोग सम्बन्धमा तसफाररस गने गदिछ । आयोगमा 73  कमिचारीको दरबन्दी रहेकोमा ५६ पदपूतिि भएको 
छ। 

1. सरकारी कायािलय - आयोगको तनम्नानसुार रू.४ करोड ७4 लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ: 
(रू. लाखमा) 

र्वतनयोजन राजस्व धरौटी जम्मा 
४६० १ १3 ४,७4 

2. र्वत्तीय हस्िान्िरण - नेपालको संर्वधानको धारा ६० को उपधारा (३) ले प्रदेश र स्थानीय िहले प्राप्त 
गने र्वत्तीय हस्िान्िरणको पररमाण रार्िय प्राकृतिक स्रोि िथा र्वत्त आयोगको तसफाररसबमोक्तजम हनेु 
व्यवस्था भए िापतन र्वत्तीय समानीकरण अनदुान बाहेकका सशिि, समपूरक र र्वशेष अनदुानको पररमाण 
िय गने सम्बन्धमा कानूनबाट आयोगलाई क्षेत्रातधकार िोकेको छैन। संवैधातनक प्रावधानबमोक्तजम 
र्वद्यमान कानून र कायिप्रणालीमा आवश् यक संशोधन गरी आयोगको भतूमका स्पष्ट हनुपुदिछ । 

2.1. आयोगले २०७७।७८ को लातग संघीय सक्तििकोषबाट प्रदेशहरूलाई कुल रू.५७ अबि ५७ करोड 
र्वत्तीय समानीकरण अनदुान उपलव्ध गराउन नेपाल सरकारलाई तसफाररस गरेकोमा नेपाल सरकारबाट 
रू.५५ अबि १९ करोड ५० लाख र्वतनयोजन गरी हस्िान्िरण गरेबाट रू.२ अबि ३७ करोड ५० लाख 
कम हस्िान्िरण भएको र स्थानीय िहलाई र्वत्तीय समानीकरण अनदुान रू.९३ अबि ७४ करोड प्रदान 
गनि तसफाररस गरेकोमा नेपाल सरकारबाट रू.८९ अबि ९७ करोड ३३ लाख हस्िान्िरण भई आयोगले 
तसफाररस गरेको भन्दा रू.३ अबि ७६ करोड ६७ लाख घटी हस्िान्िरण भएको छ ।  

2.2. सशिि अनदुानबाट सञ् चालन हनेु आयोजना, कायिक्रम प्रति सम्बक्तन्धि िहको अतधकिम स्वातमत्व कायम 
गनि नेपाल सरकारले र्क्रयाकलाप नै िोक्ने कायि नगरी त्यस र्कतसमको स्वायत्तिा सम्बक्तन्धि प्रदेश वा 
स्थानीय िहलाई नै हनेु गरी क्षेत्रगि शिि र आयोजना, कायिक्रमको लक्ष्य िथा अपेक्तक्षि  उपलक्तव्ध 
जस्िा र्वषय मात्र िोकेर पठाउन ुउपयिु हनेु सझुाव आयोगले ददएकोमा प्रदेश िथा संघीय सरकारबाट 
कायािन्वयन हनुपुदिछ ।  

2.3. नेपाल सरकारले बजेट िजुिमा गदाि सशिि अनदुानका सबै कायिक्रम वा आयोजनाहरू समावेश गरी बजेट 
र्वतनयोजनकै बखि तनधािरण गनुिपनेमा आतथिक वषिको बीचमा पतन नयााँ कायिक्रम िथा आयोजना 
कायािन्वयन गनि थप सशिि अनदुान हस्िान्िरण गने गरेको छ । र्वपद्जन्य अवस्था, महामारी वा अन्य 
आकक्तस्मक पररक्तस्थतिको रोकथाम, तनयन्त्रण िथा प्रतिकायि र पनुस्थािपना गनुिपरेको अवस्थामा बाहेक 
आतथिक वषिको बीचमा कुनै पतन नयााँ कायिक्रम वा आयोजनाहरू कायािन्वयन  गनि थप सशिि अनदुान 



रार्िय प्राकृतिक स्रोि िथा र्वत्त आयोग 

 50 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९
   

हस्िान्िरण गने कायिमा तनयन्त्रण गने आयोगको सझुावसमेि संघीय र प्रदेश िहका सरकारले कायािन्वयन 
गनुिपने देक्तखन्छ । 

3. राजस्व बााँडफााँट - अन्िर सरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (४) मा 
प्रदेश िथा स्थानीय िहले उठाएको राजस्व र यस ऐनबमोक्तजम प्राप्त हनेु राजस्व बााँडफााँट रकमबाट 
प्रशासतनक खचि पगु्ने गरी राजस्व र व्ययको अनमुान पेस गनुिपने व्यवस्था भएकोमा कतिपय स्थानीय 
िहले प्रशासतनक खचिमा आवश्यकिाभन्दा बढी रकम र्वतनयोजन गरेको देक्तखन्छ। अत्यावश्यक 
प्रशासतनक र सञ् चालन खचि सकभर सम्बक्तन्धि प्रदेश वा स्थानीय िहको आफ् नो आन्िररक आयबाट नै 
तमिव्ययी रूपमा व्यवस्थापन गनुिपने र उि रकम अपगु भएमा मातै्र संघबाट प्राप्त राजस्व बााँडफााँटको 
रकमबाट व्यहोरी बााँकी रकम साविजतनक सेवा र र्वकास तनमािणका कायिमा खचि गने व्यवस्था तमलाउन 
ददएको सझुाव प्रदेश िथा स्थानीय सरकारबाट कायािन्वयन गररनपुदिछ । 

4. प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँट - अन्िरसरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को अनसूुची-४ मा 
पवििारोहण, र्वद्यिु, वन र खानी िथा खतनज रोयल्टी शीषिकमा संघीय र्वभाज्य कोषमा जम्मा भएको 
रोयल्टी आयोगको तसफाररसअनसुार नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय िहबीच क्रमशः ५०, २५ र २५ 
प्रतिशिको अनपुािमा बााँडफााँट गनुिपने व्यवस्था छ । संघीय र्वभाज्य कोषमा २०७६।७७ मा जम्मा 
भएको रोयल्टी र बााँडफााँट क्तस्थति तनम्नानसुार छः  

(रू. लाखमा) 

क्र सं रोयल्टी शीषिक 
र्वभाज्य 

कोषमा जम्मा 

बााँडफााँट भएको रोयल्टी रकम 

नपेाल 
सरकार 

प्रतिशि 
प्रदेश 
सरकार 

प्रतिशि 
स्थानीय 
िह 

प्रतिशि 

१ पवििारोहण ४४,८२ ३६,३८ ८१.१८ ४,२२ ९.४१ ४,२२ ९.४१ 

२ र्वद्यिु २,८७,९५ १,४५,७३ ५०.६२ ७१,११ २४.६९ ७१,११ २४.६९ 

३ वन १,१९,५६ ५९,७८ ५०.०० २९,८९ २५ २९,८९ २५ 

४ खानी िथा खतनज ८५,०१ ५२,१३ ६१.३२ १६,४४ १९.३४ १६,४४ १९.३४ 

५ पानी िथा अन्य ५,७५ ५,७५ १०० ० ० ० ० 

 जम्मा ५,४३,०९ २,९९,७७ ५५.१९ १,२१,६६ २२.४० १,२१,६६ २२.४० 

संघीय र्वभाज्य कोषको ५ रोयल्टी शीषिकमा २०७६।७७ मा रू.५ अबि ४३ करोड ९ लाख 
जम्मा भएकोमा नेपाल सरकारलाई रू.२ अबि ९९ करोड ७७ लाख (५५.१९ प्रतिशि), प्रदेश 
सरकारलाई र स्थानीय िह दवैुलाई समान रू.१ अबि २१ करोड ६६ लाख (२२.४० प्रतिशि) 
बााँडफााँट भई हस्िान्िरण भएको देक्तखन्छ । पवििारोहण, र्वद्यिु र खानी िथा खतनज रोयल्टी शीषिकमा 
आयोगको तसफाररसभन्दा फरक अनपुािमा बााँडफााँट भएको र पानी िथा अन्य रोयल्टी शीषिकमा जम्मा 
भएको रोयल्टी शिप्रतिशि संघीय सक्तञ् चि कोषमा जम्मा भएको छ । रोयल्टीसम्बन्धी अतभलेख िथा 
प्रतिवेदन प्रणालीमा सधुार गरी आयोगको तसफाररसबमोक्तजम प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँट िथा र्विरण 
गने व्यवस्था नेपाल सरकारले तमलाउनपुदिछ । 

अन्िर सरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ७ मा प्राकृतिक स्रोिको प्रयोगबाट 
प्राप्त हनेु रोयल्टी रकम बााँडफााँट गने व्यवस्था छ । देशभरका ६ हजार तमटरसम्मका २७ र्हमचलुी 
आरोहण गदाि प्राप्त हनेु रोयल्टी दस्िरु सङ्कलन िथा बााँडफााँट गने कायि नेपाल पवििारोहण संघबाट भई 
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२०७६।७७ मा सङ्कतलि रकमको ५५ प्रतिशिले हनेु रोयल्टी संघीय सक्तििकोषमा र ४५ प्रतिशि 
पवििारोहण संघले राखेकोमा यस वषि रोयल्टीबापि सङ्कतलि रू.२ करोड ३२ लाख ९२ हजारको ५० 
प्रतिशिले रू.१ करोड १६ लाख ४६ हजार नेपाल सरकारको कोषमा, ५ प्रतिशिले हनेु रू.११ लाख 
६५ हजार पवििीय प्रक्तशक्षण र्वकास सतमति र बााँकी ४५ प्रतिशिले हनेु रू.१ करोड ४ लाख ८१ 
हजार संघको आम्दानीमा देखाएको छ । यो वषि संघले बााँडफााँटको अनपुाि पररवििन गरेकोमा नेपाल 
सरकारबाट स्वीकृति तलएको छैन । रार्िय प्राकृतिक स्रोिबाट रोयल्टी उठाउने अतधकार पवििारोहण 
संघलाई प्रदान गरी नेपाल सरकार र उि संघबीच रोयल्टी बााँडफााँट गने प्रर्क्रया कानूनसम्मि देक्तखाँदैन। 
असलु भएको सबै रोयल्टी संघीय र्वभाज्य कोषमा दाक्तखला गरी आयोगको तसफाररसअनसुार नेपाल 
सरकारले बााँडफााँट गनुिपदिछ ।  

5. दूरसिार क्षते्रको रोयल्टी - दूरसिार ऐन, २०५३ को दफा ३२(२) र तनयमावली, २०५४ को  तनयम 
२६ बमोक्तजम दूरसिार सेवा प्रदायकले कुल आम्दानीको ४ प्रतिशिले हनेु रोयल्टी नेपाल सरकारलाई 
बझुाउनपुने व्यवस्था छ । नेपाल दूरसिार प्रातधकरणबाट यो वषि रू.३ अबि ५७ करोड ७८ लाख 
नेपाल सरकारको सक्तििकोषमा दाक्तखला भएको छ । उि दूरसिार क्षते्रको रोयल्टीसमेि अन्िरसरकारी 
र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोक्तजम अन्य रोयल्टीअन्िगिि पने नपने यर्कन गनुिपदिछ ।  
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रार्िय मर्हला आयोग 

नेपालको संर्वधानको धारा २५२ मा रार्िय मर्हला आयोगको व्यवस्था छ । आयोगमा अध्यक्ष र 
अन्य चारजना सदस्य रहने र संवैधातनक पररषद्को तसफाररसमा रािपतिले तनयकु्ति गने व्यवस्था छ। 
संर्वधानबमोक्तजम आयोगको काम, कििव्य र अतधकारहरूमा मर्हलाको हकर्हिसँग सरोकार राख् ने नीति िथा 
कायिक्रमको िजुिमा गरी कायािन्वयनका लातग नेपाल सरकारसमक्ष पेस गने लगायि मर्हलाको हकर्हि, 
समानपुातिक सहभातगिा, सशिीकरण आदद सतुनक्तिि गने र्वषयमा तसफाररस गने उल्लेख छ ।आयोगमा र्वतभन्न 
सेवा, समूह र शे्रणीका ३८ कमिचारीको दरबन्दी रहेकोमा ३३ पदपूतिि भएको छ। 

१. सरकारी कायािलय - आयोगको तनम्नानसुार रू.७ करोड २८ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन् न गररएको छ:                                                 
 (रू. लाखमा) 

र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य कारोबार जम्मा 
6,९० - 7 ३१ ७,२८ 

२. उजरुी िथा कारबाही -  रार्िय मर्हला आयोग ऐन, २०७४ को दफा ८ बमोक्तजम मर्हला र्हंसा वा 
सामाक्तजक कुरीतिबाट पीतडि भएको वा मर्हला अतधकार प्रयोग गनि नददएको वा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले 
मर्हला अतधकारको प्रयोग गनिबाट वक्तिि रहेको र्वषयमा पीतडि व्यक्ति वा तनजको िफि बाट जो सकैुले 
आयोग समक्ष तलक्तखि वा मौक्तखक उजरुी ददन सक्ने र त्यसरी प्राप्त उजरुी छानतबन गरी आवश्यक 
कारबाहीको लातग तसफाररस गने उल्लेख छ । यो वषि आयोगको र्वद्यिुीय घटना व्यवस्थापन प्रणालीमाफि ि ्
१ हजार ५७० घटना दिाि भएमध्ये १ हजार ३५२ घरेल ुर्हंसा िथा २१८ मर्हला र्वरुद्ध हनेु र्हंसाका 
घटना रहेका छन ्। दिाि भएका उजरुीमध्ये ९०० फस्यौट भई ६७० बाकँी रहेका छन ्। आयोगमा 
प्राप्त भएका उजरुी र्कनारा लगाउन सोसम्बन्धी कायिर्वतधको िजुिमा गरी कायािन्वयन गनुिपदिछ। 

३. कायिक्रम सिालन - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व तनयमावली, 20७७ को तनयम १९(२) 
मा प्रत्येक केन्रीय तनकायले आफूले सम्पादन गने काम कारबाहीको प्रकृतिअनसुार अथि मन्रालयले 
िजुिमा गरेको मापदण्डको प्रतिकूल नहनेु गरी सो मन्रालयको सहमतिमा एकीकृि वा छुट्टाछुटै्ट मापदण्ड 
बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । आयोगले िातलम, गोष्ठी, सीप र्वकास िथा जनचेिना अतभवरृ्द्धलगायिका 
कायिशालामा गि वषि रू.१ करोड २५ लाख  ८५ हजार खचि गरेकोमा यो वषि रू.४ करोड ५२ लाख 
२ हजार खचि गरेको छ । आयोगको कायि प्रकृतिअनसुारको खचि मापदण्ड िजुिमा गरी अथि मन्रालयबाट 
जारी कायि सिालन तनदेक्तशका, २०७५ बमोक्तजम खचि व्यवस्थापन गनुिपदिछ । 

• बेरुजू क्तस्थति -  आयोगको यो वषि रू.३ लाख ३७ हजार बेरुजू देक्तखएकोमा फस्यौट नगरेकोले बाँकी रहेको 
छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनसूुची १५ मा छ ।  
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महान्यायातिवक्ताको कायािलय 

 नेपालको संर्विानको िारा १५७ मा नेपालमा एक महान्यायातिवक्ता रहने र तनजको तनयकु्तक्त 
प्रिानमन्रीको तसफाररसमा राष्ट्रपतिबाट हनेु व्यवस्था छ । महान्यायातिवक्ता नेपाल सरकारको मखु्य काननुी 
सल्लाहकार हनेु र तनजले संवैिातनक िथा काननुी र्वषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले िोर्कददएको 
अन्य अतिकारीलाई राय सल्लाह ददनपुने व्यवस्था छ । महान्यायातिवक्ताको कायािलय र मािहिसमेि ९७ 
कायािलयमा 1 हजार 457 कमिचारीको दरबन्दी रहेको छ । 

1. सरकारी कायािलय -  कायािलय र मािहिसमेि ९७ तनकायको तनम्नानसुार रू.1 अबि 2 करोड ६८ 
लाखको लेखापरीक्षण सम्पन् न गररएको छ:                                                            

  (रू. लाखमा)  
र्वतनयोजन राजस्व िरौटी अन्य जम्मा 
9७,६९ 18 ३,4३ १,३८ 1,02,६८ 

2. ररट र मदु्दा - कायािलय र मािहिका तनकायमा गि वषि सम्म ५२ हजार ४५७ र यो वषि ४७ हजार 
३२८ समेि ९९ हजार ७८५ ररट दिाि भएको उल्लेख गरेकोमा ४१ हजार ६५० फस्यौट भएका 
छन ्। फस्यौटमध्ये कायािलयको दाबी ठहर ७०.२८ प्रतिशि रहेको छ । यस्िै कायािलय र मािहिका 
तनकायबाट नेपाल सरकार वादी र प्रतिवादी भई दायर भएका मदु्दा,  गि वषिसम्म ४४ हजार ७८७ र 
यो वषिको ३८ हजार ८०८ समेि ८३ हजार ५९५ रहेकोमा  ३५ हजार ३०४ फस्यौट (४२.२३ 
प्रतिशि) भएका छन ्। फस्यौटमध्ये कायािलयको माग दाबीअनसुार ७२.३४ प्रतिशि कसरु ठहर रहेको 
छ । फस्यौट संख्या र माग दाबीबमोक्तजम सफलिा प्रतिशि बढाउन प्रमाण सङ्कलन, अतभयोजन, बहस, 
पैरवी र प्रतिरक्षा कायिमा सिुार गरी कायिसम्पादनमा प्रभावकाररिा ल्याउनपुदिछ । 

• बेरुजू क्तस्थति - महान्यायतिवक्ताको कायािलय र मािहिसमेि ५७ तनकायको यो वषि रू.२ करोड ४८ लाख 
८ हजार बेरुजू देक्तखएकोमा प्रारक्तम्भक प्रतिवेदन उपलब्ि गराएपतछ रू.२ लाख ७४ हजार फस्यौट भई 
रू.२ करोड ४५ लाख ३४ हजार बााँकी रहेको छ । सोमध्ये रू.४० हजार म्याद नाघेको पेश्की रहेको 
छ । यससम्बन्िी र्ववरण अनसूुची १५ मा संलग्न छ । 
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प्रधानमन्री िथा मन्त्न्रपररषद्को कार्ािलर्  

नेपाल सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ बमोन्त्जम कार्ािलर्को कार्िक्षेरमा मन्रालर्हरूको 
गठन, र्वघटन िथा संगठन संरचना हेरफेर, नेपाल सरकारको कार्िसम्पादन तनर्मावली, र्वतभन्न मन्रालर्को 
कार्िको रेखदेख, तनर्न्रण, तनरीक्षण, सपुररवेक्षण, समन्वर्, अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन, मन्त्न्रपररषद्का तनणिर्को 
कार्ािन्वर्न िथा सोको अनगुमन, र्वधेर्क, अध्र्ादेश, तनर्म िथा आदेशको िजुिमा, स्वीकृति, संघीर् 
व्र्वस्थार्पकाको अतधवेशन आव्हान र अन््र्, सशुासन िथा संघीर् ढााँचाको प्रशासन पनुसंरचना, सम्झौिा वा 
सहमति कार्ािन्वर्नको अनगुमन, र्वपद् व्र्वस्थापनको अद्यावतधक जानकारी, तनदेशनलगार्िका कार्ि रहेका 
छन।् प्रधानमन्री िथा मन्त्न्रपररषद्को कार्ािलर् र मािहि कार्ािलर् िथा अन्र् संस्थासमेि १८६ तनकार्बाट 
कार्िसम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।  

1. सरकारी कार्ािलर् - प्रधानमन्री िथा मन्त्न्रपररषद्को कार्ािलर् र मािहिसमेि १८३ तनकार्को 
तनम्नानसुार रू.५९ अबि ६८ करोड ८८ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन् न गररएको छ:  

(रू. लाखमा) 
र्वतनर्ोजन राजस्व धरौटी अन्र् कारोबार जम्मा 

५३,७३,९३ ४०,4५ ५,०7,७2 ४६,७८ ५९,६८८८ 

उन्त्ल्लन्त्खि लेखापरीक्षण रकममा अथि मन्रालर्, ऊजाि, जलस्रोि िथा तसाँचाइ मन्रालर्, श्रम 
रोजगार िथा सामान्त्जक सरुक्षा मन्रालर् र रार्िर् पनुतनिमािण प्रातधकरणमा र्वतनर्ोजन भै र्स कार्ािलर्बाट 
भएको खचि रू.१ करोड ९३ लाख िथा मन्रालर् मािहिका एक तनकार्को २०७६।७७ को बक्र्ौिा 
लेखापरीक्षण रू.३ करोड ४ लाख समावेश छ ।  

2. अन्र् संस्था - र्ो वषि र्स कार्ािलर् मािहि ३ अन्र् संस्थाको रू.१ अबि ७० करोड ५७ लाखको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ ।  

3. पररपालना लेखापरीक्षण - र्ो वषि साविजतनक खररद कानूनको पररपालना र्वषर्को लेखापरीक्षण सम्पन्न 
गररएको छ । 

4. सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण - र्ो वषि र्वद्यिुीर् सरकारी खररद (ई-जीपी) प्रणालीको र्वषर्मा सूचना प्रर्वतध 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । 

5. आर्ोजनाको अनगुमन - बजेटमा उल्लेखनीर् र्हस्सा ओगट्ने िथा मह्व राख् ने र र्वषर्गि नतिजा 
सूचक हातसल गनि र्ोगदान परु् र्ाउने र्वतभन्न आर्ोजनाको कार्ािन्वर्नमा सहजीकरण गने उदे्दश्र्ले र्ो 
वषि रार्िर् गौरवका २४, रुपान्िरणकारी १८ र अन्र् रार्िर् मह्वका २५ समेि ६७ आर्ोजना 
अनगुमनका लातग छनोट गरेको देन्त्खन्छ । आर्ोजनालाई अनलाइन सूचना प्रणालीमा आबद्ध गररएको 
र छनोट भएका र्ोजनामा आतथिक क्षेरका १२, सामान्त्जक क्षेरका ९, पूवािधार क्षेरका ४३ र शासकीर् 
सधुारिफि  ३ रहेका छन ्। र्सप्रकारका आर्ोजनाले रार्िर् पुाँजीगि बजेटको ४८.८४ प्रतिशि र्हस्सा 
ओगटेका छन ्। उन्त्ल्लन्त्खि आर्ोजनाहरूमध्रे् ८ मर्हनाको अवतधमा ५४ आर्ोजना अनगुमन प्रणालीमा 
आबद्ध भएको देन्त्खन्छ भने १३ आर्ोजना प्रणालीमा आबद्ध भएको देन्त्खएन । प्रणालीमा आबद्ध भएका 
५४ आर्ोजनामध्रे् २०७८ आषाढमा जम्मा २९ आर्ोजनाको मार उक्त प्रणालीबाट प्रगति प्राप्त भएको 
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देन्त्खर्ो ।उन्त्ल्लन्त्खि आर्ोजनामध्रे् ८० प्रतिशिभन्दा मातथ प्रगति गने १३, ५० देन्त्ख ८० प्रतिशि 
प्रगति गने १०, ५० प्रतिशिभन्दा कम प्रगति गने ६ आर्ोजना देन्त्खन्छ । समग्रमा अनगुमनका लातग 
छनोट गररएका आर्ोजनाहरूको प्रगति सन्िोषजनक देन्त्खएको छैन । कार्िर्ोजनाअनसुार समर्मै सबै 
र्िर्ाकलाप सम्पन्न गनि आर्ोजना सर्िर् हनुपुने िथा अनगुमन गने तनकार्ले प्रभावकारी अनगुमन 
प्रणाली र्वकास गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउनपुदिछ ।  

6. वार्षिक नीति िथा कार्ििम - कार्ािलर्ले िर्ार गरेको एकीकृि अनगुमन प्रणालीबाट २०७७।७८ मा 
सञ् चातलि नीति िथा प्रमखु कार्ििमको मूल्र्ाङ्कन गरेको छ । मूल्र्ाङ्कन गदाि क्षेरगि मन्रालर्का 
र्िर्ाकलाप र माइलस्टोनलाई आधार तलएको छ । सो आधारमा मूल्र्ाङ्कन गदाि क्षेरगि मन्रालर्हरूबाट 
आषाढ मसान्िसम्मको अवस्था देहार्अनसुार छ:   

क्षरे सम्बन्त्न्धि मन्रालर् 

र्िर्ाकलाप(संख्र्ा) माइलस्टोन 

सम्पादन 
गनुिपने सम्पन्न चाल ु

शरुु 
नभएका 

सम्पादन 
गनुिपने सम्पन्न चाल ु

शरुु 
नभएका 

आतथिक के्षर  अथि कृर्ष, उद्योग, भतूम व्र्वस्था ४६१ ३०८ १४७ ६ ७६९ ५६४ १८० २५ 
पूवािधार के्षर  भौतिक पूवािधार, ऊजाि, शहरी 

र्वकास, खानेपानी, सञ् चार, 
पनुतनिमािण 

२८२ ५५ २२६ १ ६६० २३३ ४०० २७ 

सामान्त्जक 
के्षर  

न्त्शक्षा, स्वास््र्, मर्हला, र्वुा, 
श्रम 

१७० ९१ ७८ १ ३१६ १९८ १०६ १२ 

शासकीर् 
सधुार के्षर 

प्रधानमन्री कार्ािलर्, गहृ, रक्षा, 
संघीर् मातमला, काननु, परराि 

२०० १२५ ७१ ४ ३५५ २५० ९५ १० 

 जम्मा १११३ ५७९ ५२२ १२ २१०० १२४५ ७८१ ७४ 

उन्त्ल्लन्त्खि १ हजार ११३ र्िर्ाकलाप मध्रे् ५७९ अथािि ्५२.०२ प्रतिशि र्िर्ाकलाप मार 
सम्पन्न भएका छन ्भने २ हजार १०० माइलस्टोनमध्रे्  १ हजार २४५ अथािि ्५९.२९ प्रतिशि 
माइलस्टोन मन्रालर्हरूले पूरा गरेको देन्त्खन्छ । क्षेरगि रूपमा र्वश् लेषण गदाि पूवािधार क्षेरका 
र्िर्ाकलापहरू १९.५ प्रतिशि मार सम्पन्न भएका छन ्। सबैभन्दा घटी र्िर्ाकलापहरू सम्पन्न गने 
मन्रालर्हरूमा शहरी र्वकासको १३.३ प्रतिशि र खानेपानीको १३.६ प्रतिशि रहेको छ । तनधािररि 
नीति िथा कार्ििमबमोन्त्जम र्िर्ाकलाप समर्मा सम्पादन हनु नसक्दा र्वतनर्ोन्त्जि बजेट खचि हनु 
नसकेको, लन्त्क्षि वगिले सेवा प्राप्त गनि नसकेको, सामान्त्जक, आतथिक, पूवािधार र शासकीर् सधुारका 
सूचकाङ्कहरू प्राप्त हनु नसकेको र ददगो र्वकासका लक्ष्र् प्राप्त गनि कदठनाइ हनेु भएकाले क्षेरगि रूपमा 
सम्पादन गनुिपने र्िर्ाकलाप र माइलस्टोन िोर्कएको समर्मा नै सम्बन्त्न्धि मन्रालर्हरूले कार्ािन्वर्न 
गने एवं अनगुमन व्र्वस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गनुिपने देन्त्खन्छ।  

7. तनणिर् कार्ािन्वर्नको अनगुमन - नेपाल सरकार (कार्िर्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ को अनसूुची २(४) 
मा नेपाल सरकार मन्त्न्रपररषद्का तनणिर्को कार्ािन्वर्न र अनगुमन गने अतधकार प्रधानमन्री िथा 
मन्त्न्रपररषद्को कार्ािलर्लाई िोर्कएको छ । र्ो वषि नेपाल सरकार, मन्त्न्रपररषद्का तनणिर्को 
कार्ािन्वर्न अवस्थाको अनलाइन अनगुमन गनि मन्त्न्रपररषद्को तनणिर् कार्ािन्वर्न अनगुमन प्रणाली 
सफ्टवेर्र िर्ार भएको देन्त्खन्छ । उपलब्ध र्ववरणअनसुार २०७७।७८ मा ८५ पटक मन्त्न्रपररषद्को 
बैठक बसी १ हजार ३५०  तनणिर् भएका मध्रे् ४९४ तनणिर्मार उक्त प्रणालीमा प्रर्वष्ट गरेको देन्त्खन्छ । 
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मन्त्न्रपररषद्का सबै तनणिर् सफ्टवेर्रमा प्रर्वर्ष्ट गरी कार्ािन्वर्न अवस्थाको प्रभावकारी अनगुमन 
हनुपुदिछ।  

8. हेलो सरकार - र्वर्वध र्वषर्मा सविसाधारणको गनुासो सम्बोधन गने प्रर्ोजनका लातग २०६८।६९ मा 
स्थार्पि हेलो सरकारमा २०७७।७८ मा र्वतभन् न माध्र्मबाट प्राप्त ७ हजार ६८३ गनुासो सम्बन्धमा 
आवश्र्क कारबाहीको लातग सम्बन्त्न्धि तनकार्मा पठाएकोमा ५ हजार १८० (६७.४२ प्रतिशि) 
फस्र्ौट भई २ हजार ५०३ फस्र्ौट हनु बााँकी रहेको देन्त्खर्ो । प्राप्त भएका सबै गनुासो समर्मै 
फस्र्ौट गनुिपने देन्त्खन्छ ।  

9. कोष व्र्वस्थापन - र्वपद् जोन्त्खम न्रू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २२ मा र्वपद् 
व्र्वस्थापन कोष र दफा २३ मा अन्र् कोष सम्बन्धी व्र्वस्था छ । प्रधानमन्री दैवी प्रकोप सहार्िा 
कोष सञ् चालन तनर्मावली, २०६३ िथा प्रधानमन्री सहार्िा कोष तनर्मावली, २०५९ अन्िगिि 
स्थापना भएका कोषमा गि वषिको मौज्दाि समेि प्रधानमन्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रू.४ अबि ५ 
करोड ९१ लाख २१ हजार र प्रधानमन्री राहि कोषमा रू.१० करोड ९३ लाख ६ हजारसमेि रू.४ 
अबि १६ करोड ८४ लाख २७ हजार र्वगि वषिदेन्त्ख खचि नभै न्त्जम्मेवारी सदै आएको देन्त्खन्छ । 
र्वपद् व्र्वस्थापनसाँग सम्बन्त्न्धि सबै कोषहरूलाई एकीकृि गरी उदे्दश् र्अनरुूप मौज्दाि रकमको उपर्ोग 
िथा व्र्वस्थापन गनुिपदिछ।  

10. मािहि तनकार्को कार्िसम्पादन - कार्ािलर्अन्िगिि तनर्मनकारी तनकार्को रूपमा कर िथा गैरकर 
राजस्व चहुावट र आतथिक अपराधको अनसुन्धान िथा तनर्न्रण गनि राजस्वअनसुन्धान र्वभाग, 
अपराधजन्र् कार्िबाट प्राप्त सम्पन्त्ि िथा आिङ्कवादी र्िर्ाकलापमा र्विीर् लगानी गने कार्िलाई तनवारण 
गनि सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्धान र्वभाग र भ्रष्टाचार तनर्न्रणको लातग तनरोधा्मक र प्रवद्धिना्मक 
कार्ि गनि रार्िर् सििकिा केन्र स्थापना भै कार्िसम्पादन गदै आएका छन ्। िी तनकार्को जनशन्त्क्त 
एवं उजरुी व्र्वस्थापनिफि  र्स वषिको कार्िसम्पादन न्त्स्थति देहार्अनसुार छ: 

ि.सं. तनकार् जनशन्त्क्त 

र्वगिबाट 
न्त्जम्मेवारी 

सरेका उजरुी 

र्स वषि प्राप्त 
उजरुी 

फस्र्ौट 

फस्र्ौट हनु 
बााँकी उजरुी 

१ रार्िर् सिकि िा केन्र १४८ ३२४ ५२० ५९४ २५० 
२ राजस्व अनसुन्धान र्वभाग १३५ ५६१ १०३४ १४०५ १९० 
३ सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्धान र्वभाग ८२ १७ २५० २२५ ४२ 

न्त्जम्मेवार तनकार्हरूले समर्मै मदु्दा दार्र एवं उजरुी फस्र्ौट गरी राजस्व चहुावट, भ्रष्टाचार 
तनर्न्रण एवं सशुासन प्रविद्धनको कार्िमा प्रभावकाररिा ल्र्ाउनपुदिछ । 

रार्िर् पनुतनिमािण प्रातधकरण 

र्वनाशकारी भकूम्प र ि्पश्चािका पराकम्पका कारण क्षतिग्रस्ि संरचनाको ददगो र र्ोजनाबद्ध रूपमा 
तनमािणकार्ि सम्पन्न गरी िथा भकूम्पबाट र्वस्थार्पि भएका व्र्न्त्क्त र पररवारको पनुवािस िथा स्थानान्िरण गरी 
रार्िर्र्हि प्रवद्धिन िथा सामान्त्जक न्र्ार् प्रदान गने उदे्दश्र्ले प्रातधकरणको स्थापना भएको हो । भकूम्पबाट अति 
प्रभार्वि १४ र कम प्रभार्वि १७ समेि ३१ न्त्जल्ला र्सको कार्िक्षेर रहेको छ । प्रातधकरणले २०७६।९।२८ 
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मा र्वपद् पश्चािको पनुतनिमािण िथा पनु: लाभ कार्िढााँचा िर्ार गरी पनुतनिमािण कार्िको संशोतधि लागि अनमुान 
रू.४ खबि ६९ अबि ९३ करोड ५३ लाख कार्म गरेकोमा प्रातधकरण र अन्िगििका कार्ािलर्बाट र्ो वषि रू.५२ 
अबि ९७ करोड ७२ लाखसमेि र्स वषिसम्म रू.३ खबि ७१ अबि ५३ करोड ६७ लाख खचि भएको छ ।  

11. लेखापरीक्षण - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्विीर् उिरदार्र््व ऐन, २०७६ को दफा ३५ मा सबै प्रकारका 
आर् व्र्र् िथा कारोबारको िोर्कए बमोन्त्जमको लेखा र र्विीर् र्ववरण पेस गरी महालेखापरीक्षकको 
कार्ािलर्बाट लेखापरीक्षण गराउनपुने व्र्वस्था छ । प्रार्वतधक िथा अन्र् सहार्िा र्ववरणअनसुार 
पनुतनिमािण कार्िअन्िगिि रू.३ अबि ४२ करोड ७९ लाख २५ हजार अनमुानमध्रे् र्ो वषि रू.१ अबि 
३२ करोड ४१ लाख ७६ हजार प्रार्वतधक सहार्िा प्राप्त हनेु उल्लेख गरेकोमा प्राप्त सहार्िाको 
लेखापरीक्षण गराएको छैन । ऐनको व्र्वस्थाअनसुार सबै प्रकारका आर् व्र्र् िथा कारोबारको 
लेखापरीक्षण गराउनपुदिछ । 

12. अनदुान र्ववरण - भकूम्प प्रभार्वि तनजी आवास पनुतनिमािण अनदुान र्विरण कार्िर्वतध, २०७३ को 
अनसूुची-१ मा भकूम्पबाट क्षतिग्रस्ि तनजी आवास पनुतनिमािण एवं प्रबलीकरण अनदुानका लातग लाभग्राही 
छनौट मापदण्डको व्र्वस्था छ । तनजी आवास पनुतनिमािणिफि  प्रातधकरणबाट सङ्कतलि लगिअनसुार 
कुल लाभग्राही संख्र्ा  ८ लाख ६६ हजार २०७ रहेकोमा अनदुान सम्झौिा गने ८ लाख २९ हजार 
६६७ मध्रे् पर्हलो र्कस्िा ८ लाख २८ हजार  ७६३  र दोस्रो र्कस्िा ७ लाख ५० हजार ४५९ ले 
भकु्तानी तलएको उल्लेख छ । पर्हलो र्कस्िा भकु्तानी तलने ७८ हजार ३०४ लाभग्राहीले रू.३ अबि 
९१ करोड ५२ लाख भकु्तानी तलई दोस्रो िथा अन्त्न्िम र्कस्िा नतलएको र ४७ हजार १५२ लाभग्राहीले 
दोस्रो र्कस्िा रू.९ अबि ४३ करोड ४ लाख तलई अन्त्न्िम र्कस्िा तलएका छैनन ्।  

प्रबलीकरण िफि  ४७ हजार ८२७ लाभग्राही रहेकोमा ३५ हजार २२२ साँग अनदुान सम्झौिा 
भएको र पर्हलो र्कस्िा ३५ हजार २७ जनालाई भकु्तानी भएको देन्त्खन्छ । दोस्रो िथा अन्त्न्िम 
र्कस्िा  २ हजार ३५ लाई मार भकु्तानी गरेको र्ववरण प्राप्त भएकोले पर्हलो र्कस्िा भकु्तानी तलई 
तनमािण कार्ि शरुु नगने ३२ हजार ९९२ लाई प्रति लाभग्राही रू.५० हजारले रू.१ अबि ६४ करोड 
९६ लाख अनदुानको तनमािण कार्ि भएको छैन । दोस्रो र िेस्रो र्कस्िा रकम तलने लाभग्राहीको संख्र्ा 
पर्हलो र्कस्िा तलनेको भन्दा कम भएको सन्दभिमा अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन गरी घर तनमािण सम्पन्न 
बेगर उपर्ुिक्तबमोन्त्जम कुल रू.१४ अबि ९९ करोड ५२ लाख सम्बन्त्न्धि लाभग्राहीबाट र्र्कन गरी 
असलु हनुपुने देन्त्खएको छ । 

12.1. पर्हलो र्कस्िा बापिको शरुुमा ददइएको रकम लामो समर्सम्म डमी खािाको रूपमा मौज्दाि रहेकोमा 
लाभग्राहीहरूको खािा अद्यावतधक नगरेसम्म   तनन्त्रिर् रहने देन्त्खन्छ । पर्हलो र्कस्िा लाभग्राहीहरूका 
बैङ्क खािामा भकु्तानी भई खािा अद्यावतधक नगरेको कारण तनन्त्रिर् रहेको रकम र्र्कन गरी असलु 
हनुपुने देन्त्खएको छ ।  

12.2. रार्िर् पनुतनिमािण प्रातधकरण तनदेशक सतमतिको २०७८।९।७ को तनणिर्ले तनजी आवास पनुतनिमािणसाँग 
सम्बन्त्न्धि कार्िहरू २०७८।12।२६ गिे सम्म सम्पन्न गनेगरी शहरी र्वकास मन्रालर्अन्िगििको 
शहरी र्वकास िथा भवन तनमािण र्वभागमा हस्िान्िरण गरेको छ । लाभग्राहीहरूलाई अन्त्न्िम र्कस्िा 
भकु्तानी गने म्र्ाद २०७८।१२।२६ सम्म थप भएको र ि्पश् चाि ् पर्हलो र्कस्िा तलएर बााँकी 
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नतलएको िथा दोस्रो र्कस्िा तलएर कार्ि सम्पन्न नगरेको अवस्थामा सम्वद्ध तनकार्ले र्र्कन गरी अनदुान 
रकम असलुउपर गनुिपने देन्त्खएको छ । 

13. कार्ििम अनगुमन - पनुतनिमािण र पनुस्थािपनाको लातग गैरसरकारी संस्था पररचालनसम्बन्धी कार्िर्वतध, 
२०७२ मा प्रातधकरणले गैरसरकारी संस्थासाँग सम्झौिा गरी िोर्कएको क्षेर र स्थानमा पनुतनिमािण िथा 
पनुस्थािपना कार्ििम सञ्चालन गनि सक्ने व्र्वस्था छ । र्ो वषिसम्म पनुतनिमािणसम्बन्धी ४४५ पररर्ोजना 
सञ्चालन गनि २६० संस्थाले अनमुति पाएको देन्त्खन्छ । प्रातधकरणले गैर सरकारी संस्थामाफि ि अनदुान 
प्रातप्त र उपलन्त्ब्धको अद्यावतधक अतभलेख नराखेकोले अतभलेख राखी ्र्स्िा गैरसरकारी संस्थाबाट 
सञ्चातलि कार्ििमको अनगुमन गनुिपदिछ ।   

14. सहार्िाको प्रतिवद्धिा र प्रातप्त - नेपाल सरकारले आर्ोजना गरेको नेपालको पनुतनिमािणसम्बन्धी अन्िरािर्िर् 
सम्मेलन, २०७२ मा ३६ राि िथा २४ दाि ृतनकार् सहभागी भई रू.४ खबि १० अबिको प्रतिबद्धिा 
जनाएको मध्रे् रू.३ खबि ८८ अबिको अनदुान सम्झौिा भई २०७७।७८ सम्म  रू.१ खबि ५४ अबि 
७३ करोड प्राप्त भएको छ । दाि ृ तनकार्साँग समन्वर् गरी प्रतिबद्धिा जनाएको सहार्िा प्राप्त गनि 
पहल गनुिपदिछ । 

15. लक्ष्र् प्रगति - भकूम्पबाट प्रभार्वि संरचनाको पनुतनिमािणसम्बन्धी ऐन, २०७२ मा प्रातधकरणको कार्ि 
अवतध ५ वषि िोर्कएको छ । रार्िर् पनुतनिमािण प्रातधकरणको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७।७८ अनसुार 
पनुतनिमािणको प्रगति न्त्स्थति तनम्नानसुार छ: 

ि.सं. र्ववरण एकाई 
पनुतनिमािण 

गनुिपने संख्र्ा 
पनुतनिमािण सम्पन्न 

संख्र्ा सम्पन्न प्रतिशि 

१ तनजी आवास संख्र्ा ८६६२०७ ६१५४९३ ७१.०६ 
२ तनजी आवास प्रबलीकरण संख्र्ा ४७८२७ २०३५ ४.२५ 
३ एकीकृि बस्िी र्वकास संख्र्ा १०६ ६२ ५८.४९ 
३ स्वास््र् संस्था संख्र्ा ११६४ ७५१ ६४.५२ 
४ सामदुार्र्क र्वद्यालर् संख्र्ा ७५८३ ६६४७ ८७.६६ 
५ परुािान्त््वक िथा सांस्कृतिक सम्पदा संख्र्ा ९२० ५८६ ६३.७० 
६ सरकारी भवन संख्र्ा ४१४ ३८८ ९३.७२ 
७ सरुक्षा तनकार्का भवन संख्र्ा २१६ २१६ १०० 
८ सडक पलु वटा  १५ ९ ६० 
९ सडक र्क.मी. ७६४ ६५७ ८५.९९ 
१० र्वश्वर्वद्यालर् एवं कलेज भवन संख्र्ा ७० १० १४.२९ 

प्रातधकरणले स्वीकृि गरेको पञ्चवषीर् र्ोजना िथा पनुतनिमािणसम्बन्धी खाकामा उन्त्ल्लन्त्खि २१ 
क्षेरमध्रे् व्र्ापार र उद्योग, सञ्चार, पोषण, र्वपद् जोन्त्खम न्रू्नीकरण, र्विीर् क्षेर, र्वद्यिु र नवीकरणीर् 
ऊजाि, पर्िटन, कृर्ष, पश ुर्वकास र तसाँचाइ, सामान्त्जक संरक्षण, शासकीर् व्र्वस्था, लैंतगक समानिा र 
समावेशीकरण, वािावरण र वन िथा रोजगारी र जीवनस्िरका क्षेरसमेि १० क्षेरमा भएका प्रगतिको 
र्ववरण िर्ार गरेको पाइएन । सम्पूणि कार्ििम ५ वषितभर सम्पन्न गने लक्ष्र् राखेकोमा सो अवतध व्र्िीि 
भैसक्दा तनजी आवास प्रबलीकरण, र्वश् वर्वद्यालर् एवं कलेज भवन, एकीकृि बस्िी र्वकास लगार्िका 
तनमािण कार्िमा ६० प्रतिशिभन्दा न्रू्न प्रगति हातसल भएको र अतधकांश पूवािधार तनमािण कार्ि सम्पन्न 
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नभएकोले प्रभार्वि व्र्न्त्क्त िथा संस्थाले आवासलगार्िका सरु्वधा प्राप्त गनि सकेको देन्त्खएन । बााँकी 
कार्िहरू हस्िान्िररि कार्ािलर्हरूबाट सम्पन्न गनुिपदिछ । 

16. तनजी आवास प्रबलीकरण - भूकम्प प्रभार्वि तनजी आवास पनुतनिमािण अनदुान र्विरण कार्िर्वतध, २०७३ 
बुाँदा ३ को अनसूुची १ मा भकूम्पबाट क्षतिग्रस्ि तनजी आवास पनुतनिमािण एवं प्रबलीकरण अनदुानका 
लातग लाभग्राही छनौट गनि मापदण्डसम्बन्धी व्र्वस्था छ ।मापदण्डअनसुार भकूम्पबाट आंन्त्शक रूपमा 
क्षति भएका तनजी आवास प्रबलीकरण गनुिपूवि रू.५० हजार र प्रबलीकरण कार्ि सम्पन्न गरेपतछ रू.५० 
हजारसमेि रू.१ लाख अनदुान ददने व्र्वस्था छ । हालसम्म तनजी आवास प्रबलीकरण अनदुान प्राप्त 
गने ४७ हजार ८२७ लाभग्राहीसाँग सम्झौिा भएको छ । गि वषिसम्म भएका सम्झौिामध्रे् ५४ 
हजार ४०९ लाभग्राहीलाई पर्हलो र्कस्िा रू.२ अबि ७२ करोड ४ लाख ५० हजार भकु्तानी भएको 
छ । पर्हलो र्कस्िा भकु्तानी भएकालाई प्रबलीकरण सूचीबाट पनुतनिमािण सूचीमा पररवििन गनि सक्ने 
व्र्वस्था बमोन्त्जम र्स वषि गि वषिभन्दा १९ हजार ३८२ प्रबलीकरण लाभग्राही कम गरी ३५ हजार 
२७ लाई प्रथम र्कस्िा भकु्तानी गरेको र्ववरण पेस गरेको छ ।  

17. जग्गा खररद अनदुान - भकूम्प पीतडिलाई बसोबासर्ोग्र् जग्गा खररदसम्बन्धी मापदण्ड, २०७४ मा 
अनदुान लाभग्राहीको सूचीमा सूचीकृि व्र्न्त्क्तको आफ्नो वा एकासगोलको पररवारको नाममा नेपाल 
राज्र्भर कुनै बसोबासर्ोग्र् जग्गा नभएमा प्रातधकरणले जग्गा खररद गनि रू.२ लाख उपलब्ध गराउने 
र खररद भएको जग्गामा िीन मर्हनातभर घर तनमािण गररसक्नपुने व्र्वस्था छ । र्ो वषिसम्म २ हजार 
७५६ जनाले सरुन्त्क्षि स्थानमा जग्गा खररद गनि अनदुान प्राप्त गरेका छन ्। र्वतभन्न न्त्जल्लाका २१३ 
लाभग्राहीले जग्गा खररद गनि अनदुान प्राप्त गरे िापतन जग्गा खररद र घर तनमािण शरुु गरेको सम्बन्धमा 
सतुनन्त्श् चि गरेको छैन । प्रातधकरणले अनगुमन गरी मापदण्डअनसुार घर तनमािण गराउन ध्र्ान ददनपुने 
देन्त्खन्छ । 

18. बस्िी स्थानान्िरण - जोन्त्खमर्कु्त बस्िी स्थानान्िरण िथा पनुस्थािपनासम्बन्धी कार्िर्वतध, २०७३ को 
बुाँदा ४ मा जोन्त्खमर्कु्त बस्िीका लाभग्राहीहरू मध्रे्बाट कम्िीमा दश पररवार समावेश भई उपभोक्ता 
सतमति गठन गरी सो सतमतिले छनौट गरेको सरुन्त्क्षि स्थानमा एकीकृि बस्िी र्वकास गरी बस्िी 
स्थानान्िरण गनि प्रो्साहन गने व्र्वस्था छ । हालसम्म १ हजार १०२ बस्िीको भौगतभिक अध्र्र्न 
सम्पन्न भएको मध्रे् २९९ बस्िी स्थानान्िरण गनुिपने, ३४० बस्िीमा सरुक्षाका उपार्हरू अवलम्बन 
गनुिपने र ४६३  बस्िी सरुन्त्क्षि रहेको र्ववरण पेस गरेको छ । र्स वषि १८७ जनाले सरुन्त्क्षि स्थानमा 
घर बनाउन आफैँ  जग्गा खररद गरेका छन ्। जोन्त्खमर्कु्त बस्िीको समर्मै व्र्वस्थापन गनुिपने देन्त्खन्छ । 

19. ग्रामीण सडक - एतसर्ाली र्वकास बैङ्कको आतथिक सहर्ोग अमेररकी डलर ४५.३२ तमतलर्न र स्वीस 
सरकारको प्रार्वतधक सहर्ोगमा भकूम्प प्रभार्वि १२ न्त्जल्लाका ७७ ग्रामीण सडकको स्िरोन्नतिका लातग 
१ हजार २३ र्कलोतमटरको र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन िर्ार भएको मध्रे् ७६४ र्क.तम.को पनुतनिमाण 
कार्ि शरुु गरेकोमा ६५७ र्कलोतमटर सडक तनमािणकार्ि सम्पन्न भएको छ । अन्र् सडकहरूको तनमािण 
प्रगति सन्िोषजनक नदेन्त्खएकोले तनमािण कार्िमा िीब्रिा ददनपुदिछ। 

20. तनमािण स्थल - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ६ मा तनमािण स्थलको व्र्वस्थापन 
नभई तनमािण कार्िको लातग खररद प्रर्िर्ा अगातड बढाउन नहनेु उल्लेख छ । न्त्जल्ला आर्ोजना 
कार्ािन्वर्न एकाई (भवन), लतलिपरुले आश्राङ्ग स्वास््र् चौकी तनमािण कार्िको लातग एक तनमािण 
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व्र्वसार्ीसाँग रू.२ करोड २७ लाखमा २०७७।३।२८ मा सम्झौिा गरेको देन्त्खन्छ । सम्झौिा 
अनसुार १८ मर्हना तभर तनमािण कार्ि सम्पन्न गनुिपनेमा तनमािण स्थलमा जग्गाको स्वातमत्त्व सम्बन्धी 
र्ववादका कारण तनमािण कार्ि शरुु भएको छैन । ्र्सैगरी र्वशंखनुारार्ण आर्वेुद औषधालर्, 
लतलिपरुको भवन तनमािणस्थल पररवििन भई नक्सा संशोधन गनुि परेको कारणबाट तनमािण कार्ि प्रारम्भ 
भएको देन्त्खएन । र्स सम्बन्धमा गि वषिको प्रतिवेदनमा समेि औलँ्र्ाइएकोमा न्त्स्थति र्थावि ्रहेको 
छ । तनमािण कार्िमा र्ढलाइका कारण स्वास््र् सेवाग्राहीलाई असर परेको छ । तनमािणस्थल र्र्कन 
गरेर मार ठेक्का बन्दोबस्ि गनुिपदिछ । 

21. धरहरा पनुतनिमािण - धरहरा पनुः तनमािण कार्िको लातग रू.४ अबि ४० करोड ६८ लाख ४४ हजार को  
लागि अनमुान स्वीकृि गरी रू.३ अबि ४८ करोड १६ लाख ९१ हजार कबोल गने एक तनमािण 
व्र्वसार्ीसाँग २०७७।६।१४ सम्म सम्पन्न  गनि २०७५।६।१४ मा  सम्झौिा भएको देन्त्खन्छ । 
र्ो वषि २० औ ंरतनङ तबलसम्म रू.१ अबि ७४ करोड ८७ लाख ७२ हजार र मोतबलाइजेसन पेश् की 
रू.६१ करोड १७ लाख ४८ हजार िथा मूल्र् वरृ्द्धबापि रू.७ करोड ५२ लाख ३९ हजार भकु्तानी 
भएकोमा र्ो वषिसम्म भौतिक प्रगति ५०.२२ प्रतिशि रहेको देन्त्खन्छ। धरहराको मखु्र् भाग समदु् घाटन 
भैसके िापतन धरहरासाँगै तनमािण हनेु पार्कि ङ स्थल, मनोरञ्जन स्थल, भकूम्प संग्रहालर्, बगैंचा िथा 
शौन्दर्ीकरण लगार्िका तनमािण कार्िमा अपेक्षाकृि प्रगति भएको छैन । 

22. लागि वरृ्द्ध - प्रातधकरणले धरहरा पनुतनिमािणको तनमािण कार्ि रेखदेख िथा सपुरीवेक्षण गनि एक 
परामशिदािासाँग प्रार्वतधक िथा आतथिक प्रस्िाव तलई गणुस्िर र लागि र्वतधबाट मूल्र्ाङ्कन गरी रू.२ 
करोड ७८ लाख २० हजार मा खररद सम्झौिा भएकोमा उक्त परामशिदािालाई रू.१ करोड ५६ लाख 
९३ हजार भकु्तानी गरेको छ । तनमािण कार्ि समर्मा सम्पन्न नभएको कारण परामशिदािाको म्र्ाद 
२०७७।१०।७ सम्म रहेकोमा म्र्ाद थप भै २०७८।९।१० सम्म कार्म गरेको देन्त्खन्छ । तनमािण 
कार्िमा प्रगति हनु नसक्दा सपुररवेक्षणसाँग सम्बन्त्न्धि परामशि लागि अझै बढ्न जाने देन्त्खन्छ । अि: 
समर्मै तनमािण कार्ि सम्पन्न गनुिपदिछ । 

23. बढी भकु्तानी - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५५(२) मा खररद सम्झौिा प्राप्त गने व्र्न्त्क्तको 
र्ढलाइको कारणबाट सम्झौिाबमोन्त्जमको काम सो सम्झौिामा उन्त्ल्लन्त्खि अवतधतभर सम्पन्न नभई बढी 
समर् लागेमा मूल्र् वरृ्द्ध भकु्तानी नहनेु उल्लेख छ । मन्त्न्रपररषद् को २०७७।१०।११ को तनणिर्मा 
समेि म्र्ाद थप भएबापि नेपाल सरकारलाई म्र्ाद थप भएको अवतधमा कुनै आतथिक व्र्र्भार नहनेु 
उल्लेख छ । सोही आधारमा पतुनिमािण प्रातधकरणले धरहरा तनमािणमा २०७७।६।२० देन्त्ख 
२०७८।९।१५ सम्म पटक पटक म्र्ाद थप गरेको छ । तनमािण व्र्वसार्ीलाई १७ औ ँरतनङ 
तबलदेन्त्ख २० औ ँरतनङसम्म बढी  मूल्र् सूचकाङ्क प्रर्ोग गरी मूल्र्वरृ्द्ध फ्र्ाक्टर १.०६०९ अनसुार 
र्वल रकमको मूल्र् वरृ्द्ध भकु्तानी खचि लेख्नपुनेमा फरक फ्र्ाक्टर प्रर्ोग गरी भकु्तानी गरेकोले बढी 
भकु्तानी रू.३१ लाख ६० हजार र सोको मूल्र् अतभवरृ्द्ध कर रू.४ लाख ११ हजारसमेि रू.३५ लाख 
७० हजार असलु गनुिपदिछ । 

24. गैरसरकारी संस्था अनगुमन - पनुतनिमािण र पनुस्थािपनाको लातग गैरसरकारी संस्था पररचालन सम्बन्धी 
(दोस्रो संशोधन) कार्िर्वतध, २०७२ को बुाँदा ७(१३) मा रार्िर् िथा अन्िरािर्िर् गैरसरकारी संस्थाहरूको 
न्त्शरोभार खचि, जनशन्त्क्त व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन खचि कुल पररर्ोजना लागिको २० प्रतिशि भन्दा 
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बढी हनु नहनेु व्र्वस्था छ । ्र्सैगरी बुाँदा ७(८) मा साझेदार संस्थाहरूले गरेको सम्पूणि खचिको 
र्हसाब र्किाबको लेखापरीक्षण दिािवाल लेखापरीक्षकबाट गराउनपुने साथै लाभान्त्न्वि समूह र 
सरोकारवालाहरूका बीचमा साविजतनक सनुवुाई र सामान्त्जक परीक्षण गराई सोको जानकारी 
प्रातधकरणलाईसमेि गराउनपुने व्र्वस्था छ । प्रातधकरणले २६० भन्दा बढी गैरसरकारी संस्थासाँग 
रू.९१ अबि  ५४ करोड ४९ लाखमा तनजी आवास, स्वास््र् संस्थाका भवनहरू र र्वद्यालर्हरूको 
पनुतनिमािण, सम्पदा पनुतनिमािण जीर्वकोपाजिनलगार्िका र्िर्ाकलाप सम्पन्न गनि सम्झौिा गरेकोमा 
प्रातधकरण िथा सो मािहिका इकाईहरूमा गैरसरकारी संस्थाहरूले लेखापरीक्षण गराएको प्रतिवेदन एवं 
खचिसम्बन्धी र्ववरण पेस गरेको देन्त्खएन। कार्िर्वतधका शििहरूअनसुार कार्ि गराई गैरसरकारी संस्थाबाट 
भएको खचि िथा सोको उपलन्त्ब्धको सतुनन्त्श् चििा गनुिपने देन्त्खन्छ । 

25. उपभोक्ता सतमतिबाट तनमािण - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा उपभोक्ता सतमतिबाट 
तनमािण कार्ि गराउाँदा तमिव्र्र्र्िा, गणुस्िरीर्िा वा ददगोपना अतभवरृ्द्ध हनेु भएमा, रोजगारी तसजिना गने, 
लाभग्राही सहभागी गराउने भएमा रू.१ करोडसम्मको लागि अनमुान भएको कार्ि उपभोक्ता सतमतिबाट 
गराउन सर्कने र साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(१२) अनसुार तनमािण कार्ि 
सम्पन्न भएपतछ सोको रेखदेख, ममिि सम्भार गने न्त्जम्मेवारीसमेि िोकी आर्ोजनाको स्वातम्व उपभोक्ता 
सतमतिलाई हस्िान्िरण गनुिपने उल्लेख छ । केन्रीर् आर्ोजना कार्ािन्वर्न इकाई (भवन) ले 
२०७७।७८ मा ४ र्ोजनामा उपभोक्ता सतमतिमाफि ि रू.४ करोड 6 लाख 89 हजारको सम्झौिा 
गरी तनमािण कार्ि गराएकोमा ३ र्ोजनाको तनमािण कार्ि सम्पन्न नभएको अवस्थामा कार्ि स्वीकार 
प्रतिवेदन िर्ार गरी रू.१ करोड ३९ लाख २७ हजार भकु्तानी गरेको देन्त्खन्छ । तनमािणकार्ि अधरुो 
अवस्थामै कार्िस्वीकार गने पदातधकारीलाई न्त्जम्मेवार गराई र्स्िो पररपाटीमा तनर्न्रण गनुिपदिछ । 

26. भेररएसन आदेश - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५४ बमोन्त्जम खररद सम्झौिा गदािका वखि 
पूवािनमुान गनि नसर्कएको पररन्त्स्थति सम्झौिा कार्ािन्वर्नको िममा तसजिना भएमा भेररएसन गदाि 
प्रार्वतधक परुट् र्ाइाँसर्हि पेस गनुिपने व्र्वस्था छ । अतधकांश खररद सम्झौिामा परामशिदािाले तसफाररस 
गरेको कामको पररमाणमा थप/घट भई आर्ोजनाबाट भेररएसन आदेश जारी गनुि परेको अवस्थाले 
गनुिपने कार्िको र्ववरण र लागि अनमुानको र्वश्वसनीर्िा र्र्कन गनि सर्कएन । केन्रीर् आर्ोजना 
कार्ािन्वर्न इकाई (न्त्शक्षा) अन्िगिि परामशिदािाले पेस गरेको र्वस्ििृ आर्ोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख 
गरेको पररमाणको र्वद्यालर् भवन तनमािण कार्ि गदाि अतधकांश तनमािण कार्िमा भेरीएशन  आदेश जारी 
रू.४२ करोड ४१ लाख ७८ हजार थप भकु्तानी भएकोले लागि अनमुान र्वश् वसनीर् देन्त्खएन ।  

र्सैगरी आर्ोजनाबाट प्राप्त र्वतभन्न सरकारी भवनको पनुतनिमािण कार्िका ३४ ठेक्का कार्ि मध्रे् 
१४ ठेक्कामा ६.१५ प्रतिशि देन्त्ख २४.९४ प्रतिशिसम्म भेररएसन भई मूल्र् अतभवरृ्द्ध कर समेि रू.३२ 
करोड ६१ लाख ९३ हजार लागि बढ्न गएको देन्त्खन्छ । र्थाथि कार्ि र्ववरण र लागि अनमुान 
िर्ार नगने व्र्न्त्क्तलाई न्त्जम्मेवार बनाउनपुदिछ । 

27. र्विीर् प्रगति - केन्रीर् आर्ोजना कार्ािन्वर्न इकाई, पनुतनिमािण (भवन) िफि  एन्त्क्जम बैङ्क भारिको 
सोझै भकु्तानी हनेु ऋण रू.१ अबि २४ करोड ५० लाख बजेट व्र्वस्था भएकोमा तनकासा िथा खचि 
भएको छैन । साउदी कोष शोधभनाि हनेु ऋणिफि  रू.३३ करोड ७८ लाख ७५ हजार बजेट व्र्वस्था 
भएकोमा रू.५ करोड ५१ लाख ६२ हजार तनकासा िथा खचि भै १६.३२ प्रतिशि प्रगति भएको, भारि 
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सरकार शोधभनाि हनेु अनदुानिफि  रू.१ अबि ५२ करोड २ लाख २५ हजार बजेट व्र्वस्था भएकोमा 
रू.९ करोड ५० लाख २६ हजार तनकासा िथा खचि भै ६.२५ प्रतिशि, जाईका जापान सोझै भकु्तानी 
ऋणिफि  रू.५ करोड बजेट व्र्वस्था भएकोमा रू.२ करोड ५९ लाख ५१ हजार खचि भै ५१.९० 
प्रतिशि र आई.डी.ए.िफि  शोधभनाि हनेु ऋण रू.५ करोड ३५ लाख बजेट व्र्वस्था भएकोमा रू.१ 
करोड ८७ लाख ३० हजार खचि भै ३५ प्रतिशि र्विीर् प्रगति भएको देन्त्खन्छ । वैदेन्त्शक स्रोििफि को 
रकम बजेटमा व्र्वस्था गरेअनसुार प्राप्त भएको देन्त्खएन ।  

28. परामशि सेवा - अन्िरािर्िर् र्वकास सहार्िा पररचालन नीति, २०७६ अनसुार उपलब्ध र सम्भव भएसम्म 
नेपाली नागररक वा संस्थालाई प्राथतमकिा ददनपुने र प्रर्वतध िथा ज्ञानको हस्िान्िरण गने र रार्िर्स्िरमा 
उपलब्ध नभएको र्वज्ञिाका लातग मार अन्िरािर्िर् परामशिदािा पररचालन गने व्र्होरा उल्लेख छ । 
भकूम्प प्रभार्वि लतलिपरु, धाददङ, रसवुा, नवुाकोट, गोरखा र मकवानपरु न्त्जल्लामा तनमािण हनेु र्वद्यालर् 
भवनको तडजाइन िथा तनमािण सपुरतभजन कार्िको परामशि सेवा तलन नेपाल सरकार र जाईकाबीच २१ 
तडसेम्बर २०१५ मा जापानी रे्न १४ अबिको ऋण सम्झौिा भई हालसम्म तनमािण र मालसामान 
खररदमा रू.८ अबि ८४ करोड ६५ लाख ३९ हजार, परामशि सेवामा रू.१ अबि ३७ करोड १२ लाख 
६३ हजार र तनमािण अवतधको ब्र्ाज रू.१० लाख १८ हजारसमेि रू.१० अबि २१ करोड ८८ लाख 
२० हजार खचि भएको छ । नेपाल सरकारले ्र्स्िो सहार्िा पररचालन एवं कार्िमा र्वदेशी 
परामशिदािाको आवश्र्किा पर्हचान गरी पर्ािप्त  र्वश् लेषणका आधारमा मार परामशिदािाको सेवा 
तलनपुदिछ ।  

29. परुस्कार - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२६(१) मा खररद सम्झौिामा िोर्कएको 
अवतधभन्दा अन्त्घ काम सम्पन्न गने तनमािण व्र्वसार्ीलाई साविजतनक तनकार्ले परुस्कार ददनसक्ने व्र्वस्था 
छ । तनमािण व्र्वसार्ीलाई सोही तनर्मावलीमा िोर्कएबमोन्त्जम परुस्कार उपलब्ध गराइएकोमा काम 
घटी बढी भएको देखाई भेररएसन जारी तमतिभन्दा पर्हला नै कार्ि सम्पन्न भएको अन्त्न्िम तबल पेस 
भएको छ । परामशिदािाबाट सारभिू रूपमा सम्पन्न प्रतिवेदन जारी हुाँदा नै र्वद्यालर्गि भेररएसन र 
अन्त्न्िम तबल पेस हनुपुनेमा सारभिू सम्पन्न (सबटेन्त्न्सर्ल कम्पतलसन) भएको जनाई परुस्कार ददए 
पश् चाि ् आर्ोजनाबाट भेररएसन आदेश जारी भएको छ । भेररएसन पश्चाि ्काम गनि बााँकी रहे नरहेको 
र्र्कन छैन । िसथि ७ तनमािण व्र्वसार्ीलाई भकु्तानी ददएको रू.२ करोड ७४ लाख ७० हजार 
परुस्कार सम्बन्धमा छानतबन गरी र्र्कन गनुिपदिछ ।  

पररपालना लेखापरीक्षण 

साविजतनक खररद कानूनको पालना 
साविजतनक तनकार्हरूबाट हनेु खररद कार्िलाइि व्र्वन्त्स्थि गनि साविजतनक खररद ऐन, २०६३ र 

साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ िजुिमा भई कार्ािन्वर्न भइरहेको छ । साविजतनक तनकार्बाट हनेु खररद 
कार्िको अनगुमन, तनर्मन र साविजतनक खररद प्रणालीलाई व्र्वन्त्स्थि गने, खररद कार्िमा सशुासन कार्म गनि 
सहर्ोग परु् र्ाउन आवश्र्क रार् परामशि उपलब्ध गराउने, खररद प्रर्िर्ामा प्रतिस्पधाि सतुनन्त्श्चि गनि आवश्र्क 
नमूना कागजािहरू िर्ार गने उदे्दश्र्ले साविजतनक खररद अनगुमन कार्ािलर्को स्थापना भएको छ । साविजतनक 
तनकार्हरूले खररद कानून र साविजतनक खररद कार्िका लातग िर्ार गरेका नमूना कागजािका आधारमा खररद 
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कारबाही गनुिपने हनु्छ । साविजतनक तनकार्ले गने खररद कार्ि खररद कानून र अन्र् संस्थागि व्र्वस्था भए 
नभएको सम्बन्धमा परीक्षण गरी देन्त्खएका व्र्होराको आधारमा खररद कार्िलाइि थप व्र्वन्त्स्थि र प्रभावकारी 
बनाउन आवश्र्क सझुाव ददने उदे्दश्र्ले गररएको पररपालना लेखापरीक्षणबाट देन्त्खएका व्र्होरा देहार्अनसुार 
छन:् 

30. खररद इकाई गठन र क्षमिा र्वकास - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६4 को तनर्म १६ मा खररद 
सम्बन्धी कार्ि गदाि साविजतनक खररद अनगुमन कार्ािलर्ले तनधािरण गरेको र्ोग्र्िा भएको र खररद 
कार्ि सम्बन्धी ज्ञान भएको वा िातलम प्राप्त गरेको कमिचारीबाट गराउन ुपने व्र्वस्था छ । प्र्रे्क 
साविजतनक तनकार्मा खररद इकाई एक संस्थागि प्रणालीको रूपमा रहने र सो इकाईमा खररदसम्बन्धी 
काम गनि सक्ने क्षमिा भएका कमिचारीहरू राख्न ेर आवश्र्किानसुार खररद इकाई गठन गदाि खररद 
सम्बन्धी कार्िबोझ र कार्ि प्रकृतिको आधारमा छुटै्ट महाशाखा, शाखा वा इकाईको स्थापना गरी खररद 
अतधकारी िोक्नपुने व्र्वस्था छ । सो इकाईको न्त्जम्मेवारी मखु्र्िः खररद र्ोजना िर्ार गने, सूचना 
प्रकाशन गने, मूल्र्ाङ्कनको लातग मूल्र्ाङ्कन सतमतिमा पेश गने, स्वीकृतिको सूचना ददने, कार्ि सम्पादन 
जमानि तलने िथा गणुस्िर परीक्षणको लातग सहजीकरण गने लगार्ि रहेको छ। लेखापरीक्षणको 
िममा ६ मन्रालर् अन्िगििका 14 साविजतनक तनकार्को अध्र्र्न गदाि प्रार्:जसो कार्ािलर्ले खररद 
कानूनले िोकेको कमिचारीहरू नै राखे िापतन अतधकाशंले साविजतनक खररदसम्बन्धी िातलम तलएको 
देन्त्खाँदैन ।  

खररद इकाईका पदातधकारीहरूको पदस्थापना र तनर्नु्त्क्तमा साविजतनक खररद कानूनले गरेको 
व्र्वस्था अनसुारको संस्थागि र्वकास नभएकोले खररद कार्िको अतभलेख स्पष्ट नभएको, खररद र्ोजनाको 
िर्ारी िोर्कएको ढााँचा र प्रर्िर्ाअनसुार नभएको लगार्िका समस्र्ा देन्त्खएका छन ् । खररद 
कानूनअनसुार िोर्कएका सम्पूणि कार्िहरू गराउने गरी संस्थागि संरचनाको लातग मन्रालर्हरू र 
साविजतनक खररद अनगुमन कार्ािलर्ले अनगुमन र सपुररवेक्षणको कार्ि प्रभावकारी बनाई साविजतनक 
खररद कानूनअनसुार संस्थागि संरचना प्रभावकारी गराउन भतूमका तनवािह गनुिपदिछ । साविजतनक 
खररदसम्बन्धी िातलमलाइि समेि व्र्वहाररक िथा सीपर्कु्त बनाउन ुआवश्र्क देन्त्खन्छ ।  

31. खररद कारबाहीको िर्ारी - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को पररच्छेद-२ िथा तनर्मावली, २०६४ 
को पररच्छेद-२ मा खररद कारबाहीको िर्ारी, खररद र्ोजना र लागि अनमुान, खररदको र्ववरण, 
पररमाण र क्षेर, खररद र्वतधसम्बन्धी कार्िहरू समेर्टएका छन ्। आतथिक कार्िर्वतध िथा र्विीर् 
उिरदार्र््व ऐन, २०७६ को दफा ९ मा बजेट प्रस्िाव र छलफल गने र दफा 10 मा बजेट 
र्वतनर्ोजन गने समर्मा िर्ारीका कार्िहरू पूरा भए नभएको र्र्कन गरेर मार बजेट र कार्ििमको 
स्वीकृति गनुिपने व्र्वस्था छ । 

खररद कारबाहीको िर्ारी भए नभएको बारेमा प्रश्नावलीमा सोतधएकोमा छनौट गररएका  
आर्ोजना िथा कार्ािलर्हरूबाट िर्ारी कार्िहरू चरणबद्ध रूपमा गरेको भनी जवाफ प्राप्त भएको छ । 
र्द्यर्प खररदको माग िथा अतभलेखको पूणििाको अभावमा कार्ि भएको र्र्कन भएन । बजेट िथा 
कार्ििम िर्ारीको समर्मा नै गररने हुाँदा कार्ािलर्मा र्सको बारेमा औपचाररकिा ददने गरेको देन्त्खएन।  

पर्ािप्त िर्ारी गरेर मार खररद कारबाही गने कानूनी प्रावधान भए पतन बजेटको सतुनन्त्श्चििा र 
कार्ििम वा आर्ोजनाको िर्ारी भइनसकेको अवस्थाले खररदसम्बन्धी िर्ारीको कार्िहरू बजेट 
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र्वतनर्ोजन भएपतछ िर्ार गनुिपने अवस्था तसजिना भएको देन्त्खन्छ । जसले गदाि खचि गने समर्मा पर्ािप्त 
िर्ारी नहुाँदा प्रार्वतधक र्ववरण, बजार अध्र्र्न िथा लागि अनमुानको कार्िहरू र्थाथिपरक नभई खररद 
कार्िहरूको र्वश्लषेण हनु सक्ने अवस्था देन्त्खाँदैन । साविजतनक तनकार्हरूले तनकार्गि र्िर्ाकलापहरू 
र लागि अनमुान िर्ार गने िममा िर्ारीका कार्िहरू अद्यावतधक हनेु गरी सम्बन्त्न्धि साविजतनक 
तनकार्ले अनगुमन प्रभावकारी बनाउने िथा आतथिक कार्िर्वतध िथा र्विीर् उिरदार्र््व ऐन, २०७६ 
दफा ९ र दफा १० एवं साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ६ बमोन्त्जमका कार्िहरू 
पूरा भए नभएको सतुनन्त्श् चि गरेर मार बजेट र कार्ििम स्वीकृतिको समर्मा मन्रालर्स्िरबाट र अथि 
मन्रालर् िथा रार्िर् र्ोजना आर्ोगले बजेट उपशीषिकअनसुार परीक्षण वा जााँच हनेु व्र्वस्था हनुपुने 
देन्त्खन्छ । 

32. प्रार्वतधक र्ववरण िथा बजार अध्र्र्न - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म 3(1) मा 
बजार अध्र्र्न, तनर्म ४२ मा मालसामानको प्रार्वतधक र्ववरणमा उल्लेख गनुिपने कुरा,  तनर्म ४३ 
मा तनमािण कार्ि, तनर्म ६९ मा परामशि सेवाको कार्िक्षरेगि शििको रूपमा प्रार्वतधक र्ववरण िर्ार 
गनुिपने व्र्वस्था छ । प्रार्वतधक र्ववरणले खररद कार्िको पररमाण र गणुस्िरलाइि तनधािरण गनुिका साथै 
खररद र्ोजनाको आधार तनधािरण गदिछ । र्सैगरी बजार अध्र्र्नले प्रार्वतधक र्ववरण अनसुारका वस्ि ु
वा सेवा आपूििकको संख्र्ा, गणुस्िर, मूल्र् िथा प्रार्वतधक क्षमिाको पर्हचान गने भएकोले र्ी दवैु 
र्ववरण खररद कार्ि हुाँदा िर्ार गनुिपदिछ । 

प्रश्नावली िथा छलफलबाट प्राप्त जानकारी अनसुार तनकार्हरूले प्रार्वतधक र्ववरणहरू िर्ार 
गरेको देन्त्खन्छ । िथापी बजार अध्र्र्न सम्बन्धमा अनौपचाररक रूपमा अध्र्र्न गने र सूचना सङ्कलन 
गरेको उल्लेख भए िापतन तलन्त्खि प्रतिवेदन तलने कार्ि भएको देन्त्खएन ।  

बजार अध्र्र्न गने कार्ि औपचाररक रूपमा गरी सो को प्रतिवेदन तलएर मार खररद कार्ि गनुि 
आवश्र्क देन्त्खन्छ । साविजतनक खररद अनगुमन कार्ािलर्ले बजार अध्र्र्न सम्बन्धी कार्िर्वतध जारी 
गनुिपदिछ । सम्बन्त्न्धि मन्रालर् र र्वभागले खररद कार्िको अनगुमन गरी बजार अध्र्र्न प्रतिवेदन 
खररद अतभलेखमा राख्न ेव्र्वस्था गनुिपदिछ । 

33. प्र्ाकेज तनधािरण र लागि अनमुान - साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ७(२)(ग) मा 
प्र्ाकेन्त्जङ िथा समूह र्वभाजन गदाि खररद गरुुर्ोजनामा उन्त्ल्लन्त्खि प्र्ाकेज सङ्खख्र्ाको प्रतिकूल नहनेु 
गरी खररदलाई बढी सरु्वधाजनक समूहमा र्वभाजन गरी प्रतिस्पधािलाई ग्राह्यिा ददनपुने व्र्वस्था छ। 
्र्सैगरी लागि अनमुान िर्ार गदाि सोही तनर्मावलीको तनर्म १०, 11 र 12 मा िमशः तनमािण 
कार्ि, मालसामान िथा परामशि सेवाको लागि अनमुान िर्ार गने र तनर्म १५ र १४८ ले िमश: 
लागि अनमुान अद्यावतधक गने िथा न्त्जल्ला दररेट तनधािरण सतमतिको व्र्वस्था छ । प्रश्नावली िथा 
छलफल माफि ि ्प्राप्त जानकारीको आधारमा अध्र्र्न गदाि बजेटमा र्िर्ाकलाप छुट्याउन ुपने भएको 
अवस्था र बजेट िजुिमाकै बखि वार्षिक खररद र्ोजना िर्ार गने प्रावधानले शरुुमा नै प्र्ाकेन्त्जङ्ग गने 
गरेको देन्त्खएको छ । प्र्ाकेन्त्जङ्ग गदाि खररद कार्िको समानिाको आधार, खररद गरुुर्ोजना, 
कार्िसम्पादन, अतधकिम प्रतिस्पधाि, समान कामको लातग एकै प्र्ाकेज लगार्िका आधारहरूको र्वश्लषेण 
गरेको देन्त्खएन । प्र्ाकेजको तनधािरण वस्िगुि र्वश्लषेणको आधारमा हनु सकेको छैन ।  
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लागि अनमुान िर्ार गदाि र्वगिको मूल्र्को आधार, बजार अध्र्र्न, अन्र् साविजतनक तनकार्, 
न्त्जल्ला दररेट तनधािरण सतमति, न्त्जल्ला उद्योग वान्त्णज्र् संघबाट दररेट प्राप्त गने प्रावधान भएपतन सबै 
तनकार्बाट दररेट तलएर लागि अनमुान िर्ार गने वा नगने, सबै तनकार् वा स्रोिबाट तलएको दररेटमध्रे् 
उच्चिम वा न्रू्निम दररेट तलने वा औसि दररेट तलने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति उल्लेख नहुाँदा साविजतनक 
तनकार्हरूलाई दिर्वधा हनेु गरेको छ । छलफलका िममा कतिपर् अवस्थामा अवतध र्कटान गदाि 
बजेटको उपलब्धिालाई समेि आधार बनाउने गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । तनजी क्षरेले उपलब्ध 
गराउने दररेट पतन लागि अनमुान र बोलपर वा दरभाउ पर पेश गदािको समर्मा फरक फरक पेश 
गरेमा सजार्ाँ हनेु व्र्वस्था नगरराँदा लागि अनमुान र मूल्र्ाङ्कनको कार्िमा पतन फरक हनेु गरेको र 
तनणिर् तलन कदठन देन्त्खएको छ । लागि अनमुान िर्ार गदाि तनमािण कार्ि सम्पन्न गनि लाग्ने समर्ावतध 
समेि र्कटान गनुिपनेमा सो प्रावधान लागू भएका देन्त्खएन । प्रश्नावली भरेको तनकार्ले न्रू्निम दररेटलाई 
आधार मानी लागि अनमुान िर्ार गने गरेको देन्त्खर्ो ।   

प्र्ाकेन्त्जङ र लागि अनमुान िर्ारीको कार्िमा गणुा्मक र वस्िगुि र्वश्लषेण गरेको अवस्था 
नहुाँदा सधुार गनुि आवश्र्क छ । बजेट प्रस्िाव गने र समर्मा नै प्र्ाकेज तनमािण गने पक्षहरूको 
आधारभिू र्वश्लषेण गने कार्ि मन्रालर्को बजेट सतमतिले गने र आर्ोजना बैंङ्क िर्ार गदाि रार्िर् र्ोजना 
आर्ोग िथा अथि मन्रालर्ले प्र्ाकेज तनमािणको आधारहरू िथा लागि अनमुान अनसुार कार्ि सम्पन्न 
गने समर्ावतधको र्थाथििा परीक्षण गरेर मार बजेट स्वीकृि गनुिपदिछ । लागि अनमुान िर्ार गदाि 
दररेट कार्म गने सम्बन्धी स्पष्ट कार्िर्वतध, नीति र मागिदशिन साविजतनक खररद अनगुमन कार्ािलर्ले 
जारी गनुिपदिछ । न्त्जल्ला उद्योग वान्त्णज्र् संघबाट दररेट प्राप्त गनि कदठन हनेु, दररेट प्राप्त भएपतन 
तमल्ने प्रकृतिको नहनेु हुाँदा र्स्िो दररेट तलने तनकार्बाट सो तनकार्को नाम हटाउनेिफि  साविजतनक 
खररद तनर्मावलीमा संशोधन हनुपुने देन्त्खन्छ । 

34. वार्षिक खररद र्ोजना - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ६ िथा साविजतनक खररद तनर्मावली, 
२०६४ को तनर्म ७ मा साविजतनक तनकार्ले एक वषिभन्दा बढी अवतधसम्म सञ्चालन हनेु र्ोजना वा 
आर्ोजनाको लातग खररद गदाि वा वार्षिक दश करोड रूपैर्ााँभन्दा बढी रकमको खररद गदाि खररदको 
गरुुर्ोजना िर्ार गनुिपने, तनर्म ८ मा साविजतनक तनकार्ले वार्षिक दश लाख रूपैर्ााँभन्दा बढी रकमको 
खररद गनुिपने भएमा खररद र्ोजना बनाउनपुने िथा तनर्म ७ मा खररद र्ोजना िर्ार गदाि गरुु र्ोजनाको 
समेि आधार तलनपुने प्रावधान छ ।  

कतिपर् तनकार्ले वार्षिक खररद र्ोजनामा तमति उल्लेख नगरेको, र्ोजना अनसुारको तमतिमा 
कार्ि सम्पन्न भए नभएको र र्ोजनाले अंगीकार गरेको खररद र्वतधको अनशुरण भए नभएको सम्बन्धमा 
कुनै अनगुमन नभएकोले खररद र्ोजना कानूनी औपचाररकिामा मार सीतमि रहेको देन्त्खन्छ। खररद 
र्ोजनामा उन्त्ल्लन्त्खि समर् िातलका अनसुार काम नहुाँदा न्त्जम्मेवार पदातधकारीहरूलाई सजार् गने 
प्रणालीको व्र्वस्था हनु सकेको छैन । खररद र्ोजना िर्ार भए नभएको र्र्कन गरेर मार मन्रालर्हरूले 
बजेट र कार्ििम पेश गनुिपने र सो अनसुार रार्िर् र्ोजना आर्ोग िथा अथि मन्रालर्ले परीक्षण गनुिपने 
प्रणाली प्रभावकारी बनाउन ुपदिछ। वार्षिक खररद र्ोजनाको समीक्षा हनेु व्र्वस्था गरी सो अनसुार कार्ि 
सम्पादन नगने न्त्जम्मेवार पदातधकारीलाई दण्ड परुस्कारसाँग जोडेर समीक्षा गनुिपदिछ । प्र्रे्क खररद 
गने साविजतनक तनकार्को खररद र्ोजनाको सूचीकृि हनेु व्र्वस्था सर्हि मापदण्ड र कार्िर्वतध तनधािरण 
गनुिपदिछ । 
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35. खररद र्वतध िथा खररद सम्झौिा - साविजतनक खररद ऐन, 2063 को दफा 8 अनसुार मालसामान, 
तनमािण कार्ि वा अन्र् सेवा खररद गनुि पदाि अन्िरािर्िर् वा रार्िर् स्िरमा खलु्ला बोलपर आह्वान, 
तसलबन्दी, सोझै खररद, तनमािण कार्िको लातग उपभोक्ता सतमतिको सहभातगिामा र अमानि िथा एकमषु्ट 
दर र्वतध लगार्िका खररद र्वतध उल्लेख छ । खररद एकाइले माग एकीकृि गरेपतछ सकेसम्म खलु्ला 
रूपमा बोलपर आह्वान गरी खररद गनुिपने र र्ोग्र् बोलपरदािालाई ्र्स्िो खररद प्रर्िर्ामा सहभागी 
हनु समान अवसर प्रदान गनुिपने व्र्वस्था छ । तनर्मावलीको तनर्म ३१ मा बीस लाख रुपैर्ााँभन्दा 
बढी लागि अनमुान भएको तनमािण कार्ि, मालसामान वा जनुसकैु सेवा खररद गनुि पदाि खलु्ला बोलपरको 
माध्र्मिारा खररद गनुिपने प्रावधान छ ।  

प्रश्नावलीबाट प्राप्त जवाफको आधारमा तनकार्हरूले एकीकृि मागको एकरूपिा, कार्िसम्पादन 
गनि प्रार्वतधक प्रकृतिले एउटै गनुिपने, समन्वर्ा्मक रूपमा गनुिपने, चरणबद्ध रूपमा काम गदाि फरक 
फरक प्र्ाकेज गनुिपने आदद आधार प्रर्ोग गरे नगरेको जानकारी उपलब्ध गराउन सकेको देन्त्खएन । 
खररद र्वतधको छनौट गदाि लागि अनमुानको आधारमा मार र्र्कन गरेको अवस्था देन्त्खन्छ ।  

खररद कार्िको प्रकृति, प्रवाह, सामर्र्किा, व्र्ावसार्र्किा, अन्िरसम्बन्त्न्धि िथा कार्िसम्पादन 
र समन्वर्को आधारमा कार्िर्वभाजन र प्र्ाकेन्त्जङ्ग हनु नसकेमा खररदको लागि अनमुान िर्ारीको कार्ि 
र्थाथि हनु सक्दैन । साविजतनक तनमािण, मालसामान, परामशि सेवा आदद कामको प्रकृतिको आधारमा 
वार्षिक बजेट र कार्ििमलाई प्र्ाकेज र्वश्लषेण र सोको आधारमा लागि अनमुान िर्ार गने कार्िसाँग 
सम्बन्ध स्थार्पि गने प्रर्िर्ा स्पष्ट गनुिपदिछ । साविजतनक खररद अनगुमन कार्ािलर्ले प्र्ाकेज तनधािरण 
मागिदशिन िर्ार गरी लट, कार्िर्वभाजन र प्र्ाकेन्त्जङ्ग गने आधार र िररका तनधािरण गरेपतछ मार लागि 
अनमुान िर्ार गने प्रणाली र्वकास गनुिपदिछ । 

36. बोलपर परीक्षण िथा मूल्र्ाङ्कन - साविजतनक खररद ऐन िथा तनर्मावलीमा दरभाउपर, प्रस्िाव िथा 
बोलपरहरूको परीक्षण िथा मूल्र्ाङ्कन चरणवद्ध रूपमा सम्पादन गनुिपने व्र्वस्था छ । कागजािहरू 
परीक्षण र मूल्र्ाङ्कन गदाि सविप्रथम ग्राह्यिासम्बन्धी आधारहरूको परीक्षण गनुिपने प्रावधान छ ।  

समग्रिा परीक्षण र मूल्र्ाङ्कनको कार्िपतछ बोलपर वा प्रस्िावहरूको मूल्र्ाङ्कन गदाि मूल्र्को 
आधारमा नभइि गणुस्िर, प्रार्वतधक पक्षको मूल्र्ाङ्कन र कानूनी पक्षको पालना पतछ मार र्विीर् रूपमा 
कबोल अङ्क न्रू्निमसाँग करार सम्झौिा गने िर न्रू्निम कबोल गनेलाई करार सम्झौिा गनि नहनेु 
कानूनी पक्ष र अभ्र्ास प्रभावकारी बनाउनपुने व्र्वस्थालाई व्र्वहारमा लागू गनुिपदिछ । 

प्राप्त प्रश्नावलीअनसुार मूल्र्ाङ्कनका आधारहरू प्रार्ः सबै तनकार्हरूबाट पालना भएको उल्लेख 
भएपतन कानून अनसुारको तसलतसलाबद्धिा सारभिू रूपमा कार्ािन्वर्न हनु सकेको छैन। बोलपरसम्बन्धी 
कागजािमा परीक्षण र मूल्र्ाङ्कनका आधारहरू स्पष्ट गरे पतन कुन आधार र चरणमा मूल्र्ाङ्कन गने भन्न े
स्पष्ट हनु नसक्दा मूल्र्ाङ्कन सतमतिले अपेक्षाअनसुार काम गनि कदठनाइ रहेको देन्त्खन्छ । 

प्रार्वतधक पक्षको अतधक भारको आधारमा परीक्षण र मूल्र्ाकंनको कार्ि प्रभावकारी बनाउन 
कदठनाइ रहेको देन्त्खन्छ । मागिदशिनको अभावमा परीक्षण र मूल्र्ाङ्कनको प्रर्िर्ा र प्रवाहका साथै 
व्र्ाख्र्ाको लातग तनकार्को सतुनन्त्श्चििा स्पष्ट नभएको हुाँदा तनकार्को तनणिर् र मागिदशिनको पतन अभाव 
भएकोले हालको मूल्र्ाङ्कन प्रभावकारी हनु सकेको छैन । न्रू्निम कबोल अङ्क भएको बोलपरदािा वा 
प्रस्िावदािालाई प्राथतमकिा ददनपुने मनसार् िथा अभ्र्ासमा पररवििन गररन ुआवश्र्क देन्त्खन्छ । 
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साविजतनक खररद अनगुमन कार्ािलर्ले परीक्षण र मूल्र्ाङ्कन तनदेन्त्शका वा मागिदशिन जारी गरी सबै 
साविजतनक तनकार् र तनर्ामक तनकार्हरूले पालना गनुिपने प्रावधान लागू गनि सर्कएमा मूल्र्ाङ्कनको 
कार्ि प्रभावकारी बनाउन सर्कने देन्त्खन्छ । साथै, र्वद्यिुीर् खररदको प्रर्िर्ा अनलाइन गरी हालको 
मूल्र्ाङ्कनको कार्ि र्वद्यिुीर् आधारमा गरी बढी पारदशी र प्रतिस्पधाि्मकिा हनेु गरी र्वद्यिुीर् मूल्र्ाङ्कनका 
पूवािधारहरू र्वकास गने र र्वद्यिुीर् खररदसम्बन्धी साविजतनक खररद अनगुमन कार्ािलर्को वेभसाइटलाई 
व्र्ापक बनाउन आवश्र्क छ । 

37. खररद सम्झौिा - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५२ मा साविजतनक तनकार्ले फुटकर खररद 
बाहेक अन्र् खररद गदाि सम्झौिा गनुिपने र आवश्र्किानसुार शििहरू समावेश गनुिपने प्रावधान छ । 
सम्झौिामा मखु्र्िः कार्ि क्षरे, तलखिहरूको र्ववरण र प्राथतमकिाको िम, कार्ि सम्पादन िातलका, 
आपूतिि समर्, कार्िसम्पादन गनुिपने समर् वा म्र्ाद थप व्र्वस्था, सम्झौिाको रकम र तनधािरण गने 
िररका, स्वीकार हनेु शििहरू, भकु्तानीका शिि र िररका, काबूबार्हरको पररन्त्स्थति, मूल्र् समार्ोजन, 
खररद सम्झौिा संशोधन, भेररएसन आदेश, बीमा, जमानि, पूवि तनधािररि क्षतिपूतिि, बोनस, सम्झौिा रद्द 
व्र्वस्था, र्ववाद समाधानको संर्न्र, लागू हनेु कानूनलगार्िका शिि समावेश गनुिपने व्र्होरा उल्लेख 
छ ।  

उन्त्ल्लन्त्खि प्रावधानहरूको आधारमा साविजतनक खररद अनगुमन कार्ािलर्ले नमूना बोलपर िथा 
प्रस्िावसम्बन्धी कागजाि िर्ार गने गरेकोले उन्त्ल्लन्त्खि शिि समावेश भइि करार व्र्वस्थापन हनु्छ । 
सम्झौिा अनसुार मोतबलाइजेसन पेश्कीको लातग छुटै्ट बैङ्क खािामा खचि जम्मा गने कार्ि हनेु नगरेको 
िथा खचिको प्रर्ोजन खलेुको तबल भरपाई तनमािण व्र्वसार्ीले पेश गने नगरेको र कार्ािलर् प्रमखु िथा 
लेखा प्रमखुले मातसक रूपमा समीक्षा गने गरेको देन्त्खएन ।  

प्रश्नावलीबाट प्राप्त सूचना अनसुार खररद व्र्वस्थापन प्रशासन सम्बन्धमा समान धारणा आए 
िापतन पोष्ट तबड कन्फरेन्स हनेु नगरेको र कार्ािन्वर्न प्रगतिको समीक्षा हनेु नगरेको जवाफ प्राप्त भएको 
छ । र्ववादको समाधान प्रार्ः आपसी सहमतिमा हनेु देन्त्खएको छ । खररद सम्झौिा गरेको ३ ददनतभर 
साविजतनक खररद अनगुमन कार्ािलर्मा सोको जानकारी पठाउने कार्ि नगरेको, िालकु तनकार्ले 
सपुररवेक्षण र जााँचबझु हनेु नगरेको िथा केही तनकार् बाहेक अन्र्ले कालोसूचीमा राख् न पठाउने गरेको 
देन्त्खन्छ ।  

खररद सम्झौिाअनसुारको अवतधमा कार्िसम्पन्न गराउन पर्ािप्त ध्र्ान ददनपुने, भेररएसनको 
माध्र्मबाट काम गरेकोमा लागि अनमुान गनुि अन्त्घ खररद कार्िको र्िर्ाकलापहरू र्वस्ििृ सभेक्षणको 
आधारमा आधाररि रहनपुने कुरामा पर्ािप्त ध्र्ान ददनपुने देन्त्खन्छ । म्र्ाद थप गदाि प्रार्ः काब ुबार्हरको 
पररन्त्स्थतिको कारण उल्लेख गरे िापतन वस्िगुि कारणहरूको आधारमा म्र्ाद थप गनुिपने कुरामा सजग 
हनुपुने देन्त्खन्छ । तनमािण व्र्वसार्ीलाई मोतबलाइजेसन पेश्की भकु्तानी गदाि पेश्कीको लातग छुटै्ट बैङ्क 
खािामा जम्मा गने, तनमािण व्र्वसार्ीले पेश्की खचिको प्रर्ोजन खलेुको तबल भरपाई पेस गराउने िथा 
कार्ािलर् प्रमखु िथा लेखा प्रमखुले मातसक रूपमा समीक्षा गरी पेश्की फर्छ्यौट गने कार्िलाई प्रभावकारी 
बनाउनपुदिछ ।  

करार सम्झौिापतछ पोष्ट तबड कन्रेन्स गराउने िथा करार सम्झौिाको कार्ािन्वर्न प्रगतिको 
समीक्षा र अनगुमन गने कार्ि िालकु तनकार्हरूले र्वद्यिुीर् माध्र्मबाट समेि गने व्र्वस्था तमलाउने 
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िथा साविजतनक तनकार्हरूले खररद सम्झौिा गरेको ३ ददनतभर साविजतनक खररद अनगुमन कार्ािलर्मा 
पठाउने कार्ि प्रभावकारी बनाउनपुदिछ । िालकु तनकार्हरूले सपुररवेक्षण र जााँचबझु गरी खररद 
सम्झौिाको कार्ािन्वर्न प्रभावकारी बनाउन आवश्र्क देन्त्खएको हुाँदा अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कनसम्बन्धी 
कानून तनमािण गरी िालकु तनकार्हरूलाई न्त्जम्मेवार र जवाफदेही बनाउन आवश्र्क छ ।  

38. खररद कार्िको अतभलेख - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १४९ मा प्र्रे्क साविजतनक 
तनकार्ले खररद कार्ि र र्िर्ाकलापहरूको प्र्ाकेज संख्र्ा र नम्बरको आधारमा छुट्टाछुटै्ट खररद अतभलेख 
राख्नपुने प्रावधान छ । ्र्सैगरी खररद कार्िको लातग मालसामान, तनमािण कार्ि, परामशि सेवा वा अन्र् 
सेवाको लातग करार सम्झौिाको सम्पूणि प्रमाण कागजाि एउटै फाइलबाट जानकारी हनेु गरी कम्िीमा 
साि वषिको लातग अतभलेख व्र्वस्था गनुिपने उल्लेख छ । स्थलगि अवलोकनबाट प्राप्त सूचना अनसुार 
केही साविजतनक तनकार्ले खररद अतभलेख व्र्वन्त्स्थि िररकाले नराखेको िथा अतभलेख राख्न ेसाविजतनक 
तनकार्ले समेि कानूनले िोकेअनसुार एकीकृि अतभलेख राखेको देन्त्खएन । 

खररद कार्िको अतभलेखीकरण नहुाँदा र्विीर् उिरदार्र््वको प्रवद्धिन नहनेु भएकोले खररद 
कार्िको अतभलेखलाई व्र्वन्त्स्थि गराउनपुदिछ । मन्रालर्हरूले र्स्िो खररद कार्िको अतभलेख नराख्न,े 
व्र्वन्त्स्थि नगने र  पूणिरूपमा नराख्न ेसाविजतनक तनकार्का खररद इकाईका कमिचारीहरू र तनकार्का 
प्रमखुलाई उिरदार्ी बनाउन ु पदिछ । साविजतनक खररद अनगुमन कार्ािलर्ले सम्बन्त्न्धि मन्रालर् 
माफि ि ्खररद कार्िको अतभलेखलाई अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन गने प्रणाली र्वकास गरी र्वद्यिुीर् माध्र्मबाट 
तनर्तमि अनगुमन गने कार्ि गनुिपदिछ । खररद र्ोजना बनाउने समर्मा रार्िर् र्ोजना आर्ोग र अथि 
मन्रालर्ले समेि खररद कार्िको अतभलेख परीक्षण हनेु प्रणाली स्थार्पि गरी खररद अतभलेख व्र्वस्थापन 
प्रभावकारी बनाउनपुदिछ । 

सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण 

र्वद्यिुीर् सरकारी खररद (ई-जीपी)  
 साविजतनक खररद प्रर्िर्ामा देन्त्खएको अस्वस्थ प्रतिस्पधािलाई न्रू्न गरी खररद प्रर्िर्ालाई खलु्ला, 
पारदशी, वस्ितुनष्ठ र र्वश्वसनीर् बनाउने उदे्दश्र्ले साविजतनक खररद अनगुमन कार्ािलर्ले र्वद्यिुीर् सरकारी खररद 
प्रणालीको र्वकास गरी सञ्चालनमा ल्र्ाएको छ । नेपाल सरकारले साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को 
तनर्म १४६ (१) बमोन्त्जम साविजतनक खररद अनगुमन कार्ािलर्ले स्थापना गरेको र्वद्यिुीर् प्रणाली 
२०७४।४।१ देन्त्ख सञ्चालनमा ल्र्ाउने तनणिर् गरे अनसुार र्ो प्रणाली लागू भै र्सको व्र्वस्थापन साविजतनक 
खररद अनगुमन कार्ािलर्ले गरीरहेको छ । र्वद्यिुीर् सरकारी खररद प्रणालीको पूवािधार, सरुक्षा जोन्त्खम पर्ािप्तिा 
िथा तनर्न्रण वािावरणको परीक्षण एवं मूल्र्ाङ्कन गने उदे्दश्र्ले सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण गदाि देन्त्खएका व्र्होरा 
देहार्अनसुार छन:्  

39. अनगुमन लेखापरीक्षण - र्वद्यिुीर् सरकारी खररद प्रणालीको उपर्ोग न्त्स्थति मूल्र्ाङ्कन र्वषर्मा 
2074।75 मा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन जारी 
गरेको तथर्ो। उक्त लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा सझुाइएका व्र्होरामध्रे् केही व्र्होराको कार्ािन्वर्न भएको 
िर सूचना प्रर्वतध तनदेशक सतमति गठन गनुिपने, वार्षिक िथा रणनैतिक र्ोजना िर्ारी गनुिपने, सूचना 
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प्रर्वतध नीति िर्ार गरी लागू गनुिपने, िेस्रोपक्ष आश्वस्ििा परीक्षण गराउनपुने, सूचना प्रर्वतध प्रणालीको 
प्रार्वतधक पक्षबाट आन्िररक लेखापरीक्षण गराउनपुने, जनशन्त्क्त व्र्वस्थापन प्रभावकारी बनाइनपुने, 
कमिचारी िातलम उन्त्चि र पर्ािप्त हनुपुने, हेल्प डेस्कको व्र्वस्था थप प्रभावकारी बनाउनपुने,  
तनर्तमििाको परीक्षण गराउनपुने, पासवडि नीति बनाई कार्ािन्वर्न गनुिपने लगार्िका व्र्होरा कार्ािन्वर्न 
भएको पाइएन । सूचना प्रर्वतधको माध्र्मबाट साविजतनक खररद प्रर्िर्ा खलु्ला, पारदशी, वस्ितुनष्ठ र 
र्वश्वसनीर् बनाउन उपर्ोग गररएको सरकारी र्वद्यिुीर् खररद प्रणाली भरपदो, सरुन्त्क्षि र प्रभावकारी 
रूपमा सञ्चालनको लातग प्रतिवेदनमा सझुाइएका उपर्ुिक्त व्र्होरा प्रभावकारी रूपमा कार्ािन्वर्न 
गनुिपदिछ।  

40. ईजीपी प्रणाली र्वकास - सूचना प्रर्वतध प्रणाली िथा सफ्टवेर्र र्वकास िथा र्वस्िार गदाि प्रणालीलाई 
सन्त्जलो, छररिो, र प्रर्वतधमैरी हनेु गरी र्थेष्ट अध्र्र्नको आधारमा र्वकास गररनपुदिछ । साविजतनक 
खररद प्रर्िर्ामा प्रतिस्पधाि, स्वच्छिा, इमानदाररिा जवाफदेर्हिा र र्वश् वसनीर्िा प्रवद्धिन गनि 
२०६३।९।३० मा जारी भएको साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ६९ अनसुार र्वद्यिुीर् 
माध्र्मबाट खररद कार्ि हनुसक्ने गरी पर्हलो पटक खररद प्रर्िर्ामा सूचना प्रर्वतधको प्रर्ोग शरुु भएको 
हो । र्वद्यिुीर् खररद प्रणाली र्वकास िथा र्वस्िार गने िममा  प्रोसेस रर-इन्त्न्जतनर्ररङ गरी सोहीअनसुार 
खररद ऐन, तनर्मावली िथा तनदेन्त्शकामा आवश्र्क पररमाजिन गरी प्रणाली तनमािण िथा कार्िन्वर्न 
गनुिपनेमा सो अनरुूप नगरी मलुभिू रूपमा र्वद्यमान प्रर्िर्ाहरूलाई नै तडजीटाइज ्गरेको देन्त्खर्ो । 
प्रणाली लागू भएको ७-८ वषिसम्म पतन प्रणाली प्रर्ोगकिाि मैरी एवं प्रर्ोग गनि सहज भएको देन्त्खएन। 
प्रणाली र्वकास गदाि सरोकार पक्ष, ई-तबतडङ्ग, कार्ि प्रवाह व्र्वस्थापन प्रणाली, प्रशासतनक व्र्वस्थापन, 
र्वद्यिुीर् ठेक्का व्र्वस्थापन प्रणाली, बैर्कङ्ग उपकरण प्रमाणीकरण, साविजतनक खररद व्र्वस्थापन सूचना 
प्रणाली र प्रणाली सरुक्षा प्रशासन जस्िा मोड्युलहरू प्रर्ोग गरेको छ । उपर्ुिक्त मोड्यलु मध्रे् र्वद्यिुीर् 
ठेक्का व्र्वस्थापन प्रणाली हालसम्म पूणि रूपमा लागू हनु सकेको देन्त्खएन । साथै अन्र् मोड्युलहरू पतन 
आंन्त्शक रूपमा मार लागू भएको पाइर्ो। 

  एकैपटक सम्पूणि मोड्यलु र्वकास गरी खचि गनुिको सट्टा चरणबद्ध रूपमा आवश्र्क र सान्दतभिक 
मोड्युल मार र्वकास गरी लागू गदै जाने नीति अवलम्बन गदाि तमिब्र्र्र्िा कार्म हनेु देन्त्खन्छ ।  

41. स्टोरेज तडभाइसको प्रर्ोग र व्र्वस्थापन - कार्ािलर्लाई प्रतिथान २० टेराबाईट क्षमिा भएको २ थान  
र्तुनटी सान स्टोरेज तडभाइस रार्िर् सूचना प्रर्वतध केन्रबाट उपलब्ध भएकोमा हस्िान्िरण प्राप्त भएको 
छैन । तडभाइस सपोटि र क्षमिाका सम्बन्धमा न्त्जम्मेवारी स्पष्ट नभएबाट प्रारन्त्म्भक सेटअप एवं 
कन्त्न्फगरेशन पश्चाि तडभाइसको वार्षिक ममिि िथा सपोटि र क्षमिा व्र्वस्थापनको काम हनु सकेको 
छैन । कमिचारीलाई स्टोरेज तडभाइसको व्र्वस्थापन सम्बन्धी िातलम नभएकोले तडभाइसमा आवश्र्क 
पररवििन िथा अपडेट गनि नसर्कएको कार्ािलर्ले जनाएको छ । रार्िर् सूचना प्रर्वतध केन्रबाट 
आतधकाररक रूपमा हस्िान्िरण प्राप्त नगरेकोले वारेन्टी िथा  ग्र्ारेन्टीको उपर्ोग गनि सर्कने अवस्था 
रहेन । सपोटि िथा व्र्वस्थापनको लातग रार्िर् सूचना प्रर्वतध केन्रबाट खचि हनुसक्ने जोन्त्खम रहेको 
देन्त्खर्ो । स्टोरेज तडभाइसको प्रातप्तसाँगै रार्िर् सूचना प्रर्वतध केन्रबाट वारेन्टी, ग्र्ारेन्टी र सपोटि िथा 
व्र्वस्थापनका कागजािसमेि हस्िान्िरण प्राप्त गनुिपदिछ । प्राप्त स्टोरेज तडभाइसको सपोटि िथा 
व्र्वस्थापनमा रार्िर् सूचना प्रर्वतध केन्रसाँग दोहोरो खचि नभएको सतुनन्त्श्चि हनुपुदिछ ।  
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42. प्रर्वतधको प्रर्ोग र अद्यावतधकिा - तनकार्हरूले उपर्ोग गरेको सूचना प्रर्वतध प्रणालीको र्वतभन्न कम्पोनेन्ट 
सरुन्त्क्षि िररकाले प्रर्ोग गनि तनरन्िर रूपमा अद्यावतधक गरररहनपुदिछ । र्वद्यिुीर् सरकारी खररद 
प्रणाली सरुक्षाको र्हसावले तनरन्िर रूपमा अद्यावतधक गरीरहनपुने प्रकृतिको अ्र्न्िै संबेदनशील प्रणाली 
हो। र्वद्यिुीर् सरकारी खररद प्रणाली र्वकास गदािका बखि प्रर्ोग गरीएका कम्पोनेन्टमा थप सरु्वधा र 
सरुक्षा सर्हिका नर्ााँ संस्करण उपलब्ध भए पतन कार्ािलर्ले तनर्तमि अद्यावतधक गने गरेको देन्त्खएन 
। परुानो संस्करण लामो समर्सम्म उपर्ोग गरीरहाँदा प्रणालीमा साइबर सरुक्षाका दृर्ष्टकोणले जोन्त्खम 
तसजिना हनु सक्ने देन्त्खन्छ ।  

  प्रणालीको मोड्युल कागजाि व्र्वस्थापन प्रणालीको लातग अलरेस्को नामको अ्र्न्िै परुानो 
िथा सपोटि नभएको कम्र्तुनटी भसिन प्रर्ोग गरेको पाइर्ो । उक्त मोड्यलुमा सपोटि सरु्वधा नतलएको 
कारण कागजाि व्र्वस्थापन प्रणालीमा समस्र्ा भई कागजाि प्राप्त गनि नसर्कने जोन्त्खम रहेको 
देन्त्खर्ो।्र्सैगरी अन्र् ८ मोड्यलुको नर्ााँ संस्करण उपलब्ध भैसके पतन शरुुदेन्त्ख हालसम्म संस्करण 
अपडेट नगरी परुानो संस्करण प्रर्ोगमा ल्र्ाइएको छ । कार्ािलर्ले उपर्ोग गरीरहेको परुानो संस्करणका 
प्रार्वतधक कम्पोनेण्ट तनर्तमि रूपमा अद्यावतधक गरी सम्भार्वि सरुक्षा जोन्त्खमलाई न्रू्नीकरण गनुिपदिछ। 

43. अतडट टे्रल - साविजतनक सेवा प्रवाहकोलातग उपर्ोगमा ल्र्ाएको सफ्टवेर्रमा प्रणाली सञ्चालनका सम्पूणि 
र्िर्ाकलाप जस्िै अपरेर्टङ्ग तसस्टम, एन्त्प्लकेसन, प्रर्ोगकिािका र्िर्ाकलाप, कम्प्र्टुरमा भएका प्र्रे्क 
घट्नाहरूको स्वचातलि रूपमा परीक्षण गरी सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षणको लातग आवश्र्क पने सूचना 
िथा डाटा स्वि: उपलब्ध गराउने अतडट टे्रललाई र्वद्यिुीर् सरकारी खररद प्रणालीमा सफ्टवेर्र तनमािण 
गदाि नैं समावेश गनुिपनेमा र्स प्रणालीमा उपर्ुिक्त व्र्वस्था रहेको पाइएन । अतडट टे्रल नहुाँदा 
सफ्टवेर्रमा आइपने घटना िथा समस्र्ा बारेमा जानकारी नहनेु र सामान्र् भन्दा सामान्र् ररु्टहरूसमेि 
िरुुन्िै पिा लगाउन नसर्कने र प्रणालीको गतिर्वतधको अनसुन्धान गनुि परेको खण्डमा आवश्र्क सूचना 
प्राप्त नहनेु अवस्था तसजिना हनु्छ । प्रणालीमा अतडट टे्रलको व्र्वस्था समावेश गनुिपदिछ ।  

44. सेवा सम्झौिा  र ि्र्ाङ्कको गोपतनर्िा -  कार्ािलर्ले प्रणालीको सपोटि सेवाको लातग एक र्वदेशी 
संर्कु्त उपिम बाह्य परामशिदािासाँग सम्झौिा गरेकोमा ि्र्ाङ्कको गोपतनर्िामा जोन्त्खम तसजिना 
हनुे सम्बन्धमा देन्त्खएका व्र्होरा देहार्बमोन्त्जम छन:्  

44.1. सम्झौिाको म्र्ाद सर्कएपतछ पतन ि्र्ाङ्कको गोपतनर्िा सधैं कार्म राख्न ुपने व्र्वस्था गनुिपनेमा 
२ वषि पतछ गोपनीर्िा भङ्ग भएमा परामशिदािालाई न्त्जम्मेबार बनाउन नसर्कने गरी सम्झौिा सर्कए 
२ वषिसम्म मार गोपनीर्िा कार्म गनुिपने व्र्वस्था उल्लेख गरेर परामशिदािाले उन्मनु्त्क्त पाउन े
प्रावधान राखेको पाइर्ो । सम्झौिा समाप्त भएपतछ पतन सदैव ि्र्ाङ्कको गोपनीर्िा कार्म गनुिपने 
प्रावधान राख् नपुदिछ । 

44.2. कार्ि सम्पन्न भए पश्चाि पतन प्रतिवेदन, ि्र्ाङ्क िथा सूचना (डाटाबेस र कागजाि समेि) 
परामशिदािाले राख्न पाउने व्र्वस्था गरेको पाइर्ो । र्सले गदाि व्र्ावसार्र्क सम्झौिाको समातप्त 
पश्चाि ्पतन बाह्य व्र्न्त्क्तसाँग सूचनाको पहुाँच रर्हरहने हुाँदा सरकारी गोप्र् सूचना चहुावट र दरुुपर्ोग 
हनुसक्ने अवस्था तनर्न्रण गनुिपदिछ ।  
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44.3. परामशिदािा कम्पनी िथा सो कम्पनीका र्वदेशी कमिचारीले नेपालमा रहेर काम गदाि कानूनी प्रावधान 
परुा गनि कुनै तनकार्मा दिाि हनुपुने वा गनुिपने भएमा ्र्स्िो दिाि गनुि नपने गरी साविजतनक खररद 
अनगुमन कार्ािलर्ले छुट गनि सहर्ोग गनुिपने प्रावधान राखेको पाइर्ो ।  

45. प्रणाली सञ्जाल सरुक्षा - कार्ािलर्ले सञ्चालनमा ल्र्ाएको प्रणालीले लामो समर्सम्म सञ्जाल सरुक्षाका 
न्रू्निम मापदण्ड समेि पूरा गरेको पाइएन । न्रू्निम मापदण्ड पूरा नगदाि प्रणाली सञ्चालनमा जोन्त्खम 
तसजिना हनेु देन्त्खन्छ । हालै मार नेक्स्ट जेनेरेसन फार्रवाल खररद गरी जडान प्रर्िर्ामा रहेको र 
आपूतििकिािले कार्ािलर्लाइि हस्िान्िरण नगरेकै अवस्थामा ्र्स्िो फार्रवाल जडान गरी प्रर्ोगमा 
ल्र्ाएकोले प्रणालीमा जोन्त्खम तसजिना हनु सक्ने देन्त्खन्छ । कार्ािलर्को सरुक्षा, तनदेन्त्शका र नीतिको 
अभावमा आपूतििकिाि र प्रणालीको सपोटि ददने िेस्रो पक्षको अनभुवको आधारमा फार्रवाल उपर्ोग गने 
तनर्म लेन्त्खनलेु प्रणाली प्रर्ोगमा चनुौिी र जोन्त्खम दबैु रहेको देन्त्खन्छ । कार्ािलर्ले खररद गरेको उक्त 
फार्रवालले मारै सम्पूणि सञ्जाल सरुक्षा प्रदान गनि नसक्ने हुाँदा सरुक्षा चनूौिीलाइि ध्र्ान ददई ×प्रणालीलाइि 
अनपुलब्ध बनाउने आिमण” रोकथाम गने र वेव एन्त्प्लकेसनलाइि जोगाउने फार्रवालको सञ्जाल सरुक्षा 
थप नगदाि प्रणाली उच्च जोन्त्खममा रहने देन्त्खर्ो । कार्ािलर्ले सञ्चालनमा ल्र्ाएको प्रणालीले लामो 
समर्सम्म सञ्जाल सरुक्षाका न्रू्निम मापदण्डसमेि पूरा गरेको देन्त्खएन । प्रणालीको सञ्जाल सरुक्षाका 
न्रू्निम मापदण्ड पूरा गनि आवश्र्क संर्न्र लागू गनुिपदिछ ।  

46. ि्र्ाङ्कको बैकन्त्ल्पक भण्डारण -  केन्रीर् डाटा सेन्टरमा दैवी र्वपन्त्ि वा अन्र् कुनै कारणले भण्डारण 
भएको ि्र्ाङ्क उपलब्ध हनु नसक्ने अबस्था आइपरेमा ि्र्ाङ्क प्राप्त हनेु गरी ि्र्ाङ्क भण्डारणको 
वैकन्त्ल्पक व्र्वस्था गनुिपदिछ । कार्ािलर्को सरकारी एकीकृि डाटा केन्रमा कोलोकेसन सेवा तलएर 
र्न्र उपकरण जडान गरेर ि्र्ाङ्क सोही स्थानमा मार भण्डारण भएको िर अन्र् स्थानमा ि्र्ाङ्क 
भण्डारणको वैकन्त्ल्पक व्र्वस्था गरेको छैन । कार्ािलर्को सरकारी एकीकृि डाटा केन्रको र्न्र 
उपकरण िथा डाटा सेन्टरमा कुनै समस्र्ा आई ि्र्ाङ्क नस्ट वा फेरबदल भएको खण्डमा ि्र्ाङ्क 
ररकभर गने कुनै व्र्वस्था रहेको छैन । उक्त न्त्स्थतिमा कार्ािलर्को ि्र्ाङ्क भण्डारणको अवस्था उच्च 
जोन्त्खममा रहेको देन्त्खर्ो । कार्ािलर्ले ि्र्ाङ्क भण्डारणको वैकन्त्ल्पक व्र्वस्था गनुिपदिछ ।    

47. बीमा व्र्वस्था - तनकार्हरूले सेवा प्रवाहका लातग खररद गरेको र्न्र, उपकरण, एन्त्प्लकेशन, प्रणालीको 
उपर्ोगका िममा चोरी, आगलागी, दघुिटना िथा प्राकृतिक प्रकोप वा दैवी र्वपन्त्िका कारण जनुसकैु 
बखि हनु सक्ने ि्र्ाङ्क िथा मानवीर् क्षति िथा नोक्सानीको न्रू्नीकरण गनि बीमा गनुिपदिछ । 
कार्ािलर्ले आफ्नो डाटा सेन्टरको हालसम्म बीमा गरेको छैन । क्षति िथा नोक्सानीबाट सरुन्त्क्षि रहन 
पूवािधार, र्न्र, उपकरण र सोको सञ्चालन िथा व्र्वस्थापनमा संलग्न जनशन्त्क्तको बीमा गनुिपदिछ ।  

48. तललाम तबिी र ि्र्ाङ्क सरुक्षा - सूचना प्रर्वतध र्न्र उपकरणहरूमा लामो समर्सम्म सूचना भण्डारण 
गने हाडि तडस्क, तसडी, म्र्ाग्नेर्टक टेप, म्र्ाग्नेर्टक तडस्क, माइिो र्फल्म, न्त्चप्स, मेमोरी काडि, फ्ल्र्ास 
स्टोरेज, फ्लपी तडस्क, न्त्जप तडस्क, अन्त्प्टकल तडस्क, तडतभतड, म्र्ाग्नेटो अन्त्प्टकल तडस्क, तसम काडि र 
पेन ड्राइभ जस्िा भण्डारण तडभाइसहरू जडान भएका हनु्छन ्। सूचना प्रर्वतधसम्बन्धी र्न्र उपकरणहरू 
तललाम तबिी र तमनाहा गदाि सोमा जडान भएका सूचना भण्डारण गने तडभाइसहरू पतन साँगै तललाम र 
सूचना बार्हररने दरुुपर्ोग हनु सक्ने जोन्त्खम रहन्छ । सूचना प्रर्वतधसम्बन्धी र्न्र उपकरणमा जडान 
भएको भण्डारण तडभाइसलाई राखेर वा नष्ट गरेर मार तललाम तबिी गने कार्ािलर्को कुनै नीति 
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रहेको पाइएन । तललाम तबिी भएका र्न्र उपकरणमा भण्डारण गरेका सूचना िथा ि्र्ाङ्क 
बार्हररने र दरुुपर्ोग हनुे जोन्त्खम रहेको देन्त्खर्ो । ्र्स प्रकारका तडभाइसहरूलाई नष्ट गने कार्िर्वतध 
नरहेको अवस्थामा कार्िर्वतध िर्ार नभएसम्म ् र्स्िा तडभाइस (जस्िै हाडि तडस्क) लाई र्न्र उपकरणबाट 
तनकालेर सरुन्त्क्षि राखेपश्चाि मार तललाम तबिी गनुिपदिछ। सूचना प्रर्वतध र्न्र उपकरणको तललाम 
तबिी गने वा तमन्हा गने प्रावधानको लातग नीतिगि व्र्वस्था गरी सोको कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ ।  

अन्र् संस्था 

नेपाल ट्रष्टको कार्ािलर् 

पूवि राजा वीरेन्र, रानी ऐश्वर्ि र तनजहरूको पररवारको देहावसान हुाँदाका बखि तनजहरूको नाममा रहेको 
र हक पगु्ने सम्पन्त्िलाई ट्रष्ट बनाई ्र्स्िो सम्पन्त्िको व्र्वस्थापन गरी रािर्हिमा प्रर्ोग गनि नेपाल ट्रष्ट ऐन, 
२०६४ बमोन्त्जम नेपाल ट्रष्ट स्थापना भएको हो । ट्रष्टले र्ो वषि रू.४ करोड २१ लाख ४९ हजार खचि गरेको 
छ । 

49. तलज भाडा - नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ५ मा अवतध िोकी तलजमा ददएको सम्पन्त्िको उपभोग 
गने पक्षले थप पुाँजी लगानीसर्हि र्वद्यमान संरचनालाई ममिि सम्भार गरी सञ्चालन गनि चाहेमा र सोबाट 
ट्रष्टलाई थप आतथिक लाभ हनेु सतुनन्त्श्चि भएमा ् र्स्िो अवतध समाप्त हनु ुअगावै समेि आवश् र्किाअनसुार 
ट्रष्टको तसफाररसमा नेपाल सरकारले तलज अवतध थप गनि सक्ने व्र्वस्था छ । ि्कालीन राजदरबारको 
तडपाटिमेन्ट अफ िाउन प्रपटी र एक तनजी कम्पनीबीच २०५२।४।३१ मा गोकणिमा रहेको ३ हजार 
९७० रोपनी १ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गामध्रे् क्षरे २ हजार ७९२ रोपनी ३ पैसा १ दाम जग्गा 
फरेष्ट ररसोटि तनमािण िथा सञ् चालन गनि ३० वषिका लातग अमेररकी डलर ५० लाख बझुाउने गरी तलज 
सम्झौिा भएको देन्त्खन्छ । सञ्चालक सतमतिको २०७६।७।२६ को तनणिर्बाट मौजदुा तलज अवतध 
समाप्त हनेु तमति (सम्वि ्२०८२) देन्त्ख पररमान्त्जिि तलज भाडा दर लागू हनेु गरी नेपाल ट्रस्ट ऐन, 
२०६४ को दफा ५ को उपदफा (३)ख अनसुार २५ (पच्चीस) वषि तलज अवतध थप गनि नेपाल 
सरकार मन्त्न्रपररषद्बाट २०७६।८।२३ मा प्रस्िाव पाररि भएको छ । सोहीबमोन्त्जम सञ्चालक 
सतमतिको २०७६।९।२९ को तनणिर्अनसुार सार्वकको प्राइभेट तलतमटेड कम्पनीसाँग तलजसम्बन्धी 
सम्झौिा गरेको देन्त्खन्छ ।  

 तलज अवतध थप गदाि परुानो सम्झौिाकै बााँकी अवतधमा अमेररकी डलर ३ लाख ७७ हजार 
७०० को हनेु रू.४ करोड ३१ लाख ८३ हजार प्र्र्क्ष आतथिक लाभ हनेु, रू.२९ करोड लगानी गरी 
४८ सरु्वधार्कु्त कोठा िथा ४०० व्र्न्त्क्त अट्ने सभाहल तनमािण हनेु, तलज अवतध थप भएको २५ 
वषिमा तलज भाडाबापि अमेररकी डलर ८९ लाख ४ हजारको रू.१ अबि १ करोड ५१ लाख २ हजार 
प्राप्त हनेु, प्र्र्क्ष रोजगारी तसजिना हनेु लगार्िका अप्र्र्क्ष लाभ पगु्ने समेिका आधार उल्लेख गरी 
तलज अवतध थप गने तनणिर् गरेको देन्त्खन्छ । उक्त सम्झौिा बमोन्त्जम संरचना तनमािणको प्रगति 
न्त्स्थतिसमेि र्र्कन हनु आएन । साथै तलजमा ददइने सम्पन्त्िको वैकन्त्ल्पक प्रर्ोग गनि सर्कने सम्भावना 
र र्वज्ञबाट अध्र्र्न नगराई र्वना प्रतिस्पधाि तलज अवतध बढाएको औन्त्च्र्पूणि नदेन्त्खएको र ट्रष्टको 
सम्पन्त्ि तलजमा ददाँदा अतधकिम लाभ हातसल हनेु गरी प्रतिस्पधाि्मक प्रर्िर्ा अवलम्बन गनुिपने व्र्होरा 
गि वषिको प्रतिवेदनमा औलँ्र्ाइएकोमा न्त्स्थति र्थावि ्छ । 
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50. सम्पन्त्ि खोजतबन िथा उपर्ोग - नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ बमोन्त्जम ट्रस्टमा रहनपुने सम्पन्त्िको नेपालतभर 
वा बार्हर खोजिलास गने व्र्वस्था  छ । नेपाल ट्रस्टको स्थापनाकालदेन्त्ख हालसम्म १२ न्त्जल्लाको 
२१ हजार ६३३ रोपनी १५ आना  जग्गा ट्रष्टको स्वातम्वमा आएको छ । र्वतभन्न वान्त्णज्र् बैङ्कमा 
स्टतलिङ पाउण्ड ५१ हजार ४२८, अमेररकी डलर १ लाख ५४ हजार ९२६ रहेको  छ । र्सैगरी 
नतबल बैङ्क तलतमटेडको ७ लाख ६२ हजार र्किा, नेपाल औद्यौतगक र्वकास तनगमको ६ हजार ७५० 
र्किा र  होटल डेला अन्नपूणिको ३० हजार ७२० र्किा समेि  ७ लाख ९९ हजार ३७३ र्किा शेर्र 
रहेको देन्त्खन्छ ।  नेपाल ट्रष्टको स्वातम्वमा आउनपुने र्वदेशन्त्स्थि चल िथा अचल सम्पन्त्िको खोजतबन 
हनु सकेको नदेन्त्खाँदा सो समेिको खोजतबन गरी संरक्षण र उपर्ोग गनुिपदिछ ।  

51. मोहीको नाममा जग्गा दिाि - नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ११ मा प्रचतलि काननुमा जनुसकैु कुरा 
लेन्त्खएको भए िापतन ट्रष्टको स्वातम्वमा रहको अचल सम्पन्त्ि कुनै व्र्न्त्क्त र्वशेष वा संस्थापकको नाममा 
दिाि हनु नसक्ने उल्लेख छ । नेपाल सरकार मन्त्न्रपररषद्को २०६४।५।२६ को तनणिर् अनसुार 
मालपोि कार्ािलर् कलंकीवाट र्वतभन्न तमतिमा  नेपाल ट्रष्टको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपजुाि प्राप्त भएको 
काठमाडौंको मािािीथि, थानकोट, सिुंगल िथा इचंगमुा रहेको १७२ रोपनी १५ आना जग्गा मोही 
िथा तनजको हकवालाको नाममा नामसारी भई गएको देन्त्खन्छ । ऐनको व्र्वस्था र्वपरीि ट्रष्टको 
सम्पन्त्ि मोहीको नाममा दिाि गने कार्ि अतनर्तमि देन्त्खएकोले उक्त जग्गा छानतबन गरी ट्रष्टको नाममा 
ल्र्ाउनपुदिछ । बालाज,ु स्वर्म्भ,ू शेष नारार्ण, थानकोटलगार्ि ११ स्थानमा रहेको ४०४ रोपनी ६ 
आना जग्गामा हालसम्म पतन मोहीहरूले खेिीपािी गरररहेको, एक तनजी र्वद्यालर् सञ्चालनमा रहेको 
देन्त्खएकोले नेपाल ट्रष्टले प्रर्ोग गनि सकेको छैन । ऐनको व्र्वस्थाबमोन्त्जम जग्गा संरक्षण गरी प्रर्ोगमा 
ल्र्ाउनपुदिछ ।  

52. सम्झौिा भन्दा बढी तनमािण - दरबारमागिन्त्स्थि २ रोपनी २ पैसा २ दाम जग्गा वार्षिक रू.४ करोड 
५० लाख भाडा तलने गरी र्विम सम्वि ्२१०४ सम्म तलजमा ददन एक प्राइभेट तलतमटेड कम्पनीसाँग 
२०७४।२।१४ मा सम्झौिा भएको छ । सम्झौिामा ३ िल्लासम्मको तनमािण कार्ि गने गरी भाडा 
दर कार्म भएकोमा सम्झौिाका शिि र्वपरीि ४ िल्ला स्थार्ी र थप एक िल्ला अस्थार्ी संरचना 
तनमािण गरेको देन्त्खर्ो । सम्झौिामा ट्रष्टलाई जानकारी गराई तनमािण कार्िको सामान्र् फेरबदल गनि 
सक्ने उल्लेख भएकोमा तनमािण कार्िको तडजाइन िथा िला संख्र्ामा सारभिू फरक पने गरी संरचना 
तनमािण भएको छ । साथै सञ् चालक सतमतिको २०७७।७।१३ तनणिर्ले सम्झौिाभन्दा फरक तनमािण 
कार्ि गने प्रथम पक्षसाँग प्रचतलि बजार मूल्र्अनसुार थप भाडा तनधािरण गरी असलु गनि प्रर्िर्ा अगातड 
बढाउन व्र्वस्थापनलाई तनदेशन ददएको देन्त्खन्छ ।  

53. तलज सम्झौिा - ट्रष्टको स्वातम्वमा काठमाडौं महानगरपातलका िाहाचलमा रहेको जग्गा ३० वषिको 
लातग तलजमा ददन सूचना प्रकाशन गरेकोमा एक कम्पनीको रू.२७ करोड ७४ लाख ७६ हजारको 
प्रस्िाव २०७४।७।१३ मा स्वीकृि गरी सम्झौिा गरेको छ । सम्झौिामा कम्पनीले रू.२२ करोड 
६१ लाख ४८ हजार लगानी गरी २०७७ असारसम्म भवन तनमािण कार्ि सम्पन्न गने, जग्गा भाडाबापि 
३० वषिमा वार्षिक रू.५ करोड १३ लाख २७ हजारका दरले ट्रष्टलाई उपलब्ध गराउने र उक्त भवन 
३० वषिपतछ ट्रष्टलाई नै हस्िान्िरण गने उल्लेख छ । सो सम्झौिामा ६ िले भवन तनमािण गने उल्लेख 
भएकोमा काठमाडौं महानगरपातलकामा १२ िले भवनको नक्सा स्वीकृतिका लातग पेस भएको जानकारीमा 
आएको छ । तलज सम्झौिाका शििहरू सारभिू रूपमा फरक पने गरी संरचना तनमािण गनि तमल्ने 
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देन्त्खाँदैन । भवन तनमािण अवतध समाप्त भएको र ि्पश् चाि ्वार्षिक रूपमा प्राप्त हनुपुने तलज भाडा 
२०७७।७८ को रू.५ करोड १३ लाख २७ हजार नोक्सान परेको अवस्था छ ।  

54. काठमाडौं प्लाजा तलज भाडा - काठमाडौं महानगरपातलका, कमलादीन्त्स्थि ५ रोपनी २ पैसा जतमनमा 
रहेको काठमाडौँ प्लाजाको भवन तलजमा ददने सम्बन्धमा सातबकको राजदरबारसाँग सम्वि ्
२०५०।३।३ मा २७ वषिको लातग एक कम्पनीसाँग सम्झौिा भएकोमा उक्त सम्झौिालाई नै कार्म 
राख् ने गरी नेपाल ट्रष्टले २०६६।९।२३ मा पूरक सम्झौिा गरेको देन्त्खन्छ । नेपाल सरकार, 
मन्त्न्रपररषद्ले २०७७।३।२ मा उक्त कम्पनीसाँग सहकार्ि िोड्ने र २०७७।३।३ देन्त्ख मातसक 
रू.६० लाख ५० हजार भाडा तलने िथा प्र्रे्क ५ वषिमा १० प्रतिशिका दरले भाडा वरृ्द्ध गने गरी 
१० वषिका लातग महानगरपातलकालाई उक्त भवन तलजमा ददने तनणिर् गरेको देन्त्खन्छ । उन्त्ल्लन्त्खि 
तमतिदेन्त्ख २०७८ आषाढ मसान्िसम्म १३ मर्हनाको भाडा कम्पनीले ट्रष्टलाई बझुाएको देन्त्खाँदैन । 
महानगरपातलकासाँग भएको सम्झौिाअनसुारको भाडालाई आधार मान्दा र्स अवतधको जम्मा रू.७ करोड 
८६ लाख ५० हजार भाडा बापि ट्रष्टको कार्ािलर्ले प्राप्त गनुिपने देन्त्खन्छ । मन्त्न्रपररषद्ले 
महानगरपातलकालाई उक्त भवन तलजमा ददने तनणिर् र्वरुद्ध समर् थप गनि अदालिमा मदु्दा दार्र गरेको 
देन्त्खन्छ । ट्रष्टको कार्ािलर्ले काठमाडौँ प्लाजामा भाडामा बतसरहेका व्र्ापारीलाई २०७७ चैर 
मसान्िसम्म भवन खाली गनि गराउन २०७७।१२।२५ मा अन्त्न्िम पटक सूचना जारी गरेकोमा सो 
भवन आंन्त्शक रूपमा मार खाली भएको जानकारी ददएको छ । नेपाल सरकार, मन्त्न्रपररषद्को तनणिर् 
कार्ािन्वर्नमा र्ढलाइ हुाँदा एकातिर नर्ााँ सम्झौिाअनसुार तलजमा तलने काठमाडौं महानगरपातलकाले सो 
जग्गा र भवन उपभोग गनि नपाउने र अकाितिर ट्रष्टलाई प्राप्त हनुपुने भाडा समर्मा प्राप्त नहनेु अवस्था 
छ । अिः नेपाल सरकारले तनणिर् गरेको तमतिदेन्त्ख हालसम्मको बााँकी भाडा असलु गरी सो भवन 
अर्वलम्ब खाली गराई नर्ााँ सम्झौिाअनसुार तलज व्र्वस्थापन गनुिपने देन्त्खन्छ ।  

गररबी तनवारण कोष 
गररब, मर्हला, दतलि र जनजातिलाई अतधकिम मारामा पररचालन गदै मागमा आधाररि कार्ििममा 

प्र्र्क्ष लगानीमाफि ि गररबी तनवारण गने उदे्दश्र्ले ६४ न्त्जल्लामा कार्ििम सञ्चालन भएको छ । र्स वषि को 
रू.१ करोड ६३ लाख ५३ हजारसमेि हालसम्म रू.२६ अबि ३६ करोड ६४ लाख ३ हजार खचि भएको छ।  

55. अनगुमन - नेपाल सरकार, मन्त्न्रपररषद्को २०७५।७।२५ को तनणिर्बाट स्वीकृि गररबी तनवारण 
कोषको पनुसिरचनासम्बन्धी कार्ािन्वर्न कार्िर्ोजनाअनसुार कोषिारा प्रवर्द्धिि सामदुार्र्क संस्था िथा 
साना पूवािधार आर्ोजनाहरू सम्बन्त्न्धि स्थानीर् िहहरूलाई नै हस्िान्िरण गरेको देन्त्खर्ो । सामदुार्र्क 
संस्थामाफि ि ्आर् आजिन, क्षमिा र्वकास, सामान्त्जक पररचालन र भौतिक पूवािधार कार्ििम गनि अनदुान 
र सदस्र्हरूको र्ोगदानसमेि रू.१९ अबि घमु्िी कोषमा रहेको छ । नेपाल सरकार मन्त्न्रपररषद्को 
२०७५।७।२५ को गररबी तनवारण कोषको पनुसंरचनाका लातग स्वीकृि कार्ि र्ोजनाको बुाँदा नं. 
४.१ बमोन्त्जम र्वस्ििृ र्ववरणसर्हि स्थानीर् िहमा हस्िान्िरण भए िापतन घमु्िी कोषको अवस्थाबारे 
अनगुमन भएको देन्त्खएन । िसथि घमु्िी कोषमा रहेको रकम दरुुपर्ोग हनु नददन कोषले समर्मा नै 
ध्र्ान ददनपुने देन्त्खन्छ । 
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्र्स्िै र्वतभन्न न्त्जल्लामा साना पूवािधार तनमािणका कार्िहरूअन्िगिि मोटरबाटो तनमािण, खानेपानी 
आर्ोजना, भवन तनमािण, तसाँचाइ आर्ोजना, कल्भटि तनमािण, माइिो हाइड्रोपावर तनमािण, पोखरी तनमािण 
लगार्िका कार्ि रहेका छन ्। कोषले तनमािण गरेका पूवािधारमध्रे् ७३५ आर्ोजनामा रू.९६ करोड 
३५ लाख ४४ हजार खचि भइसकेकोमा अधरुा अवस्थामा रहेका छन ्। सम्पन्न नभएका आर्ोजनाहरू 
सशिि अनदुानसर्हि स्थानीर् िहमा हस्िान्िरण भइकेको छ । अधरुा आर्ोजना सम्पन्न गने व्र्वस्था 
हनुपुदिछ । साथै सामदुार्र्क  संस्थाको लेखापरीक्षण िथा प्रगति प्रतिवेदनको सम्बद्ध तनकार्बाट 
अनगुमन गरी कोषको प्रभावकारी पररचालन गनुिपदिछ । 

लगानी बोडिको कार्ािलर् 

स्वदेशी िथा र्वदेशी स्रोिको पररचालन गरी पूवािधार संरचनाको तनमािण िथा सेवा क्षेरको र्वकास गरी 
लगानी प्रवद्धिन गने कार्िको लातग साविजतनक-तनजी साझेदारी िथा लगानी ऐन, २०७५ बमोन्त्जम र्स कार्ािलर्को 
स्थापना भएको हो ।  

56. कार्ि प्रगति - बोडिबाट २०७७।७८ को लातग स्वीकृि वार्षिक कार्ििममा लगानी सम्मेलन २०१९ 
मा समावेश गररएका ५० आर्ोजनाको अध्र्र्न मूल्र्ाङ्कन िथा अनगुमन पररर्ोजनाको समझदारीपर 
एवं लगानी सम्झौिा गने, र्वतभन्न कार्िर्वतध, तनदेन्त्शका एवं मापदण्ड िजुिमा गने, साविजतनक तनजी 
साझेदारीसम्बन्धी असल अभ्र्ासको अध्र्र्न गरी प्रतिवेदन िर्ार गने िथा एकल तबन्द ु सेवा केन्र 
स्थापना गरी सञ्चालन गने, साविजतनक-तनजी साझेदारी एकाई स्थापना, ठूलो क्षमिाको एक सम्मेलन 
केन्र स्थापनासम्बन्धी पररर्ोजना र्वकास िथा बजारीकरण, लगानी ददवस आर्ोजना गने, मनु्त्क्तनाथ 
केबलकार पररर्ोजना सहजीकरण िथा अनगुमन र िमोर जलर्वद्यिु आर्ोजनाको तनमािणकिाि छनौट 
गने लगार्िका कार्ििम उल्लेख भएकोमा िी कामहरू सम्पादन भएको देन्त्खएन । लगानी बोडिको 
उदे्दश्र्अनरुूप प्रभावकारी रूपमा कार्िसञ्चालन हनुपुदिछ ।  

57. कार्ििम कार्िन्वर्न - आवतधक र्ोजनाले िर् गरेका लक्ष्र्हरू हातसल गनि पूवािधार र्वकास िथा सेवा 
क्षेरमा स्वदेशी िथा र्वदेशी, तनजी िथा साझेदारीमा हनेु लगानी वदृि गने कार्िमा बोडिको भतूमका 
मह्वपूणि रहन्छ । पन्रौ र्ोजना अवतधको कुल लगानी लक्ष्र् रू.९२ खबि २९ अबि २९ करोड 
रहेकोमा ३९ प्रतिशि साविजतनक क्षेरबाट, ५.४ प्रतिशि सहकारी क्षेरबाट र ५५.६ प्रतिशि तनजी 
क्षेरबाट र्ोगदान गररने लक्ष्र् रहेको छ । देशमा साविजतनक तनजी साझेदारी िथा तनजी लगानीसम्बन्धी 
पररर्ोजनाको नीति िजुिमा गने, पररर्ोजनाका लातग लगानी स्वीकृि गने, र्वदेशी लागानीको स्वीकृति र 
प्रवद्धिन गने, पररर्ोजनाको सूची िर्ार गनुिका साथै प्राथतमकिा प्राप् ि पररर्ोजना छनौट गने कार्ि समेि 
बोडिको क्षेरातधकारतभर पदिछ । कररब दईु दजिन पररर्ोजनाहरूको पूवि सम्भाव्र्िा िथा सम्भाव्र्िा 
अध्र्र्न गने कार्ििम रहेकोमा पररर्ोजना छनौट गनिका लातग आवश् र्क मापदण्ड र मागिदशिन  िर्ार 
नभएकाले अपेन्त्क्षि लक्ष्र् हातसल गनि सकेको देन्त्खाँदैन।  

58. बैठक - साविजतनक-तनजी साझेदारी िथा लगानी ऐन, २०७५ ले तनददिष्ट गरेअनसुारका र्वषर्मा आवश् र्क 
तनणिर् गनि वषिमा कम्िीमा ६ पटक बोडिको बैठक बस्नपुने काननुी व्र्वस्था रहेकोमा उपलब्ध 
र्ववरणअनसुार २०७७।७८ मा ३ बैठक बसी ३१ तनणिर् भएका छन ्। र्ो वषि ६२३.४ मेगावाट 
क्षमिाका ५  जलर्वद्यिु पररर्ोजनाका लातग रू.१  खबि ३५ अबि ६९ करोड लगानी स्वीकृि गरेको 



प्रधानमन्री िथा मन्त्न्रपररषद्को कार्ािलर् 

 76 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९  

र गैरऊजाि क्षेरका ४ पररर्ोजनाको र्वस्ििृ सम्भाव्र्िा अध्र्र्न िथा र्वस्ििृ पररर्ोजना अध्र्र्न 
प्रतिवेदन भई मूल्र्ाङ्कनको प्रर्िर्ामा रहेको देन्त्खन्छ । बोडि बैठक तनर्तमि नहुाँदा कतिपर् पररर्ोजना 
र्वकास कार्ािन्वर्न, सहजीकरण, लगानी प्रवद्धिन, संस्थागि र्वकासलगार्िका र्वषर्मा समर्मै तनणिर् र 
्र्सको कार्ािन्वर्न हनु नसकेको अवस्था छ । काननुले तनददिष्ट गरेको बैठक व्र्वस्थापन गरी 
लगानीका सम्भावना र क्षेरहरूको खोजी गरी थप कार्िर्ोजना बनाउनपुदिछ ।  

59. अनगुमन - साविजतनक तनजी साझेदारी िथा लगानी ऐन, २०७५ को दफा ९ बमोन्त्जम लगानी बोडिको 
क्षेरातधकारअन्िगिि पने पररर्ोजनाहरूको कार्ािन्वर्न िथा अनगुमन गनि एवं सो कार्िमा सहजीकरणका  
लातग लगानी बोडिका उपाध्र्क्षको संर्ोजक्वमा अनगुमन िथा सहजीकरण सतमति गठन हनेु व्र्वस्था 
छ । र्स वषि पााँचौँ र छैठौँ अनगुमन िथा सहजीकरण सतमतिको बैठक बसी सम्झौिाअनसुारका 
पररर्ोजनाहरू कार्ािन्वर्न भए नभएको अनगुमनको र्ववरण प्रस्ििु गने तनणिर् भएको देन्त्खन्छ । 
कार्ािलर् स्थापनाको एक दशकको अवतधमा अनगुमन िथा सहजीकरण सतमतिको बैठक ६ पटकमार 
बसेकोले अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन कार्ि प्रभावकारी रूपमा गनुिपने देन्त्खन्छ । 

अनगुमन िथा बेरूजू 

• अनगुमन - गि वषिको प्रतिवेदनमा खचि तमिव्र्र्ी नभएको, लक्ष्र्अनसुार प्रगति नभएको, प्रार्वतधक परीक्षण 
प्रतिवेदनले औलँ्र्ाएका ररु्टहरूको अनगुमन नभएको, सम्झौिाको कार्ािन्वर्न नभएको, नेपाल ट्रष्टको सम्पन्त्ि 
उपर्ोग नभएको लगार्िका व्र्होरा औलँ्र्ाइएकोमा सधुार भएको देन्त्खएन । र्वगिका व्र्होरा पनुरावनृ्त्ि 
नहनेु गरी कार्िसम्पादन गनुिपदिछ । 

• बेरूजू न्त्स्थति - र्ो वषि मन्रालर् र मािहिसमेिका तनकार्को लेखापरीक्षणबाट देन्त्खएको बेरूजूको न्त्स्थति 
देहार्अनसुार छ: 

➢ सरकारी कार्ािलर्िफि  ७७ तनकार्मा र्ो वषि रू.१ अबि ८ करोड ६ हजार बेरूजू देन्त्खएकोमा प्रारन्त्म्भक 
प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ रू.१ करोड ११ लाख ४४ हजार फस्र्ौट गरेकोले रू.१ अबि ६ करोड 
८८ लाख ६२ हजार फस्र्ौट गनि बााँकी रहेको छ । सोमध्रे् रू.८ करोड ६६ लाख ५१ हजार म्र्ाद 
नाघेको पेस्की रहेको छ । र्ससम्बन्धी र्ववरण अनसूुची १५ मा छ । 

➢ संगदठि संस्था एवं सतमति २ िफि  र्ो वषि रू.२ करोड ४४ लाख ९९ हजार बेरूजू देन्त्खएकोमा फस्र्ौट 
नगराएकोले बााँकी रहेको छ । र्ससम्बन्धी र्ववरण अनसूुची १६ मा छ । 
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अर्ि मन्रालय 

नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोजजम मन्रालयको कायिक्षरेमा आतर्िक नीतिको 
िजजिमा गरी राजस्व प्रक्षेपण एवं सङ्कलन गदै योजना िर्ा कायिक्रममा साधनको प्रभावकारी व्यवस्र्ापन, उच्च, 
ददगो, भरपदो र गररबी तनवारणोन्मजख आतर्िक वरृ्ि हातसल गने, पारदजशििा र र्वत्तीय जवाफदेर्हिा वरृ्ि गने, 
वार्षिक कायिक्रम र बजेटको माध्यमबाट साविजतनक खचि व्यवस्र्ापन गरी आतर्िक नीति कायािन्वयनमा सहयोग 
पजर् याउने लगायिका कायि रहेका छन ्। मन्रालय र मािहिका सरकारी कायािलय िर्ा संगदठि संस्र्ा समेि 
२२४ तनकायबाट कायिसम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ । 

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मािहिसमेि २१४ सरकारी कायािलयको तनम्नानजसार रू.२१ खबि ७७ 
अबि २९ करोड ७३ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ: 

(रू.लाखमा) 
र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य जम्मा 

6,31,26,80 10,63,03,20 ६,५६,२8 ४,७६,४३,४४ २१,७७,२९,७3 

2. संगदठि संस्र्ा, सतमति र अन्य संस्र्ा - यो वषि १० संस्र्ाको रू.20 खबि 31 अबि 51 करोड 19 
लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । 

3. कायिमूलक लेखापरीक्षण - यो वषि बीमा सतमतिको तनयमन र्वषयको कायिमूलक लेखापरीक्षण गररएको 
छ ।  

4. सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण - यो वषि एकल कोष खािा प्रणाली र स्वचातलि भन्सार जााँचपास प्रणालीसमेि 
२ र्वषयको सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण गररएको छ । 

5. ददगो र्वकास लक्ष्य - ददगो र्वकास लक्ष्यहरू वििमान अवस्र्ा र भावी मागिजचर (सन ्२०१६-२०३०) 
को कायािन्वयन र उपलजधध मापन गनि ियार गररएको संरचनाबमोजजम कज ल सूचकमध्ये ४६ सूचकको 
लातग अर्ि मन्रालयलाई जजम्मेवार तनकायको रूपमा पर्हचान भएको छ । जजम्मेवारी िोर्कएका ४६ 
सूचकमध्ये २७ सूचकका लातग मापन आधार खजलाइए िापतन १९ सूचकका लातग मापनको आधार िोर्कएको 
छैन । सन ्२०२२ लाई मापनको दोस्रो माइलस्टोन िोर्कएको छ।मन्रालयले 2077।78 सम्मको 
प्रगतिको अवस्र्ा मूल्याङ्कन गरेको छैन । रार्िय योजना आयोगले प्रकाशन गरेको ददगो र्वकास लक्ष्य 
२०१६ देजख २०१९ सम्म (प्रर्म माइलस्टोन अवतध) को प्रगति मूल्याङ्कनमा १६ सूचकका प्रगतिको 
अवस्र्ा उल्लेख भए िापतन अन्य सूचकको प्रगति उल्लेख भएको देजखाँदैन ।  

5.1 ददगो र्वकास लक्ष्य २०१६ देजख २०१९ सम्म (प्रर्म माइलस्टोन अवतध) को प्रगति मूल्याङ्कनमा 
उल्लेख भएका १६ सूचकमध्ये प्रति १ लाख वयस्कहरूमा वाजणज्य बैङ्कहरूको शाखा संख्या २३ 
पजर् याउनजपनेमा १६ रहेको, कज ल गाहिस््य उत्पादनमा अनजसन्धान र र्वकास खचि ०.६२ प्रतिशि हजने 
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लक्ष्य रहेकोमा ०.३0 प्रतिशि रहेको, उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क र ज्याला सूचकाङ्कको अनजपाि २.९६ 
िोर्कएकोमा १.९७ रहेको, बजेटमा आन्िररक राजस्वको अनजपाि ७७.१ प्रतिशि हजनजपनेमा ७३.९ 
प्रतिशि, कज ल आन्िररक बजेटको अनजपािमा आतधकाररक र्वकास सहायिा १५.८ प्रतिशि लक्ष्य 
िोर्कएकोमा ११.२ प्रतिशि, कज ल गाहिस््य उत्पादनको िजलनामा प्रत्यक्ष वैदेजशक लगानी (इन्वाडि स्टक) 
७.३ प्रतिशि हजने लक्ष्य िोर्कएकोमा ६.२ प्रतिशि, वस्िज र सेवाको तनयाििको अनजपािमा ऋणको सााँवा 
धयाज भ जक्तानीको अनजपाि १३.२ हजने लक्ष्य भएकोमा ८.८९ प्रतिशि रहेको र तिनि बााँकी ऋण र कज ल 
गाहिस््य उत्पादनको अनजपाि २८.८0 प्रतिशिमा सीतमि राख्न ेलक्ष्य तलइएकोमा ३०.३० प्रतिशि 
रहेकाले िोर्कएबमोजजम प्रगति हजन सकेको देजखाँदैन । उजल्लजखि सूचकाङ्क प्रयोग गरी मन्रालयले 
प्रत्येक वषि मूल्याङ्कन गरी कायािन्वयन अवस्र्ाबारे जानकारी राख्नजपनेमा मन्रालयिहमा कज नै अनजगमन 
मूल्याङ्कन हजने गरेको पाइएन । 

5.2 रार्िय योजना आयोगको आवश्यकिा, लागि अनजमान िर्ा र्वत्तीय रणनीति प्रतिवेदन, २०१७ बमोजजम 
ददगो र्वकास लक्ष्य हातसल गनि नेपालले वार्षिक रू.२० खबि २५ अबि लगानी आवश्यक रहेको अनजमान 
मध्ये वार्षिक औसि रू.५ खबि ८५ अबि अपजग हजने देजखन्छ। अपजग बजेटमध्ये  साविजतनक र तनजी 
क्षेरहरूमा ददगो र्वकास लक्ष्यका लातग र्वत्त व्यवस्र्ाको अन्िराल क्रमशः रू.२ खबि १८ अबि  र रू.३ 
खबि ६७ अबि हजने अनजमान गरेको देजखन्छ । र्वद्यमान आतर्िक सङ् कज चनको अवस्र्ा, नेपाली मजद्राको 
र्वतनमय दरमा आएको तगरावट, मजद्रास्फीतिलगायिका कारण ददगो र्वकास लक्ष्यका क्षरेहरूमा लगानीका 
लातग र्वत्तीय स्रोिको आवश्यकिा अझ बढ्ने र नपजग स्रोिको अन्िराल अनजमान गरेभन्दा बढी हजने 
अवस्र्ा रहेको छ।  

 समग्र र्वत्त नीति िजजिमा गनि यो मन्रालय जजम्मेवार हजने भएकाले व्यापक लागि सहभातगिा 
जजटाउने सम्बन्धमा र्वत्तीय स्रोि वरृ्िका लातग राजस्वका दायरा र्वस्िार गरी र्प राजस्व सङ्कलन गने, 

वैदेजशक सहायिाको उच्चिम पररचालन गनेिफि  अग्रसर हजनजपदिछ । सारै् सहकारी र तनजी क्षेरको 
सहभातगिा अतभवरृ्ि गनि र्प प्रयास गनजिपदिछ । 

6. र्वकास लक्ष्य - नेपाल अतिकम र्वकतसि रािको समूहबाट र्वकासशील मजलजकमा स्िरोन्नति हजन आवश्यक 
३ मापदण्डमध्ये २ मापदण्ड पूरा गरेको छ । सन ्२०२१ मा भएको मूल्याङ्कनबाट मानव सम्पजत्त 
सूचकाङ्कको थ्रसेहोल्ड ६६ भन्दा बढी हजनजपनेमा ७४.9 र आतर्िक जोजखम सूचकाङ्कको थ्रसेहोल्ड ३२ 
भन्दा कम हजनजपनेमा  २४.७ प्राप्त गरी दजवै थ्रसेहोल्ड पूरा गरेकोले सन ्२०२६ देजख र्वकासशील 
मजलजकमा रुपान्िरण हजने तनणिय संयजक्त राि संघले गरेको देजखन्छ। सन ्२०२१ को मूल्याङ्कनअनजसार 
प्रतिव्यजक्त आयको  थ्रसेहोल्ड अमेररकी डलर १ हजार २२२ रहेकोमा अमेररकी डलर १ हजार २७ 
मार भएकाले पूरा हजन सकेको देजखाँदैन। स्िरोन्नति पश्चाि ्कम र्वकतसि रािको रूपमा पाइरहेको 
व्यापार सहजीकरण, कोटा सजर्वधा अन्त्य हजने भएकाले सोको असर न्यून गनि लगानीमैरी वािावरण 
तसजिना गरी व्यापार र्वर्वधीकरण, आन्िररक उत्पादन अतभवरृ्ि, तनजी क्षेरको प्रतिस्पधाित्मक क्षमिा 
अतभवरृ्ि गनेिफि  अग्रसर हजनजपदिछ । 

• समर्िगि आतर्िक जस्र्ति 

7. समग्र आतर्िक अवस्र्ा - मजलजकको र्वद्यमान आतर्िक पररसूचकहरू अन्िगिि आतर्िक वरृ्िदर, उपभोग, 
लगानी र बचि, राजस्व, तनजी क्षेरको पजाँजी िर्ा सरकारी खचिको अवस्र्ा, वैदेजशक सहायिा पररचालन, 
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मजद्रास्फीति, आयाि तनयाििलगायि कज ल गाहिस््य उत्पादनमा भएको पररवििनलगायिका पक्षहरूको 
र्वश्लषेणबाट देजखएका धयहोरा तनम्नानजसार छन:् 

प्रतिशिमा) 

र्वषय 

 

nIo -kGw|f}F of]hgf cg';f/_ प्रगति 
2080।81 2077।78 2075।76 2076।77 2077।78 

आतर्िक वरृ्िदर  10.3 9.60 ६.४0 -2.10 4.25 

उपभोक्ता मजद्रास्फीति दर 6.0 ६.० ४.६0 6.20 ३.६0 

कज ल राजस्व/गाहिस््य उत्पादन 30.0 27.0 २१.५० 20.28 21.9 

कज ल रार्िय बजेट/गाहिस््य उत्पादन 43.3 42.6 २८.७८ 27.87 28.0 

चालज खचि/गाहिस््य उत्पादन 17.9 20.5 १८.५७ 20.03 19.8 

पजाँजीगि खचि/गाहिस््य उत्पादन 18.6 16.8 ६.२६ 4.83 5.40 

वैदेजशक अनजदान/गाहिस््य उत्पादन 3.0 - ०.८0 0.50 0.63 

वैदेजशक ऋण/गाहिस््य उत्पादन 5.70 - २.४0 4.20 3.06 

आन्िररक ऋण/गाहिस््य उत्पादन 4.30 - २.५0 5.0 5.24 

व्यापार घाटा/गाहिस््य उत्पादन 35.3 39.6 ३४.२ 28.10 32.7 

तनयािि /गाहिस््य उत्पादन 15.7 11.3 २.५0 2.50 3.30 

आयाि /गाहिस््य उत्पादन 51.0 50.9 ३६.८ 30.6 36.0 

बजेट घाटा/गाहिस््य उत्पादन 10.0 10.5 ८.८0 8.12 7.05 

स्रोिः  पन्रौं योजना र आतर्िक सभेक्षण २०७8।७9  

7.1 मातर् उजल्लजखि ि्याङ्क र्वश्लषेण गदाि पन्रौँ योजनामा औसि १०.3 प्रतिशि र २०७7।78 मा 
आतर्िक वरृ्िदर 9.6 प्रतिशि हजने लक्ष्य रहेकोमा यो वषि 4.25 प्रतिशि वरृ्िदर रहेकोमा २०७७।७८ 
सम्मको औसि वरृ्िदर १.08 प्रतिशि मार रहेको छ। पन्रौँ योजना र यो वषि उपभोक्ता मजद्रास्फीति 
६ प्रतिशिमा सीतमि गने लक्ष्य रहेकोमा वाजछछि सीमातभर रही उपभोक्ता मजद्रास्फीति 3.6 प्रतिशि 
मार रहे िापतन र्ोक मजद्रा जस्फतिदर ६.9 प्रतिशि रहेको देजखन्छ । पन्रौँ योजना र यस वषिको 
पजाँजीगि खचि कज ल गाहिस््य उत्पादनको क्रमशः १८.६ प्रतिशि र १६.८ प्रतिशि गने लक्ष्य रहेकोमा 
यो वषिसम्म औसि 5.12 र २०७७।७८ मा ५.४ प्रतिशि मार पजगेको देजखन्छ। वैदेजशक अनजदानको 
उपयोग अपेजक्षि रूपमा पररचालन हजन नसकेको कारण कज ल गाहिस््य उत्पादनको ३ प्रतिशि रहनजपनेमा 
0.63 प्रतिशि मार रहेको छ। तनयाििलाई कज ल गाहिस््य उत्पादनको िजलनामा ११.३ प्रतिशि पजर् याउने 
लक्ष्य तलइएकोमा ३.३ प्रतिशिमा सीतमि भएको छ ।  

7.2 पन्रौँ योजनाले 2077।78 मा कृर्ष, उद्योग र सेवा क्षरेको वरृ्िदर क्रमशः ५.१ प्रतिशि, १५.६ 
प्रतिशि र १० प्रतिशि रहने लक्ष्य तलएको छ । आतर्िक सभेक्षणअनजसार २०७7।७8 मा कृर्ष, 
उद्योग र सेवा क्षेरको वरृ्िदर क्रमश २.८५ प्रतिशि, 4.५१ प्रतिशि िर्ा 4.१९ प्रतिशि मार रहेको 
छ। त्यसैगरी २०७७।७८ को कज ल गाहिस््य उत्पादनमा कृर्ष, उद्योग र सेवा क्षेरको अंश क्रमशM 
25.5 प्रतिशि, 13.1 प्रतिशि िर्ा 61.8 प्रतिशि रहेको छ । पन्रौं योजनाको लक्ष्यअनजसार 
िोर्कएको क्षरेमा प्रगति हातसल गने कायि च जनौिीपूणि देजखएको छ । 

7.3 संघीय सरकारको बजेट घाटा २०७६।७७ मा रू.३ खबि १७ अबि ८० करोड रहेकोमा २०७७।७८ 
मा रू.३ खबि १ अबि ३८ करोड रहेको देजखन्छ । यो वषि कज ल गाहिस््य उत्पादनमा संघीय खचि 
२७.98 प्रतिशि रहेको छ जजन गिवषि २८.०६ प्रतिशि रहेको तर्यो। त्यसैगरी २०७७।७८ मा 
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चालज खचि,  पजाँजीगि खचि र र्वत्तीय व्यवस्र्ासाँग कज ल गाहिस््य उत्पादनको अनजपाि क्रमश: १९.८० 
प्रतिशि, ५.४० प्रतिशि र २.८० प्रतिशि रहेकोले लक्ष्य भन्दा न्यून रहेको देजखन्छ।कज ल गाहिस््य 
उत्पादनमा संघीय सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्वको अनजपाि २१.८८ प्रतिशि रहेकोमा संघीय 
सरकारले उपयोग गने राजस्वको अनजपाि १९.२९ प्रतिशि रहेको देजखन्छ। 

 योजना अवतधको दोस्रो वषिको प्रगति योजनाको लक्ष्य भन्दा न्यून रहेकोले समर्िगि आतर्िक 
पररसूचकमा सकारात्मक सजधार गनि मजद्रा स्फीतिलाई तनधािररि सीमामा राख्नजका सारै् चालज खािा घाटाको 
तनयन्रण, तनयािि प्रवििन, सरकारी खचिको प्रभावकारी व्यवस्र्ापन, वैदेजशक सहायिाको प्रभावकारी 
पररचालन, उपलधध स्रोि साधनको समजजचि उपयोग, आन्िररक उत्पादनमा वरृ्ि िर्ा लगानी र्वस्िार 
गनि सरकारी, तनजी र सहकारी क्षेरबाट समन्वयात्मक रूपमा प्रयास गनजिपने देजखन्छ।  

7.4 पन्रौँ योजनाले खाद्य र पोषण सजरक्षा िर्ा खाद्य सम्प्रभ जिा सर्हिको ददगो एवं समिृ कृर्ष अर्ििन्र 
बनाउने सोच अनजरूप कृर्ष क्षरेलाई आत्मतनभिर एवं तनयाििमजखी उद्योगका रूपमा रुपान्िरण गने लक्ष्य 
तलएको देजखन्छ।कज ल गाहिस््य उत्पादनको एक तिहाई अंश कृर्ष क्षेरले ओगटेकोले कृर्ष उत्पादनलाई 
टेवा पजर् याउन कृर्ष िर्ा पशजपन्छी र्वकास मन्रालयमाफि ि ् रासायतनक मलमा रू.11 अबि समेि 
कृषकलाई कज ल रू.15अबि 5 करोड अनजदान उपलधध गराएको छ। आतसकज डा ि्याङ्कको र्वश्लषेण 
गदाि  गिवषि रू.७२ अबि ८० करोड ५८ लाख (भन्सार प्रयोजन मूल्य) को कृर्ष सजधार शजल्क लाग्ने 
कृर्षजन्य सामग्री पैठारी भएकोमा  यो वषि रू.१ खबि २१ अबि ९९ करोड ३४ लाखको सजधार शजल्क 
लाग्ने कृर्षजन्य सामग्री पैठारी भएको देजखदा कृर्षजन्य वस्िजको पैठारी गिवषिको िजलनामा ६७.५६ 
प्रतिशिले वरृ्ि भएको देजखन्छ। कृर्षजन्य सामग्रीको आन्िररक उत्पादन वरृ्ि गनि संघीय, प्रदेश र 
स्र्ानीय सरकारले र्वतभन्न अनजदान िर्ा कायिक्रम सञ्चालन गरी ठूलो रकम कृर्षजन्य क्षेरमा लगानी 
गरेको भए िापतन कृर्षजन्य सामग्रीको आयाि वरृ्ि हजाँदै गएको छ। आन्िररक उत्पादन वरृ्ि गरी कृर्ष 
क्षेरलाई ददगो, भरपदो एवं आत्मतनभिर बनाउन मौजजदा कृर्ष कायिक्रमको पजनरावलोकन गनजिपदिछ। 

8. मध्यमकालीन खचि संरचना - सरकारको दीघिकालीन सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, रणनीति र प्रार्तमकिाका सारै् 
वार्षिक नीति िर्ा कायिक्रम र ददगो र्वकासको लक्ष्य सन ्2030 को मागिजचरलाई समेि आधार तलई 
मध्यमकालीन खचि संरचना िजजिमा हजने गरेकोमा २०७७।78 को लातग िय गररएको मध्यमकालीन 
खचि संरचनाको अवस्र्ा देहायबमोजजम छ:       

(रू.लाखमा) 
मध्यमकालीन खचि संरचनाले २०७७।७८ का लातग िय गरेको र्वतनयोजन िर्ा स्रोिको 

अनजमान 

खचि संरचनाको िजलनामा 
बजेटको अन्िर  

र्ववरण 2075।76 2076।77 2077।78 2075।76 2076।77 
बजेटको अनजमान 

चालज खचि 9686023 10013584 9489406 196617 524178 
पजाँजीगि खचि 6900731 5459011 3529175 3371556 1929836 
र्वत्तीय व्यवस्र्ा 2059246 2118102 1727873 331373 390229 

कज ल 18646000 17590697 14746454 3899546 2844243 
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स्रोि अनजमान 

राजस्व 12263000 11697700 8896184 3366816 2801516 
वैदेजशक अनजदान 719000 630000 605277 113723 24723 
वैदेजशक ऋण 3514000 3390000 2994993 519007 395007 
आन्िररक ऋण 2150000 1872996 2250000 -100000 -377004 

कज ल 18646000 17590696 14746454 3899546 2844242 

 आतर्िक कायिर्वतध िर्ा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा ६ बमोजजम मध्यमकातलन 
खचि संरचना ियार गरी सबै िहका सरकारमा संस्र्ागि गनि रार्िय योजना आयोगले सहयोगी र 
संयोजनकारी भतूमका तनवािह गनजिपदिछ। मध्यमकालीन खचि संरचनामा समर्िगि र्वत्त, बजेट र नतिजा 
खाका बीच सामन्जस्यिा गरी बजेट सूचना प्रणालीमा प्रर्वि गरी सोको कायािन्वयनका लातग रार्िय 
योजना आयोग, अर्ि मन्रालय र अन्य सम्बजन्धि मन्रालय बीच प्रभावकारी समन्वय गनजिपदिछ । 

9. राजस्व अनजमान र असजली - अर्ि मन्रालयबाट प्राप्त र्ववरणअनजसार ३ वषिको राजस्व असजली देहायअनजसार 
छ:  

(रू.लाखमा) 

र्ववरण 

@)&%.&^ @)&^.&& २०७७।७८ 

लक्ष्य असजल 

असजल 
प्रतिशि 

लक्ष्य असजल 

असजल 
प्रतिशि 

लक्ष्य असजल 

असजल 
प्रतिशि 

आयकर २०९६८५३ १९४४२०४ ९२.७२ २८०३५१० २१९६८९५ ७८.३६ 2380387 2300773 96.66 

मूल्य अतभवरृ्ि कर  २५०८८२६ २४१६६८० ९६.३३ ३१५००८३ २२४०७०५ ७१.१३ 

 

3021687 2820191 

93.33 

अन्िः शजल्क १२४८८८८ १२१८५४१ ९७.५७ १६९९८२१ १००६२२६ ५९.२० 1555041 1337805 86.03 

भन्सार महसजल 1515941 १४३३१९८ ८७.११ २१३२००४ १३७९९०३ ६४.७२ 1935547 2013896 104.05 

अन्य कर 12295१5 1384115 १२८.०२ 1334915 1589395 119.06  1214922 1314876 108.23 

जम्मा 8600023 ८३९६७३८ ९७.८६ १११२०३३३ ८४१३124 ७५.६६ 10117584 9787541 96.74 

 उजल्लजखि र्ववरणअनजसार २०७7।७8 मा रू.९ खबि ७८ अबि ७५ करोड ४१ लाख (अन्य 
प्रातप्त समेि) राजस्व असजल भई गि वषिको िजलनामा राजस्व असजली १६.३४ प्रतिशिले बढी देजखन्छ। 
यो वषि  राजस्व असजलीको लक्ष्य रू.१० खबि ११ अबि ७५ करोड ८४ लाख रहेकोमा लक्ष्यको 
िजलनामा ९६.७४ प्रतिशि सङ्कलन भएको छ। कर राजस्व सङ्कलनिफि  यो वषि रू.८ खबि ७० अबि 
१० करोड ६७ लाख असजल भई लक्ष्यको िजलनामा ४.६९ प्रतिशिले घटी रहेको छ । यो वषि गैरकर 
राजस्व रू.६८ अबि २१ करोड ४५ लाख असजल भई लक्ष्यको िजलनामा ३०.९६ प्रतिशि िर्ा गि 
वषिको िजलनामा २७.१९ प्रतिशि न्यून देजखन्छ । महालेखा तनयन्रक कायािलयले ियार गरेको सजञ्चि 
कोष र्हसाबमा राजस्व असजली रू.९ खबि ७६ अबि ३२ करोड ९ लाख उल्लेख छ । महालेखा 
तनयन्रक कायािलयबाट पेस भएको राजस्वको केन्द्रीय आतर्िक र्ववरणमा र मन्रालयले ियार गरेको 
राजस्वको र्ववरणमा बााँडफााँट हजने रकम समेि समावेश गरेकोले रू.२ अबि ४३ करोड ३२ लाख 
राजस्व फरक देजखएको छ।  

• राजस्व नीति िर्ा मागिदशिन 

10. स्रोिको प्रक्षपेण - राजस्व प्रक्षेपणको आधार तलाँदा कज ल गाहिस््य उत्पादनलगायि अन्य आधार तलने 
गरेको देजखन्छ । पन्रौँ योजनाको अन्त्यसम्म कज ल राजस्व र कज ल गाहिस््य उत्पादनको अनजपाि ३० 
प्रतिशि हजने र २०७७।७८ मा २७ प्रतिशि हजने लक्ष्य तलइएकोमा 2076।77 मा राजस्व सङ्कलन 
कज ल गाहिस््य उत्पादनको २०.८० प्रतिशि िर्ा 2077।78 मा २१.९ प्रतिशि मार रहेको 
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देजखएकोले राजस्व सङ्कलन र पररचालनलाई र्प प्रभावकारी बनाउनजपने देजखन्छ । कज ल गाहिस््य 
उत्पादनको अनजमान गदाि समेट्नजपने सबै नवीनिम व्यवसाय र अनौपचाररक क्षेरलगायिलाई गाहिस््य 
उत्पादनको दायरामा ल्याई ि्याङ्क यर्ार्िपरक बनाउनजपदिछ।  

11. राजस्व नीति - बजेटले कोरोना संक्रमण जोजखमका कारण प्रभार्वि कृर्ष, उद्योग िर्ा सेवा व्यवसायको 
पजनरुत्र्ान हजने गरी करका दर समायोजन, छजट िर्ा सहजतलयि प्रदान गने, करयोग्य आतर्िक 
र्क्रयाकलापलाई करको दायरामा ल्याउाँदै प्रगतिशील, समन्यार्यक, पारदशी र व्यवसायमैरी राजस्व 
प्रणालीको र्वकास गने, औद्योतगक संरक्षण गरी आन्िररक उत्पादन प्रोत्साहन गने र अनावश्यक िर्ा 
मानव स्वास््यका लातग हातनकारक एवं वािावरणमा ह्रास ल्याउने वस्िजको आयाि तनरुत्सार्हि गने दक्ष, 
व्यावसार्यक र स्वच्छ कर प्रशासनको र्वकास, प्रर्क्रयागि सरलीकरण, सूचना प्रर्वतधको प्रयोग, कर 
कानूनको पररपालनामाफि ि्\ कर सहभातगिा अतभवरृ्ि गने, राजस्व च जहावट तनयन्रण गने र गैरकर 
राजस्वको दायरा र्वस्िार गदै दरलाई पजनरावलोकन गने उदे्दश्य तलएको छ। यस सम्बन्धमा देजखएका 
प्रमजख व्यहोरा देहायअनजसार छन:्  

11.1 बजेट वक्तव्यमा कोरोनाबाट प्रभार्वि व्यवसायलाई राहि ददने, जशतर्ल भएको आतर्िक र्क्रयाकलापलाई 
चलायमान बनाई पजनरुत्र्ान गने र राजस्व प्रणालीलाई आन्िररक आयमा आधाररि बनाई साविजतनक 
र्वत्तको ददगो र भरपदो स्रोिको रूपमा स्र्ार्पि गदै जाने उल्लेख गरेकोमा आशािीि प्रगति हातसल हजन 
सकेको छैन । यो वषि कज ल राजस्व असजली रू.९ खबि ७८ अबि ७५ करोड ४१ लाखमध्ये पैठारीमा 
आधाररि भन्सार महसजल रू.1 खबि ६८ अबि १८ करोड ५२ लाखलाई मार आधार तलाँदा पैठारीमा 
आधाररि राजस्वको अंश 1७.१८ प्रतिशि देजखन्छ जजन गि वषि १६.40 प्रतिशि रहेको तर्यो । 
त्यसैगरी पैठारीमा आधाररि भन्सार महसजल, मूल्य अतभवरृ्ि कर र अन्िःशजल्कसमेिलाई आधार तलाँदा 
कज ल राजस्व असजलीको ३९.४२ प्रतिशि (रू.३ खबि ८५ अबि ८६ करोड ३४ लाख) रहेकोले आयािमा 
आधाररि राजस्वको अंश उल्लेख्य देजखन्छ जजन गि वषि 35.60 प्रतिशि रहेको तर्यो । पैठारीमा 
आधाररि राजस्व संरचनालाई पररवििन गनि आन्िररक उत्पादन सोको उपयोगमा वरृ्ि गरी आन्िररक 
राजस्व सङ्कलनको ददगो आधार िय गनजिपदिछ । 

11.2 सबै आतर्िक र्क्रयाकलापलाई औपचाररक अर्ििन्रमा समावेश गनि र्वद्यजिीय माध्यमबाट कारोबार गनजिपने 
व्यवस्र्ालाई र्प प्रभावकारी बनाउनजपदिछ। सबै र्कतसमका राजस्व भ जक्तानी र्वद्यजिीय माध्यमबाट गने 
व्यवस्र्ा गरी राजस्व प्रशासनलाई स्वचातलि बनाउन तडजजटल हस्िाक्षरलाई कायािन्वयनमा ल्याउन 
कानूनी व्यवस्र्ा गनजिपदिछ । 

11.3 तनयाििजन्य वस्िजको बजार सजतनजश्चि गनि सरकार एवं तनजी क्षेरले तनकासी गहृ स्र्ापना गनि प्रोत्साहन 
गने, तनयाििजन्य वस्िजको उत्पादनको लातग नगद अनजदानका सारै् कच्चापदार्ि उत्पादनलाई नगद 
अनजदानको व्यवस्र्ा गनि र्वद्यमान नीतिमा पररमाजिन गनजिपदिछ । 

11.4 भन्सारमा मालवस्िजको घोषणा, वगीकरण र कारोबार मूल्यमा आधाररि बनाउन अन्िरदेशीय भन्सार 
प्रशासनसाँग र्वद्यजिीय सूचना आदानप्रदान गने िर्ा भन्सार जााँचपास प्रर्क्रयालाई पूणि रूपमा स्वचातलि 
बनाउन र मूल्याङ्कनलाई यर्ार्िपरक बनाउन भ्यालजएसन सब-मोडलको र्वस्िार र स्वचातलि भ्यालजएसन 
डाटाबेस तनमािण गनजिपदिछ। 



अर्ि मन्रालय 

 83 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

11.5 मूल्य अतभवरृ्ि कर प्रणालीलाई रार्िय कराधार संरक्षण गनि सक्ने गरी सजदृढ गरी राजस्व सङ्कलनलाई 
प्रभावकारी बनाउनजपदिछ। कर संरचना र दायरामा सामर्यक सजधार गरी कर प्रणालीलाई समन्यार्यक 
िर्ा सरल बनाउनजपदिछ । 

11.6 सबै र्कतसमका आतर्िक र्क्रयाकलापलाई करको दायरामा ल्याई राजस्वको आधार फरार्कलो बनाउन 
ई-कमशि, भाइबर, म्यासेन्जर, स्काइप, र्वच्याट, फेसबजक,  जट्वटरलगायिका सामाजजक सञ्जालमा हजने 
अनलाइन र्वज्ञापन िर्ा ओभर द टप सेवालाई करको दायरामा ल्याउन कानूनी व्यवस्र्ा गनजिपदिछ।  

11.7 राजस्व असजल गने तनकाय बीच सूचना आदान प्रदान गनि सूचना प्रणाली र्वकास गने, सबै प्रकारका 
आतर्िक कारोबारमा संलग्न व्यजक्त िर्ा संस्र्ालाई अतनवायि स्र्ायी लेखा नम्बरमा आवि गने र्वद्यजिीय 
माध्यमबाट बीजक जारी गरी कारोबार गने प्रणालीको र्वकास गरी कायािन्वयन गनजिपदिछ । 

11.8 गैरकर राजस्वलाई लागि प्रभावी बनाई राजस्व सङ्कलन वरृ्िका लातग यसका दरहरूलाई समयानजकूल 
पजनरावलोकन गदै हालको र्वद्यमान नीतिगि िर्ा संरचनागि व्यवस्र्ामा एकीकृि िर्ा पररमाजिन गरी 
गैरकर प्रशासनसम्बन्धी छज टै्ट कानूनी व्यवस्र्ा हजनजपदिछ । 

11.9 राजस्व प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन कायािलयको कायिबोझ, कारोबारको सघनिा, करदािा संख्या 
अन्िशजल्क प्रशासन र प्रशासतनक सजगमिाका आधारमा कमिचारी व्यवस्र्ापन गनजिपदिछ । 

11.10 संघमाफि ि ्प्रदेश िर्ा स्र्ानीय िहलाई सशिि,  र्वत्तीय समानीकरण, समपूरक र र्वशेषसमेि ४ प्रकारका 
अनजदानबापि यो वषि रू.३ खबि ९४ अबि ५४ करोड ६६ लाख प्रदान गररएको छ । प्रदेश र स्र्ानीय 
िहको आन्िररक आम्दानी न्यून रहेको हजाँदा संघको अनजदानमा तनभिर रही कायिक्रम सञ्चालन गरेको 
देजखन्छ। संघीय अनजदानमा मार तनभिर रही कायिक्रम सञ्चालन गदाि िीन िह बीचको र्वत्तीय सन्िजलन 
र र्वत्तीय ददगोपनामा असर पने देजखन्छ। िसर्ि र्वत्तीय संघीयिालाई मजबजि बनाउन प्रदेश िर्ा स्र्ानीय 
िहले आफ्नै स्रोिबाट कम्िीमा सञ्चालन खचि र आधारभिू सेव प्रदान गनि सक्ने गरी नीति िर्ा कायिक्रम 
सञ्चालन गनजिपदिछ । 

12. सााँवा धयाज असजली - मन्रालयले सााँवा धयाज असजलीको अनजगमन, तनदेशन र अतभलेखाङ्कनको कायिमा 
र्प र्क्रयाशीलिा देखाउन नसकेकोले बक्यौिाको अङ्कमा वरृ्ि र असजलीको प्रतिशिमा न्यूनिा आएको 
देजखन्छ। यस सम्बन्धमा देजखएका  प्रमजख व्यहोरा तनम्नानजसार छनः् 

12.1 महालेखा तनयन्रक कायािलयको र्ववरणअनजसार सरकारले साविजतनक संस्र्ान, सतमति, बोडि, कोष र 
स्र्ानीय िहमा गरेको ऋण लगानीको भाखा नाघेको सााँवा रू.67 अबि 19 करोड 2 लाख र धयाज 
रू.56 अबि 9 करोड 92 लाख समेि रू.1 खबि २३ अबि २८ करोड ९४ लाख राजस्व बक्यौिा 
रहेको छ। भाखा नाघेको सााँवा र धयाज च जक्ता नगने ७९ तनकायमध्ये सबैभन्दा बढी सााँवा र धयाज 
हजने ६ तनकायमा क्रमशः नेपाल र्वद्यजि प्रातधकरण रू.८१ अबि १ करोड ४३ लाख, काठमाडौं उपत्यका 
खानेपानी बोडि रू.६ अबि ६8 करोड १० लाख, नेपाल खानेपानी संस्र्ान रू.6 अबि ६० करोड ६ 
लाख, जनकपजर च जरोट कारखाना रू.3 अबि 4६ करोड ५७ लाख, उदयपजर तसमेन्ट उद्योग तलतमटेड 
रू.२ अबि 9८ करोड २4 लाख, र्वराटनगर जजट तमल्स रू.२ अबि ३ करोड ४ लाख समेि रू.१ खबि 
२ अबि ७७ करोड ४4 लाख रहेको देजखन्छ। यी तनकायको मार भाखा नाघेको सााँवा धयाज ८३.३६ 
प्रतिशि रहेको देजखन्छ । तनयतमि सञ्चालनमा रहेका मजनाफा आजिनसमेि गरेका साना र्कसान र्वकास 
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बैङ्क, रुरल माइक्रो फाइनान्स डेभेलपमेन्ट तलतमटेड लगायिका संस्र्ाले समेि सााँवा र धयाज बजझाउन 
बााँकी देजखएकोले उक्त रकम असजल गनजिपदिछ ।  

12.2 सरकारले गरेको ऋण लगानीको भाखा नाघेको सााँवा र धयाज बजझाउन बााँकी रहने साविजतनक संस्र्ान, 
सतमतिमध्ये कतिपय तनकायहरू खारेज भएका िर्ा सञ्चालनमा रहेको देजखाँदैन । नेपाल ओररयण्ट 
म्यागनेसाइट प्रा.तल, जनकपजर च जरोट कारखाना, रघजपति जजट तमल, नेपाल यािायाि संस्र्ान, गोरखकाली 
रबर उद्योग,  र्हमाल तसमेन्ट कम्पनी तलतमटेडलगायि २७ कम्पनीमा भाखा नाघेको सााँवा रू.५ अबि 
९८ करोड १ लाख र भाखा नाघेको धयाज रू.५ अबि ७ करोड ५० लाख बााँकी रहेको देजखन्छ । 

12.3 भाखा नाघेको सााँवा र धयाज  बजझाउन बााँकी  रहेका १३ स्र्ानीय िहिफि  काठमाडौं महानगरपातलकाको 
सााँवा रू.36 करोड ७० लाख ४३ हजार र धयाज रू.६३ करोड ८ लाख ७२ हजारसमेि रू.99 
करोड ७९ लाख १५ हजार, पोखरा महानगरपातलकाको सााँवा रू.१३ करोड ६३ लाख १९ हजार र 
धयाज रू.२४ करोड ८८ लाख १५ हजार समेि रू.38 करोड ५१ लाख ३४ हजार, भरिपजर 
महानगरपातलकाको सााँवा रू.16 करोड ९२ लाख ७५ हजार धयाज रू.२० करोड २० लाख ६८ 
हजार समेि रू.३७ करोड १३ लाख ४३ हजार र हेटौँडा उप-महानगरपातलकाको सााँवा रू.१४ करोड 
२ लाख ११ हजार र धयाज रू.7 करोड ४५ लाख ९१ हजार समेि रू.२१ करोड ४८ लाख ३ 
हजार रहेको छ । आन्िररक ऋणिफि  ३ स्र्ानीय िहको रू.3 करोड ३८ लाख र बाह्यऋणिफि  
रू.1 अबि ३ करोड ३१ लाख समेि रू.१ अबि ६ करोड ६९ लाख सााँवा िर्ा आन्िररक र बाह्य गरी 
रू.१ अबि १४ करोड ५ लाख धयाजसमेि रू.२ अबि ५२ करोड ७४ लाख बजझाउन बााँकी रहेको 
देजखन्छ ।  

12.4 आन्िररक राजस्व र्वभागको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनजसार २०७7।७8 सम्म कर बक्यौिा रकममध्ये 
आयकर रू.१ खबि ३९ अबि १३ करोड ४ लाख, मूल्य अतभवरृ्ि कर रू.२५ अबि ५५ करोड ५ लाख, 
अन्िःशजल्क रू.४ अबि ९ करोड ३६ लाख र अन्यिफि  रू.२ अबि ६१ करोड ९९ लाखसमेि रू.१ 
खबि ७१ अबि ३९ करोड ४६ लाख रहेको छ । बक्यौिाको ठूलो र्हस्सा न्यार्यक तनकायमा र्वचाराधीन 
रहेको छ । 

 राजस्व बक्यौिा रहेको रकम मध्ये साविजतनक संस्र्ान सञ्चालनमा नरहेको, करदािा पलायन 
भएको, करदािाले दायर गरेको मजद्दा र्वचाराधीन रहेका जस्िा कारणले समयमा बक्यौिा उठ्न सक्ने 
अवस्र्ा देजखाँदैन । सरकारले प्राप्त गनजिपने राजस्व बक्यौिा रहेको पररप्रके्ष्यमा नीतिगि एवं कानूनी 
व्यवस्र्ा तमलाई अतभयानकै रूपमा असजली प्रर्क्रया अगातड बढाउनजपदिछ । 

13. राजस्व छजट - आतर्िक ऐन, २०७७ को दफा १8 ले नेपाल सरकारले आवश्यकिाअनजसार प्रचतलि 
कानूनबमोजजम लगाइएको दस्िजर, शजल्क, महसजल वा करको दर घटाउन बढाउन वा आंजशक वा पूणि 
रूपमा राजस्व छजट ददने व्यवस्र्ा गरेको छ । राजस्व छजट ददने व्यवस्र्ामा क्रमश: सजधार भए पतन 
वस्िज िर्ा सेवाको पैठारीमा लाग्ने महसजल दरमा ददइने छजट द्रिव्य, अनजसूची िर्ा पटके रूपमा गररने 
तनणियका आधारमा हजने गरेको अवस्र्ा छ । यस सम्बन्धमा देजखएका अन्य व्यहोरा तनम्नानजसार छनः्  

13.1 आतर्िक ऐन, २०७७ को दफा १8 (५) मा यस दफाबमोजजम करको दर घटाइएको, बढाइएको वा 
कज नै दस्िजर शजल्क महसजल वा कर आंजशक वा पूणि रूपमा छजट ददइएको र्ववरण प्रत्येक वषि नेपाल 
सरकार अर्ि मन्रालयले संघीय संसदमा पेस गनजिपने उल्लेख छ । वैदेजशक सहायिामा सञ्चालन हजने 
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आयोजनामा तनमािण कायिका लातग सम्झौिामा व्यवस्र्ा भएबमोजजम आयाि गने तनमािण सामग्री िर्ा 
उपकरणमा नेपाल सरकारको तनणियबाट भन्सार महसजल, कर, शजल्क छजट ददने व्यवस्र्ाअनजसार 
2077।78 को फागजन मसान्िसम्म मन्रालय,  र्वभाग, स्र्ानीय िह, संस्र्ानहरू र तनमािण 
व्यवसायीहरूसमेि र्वतभन्न ६५ तनकायलाई रू.१२ अबि ४८ करोड ९८ लाख पैठारी मूल्यमा रू.६ अबि 
६ करोड २९ लाख छजट ददएको र्ववरण मन्रालयगि प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । िर्ार्प 
मन्रालयले २०७७ फाल्गजन पश्चाि ् ददएको छजटको र्ववरण उपलधध गराएको छैन । यस्िा छजट 
सजर्वधामा आयाि हजने सामग्री िर्ा उपकरणमा लाग्ने राजस्व छजट रकमको अतभलेख र राजस्व छजट 
ददएको रकम आयोजनाको लगानी र उत्पाददि वस्िजको लागिमा समायोजन गने गरेको छैन । छजटमा 
आयातिि सामान सम्बजन्धि आयोजनामा नै उपयोग भएको सम्बन्धमा अनजगमन गने जजम्मेवारी स्पि 
नहजाँदा अर्ि मन्रालय र अन्िगििका तनकाय एवं सम्बजन्धि आयोजनाहरूबाट समेि अनजगमन गने नगरेबाट 
िोर्कएका शििअनजसार उपयोग गरेको सजतनजश्चि गनि प्रभावकारी अनजगमन गने कायि हजनजपदिछ । 

13.2 आतर्िक ऐन, २०७7 को दफा २(१) साँग सम्बजन्धि अनजसूची १ को दफा ६ र ७ मा साकि  मजलजकबाट 
उत्पाददि सामानहरू प्रिीिपर खोली दजक्षण एतसयाली स्विन्र व्यापार सम्झौिा (साफ्टा) अन्िगिि 
प्रमाणपर संलग्न गरेर पैठारी भएमा २०६२।९।१७ मा कायम रहेको भन्सार महसजल दरमा तनजश्चि 
प्रतिशिले भन्सार महसजल छजट ददने व्यवस्र्ा छ। यो व्यवस्र्ा लागू भएको १७ वषि व्यिीि भैसकेको 
छ। साफ्टाको सजर्वधा उपयोग गरी २०७७।७८ मा र्वतभन्न व्यवसायीले प्लार्िक ग्रनेजअल, जस्टल पािा, 
हतलिक्स, ग्लासवेयर, प्राइमरी रेजजन, ग्लास बोिल, फलाम वा अतमजिि स्पािका एङ्गल, सोयातबन तमल, 

र्प्र फेतिकेटेड हाउसलगायिका सामान पैठारी गदाि रू.८ अबि ११ करोड ३६ लाख भन्सार महसजल र 
सोको मूल्य अतभवरृ्ि कर रू.१ अबि ५ करोड ४७ लाखसमेि रू.९ अबि १६ करोड ८३ लाख राजस्व 
छजट भएको छ । साफ्टा छजटमा पैठारी हजने कतिपय मालवस्िज ियारी एवं उपभोग्य प्रकृतिको देजखन्छ। 
सरकारले साफ्टा छजटमा कच्चा पदार्ि िर्ा पाटिप जजािलगायिका वस्िज पैठारी गरी सोबाट स्वदेशमा 
उत्पादन वरृ्ि गरेर ियारी मालवस्िज तनकासी गरी िजलनात्मक रूपमा फाइदा तलन सकेको छैन । िसर्ि 
साफ्टा छजटबाट लाभ तलन स्वदेशी उत्पादन वरृ्ि गरी तनकासी प्रवििनमा जोड ददनजपदिछ ।  

13.3 आतर्िक ऐन, २०७७ को अनजसूची -१ को दफा  १४(१), १४(२) र १४(३) मा भन्सार महसजल पूणि 
एवं आंजशक छजट हजने व्यवस्र्ा छ। सोही ऐनको दफा १५ मा नेपाल सरकारको सम्बजन्धि तनकायको 
तसफाररसमा भन्सार महसजल पूणि वा आंजशक छजट हजने मालवस्िज उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी सोही 
ऐनले मूल्य अतभवरृ्ि कर ऐन, २०५२ को अनजसूची १ बमोजजमका सामानमा मूल्य अतभवरृ्ि कर छजट 
हजने व्यवस्र्ा गरेको छ । राजस्व छजटको उक्त र्ववरणमा भन्सार, मूल्य अतभवरृ्ि कर र अन्िःशजल्क 
छजट ददएको कारण एवं सो छजटले राजस्व असजलीमा हजन गएको कमीको रकमगि अतभलेख राखेको 
छैन।लेखापरीक्षणको क्रममा आतसकज डाको ि्याङ्कबाट सङ्कतलि सूचनाअनजसार यो वषि रू.४२ अबि ८९ 
करोड ६४ लाख राजस्व छजट ददएको छ। अन्िरािर्िय मान्यिाअनजरूप सबै प्रकारका राजस्व छजटको 
रकमगि अतभलेख ियार गरी साविजतनक गनजिपदिछ । 

13.4 आयकर ऐन, मूल्य अतभवरृ्ि कर ऐन िर्ा साल बसाली रूपमा आउने कर छजट प्रावधानमा र्वतनयोजनको 
र्वकल्प भन्दा राजस्व छजट प्रदान गदाि सोको आवश्यकिा र औजचत्यसम्बन्धी ठोस आधारहरू िय भएको 
देजखाँदैन । यसरी र्वतभन्न प्रकारले ददइने छजटको अनजमान गने, सोको स्पि उदे्दश्य िय गने िर्ा यर्ार्िमा 
ददएको छजटको प्रकार, रकम र प्राप्त उपलजव्ध समेिको प्रगति ियार गरी संसदमा पेस गने िर्ा साविजतनक 
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गने व्यवस्र्ामा उल्लेख्य सजधार हजन सकेको देजखाँदैन । करको प्रकार, तसफाररस गने तनकाय, कर छजटको 
रकम, कर छजट प्राप्त गने तनकाय वा व्यजक्तलगायिको र्ववरणसर्हि कर छजटबाट प्राप्त भएको समग्र 
असर (पररणाम) को एकीकृि र्ववरण संसदमा पेस गने व्यवस्र्ा गनजिपदिछ । 

13.5 भौतिक पूवािधार तनमािणमा प्रयोग हजने मेतसन, उपकरण िर्ा अन्य सामग्रीहरू पैठारी गदाि ददइने कर 
छजटको रकमलाई भौतिक पूवािधार तनमािणको लागि अनजमान ियार गदाि साविजतनक तनकायले कर छजटको 
कारणबाट उक्त पूवािधारको लागिमा पने असर यर्कन गरी लागि अनजमान ियार गनजिपदिछ । 

13.6 पूवािधार संरचना तनमािणमा सहभागी हजने बोलपरदािाले बोलपर पेस गदाि त्यसरी कर छजट हजने वस्िजहरूमा 
कर छजट हजने बाहेकको लागि मार कबोल गरेको यर्कन गनि उक्त खररद कायि र सजपररवेक्षणमा रहने 
तनकायलाई जजम्मेवार बनाउनजपदिछ । 

13.7 वैकजल्पक ऊजाि प्रवििन केन्द्र, र्वद्यजि र्वकास र्वभाग, उद्योग र्वभाग, औषतध व्यवस्र्ा र्वभागलगायिका  
महसजल र कर छजटको तसफाररस गने तनकायले आतर्िक ऐनबमोजजम छजटको तसफाररसका सन्दभिमा दोहोरो 
सजर्वधा उपभोग हजन नपाउने गरी वस्िजको र्वस्ििृ र्ववरण, कर छजटका आधार, अनजगमन र  सूचना 
प्रवाहको व्यवस्र्ा सजतनजश्चि हजने मापदण्ड िय गरी कायािन्वयन नगनािले उदे्दश्यअनजसार महसजल र कर 
छजटको उपभोग भएको यर्कन गनि कदठन छ । महसजल र कर छजटको तसफाररसमा मापदण्ड िय गरी 
सो लागू गनि तसफाररस गने तनकाय र छजट ददने तनकाय बीच समन्वय र सहकायि हजनजपदिछ। 

13.8 महसजल र कर छजट पाएका मालवस्िज िर्ा सवारीसाधनको उपयोग तनददिि कायिमा भए नभएको र 
िोर्कएको समय पश्चाि ् र्फिाि लगे नलगेको सम्बन्धमा कर छजटको तसफाररस गने तनकाय, भौतिक 
पूवािधारको अनजगमन सजपररवेक्षण गने तनकाय र छजट ददने तनकाय बीच प्रभावकारी सूचना िर्ा प्रतिवेदन 
गने व्यवस्र्ा गनजिपदिछ । 

13.9 तनजश्चि तनकायको तसफाररसमा ददइने कर छजट बाहेकका सरकारले ददनसक्ने छजट सम्बन्धमा आतर्िक 
ऐन, २०७७ को दफा १८ को अतधकारबमोजजमको छजट सामान्य समग्र प्रकृतिको प्रयोग गरेको हो वा 
आतर्िक ऐनबमोजजम सन्दभि र पररजस्र्तिमा हजने छजट हो स्पि गरी मािहि तनकायलाई पराचार गनजिपदिछ। 
सामान्य समग्र प्रकृतिको प्रयोगलाई पारदशी र पितिमा आधाररि बनाउनजपदिछ । 

  राजस्व छजटको र्वषयमा भएको सजधारलाई तनरन्िरिा ददाँदै आतर्िक ऐनको द्रिव्य र पटके 
तनणियबाट ददइने छजटलाई घटाउनजको अतिररक्त छजटको अतभलेख व्यवजस्र्ि गरेर पारदजशििा प्रवििन 
गनजिपदिछ । 

• बजेट िजजिमा िर्ा कायािन्वयन 

14. बजेट वक्तव्य कायािन्वयन - अर्ि मन्रालयसाँग सम्बजन्धि कायिक्रमहरूमध्ये बजेट वक्तव्य २०७7।७८ 
मा ऋणपरको दोस्रो बजारमा कारोबार शजरु गनि र्वतनयमावली िजजिमा गने, सजम्मजिि र्वत्त व्यवस्र्ा 
िर्ा लगानीसम्बन्धी तनयमावली िजजिमा गने िर्ा र्वजशर्िकृि लगानी कोष भेन्चर क्यार्पटल िर्ा प्राइभेट 
इजक्वटी फण्ड सञ्चालन अनजमति प्रदान गने, सम्पूणि सरकारी ऋणपरहरू नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा 
सूचीकरण गरी अभौतिकरण गने, नेपालको के्रतडट रेर्टङ्ग गने जस्िा कायि सम्पन्न भएको देजखएन । 
साविजतनक संस्र्ानहरूको तनयमन, सञ्चालन र व्यवस्र्ापनलाई प्रभावकारी बनाउन संस्र्ान सञ्चालन 
सम्बन्धी छािा ऐनको मस्यौदा िजजिमा गने उल्लेख गरेकोमा ऐन िजजिमा हजन सकेको छैन । सञ्चालनमा 
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नरहेका संस्र्ानको स्वातमत्वमा रहेका जग्गा, भौतिक संरचना, मेतसनरी उपकरण र अन्य सम्पजत्त 
उपयोगको अवधारणा ियार गने, योगदानमा आधाररि तनवतृ्तभरणमा नसमेर्टएका रािसेवक कमिचारीलाई 
दायरामा ल्याउन अवकाश कोष सञ्चालनसम्बन्धी कानून संशोधन गने लगायिका कायि शजरु भएको जनाए 
िापनी सम्पन्न हजन सकेको देजखाँदैन । 

14.1 बजेट वक्तव्यमा कायिबोझ र कायि प्रकृतिका आधारमा आवश्यक नदेजखएका र काममा दोहोरोपना भएका 
तनकायहरू पर्हचान र खारेज गने, सम्झौिाको कायािन्वयन नगने संस्र्ानलाई सम्झौिामा व्यवस्र्ा भए 
बमोजजम कारबाही गने लगायिका कायिहरू शजरुवाि गरेको देजखएन । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका 
सम्पूणि कायिक्रमहरू कायािन्वयन गनि प्रभावकारी बजेट कायािन्वयन कायियोजना ियार गरी लागू 
गनजिपदिछ।  

14.2 बजेट वक्तव्यमा रािसेवक कमिचारीलाई तनजी आवास तनमािण र सन्ितिलाई उच्च जशक्षा प्रदान गनि 
सहजतलयि दरको कजाि सजर्वधा उपलधध गराउने िर्ा सबै कमिचारीलाई आगामी आतर्िक वषिको लातग 
रू.१ लाखसम्मको कोरोना बीमा तन:शजल्क हजने उल्लेख छ। उजल्लजखि व्यवस्र्ाको कायािन्वयन गरी 
सहजतलयिपूणि कजाि प्रदान गरेको प्रगति र्ववरण ियार गरेको छैन । मन्रालयले कोरोना बीमा र्प्रतमयम 
बापि यो वषि रू.४१ करोड ९५ लाख १५ हजार भ जक्तानी गरे िापतन रू.२ करोड ३ लाख ६४ हजार 
भ जक्तानी हजन बााँकी रहेको देजखन्छ । कोरोना बीमा दाबी गरेको १ लाख ६२ हजार ३४६ संख्याको 
दाबी रू.१५ अबि ३५ करोड ६८ लाख २६ हजारमध्ये ५० हजार ४४७ दाबी संख्याको रू.४ अबि 
८३ करोड ३५ लाख ३६ हजार दाबी भ जक्तानी भएको देजखन्छ । कोरोना बीमा दाबी गने १ लाख 
११ हजार ८९९ संख्याको दाबी रू.१० अबि ५२ करोड ३२ लाख ९० हजार २०७७।७८ सम्म 
भ जक्तानी भएको छैन। बीमा दाबी रकम यर्कन गरी भ जक्तानी गनजिपदिछ । 

14.3 बजेट वक्तव्यमा र्वद्यजिीय भ जक्तानीमाफि ि ्कारोबारको लागि घटाउाँदै नगदरर्हि कारोबारलाई प्रोत्साहन 
गररने र र्वद्यजि, खानेपानी, जशक्षा र स्वास््य लगायिका साविजतनक सेवा शजल्कको भ जक्तानी र्वद्यजिीय 
माध्यमबाट गने व्यवस्र्ा तमलाउने उल्लेख भएकोमा सरकारी भ जक्तानीमध्ये धरौटी र र्वर्वध शीषिकिफि को 
िफि को भ जक्तानीका सारै् टेतलकम, र्वद्यजि, खानेपानी िर्ा करकट्टी रकम र्वद्यजिीय माध्यमबाट भ जक्तानी 
हजने व्यवस्र्ा भएको छैन । 

14.4 बजेट वक्तव्यमा घरेलज, साना िर्ा मझौला उद्यम िर्ा कोरोना प्रभार्वि पयिटन व्यवसायका ितमक िर्ा 
कमिचारीको पाररितमक भ जक्तानी िर्ा व्यवसाय सञ्चालनको लातग ५ प्रतिशि धयाजमा कजाि उपलधध 
गराउन रू.५० अबिको छज टै्ट कोष खडा गने, उक्त कोष नेपाल राि बैङ्कमाफि ि ्सञ्चालन हजने  र उक्त 
कोषमा नेपाल सरकार, सरकारी स्वातमत्वमा रहेका साविजतनक संस्र्ान र दाि ृ तनकायबाट प्राप्त हजने 
रकम समावेश हजने उल्लेख छ । बजेट वक्तव्यको कायािन्वयनको लातग व्यवसाय तनरन्िरिा कोष 
स्र्ापना गरी नेपाल सरकारको िफि बाट २०७७ िावण २६ मा रू.१ अबि भ जक्तानी गरेको देजखन्छ। 
मन्रालयगि प्रगति प्रतिवेदन २०७८ अनजसार उक्त कोषबाट २०७७ फाल्गजण मसान्िसम्म राि बैङ्कबाट 
इजाजि प्राप्त ५ बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ामाफि ि ्२० ऋणीलाई रू.२० करोड ८७ लाख ५३ हजार मार 
कजाि प्रवाह भएको देजखन्छ। उक्त कोषको सञ्चालन र कायािन्वयन जस्र्तिको प्रभावकारी अनजगमन 
गनजिपदिछ। 
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15. कोतभड -१९ को र्वत्तीय व्यवस्र्ापन - महालेखा तनयन्रक कायािलयबाट प्राप्त र्ववरणअनजसार संघीय 
सरकारले छज टै्ट बजेट उपशीषिकमा रू.१४ अबि ५ करोड ५७ लाख र्वतनयोजन गरी रू.१० अबि ७१ 
करोड ३४ लाख खचि गरेको छ। यसका अतिररक्त सरकारले कोराना भाइरस संक्रमण रोकर्ाम 
तनयन्रण िर्ा उपचार कोष स्र्ापना गरेकोमा उक्त कोषबाट यो वषि रू.१ अबि ४८ करोड ८८ लाख 
तनकासा गरेको देजखन्छ। त्यसैगरी  प्रदेश सरकारबाट रू.२ अबि ११ करोड ६६ लाख िर्ा स्र्ानीय 
िहबाट रू.४ अबि ७५ करोड ८८ लाख गरी यो वषि कोतभड १९ व्यवस्र्ापनको लातग रू.१९ अबि ७ 
करोड ७६ लाख खचि भएको देजखन्छ । सरकारले कोतभड-१९ साँग जजध्न अन्िरािर्िय गैरसरकारी 
संस्र्ाहरूसाँग समन्वय गरी २०७७।७८ मा र्प १३.७९ तमतलयन अमेररकी डलर पररचालन गरेको 
र सोही अवतधमा र्वतभन्न दाि ृ तनकाय िर्ा संस्र्ाबाट स्वास््य सामग्री र औजार उपकरणलगायिमा 
रू.५१ अबि बरावरको सहयोग प्राप्त भएको उल्लेख छ ।  

15.1 कोतभड-१९ को प्रभाव न्यूनीकरणका लातग सरकारले र्वतभन्न उिार, राहि िर्ा पजनरुत्र्ानका लातग 
िोर्कएका पेशा, उद्यम र व्यवसायीलाई २०७८ आषाढ मसान्िसम्म रू.१ खबि २२ अबि ७० करोड 
पजनिकजाि सजर्वधा उपलधध गराएको, १ लाख ४ हजार १०९ ऋणीलाई रू.१ खबि ६१ अबि ४४ करोड 
सहजतलयिपूणि कजाि लगानी गरेको,  कोतभड-१९ बाट प्रभार्वि पयिटन लघज, घरेलज िर्ा साना उद्यम क्षरेको 
व्यवसाय तनरन्िरिाका लातग रू.९५ करोड ६७ लाख कजाि प्रदान गरेको छ। त्यसैगरी कोरोना अति 
प्रभार्वि उद्योग व्यवसाय सजचारु गनि चालज पजाँजी कजािको २० प्रतिशि र्प कजाि स्वरूप १६ हजार 
८८२ ऋणीलाई रू.१४ अबि २४ करोड कजाि प्रवाह भएको, ९५३ ऋणीको रू.५२ अबि कजािको ग्रसे 
अवतध र्प भएको, २१ हजार ६१७ उद्यमीको कजाि पजनः िातलकीकरण सजर्वधा प्रदान गरेको देजखन्छ। 

15.2 रेजम्डतसतभर, अजक्सजन, अजक्सजन तसतलण्डर, अजक्सजन कन्सनटे्रटर, अजक्सजन फ्लोतमटर, अजक्सजन 
रेगजलेटर, आईसीयू बेडलगायिका मालवस्िजमा सम्पूणि महसजल छजट प्रदान गरेको, नेपाल सरकारलाई 
हस्िान्िरण गनिको लातग पैठारी गने मेतसनरी यन्रमा महसजल छजट प्रदान गरेको, कज नै व्यजक्तले कोतभड-

१९ संक्रमण रोकर्ाम, तनयन्रण िर्ा उपचार कोषमा गरेको योगदान रकम करयोग्य आय गणना 
गदाि खचि कट्टी गनि पाउने, रू.१ करोडसम्म कारोबार भएका व्यवसायीलाई न्यूनिम २५ प्रतिशिदेजख 
७५ प्रतिशिसम्म आयकर छजट गरेको, कोतभड-१९ को तन:शजल्क परीक्षण िर्ा उपचार गरेको, 
ितमक िर्ा रोजगारदािाबाट सामाजजक सजरक्षा कोषमा जम्मा गनजिपने रकम सरकारले जम्मा गररददएको 
अवस्र्ा छ । 

कोतभड-१९ जोजखम व्यवस्र्ापन गनि संर्वधानको धारा १२४ बमोजजमको संघीय आकजस्मक 
कोष र र्वपद् जोजखम न्यूनीकरण िर्ा व्यवस्र्ापन ऐन, २०७४ बमोजजमको कानूनबाट नै स्र्ार्पि 
गरेका कोषहरूको पररचालन गनजिपदिछ । र्वपद्को अवस्र्ामा पारदशीरूपमा स्र्ायी प्रकृतिका आकजस्मक 
कोष िर्ा अन्य र्वपद् व्यवस्र्ापन कोषहरूबाट तनकासा, खचि, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन गने र्वषयमा 
कायिर्वतध कानूनको िजजिमा गनजिपदिछ ।  

16. बजेट र्वतनयोजन र खचि - आतर्िक कायिर्वतध िर्ा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा १०-३_ 
मा बजेट र्वतनयोजन गदाि खचि गनि सक्ने क्षमिासमेिको आधारमा गनजिपने उल्लेख छ । यस सम्बन्धमा 
देजखएका प्रमजख व्यहोरा देहायबमोजजम छनः् 
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16.1 संघीय सरकारको ४ वषिको बजेट र्वतनयोजन र खचिको जस्र्ति र्वश्लषेण गदाि बजेट र्वतनयोजन भएअनजरूप 
खचि हजन सकेको देजखएन। खचि जस्र्ति देहायअनजसार छ:   

(रू.लाखमा)  
आतर्िक वषि बजेट र्वतनयोजन खचि खचि प्रतिशि 

२०७४।७५ १२,७८,९९,४८ १०,८७,२७,९९ ८५=०१ 

२०७५।७६ १३,१५,१६,१७ ११,१०,४५,७१ ८४=४३ 

२०७६।७७ १५,३२,९६,७१ १०,९1,१३,५३ ७१=१८ 

2077।78 14,74,64,54 11,96,67,60 81.15 

  उजल्लजखि र्ववरणअनजसार र्वगिका ३ वषिमा बजेट र्वतनयोजनअनजरूप खचि हजने क्रम घट्दो 
दरमा रहेकोमा यो वषि केही वरृ्ि भएको छ। र्वतनयोजनअनजरूप खचि नहजनजमा बजेट र्वतनयोजनको लातग 
पयािप्त गहृकायिको अभाव, प्रार्वतधक अध्ययन र ियारी र्वना आयोजना छनोट िर्ा बजेट माग गने, 
आयोजनाको लातग पयािप्त बजेट नराखी रकमान्िर गरी र्प गने प्रचलन रहेको िर्ा आतर्िक वषिको शजरु 
देजख नै ठेक्का बन्दोबस्ि नगने जस्िा कारणले पतन र्वतनयोजनअनजरूप खचि हजन नसकेको जस्र्ति छ। 
उजल्लजखि पक्षहरूमा सजधार गरी गजणात्मक िर्ा पररमाणात्मक रूपमा खचि वरृ्ि गनजिपदिछ। 

16.2 समर्िगि रूपमा मातर् उल्लेख भएअनजसार खचि भएको देजखए िापतन शीषिकगि रूपमा यो वषिसमेि ३ 
वषिको जस्र्ति देहायअनजसार छ;       

-रू.लाखमा_  
 

 

र्ववरण 

२०७५।७६ २०७६।७७ 2077।78 

बजेट र्वतनयोजन खचि 
खचि 

प्रतिशि 

बजेट र्वतनयोजन खचि 
खचि 

प्रतिशि 

बजेट र्वतनयोजन खचि 
खचि 

प्रतिशि 

चालज खचि ८,४५,४४,७५ ७,१६,४१,७८ ८४=७३ ९,५७,१०,१४ ७,८४,१४,८९ ८१=९२ 9470680 8462173 89.35 

पजाँजीगि खचि ३,१३,९९,८२ २,४१,५६,२३ ७६=९३ ४,०८,००,५९ 1,89,08,47 ४६=34 3537408 228836२ 64.69 

र्वत्तीय व्यवस्र्ा १,५५,७१,६० १,५२,४७,,७० ९७=९१ १,६७,८५,९८ 1,17,90,17 ७०=२4 1738366 121622५ 69.96 

जम्मा १३,१५,१६,१७ ११,१०,४५,७१ ८४=४३ १५,३२,९६,७१ 10,91,13,53 ७१=18 14746454 11966760 81.15 

 साविजतनक खचि व्यवस्र्ापनमा कज शलिा अतभवरृ्ि गरी आतर्िक अनजशासन कायम गने, चालज 
खचिमा तनयन्रण र पजाँजीगि खचिमा वरृ्ि गने नीति सरकारले तलएको भए िापतन पजाँजीगि खचिमा 
र्वतनयोजन भएअनजरूप खचि हजन सकेको देजखएन । यसरी एकािफि  र्वतनयोजन भएअनजरूप पजाँजीगि खचि 
नभएको र अकोिफि  कज ल खचिको २०७५।७६ मा २१=७५ प्रतिशि, २०७६/७७ मा १७=३३ प्रतिशि 
र 2077।78 मा 19.12 प्रतिशि मार पजाँजीगि खचि भई प्रतिवषि न्यून रूपमा खचि भएको देजखयो। 
अतनवायि दार्यत्वमा खचि बढ्दै जानज, स्र्ानीय िहलाई र्वत्तीय हस्िान्िरण गररने रकमको लेखाङ्कन चालज 
खचि शीषिकबाट गररनज र ऋणको धयाज भ जक्तानी बढ्दै जानज जस्िा प्रमजख कारण रहेको देजखन्छ । 
र्वकास तनमािण एवं सेवा प्रवाहमा ध्यान ददई पजाँजीगि खचि पररचालनमा वरृ्ि गनजिपदिछ। 

16.3 साविजतनक खचि व्यवस्र्ापनमा कज शलिा अतभवरृ्ि गरी आतर्िक अनजशासन कायम गने, चालज खचिमा 
तनयन्रण र पजाँजीगि खचिमा वरृ्ि गने नीति सरकारले तलएकोमा ३ वषिको अवस्र्ा देहायअनजसार छ; 

-रू.लाखमा _ 
 र्ववरण २०७५।७६ प्रतिशि २०७६।७७ प्रतिशि 2077।78 प्रतिशि 

चालज खचि{  ७,१६,४१,७8 ६४=५२ ७,८४,१४,८९ ७१=87 8,46,21,73 70.72 
पजाँजीगि खचि २,४१,५६,२3 २१=७५ १,89,08,47 १७=33 2,28,83,62 19.12 
र्वत्तीय व्यवस्र्ा १,५२,४७,७० १३=७३ 1,17,90,17 १०=80 1,21,62,25 10.16 
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 खचि व्यवस्र्ापन सम्बन्धमा अध्ययन गदाि गि र्वगिको िजलनामा चालज खचि वषेतन वरृ्ि हजाँदै 
गएको देजखन्छ भने पजाँजीगि खचिको अनजपािमा उल्लेख्य वरृ्ि हजन सकेको छैन । 

16.4 महालेखा तनयन्रक कायािलयले ियार गरेको नेपाल सरकारको आय- व्ययको वार्षिक र्ववरण              
अनजसार २०७७।७८ को कज ल खचि रू.११ खबि ९६ अबि ६७ करोड ६० मध्ये आन्िररक राजस्वबाट 
रू.८ खबि ८ अबि ४१ करोड मार खचि भएको छ । यो वषिको खचिको स्रोिगि र्ववरण देहायअनजसार 
रहेको छ; 

-रू.लाखमा _ 

र्ववरण 

आन्िररक 
राजस्व 

आन्िररक 
ऋण 

शोधभनाि/ 
नगद/ सोझै 

भ जक्तानी अनजदान 

शोधभनाि/ 
नगद/सोझै 
भ जक्तानी ऋण 

वस्िजगि 
अनजदान 

कज ल खचि 

चालज खचि{  ७१५६९३३ ३३६४१३ २४२४५८ ७०९२४९ १७१२० ८४६२१७३ 
पजाँजीगि खचि २९९५२३ १२२१५४९ ८३९५५ ६८३३३५ - २२८८३६२ 
र्वत्तीय व्यवस्र्ा ६२७६४५ २३०४०२ २१२८० ३३६८९८ - १२१६२२५ 

जम्मा  808410१ 1788364 ३४७६९३ १७२९४८२ १७१२० ११९६६७६० 

 उजल्लजखि र्ववरणअनजसार रू.८ खबि ४६ अबि २१ करोड ७३ लाख चालज खचि भएकोमा 
आन्िररक राजस्वबाट रू.७ खबि १५ अबि ६९ करोड ३३ लाख, आन्िररक ऋणबाट रू.३३ अबि ६४ 
करोड १३ लाख, अनजदानबाट रू.२५ अबि ९५ करोड ७८ लाख र बाह्य ऋणबाट रू.७० अबि ९२ 
करोड ४९ लाख खचि भएको छ । कज ल चालज खचिमध्ये बाह्य ऋणको अंश ८.३८ प्रतिशि रहेको 
देजखन्छ । बाह्य ऋण स्रोिबाट चालज खचि शीषिकअन्िगििका कमिचारीसम्बन्धी खचि, सेवा िर्ा परामशि 
खचि, कायािलय सामान र सेवाहरू, सञ्चालन िर्ा सम्भार खचि र पाररितमक सजर्वधालगायिका शीषिकमा 
समेि खचि गरेको देजखन्छ । बाह्य ऋणबाट पजाँजी तनमािण गनि र्वशेषिः पजाँजीगि शीषिकमा खचि गनजिपनेमा 
चालज शीषिकमा गरेको खचिको िजलनामा न्यून रहेको छ । 

17. वषािन्िमा रकमान्िर - आतर्िक कायिर्वतध िर्ा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०76 को दफा २० मा 
िोर्कएको कज नै एक अनजदान संकेिअन्िगििको बजेट उपशीषिकमा रकम नपजग भएमा सोही ऐनमा 
िोर्कएको कज नै एक वा एकभन्दा बढी अनजदान संकेिअन्िगििको उपशीषिकमा बचि हजने रकममध्येबाट 
र्वतनयोजन ऐनमा िोर्कएको सीमातभर रही अर्ि मन्रालयले रकमान्िर गनि सक्ने व्यवस्र्ा छ । कज ल 
बजेट रू.१४ खबि ७४ अबि ६४ करोड ५४ लाखमध्ये यो वषि रू.५ खबि ९७ अबि २४ करोड ९८ 
लाख अर्ािि ्४०.५० प्रतिशि रकमान्िर भएको छ। सोमध्ये आषाढ मर्हनामा रू.42 अबि 55 करोड 
25 लाख र आषाढ अजन्िम हप्तामा रू.६ अबि ११ करोड २० लाख रकमान्िर गरी र्वतभन्न शीषिक 
उपशीषिकमा रकम र्प गरेको छ। वषािन्िमा रकमान्िर गने कायिमा तनयन्रण गनजिपदिछ ।  

18. अर्ि र्वर्वधबाट रकमान्िर - आतर्िक कायिर्वतध िर्ा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ को तनयम 
४१ मा अतधकार प्राप्त अतधकारीले सरकारी रकम खचि गदाि र्वतनयोजन ऐनबमोजजम सेवा िर्ा कायिमा 
खचि गनि र्वतभन्न शीषिकमा स्वीकृि भएको रकम सो सेवा िर्ा कायिको तनतमत्त स्वीकृि सीमातभर भएको 
र्वषय सजतनजश्चि गरी खचि गनजिपने उल्लेख छ । र्वतनयोजन ऐनले छजट्याएको रकम सोही प्रयोजनमा खचि 
गनजिपदिछ । बजेट उपशीषिक ६०२ (अर्ि र्वर्वध ) मा एकमजि रू.५६ अबि १९ करोड ५३ लाख 
र्वतनयोजन भएकोमा र्वतभन्न बजेट उपशीषिकबाट रू.६२ अबि ७२ करोड ४९ लाख -शजरु बजेट 
र्वतनयोजनको १११.६२ प्रतिशि_ रकमान्िरबाट र्प गरी रू.१ खबि १८ अबि ९२ करोड २ लाख 
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बजेट कायम भएकोमा रू.१ खबि १६ अबि १५ करोड २९ लाख -शजरु बजेट र्वतनयोजनको २०६.७० 
प्रतिशि_ र्वतभन्न संवैधातनक तनकाय, आयोग वा मन्रालय मािहिका कायािलय, प्रदेश िह र स्र्ानीय 
िहलाई रकम र्प गरेको घटाई रू.२ अबि ७६ करोड ७२ लाख खजद बजेट कायम गरेको देजखन्छ । 
उक्त शीषिकबाट रू.१५ करोड १ लाख खचि गरी रू.२ अबि ६१ करोड ७१ लाख बजेट खचि हजन 
नसकी बजेट बााँकी रहेको देजखयो । यसरी बजेट खचि हजन नसक्ने अवस्र्ामा पतन र्वतभन्न बजेट 
उपशीषिकबाट रकमान्िर गरी र्प रकम ल्याएको जस्र्ति छ । 

         रकमान्िर गरी बजेट रकम र्प गरेका तनकायमा भौतिक पूवािधार िर्ा यािायाि मन्रालयमा 
रू.१६ अबि २७ करोड २२ लाख, रार्िय पजनतनिमािण प्रातधकरणमा रू.७ अबि ८६ करोड ४८ लाख, 
प्रदेशिफि  रू.५ अबि २४ करोड ८२ लाख, स्वास््य िर्ा जनसंख्या मन्रालयमा रू.४ अबि, रक्षा 
मन्रालयमा रू.३ अबि ५१ करोड १० लाख र र्वतभन्न स्र्ानीय िहमा रू.२ अबि ४८ करोड २० लाख 
र्प गरेको रकम उल्लेखनीय रहेको छ । रकमान्िरमध्ये दार्यत्व तसजिना भएको योजनामा भ जक्तानी 
गनि, स्र्ानीय िहको समपूरक अनजदान र र्वशेष अनजदान प्रदान गनि, पूवािधार तनमािणको लातग रकम र्प 
गरेको देजखन्छ । कतिपय कायि अपझिट तसजिना भएको नभई र्वगिदेजख नै सञ्चालनमा आएको र 
अनजमान गनि सर्कने कायिक्रम रहेको समेि देजखन्छ । अर्ि र्वर्वध शीषिकमा बजेट र्वतनयोजन गरी 
पटके तनणियको आधारमा तनकासा ददने िर्ा सम्बजन्धि कायिक्रममा र शीषिकमा र्वतनयोजन नै नगने वा 
गरेकोमा पतन कम र्वतनयोजन गरी अर्ि र्वर्वधबाट रकमान्िर गरी रकम र्प गने पररपाटी बजेट 
तसिान्िअनजरूप रहेको मान्न सर्काँ दैन। यस्िो जस्र्तिमा बजेट उपर संसदलाई जानकारी नहजने िर्ा 
तनयन्रण कमजोर हजने, अनजगमन गनि कदठनाइ हजने, पारदजशििा नहजने अतभलेखनमा समस्या पने देजखएकोले 
सजधार गनजिपने व्यहोरा र्वगि वषिदेजख औलँ्याइाँदै आए िापतन यसमा सजधार गरेको छैन। 

19. सीमाभन्दा बढी रकमान्िर - र्वतनयोजन ऐन, २०७७ को दफा ३(३) मा कज नै पतन  अनजदान संख्यामा 
वचि भएको रकम अर्ि मन्रालयले अपजग हजने अनजदान संख्यामा सादाि  र्वतनयोजन भएको रकमको १० 
प्रतिशिभन्दा  बढी  रकमान्िर गनि नपाइने उल्लेख छ । साविजतनक लेखा सतमतिको २०७६।१।९ 
को तनणियबाट कानूनको पररतधतभर रही रकमान्िर गनि तनदेशन ददएको देजखन्छ। यो वषि देहायअनजसार 
६२.१९ प्रतिशिसम्म खजद रकमान्िर गरी रकम र्प/घट गरेको देजखदााँ र्वतनयोजन ऐनको पालना 
भएको देजखएन। यस सम्बन्धी केही उदाहरण तनम्नानजसार छन:् 

 (रू.लाखमा )   

क्र.सं. अनजदान 
संख्या मन्रालय/तनकायको नाम शजरु बजेट खजद बजेट 

रकमान्िरबाट  
खजद र्प/घट 

रकमान्िर 
प्रतिशि 

1.  २३० मधेशी आयोग ३४६ ५१८ १७२ ४९.७१ 

2.  ३९२ रार्िय पजनतनिमािण प्रातधकरण ५५०००0 ६९३३७७ १४३३७७ २६.०७ 

3.  २३२ र्ारु आयोग ४४७ ५५७ ११० २४.६१ 

4.  २१२ तनवािचन आयोग ४८०१ ५९४० ११३९ २३.७२ 

5.  २०४ अदालि ६७८१२ ८२७७६ १४९६४ २२.०७ 

6.  ७०१ प्रदेश ९९८७३७ ११३५४१२ १३६६७५ १३.६८ 

7.  ८०१ स्र्ानीय िह २६२७५७६ २९५८६९९ ३३११२३ १२.६० 

8.  ३४३ यजवा िर्ा खेलकज द मन्रालय १८३९५ २०५७६ २१८१ ११.८६ 

9.  ३३७ भौतिक पूवािधार िर्ा यािायाि मन्रालय १३४२९४४ १४८२८९८ १३९९५४ १०.४२ 

10.  २१० लोक सेवा आयोग ९१२६ ७९५५ -११७१ -१२.८३ 

11.  ३५० जशक्षा, र्वज्ञान िर्ा प्रर्वतध मन्रालय ५८८६८९ ४७७५४२ -११११४७ -१८.८८ 
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क्र.सं. अनजदान 
संख्या मन्रालय/तनकायको नाम शजरु बजेट खजद बजेट 

रकमान्िरबाट  
खजद र्प/घट 

रकमान्िर 
प्रतिशि 

12.  ३४० मर्हला, बालबातलका िर्ा ज्येष्ष्ठ नागररक 
मन्रालय ८५८९ ६७५९ -१८३० -२१.३१ 

13.  ३९१ रार्िय योजना आयोग ३२५७० १६६३२ -१५९३८ -४८.९३ 

14.  ३७१ िम, रोजगार िर्ा सामाजजक सजरक्षा 
मन्रालय ८३९४० ३१७३८ -५२२०२ -६२.१९ 

20. शून्य बजेट र्वतनयोजनमा खचि - आतर्िक कायिर्वतध िर्ा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ को 
तनयम ३२ अनजसार ऐनको दफा २० को उपदफा (२) मा सम्बजन्धि सजचवले रकमान्िर गदाि वार्षिक 
कायिक्रममा बाधा नपने गरी रकमान्िर गनजिपने िर पर्हलो रैमातसक अवतध समाप्त नभएसम्म र बजेट 
र्वतनयोजन नभएको खचि शीषिकमा रकमान्िर गनि नपाइने उल्लेख छ । सो व्यवस्र्ा  र्वपरीि शजरु 
बजेट व्यवस्र्ा नभएका देहायअनजसारका ११ कायिक्रममा रकमान्िर गरी रू.१ अबि ३१ करोड ९७ 
लाख ४५ हजार बजेट कायम गरी रू.१ अबि १४ करोड ७२ लाख ४१ हजार खचि गरेको देजखयोः 

  (रू.हजारमा) 
ब.उ.जश.नं. उपशीषिकको नाम शजरु बजेट खजद बजेट तनकासा/खचि बजेट बााँकी 

224000114 रार्िय दतलि आयोग - 1000 1000 0 

325020144 नारायणर्हटी दरवार संग्रहालय - 4500 4480 20 

329001014 नेपाल जलवायज पररवििन सहयोग कायिक्रम - 43528 0 43528 

340810114 रार्िय बालअतधकार पररषद् - 8400 7475 925 

350210114 र्वश्वर्वधालय अनजदान आयोग - 70000 70000 0 

365001044 स्र्ानीय पूवािधार र्वकास साझेदारी कायिक्रम - 3303 3303 0 

370001054 बी.पी. कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पिाल - 176500 176500 0 

370001184 कोतभड-१९ रोकर्ाम िर्ा तनयन्रण कायिक्रम - 601185 553505 47680 

370610164 राप्ती स्वास््य र्वज्ञान प्रतिठान - 165240 165240 0 

370610114 केन्द्रीय अस्पिाल िर्ा प्रतिठान - 96089 15738 80351 

370610134 बी.पी. कोईराला स्वास््य र्वज्ञान प्रतिठान - 150000 150000 0 

जम्मा - - 1147241 172504 

शजरु बजेट र्वतनयोजन नभएको कायिक्रममा रकमान्िरबाट र्प गरी खचि गनजि उजल्लजखि 
तनयमावली िर्ा बजेट तसिान्ि अनजरूप मान्न सर्काँ दैन।संर्वधानको धारा १२० अनजसार पाररि हजने 
र्वतनयोजन ऐनमा आधाररि रही ियार गररने व्यय अनजमानको र्ववरण (रािो र्किाब) मा व्यवस्र्ा 
नगरेको उपशीषिकमा कायिक्रम िर्ा बजेट ददने कायि कानून सम्मि छैन ।               

21. कायिक्रम कायािन्वयन - आतर्िक कायिर्वतध िर्ा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ को तनयम ३१ 
बमोजजम स्वीकृि बजेट िर्ा कायिक्रम अन्िगििको कज नै कायिक्रम कायािन्वयन गनि नसर्कने भएमा वा 
स्वीकृि कायिक्रमतभरको अन्य कज नै र्क्रयाकलापमा खचि गनजिपने अवस्र्ा भएमा सम्बजन्धि कायािलयले 
त्यस्िो कायिक्रम सम्पन्न गनि नसक्नजको कारण िर्ा नयााँ कायिक्रम सञ्चालन गनजिपने आधार उल्लेख गरी 
कायिक्रम संशोधन गनिको लातग िालजक केन्द्रीय तनकायमा लेखी पठाउनजपने उल्लेख छ । यस वषि 
कााँकडतभट्टा-इनरुवा-पर्लैया-नारायणघाट सडक, सजयिर्वनायक-धजतलखेल-कोटेश्वर-वानेश्वर-तरपजरेश्वर सडक, 
उत्तरीक्षरे पूवािधार र्वकास िर्ा जीवनस्िर सजधार कायिक्रम, साना तसाँचाइ कायिक्रमलगायिका र्वतभन्न 
१९ कायिक्रममा र्प घट गरी रू.४ अबि १५ करोड १० लाख २८ हजार खजद बजेट कायम गरेकोमा 
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उक्त कायिक्रममा खचि भएको देजखएन। र्वतनयोजन भएको बजेट रकम लजक्षि कायिक्रम सञ्चालन गरी 
खचि गनजिपदिछ।  

22. वषािन्िको खचि - आतर्िक कायिर्वतध िर्ा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व तनयमावली, २०77 को तनयम ३0(१) 
मा र्वतनयोजन ऐनले र्िज नहजने भनी िोकेको शीषिकको रकम, तनयम ३0 (२) बमोजजम र्प बजेट, 

खचिको स्रोि पररवििन वा अति आवश्यक काम परी खचि गनजिपने अवस्र्ामा बाहेक भ जक्तानी ददनजपने अन्य 
रकम आतर्िक वषि समाप्त हजनजभन्दा कम्िीमा ७ ददन अगावै तनकासा बन्द गनजिपने व्यवस्र्ा छ । सोही 
तनयमावलीको तनयम २८(६) बमोजजम बजेट िर्ा कायिक्रम र अजख्ियारीको आधारमा बजेट खचि गने 
कायििातलका पेस गनजिपने र सोअनजसार तनकासा िर्ा खचि गनजिपने व्यवस्र्ा रहे िापतन कायिक्रमअनजसार 
खचि गने िातलकाको अवतध नाघ्ने गरी िर्ा अति आवश्यक खचिमा पजष्ष्ट्याइं नहजने गरी आषाढको 
अन्त्यमा खचि गने गरेको देजखन्छ । यो वषि रू.१४ खबि ७४ अबि ६४ करोड ५४ लाख र्वतनयोजन 
भई रू.११ खबि ९६ अबि 67 करोड ६० लाख खचि भएकोमा आषाढ मर्हनामा रू.२ खबि ७९ अबि 
७१ करोड ९ लाख अर्ािि ्२३.३७ प्रतिशि खचि भएको छ । खचिमध्ये आषाढ मर्हनाको अजन्िम 
हप्तामा रू.७१ अबि ६० करोड अर्ािि ्कज ल खचिको 5.98 प्रतिशि खचि भएको छ। तनयमावलीमा 
व्यवस्र्ा भएबमोजजम स्वीकृि कायिक्रम िर्ा खचि गने कायििातलकाबमोजजम तनधािररि समयमा कायिक्रम 
सञ्चालन गरी खचि लेख्नजपने िर्ा आतर्िक वषिको अन्िमा खचि गने कायिमा तनयन्रण गनजिपने देजखन्छ ।  

23. बजेटभन्दा बढी खचि - आतर्िक कायिर्वतध िर्ा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ को तनयम ४१ 
मा अतधकार प्राप्त अतधकारीले सरकारी रकम खचि गदाि र्वतनयोजन ऐनबमोजजम सेवा िर्ा कायिमा खचि 
गनि र्वतभन्न शीषिकमा स्वीकृि भएको रकम सो सेवा िर्ा कायिको तनतमत्त स्वीकृि सीमातभर भएको 
तबषय सजतनजश्चि भएको यर्कन गरी खचि गनजिपने उल्लेख छ । यो वषि अर्ि मन्रालयअन्िगिि र्वत्तीय 
व्यवस्र्ािफि  सासेक र्वद्यजि प्रसारण िर्ा र्विरण प्रणाली सजदृढीकरण आयोजनामा रू.१ अबि २ करोड 
५० लाख बजेट र्वतनयोजन भएकोमा रू.१ अबि १८ करोड ९ लाख बजेट खचि भएको देजखन्छ। 
तनयमावलीमा भएको व्यवस्र्ा र्वपरीि रू.१५ करोड ५९ लाख स्वीकृि बजेटभन्दा बढी खचि हजने गरी 
खचि लेखेको पाइयो । सोही तनयमावलीको तनयम ४३ मा बजेटमा रकम भए पतन तनकासा भएको 
रकम अपयािप्त भएमा सम्बजन्धि सजचवको तसफाररसमा अर्ि मन्रालयले रकमान्िर वा खचि समर्िनबाट 
तनकासा ददई त्यस्िो खचि भएको रकम तनयतमि गररददन सक्ने उल्लेख भए पतन सो बढी खचि तनयतमि 
भएको छैन । एकल खािा कोष प्रणाली लागू ्भएको अवस्र्ामा स्वीकृि बजेटभन्दा बढी तनकासा ददन 
नतमल्नेमा बजेटभन्दा बढी तनकासा हजन गएकाले एकल खािा कोष प्रणालीले तनयन्रण कायम गनि 
सकेको देजखएन।  

• र्वकास सहायिा पररचालन 

24. वैदेजशक सहायिा प्रातप्त – नेपालको र्वकासलाई टेवा पजर् याउने र्वकास सहायिाको ि्याङ्क परीक्षण गदाि 
२०७7।७८ मा नेपाल सरकारको कज ल खचि रू.११ खबि ९६ अबि ६७ करोडमध्ये रू.२ खबि ९ अबि 
४२ करोड अर्ािि ्१७.५० प्रतिशि र्हस्सा वैदेजशक सहायिाले ओगटेको छ । यस सम्बन्धमा देजखएका 
प्रमजख व्यहोरा तनम्नानजसार छन:्  

24.1 मन्रालयबाट प्राप्त र्ववरणअनजसार २०७६।७७ मा अमेररकी डलर १ हजार ४००=२१ तमतलयन ऋण, 
३७४.४९ तमतलयन अनजदान र २२८=१0 तमतलयन प्रार्वतधक सहायिासमेि अमेररकी डलर २ हजार 
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00२.८0 तमतलयन प्राप्त भएकोमा २०७७।७८ मा अमेररकी डलर १ हजार १९३.३२ तमतलयन 
ऋण, ३६१.०६ तमतलयन अनजदान, १९१.८० तमतलयन प्रार्वतधक सहायिा र ३.९७ तमतलयन वस्िजगि 
सहायिा समेि अमेररकी डलर १ हजार ७५०.१६ तमतलयन सहायिा प्राप्त भएको देजखन्छ । समग्र 
र्वकास सहायिा गि वषिभन्दा १२.६१ प्रतिशि न्यून रकम प्राप्त भएको छ । सबै प्रकारका सहायिा 
स्वरूप २०७७।७८ मा अमेररकी डलर २ हजार २७९.११ तमतलयन प्राप्त हजने प्रतिवििामध्ये १ 
हजार ७५०.१६ तमतलयन अर्ािि ्२३.२१ प्रतिशि प्राप्त भएको छ । गि वषिको भन्दा अनजदानमा 
अमेररकी डलर १३.४३ तमतलयन र ऋण रकममा २०६.८९ तमतलयन घटी प्राप्त भएको देजखन्छ । 
प्राप्त भएको रकममध्ये अमेररकी डलर २६५.४५ तमतलयन बजेटरी प्रणालीभन्दा बार्हर रहेको छ । 

यसका अतिररक्त अन्िरािर्िय गैरसरकारी संस्र्ाबाट खचि भएको अमेररकी डलर १५४.६१ तमतलयन 
समेि बजेटरी प्रणालीभन्दा बार्हर रहेको अवस्र्ा छ। समग्रमा प्राप्त र्वकास सहायिा रकमको ७७.९५ 
प्रतिशिमार संघीय सजञ्चि कोषमाफि ि ् पररचालन भएको र बााँकी २२.०५ प्रतिशि सहायिा बजेट  
बार्हरबाट पररचालन भएको अवस्र्ा छ । 

24.2 आतर्िक कायिर्वतध िर्ा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ को तनयम १७ मा वैदेजशक सहायिाको 
रकमलाई बजेट िर्ा कायिक्रममा समावेश गनजिपने उल्लेख छ । अन्िरािर्िय र्वकास सहायिा पररचालन 
नीति, २०७६ मा संर्वधानको व्यवस्र्ाअनजसार वैदेजशक सहायिा तलाँदा रार्ियर्हि र प्रार्तमकिालाई 
आधार बनाउाँदै यसलाई पारदशी बनाउने र वैदेजशक सहायिालाई रार्िय बजेट प्रणालीमाफि ि ्पररचालन 
गनजिपने, सामान्यिM सबै प्रकारका अन्िरािर्िय र्वकास सहायिा रार्िय बजेट प्रणालीमा समावेश हजने गरी 
स्वीकार गररने उल्लेख छ । त्यसैगरी बजेटमा समावेश भएका सबै सहायिाको लेखापरीक्षण 
महालेखापरीक्षकको कायािलयबाट हजने गरी व्यवस्र्ा तमलाइने उल्लेख छ । नीति िर्ा कानूनमा 
उजल्लजखि व्यवस्र्ा भए िापतन देहायअनजसारको अमेररकी डलर २६५.४५ तमतलयन अर्ािि ्कज ल प्राप्त 
रकमको १५.१६ प्रतिशि (गैरसरकारी सस्र्ाबाट खचि भएको रकम बाहेक) बजेटरी प्रणालीभन्दा बार्हर 
रहेको देजखन्छ । गि वषि १६.४६ प्रतिशि बजेटभन्दा बार्हर रहेकोमा यो वषि केही सजधार भएको 
देजखन्छ । बजेटमा समावेश भई प्राप्त भएको र बजेटमा समावेश नभएको रकम देहायअनजसार छ:  

 (डलर हजारमा) 

क्र.सं. दाि ृतनकाय 
बजेटमा 
समावशे 

बजेट बार्हर जम्मा रकम तस.न. दाि ृतनकाय 
बजेटमा 
समावशे 

बजेट बार्हर जम्मा रकम 

1.  वल्ड बैङ्क ७९३४६७ ११३८ ७९४६०५ 12. ३ नवे ११९० १०६७७ २१८६८ 

2.  एतडबी २४८६२५ २४३० २५१०५५ 13.  साउदी अरेतबया १६७६८ - १६७६८ 

3.  यजएस एड - १०५९४१ १०५९४१ 14.  र्फनल्याण्ड १०६६६ १५३५ १२३०१ 

4.  इयज ८७२१२ १८२३१ १०५४४३ 15. ४ गाभी ९३२९ - ९३२९ 

5.  चीन १०२५७६ ३९६ १०२९७२ 16.  कोररया - ८१२४ ८१२४ 

6.  बेलायि ४५३९९ ३८५७५ ८३९७४ 17.  आइफ्याड ६४७१ - ६४७१ 

7.  भारि ७२३२१ - ७२३२१ 18. ५ अिेतलया - ५१३७ ५१३७ 

8.  यजएन ९९१ ५४९९७ ५५९८८ 19. ६ ओएफआइडी ४२७७ - ४२७७ 

9.  जापान ३२६१६ ३६० ३२९७६ 20. ७ ग्लोबल फण्ड ३०१५ - ३०१५ 

10.  जमिनी २२२३५ ८९३५ ३११७० 21. ८ नेदरल्याण्ड - १३२२ १३२२ 

11.  स्वीट्जरल्याण्ड १६७४१ ७६५६ २४३९७ 22. ९ कज विे ७९७ - ७९७ 

जम्मा १४८४७०३ २६५४५९ १७५०१६२ 



अर्ि मन्रालय 

 95 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

वैदेजशक सहायिाको रकमलाई बजेटमा समावेश गरी खचि गनजिपने व्यहोरा र्वगि वषिको 
प्रतिवेदनमा औलँ्याइएकोमा सोमा सजधार हजाँदै आए िापतन पूणि रूपमा कायािन्वयन भएको देजखएन । 
तनयममा भएको व्यवस्र्ा र वैदेजशक सहायिा नीतिअनजसार वैदेजशक सहायिालाई रार्िय बजेट प्रणालीमा 
समावेश गरी खचि गनजिपदिछ । 

25. वैदेजशक सहायिा पररचालन - अन्िरािर्िय र्वकास सहायिा पररचालन नीति, २०७६ मा सामान्यि सबै 
प्रकारका अन्िरािर्िय र्वकास सहायिा रार्िय बजेट प्रणालीमा समावेश हजने गरी स्वीकार गररने र बजेटमा 
समावेश भएका सबै सहायिाको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कायािलयबाट हजने गरी व्यवस्र्ा 
तमलाइने उल्लेख छ । मन्रालयबाट प्राप्त र्ववरणअनजसार यो वषि सबैभन्दा बढी क्रमशः स्वास््य क्षरेमा 
७९ कायिक्रम, जशक्षामा ५६ कायिक्रम, जीवनस्िर क्षेरमा ४३ कायिक्रम, कृर्ष क्षेरमा २२ कायिक्रम 
सञ्चालनको लातग क्रमशः अमेररकी डलर ५२.५२ तमतलयन, २९.८२ तमतलयन, २०.५२ तमतलयन र 
५.५६ तमतलयनलगायि र्वतभन्न क्षेरका ३२१ कायिक्रम सञ्चालन गनि र्वतभन्न 87 अन्िरािर्िय गैरसरकारी 
संस्र्ाले अमेररकी डलर १५४.६१ तमतलयन खचि गरेको देजखन्छ ।  

अन्िरािर्िय गैरसरकारी संस्र्ाको क्षरेगि तनकासा÷ खचि २०२०।2१ 

(अमेररकी डलरमा) 

क्र.सं. प्रार्तमक क्षरे 
आयोजना 
संख्या 

तनकासा/खचि क्रम प्रार्तमक क्षरे 
आयोजना 
संख्या 

तनकासा/खचि 

1 जशक्षा  56 29822334 7 खानेपानी 15 ४९५२७९६ 
2 स्वास््य 79 52526866 8 अन्य सामाजजक 14 ९९९७४९९ 
3 जीवनस्िर 43 20528115 9 वािावरण, र्वज्ञान र प्रर्वतध 8 ४२९६५५२ 
4 भकूम्प प जनतनिमािण 1 189639 10 वास स्र्ान 5 १६७७०२५ 
5 तसाँचाई 3 78564 11 अन्य १८ क्षेर ७५ २४९७५०१९ 
6 कृर्ष 22 5567278  जम्मा  ३२१ १५४६११६८५ 

 अन्िरािर्िय गैरसरकारी संस्र्ाले २०७६।७७ मा २८ र्वतभन्न क्षेरका आयोजनामा अमेररकी 
डलर १३१.९८ तमतलयन खचि गरेकोमा यो वषि १७.१४ प्रतिशिले वरृ्ि भएको देजखन्छ । यो वषि 
न्यूनिम १३ हजार अमेररकी डलरदेजख अतधकिम २८.८६ तमतलयनसम्म ८७ अन्िरािर्िय गैरसरकारी 
संस्र्ाबाट अमेररकी डलर १५४.६१ तमतलयन खचि भएको देजखन्छ । देहायअनजसारका १९ अन्िरािर्िय 
गैरसरकारी संस्र्ाबाट अमेररकी डलर ११५.१८ तमतलयन अर्ािि ्७४.५० प्रतिशि र अन्य र्वतभन्न ६८ 
अन्िरािर्िय गैरसरकारी संस्र्ाबाट ३९.४२ तमतलयन अर्ािि ्२५.५० प्रतिशि रकम खचि गरेको देजखन्छ। 

अन्िरािर्िय गैरसरकारी संस्र्ागि तनकासा÷खचि २०२०।2१ 

(अमेररकी डलरमा) 
क्र.सं. सस्र्ाको नाम २०७७।७८ मा प्राप्त क्र.सं. सस्र्ाको नाम २०७७।७८ मा प्राप्त 

1.  सेभ द जचल्रेन २,८८,६१,६९७ 11.  लजर्रन वल्ड फेडेरेसन ३५,१३,३९६ 

2.  ल्याप्रोसी तमसन नेपाल १,५०,४३,१७५ 12.  वन हटि वल्ड वाइड नेपाल २९,५६,७५२ 

3.  वल्डि तभजन इन्टरनेशनल १,१७,४५,३४६ 13.  ररसजि इन्टरनेसनल २९,०५,१५९ 

4.  प्लान नेपाल १,०५,०१,०६२ 14.  इन्टरनेशनल नेपाल फेलोतसप २७,०१,०५३ 

5.  किार च्याररर्ट नेपाल ५७,६१,६५८ 15.  हाइफर इन्टरनेशनल नेपाल २५,८९,५९४ 

6.  यजनाइटेड तमसन टज नेपाल ४७,७१,५०८ 16.  सेभा नेपाल आइकेयर प्रोग्राम २२,३८,७५५ 

7.  गजड नेगवोसि इण्टरनेशनल ४१,२८,९१७ 17.  देउट्स्च वेल्दजङ्गरहाइफ २१,५१,८२६ 

8.  तनक साइमनस फाण्डेसन ३७,८८,३५६ 18.  जस्ट्रट चाइल्ड अफ नेपाल २०,६६,४५४ 

9.  मकीक्रप्स ३७,५०,००० 19.  हेर्वटेट फर ह्यजमातनर्ट इन्टरनेसनल नेपाल २०,५६,५७२ 

10.  वल्ड वाइल्ड लाईफ नेपाल ३६,५५,५७७ 20.  अन्य ६८ ३,९४,२४,७८८ 

जम्मा १५,४६,११,६८५ 
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 उजल्लजखि सहायिा बजेट प्रणालीभन्दा बार्हरबाट खचि भएको र लेखापरीक्षण महालेखा- 
परीक्षकको कायािलयबाट हजने गरेको छैन। सो रकम सम्बजन्धि अन्िरािर्िय गैरसरकारी संस्र्ाले आफ्नै 
संरचना खडा गरी आफैँ  खचि गने गरेकोले सरकारी संरचनामाफि ि ्सहायिा पररचालन नहजाँदा िोर्कएको 
रकम पररयोजनाको काममा मार खचि नहजने र सम्बजन्धि संस्र्ाको प्रशासतनक िर्ा अन्य खचिसमेिको 
दार्यत्व पदिछ । 

 वैदेजशक सहायिालाई रार्िय बजेट प्रणालीमा ल्याई पररचालन गने र्वषयलाई सहायिाको 
प्रभावकाररिाको लातग पेररस घोषणा परबाट स्वीकार गररसकेको अवस्र्ामा अन्िरािर्िय गैरसरकारी 
संस्र्ामाफि ि ्सहयोग रकम कायािन्वयन गनजि मनातसब देजखाँदैन। अन्िरािर्िय गैरसरकारी संस्र्ा र र्वकास 
साझेदारबाट प्राप्त रकम रार्िय बजेट प्रणालीमाफि ि ्कायािन्वयन गने व्यवस्र्ा गनजिपदिछ। 

26. वैदेजशक सहायिा उपयोग - बजेट वक्तव्य २०७७।७८ ले वैदेजशक अनजदान रू.६० अबि ५२ करोड 
र वैदेजशक ऋण रू.२ खबि ९९ अबि ५० करोड समेि रू.३ खबि ६० अबि २ करोड प्राप्त हजने अनजमान 
गरेको देजखन्छ । यो वषि वैदेजशक अनजदानिफि  सोझै भ जक्तानी हजने अनजदान र वस्िजगि सहायिासमेि 
रू.३६ अबि ४८ करोड १३ लाख र वैदेजशक ऋणिफि  रू.१ खबि ७२ अबि ९४ करोड ८१ लाख 
समेि रू.२ खबि ९ अबि ४२ करोड ९४ लाख प्राप्त भएको देजखयो। बजेट वक्तव्यमा अनजमान गररएको 
रकमको िजलनामा यो वषि वैदेजशक अनजदान ६०.२८ प्रतिशि र वैदेजशक ऋण ५७.७५ प्रतिशि प्राप्त 
भई समग्रमा अनजमातनि रकमको ५८.१७ प्रतिशि वैदेजशक सहायिा प्राप्त भएको देजखन्छ । यस 
सम्बन्धी अन्य धयहोरा तनम्नानजसार छनM् 

26.1 र्वकास साझेदारगि रूपमा र्वश्लषेण गदाि ३२ र्वकास साझेदारबाट अनजदान र २१ साझेदारबाट ऋण 
समेि रू.३ खबि ६० अबि २ करोड ७० लाख प्राप्त हजने अनजमान गरेकोमा ५ र्वकास साझेदारबाट प्राप्त 
ऋण िर्ा अनजदानको जस्र्ति देहायबमोजजम छ; 

-रू.लाखमा _ 

अनजदानिफि  १४ दाि ृ तनकायबाट र ऋणिफि  ५ दाि ृ तनकायबाट ४० प्रतिशिभन्दा न्यून 
सहायिा प्राप्त भएको देजखन्छ । चीन, बेलायि-जनरल र यूएनईपी समेि ३ दाि ृतनकायबाट रू.4 अबि 
६५ करोड १२ लाख अनजदान प्राप्त हजने अनजमान गररएकोमा सो अनजदान प्राप्त भएको देजखएन। त्यसैगरी 
अनजमान गरेको रकमको १० प्रतिशि भन्दा न्यून अनजदान प्राप्त हजने दािाहरू क्रमशः यूएनडीपी ०.२९ 
प्रतिशि, जापान केआर-२ बाट २.४९ प्रतिशि, जीसीएफबाट ७.१४ प्रतिशि, गातभबाट ७.६८ प्रतिशि 
र जापान-जाइकाबाट ९.४५ प्रतिशिमार अनजदान प्राप्त भएको देजखन्छ । उजल्लजखि ५ दाि ृतनकायबाट 
रू.२ अबि ५४ करोड १२ लाख अनजदान प्राप्त गने अनजमान रहेकोमा रू.२१ करोड ६६ लाख अर्ािि ्
अनजमानको िजलनामा ८.५२ प्रतिशि मार प्राप्त भएको देजखन्छ । ऋणिफि  र्वश्व बैङ्क-ट्रिकोषबाट रू.३९ 
करोड ६१ लाख िर्ा जमिन केएफडधलूबाट रू.१० करोड र एआईआईबीबाट रू.३ अबि २० करोड 

र्वकास साझेदार 
 

ऋणिफि  
र्वकास साझेदार 

 

अनजदानिफि  

बजेट तनकासा 
प्रातप्त 

प्रतिशि 
शजरु 
बजेट 

तनकासा 
प्रातप्त 

प्रतिशि 
आइफाड ३७६५१ १८६२ ४.९५ यजएनडीपी 691 2 0.२९ 

यजरोर्पयन इन्भेिमेण्ट बैङ्क २७१७९ २५८३ ९.५० जापान केआर २ 2000 49 २.४५ 

कज वेि कोष १२२९४ ३५२६ २८.६८ जीसीएफ 1331 95 ७.१४ 

चीन एजक्जम बैङ्क ११३००० ३५५२५ ३१.४४ जापान-जाइका २१३०० 2012 ९.४५ 

भारि एजक्जम बैङ्क १८३३८२ ६८८५२ ३७.५५ तमलेतनयम च्यालेञ्ज कपोरेसन 52885 7028 १३.२९ 
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८० लाखसमेि रू.३ अबि ७० करोड ४१ लाख ऋण प्राप्त गने अनजमान गररएकोमा सो ऋण प्राप्त 
भएको छैन । नवे सरकारबाट रू.९५ करोड अनजदान प्राप्त हजने अनजमान रहेकोमा रू.१ अबि १० करोड 
५९ लाख अर्ािि ्११६.४१ प्रतिशि अनजदान प्राप्त भएको देजखन्छ । दािासाँग समन्वय गरी सम्झौिा 
भएको अनजदान िर्ा ऋण प्राप्त गनि र्प प्रयास गनजिपदिछ । 

26.2 मन्रालय एवं तनकायगि र्वश्लषेण गदाि महालेखा तनयन्रक कायािलयबाट प्राप्त र्ववरणअनजसार 
२०७७।७८ मा प्रधानमन्री िर्ा मजन्रपररषद्को कायािलयले रू.२९ करोड १० लाख िर्ा भतूम 
व्यवस्र्ा, सहकारी िर्ा गररबी तनवारण मन्रालयले रू.६५ करोड ६० लाखसमेि रू.१ अबि ३० करोड 
७० लाख प्राप्त भएको देजखएन । प्राप्त भएको अनजदानमध्ये गहृ मन्रालयले ३.०१ प्रतिशि, अर्ि 
मन्रालयले 14.61 प्रतिशि, ऊजाि, जलस्रोि िर्ा तसाँचाइ मन्रालयले २०.३३ प्रतिशि, जशक्षा, र्वज्ञान 
िर्ा प्रर्वतध मन्रालयले २५.२८ प्रतिशि, रार्िय पजनतनिमािण प्रातधकरणले ३१.६४ प्रतिशि, संघीय 
मातमला िर्ा सामान्य प्रशासन मन्रालयले ३३.५१ प्रतिशि मार अनजदान उपयोग गरेको देजखन्छ। 
अनजदान प्राप्त गने अनजमान गररएको मर्हला बालबातलका िर्ा ज्येठ नागररक मन्रालयले अनजमानको 
िजलनामा १०३.४५ प्रतिशि अनजदान प्राप्त गरेको देजखन्छ ।  

26.3 महालेखा तनयन्रक कायािलयबाट प्राप्त र्ववरणबाट २०७७।७८ मा सबैभन्दा न्यून ऋण उपयोग गने 
मन्रालयमा वन िर्ा वािावरण मन्रालयले ०.४५ प्रतिशि, िम रोजगार िर्ा सामाजजक सजरक्षा 
मन्रालयले ५.८६ प्रतिशि, संघीय मातमला िर्ा सामान्य प्रशासन मन्रालयले 24.25 प्रतिशि र यजवा 
िर्ा खेलकज द मन्रालय ३६.२५ प्रतिशि रहेको देजखन्छ । त्यसैगरी ऋण प्राप्त गने अनजमान गररएको 
अर्ि मन्रालय र्वर्वधिफि  रू.८५ करोड ९० लाख लाख प्राप्त भएको छैन । 

 वैदेजशक सहयोगको उपयोग क्षमिा न्यून हजाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर र्वकास तनमािण र सेवा 
प्रवाहमा परेको छ । स्वीकृि कायिक्रमअनजसारका र्क्रयाकलाप सञ्चालन गरी अपेजक्षि रकम उपयोग 
गनेिफि  ध्यान ददनजपदिछ। 

26.4 आतर्िक कायिर्वतध िर्ा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा २४(२) मा सरकारी रकम खचि 
गदाि साधन स्रोिको उच्चिम प्रतिफल प्राप्त हजने र प्राप्त प्रतिफलको उजचि गजणस्िरसमेि कायम हजने गरी 
तमिव्ययी िररकाले गनजिपने व्यवस्र्ा छ । ऋण प्रातप्त र उपयोग २०७४।75 मा रू.९३ अबि ४५ 
करोड प्राप्त भएकोमा रू.८९ अबि ६९ करोड, २०७५।76 मा रू.९४ अबि ४० करोड प्राप्त भएकोमा 
रू.१ खबि २४ अबि ३७ करोड र 2076।77 मा रू.१ खबि ६२ अबि ६० करोड प्राप्त भएकोमा 
रू.१ खबि १६ अबि ४८ करोड उपयोग भएको देजखन्छ । महालेखा तनयन्रक कायािलयको र्ववरण 
अनजसार २०७७।७८ मा रू.१ खबि ७४ अबि १८ करोड प्राप्त भएकोमा रू.१ खबि ७२ अबि ९४ 
करोड उपयोग भएको देजखन्छ । यो वषि नगद ऋणिफि  रू.९२ अबि ५९ करोड ७५ लाख प्रातप्त  
भएकोमा रू.९२ अबि ९४ करोड २६ लाख खचि भै प्रातप्तभन्दा रू.३४ करोड ५१ लाख बढी उपयोग 
भएको देजखन्छ। सरकारले गिवषि िर्ा यो वषि प्राप्त भै सजञ्चि कोषमा आम्दानी नदेखाएको क७ 
समूहको खािामा राखेको वैदेजशक ऋणको रकमबाट खचि गरेको कारणले प्रातप्तभन्दा उपयोग बढी 
भएको देजखन्छ। वैदेजशक ऋणको प्रातप्त िर्ा उपयोगको र्हसाब यर्ार्िपरक नभएकाले प्राप्त भएको सबै 
रकमलाई सजञ्चि कोषबाट खचि गनेिफि  ध्यान जानजपने देजखन्छ । 
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26.5 नेपाल सरकारले एतसयाली र्वकास बैङ्क, र्वश्व बैङ्क िर्ा आईएमएफसाँग बजेट सहयोगसम्बन्धी  गिवषि 
र यो वषि ऋण सम्झौिा गरी प्राप्त भएको अमेररकी डलर ८७३.९२ तमतलयनमध्ये यो वषि खचि भएको 
अमेररकी डलर ८७.९१ तमतलयनलाई मार सजञ्चि कोषमा स्र्ानान्िरण गरेको देजखन्छ । 
सम्झौिाबमोजजम प्राप्त भएको अमेररकी डलर ७८६.०१ तमतलयन अर्ािि ्रू.९३ अबि ५६ करोड ७० 
लाख ऋण रकम सजञ्चि कोषमा जम्मा नगरी बेग्लै ऋण खािा खोलेर राखेको देजखन्छ । सो रकम 
प्राप्त हजनासारै् ऋण कायम गररएको िर उपयोगको आधारमा मार सजञ्चि कोषमा दाजखला गने व्यवस्र्ाले 
नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको सबै ऋण सजञ्चि कोषमा जम्मा हजनजपने नेपालको संर्वधानको धारा ११६ 
को संवैधातनक व्यवस्र्ाको पालना भएको देजखएन। वषािन्िमा पूणि उपयोग नहजने गरी ऋण प्राप्त गरेबाट 
उपयोग र्वनाको ऋणमा धयाजबापि औसि मातसक रू.५ करोड ४७ लाख र्प धययभार परेको अवस्र्ा 
छ । िसर्ि ऋण कायम भई नेपाल सरकारलाई प्राप्त हजने सबै रकम सजञ्चि कोषमा जम्मा हजने व्यवस्र्ा 
तमलाउनजपदिछ । सारै् अतग्रम रूपमा ऋण तलनजको सट्टा उपयोग भएपश्चाि ्ऋण कायम हजने गरी ऋण 
तलने र प्राप्त ऋण प्रार्तमकिा प्राप्त क्षेरमा उपयोगको व्यवस्र्ा तमलाउनजपदिछ ।  

27. प्रार्वतधक िर्ा अन्य सहायिा - आतर्िक कायिर्वतध िर्ा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा 
२९(१) अनजसार वैदेजशक सहायिा सम्बन्धी र्ववरण केन्द्रीय र्वत्तीय र्ववरणमा समावेश गनजिपने उल्लेख 
छ । बजेट वक्तव्य सार् संसदमा पेस भएको प्रार्वतधक िर्ा अन्य सहायिासम्बन्धी र्ववरणमा संघीय 
सरकारका १८ मन्रालय÷तनकायअन्िगिि १२४ आयोजना िर्ा कायिक्रमका लातग यो वषि रू.८५ अबि 
५७ करोड ९२ लाख िर्ा अन्िरािर्िय गैरसरकारी संस्र्ा माफि ि ्१२० आयोजना/कायिक्रमका लातग 
रू.९३ अबि ६१ करोड ३९ लाखसमेि रू.१ खबि ७९ अबि १९ करोड ३१ लाख प्रार्वतधक सहायिा 
प्राप्त हजने उल्लेख गरेको छ । उक्त रकममध्ये खचि भएको रकम आतर्िक र्ववरणमा समावेश भएको 
देजखएन । प्रार्वतधक िर्ा अन्य सहायिा रकमको लेखापरीक्षणसमेि गराएको नदेजखएकोले सरकारको 
समग्र आय-व्ययको जचरण गनि प्रार्वतधक िर्ा अन्य सहायिालाई केन्द्रीय र्वत्तीय र्ववरणमा समावेश 
गनजिपदिछ । 

28. व्यापार घाटा - बजेट वक्तव्यमा वैदेजशक व्यापारमा हाल देजखएका अवरोध न्यून गदै तनयािि, आयाि र 
आपूतिि व्यवस्र्ालाई सजचारु गरी र्वश्व बजारमा सम्भाव्य िजलनात्मक लाभ र  प्रतिस्पधी वस्िजको उत्पादन 
बढाई तनकासी प्रवििन गररने उल्लेख छ । वैदेजशक व्यापारको ि्याङ्कको र्वश्लषेण गदाि प्रत्येक वषि 
आयाि वरृ्ि भई व्यापार घाटा बढेको छ । गि वषिको िजलनामा यो वषि आयाि २८.६६ प्रतिशिले 
वरृ्ि भई रू.१५ खबि ३९ अबि ८० करोड पजगेको छ । सोही अवतधमा तनयाििमा सामान्य वरृ्ि भई 
रू.१ खबि ४१ अबि १० करोड पजगेको छ । यो वषिको अन्िमा व्यापार घाटा रू.१३ खबि ९८ अबि 
७० करोड पजगेको छ । कज ल आयािमा २०७७।७८ मा खतनज इन्धन िर्ा जचल्लो पदार्िको अंश 
१४ प्रतिशि, यािायाि िर्ा याजन्रक उपकरणको अंश २२ प्रतिशि, खाद्य िर्ा जीव जन्िज १४ प्रतिशि, 
रसायन िर्ा औषतधको १२ प्रतिशि र अन्य उपभोग्य वस्िजहरू ३८ प्रतिशि रहेको छ । 

  आयािमजखी अर्ि व्यवस्र्ालाई क्रमश: उत्पादन र तनयाििमजखी बनाई व्यापार घाटा न्यूनीकरण 
गनजिपदिछ । पेट्रोतलयम पदार्िको खपि घटाउने र देशमा उत्पादन भएको र्वद्यजिको खपिलाई वरृ्ि गनि 
प्रोत्साहन गने रणनीति अवलम्बन गनजिपदिछ । 
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29. र्वदेशी मजद्रा सजञ्चति - मजद्रा स्फीतिलाई वाजछछि सीमातभर राख्दै चालज खािा घाटालाई तनयन्रण गरी 
शोधनान्िर जस्र्ति सजधार गनि पयािप्त र्वदेशी मजद्रा सजञ्चति आवश्यक हजन्छ ।र्वदेशी मजद्रा सजञ्चिीमा क्रमश 
ह्रास हजाँदै २०७८ आषाढ मसान्िमा रू.१३ खबि ९९ अबि ३ करोड रहेको र चालज खािा रू.३ खबि 
३१ अबि ७० करोडले ऋणात्मक रहेको छ। त्यसैगरी शोधान्िर जस्र्ति २०७७।७८ मा रू.१ अबि 
२० करोड मार बचि अवस्र्ा छ । धयापार सन्िजलन, र्वदेशी मजद्रा सजञ्चति र शोधनान्िर जस्र्तिलाई 
सजधार गरी अर्ििन्रलाई ददगो र प्रभावकारी बनाउन उपयजक्त रणनीति अवलम्बन गनजिपदिछ। 

30. सम्परीक्षण िर्ा बेरुजूको लगि कट्टा - नेपालको संर्वधानको धारा २४१(१) र (५) ले  साविजतनक 
तनकायको लेखापरीक्षण गने काम, कििव्य र अतधकार महालेखापरीक्षकको रहने व्यवस्र्ा गरेको छ । 
लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ लेखापरीक्षणसम्बन्धी मजख्य कानून रहेको र सोमा िोर्कएका प्रर्क्रया, दार्यत्व 
र अतधकारको पालना गनजिपने कििव्य महालेखापरीक्षकको रहेको छ। सोही ऐनको दफा २ (घ) अनजसार 
“लेखापरीक्षण” भन्नाले दफा ३ बमोजजमका तनकायको लेखा िर्ा लेखासाँग सम्बजन्धि कामको परीक्षण 
र त्यसको आधारमा गररने मूल्याङ्कन िर्ा र्वश्लषेण सम्झनज पने र सो शधदले सम्परीक्षण गने कायिलाई 
समेि जनाउने व्यवस्र्ा गरेको छ। सो व्यवस्र्ाबाट सम्परीक्षण कायि पतन लेखापरीक्षणकै अंग रहेको 
प्रि छ । 

  संघ, प्रदेश िर्ा स्र्ानीय िहको आतर्िक कायिर्वतध तनयतमि िर्ा व्यवजस्र्ि गने प्रयोजनका 
लातग आतर्िक कायिर्वतध िर्ा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ िजजिमा भएको छ। सो ऐनको दफा २ 
(व) मा “सम्परीक्षण” भन्नाले आन्िररक वा अजन्िम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्याइएको बेरूजूको 
सम्बन्धमा पेस हजन आएका स्पिीकरण वा प्रतिर्क्रया सार् संलग्न प्रमाण िर्ा कागजािको आधारमा 
गररने फस्यौटसम्बन्धी कायिलाई सम्झनजपने र सो शधदले प्रतितनतध सभाको साविजतनक लेखा सतमतिबाट 
प्राप्त सजझाव वा तनदेशनका आधारमा गररने फस्यौटलाई समेि जनाउने उल्लेख छ । बेरुजू फस्यौट 
िर्ा फरफारक सम्बन्धमा सो ऐनको दफा ३९, ४० र ४१ को व्यवस्र्ा र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ 
को र्वतभन्न दफाहरूसाँग बाजझएकोले यसाट महालेखापरीक्षकको कायिक्षरे र स्वायत्तिामा समेि असर पने 
भएकोले अन्िरािर्िय असल अभ्यासहरूसमेि र्वचार गरी आवश्यक पररमाजिन गररनजपदिछ । 

• साविजतनक संस्र्ान व्यवस्र्ापन 

31. साविजतनक संस्र्ान - नेपालमा सञ्चातलि 69 साविजतनक संस्र्ानमध्ये र्वतभन्न वषि र्वतनवेश भएका संस्र्ा 
३० िर्ा अजस्ित्वमा रहेका 39, पतछल्लो समयमा स्र्ापना भै र्प भएका समेि हाल अजस्ित्वमा रहेका 
४४  संस्र्ा मध्ये 42 संस्र्ा सञ्चालनमा रहेका छन ्। यससम्बन्धी प्रमजख धयहोरा तनम्नानजसार छन:् 

31.1 बजेट वक्तव्यमा साविजतनक संस्र्ानको तनयमन, सञ्चालन र व्यवस्र्ापनलाई प्रभावकारी बनाउन संस्र्ान 
सञ्चालन सम्बन्धी छािा ऐनको िजजिमा गररने र कारोबार बन्द भई सञ्चालनमा नरहेका संस्र्ानको 
स्वातमत्वमा रहेका जग्गा, भौतिक संरचना, मेतसनरी उपकरण र अन्य सम्पजत्तको अतभलेख अद्यावतधक 
गरी उत्पादनशील उपयोग गने व्यवस्र्ा तमलाइने उल्लेख छ। कारोबार बन्द भै सञ्चालनमा नरहेका 
९ संस्र्ानको स्वातमत्वमा रहेका जग्गा, भौतिक संरचना,  मेतसनरी उपकरण र अन्य सम्पजत्तको अतभलेख 
अद्यावतद्यक गरी उत्पादनशील उपयोग भएको देजखएन । साविजतनक संस्र्ान सञ्चालनसम्बन्धी छािा ऐन 
िजजिमा गने उल्लेख भएकोमा हालसम्म ऐन िजजिमा भएको छैन । 
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31.2 पन्रौँ योजनामा आवश्यकिा र उपदेयिाका आधारमा संघीय संरचनाबमोजजम उपयजक्त ठहररएका 
साविजतनक संस्र्ान पजनसंरचना र स्र्ापना िर्ा सान्दतभिक नदेजखएका संस्र्ानको र्वतनवेश गने उल्लेख 
छ। सारै् बजेट वक्तव्य २०७७।७८ मा साविजतनक संस्र्ानको सञ्चालक सतमति र प्रमजख प्रशासकीय 
अतधकृिलाई कायिसम्पादन नतिजाप्रति जजम्मेवार र जवाफदेही बनाइने, व्यावसार्यक सम्भावना नभएका 
र उदे्दश्यअनजरूप कायिसम्पादन गनि नसकी लगािार घाटामा सञ्चालन भएका साविजतनक संस्र्ानको 
अध्ययन गरी एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गने नीति तलइने उल्लेख छ। संस्र्ान तनरन्िर घाटामा 
रहेको अवस्र्ामा िी संस्र्ाको अध्ययन गरी गाभ्ने वा खारेज गने कायि िर्ा काममा दोहोरोपना भएका 
तनकाय खारेज गनेिफि  कारबाही अजघ बढाएको देजखएन। 

31.3 नेपालमा हालसम्म र्वतनवेश गररएका ३० संस्र्ानमध्ये १२ संस्र्ान खारेजी गररएकोमा एक संस्र्ान 
(कृर्ष च जन उद्योग तलतमटेड) को मार कम्पनी रजजिारको कायािलयबाट कानूनी रूपमा खारेजी प्रर्क्रया 
सम्पन्न भएको छ। अन्य संस्र्ानको कानूनी रूपमा खारेजी प्रर्क्रया सम्पन्न भएको छैन । खारेजी गने 
तनणिय भइसकेको लामो अवतधसम्म पतन कानूनी प्रर्क्रया सम्पन्न नगनजिको कारण स्पि हजन आएन । 
खारेज भएका संस्र्ानको कानूनी रूपमै अजस्ित्व समाप्त गनजिपदिछ । 

31.4 रोजगारी िर्ा उत्पादनमा टेवा पजर् याउने उदे्दश्यले तनजीकरण भएका १८ संस्र्ानमध्ये हाल १२ सञ्चालनमा 
रहेको र ६ संस्र्ान बन्द अवस्र्ामा रहेका छन ्। भकृज टी कागज कारखाना, हररतसर्ि इाँट्टा िर्ा टायल 
कारखाना, बााँसबारी छाला जजत्ता कारखाना, कााँचो छाला सङ्कलन िर्ा तबक्री कम्पनी, बालाजज कपडा 
उद्योगको जग्गा जतमनसमेि र्कत्ता काट गरी तबक्री गरेको अवस्र्ा छ।  

 साविजतनक संस्र्ानको वार्षिक जस्र्ति समीक्षा, २०७९ अनजसार र्वराटनगर जजट तमल्स घाटामा 
सञ्चालनमा रहेको, रघजपति जजट तमल्स, नेपाल जचया र्वकास तनगम, लजजम्बनी जचनी कारखाना र नेपाल 
रोजजन एण्ड टपेन्टाइन तलतमटेड सञ्चालनमा रहे िापतन नाफा घाटाको अवस्र्ा यर्कन गरेको छैन। 
तनजीकरण भएका ७ संस्र्ान मार नाफामा सञ्चालनमा रहेको देजखन्छ । तनजीकरण सम्झौिा अनजसार 
उद्योगहरू सञ्चालन नभएकोमा सम्बजन्धि तनकाय र मन्रालयबाट प्रभावकारी अनजगमन िर्ा सजपररवेक्षण 
गरेको छैन । तनजीकरण भएका संस्र्ाबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वरृ्ि, रोजगारी तसजिना र राजस्वमा 
योगदान समेि न्यून रहेकाले तनजीकरणका सम्बन्धमा उजचि नीति अवलम्बन गनजिपदिछ । 

31.5 संस्र्ानको र्वत्तीय पारदजशििा िर्ा आतर्िक सजशासनका लातग सञ्चालनमा रहेका संस्र्ानहरूले कानूनमा 
िोर्कएको समयमै लेखापरीक्षण गराउनजपनेमा सम्बजन्धि िालजक तनकायबाट संस्र्ानहरूलाई समयमै 
लेखापरीक्षण गनि तनदेशन गरेको भए िापतन २०७८ ज्येठ सम्ममा 1६ साविजतनक संस्र्ानले मार 
िोर्कएको समयमा २०७७।७८ सम्मको लेखापरीक्षण गराएको देजखन्छ। त्यसैगरी 2६ संस्र्ानले 
207७।7८ को लेखापरीक्षण नगराएको,  खाद्य व्यवस्र्ा िर्ा व्यापार कम्पनीले 207७।7८ समेि 
३ वषिको, र्वशाल बजार कम्पनी तलतमटेड र रार्िय बीमा कम्पनी तलतमटेडले र्वगि ५ वषिको िर्ा 
रार्िय बीमा संस्र्ानले ९ वषिदेजख लेखापरीक्षण गराएका छैनन ्। जनकपजर च जरोट कारखाना र रार्िय 
आवास कम्पनीले २०७६।77 को लेखापरीक्षण एक वषि र्ढला गरी गरेको देजखन्छ । समयमा 
लेखापरीक्षण नगराउने संस्र्ाका पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाई कानूनबमोजजम कारबाही गनजिपदिछ । 

31.6 साविजतनक संस्र्ानको स्वातमत्वमा रहेको जग्गा एवं सम्पजत्त उजचि व्यवस्र्ापन हजन नसकेको कारण 
सम्पजत्त िर्ा स्रोि साधनको सदजपयोग नभएको, जग्गा िर्ा अन्य सम्पजत्तको अतिक्रमण भएको, कतिपय 
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संस्र्ानको जग्गा एवं सम्पजत्त संरक्षणका लातग कमिचारी राखी र्प खचि भएको देजखन्छ ।  सारै् जग्गा 
बााँझो नराख्न े सरकारको नीति रहेकोमा नेपाल सरकारको जग्गा उपयोगमा नआएको हजाँदा यसिफि  
सम्बजन्धि संस्र्ान र िालजक मन्रालयको ध्यान जानजपदिछ । 

31.7 साविजतनक वस्िज िर्ा सेवाको आपूतिि, बजार प्रतिस्पधाि िर्ा गजणस्िर कायम गनि रोजगारी तसजिना गनि 
िर्ा स्रोिसाधनको प्रभावकारी पररचालनमाफि ि ्आय आजिन गने उदे्दश्यले संस्र्ानको स्र्ापना भएको 
देजखन्छ। साविजतनक संस्र्ानको वार्षिक जस्र्ति समीक्षा, २०७९ अनजसार सञ्चालनमा रहेका ४२ 
संस्र्ानको र्वगि ३ वषिको सञ्चालन अवस्र्ा र्वश्लषेण गदाि ४ क्षरेका १५ साविजतनक संस्र्ान तनरन्िर 
घाटामा रहेका छनM् 

(रू.लाखमा)  

क्र.सं. साविजतनक संस्र्ानको क्षरे कज ल संख्या घाटामा रहेको 
संख्या 

घाटामा रहेका संस्र्ानको सजञ्चि घाटा* 

२०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८ 

१ औद्योतगक 10 8 १५९६६० १७४९५६ १८०२६३ 

२ व्यापाररक 4 1 १०६९९ १०४१२ १००३५ 

३ सेवा 9 3 ५८४६७ ९८७७२ १२७५४५ 

४ सामाजजक 5 3 ३२०८२ ३५१३५ ३७०६८ 

जम्मा 28 15 २६०९०८ ३२०३७८ ३५१६८८ 

               * तनरन्िर ३ वषिदेजख घाटामा गएका संस्र्ान मार समावशे गररएको । 

 उपयजिक्त ि्याङ्क र्वश्लषेण गदाि १० मध्ये ८ औद्योतगक संस्र्ान र्वगि ३ आतर्िक वषिमा तनरन्िर 
नोक्सानीमा रहेका कारण समग्र औद्योतगक क्षेर नोक्सानीमा देजखएको छ । औद्योतगक क्षेरका संस्र्ानको 
कज ल सजञ्चि नोक्सानी २०७६।७७ मा रू.१७ अबि ४९ करोड ५६ लाख रहेकोमा सजञ्चि नोक्सानी 
तनरन्िर वरृ्ि भै २०७७।७८ मा रू.१८ अबि २ करोड ६३ लाख पजगेको छ । त्यसैगरी सामाजजक 
क्षेरका संस्र्ानको २०७७।७८ को कज ल सजञ्चि नोक्सानी रू.३ अबि ७० करोड ६८ लाख, व्यापाररक 
क्षेरको सजञ्चि नोक्सानी रू.१ अबि ३५ लाख र सेवा क्षेरको सजञ्चि नोक्सानी रू.१२ अबि ७५ करोड 
४५ लाख पजगेको देजखन्छ। उजल्लजखि संस्र्ानको सजञ्चि घाटा तनरन्िर वरृ्ि भैरहेकोले घाटा न्यूनीकरण 
गदै नाफा उन्मजख बनाउन उपयजक्त रणतनति ियार गरी कायािन्वयन गनजिपदिछ ।  

32. संस्र्ानमा जनशजक्त व्यवस्र्ापन - संस्र्ान स्र्ापनाको तनददिि लक्ष्य प्राप्त गनिका लातग जनशजक्त 
व्यवस्र्ापन प्रभावकारी हजनजपदिछ । संस्र्ानहरू सञ्चालन सम्बन्धमा भएका ऐन, नीति, तनयम र 
कायिर्वतधहरू समयसापेक्ष संशोधन भएको छैन । संस्र्ागि शजसासन कायम राख्न सञ्चालक सतमतिको 
भतूमका महत्वपूणि हजन्छ । संस्र्ानको उदे्दश्यअनजरूप सोही क्षरेसाँग सम्बजन्धि अनजभवी र योग्य व्यजक्तलाई 
सञ्चालक सदस्यमा तनयजजक्त नहजने र फरक र्वज्ञिा भएका व्यजक्तलाई तनयजजक्त गने, सरकार पररवििनसाँगै 
सञ्चालक सदस्य पररवििन हजने, सम्बजन्धि मन्रालयको प्रतितनतध सदस्य बारम्वार पररवििन भै रहने, 
सञ्चालकको कायिसम्पादन मूल्याङ्कन नीति िर्ा आचरण सम्बन्धी व्यवस्र्ाको पालनाको कमी रहेको र 
सञ्चालकको तनयजजक्त समयमा नहजने जस्िा समस्या र्वद्यमान रहेको देजखन्छ।कायिकारी प्रमजखको तनयजजक्त 
संस्र्ानको प्रकृतिअनजसार फरक रहेको र कायिकाल, तनयजजक्त प्रर्क्रया फरक फरक हजनजको वस्िजतनठ 
र्वश्लषेण भएको छैन।संस्र्ानहरूमा दरबन्दीअनजसार पदपूतिि नभएको र उच्च व्यवस्र्ापकीय िहमा समेि 
कमिचारी पदपूतिि नभएकोले संस्र्ानको सेवा प्रवाह िर्ा कायिसञ्चालनमा असर परेको अवस्र्ा छ। 
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 उजल्लजखि समस्यालाई समाधान गनि व्यावसार्यक योजना, आवश्यकिा र आतर्िक अवस्र्ा 
अनजसार नीति र ऐन अद्यावतधक गनजिपने देजखन्छ । सञ्चालक सदस्य तनयजजक्त सम्बन्धी अलग्गै कायिर्वतध 
िर्ा आचारसंर्हिा िय गरी कायािन्वयन गनजिपने, प्रचतलि कानूनबमोजजम सञ्चालक तनयजक्त गने र 
समयावतधको वैज्ञातनक र्वश्लषेणको आधारमा िय गनजिपदिछ । संस्र्ानको संगठन िर्ा व्यवस्र्ापन 
सभेक्षण माफि ि ्कमिचारी व्यवस्र्ापन प्रभावकारी वनाउनजपने देजखन्छ । कमिचारीसम्बन्धी र्वतनयमावलीको 
समय सापेक्ष संशोधन गरी तनयजजक्त, सरुवा र कायिसम्पादन मूल्याङ्कन पितिलाई प्रभावकारी बनाउनज 
पदिछ । 

33. तनजीकरण भएका संस्र्ानको जस्र्ति - तनजीकरण भएका ३० संस्र्ानमध्ये १२ खारेज भएको, ६ बन्द 
अवस्र्ामा रहेको र सञ्चातलि १२ संस्र्ानमध्ये ९ नाफामा र ३ घाटामा रहेका छन ्। सञ्चातलि १२ 
संस्र्ान सम्बन्धमा देजखएका प्रमजख व्यहोरा तनम्नानजसार छन;् 

33.1 रघजपति जजट तमल्स, र्वराटनगर जजट तमल्स, नेपाल रोजजन एण्ड टरपेन्टाइन तल. र भक्तपजर इाँटा टायल 
कारखाना, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी तलतमटेड र लजजम्बनी जचनी कारखानाले नेपाल सरकारलाई बजझाउनजपने 
भाखा नाघेको सााँवा र धयाज क्रमशः रू.२५ करोड ३५ लाख ७६ हजार, रू.२ अबि ३ करोड ७३ 
लाख ७४ हजार, रू.८५ लाख ८७ हजार, रू.४६ करोड ७ लाख  ४६ हजार,  रू.१३ करोड ६ 
लाख ५४ हजार र रू.८८ लाखसमेि रू.2 अबि 89 करोड 97 लाख 37 हजार रहेको  देजखाँदा 
सम्झौिाअनजसार उक्त सााँवा र धयाज असजल गनजिपदिछ । 

33.2 रघजपति जजट तमल्स र नेपाल जचया र्वकास तनगमको जग्गा अतिक्रमण बढ्दै गएको, नेपाल सरकारबाट 
सम्झौिाबमोजजम जग्गा हस्िान्िरण नभएको लगायिका समस्या समन्वयात्मक िवरबाट समाधान 
गनजिपदिछ। 

33.3 नेपाल सरकारसाँग भएको सम्झौिाबमोजजम नेपाल ढलौट उद्योग तलतमटेड, भक्तपजर इाँटा टायल कारखाना 
तलतमटेडले अतधकिम ४५ प्रतिशिसम्म शेयर सविसाधरणलाई उपलधध नगराएको, नेपाल रोजजन एण्ड 
टरपेन्टाईन तलतमटेड (ददधय रोजजन एण्ड टरपेन्टाईन तलतमटेड) को वन क्षेर िर्ा कच्चा पदार्ि 
हस्िान्िरण सम्बन्धी,  जचया र्वकास तनगमको जचया बगान िर्ा अतिक्रतमि जग्गासम्बन्धी र नेपाल ल्यजब 
आयलको सम्झौिाबमोजजम जग्गा हस्िान्िरण नभएको सम्बन्धी र्ववाददि र्वषयहरूको टजङ्गो 
लगाउनजपदिछ। 

33.4 साविजतनक संस्र्ानको वार्षिक जस्र्ति समीक्षा, २०७९ अनजसार र्वराटनगर जजट तमल मार घाटामा रहेको, 
नेपाल रोजजन एण्ड टपेन्टान तलतमटेड, रघजपति जजट तमल, नेपाल जचया र्वकास तनगम र लजजम्बनी जचनी 
कारखाना सञ्चालनमा रहेको उल्लेख भए िापतन नाफा वा घाटाबारे उल्लेख गरेको छैन । अर्ि मन्रालय, 
र्वषयक्षरेगि मन्रालय र संस्र्ान व्यवस्र्ापनको समन्वयमा संस्र्ानलाई उदे्दश्यअनजरूप सञ्चालन 
गनजिपदिछ। 

34. खारेज भएका संस्र्ानमा ऋण लगानी - तनजीकरण ऐनबमोजजम तनजीकरण भई हाल बन्द अवस्र्ामा 
रहेका १२ संस्र्ानमध्ये देहायबमोजजमका संस्र्ानमा २०७७।७८ सम्म तनम्नानजसार नेपाल सरकारलाई 
बजझाउनजपने भाखा नाघेको सााँवा र धयाज वक्यौिा रहेको देजखन्छ: 

-रू.हजारमा _  
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क्र.सं. संस्र्ानको र्ववरण २०७७।७८ सम्मको 
सााँवा 

२०७७।७८ 
सम्मको धयाज 

जम्मा सााँवा 
धयाज 

१ र्हमाल तसमेन्ट कम्पनी ३७२१३६ ३१९७०३ ६९१८३९ 

२ सजिी र्वकास कम्पनी २१५१ ७९८७ १०१३८ 

३ कृर्ष औजार कारखाना ७२३६२ ५९९५२ १३२३१४ 

४ नेपाल जजट र्वकास िर्ा व्यापार कम्पनी १११३८९ - १११३८९ 

५ घरेलज तसल्पकला तबक्री भण्डार ४७२५२ १०९२४८ १५६५०० 

६ हेटौँडा कपडा उद्योग ४२६७०७ ४४५९९९ ८७२७०६ 

७ वीरगन्ज जचनी कारखाना २५०००० ३३६७४६ ५८६७४६ 

८ नेपाल यािायाि संस्र्ान ७८५३७ १४१६१४ २२०१५१ 

जम्मा १३६०५३४ १४२१२४९ २७८१७८३ 

 खारेज भई बन्द अवस्र्ामा रहेका १२ संस्र्ानमध्ये ८ संस्र्ानमा ऋण लगानी रहेको रू.१ 
अबि ३६ करोड ५ लाख ३४ हजार सााँवा िर्ा रू.१ अबि ४२ करोड १२ लाख ४९ हजार धयाज 
समेि रू.२ अबि ७८ करोड १७ लाख ८३ हजार प्राप्त गनि बााँकी रहेको देजखन्छ । उजल्लजखि 
र्ववरणमा नेपाल जजट र्वकास िर्ा व्यापार कम्पनीलाई प्रदान गरेको २०७६।७७ सम्मको बााँकी 
ऋणको २०७७।७८ धयाज गणना गरेको देजखाँदैन । उक्त रकम प्राप्त गनजिपदिछ । 

35. बन्द रहेका संस्र्ान व्यवस्र्ापन - व्यावसार्यक संभावना नभएका र उदे्दश्यअनजरूप कायि सम्पादन गनि 
नसकी लगािर घाटामा सञ्चालन भएका साविजतनक संस्र्ानमा सरकारको आतर्िक दार्यत्व वषेतन बढ्दै 
गएको छ। बढ्दो आतर्िक दार्यत्व घटाउन संस्र्ानको पजनसंरचना गने कायि हजन सकेको छैन । 
त्यसैगरी बन्द अवस्र्ामा रहेका संस्र्ानहरूको पजनःसञ्चालन गनि २०७८।7।१५ गठन भएको कायिदले 
ियार गरेको प्रतिवेदनअनजसार ४४ संस्र्ान अजस्ित्वमा रहेकोमा ६ संस्र्ान बन्द अवस्र्ामा रहेका छन।् 
हाल बन्द अवस्र्ामा रहेका नेपाल ओररएण्ट एण्ड म्याग्नेसाइट प्रा.तल., बजटवल धागो कारखाना, 
गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपजर च जरोट कारखाना, र्वराटनगर जजट तमल र नेपाल औषतध लतमटेडमा 
नेपाल सरकारको लगानी रहेको र तिनको पजनः सञ्चालन गनि केही संस्र्ान तनजी क्षरेलाई सञ्चालन गनि 
ददने, केही संस्र्ान खारेज गने, संस्र्ानको टे्रडमाकि  िर्ा िाण्डहरू तिक्री गने र संस्र्ानको जग्गा नेपाल 
सरकारको स्वातमत्वमा ल्याउने लगायिको तसफाररस गरेको देजखन्छ । नेपाल सरकारले िी संस्र्ामा 
गरेको लगानी,  लगानी उठाउने र्वतध र संस्र्ान सञ्चालनसम्बन्धी ठोस तनणिय गरी प्रभावकारी व्यवस्र्ापन 
गनजिपदिछ । 

36. कोषको व्यवस्र्ा नगररएको दार्यत्व - साविजतनक संस्र्ानहरूले दीघिकालमा तिनजिपने दार्यत्व तसजिना गने 
िर कोषको व्यस्र्ा नगने प्रवतृिमा वरृ्ि हजाँदै गएको देजखन्छ । दीघिकालमा तिनजिपने दार्यत्वको व्यवस्र्ा 
नगरेको रकमलाई कोषमा व्यवस्र्ा नगररएको दार्यत्वअन्िगिि लेखाङ्कन गररन्छ । साविजतनक संस्र्ानको 
वार्षिक जस्र्ति समीक्षा, २०७९ अनजसार कोषमा व्यवस्र्ा नगररएको दार्यत्व २०७५।७६ मा रू.४८ 
अबि ६० करोड रहेकोमा २०७७।७८ मा रू.५९ अबि ३९ करोड अर्ािि ्२०७५।७६ को िजलनामा 
२२.१९ प्रतिशिले वरृ्ि भएको छ । दीघिकालमा तिनजिपने दार्यत्वको लातग कोषको व्यवस्र्ा अतनवायि 
गनजिपदिछ । 

37. शेयर लगानी प्रतिफल - महालेखा तनयन्रक कायािलयबाट प्राप्त र्ववरणअनजसार नेपाल सरकारले गि 
वषिसम्म र्वतभन्न ११४ संस्र्ामा साधारण, अग्रातधकार शेयर र अन्िरािर्िय संस्र्ामा शेयरसमेि रू.3 खबि 
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15 अबि 70 करोड २८ लाख शेयर लगानी गरेकोमा यो वषि रू.26 अबि 96 करोड, ७४ लाख र्प 
लगानी गरेको छ । शेयर लगानीमा समायोजन भएको रू.५५ करोड ९२ लाख घटाउदााँ यो वषिसम्म 
रू.3 खबि ४२ अबि ११ करोड १० लाख शेयर लगानी भएको देजखन्छ । 

 उजल्लजखि शेयर लगानीमध्ये यो वषि नेपाल राि बैङ्कबाट रू.६ अबि, नेपाल टेतलकमबाट रू.५ 
अबि ४८ करोड ९७ लाख, नेपाल आयल तनगमबाट रू.1८ करोड ८१ लाख, कृर्ष र्वकास बैङ्क 
तलतमटेडबाट रू.६४ करोड ४ लाख, रार्िय वाजणज्य बैङ्कबाट रू.३१ करोड ५० लाख नेपाल स्टक 
एक्सचेञ्जबाट रु ८ करोड ८० लाख, बजटवल पावर कम्पनीबाट रू.२ करोड ९८ लाखसमेि ८ संस्र्ाबाट 
रू.१२ अबि ७५ करोड १३ लाख नगद लाभांश प्राप्त भएको देजखन्छ । यो वषि प्राप्त गरेको लाभांश 
गि वषि प्राप्त भएको भन्दा ४५.६५ प्रतिशिले घटेको देजखन्छ । िी बाहेक 106 संस्र्ामा गरेको 
शेयर लगानी रू.३ खबि ४५ करोड ३८ लाखबाट यो वषि कज नै प्रतिफल प्राप्त गरेको नदेजखाँदा संस्र्ा 
सञ्चालन व्यवस्र्ापनमा दक्षिा ल्याउनजपने देजखन्छ। 

38. शेयर स्वातमत्व - नेपाल सरकार, साल्ट टे्रतडङ कपोरेसन तलतमटेड र जापान सरकार बीच तरपक्षीय 
सम्झौिाबमोजजम तनमािण भएको भवन र सरकारको स्वातमत्वमा रहेको जग्गाको मूल्याङ्कन गरी 
2075।3।31 सम्म कायम रहेको नून भण्डारण गोदामको खजद परल मूल्य रू.५८ करोड १७ लाख 
९ हजार रहेकोले उक्त मूल्य बराबर नेपाल सरकारको नाममा शेयर कायम हजनजपदिछ । र्वराटनगर 
जजट तमलमा नेपाल सरकारको रू.७२ करोड ४८ लाख शेयर लगानी र रू.१ अबि १७ करोड ४६ लाख 
ऋण लगानी भएको देजखन्छ। शेयर संरचनालाई सञ्चालक सतमतिले शेयर स्वातमत्व पररवििन गरी तनजी 
क्षेरको लगानी र्प गरी नेपाल सरकारको स्वातमत्वमा संकज चन गरेको र्वषयमा उच्चस्िरीय जााँचबजझ 
आयोगले जजट तमलमा नेपाल सरकारको लगानी पजाँजीकरण गरी शेयर संरचना बदल्न सजझाव ददएकोमा 
सजझावअनजसार नेपाल सरकारको लगानी पजाँजीकरण गरी शेयर संरचना पररवििन गनजिपने र्वषय गि वषि समेि 
औलँ्याइएकोमा यो वषिसमेि जस्र्ति यर्ावि ्रहेको छ । 

39. बक्यौिा असजली - तनजीकरण सतमतिले हालसम्म तनजीकरण भैसकेका संस्र्ा र अन्य संस्र्ाबाट प्राप्त 
गनजिपने रकमको छजट्टाछज टै्ट अतभलेख लगि खडा गरी प्राप्त गनि बााँकी र्कस्िा, धयाज िर्ा हजािनाको 
अतभलेख राख्नजपनेमा राखेको देजखएन । उक्त व्यहोरा गि र्वगि वषिदेजख औलं्याइाँदै आए िापतन जस्र्ति 
यर्ावि छ। र्वगि वषिमा रघजपति जजट तमल्स, नेपाल जचया र्वकास तनगम तलतमटेड, नेपाल रोजजन एण्ड 
टपेन्टाइनलगायिका १४ संस्र्ानबाट गि वषिसम्म रू.५४ करोड ११ लाख ८२ हजार रकम प्राप्त 
हजनजपने उल्लेख छ । िर्ार्प मन्रालयले यो वषिसम्म प्राप्त गनजिपने बक्यौिाको र्ववरण अद्यावतधक गरेको 
देजखएन । र्ववरण अद्यावतधक गरी बक्यौिा असजली गनजिपदिछ । 

•  साविजतनक ऋण व्यवस्र्ापन 

40. साविजतनक ऋण - महालेखा तनयन्रक कायािलयबाट प्राप्त र्ववरणअनजसार नेपाल सरकारको कज ल ऋण 
दार्यत्वको जस्र्ति देहायअनजसार छ: 
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(रू.करोडमा) 
 

शीषिक 

आतर्िक वषि 
२०७५।७६ २०७६।७७ 2077।78 

आन्िररक ऋण  45323.05 61373.54 80294.16 

बाह्य ऋण 59492.62 81966.71 93469.52 

कज ल ऋण 104815.67 143340.25 173763.6८ 

कज ल गाहिस््य उत्पादनको प्रतिशि 30.26 38.05 40.73 

   स्रोिः नेपाल सरकारको ऋण दार्यत्वको वार्षिक प्रतिवेदन 2077।78 

महालेखा नयन्रक कायािलयबाट प्राप्त र्ववरणअनजसार 2077।78 को अन्त्यसम्म नेपाल 
सरकारको कज ल तिनि बााँकी ऋण रू.१७ खबि ३७ अबि ६३ करोड ६८ लाख रहेको छ । कज ल 
ऋणमध्ये बाह्य ऋण रू.९ खबि ३४ अबि ६९ करोड ५२ लाख र आन्िररक ऋण रू.८ खबि २ अबि 
९४ करोड १६ लाख रहेको देजखन्छ । यो वषिसरकारको ऋण दार्यत्व रू.३ खबि ४ अबि 2३ करोड 
४४ लाख र्प भई गि वषिको िजलनामा २१.२२ प्रतिशिले वरृ्ि भएको देजखन्छ । कज ल ऋणमध्ये 
बाह्य ऋण ५३.८० प्रतिशि र आन्िररक ऋण ४६.२० प्रतिशि रहेको छ । उक्त ऋण कज ल गाहिस््य 
उत्पादनसाँगको अनजपाि ४०.७३ प्रतिशि पजगेको छ । ऋण अनजपाि २०७५।७६ मा  ३०.२६ र 
२०७६।७७ मा ३८=०५ प्रतिशि रहेको तर्यो । बााँकी ऋण कायम गदाि लेखाङ्कन छजट भएको िर्ा 
र्वतनमय दरमा भएको नोक्सानीको कारण गि वषि कायम भएको बाह्य ऋणको र्ववरणमा रू.१३ अबि 
५२ करोड ६४ लाख र्प गरेको छ । ऋण भारका सन्दभिमा उपयजक्त नीति िजजिमा गनजिपदिछ ।  

साविजतनक ऋण पररचालन बढ्दो क्रममा रहेको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश िर्ा स्र्ानीय 
सरकारले तलने आन्िररक ऋणको एकीकृि व्यवस्र्ापन, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन प्रणालीको र्वकास गरी 
कायािन्वयन गनजिपदिछ । ऋणको भ जक्तानी गदाि आन्िररक बोझ महसजस गनजि नपने िर्ा भावी पजस्िालाई 
असहज नहजने गरी ऋणको पररचालन गनजिपदिछ । नेपाल सरकारको जमानीमा साविजतनक 
संस्र्ानहरूलगायिले तलने ऋण भ जक्तानीको परोक्ष दार्यत्व नेपाल सरकारमै रहने हजाँदा सोको व्यवस्र्ापन 
प्रभावकारी बनाउनजपदिछ। 

41. आन्िररक ऋणको उपयोग - यो वषि आन्िररक ऋणबाट रू.२ खबि २५ अबि प्राप्त गने लक्ष्य रहेकोमा 
रू.२ खबि २२ अबि ७८ करोड प्राप्त भएको छ । प्राप्त आन्िररक ऋण मध्ये चालजिफि  सशिि अनजदान, 

र्वशेष अनजदान र समपूरक अनजदान शीषिकमा रू.३३ अबि ६४ करोड खचि भएको छ । त्यसैगरी 
पजाँजीगििफि  सवारीसाधन खररद लगायिका शीषिकमा रू.१ खबि २२ अबि १५ करोड खचि गरेको 
देजखन्छ । र्वत्तीय व्यवस्र्ाअन्िगिि रू.२३ अबि ४ करोड खचि मध्ये साविजतनक संस्र्ानमा ऋण लगानी 
िफि  रू.९ अबि ५८ करोड र शेयर लगानी िफि  रू.१३ खबि २६ करोड खचि गरेको देजखन्छ । 

 प्राप्त भएको आन्िररक ऋण र उपयोग भएको रकम  बीचको फरक रू.४३ अबि ९५ करोड 
उपयोग गनि नसके िापतन उक्त रकममा धयाज तिनजि परेको अवस्र्ा छ । त्यसैगरी पजाँजीगि शीषिकमै 
आन्िररक ऋण उपयोग भएको अवस्र्ामा पजाँजीगि खचिबाट मूल्य सार्िकिा प्राप्त भएको सजतनजश्चि गरेर 
मार ऋणको पररचालन गनजिपदिछ । 
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42. सााँवा धयाज भ जक्तानी - महालेखा तनयन्रक कायािलयबाट प्राप्त नेपाल सरकारको ऋण दार्यत्वको वार्षिक 
प्रतिवेदन २०७7।७8 को र्ववरणअनजसार यो वषि नेपाल सरकारले भ जक्तानी गरेको सााँवा िर्ा धयाजको 
समर्िगि जस्र्ति देहायअनजसार छ:  

         (रू.लाखमा)   

ऋणको 
र्कतसम 

२०७५।७६ 
सााँवा धयाज 
भ जक्तानी 

२०७६।७७ 
सााँवा धयाज 
भ जक्तानी 

२०७७।७८ 

गिवषिको ि जलनामा  
वरृ्ि प्रतिशि सााँवा भ जक्तानी धयाज भ जक्तानी जम्मा भ जक्तानी 

cfGtl/s ५०५२१५ ५४७९९६ ३६९०११ २८४६०६ ६५३६१७ १९.२७ 
बाह्य २४५४४१ २८७९८१ २३२६८६ ६१७३५ २९४४२१ २.२४ 

hDdf ७५०६६६ ८३५९७७ ६०१६९७ ३४६३४० ९४८०३८ १३.४० 

 गि वषिभन्दा सााँवा धयाज भ जक्तानी गनजिपने रकम वरृ्ि भै रू.९४ अबि ८० करोड ३८ लाख 
पजगेको देजखन्छ । सााँवा धयाज भ जक्तानी २०७५।७६ को िजलनामा २०७६।७७ मा ११.३६ प्रतिशिले 
र  २०७६।७७ को िजलनामा १३.४० प्रतिशिले वरृ्ि भएको देजखन्छ।  

यो वषि भएको सााँवा धयाज भ जक्तानी रकम कज ल खचि रकमको 7.92 प्रतिशि र पजाँजीगि खचिको 
4१.४३ प्रतिशि रहेको छ। असजली भएको कज ल राजस्वको १०.9६ प्रतिशि रहेको छ ।  

43. जमानि ददएको वैदेजशक ऋण - नेपाल सरकार जमानि बसेको वैदेजशक ऋणको भ जक्तानी प्रर्क्रया 
प्रभावकारी बनाउनजपदिछ। महालेखा तनयन्रक कायािलयबाट प्राप्त र्ववरणअनजसार एक जस्पतनङ्ग तमल्सको 
लातग नेपाल सरकारको जमानिमा ६ माचि, १९९० मा एतसयाली र्वकास बैङ्कसाँग ऋण सम्झौिा भएको 
देजखन्छ । उक्त उद्योग तलजक्वडेसनमा गई सो ऋणबापि एतसयाली र्वकास बैङ्कलाई भ जक्तानी गनजिपने 
सााँवा धयाजको लातग उक्त उद्योगले नेपाल राि बैङ्कमा खोलेको डलर खािामा रकम जम्मा गरेको छ। 
यो वषिको अन्त्य सम्म उक्त खािामा अमेररकी डलर 25 लाख 77 हजार 900.67 रहेको देजखन्छ। 
नेपाल सरकारले एतसयाली र्वकास बैङ्कलाई तनयतमि रूपमा उक्त ऋणको सााँवा िर्ा धयाज भ जक्तानी सो 
खािा माफि ि ्गदै आएकोमा २०७५।७६ देजख उक्त ऋणको सााँवा धयाज बजेटमा व्यवस्र्ा भएको 
शीषिकबाट भ जक्तानी गनि शजरु भएको देजखन्छ। बजेट व्यवस्र्ा भै तनरन्िर भ जक्तानी भए पश्चाि ्समेि उक्त 
खािामा रहेको रकम नेपाल सरकारको सााँवा र्फिाि खािामा जम्मा गरेको नदेजखएकोले उक्त रकम प्राप्त 
गरी तनस्कृय खािा बन्द गनजिपदिछ ।  

44. वैदेजशक ऋणको उपयोग - महालेखा तनयन्रक कायािलयबाट प्राप्त र्ववरणअनजसार नेपाल सरकारको 
वार्षिक बजेटमा वैदेजशक ऋण प्रातप्तको लक्ष्य र प्रातप्तको र्वगि ३ वषिको जस्र्ति देहायअनजसार रहेको 
छ: 

 

शीषिक 

रकम - रू.लाखमा_ 
२०७५/७६ २०७६/७७ 2077/78 

लक्ष्य  2530282 944008 2995000 

ऋण प्रातप्त 2988333 1626073 1729481 

प्रातप्त/लक्ष्य प्रतिशि 37.31 54.41 ५७.७४ 

नेपाल सरकारले 2077।78 मा रू.२ खबि ९९ अबि ५० करोड वैदेजशक ऋण प्राप्त गरी 
उपयोग गने लक्ष्य राखेकोमा रू.१ खबि ७२ अबि ९४ करोड ८१ लाख अर्ािि ्लक्ष्यको िजलनामा 
५७.७४ प्रतिशि मार प्राप्त गरेको देजखन्छ । गिवषि लक्ष्यको िजलनामा ५४.४१ प्रतिशि ऋण प्रातप्त 



अर्ि मन्रालय 

 107 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

गरेकोमा यो वषि केही बढेको छ । वैदेजशक ऋणको लक्ष्य र प्रातप्त  बीचमा ठूलो अन्िर रहेकोले 
ऋणको लक्ष्य तनधािरण वस्िजतनठ बनाई शोधभनािमा हजने र्ढलासजस्िीलाई न्यूनीकरण गरी प्रभावकारी 
समन्वयमाफि ि ्वैदेजशक ऋण पररचालन गनजिपदिछ । 

45. ऋण लगानी - महालेखा तनयन्रक कायािलयबाट प्राप्त र्ववरणअनजसार र्वतभन्न ५६ संस्र्ामा नेपाल 
सरकारको स्रोिबाट गि वषिसम्म रू.१ खबि १८ अबि १5 करोड ४४ लाख लगानी भएकोमा यो वषि 
र्वतभन्न १० संस्र्ामा रू.१४ अबि ३ करोड ८४ लाख र्प लगानी भएको देजखन्छ । लगानी भएको 
मध्ये १ संस्र्ाको समायोजन गरी रू.१ करोड ८८ लाख र ३ संस्र्ाबाट सााँवा र्फिाि भएको रू.1५ 
करोड ८१ लाख समेि रू.१७ करोड ६९ लाख घटाई यस वषिसम्म रू.१ खबि ३२ अबि 1 करोड 
५९ लाख लगानी भएको देजखन्छ । वैदेजशक स्रोिबाट गि वषिसम्म र्वतभन्न ३८ संस्र्ामा रू.१ खबि 
७9 अबि ४६ लाख लगानी भएकोमा यो वषि र्वतभन्न ५ संस्र्ामा रू.२१ अबि २८ करोड २९ लाख 
र्प लगानी भएको देजखन्छ । लगानी भएको मध्ये १ संस्र्ाको समायोजन गरी रू.३२ करोड १७ 
लाख र ४ संस्र्ाबाट सााँवा र्फिाि भएको रू.३ अबि ६ करोड ५४ लाखसमेि रू.३ अबि ३८ करोड 
७१ लाख घटाई यस वषिसम्म रू.१ खबि 96 अबि ९० करोड ५ लाख लगानी भएको देजखन्छ । 

समग्रमा २०७७।७८ सम्म कज ल रू.३ खबि २८ अबि ९१ करोड ६४ लाख ऋण लगानी भएको 
देजखन्छ । 

46. बक्यौिा धयाज - संस्र्ानमा लगानी भएको रकममा प्राप्त गनजिपने धयाज रकम तनधािररि समयमा नै प्राप्त 
गरी सजञ्चि कोष दाजखला गनजिपदिछ । महालेखा तनयन्रक कायािलयले ियार गरेको शेयर िर्ा ऋण 
लगानीको वार्षिक प्रतिवेदनअनजसार २०७६।7७ सम्म प्राप्त हजनजपने धयाज रू.४३ अबि ८१ करोड ९४  
लाख बााँकी रहेकोमा यो वषि र्प भएको रू.१० अबि ६९ करोड २९ लाखसमेि रू.५४ अबि ५१ 
करोड २३ लाख धयाज प्राप्त हजनजपनेमा यो वषि रू.८ अबि ४१ करोड २ लाख प्राप्त भै रू.४६ अबि १० 
करोड २१ लाख प्राप्त हजन बााँकी रहेको देजखन्छ । प्राप्त गनजिपने धयाज रकम वरृ्ि हजाँदै गएकाले धयाज 
समयमै प्राप्त गनजिपदिछ । 

47. रार्िय लगानी नीति - सरकारले लगानीसम्बन्धी एकीकृि नीति िय गरी लगानीको प्रभावकारी व्यवस्र्ापन 
गनजिपदिछ । महालेखा तनयन्रक कायािलयबाट प्राप्त प्रतिवेदनअनजसार सरकारले र्वतभन्न संस्र्ाहरूमा कररब 
रू.६ खबि ७२ अबि लगानी गरेको उल्लेख छ । लगानी वरृ्ि भएसाँगै लगानीसम्बन्धी एकीकृि नीति 
बन्न नसक्दा लगानीको प्रार्तमकिा, धयाजदरको सैिाजन्िक आधार, लगानीको सदजपयोग, लगानीको 
प्रभावकारी सजपररवेक्षण, लगानीबाट प्राप्त लाभको र्वश्लषेण जस्िा र्वषयको प्रभावकाररिा मूल्याङ्कन गनि 
सकेको अवस्र्ा छैन । संस्र्ाहरूमा ित्कालीन आवश्यकिा पूरा गनि लगानी गने, एकद्वार पितिबाट 
मार लगानी नहजने, लगानीको अतभलेखाङ्कनमा एकरूपिा नहजने, लगानीका क्षेर र सोको प्रतिफल लगायिका 
र्वषयलाई सम्बोधन गने गरी ठोस नीतिको िजजिमा गरी कायािन्वयन गनजिपदिछ । 

48. अजस्ित्वमा नरहेका संस्र्ामा ऋण लगानी - अजस्ित्वमा नरहेका संस्र्ाहरूमा भएको ऋण लगानीको 
र्हसाब फरफारक गनजिपदिछ । अजस्ित्वमा नरहेका र्वतभन्न २९ संस्र्ामा यस वषिको अन्िसम्म लगानी  
रू.१ अबि ९३ करोड २७ लाख ४५ हजार रहेको छ । सरकारले गरेको कज ल ऋण लगानीको ०.५८ 
प्रतिशि अजस्ित्वमा नरहेका संस्र्ामा लगानी भएको देजखाँदा उक्त ऋणका सम्बन्धमा उपयजक्त र्वतध 
अपनाई र्हसाब समायोजन गनजिपदिछ । 
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• अनजदान उपयोग 

49. पशज िर्ा बाली सजरक्षा अनजदान - बीमा ऐन, २०४९ को दफा ४१ (क) अनजसार बीमा ऐनबमोजजम 
दिािको प्रमाणपर प्राप्त बीमक बाहेक अन्य कज नै व्यजक्त वा संस्र्ासंग नेपालतभर रहेका कज नै पतन व्यजक्त 
वा संस्र्ाले बीमासम्बन्धी कारोबार गनि नहजने र दफा २८ बमोजजम बीमकले आफूले धारण गने जोजखम 
धारण गरी बााँकी रहेको जोजखमको पजनबीमा गराउनजपने व्यवस्र्ा छ । मन्रालयले लघज बीमा सहयोग 
कायिक्रमबाट कृर्ष र्वकास बैङ्क िर्ा साना र्कसान र्वकास बैङ्कलाई र्कसानहरूको पशज, बाली र स्वास््य 
बीमाको लातग र्कसानलाई र्प्रतमयम रकमको 50 प्रतिशि अनजदान रू.१1 करोड 42 लाख ३३ हजार 
र तनक्षेप िर्ा कजाि सजरक्षण कोषलाई पशजधन िर्ा कजाि सजरक्षणका लातग रू.53 करोड 25 लाख 
72 हजारसमेि रू.64 करोड 68 लाख 5 हजार अनजदान ददएको छ । बीमासम्बन्धी कायि गरररहेका 
तनकायहरूले ऐनको व्यवस्र्ाबमोजजम बीमाको कारोबार गने गरी बीमकको रूपमा दिाि भई अनजमति 
तलएको देजखाँदैन र बीमाको पजनबीमा हजने गरेको छैन । उक्त रकम र्कसानको पशजधन िर्ा बाली 
सजरक्षाको लातग ददए िापतन मन्रालयबाट लघज बीमा सहयोग कायिक्रमकै लातग अनजदान गएको र रकम 
पररचालन गने तनकायहरूले पतन बीमाकै प्रकृतिको कायि गरेको अवस्र्ा देजखन्छ । यसरी बीमा गदाि 
पशज िर्ा बालीको मूल्य कायम गने वस्िजतनठ िररका समेि अवलम्बन नहजने र क्षतिको मूल्याङ्कन समेि 
उजचि नहजने देजखन्छ ।उक्त कायिक्रम बीमाको अवधारणाअनजरूप सञ्चालन भए नभएको स्पि गरी 
कानूनबमोजजम सञ्चालन गने व्यवस्र्ा हजनजपदिछ । 

 पशजधन सजरक्षण िर्ा कजाि सजरक्षण कायिक्रम सञ्चालन गने ३ संस्र्ाको खािामा  २०७७।७८ 
सम्म सरकारबाट प्राप्त अनजदान र र्कसानबाट सङ्कलन भएको रू.२ अबि ६८ करोड ९८ लाख मौज्दाि 
रहेको देजखन्छ। र्वतभन्न संस्र्ाले कायिक्रम सञ्चालन गदाि फरक फरक कायिर्वतध िय गरेको देजखयो। 
कृर्ष र्वकास बैङ्कले ियार गरेको कायिर्वतधअनजसार मौज्दाि रहेको र्प्रतमयम रकमबाटै व्यवस्र्ापन 
लगायिका खचि िर्ा कृषकलाई र्प्रतमयम रकम र्फिाि गरेको देजखन्छ भने साना र्कसान र्वकास र्वत्तीय 
संस्र्ाले धयाज आम्दानीबाट मार व्यवस्र्ापन खचि गरी सााँवा र्प्रतमयम रकम खचि गनि नपाइने कायिर्वतध 
िय गरेको देजखन्छ । तनक्षपे िर्ा कजाि सजरक्षण कोषले कृषकलाई बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ाले प्रदान गने 
पशज ऋणको सजरक्षण गनि सो अनजदान रकम प्रयोग गने कायिर्वतध िय गरेको देजखन्छ ।त्यस्िा 
संस्र्ाहरूबाट सञ्चालन हजने कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वतधमा एकरूपिा कायम गने िर्ा बााँकी रहेको 
मौज्दाि रकम समेिको अनजगमन गरी अनजदान सदजपयोग भएको सजतनजश्चि गनजिपदिछ। 

50. शीिघर िर्ा खाद्यान्न भण्डार - शीिघर िर्ा खाद्यान्न भण्डार घर स्र्ापना कायिक्रमका लातग धयाज 
अनजदान मापदण्ड, २०७३ को बजाँदा नम्बर ७ (३) अनजसार स्र्ापना हजने शीिघर िर्ा खाद्यान्न भण्डारण 
घर स्र्ापना गनि र्वत्तीय संस्र्ाहरूको तनयमअनजसार ऋण प्राप्त गनि सक्ने व्यवस्र्ा छ। प्राप्त ऋणको 
शिप्रतिशि धयाज ऋण प्राप्त गरेको तमतिले ५ वषिसम्मको लातग नेपाल सरकारबाट अनजदान स्वरूप 
सम्बजन्धि र्वत्तीय संस्र्ालाई प्राप्त हजने र नेपाल राि बैङ्कले प्रत्येक ३ मर्हनामा धयाजबापिको रकम 
भ जक्तानी ददएको छ । यो वषि मजनाफाको उदे्दश्यले स्र्ार्पि तनजी प्रकृतिका १2 शीिघर िर्ा खाद्यान्न 
भण्डारलाई रू.5 करोड 45 लख 83 हजार धयाज अनजदान ददएको छ । उजल्लजखि शीि िर्ा खाद्य 
भण्डारहरूको सञ्चालनको अवस्र्ा र ऋण अनजदान तलएको रकम सोही प्रयोजनमा उपयोग गरेको 
सजतनजश्चििा गनजिपदिछ ।  
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51. कृर्ष कजािमा धयाज अनजदान - सहजतलयिपूणि कजािका लातग धयाज अनजदानसम्बन्धी एकीकृि कायिर्वतध, 

२०७५ मा व्यवसायीहरूलाई िोर्कएका ९ क्षरेमा आकर्षिि गनि कृर्ष कजािमा नेपाल सरकारले ५ 
प्रतिशि, मर्हला उद्यमशीलिाका लातग ६ प्रतिशि िर्ा रू.५ करोडभन्दा मातर्को व्यावसार्यक कृर्ष 
िर्ा पशजपन्छी कजािमा २ प्रतिशि धयाज अनजदान उपलधध गराउने उल्लेख छ । नेपाल राि बैङ्कबाट 
प्राप्त ि्याङ्कअनजसार धयाज अनजदान प्राप्त गने लाभग्राहीको संख्या २०७५।७६ मा १७ हजार ७३०, 
2076।77 मा २४ हजार ७६३ रहेकोमा 2077।78 मा संख्या ५८ हजार ५२ पजगेको छ। 
नेपाल सरकारले नेपाल राि बैङ्कमाफि ि ् २०७6।०७7 सम्म रू.३ अबि धयाज अनजदान उपलधध 
गराएकोमा यो वषि रू.4 अबि उपलधध गराई रू.7 अबि पजगेको छ। व्यावसार्यक कृर्ष िर्ा पशजपन्छी 
कजािको सीमा रू.१० करोड बाट घटाउनजपने, एक पटक सहजतलयिपूणि कजाि उपभोग गररसकेको ऋणीले 
पजनः अको बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ाबाट सहजतलयिपूणि कजाि तलन नपाउने, स्वाप भएको कजािमा धयाज 
अनजदान नपाउने,  सहजतलयिपूणि कजाि उपभोग गरी रहेका ऋणीलाई कजाि सीमा र्प गदाि सीमा र्प 
भएको समय पश्चाि ् कायिर्वतधबमोजजमका कज नै पतन अनजदान सजर्वधा उपलधध नगराउने लगायिका 
र्वषयमा सहजतलयिपूणि कजािको प्रभावकाररिा अध्ययन प्रतिवेदनले सजझाउ गरेको देजखाँदा सोबमोजजम सजधार 
हजनजपदिछ । कायिर्वतधको बजाँदा १९ मा नेपाल राि बैङ्कले कजािको अनजगमन गने व्यवस्र्ा गरेकोले उदे्दश्य 
अनजरूप सदजपयोग भए नभएको मूल्याङ्कन गने व्यवस्र्ालाई प्रभावकारी बनाउनजपदिछ । 

महालेखा तनयन्रक कायािलय 

संघीय सजञ्चि कोष र अन्य सरकारी कोषको सञ्चालन र व्यवस्र्ापन गने चल,अचल सरकारी सम्पजत्तको 
अतभलेख राखी प्रतिवेदन गने, आतर्िक प्रशासन सञ्चालन तनदेशन, तनयन्रण िर्ा आन्िररक लेखापरीक्षण गने 
गराउने र आतर्िक कारोबारको प्रतिवेदन गने तनकायको रूपमा महालेखापाल कायािलयको रूपमा र्वक्रम सम्वि ्
२००८ सालमा स्र्ापना भई ८१ कोष िर्ा लेखा तनयन्रक कायािलयमाफि ि ्कायि सञ्चालन गदै आएको छ । 

52. सजञ्चि कोष - कायािलयले पेस गरेको संघीय सजञ्चि कोषको आतर्िक र्ववरणअनजसार प्रातप्त र भ जक्तानीको 
अवस्र्ा तनम्नानजसार छ: 

(रू.लाखमा) 
र्ववरण २०७७।७८ २०७६।७७ प्रतिशि 

प्रातप्तिफि       
१.राजस्व िर्ा अनजदान   ८,६९,१४,४८ 

 
७,८२,८०,९२ ११.०३ 

क) राजस्व ८,२४,३७,५७   ७,०५,४९,८२ 
 

  
ख) अनजदान ३५,४४,७७   २९,७४,५२     
ग) वेरुजज िर्ा अन्य प्रातप्त ९,३२,१४   ४७,५६,५८     

२. र्वत्तीय व्यवस्र्ा   ४,००,५३,०८   ३,२२,५७,१६ २४.१७ 

क) ऋण लगानी र्फिाि ३,२२,३५   १,७८,८२     
ख) वैदेजशक ऋण प्रातप्त १,७४,५२,८५   १,२७,२९,७९     
ग) आन्िररक ऋण २,२२,७७,८८   १,९३,४८,५५     

३. अन्य प्रातप्त ३१,७३,२६ ३१,७३,२६       
जम्मा 

 
१३,०१,४०,८२ 

 
११,०५,३८,०८ १७.७३ 

भ जक्तानीिफि            

१. चालज िर्ा प जाँजीगि खचि   १०,७५,०५,३४   ९,७३,२३,३६ १०.४६ 

क) सजञ्चि कोष मातर् व्ययभार हजने 
चालज खचि 

३४,९३,०२   २६,२१,२८   
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र्ववरण २०७७।७८ २०७६।७७ प्रतिशि 

ख) र्वतनयोजन ऐनद्वारा  भएको चालज 
िर्ा प जाँजीगि खचि 

१०,४०,१२,३२   ९,४७,०२,०८   
  

२. र्वत्तीय धयवस्र्ा अन्िगिि खचि   १,२१,६२,२६   १,१७,९०,१७ ३.१६ 

क) सजञ्चि कोष मातर् व्ययभार हजने खचि 
ऋण भ जक्तानी 

६०,२३,०३   ५७,५३,७५   
  

ख) र्वतनयोजन ऐनद्वारा भएको ऋण 
िर्ा शेयर लगानी 

६१,३९,२३   ६०,३६,४२   
  

जम्मा   ११,९६,६७,६०   १०,९१,१३,५३ ९.६७ 

३. चेक साट्न बााँकीको र्ववरण   
 

  -९,८५  

४. रार्िय वाजणज्य बैङ्क नेपालगन्जले कम 
शोधभनाि माग गरी फरक परेको रकम 

  
 

  -३ 

 

५. चेक साट्न बााँकी बाहेकको यस वषिको 
जम्मा भ जक्तानी (कज ल खचि-सााँट्न बााँकी ५ 
चेक रकम) 

  ११,९६,६७,६०   १०,९१,०३,६५ 

 

६. कोषमा पररवििन (+/-)   १,०४,७३,२२   १४,३४,४३  

७. आतर्िक वषिको शजरुको मौज्दाि   -२,१६,६९,५६   -२,३१,०३,९९  

आतर्िक वषिको अन्त्यको मौज्दाि   -१११९६३४   -२,१६,६९,५६  

सजञ्चि कोषको मौज्दाि          
८. कायि सञ्चालन कोष धरौटीलगायिका 
र्वतभन्न खािामा नेपाल सरकारका नाममा 
रहेको मौज्दाि रकमका आधारमा गररएको 
खजद खचि 

  १,११,९६,३४   २,१६,६९,५६ 

 

९.कायि सञ्चालन कोष धरौटीलगायिका 
र्वतभन्न खािामा  तिनजिपने दार्यत्व 

  -१,११,९६,३४   -२,१६,६९,५६ 

 

52.1 यो वषि समग्र राजस्व, अनजदान, ऋण (आन्िररक िर्ा बाह्य), (सोझै भ जक्तानी हजने अनजदान र ऋण) समेि 
रू.१३ खबि १ अबि ४० करोड ८२ लाख प्राप्त भई चालज, पजाँजीगि र र्वत्तीय व्यवस्र्ािफि  (सोझै भ जक्तानी 
हजने अनजदान र ऋणसमेि) रू.११ खबि ९६ अबि ६७ करोड ६० लाख खचि भई यो वषिको बचि रू.१ 
खबि ४ अबि ७३ करोड २२ लाख रहेको छ । गि बषािन्िमा ऋणात्मक देखाएको रू.२ खबि १६ अबि 
६९ करोड ५६ लाखमा यो वषिको बचि समायोजन गदाि २०७८ आषाढ मसान्िमा रू.१ खबि ११ अबि 
९६ करोड ३४ लाख ऋणात्मक मौज्दाि देजखन्छ । नेपाल सरकारले नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली 
अपनाएकोले कोषको मौज्दाि ऋणात्मक हजन नसक्ने अवस्र्ामा गि र्वगि वषिदेजख नै ऋणात्मक मौज्दाि 
देजखएको छ । सजञ्चि कोष ऋणात्मक भएकोमा सोको र्हसाब तमलान गनि अर्ि मन्रालय, महालेखा 
तनयन्रक कायािलय, नेपाल राि बैङ्क र महालेखापरीक्षकको कायािलयको प्रतितनतध सदस्य रहेको सतमति 
गठन भए पतन सो कायि सम्पन्न नभएको व्यहोरा गि प्रतिवेदनमा औलँ्याएकोमा जस्र्ति यर्ावि ्रहेको 
छ । 

52.2 नेपाल राि बैङ्कबाट प्राप्त र्ववरणअनजसार स्वीकृति प्राप्त वाजणज्य बैङ्कहरूको नाममा खोतलएका खािाहरूमा 
२०७८ आषाढ मसान्िमा रू.११ खबि १३ अबि २० करोड ८९ लाख मौज्दाि रहेको देजखन्छ । 
त्यसैगरी खचििफि का खािामा रू.१० खबि १७ अबि ७१ करोड ३३ लाख ऋणात्मक मौज्दाि देजखएको 
छ । उक्त दजई खािालाई तमलान गदाि रू.९५ अबि ४९ करोड ५६ लाख मौज्दाि बााँकी रहेको देजखन्छ । 
तनयतमि कारोबार भइरहने खािा िर्ा र्िज नहजने प्रकृतिका खािाहरूसमेि तनयतमि रूपमा लेखा से्रस्िा 
र बैङ्कको र्ववरण बीच समायोजन र्हसाब ियार गनजिपदिछ ।  
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52.3 नेपाल सरकारको लेखा महालेखा तनयन्रक कायािलयले राख्न ेर नेपाल राि बैङ्कले सरकारी बैङ्कको रूपमा 
खािा सञ्चालन गने व्यवस्र्ा छ । खािा सञ्चालन सम्बन्धमा नेपाल राि बैङ्कले सरकारी कारोबार 
तनदेजशका, २०७६ जारी गरेको छ। नयााँ तनदेजशकाबमोजजम सबै खािा अद्यावतधक गनजिपनेमा बैङ्कले 
सरकारी कारोबार तनदेजशका, २०७१ अनजसारका खािासमेि सञ्चालन गरररहेको देजखन्छ । नेपाल 
सरकारको पररवतििि तनदेजशकाअनजसारका खािाको अवलम्बन गरी सजञ्चि कोषको वार्षिक आतर्िक र्ववरण 
ियार गनजिपदिछ ।  

52.4 एक आयोजनाले अजघल्लो आतर्िक वषिमा खचि गररसकेको रू. ५६ करोड ७१ लाख सोझै भ जक्तानी 
हजने खचि यस बषिको खचिमा समावेश गरेको छ । त्यसैगरी अन्य ६ आयोजनाको लातग दजई र्वकास 
साझेदारबाट सोझै भ जक्तानी हजने गरी भएको यो वषिको खचि रू.९६ करोड ७३ लाख सजञ्चिकोषको 
र्हसावमा समावेश गरेको छैन  ।  यसप्रकारको खचि सम्बजन्धि बषिमा लेखाङ्कन हजन जपदिछ। 

52.5 सजञ्चि कोषको आतर्िक र्ववरणमा वैदेजशक अनजदान र ऋण (सोझै र वस्िजगि सहायिा बाहेक)  क्रमशः 
रू.२६ अबि ७९ करोड  १५ लाख र रू.१ खबि ४६ अबि ४३ करोड ४८ लाख प्राप्त भएको देखाएको 
छ। नेपाल राि बैङ्कले प्रस्िजि गरेको केन्द्रीय टे्रजरी र्हसाबमा वैदेजशक अनजदान रू.३४ अबि ६६ करोड 
२३ लाख र वैदेजशक ऋण रू.१ खबि १२ अबि ५ करोड ५ लाख प्रातप्त देखाएकोले कायािलयले प्रस्िजि 
गरेको सजञ्चि कोषको आतर्िक र्ववरण र नेपाल राि बैङ्कले प्रस्िजि गरेको केन्द्रीय टे्रजरी र्हसाबमा 
अनजदानिफि  रू.७ अबि ८७ करोड ८ लाख र वैदेजशक ऋणिफि  रू.३४ अबि ३८ करोड ४३ लाख 
फरक परेको छ । उक्त फरक सम्बन्धमा र्हसाब तमलान गनजिपदिछ। 

52.6 आतर्िक कायिर्वतध िर्ा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ को तनयम ४५(१) मा संघीय सजञ्चि 
कोषबाट प्रदेश िर्ा स्र्ानीय िहमा गरेको र्वत्तीय हस्िान्िरणको रकममध्ये सम्बजन्धि आतर्िक वषितभर 
खचि नभई जजनसजकै खािामा बााँकी रहेको सशिि, अनजदान, समपूरक अनजदान र र्वशेष अनजदानको रकम 
सोही आतर्िक वषितभर सम्बजन्धि प्रदेश िर्ा स्र्ानीय िहले संघीय सजञ्चि कोषमा र्फिाि गनजिपने व्यवस्र्ा 
छ । स्र्ानीय सजञ्चि कोष व्यवस्र्ापन प्रणाली  (सूर) को र्हसाबअनजसार स्र्ानीय िहलाई सशिि, र्वशेष 
र समपूरक अनजदान स्वरूप रू.१ खबि ९३अबि ३८ करोड १५ लाख हस्िान्िरण गरी खचि लेजखएको 
मध्ये रू.१ खबि ७१ अबि ३ करोड ६७ लाख खचि भई रू.२२ अबि ३४ करोड ४८ लाख मौज्दाि 
रहेकोले सो रकम संघीय सजञ्चि कोषमा र्फिाि गनजिपनेमा २०७७।७८ मा जम्मा रू.४ अबि ६८ करोड 
१० लाखसमेि २०७८ पौषसम्ममा रू.१६ अबि ४२ करोड ८६ लाख र्फिाि भएकोले रू.५ अबि ९१ 
करोड ६२ लाख संघीय सजञ्चि कोषमा र्फिाि नभई स्र्ानीय िहको सजञ्चि कोषमा मौज्दाि रहेको पाइयो। 
अनजदानमाफि ि ्र्वत्तीय हस्िान्िरण गररएको रकम संघीय सजञ्चि कोषमा खचि लेजखए पतन यर्ार्िमा खचि 
नभई स्र्ानीय िहमा बैङ्क मौज्दाि नै रहने अवस्र्ाले संघीय सजञ्चि कोषले खचि देखाए पतन वास्िर्वक 
रूपमा र्वकास र सेवा प्रवाहमा खचि भएको हजाँदैन ।  

53. बजेट खचि लेखाङ्कन र खजलासा - आतर्िक कायिर्वतध िर्ा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को पररच्छेद 
४ मा बजेट, तनकासा, खचि र तनयन्रणसम्बन्धी व्यवस्र्ा रहेको छ । यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा 
तनम्नानजसार छन:् 

53.1 यो वषि ७६ कायािलयमा बजेटभन्दा बढी र बजेट बेगरसमेि रू.२ अबि ३४ करोड ७१ लाख खचि भएको 
छ । उक्त रकम २०७८ मंतसर पतछ मार समायोजन गरी र्हसाब तमलान गरेको छ । मन्रालयगि 
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बजेट सूचना प्रणाली र एकल कोष खािा प्रणाली बीच सामञ्जस्य हजने गरी समयमै र्हसाब तमलान 
गनजिपदिछ।  

53.2 संघीय कानूनबमोजजम नेपाल सरकार जमानि बसेको वैदेजशक ऋणको र्ववरण नेपाल सरकारको ऋण 
दार्यत्वको वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छैन । जमानि बसेबाट तसजिना हजन सक्ने सम्भार्वि 
दार्यत्वका सम्बन्धमा लेखा र्टप्पणीमा कज नै व्यहोरा खजलासा गरेको छैन । 

54. वैदेजशक सहायिा आम्दानी खािा (क-७) - वैदेजशक सहायिा प्राप्त गनि प्रयोग गररएका क-७ खािा 
सञ्चालन सम्बन्धमा देजखएका व्यहोराहरू देहायअनजसार छन:्  

54.1 नेपाल राि बैङ्कको र्ववरणअनजसार र्वगिदेजख जजम्मेवारी सरी आएको ९ दािाबाट प्राप्त भएको रू.१८ 
करोड १५ लाख उपयोग नभई मौज्दािमा रहेको छ। उक्त खािाको रकम सम्झौिाको शििबमोजजम  
र्फिाि गने,  र्फिाि गनजि नपने भए आम्दानी जनाउनजपदिछ।  

54.2 महालेखा तनयन्रक कायािलयले देखाएको मौज्दािभन्दा नेपाल राि बैङ्कले क7.17 शोधभनाि हजने वैदेजशक 
अनजदान खािामा रू.42 करोड ४४ लाख ९२ हजार घटी देखाएको छ । 

55. शोधभनाि बााँकी – आतर्िक कायिर्वतध िर्ा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ को तनयम ४२ मा 
नेपाल सरकारको स्रोिबाट खचि गरी दािपृक्षबाट शोधभनाि तलनजपने व्यवस्र्ा छ । यस सम्बन्धमा 
देजखएका व्यहोरा तनम्नानजसार छन:् 

55.1 ऋणको स्रोिगि र्ववरण अनजसार महालेखा तनयन्रक कायािलयले गि वषिको जजम्मेवारी र यो वषि समेि 
र्वतभन्न आयोजनाको खचि भन्दा बढी प्राप्त भएको भनी देखाएको ४२ आयोजनाको रू.५५ अवि ६१ करोड 
७५ लाख ऋणात्मक रकम समायोजन गरी २०७८ आषाढ मसान्िमा रू.१२ अवि ३६ करोड ९१ 
लाख शोधभनाि प्राप्त हजन बााँकी देखाएको छ । उक्त ऋणात्मक देजखएको आयोजनाको प्राप्त रकम 
समायोजन नगरी र्हसाव गदाि वषािन्िमा  रू.६७ अवि ९८ करोड ६६ लाख शोधभनाि हजन बााँकी देजखन्छ। 

55.2 अनजदानको स्रोिगि र्ववरणअनजसार महालेखा तनयन्रक कायािलयले गि वषिको  जजम्मेवारी र यो वषिसमेि 
र्वतभन्न आयोजनाको खचिभन्दा बढी प्राप्त भएको भनी देखाएको ३८ आयोजनाको रू.२६ अवि ३४ करोड 
१२ लाख ऋणात्मक रकम समायोजन गरी २०७८ आषाढ मसान्िमा रू.११ अवि ५६ करोड ९८ 
लाख शोधभनाि प्राप्त हजन बााँकी देखाएको छ । उक्त ऋणात्मक देजखएको आयोजनाको प्राप्त रकम 
समायोजन नगरी र्हसाब गदाि वषािन्िमा रू.३७ अवि ९१ करोड १० लाख शोधभनाि हजन बााँकी देजखन्छ। 

55.3 शोधभनाि प्राप्त हजनजपने ऋण िर्ा अनजदानिफि को स्पि देजखने गरी आयोजनागि, दािागि िर्ा प्रदेश िर्ा 
स्र्ानीय िहगि देजखने गरी लेखाङ्कन र अतभलेख गनजिपदिछ । 

56. र्वभाज्यकोषको बााँडफााँट - अन्िर सरकारी र्वत्त व्यवस्र्ापन ऐन, २०७४ को दफा ६ बमोजजम मूल्य 
अतभवरृ्ि कर िर्ा आन्िररक उत्पादनबाट उठ्ने अन्ि:शजल्क रकमको ७० प्रतिशि संघीय सजञ्चि कोषमा, 
१५ प्रतिशि प्रदेशमा र १५ प्रतिशि स्र्ानीय िहलाई बााँडफााँट गररने व्यवस्र्ा छ ।  त्यसैगरी सोही 
दफाको उपदफा ५ मा बााँडफााँटबाट प्रत्येक प्रदेशले प्राप्त गने रकम सम्बजन्धि प्रदेश सजञ्चि कोषमा र 
प्रत्येक स्र्ानीय िहले प्राप्त गने रकम सम्बजन्धि स्र्ानीय सजञ्चि कोषमा जम्मा हजनेगरी मातसक रूपमा 
उपलधध गराइने व्यवस्र्ा छ ।  र्वभाज्य कोषको र्वत्तीय र्ववरणमा बााँडफााँट हजने रकम शून्य देखाई 
२०७८ आषाढ मसान्िमा र्हसाब तमलान गरे िापतन २०७८ आषाढ २० गिे पश्चाि ्उठेको मूल्य 
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अतभवरृ्ि कर र अन्िःशजल्क  रू.२२ अबि ५८ करोड ३८ लाख संघ, प्रदेश र स्र्ानीय िहलाई बााँडफााँट 
नगरी २०७८।९।८ मा मार बााँडफााँट गरेको छ ।  िर संघीय सजञ्चि कोषमा आषाढ मसान्िमा नै 
जम्मा भएको देखाएको छ । प्रदेश र स्र्ानीय िहको राजस्व सम्बजन्धि आतर्िक वषितभर सजञ्चि कोषमा 
जम्मा नभएकोले िी सजञ्चि कोषमा रू.६अबि ७७ करोड ५१ लाख आम्दानी न्यून हजन गएको छ । 
वषािन्िमा खािा बन्द गदाि समायोजन लेखाङ्कन गरी समयमै बााँडफााँट गनेिफि  आवश्यक व्यवस्र्ा 
गनजिपदिछ। 

57. रोयल्टी बााँडफााँट - अन्िरसरकारी र्वत्त व्यवस्र्ापन ऐन, २०७४ को दफा ७  मा रोयल्टीबापि प्राप्त 
हजने रकम  ५० प्रतिशि संघीय र्वभाज्य कोषमा, २५ प्रतिशि प्रदेश र्वभाज्य कोष र २५ प्रतिशि स्र्ानीय 
र्वभाज्य कोषमा जम्मा हजने व्यवस्र्ा छ। यो वषि तबभाज्य कोष खािामा जम्मा भएको रू.५ अबि ७ करोड 
५० लाख २०७८ पौष १४ मा बााँडफााँट गरेको देजखन्छ।िर संघीय राजस्वको र्हस्सा संघीय सजञ्चि 
कोष क १ खािामा आषाढ मसान्िमा नै जम्मा भएको देखाएकोले र्हसाब यर्ार्िपरक देजखएन । प्रदेश 
र स्र्ानीय िहले समेि समयमा प्राप्त गनजिपने राजस्व प्राप्त गरेको देजखएन। 

58. लेखा जनशजक्त  -  महालेखा तनयन्रक कायािलय र अन्िगििको कायािलयहरूका र्वतभन्न िहमा 1 हजार 
72 र तबतभन्न आयोजनामा यस कायािलयबाट स्र्ायी दरबन्दी रही तनजश्चि समयका लातग पजल दरबन्दी 
563 समेि 1 हजार 635 रहेकोमा आयोजनािफि को पजल दरबन्दीमा पदपूतिि रहेको िर कायािलयिफि  
1 हजार 72 मध्ये 905 जना मार कायिरि रहेकोले १६७ जना पदपूतिि नभएको र्ववरण प्राप्त भएको 
छ । पयािप्त र सक्षम जनशजक्तको अभावमा समयमा र्वत्तीय र्ववरण ियार नहजने, लेखापरीक्षण नगराउने, 
अतभलेख अद्यावतधक नहजने कारणबाट आतर्िक प्रशासन च जस्ि र प्रभावकारी नहजने भएकोले यसिफि  ध्यान 
ददनजपदिछ। 

59. आन्िररक लेखापरीक्षणको प्रभावकाररिा - आतर्िक कायिर्वतध िर्ा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को 
दफा ३३ मा नेपाल सरकारका प्रत्येक कायािलयको कारोबारको तनयतमििा, तमिव्यर्यिा, कायिदक्षिा र 
प्रभावकाररिाका आधारमा आन्िररक लेखापरीक्षण महालेखा तनयन्रक कायािलय वा सो कायािलयले िोकेको 
कोष िर्ा लेखा तनयन्रक कायािलयबाट हजने व्यवस्र्ा छ । महालेखा तनयन्रक कायािलयले आन्िररक 
लेखापरीक्षणको एकीकृि वार्षिक प्रतिवेदन ियार गरी प्रत्येक वषिको कातििक मर्हनातभर अर्िमन्रीसमक्ष 
पेस गनजिपने उल्लेख छ । सोही ऐनको दफा ३५ मा महालेखापरीक्षकले अजन्िम लेखापरीक्षण गदाि 
आन्िररक लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनलाईसमेि आधार तलनजपने व्यवस्र्ा छ । यस सम्बन्धमा देजखएका 
व्यहोरा तनम्नानजसार छन:् 

59.1 आन्िररक लेखापरीक्षणको एकीकृि बार्षिक प्रतिवेदनअनजसार २०७७।७८ मा रू.२५ अबि २६ करोड 
५० लाख (२.११ प्रतिशि) बेरुजू औलँ्याएको छ । प्रतिवेदनअनजसार तनयतमि गनजिपने रू.६ अबि ९५ 
करोड ७३ लाख, असजल उपर गनजिपने रू.५९ करोड १९ लाख र पेश्की बााँकी रू.१७ अबि ७१ करोड 
५८ लाख देजखएको छ । 

59.2 आन्िररक लेखापरीक्षण गनि चार वषिका लातग २०७७।७८ देजख २३० दरबन्दी स्वीकृि गरेकोमा ९० 
जनाको मार पदपूतिि भएको छ । सोको लातग छज टै्ट उपसमूहसमेि गठन गरी उपयजक्त िातलम प्राप्त 
जनशजक्तको व्यवस्र्ा गनजिपदिछ ।  
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59.3 आन्िररक लेखापरीक्षणले औलँ्याएको भन्दा अजन्िम लेखापरीक्षणले औलँ्याएको र्वषय र बेरुजूका व्यहोरामा 
तभन्निा रहेको देजखन्छ । आन्िररक लेखापरीक्षणको लातग दक्ष कमिचारीको व्यवस्र्ापन गनि, चौमातसक 
रूपमा लेखापरीक्षण गने, पयािप्त िातलमको व्यवस्र्ा गने, लेखा राख्न ेिर्ा आन्िररक लेखापरीक्षण कायिमा 
संलग्न हजने जनशजक्तले लेखाप्रणाली र्वषय अध्ययन गरेको योग्यिा हजनजपने लगायिका र्वषयमा सजधार गरी 
पेशागि दक्षिा र कायाित्मक स्विन्रिासर्हिको संरचनात्मक सजधार गनजिपदिछ। 

आन्िररक राजस्व र्वभाग 

कर प्रशासनलाई स्वच्छ, पारदशी र जवाफदेही बनाई करदािालाई आवश्यक सेवा प्रदान गने, कर 
सङ्कलन लागि घटाउने, करको दायरा र्वस्िार गने, करदािाको स्वेजच्छक सहभातगिा अतभवरृ्ि गने, कर कानूनको 
पररपालना भए नभएको अनजगमन िर्ा मूल्याङ्कन गने र कर जोजखममा आधाररि भई कर कानूनहरूको कायािन्वयन 
गने गराउने उदे्दश्यले र्वभागको गठन भएको हो । र्वभागले १ ठूला करदािा कायािलय, १ मध्यमस्िरीय करदािा 
कायािलय, ४३ आन्िररक राजस्व कायािलय र ३९ करदािा सेवा कायािलयमाफि ि ्कर प्रशासन, सञ्चालन एवं 
व्यवस्र्ापन गदै आएको छ ।  
60. आन्िररक राजस्व संरचना - र्वभागले २०७७।७८ मा रू.4 खबि 50 अबि 34 करोड राजस्व असजली गने 

लक्ष्य तनधािरण गरेकोमा  रू.4 खबि 29 अबि 27 करोड (95.32 प्रतिशि) असजली भएको छ । कज ल 
आन्िररक राजस्व सङ्कलनमा आयकरको 46.77 प्रतिशि, मूल्य अतभवरृ्ि करको 27.12 प्रतिशि, 
अन्िःशजल्कको 18.99 प्रतिशि र अन्य करको 7.12 प्रतिशि योगदान रहेको छ। गि वषि कज ल राजस्व 
सङ्कलनमा आयकर 50.20 प्रतिशि, मूल्य अतभवरृ्ि कर 25.50 प्रतिशि र अन्िःशजल्क 16.84 प्रतिशि 
र अन्य कर 7.46 प्रतिशि रहेको तर्यो। र्वभागको राजस्व असजली २०७५।७६ को िजलनामा 
२०७६।७७ मा 7.38 प्रतिशिले वरृ्ि भएकोमा गिवषिको िजलनामा यो वषि 11.64 प्रतिशिले वरृ्ि 
भएको छ। कर उठ्न र तिनि सक्ने क्षमिाको र्वश्लषेण िर्ा कर दायरा र्वस्िार गरी करदािाको सहभातगिा 
र कर कानून पररपालनाको प्रभावकारी व्यवस्र्ापनबाट राजस्व असजलीमा बढोत्तरी गनजिपदिछ । 

61. रणनीतिक योजना कायािन्वयन - र्वभागको दोस्रो रणनीतिक योजना (२०७४।७५ - २०७८।७९) मा 
नेपालको कर प्रणालीलाई र्प आधजतनकीकरण गने, करदािाको कर सहभातगिा लागि र समय घटाउने, 
र्वद्यजिीय सजशासन कायम गने, करदािा जशक्षा र सेवा बढाउने, आन्िररक कायि प्रर्क्रयाको सरलीकरण 
गने, जोजखममा आधाररि कर परीक्षण प्रभावकारी रूपमा गनि जनशजक्त र्वकास गने, नतिजामा आधाररि 
व्यावसार्यक संगठन र कायि र्वजशिीकरणका लातग संस्र्ागि सजधार गने लगायिका उदे्दश्यहरू तनधािरण 
गररएको छ। रणनीतिक योजनाले तनधािरण गरेका प्रमजख सूचकाङ्कको कायािन्वयन जस्र्ति तनम्नानजसार छः  

सूचकाङ्क एकाइ 
आधार वषि 

२०७4।७5 
योजनाको लक्ष्य 

२०७७।७८ को 
प्रगति 

कज ल गाहिस््य उत्पादनमा कर राजस्वको योगदान प्रतिशि 21.66 25 20.39 
कज ल गाहिस््य उत्पादनमा आयकरको योगदान प्रतिशि 5.27 ७ 5.30 
कज ल गाहिस््य उत्पादनमा मूल्य अतभवरृ्ि करको योगदान प्रतिशि 6.82 9 6.73 
कज ल गाहिस््य उत्पादनमा अन्िःशजल्कको योगदान प्रतिशि 4.14 5 3.14 
कज ल करदािा संख्या (लाखमा) 20 30 40 
मूल्य अतभवरृ्ि कर नन-्फाइलर  प्रतिशि 23.68 10 38.05 
मूल्य अतभवरृ्ि करमा डेतबट ररटनि प्रतिशि 14.06 20 11.07 
आयकर नन-्फाइलर प्रतिशि 46 30 49 

स्रोि: आन्िररक राजस्व र्वभागको वार्षिक प्रतिवेदन  
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उजल्लजखि सूचकाङ्कअनजसार कज ल गाहिस्र् उत्पादनमा कर राजस्व, आयकर, मूल्य अतभवरृ्ि कर, 
अन्ि:शजल्कको योगदान, मूल्य अतभवरृ्ि कर नन्फाइलर, मूल्य अतभवरृ्ि कर डेतबट ररटनि र आयकर 
नन्फाइलर लक्ष्यको िजलनामा प्रगति हातसल हजन सकेको देजखएन । िोर्कएका लक्ष्य प्राप्त हजने गरी 
कायिसम्पादन जस्र्तिमा सजधार गनजिपदिछ। 

62. बक्यौिा र लगि कट्टा - आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०३ देजख ११२ सम्म, मूल्य अतभवरृ्ि कर 
ऐन, २०५२ को दफा २१ र अन्िःशजल्क ऐन, २०५८ को दफा १० मा कर बक्यौिा असजल गने 
व्यवस्र्ा छ । र्वभागको वार्षिक प्रतिवेदनअनजसार कज ल राजस्व बक्यौिा रू.1 खबि 71 अबि 39 करोड 
46 लाख रहेकोमा एकीकृि र्वत्तीय र्ववरणमा रू.१ खबि ५० अबि ४९ करोड ३५ लाख उल्लेख छ। 
उजल्लजखि जस्र्तिले वार्षिक प्रतिवेदन र एकीकृि आतर्िक र्ववरणमा रू.२० अबि ९० करोड ११ लाख 
बक्यौिा फरक परेको छ । फरक रकम सम्बन्धमा र्वभागले खजलासा गरेको छैन । र्वभागले पेस 
गरेको राजस्व बक्यौिाको लगि र तमनाहा सम्बन्धमा देजखएका प्रमजख व्यहोरा तनम्नानजसार छन:्  

62.1 र्वभागको वार्षिक प्रतिवेदनमा उजल्लजखि बक्यौिामध्ये प्रशासकीय पजनरावलोकन िर्ा न्यार्यक तनकायमा 
पजनरावेदनमा रहेका 5 हजार 264 करदािाको रू.१ खबि 31 अबि 98 करोड 85 लाख (77 प्रतिशि) 
बक्यौिा रहेको छ । गि वषि बक्यौिा रू.61 अबि 40 करोड 57 लाख (59.23 प्रतिशि) रहेकोमा 
यो वषि 114.95 प्रतिशिले वरृ्ि भएको छ।  

62.2 प्रशासकीय पजनरावलोकन िर्ा न्यार्यक तनकायमा पजनरावेदनमा नगएका १ लाख २ हजार 457 
करदािाको रू.39 अबि 40 करोड 60 लाख (23 प्रतिशि) बक्यौिा रहेको छ। बक्यौिामध्ये आयकर 
रू.23 अबि 54 करोड 17 लाख, मूल्य अतभवरृ्ि कर रू.१4 अबि 65 लाख र अन्ि:शजल्क रू.82 
करोड 50 लाख रहेको छ ।  

62.3 र्वभागको एकीकृि र्वत्तीय र्ववरणअनजसार र्वभागअन्िगििका कायािलयहरूको शजरु कायमी लगि रू.77 
अबि 8४ करोड ८८ लाख रहेकोमा यो वषि रू.4 अबि 68 करोड 21 लाख (6.01 प्रतिशि) असजल 
भएको देजखन्छ । 

र्वभाग र अन्िगििका कायािलयहरूले वक्यौिा रकमको आयजगि, आतर्िक क्षरेगि र करदािागि 
र्ववरण ियार गरी प्रचतलि कानूनको प्रभावकारी कायािन्वयनमाफि ि ्बक्यौिा असजलीमा र्प प्रयत्न गनजिका 
सारै् लगि कट्टा र तमनाहाको र्हसाब खजलासा गरी व्यवजस्र्ि रूपमा राख्नजपदिछ।  

63. करको दायरा - आयकर ऐन, २०५८, मूल्य अतभवरृ्ि कर ऐन, २०५२ र अन्ि:शजल्क ऐन, २०५८ 
मा पेशा, व्यवसाय वा कारोबार गदाि िोर्कएबमोजजम दिाि हजनजपने िर्ा इजाजि तलनजपने व्यवस्र्ा छ। 
यस सम्बन्धमा देजखएका प्रमजख व्यहोरा तनम्नानजसार छन:्  

63.1 करको दायरा र्वस्िारको लातग स्र्ायी लेखा नम्बर प्रदान गने कायिलाई अतभयानका रूपमा सञ्चालन 
गने, भ जक्तानीमा कर कट्टी गने व्यजक्तहरूलाई स्र्ायी लेखा नम्बर प्रदान गने, सबै र्कतसमका व्यवसायलाई 
करको दायरामा समेट्ने कायिक्रमअनजसार करमा दिाि भएका एवं इजाजि तलने करदािाको संख्या 
तनम्नानजसार छ: 
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र्ववरण २०७४।७५ 
सम्म 

२०७५।७६ 
सम्म 

२०७६।७७ 
सम्म 

२०७७।७८ 
मा र्प 

२०७७।७८ 
सम्म 

व्यावसार्यक स्र्ायी लेखा नम्बर 1038266 1235412 1429604 147779 1577383 
व्यजक्तगि स्र्ायी लेखा नम्बर 766646 996041 1978680 493046 2471726 
अतग्रम कर स्र्ायी लेखा नम्बर - 737 5106 4892 9998 
जम्मा 1804912 2232190 3413390 645717 4059107 
मूल्य अतभवरृ्ि करमा दिाि 194547 240460 255963 12473 268436 
अन्िः शजल्क इजाजिपर 65511 68213 94292 9131 103423 

स्रोि: आन्िररक राजस्व र्वभागको वार्षिक प्रतिवेदन  

उपयजिक्त र्ववरणअनजसार २०७६।७७ को िजलनामा यस वषि स्र्ायी लेखा नम्बर तलने करदािाको 
संख्यामा आयकरिफि  18.9, मूल्य अतभवरृ्ि करिफि  4.87 र अन्ि:शजल्क इजाजिपरिफि  9.68 
प्रतिशि वरृ्ि भएको छ।  

63.2 व्यावसार्यक स्र्ायी लेखा नम्बर तलएका 15 लाख 77 हजार 383, व्यजक्तगि स्र्ायी लेखा नम्बर तलएका 
24 लाख 71 हजार 726, अतग्रम कर स्र्ायी लेखा नम्बर तलएका ९ हजार ९९८ समेि 40 लाख 
59 हजार 107 करदािा करको दायरामा आएको देजखन्छ। मजलजकको र्वद्यमान जनसंख्या, आतर्िक 
र्क्रयाकलापमा संलग्न व्यवसायी िर्ा पेशागि व्यजक्त करको दायरामा समेर्टएको सजतनजश्चि हजनजपदिछ । 

63.3 जचर्कत्सक, इजन्जतनयर, वर्कल, सल्लाहकार, लेखापरीक्षक, कलाकार, खेलाडी, जशक्षक प्राध्यापकलगायिका 
पेशार्वद् अतधकांशले स्र्ायी लेखा नम्बर नतलएका र तलएकाले समेि आय र्ववरण दाजखला गरेको देजखाँदैन। 
पेशार्वद्हरुले आफ्नो पेशागि प्रमाणपरलाई नवीकरण गदाि कर च जक्ता वा कर र्ववरण पेस गरेको प्रमाणपर 
माग गने व्यवस्र्ा गनजिपने व्यहोरा महालेखापरीक्षकको ५८ औ ं वार्षिक प्रतिवेदनमा औलं्याइएकोमा 
२०७९।८० को बजेट वक्तव्यमा पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यजक्तको पेशागि प्रमाणपर नवीकरण गदाि 
स्र्ायी लेखा नम्बर र करच जक्ता प्रमाणपर अतनवायि रूपमा पेस गनजिपने व्यवस्र्ा गररने उल्लेख छ। सम्बि 
तनकाय बीच अन्िरआवििासर्हि उक्त व्यवस्र्ाको प्रभावकारी कायािन्वयन गनजिपदिछ।  

64. प्रशासकीय पजनरावलोकन - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११४ र ११५, मूल्य अतभवरृ्ि कर ऐन, 
२०५२ को दफा ३१क. र अन्िःशजल्क ऐन, २०५८ को दफा १९ मा कर िर्ा शजल्क तनधािरण उपर 
र्ववाददि रकमको एक चौर्ाई रकम बजझाई प्रशासकीय पजनरावलोकनको लातग तनवेदन ददन सक्ने 
व्यवस्र्ा छ। गि वषिसम्म 868 तनवेदन उपर प्रशासकीय पजनरावलोकनको कारबाही हजन बााँकी रहेकोमा 
यो वषि 527 र्प भई 1 हजार 395 मध्ये यो वषि ३२२ को कारबाही टजङ्गो लगाई १ हजार ७३ 
तनवेदन बााँकी रहेका छन।् यो वषि टजङ्गो लागेकामध्ये आतर्िक ऐन, २०७७ र आतर्िक ऐन, २०७८ ले 
व्यवस्र्ा गरेका स्कीमबमोजजम मजद्दा र्फिाि तलएका ६६ र र्वभागबाट तनणिय भएका २५६ समेि ३२२ 
तनवेदन तनयतमि प्रर्क्रया अन्िगिि फस्यौट भएका छन।् कारबाही टजंगो लागेका र कारबाही टजंगो लाग्न 
बााँकी करदािाहरू प्रशासकीय पजनरावलोकनमा जााँदा बजझाएको र्ववाददि करको करदािागि अतभलेख 
राखेको छैन। अि: प्रशासकीय पजनरावलोकनमा जााँदा करदािाले बजझाएको र्ववाददि रकमको करदािागि 
अतभलेख राखी टजंगो लाग्न बााँकी १ हजार ७३ तनवेदन उपर ऐनले िोकेको अवतध (६० ददन) तभर 
र्ववादको तनरूपण गनजिपदिछ।  
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65. मूल्य अतभवरृ्ि कर संरचना - मूल्य अतभवरृ्ि कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा करदािाले प्रत्येक 
मर्हना बजझाउनजपने कर स्वयं तनधािरण गरी सो मर्हना समाप्त भएको २५ ददनतभर पेस गनजिपने व्यवस्र्ा 
छ । र्वभागको र्वगि ५ वषिको मूल्य अतभवरृ्ि कर कायािन्वयनको जस्र्ति तनम्नानजसार छ: 

र्ववरण 2073।74 2074।75 2075।76 २०७६।७७ २०७7।७8 
डेतबट र्ववरण प्रतिशि 13.25 14.06 25.6० २२.१७ 11.07 
के्रतडट र्ववरण प्रतिशि 51.14 51.97 45.9० ४८.३८ 55.15 
शून्य र्ववरण प्रतिशि 35.61 33.97 28.5० २९.४५ 33.78 
आषाढमा डेतबट (रू.अबिमा) 49.32 69.85 12.69 ११.२३ 10.48 
आषाढमा के्रतडट (रू.अबिमा) 29.16 38.19 39.74 ४२.४० 47.44 
के्रतडट/डेतबट अनजपाि (गजणा) 0.59  0.54  3.13  ३.७७ 4.53 

65.1 र्वभागको वार्षिक प्रतिवेदनअनजसार यस वषिको कज ल राजस्वमध्ये मूल्य अतभवरृ्ि कर (आन्िररक) िफि  
रू.1 खबि 16 अबि ४३ करोड असजली भएको छ । उक्त असजलीमा करदािाको के्रतडट तमलान समेि 
समावेश छ। बषािन्िमा करदािाको मूल्य अतभवरृ्ि कर रू.47 अबि 44 करोड के्रतडट रहेको छ। 
के्रतडट रहेको रकम करदािाले आगामी अवतधमा करकट्टी पाउने भएकोले सरकारी दार्यत्वको रूपमा 
खजलासा गनजिपनेमा सो गरेको छैन । सोही प्रकृतिको के्रतडट कट्टी पाउने रकम अन्ि:शजल्क र आयकरिफि  
समेि रहेिा पतन र्वभागको र्वत्तीय र्ववरणमा खजलासा गरेको छैन ।  

65.2 र्ववरण बजझाउने करदािामध्ये डेतबट र्ववरण बजझाउने 11.07 प्रतिशि, के्रतडट र्ववरण बजझाउने 55.15 
प्रतिशि र शून्य र्ववरण बजझाउने 33.78 प्रतिशि रहेको देजखन्छ । गि वषिको िजलनामा यस वषि 
डेतबट र्ववरण बजझाउनेको संख्यामा कमी आए िापतन के्रतडट र्ववरण र शून्य र्ववरण बजझाउनेको 
संख्यामा वरृ्ि भएको छ। डेतबट रकम यसवषि 6.68 प्रतिशिले ह्रास आएकोमा के्रतडट रकम ११.८८ 
प्रतिशिले वरृ्ि भएको छ । त्यसैगरी डेतबट र के्रतडट रकमको अनजपाि गि वषि 3.77 रहेकोमा यो 
वषि ४.५३ पजगेको छ।  

मूल्य अतभवरृ्ि करको प्रभावकाररिा वरृ्ि गनि कर कानूनको कायािन्वयन, पररपालना र अनजगमन 
संयन्रको पररचालनसाँगै नीतिगि एवं व्यवस्र्ापकीय पक्षमा सजधार गनजिपने देजखन्छ ।  

66. मूल्य अतभवरृ्ि कर सङ्कलन - र्वभागले आन्िररक र पैठारीमा सङ्कलन गरेको मूल्य अतभवरृ्ि कर 
२०7३।7४ र २०७७।७८ को ५ वषिको अन्िरालको अवस्र्ा तनम्नानजसार छ: 

सङ्कलन िर्ा अनजपाि 207३।7४ २०७७।७८ 
आन्िररक (रू.अबिमा) ६१.१२ 116.43 
पैठारी (रू.अबिमा) १०५.३४ 170.63 
जम्मा मूल्य अतभवरृ्ि कर असजली (रू.अबिमा) 1६६.४६ 287.06 
आन्िररक पैठारी अनजपाि 3७:6३ 41:59 
कज ल आन्िररक राजस्वमा मूल्य अतभवरृ्ि कर असजली प्रतिशि 2३.६7 27.1२ 

उपयजिक्त र्ववरणअनजसार कज ल आन्िररक राजस्वमा मूल्य अतभवरृ्ि कर असजली २०७३।७४ मा 
2३.६7 प्रतिशि रहेकोमा २०७७।७८ मा 27.1३ प्रतिशि रहेको छ।त्यसैगरी मूल्य अतभवरृ्ि करमा 
आन्िररक पैठारी अनजपाि २०७३।७४ मा 3७:6३ र २०७७।७८ मा 41:59 रहेको छ।  

आन्िररक िफि को अनजपाि २०७३।७४ को िजलनामा बढेको र पैठारीको अनजपाि घटेको 
देजखन्छ। कज ल आन्िररक राजस्वमा म"ल्य अतभवरृ्ि करको र्हस्सा र आन्िररक सङ्कलनलाई वरृ्ि गनि 
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र्वद्यजिीय बीजक प्रणाली, क्याश रजजिर, र्फस्कल र्प्रन्टर, अनलाइन कनेक्टीतभटी, बजार अनजगमन जस्िा 
र्वतधको प्रयोग गनजिपदिछ । 

67. कर परीक्षणबाट योगदान  -  आयकर ऐन, २०५८, मूल्य अतभवरृ्ि कर ऐन, २०५२ िर्ा अन्ि:शजल्क 
ऐन, २०५८ को व्यवस्र्ाबमोजजम पूणि कर परीक्षण र अनजसन्धानात्मक परीक्षणबाट कर राजस्वमा 
पजगेको योगदान तनम्नानजसार देजखन्छ: 

(रकम रू.अबिमा) 

आतर्िक वषि कज ल कर राजस्व 
पूणि कर परीक्षणबाट योगदान अनजसन्धनात्मक परीक्षणबाट योगदान 
रकम प्रतिशि रकम प्रतिशि 

2073।74 258.17 70.10 27.15 1.71 0.66 
2074।75 298.65 23.88 8.00 1.68 0.56 
2075।76 358.35 50.79 14.17 6.45 1.80 
२०७६।७७ ३८४.५३ ४९.११ 1२.७7 २.९० 0.७५ 
२०७७।७८ 429.27 91.39 21.28 2.41 0.56 

पूणि कर परीक्षणबाट २०७५।७६ मा रू.५० अबि ७९ करोड अर्ािि ्कज ल कर राजस्वको 
१४.१७ प्रतिशि योगदान भएकोमा २०७६।७७ मा १२.७७ प्रतिशि रहेको छ भने २०७७।७८ 
मा रू.९१ अबि ३९ करोड अर्ािि ्२१.२८ प्रतिशि योगदान रहेको छ। त्यसैगरी अनजसन्धानात्मक 
परीक्षणबाट २०७५।७६ मा रू.६ अबि ४५ करोड (१.८० प्रतिशि) को योगदान रहेकोमा 
२०७७।७८ मा रू.२ अबि ४१ करोड (०.५६ प्रतिशि) को योगदान रहेको देजखन्छ। जोजखमयजक्त 
कारोबार र करदािाको छनौट गरी कर परीक्षण र अनजसन्धानको गजणस्िर वरृ्ि गदै समग्र कर प्रशासनको 
प्रभावकाररिा वरृ्ि गनजिपदिछ। 

68. र्वद्यजिीय सेवामा कर - यजट्यजब, र्टकटक, गजगलतमट, जजम, माइक्रोसफ्ट टीम लगायिका एजप्लकेसन 
प्रयोग गरेपश्चाि ् हजने भ जक्तानीबाट राज्यको ठूलो धनराजश र्वदेजशएको अवस्र्ा छ। नेपालबाट 
वैधातनकरूपमा िी एप्लीकेशन सञ्चालकहरूलाई भ जक्तानी गने पेमेन्ट गेटवे समेि नभएकोले पेटीएम, 
पेपाललगायिका के्रतडट काडि र अन्िरािर्िय र्वद्यजिीय भ जक्तानी माध्यम प्रयोग गरी सम्बजन्धि साइटका 
सञ्चालकलाई रकम भ जक्तानी हजने गरेको छ । िी एजप्लकेसनले नेपालमा सेवा ददने भएकाले करको 
स्रोिको तसिान्िको आधारमा सो कारोबार र्वदेशबाट सञ्चालन भए िापतन नेपालमा कर तिनजिपने हजन्छ। 
यद्यर्प कारोबारको पर्हचान हजन नसकेको र नेपालमा दिाि नभएकोले सो कारोबारबाट राज्यलाई कर 
प्राप्त हजन सकेको छैन ।  

यससम्बन्धी व्यहोरा महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौं प्रतिवेदनमा औलं्याइएकोमा आतर्िक ऐन, 
२०७९ ले गैह्र बातसन्दा व्यजक्तले नेपालका उपभोक्तालाई उपलधध गराएको र्वद्यजिीय सेवाको कारोबार 
मूल्यमा २ प्रतिशिका दरले र्वद्यजिीय सेवा कर लगाउने व्यवस्र्ा गरेको छ । उक्त व्यवस्र्ाको 
प्रभावकारी कायािन्वयनका लातग त्यस्िो कारोबार गनेको दिाि र तनयमनका लातग आवश्यक कानूनी 
व्यवस्र्ा गनजिपदिछ। 

69. ठेक्का वा करार - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९(३) मा गैर बातसन्दालाई हजने ठेक्का वा करारको 
भ जक्तानीमा ५ प्रतिशि कर कट्टा गने व्यवस्र्ा छ। ठेक्का वा करारलाई आयकर तनदेजशका, २०६६ 
(िेस्रो संशोधन २०७७) ले समेि व्याख्या गरेको छ। र्वमान उत्पादकबाट हवाईजहाज खररद, नेपाल 
आयल तनगमद्वारा इन्धन खररद, अन्य संस्र्ाहरूबाट मल, नून, र्वद्यजिीय उपकरण, सवारीसाधन, भारी 
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उपकरणलगायि खररद गदाि कज नै न कज नै प्रकारको ठेक्का वा करार हजने गदिछ। सो ठेक्का वा करारको 
आधारमा भ जक्तानीमा कर कट्टी गने वा नगने सम्बन्धमा कर प्रशासन तभरै फरक-फरक अभ्यास देजखन्छ। 
यस दफाको प्रयोजनको लातग ददइएको ठेक्का वा करारको पररभाषाले वस्िजको आपूतिि वा मूिि सम्पजत्त वा 
संरचनाको तनमािण वा जडान वा स्र्ापना गने सम्बन्धमा गररएको करार वा सम्झौिा अन्िगिि समग्र 
अन्िरािर्िय व्यापार माफि ि ्हजने पैठारी कारोबार लगायिलाई समेट्छ वा समेट्दैन भन्न ेसम्बन्धमा कानूनी 
रूपमै स्पि गनजिपने देजखन्छ। 

70. अन्िरािर्िय संस्र्ाका कमिचारीको कर - आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०(क) मा नेपाल सरकार र 
कज नै र्वदेशी राि वा अन्िरािर्िय संघसंस्र्ातबच भएको दद्वपक्षीय वा बहजपक्षीय सजन्ध वा सम्झौिामा उल्लेख 
भएबमोजजम कर छजटको सजर्वधा पाउनेलाई मार कर छजट हजने व्यवस्र्ा छ। संयजक्त रािसंघको २३ 
फेिजअरी १९४६ को साधारण सभाको तनणियमा समेि संयजक्त रािसंघका कूटनैतिक कमिचारी बाहेक 
अन्य कमिचारी िर्ा परामशिदािाहरूलाई आय कर छजट हजने देजखाँदैन। नेपालमा रहेका यस्िा अन्िरािर्िय 
संघसंस्र्ाहरूले कूटनैतिक सजर्वधा प्राप्त गरे बाहेकको भ जक्तानीमा कर दाजखला भए नभएको यर्कन गरी 
त्यस्िा तनकायका कमिचारी वा परामशिदािालाई करको दायरामा ल्याउनजपने व्यहोरा र्वगिको प्रतिवेदनमा 
औलं्याइएिा पतन जस्र्ति यर्ावि ्छ । 

71. दोहोरो करमजजक्त सम्झौिा - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७३ बमोजजम नेपाल सरकारले र्वदेशी 
सरकारसाँग दद्वपक्षीय र्हि र आवश्यकिाका आधारमा दोहोरो करमजजक्त सम्झौिा गनि सक्ने व्यवस्र्ा छ। 
सोबमोजजम नेपालले सन ्१९८७ मा भारिसाँग दोहोरो कर मजजक्त सम्झौिा गरेकोमा २०७७।७८ सम्म 
११ देशसाँग दोहोरो करमजजक्त सम्झौिा गरेको छ। त्यसैगरी सन ्२००५ मा साकि  राि बीच बहजपक्षीय 
सम्झौिा भएको छ। दोहोरो करमजजक्त सम्झौिा भएका देशहरूसाँगको सम्झौिा कायािन्वयन जस्र्ति, 
त्यसबाट प्राप्त लाभ र आगामी ददनमा गनजिपने सजधारका सम्बन्धमा र्वभागबाट अध्ययन िर्ा र्वश्लषेण 
भएको देजखएन। दोहोरो करमजजक्त सम्झौिाको र्वर्वध पक्षबारे तनरन्िर अध्ययन अनजसन्धान गदै सोबाट 
रार्िय र्हि प्राप्त गने र्वषयलाई सजतनजश्चि गनजिपदिछ ।  

72. कर छजट - सरकारले जशक्षा, स्वास््य िर्ा सामाजजक कल्याणका क्षेरमा सेवा प्रदान गने र्वतभन्न 
संस्र्ालाई कर छजटको सजर्वधा प्रदान गदै आएको छ। सोही प्रकृतिका सेवा अन्य तनजी क्षेरका संघ 
संस्र्ासमेिले प्रदान गदै आएका छन।् समान प्रकृतिको व्यवसायमा कर तिने र कर छजट पाउने पक्षबाट 
सेवा प्रवाह भैरहेको छ । यसरी समान प्रकृतिको सेवा प्रदान गनि कर छजट प्राप्त गने संस्र्ा र कर छजट 
नपाउने संस्र्ा बीचको सेवाको स्िर, सेवाशजल्क िर्ा सञ्चालन खचिको मूल्याङ्कन एवं र्वश्लषेण गरी कर 
छजटको आवश्यकिा एवं औजचत्य सम्बन्धमा अध्ययन एवं पजनरावलोकन हजनजपदिछ ।  

नेपाल सरकारसाँग कर छजटको सम्झौिाअनजसार कायिक्रम सञ्चालन गने दद्वपक्षीय िर्ा बहजपक्षीय 
दाि ृ तनकायबाट प्राप्त हजने वैदेजशक सहायिा अतनवायि रूपमा रार्िय बजेट प्रणालीमाफि ि ् प्रवाह हजने 
व्यवस्र्ा गनजिपदिछ। रार्िय बजेट प्रणालीमाफि ि ्प्राप्त नभई गैरबजेटरी प्रणाली र सरकारी कोष बार्हरबाट 
सञ्चालन हजने वैदेजशक सहायिामा सञ्चातलि कायिक्रमलाई कर छजट ददने र्वद्यमान व्यवस्र्ामा पजनरावलोकन 
हजनजपदिछ । 

73. आय-व्ययको खजलासा - करदािाको र्वत्तीय र्ववरणको परीक्षण गदाि समान प्रकृतिको कारोबार गने 
करदािा िर्ा एकै करदािाको फरक-फरक आय वषिमा आय र व्ययका र्वतभन्न शीषिकको रकममा 
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ठजलो तभन्निा हजने गरेको देजखन्छ । आय र व्ययमा देजखएको यस्िो अस्वाभार्वक तभन्निा सम्बन्धमा 
र्वत्तीय र्ववरण एवं कर परीक्षण प्रतिवेदनमा समेि खजलासा गरेको देजखदैन। करदािाको आय र व्ययको 
र्वश्वसनीयिा अतभवरृ्िका लातग एकै शीषिकमा तनजश्चि प्रतिशिभन्दा बढी घटबढ भएमा सोको खजलासा 
गनि छज टै्ट फारामको व्यवस्र्ा गरी र्वभागको एकीकृि कर प्रणालीमा अपलोड गने व्यवस्र्ा हजनजपदिछ ।  

74. एकीकृि कर प्रणाली - करदािाको आय र्ववरण, वासलाि, नगद प्रवाह र्ववरण, पजाँजीमा भएको 
पररवििनको र्ववरण, र्प खजलासाहरू र अन्य अनजसूचीहरू र्वभागको एकीकृि कर प्रणालीमा पूणि रूपमा 
प्रर्वर्ि रहेको छैन। त्यसैगरी पूणि कर परीक्षण भएका करदािाको कर परीक्षण प्रतिवेदन र त्यस क्रममा 
माग गररएका र्ववरण एवं कागजािहरू एकीकृि कर प्रणालीमा प्रर्वि नहजाँदा लेखापरीक्षणका लातग 
स्र्लगि रूपमा कायािलयमा नै जानजपने अवस्र्ा छ। सूचना प्रर्वतधमा आधाररि रही लेखापरीक्षण कायि 
सम्पन्न गने प्रयोजनका लातग पूणि कर परीक्षण भएका करदािाको कर परीक्षण प्रतिवेदन, सो क्रममा 
माग गररएका प्रमजख प्रमाण एंव कागजािहरू एकीकृि कर प्रणालीमा अतभलेख राख्न ेव्यवस्र्ा गनजिपदिछ।  

 आन्िररक राजस्व र्वभागले राजस्व व्यवस्र्ापन प्रणालीलाई प्रर्वतधमा आधाररि बनाउन 
सञ्चालनमा ल्याएको एकीकृि कर प्रणालीमा करदािाले पेस गरेको र्ववरणको आधारमा कर दार्यत्व 
तनधािरण िर्ा बक्यौिा कायम हजने व्यवस्र्ा रहेको छ । उक्त प्रणालीमा करदािाले पेस गरेको अनजसूची-
२ (कर दार्यत्व तनधािरणको र्ववरण) र अनजसूची-१० (कर दाजखला िर्ा तमलानको र्ववरण) अनजसार 
करदािाले कर दाजखला नगरेको अवस्र्ामा स्विः बक्यौिा कायम हजनजपनेमा त्यस्िो भएको देजखएन। 
आन्िररक राजस्व कायािलय, पजिलीसडकमा दिाि रहेका २५ करदािाले अनजसूची-२ अनजसारको कर 
दार्यत्व रू.२४ करोड ५ लाख ९७ हजार दाजखला नगरेको अवस्र्ामा पतन करदािाको नाममा उक्त 
रकम बक्यौिा रहेको देजखाँदैन। उक्त जस्र्तिमा कर दार्यत्व भ जक्तान नगरेका करदािाको कर बक्यौिा 
यर्कन गने अवस्र्ा छैन। अिः पूणि कर परीक्षण िर्ा अन्य कर परीक्षण नभएको अवस्र्ामा राजस्व 
गजम्न सक्ने अवस्र्ा र्वद्यमान रहेकोले प्रणालीमा सजधार हजन आवश्यक छ।   

75. उत्पादन प्रतिलजधध – उत्पादनमूलक उद्योग/प्रतिठानहरूमा कच्चा पदार्ि खपिबाट िोर्कएबमोजजम 
स्र्ार्पि नम्सिअनजसारको उत्पादन प्रतिलजधध हजनजपदिछ। र्वभाग अन्िगििका र्वतभन्न आन्िररक राजस्व 
कायािलयमा दिाि रहेका राइस तमल सञ्चालन गने करदािाको धान-चामलको प्रतिलजधध दर ६१ प्रतिशि 
देजख ६५ प्रतिशिसम्म रहेको देजखन्छ। िर मध्यमस्िरीय करदािा कायािलयमा दिाि रहेका ४ राइस 
तमल सञ्चालन गने करदािाले चामलको प्रतिलजधध दर ५० देजख ५२ प्रतिशि मार देखाएको पाइयो। 
अन्य कायािलयहरूमा दिाि रहेका करदािाहरूको उजल्लजखि प्रतिलजधधमध्ये न्यून प्रतिलजधध दर 61 
प्रतिशिलाई आधार तलाँदा उक्त करदािाको ९ आय वषिको फाइल परीक्षण गदाि यसरी न्यून प्रतिलजधध 
देखाएको कारणबाट आयकरमा रू.५ करोड ६६ लाख १० हजार न्यून कर तनधािरण भएको देजखन्छ।  

राइस तमल लगायि अन्य उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिलजधध दरमा एकरूपिा नहजाँदा हजन सक्ने 
न्यून राजस्व असजलीलाई तनयन्रण गनि र राजस्व पररचालनमा दक्षिा अतभवरृ्ि गनि कर प्रशासनले अन्य 
सम्बजन्धि सरकारी तनकायहरू एवं उद्योगी, व्यवसायीहरू समेिसाँग समन्वय गरी उद्योगमा जडान भएको 
मेतसन, उपकरण सारै् कच्चा पदार्िको गजणस्िर समेि मध्यनजर गरी क्षेरगि एवं उद्योगगि उत्पादन 
प्रतिलजधध दर तनधािरण गनजिपदिछ ।  
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76. तनमािण व्यवसायको खचि कट्टी - पूवािधार तनमािण कायिमा संलग्न तनमािण व्यवसायीको स्वयं कर तनधािरण 
िर्ा कर परीक्षण फाइल परीक्षण गदाि तनमािण कायिको प्रत्यक्ष लागि अन्िगिि पने ज्याला, इन्धन, 
मेतसन/उपकरणको भाडा िर्ा ममिि सम्भार लगायिका शीषिकमा अजघल्लो आय वषिको कारोबारको 
आकार िर्ा सोही प्रकृतिको कारोबार गने अन्य करदािाको िजलनामा अस्वाभार्वक खचि दाबी गने एवं 
खचि कट्टी गनि नतमल्ने खचि समेि दाबी गने गरेको पाइयो । मध्यमस्िरीय करदािा कायािलयमा दिाि 
रहेका तनमािण व्यवसायीले एक सडक आयोजनाको कायि गदाि दर र्वश्लषेण र नम्सिमा नै नरहेको अधि-
दक्ष कामदारको ज्याला उल्लेख गरी रू.२ करोड ४५ लाख ८३ हजार खचि कट्टी तलएको र अकाि 
एक करदािाले बोलपर प्रर्क्रया माफि ि ् आफूलाई प्राप्त सबै (शि ् प्रतिशि) कायि अन्य तनमािण 
व्यवसायीबाट सब-कन्ट्रयाक्टमाफि ि ्गराएको अवस्र्ामा समेि ज्याला बापि रू.१ करोड २४ लाख 
३३ हजार खचि कट्टी दाबी गरेको पाइयो। प्रर्वतध िर्ा उपकरणमा भएको र्वकाससाँगै तनमािण कायि 
िममूलकभन्दा यन्र-उपकरणमूलक हजाँदै गएको अवस्र्ामा ज्याला शीषिकमा हजने अस्वाभार्वक खचि दाबी 
सम्बन्धमा तनमािण व्यवसायीले प्राप्त गरेको खररद र्ववरण र िी खररद कायिमा लाग्न सक्ने ितमक एवं 
िमको प्रयोग हजने आइटमहरूमा िमको अनजपाि िर्ा सोको कबोल दरबाट हजने रकमसमेि पेस गनि 
लगाई कर असजलीमा परेको प्रभाव सम्बन्धमा छानतबन हजनजपदिछ। 

77. मूल्याङ्कन - आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ष) मा बजार मूल्य भन्नाले कज नै सम्पजत्त वा सेवाका 
सम्बन्धमा असम्बजन्धि व्यजक्तहरू बीच सामान्य बजार व्यवहारको तसलतसलामा सेवा वा सम्पजत्तको 
सामान्य कारोबार मूल्य सम्झनज पने उल्लेख छ । सोही ऐनको दफा १५, ४०, ४१, ४२, ४४, ४५, 
५७ िर्ा मूल्य अतभवरृ्ि कर ऐन, २०५२ को दफा १२, १३ लगायिका दफामा प्रचतलि बजार 
मूल्यलाई आधार तलई कर प्रशासन गनजिपने व्यवस्र्ा छ। कर कानूनमा उक्त व्यवस्र्ा भए िापतन बजार 
मूल्य तनधािरण गने कायिका लातग छज टै्ट मानदण्ड ियार गरेको छैन। िसर्ि कानूनी व्यवस्र्ाहरूको 
पररपालना गरी राजस्व प्रशासनलाई वस्िजतनठ, व्यवजस्र्ि, मयािददि र जवाफदेही बनाउन बजार मूल्य 
तनधािरण गने व्यवस्र्ा तमलाउनजपने व्यहोरा गि वषिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेकोमा जस्र्ति यर्ावि ्छ।  

78. कर परीक्षण - आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ मा दफा ९९ वा १०० बमोजजम कर तनधािरण 
भएको व्यजक्तको करको दार्यत्व ऐनको उदे्दश्यबमोजजम न्यायोजचि आधारमा समायोजन गनि र्वभागले 
संशोतधि कर तनधािरण गनि सक्ने व्यवस्र्ा छ । र्वभागबाट प्राप्त ि्याङ्कअनजसार २०७७।७८ मा पूणि 
कर परीक्षणिफि  गि वषिको बक्यौिा जजम्मेवारी सररआएका फाइल सङ्ख्या 8 हजार 508 रहेकोमा 
यस वषि 3 हजार 800 छनौट भएका समेि 12 हजार 308 फाइलको कर परीक्षण गनजिपनेमा 3 
हजार 964 करपरीक्षण गरेको देजखयो। यस वषि छनौट भएका फाइललाई आधार तलाँदा लक्ष्यको 
िजलनामा 104.32 प्रतिशि र कज ल परीक्षण गनजिपने फाइलको िजलनामा 32.20 प्रतिशि मार कर 
परीक्षण सम्पन्न भई 8 हजार 344 फाइल (67.8० प्रतिशि) आगामी वषिको लातग जजम्मेवारी सारेको 
छ। िसर्ि कर परीक्षणका लातग फाइल छनौट गने एवं कर परीक्षण गने प्रचतलि प्रणालीमा पजनरावलोकन 
गदै कर परीक्षण क्षमिामा सजधार गनजिपदिछ। 

79. अध्ययन िर्ा अनजसन्धान - र्वभागले कर अन्िराल, राजस्व जोजखम, नीति िर्ा पररपालना जस्िा र्वषयमा 
अध्ययन कायिक्रम सञ्चालन गने लक्ष्य तलाँदै आए िापतन सोअनजसार अध्ययन अनजसन्धान गरेको देजखाँदैन। 
देशको अर्ििन्रमा अनौपचाररक अर्ििन्रको ठूलो प्रभाव रहेको देजखाँदा त्यस्िो अर्ििन्रलाई क्रमशः 
औपचाररक क्षेरिफि  प्रवार्हि गदै जाने, कर अन्िर रहेका क्षेरहरूको पर्हचान गरी घटाउाँदै लैजाने िर्ा 
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राजस्व प्रशासनका समग्र सूचकहरूलाई सकारात्मक र अपेजक्षि बनाउन र्वभागको प्रशासतनक दक्षिामा 
अतभवरृ्ि र अध्ययन अनजसन्धान कायिमा तिव्रिा ददाँदै अन्िरािर्िय असल अभ्यासको अनजशरण र अन्िर 
तनकाय समन्वयमा समेि ध्यान ददनजपदिछ । 

80. कर तनधािरणको गजणस्िर - आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३३ र मूल्य अतभवरृ्ि कर ऐन, २०५२ 
को दफा ३८ अनजसार कर दार्यत्व बढ्ने वा घट्ने गरी कज नै कर तनधािरण बदतनयिसार् वा लापरवाहीबाट 
भएको भन्ने महातनदेशकले ठहर गरेमा त्यसरी कर तनधािरण गने कर अतधकृिलाई महातनदेशकले तनजको 
सेवा शिि सम्बन्धी कानूनबमोजजम र्वभागीय कारबाही चलाउन सक्ने व्यवस्र्ा छ । यस वषि र्वभागले 
111 करदािाको आन्िररक पजनरावलोकन गरेको छ। उजल्लजखि पजनरावलोकन कायिबाट कर तनधािरण 
प्रर्क्रयामा भएका र जर्ट उपर कज नै पतन कमिचारीलाई जवाफदेही बनाएको छैन । कर परीक्षण कायिलाई 
र्प गजणस्िरीय र र्वश्वसनीय बनाउन रजर्टपूणि कर तनधािरण भएको अवस्र्ामा प्रचतलि कानूनअनजसार 
सम्बजन्धि कमिचारीलाई जवाफदेही बनाउन ध्यान ददनजपदिछ। 

81. मजनाफा बाहेकको लाभाशंमा कर - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६(३) मा कज नै तनकायले कज नै 
र्हिातधकारीलाई लाभांशको रूपमा मजनाफा बाहेकको लाभांश र्विरण गरेमा िोर्कएको कज नै अवस्र्ाभन्दा 
बाहेक त्यस्िो लाभांशको रकमलाई सो तनकायको आय गणना गदाि समावेश गनजिपने व्यवस्र्ा छ । 
आयकर तनयमावली, २०५९ को तनयम १८ मा मजनाफा बाहेकको रकममा र्हिातधकारीलाई सेवा 
उपलधध गराइएको वा र्हिातधकारीलाई प्रयोगका लातग उपलधध गराइएको अवस्र्ामा तनकायको 
स्वातमत्वमा रहेको सम्पजत्त तनकायको आयमा समावेश गनजि नपने गरी िोकेको छ। र्वभागले आयकर 
तनदेजशका (संशोधन सर्हि) २०६६ को पररच्छेद १३ को बजाँदा नं. १३.९ मा मजनाफा बाहेकको 
र्विरणको रूपमा शेयर र्प्रतमयमबाट बोनस शेयर र्विरण भएमा सोलाई सोही ऐनको दफा ५३(१)(क) 
अनजसार तनकायबाट हजने र्विरण मानी अजन्िम रूपमा कर कट्टी र्वतधमा कर लाग्ने उल्लेख गरेको छ। 
ऐनको दफा ५६(३) मा आय गणना गनि नपने सम्बन्धमा स्पि व्याख्या नभएको अवस्र्ा छ भने 
अकोिफि  र्वभागले सो मजनाफाबाट भएको र्विरणमा तनकायलाई आयकर नलाग्ने दफा ५३(१) को 
र्विरण मानी अजन्िम कर कट्टी र्वतधले कर असजल गने उल्लेख गरी व्याख्या गदाि त्यसबाट दफा 
५६(३) अनजसार तसजजिि हजने तनकायको कर दार्यत्व नै खारेज वा खजण्डि भएको देजखन्छ। आयकर 
ऐनको दफा ५६(३) को सम्बन्धमा तनयमावलीले िोक्ने उल्लेख भए िापतन तनयमावलीले िोकेको भन्दा 
फरक व्याख्या गरी तनदेजशकामा शेयर र्प्रतमयमबाट भएको र्विरणमा मजनाफा बाहेकको लाभको अवधारणा 
व्याख्या गरेको छ। उक्त व्याख्या आयकर ऐन र तनयमावलीसाँग बाजझई आयकर ऐनको दफा १३९ 
र १४२ र्वपरीि देजखन्छ।  

यस सम्बन्धमा गि वषिको प्रतिवेदनमा ठूला करदािा कायािलयअन्िगिि दिाि भएका २४ वाजणज्य 
बैङ्क र १३ बीमा कम्पनीको मजनाफा बाहेकको लाभांश र्विरण रू.११ अबि ६३ करोड ३० लाखमा 
रू.३ अबि ४८ करोड ९९ लाख राजस्व छजट हजन गएको व्यहोरा उल्लेख गररएको छ। आन्िररक 
राजस्व र्वभाग र ठूला करदािा कायािलयले प्रतिवेदन अवतधसम्म छजट भएको उक्त कर रकम असजल 
गने प्रर्क्रया अजघ बढाएको छैन। यो वषि ठूला करदािा कायािलयमा दिाि रहेका १६ र मध्यमस्िरीय 
करदािा कायािलयमा दिाि रहेका १५ समेि ३१ करदािाले र्वतभन्न तमतिमा फदिर पजधलक अफररङ्ग र 
शेयर तललामीमाफि ि ्र्वतभन्न आय वषिमा लाभ आजिन गरेको रू.३ अबि ७८ करोड ३० लाखको ३० 
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प्रतिशि हजने कर रू.१ अबि १३ करोड ४९ लाख छजट हजन गएको सम्बन्धमा छानतबन गरी असजल 
गनजिपदिछ । 

82. मजिर/एजक्वजजसनमा कर- आयकर ऐन, २०५८ को दफा २२ को उपदफा (१) मा कज नै व्यजक्तले 
कर्हले कज नै आय प्राप्त गछि वा कज नै खचि गछि भन्ने कज राको तनधािरण यस ऐनको अधीनमा रही लेखाको 
सविमान्य तसिान्िअनजरूप हजने, उपदफा ३ मा कम्पनीले कर प्रयोजनको लातग एक्रज अल आधारमा लेखाङ्कन 
गनजिपने र दफा ७ मा व्यवसायबाट भएको सबै लाभ िर्ा मजनाफा व्यवसायको आयमा समावेश हजने 
व्यवस्र्ा छ । त्यसैगरी नेपालका बैङ्क एवं र्वत्तीय संस्र्ाहरूले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०८ 
बमोजजम दोहोरो लेखा प्रणालीअनजसार कम्पनीको कारोबारको यर्ार्ि जस्र्ति स्पि रूपमा प्रतिर्वजम्वि हजने 
गरी प्रचतलि कानूनबमोजजम अतधकार प्राप्त तनकायले लागू गरेको लेखामानअनजरूप लेखा राख्नजपने व्यवस्र्ा 
छ।  

नेपाल चाटिडि एकाउन्टेन्ट्स संस्र्ाले जारी गरेको नेपाल र्वत्तीय प्रतिवेदनमान-३ (तबजनेश 
कजम्बनेशन) अनजसार कज नै पजधलक कम्पनीले प्रातप्त गने वा अको कम्पनीमा गातभने सम्बन्धमा र्वतभन्न 
व्यवस्र्ा गरेको छ । र्वत्तीय प्रतिवेदनमानमा प्रातप्त गने कम्पनीले प्रातप्त हजने कम्पनीको पर्हचान भएको 
सम्पजत्तहरू प्रातप्त गदाि र उक्त कम्पनीको पर्हचान भएको दार्यत्व स्वीकार गदाि बजार मूल्यमा गनजिपने र 

पर्हचान भएको सम्पजत्तमा स्वीकार गरेको दार्यत्व घटाई बााँकी खजद सम्पजत्त बापि ददएको साधारण 
शेयरको बजार मूल्यको आधारमा आउने फरक रकमलाई अवस्र्ाअनजसार सौदाबाजी गदािको लाभ वा 
ख्यातिको रूपमा लेखाङ्कन गनजिपने व्यवस्र्ा छ । लेखामानको उजल्लजखि प्रावधान र्वपरीि 
मजिर/एजक्वजजसन गदाि भएको लाभलाई प्रातप्त गने कम्पनीले सोझै आफ्नो इजक्वटीमा भएको पररवििन 
र्ववरणमा एजक्वजजसन ररजभि, जेनेरल ररजभि, क्यार्पटल ररजभि लगायिका शीषिकमा देखाएको छ।  

नेपाल लेखामानमा भएको आयकरसम्बन्धी व्यवस्र्ाअनजसार सौदाबाजी गदाि भएको लाभलाई नाफा 
नोक्सान र्ववरणमा उल्लेख गरी लेखाङ्कन गनजिपनेमा सो नगरेकोले प्रचतलि लेखामान र आयकर ऐन, 

२०५८ को दफा २२ र्वपरीि हजन गएको देजखन्छ। यस्िै कारोबारलाई कतिपय बैङ्क िर्ा र्वत्तीय 
संस्र्ाले नाफा नोक्सान खािामा नै देखाएको अवस्र्ा छ । तबजनेस कजम्बनेसनबाट प्राप्त भएको लाभलाई 

ठजला करदािा कायािलयमा दिाि रहेका ८ र मध्यमस्िरीय करदािा कायािलयमा दिाि रहेका ३ समेि 
११ बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ाले उपयजिक्तबमोजजम लाभ देखाई आयकर तिनजिपनेमा सोअनजसार नगरेकोले 
तनजहरूले प्राप्त गरेको लाभ रू.८ अबि २४ करोड ७६ लाखमा आयकर ऐन, २०५८, अनजसूची - १ 
को दफा २ को उपदफा (२) बमोजजम ३० प्रतिशिले हजने कर रू.२ अबि ४७ करोड ४३ लाखमा 
शजल्क एवं धयाज समेि छानतबन गरी कर तनधािरण हजनजपदिछ।  

83. लाभाशं कर - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४७क(५) मा उपदफा (१) बमोजजम गातभई तनःसगि 
भएको तनकायले गातभएको तमतिले दजई वषि तभर गातभएको अवस्र्ामा कायम रहेका शेयरधनीलाई र्विरण 
गरेको लाभाशंमा कर नलाग्ने व्यवस्र्ा छ। उक्त व्यवस्र्ाअनजसार गातभई तनःसगि भएको तनकायका 
सार्वकका शेयरधनीहरूले मार र्विरण गरेको लाभाशं रकममा कर छजट प्राप्त गने कानूनी व्यवस्र्ा 
देजखन्छ। ठूला करदािा कायािलयमा दिाि रहेका र्वत्तीय कारोबार गने ७ करदािाले लाभांश र्विरण 
गदाि गातभई तनःसगि भएको तनकायको सार्वकका शेयरधनीको हकमा मार लाभांश कर छजट ददनजपनेमा 
गातभए पश्चाि ्को तनकायको सबै शेयरधनीलाई छजट ददएको देजखयो। त्यसैले ऐनको दफा ४७क(५) 
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अनजसार उजल्लजखि करदािाले र्विरण गरेको लाभाशं रू.३१ अबि ८३ करोड ५३ लाखमा ५ प्रतिशिले 
लाग्ने कर रू.१ अबि ५९ करोड १८ लाख असजल गनि छानतबन गनजिपदिछ ।  

84. पजाँजीगि लाभकर - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४७क(४) मा उपदफा (१) बमोजजम गातभई तनःसगि 
भएको तनकायमा कायम रहेका शेयरधनीहरूले गातभएको दजई वषितभर आफ्नो शेयर तबक्रीको माध्यमबाट 
तनःसगि गदाि त्यसरी तनःसगि भएको शेयरमा भएको लाभमा पजाँजीगि लाभकर नलाग्ने व्यवस्र्ा छ । 
उक्त व्यवस्र्ाअनजसार गातभई तनःसगि भएको तनकायका सार्वकका शेयरधनीहरूले मार छजट सजर्वधा प्राप्त 
गनजिपने कानूनी व्यवस्र्ा देजखन्छ। नेपाल तधिोपर र्वतनमय बजार तलतमटेडअन्िगिि रहेका ५० तधिोपर 
दलाल व्यावसायीले गातभई तनःसगि भएको तनकायको सार्वकका शेयरधनीको शेयर तबक्रीमा मार पजाँजीगि 
लाभकर छजट ददनजपनेमा गातभए पश्चात्को तनकायको सबै शेयरधनीको कारोबारमा पजाँजीगि लाभकर छजट 
ददएको देजखयो। नेपाल तधिोपर र्वतनमय बजार तलतमटेड र तसतडएस एण्ड जक्लयररङ्ग तलतमटेडले उक्त 
शेयर कारोबारमा हजने पजाँजीगि लाभकर छजटको स्पि अतभलेख राख्नज पने र सो अतभलेख राख्न ेप्रयोजनका 
लातग छज टै्ट फारमको व्यवस्र्ा भएकोमा उक्त अतभलेख माग गदाि कज नै पतन तधिोपर दलाल व्यवसायीबाट 
अतभलेख प्राप्त भएन। अि: ऐनको दफा ४७क(४) अनजसार पजाँजीगि लाभकर असजल नगरेको सम्बन्धमा 
५० तधिोपर दलाल व्यवसायीको २०७३।७४ देजख २०७७।७८ सम्मको कारोबारको छानतबन गरी 
कर तनधािरण हजनजपदिछ। 

85. हायर पचेज सेवा - आन्िररक राजस्व र्वभागले २०७२।६।२२ मा र्वतभन्न कर कायािलय अन्िगिि 
र्वत्तीय कारोबार गने ४ करदािाका हकमा ददएको पूवािदेशअनजसार हायर पचेज कजाि ददने तनकायहरू 
बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ा अन्िगिि पने तनकायहरू नभएको हजाँदा तनजहरूले शंकास्पद कजाि कोष व्यवस्र्ा 
गरी आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५९ को उपदफा (१क) र (१ग) बमोजजम आयकर प्रयोजनका 
लातग खचि िर्ा आय लेखाङ्कन गनि नतमल्ने र तनजहरूको आयमा आयकर ऐन, २०५८ को अनजसूची - 
१ को दफा २ (१) बमोजजम २५ प्रतिशि कर लाग्ने उल्लेख छ । करदािाको कारोबार र्वत्तीय 
कारोबार तभर नपने गरी र्वभागबाट व्याख्या भएको अवस्र्ामा तनजले प्राप्त गने सेवा शजल्क, धयाज आयमा 
मूल्य अतभवरृ्ि कर ऐन, २०५२ को दफा ५(१)(क) अनजसार मूल्य अतभवरृ्ि कर लाग्ने देजखएकोमा 
सो कर असजल गरेको छैन । 

आतर्िक ऐन, २०७८ ले मूल्य अतभवरृ्ि कर ऐनमा र्प संशोधन गदै अनजसूची (१)(आ) “अन्य 
वस्िज िर्ा सेवाहरू” अन्िगिि बजाँदा नम्बर (४) मा हायर पचेज कारोबारलाई मूल्य अतभवरृ्ि कर नलाग्ने 
कानूनी व्यवस्र्ा गरेको छ। उक्त संशोधन हजनज पूवि र्वभागबाट करदािाको कारोबार र्वत्तीय सेवा 
नभएको व्याख्या िर्ा हायर पचेज सेवा मूल्य अतभवरृ्ि कर छजटको कारोबार अन्िगिि समावेश नभएको 
अवस्र्ामा मध्यमस्िरीय करदािा कायािलय, आन्िररक राजस्व कायािलय तरपजरेश्वर, पजिलीसडक, ठमेल 
लगायि ६ कायािलयमा दिाि रहेका १० करदािाले गरेको कारोबार रू.४ अबि ६६ करोड १९ लाखको 
१३ प्रतिशिले हजने मूल्य अतभवरृ्ि कर रू.६० करोड ६० लाख 4८ हजार र तनयमानजसार लाग्ने शजल्क 
िर्ा धयाज समेि छानतबन गरी असजल गनजिपदिछ।  

86. तनयन्रणमा पररवििन - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७(१) अनजसार र्वगि ३ वषिको स्वातमत्वको 
िजलनामा ५० प्रतिशि वा सोभन्दा बढी स्वातमत्व पररवििन भएमा सो तनकायले आफ्नो स्वातमत्वको 
सम्पजत्त वा आफूले वहन गरेको दार्यत्व तन:सगि गरेको मातनने, त्यस्िो तन:सगिलाई दफा ४१ अनजसार 
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र्मौिी सर्हिको तन:सगि मातनने, दफा ५७(२) अनजसार स्वातमत्व पररवििन हजनजभन्दा अजघ सो तनकायलाई 
हजन गएको नोक्सानी दफा २० अनजसार कट्टी गनि नपाउने, तनकायको स्वातमत्वमा कज नै आय वषिमा दफा 
५७(१) मा उजल्लजखि र्कतसमले स्वातमत्व पररवििन भएमा सो आय वषिको स्वातमत्व पररवििन अजघ र 
पतछको भागहरूलाई छजटाछज टै्ट आय वषिहरूको रूपमा मातनने र तन:सगि हजाँदा कायम सम्पजत्त र दार्यत्वको 
बजार मूल्यमा तन:सगि भएको मातनने व्यवस्र्ा छ । यो वषि ठूला करदािा कायािलय, आन्िररक राजस्व 
कायािलय टंगाल, पजिलीसडक, वीरगन्ज, तसमरा लगायि ८ कायािलयमा दिाि रहेका ९ करदािाको 
तनयन्रणमा पररवििन भएको देजखएको छ । यस सम्बन्धी केही व्यहोरा तनम्नानजसार छन:् 

86.1 ठूला करदािा कायािलयअन्िगििको एक बहजरार्िय कम्पनीको शेयर तसंगापजरजस्र्ि एक गैरबतसन्दा 
कम्पनीको स्वातमत्वमा रहेकोमा २०६१।१।९ मा दजबईजस्र्ि अको बहजरार्िय कम्पनीले सम्पूणि शेयर 
खररद गरी २०६९।२।१५ मा शेयर पररवििनको जानकारी कम्पनी रजजिारको कायािलयलाई गराएको 
छ। दजबईजस्र्ि बहजरार्िय कम्पनीको स्वातमत्वमा रहेको ७६.१६ प्रतिशि शेयर २०७१।७।७ (२४ 
अक्टोबर २०१४) मा आयरलैण्डजस्र्ि एक यजरोर्पयन ररिेसमेन्टलाई तबक्री गरेको शेयर खररद 
सम्झौिाबाट देजखन्छ। उजल्लजखि आधारमा पतछल्लोपटक शेयरको स्वातमत्वमा ७६ प्रतिशि भन्दा बढी 
पररवििन भएकोले तनयन्रणमा पररवििन भै सम्पजत्त र दार्यत्वको तन:सगि गरी तनयन्रणमा पररवििन हजनज 
अजघ र पतछ छजट्टाछज टै्ट आय र्ववरण दाजखला गरी कायम हजने करयोग्य आयमा कर दार्यत्व बहन 
गनजिपनेमा सो गरेको देजखएन । राजस्व अनजसन्धान र्वभागले र्वज्ञ समजहबाट स्विन्र रूपमा गराएको 
उक्त कम्पनीको शेयरको बजार मजल्याङ्कनअनजसार शेयर प्रति र्कत्ता रू.३,८८३।- मा खररद मूल्य 
रू.५३६।- घटाउाँदा प्रति र्कत्ता रू.३,३४७।- ले तबक्री गरेको ७६.१६ प्रतिशिले हजने शेयर संख्या 
१४ लाख ८४ हजार ३०१ र्कत्ताको तबक्रीबाट कम्िीमा रू.४ अबि ९६ करोड ७९ लाख ५५ हजार 
खजद लाभ हजने देजखन्छ । सोका अतिररक्त र्वत्तीय र्ववरणमा रहेको सम्पजत्त र दार्यत्वको मजल्याङ्कन गरी 
खजद लाभलाई समेि करदािाको आयमा समावेश गनजिपदिछ । स्वातमत्व पररवििन भएको अवस्र्ामा पतन 
आय र्ववरण दाजखला र स्वयं कर तनधािरण नगरी करमजजक्तको प्रबन्ध गरेको देजखएकोले शेयर तबक्री 
समेिबाट प्राप्त हजने लाभलाई आयमा चारररीकरण गनि अनजसन्धान गरी शेयरको बजार मूल्यअनजसार हजने 
खजद लाभ रू.४ अबि ९६ करोड ७९ लाख ५५ हजारमा २५ प्रतिशिले लाग्ने कर रू.१ अबि २४ 
करोड १९ लाख ८८ हजार र सोमा लाग्ने शजल्क िर्ा धयाज समेि छानतबन गरी असजल गनजिपदिछ । 

86.2 आन्िररक राजस्व कायािलय, टंगाल अन्िगिि दिाि रहेको एक ग्यााँस उद्योगको शेयर लगि अतभलेख 
अनजसार २०७५।८।१७ र २०७५।१२।१२ मा शेयर संरचनामा ५३.७ प्रतिशि पररवििन भएको 
देजखन्छ । करदािाले २०७४।७५ मा पेस गरेको र्वत्तीय िर्ा आय र्ववरणअनजसार सो वषिसम्मको 
हालसम्मको कज ल नोक्सानी रू.१२ करोड ५७ लाख ९ हजार रहेकोमा स्वातमत्व पररवििन पश्चाि ्समेि 
उक्त नोक्सानी सारेकोले त्यस्िो रकम अमान्य गरी नोक्सानी समायोजन गनजिपदिछ ।  

86.3 आन्िररक राजस्व कायािलय, वीरगन्जमा दिाि रहेका एक मेतडकल कलेजको २०७२ असार मसान्िमा शि ्
प्रतिशि स्वातमत्व पररवििन भएको आधारमा कर तनधािरण भएको देजखन्छ। करदािाको र्वत्तीय र्ववरणअनजसार 
जस्र्र सम्पजत्तमध्ये २०७१।७२ मा जग्गाको रू.१४ करोड २४ लाख ९३ हजार िर्ा भवनको ह्रासयोग्य 
र्किाबी मूल्य रू.९ करोड ४१ लाख ५१ हजार रहेको छ। स्वातमत्व पररवििन भएको तमतिमा करदािाले 
२०७२।७३ मा जग्गा िर्ा भवनको पजनमूिल्याङ्कन गरी सोमा भएको लाभ रू.७ करोड २ लाख ८६ हजारलाई 
2073।74 को र्वत्तीय र्ववरणमा ररजभि एण्ड सप्लिसमा समावेश गरेको छ। सोअनजसार करदािाले स्वातमत्व 
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पररवििन पश्चात्को आय वषिमा जग्गा र भवनको पजनमूिल्याङ्कन गरी लाभ देखाएकोले स्वातमत्व पररवििन 
अजघसमेि त्यसको लाभ हजने देजखन्छ। ऐनको दफा ४१ बमोजजम बजार मूल्यअनजसार मूल्याङ्कन गदाि स्वातमत्व 
पररवििन अगातड नै सो बराबर आम्दानी हजने देजखएकोले ऐनको दफा ७ अनजसार रू.७ करोड २ लाख ८६ 
हजार आयमा समावेश गरी कर परीक्षणबाट कायम संशोतधि नोक्सानी रू.७० लाख ९१ हजार समायोजन 
गरी बााँकी लाभ रू.६ करोड ३१ लाख ९५ हजारमा २० प्रतिशिले हजने कर रू.१ करोड ५७ लाख ९९ 
हजार र सो मा तनयमानजसार लाग्ने शजल्क िर्ा धयाज समेि असजल हजनजपदिछ । 

86.4 आन्िररक राजस्व कायािलय, तसमराअन्िगिि ग्यााँसको कारोबार गने एक करदािाको २०७१।७।१७ 
मा ५७ हजार ५०० अर्ािि ्५७.५ प्रतिशि शेयर पररवििन भएको देजखन्छ। उजल्लजखि आधारमा 
कम्पनीको तनयन्रण एवं स्वातमत्व पररवििन भएको देजखन्छ। स्वातमत्व पररवििनभन्दा अगातडको नोक्सानी 
दाबी रू.११ करोड २२ लाख ५० हजार अमान्य गरी करदािाको नोक्सानी समायोजन गनि र स्वातमत्व 
पररवििन पश्चाि ्दफा ५७ बमोजजम गनजिपने अन्य व्यवस्र्ाको सम्बन्धमा छानतबन गनजिपदिछ । 

87. हवाई सेवामा कर - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७० अनजसार नेपालबाट प्रस्र्ान हजने यार जको 
ओसारपसार गदाि ५ प्रतिशि र नेपालबाट अको र्वदेशी मजलजकमा पजग्ने गरी प्रस्र्ान नहजने हवाई 
यािायािमा २ प्रतिशिका दरले कर लाग्ने व्यवस्र्ा छ । आन्िररक राजस्व कायािलय, पजिलीसडकमा 
दिाि रहेका ४ र नयााँ बानेश्वरमा दिाि रहेको १ हवाई कम्पनीले र्वतभन्न गन्िव्यमा नेपालबाट उडान 
भदाि प्राप्त ि्याङ्कको आधारमा तनम्नानजसार घटी कर दाजखला गरेको वा दाजखला नै नगरेको पाइएकोले 
रू.१५ करोड ५६ लाख ८१ हजार र सोमा लाग्ने शजल्क िर्ा धयाज असजल गनि छानतबन गनजिपदिछ।  

(रू.हजारमा) 

हवाइ कम्पनी र उडान भने स्र्ान उडान 
भरेको यार ज 

औसि भाडा 
(रू.) 

५ प्रतिशिले 
हजन ेकर (रू.) दाजखला घटी दाजखला 

साउदी अरब उडान गने एक एयरलाइन्स कम्पनी  39784 21500 427६8 - 427६8 

तसंगाप जर उडान गने एक एयर एयरलाइन्स कम्पनी 2942 30701 4516 - 4516 

दजबई उडान गने एक एयरलाइन्स कम्पनी 35896 34350 61651 38972 2226९ 

कज विे उडान गने एक एयरलाइन्स कम्पनी 13329 47400 31590 - 31590 

इस्िानबजल उडान गने एक एयरलाइन्स कम्पनी 18009 60120 54135 7 54128 
जम्मा १५५६८१ 

उजल्लजखि तिनजिपने कर पर्हलो गन्िव्यसम्मको मार गणना गररएको छ । नेपालबाट उडान 
भएकोमा कनेजक्टङ्ग फ्लाइटबाट दोस्रो गन्िव्यको भाडा रकम र्प गदाि उजल्लजखि रकम र्प हजने 
देजखएकोले सो समेि छानतबन गरी कर दार्यत्व यर्कन गनजिपदिछ। यस सम्बन्धमा उपयजिक्त बाहेक अन्य 
हवाई कम्पनीको समेि छानतबन हजनजपदिछ । 

88. आयकरिफि  नन-्फाइलर - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९६ बमोजजम प्रत्येक व्यजक्तले आय वषि 
समाप्त भएको िीन मर्हनातभरमा दफा ९७, ९८ र १०० को अधीनमा रही सो वषिका आय र्ववरण दाजखला 
गनजिपने व्यवस्र्ा छ। आन्िररक राजस्व कायािलय, कलंकी, नयााँसडक, ठमेल, तरपजरेश्वर लगायिका १४ 
कायािलय अन्िगििका ५२ करदािाले आयकरिफि को र्ववरण पेस गरेको पाइएन । िर उक्त करदािाले 
मूल्य अतभवरृ्ि कर िफि  पेस गरेको र्ववरणबमोजजम सोही करदािाको अजघल्लो वषिको कज ल मजनाफा 
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प्रतिशिलाई आधार मानी गणना गदाि हजने करयोग्य आयमा लाग्ने कर रू.२८ करोड २५ लाख ७३ हजार 
छानतबन गरी असजल गनजिपदिछ । 

89. वैदेजशक जशक्षण शजल्कमा कर - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) मा बातसन्दा व्यजक्तले नेपालमा 
स्रोि भएको सेवा शजल्कको रकम भ जक्तानी गदाि कज ल भ जक्तानी रकमको १५ प्रतिशिका दरले कर कट्टी 
गनजिपने व्यवस्र्ा छ । यस सम्बन्धमा नेपाल राि बैङ्कले आन्िररक राजस्व र्वभागसाँग नेपालमा अध्ययन 
अध्यापन गराए बापिको शजल्क र्वदेशी संस्र्ालाई भ जक्तानी गदाि अतग्रम करको दरबारे सोधनी गरेकोमा 
र्वभागबाट २०७६।७।२६ मा जारी परमा र्वदेशी सम्बन्धन प्राप्त र्वश्वर्वद्यालयले नेपाली र्वद्यार्ीबाट 
तलने रकममा दफा ८८(१) बमोजजम १५ प्रतिशिका दरले नै कर कट्टा गनजिपने उल्लेख छ। आन्िररक 
राजस्व कायािलय, कातलमाटीअन्िगििका १ करदािाले र्वत्तीय र्ववरणमा र्वश्वर्वद्यालय चाजि पेयबल रू.१ 
करोड ७९ लाख ३१ हजार देखाएकोमा ऐनको व्यवस्र्ाअनजसार उक्त रकममा कर कट्टा गरेको 
नदेजखएकोले १५ प्रतिशिले हजने कर रू.२६ लाख ९० हजार र सोमा लाग्ने शजल्क िर्ा धयाज सर्हि 
छानतबन गरी असजल गनजिपदिछ ।  

90. वैदेजशक लगानी स्वीकृति िर्ा उपयोग - र्वदेशी लगानी िर्ा प्रर्वतध हस्िान्िरण ऐन, २०७५ को दफा 
१५ र १७ मा र्वदेशी लगानीकिािले नेपालमा लगानी गदाि िोर्कएबमोजजम उद्योग र्वभाग िर्ा लगानी 
प्रवििन बोडिको स्वीकृति तलनजपने व्यवस्र्ा छ। सोही ऐनको दफा ३६ मा र्वदेशी लगानीकिाि वा 
र्वदेशी लगानी भएको उद्योगले लगानी स्वीकृति तलाँदा िोर्कएका शिि र्वपरीिको कज नै काम गरेको 
पाइएमा स्वीकृति रद्द गनि सर्कने व्यवस्र्ा छ । आन्िररक राजस्व कायािलय, नयााँ बानेश्वर अन्िगिि 
दूरसञ्चार सेवाको कारोबार गने १ करदािाले र्वदेशबाट टेतलकम सेवाको लातग २०७6।७७ सम्म 
रू.८ अबि ८ करोड ४४ लाख ५६ हजार तनधयािजी ऋण तलएकोमा सो मध्ये रू.२ अबि ११ करोड 
३५ लाख ७० हजार आफ्नो सम्बि पक्षलाई सापटी ददएकोले स्वीकृति प्राप्त क्षेरमा वैदेजशक लगानीको 
उपयोग भएको देजखएन । 

91. लगानीको नोक्सानी समायोजन - आयकर ऐन, २०५८ को दफा २०(२) मा लगानीको नोक्सानी 
व्यवसायको आयमा समायोजन गनि नसर्कने व्यवस्र्ा छ । आन्िररक राजस्व कायािलय, पजिलीसडक 
अन्िगिि तसमेण्ट उद्योग सञ्चालन गने १ र शैजक्षक सेवाको कारोबार गने १ समेि २ करदािाले बैङ्कबाट 
ऋण तलई व्यावसार्यक प्रयोजन बाहेक अन्य कायिमा लगानी गरेकोमा सो बापि कज नै प्रतिफल देखाएको 
छैन। िर सो ऋणको धयाजखचि रू.१० करोड ५९ लाख ८२ हजार दाबी गरेको छ । लगानीको 
आय नदेखाई धयाज खचि दाबी गनजि ऐनको व्यवस्र्ाअनजसार तमल्ने नदेजखएकोले उक्त धयाज खचि लगानी 
िफि को नोक्सानी हजने भएकोले ऐनको दफा ७ अनजसार व्यवसायबाट भएको आय गणना गने प्रयोजनको 
लातग धयाज खचि अमान्य गरी रू.२ करोड ६४ लाख ९५ हजार कर असजल गनि छानतबन गनजिपदिछ। 

92. बीमा क्षतिपूतिि आय - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७ र ३१ मा बीमा लगायिका क्षतिपजतिि बापिको 
रकम आयमा समावेश गनजिपने व्यवस्र्ा छ। आन्िररक राजस्व र्वभागको एकीकृि कर प्रणालीमा र्वतभन्न 
बीमा कम्पनीबाट क्षतिपूतिि रकम प्राप्त गरेका करदािाहरूले उक्त रकम सम्बजन्धि आय वषिको 
आम्दानीमा समावेश गरेको देजखएन। यससम्बन्धी व्यहोरा तनम्नानजसार छन:् 

92.1 ठूला करदािा कायािलय अन्िगिि २०७५।७६ मा ५६ करदािालाई रू.९७ करोड ६२ लाख ६५ 
हजार िर्ा २०७६।७७ मा ३८ करदािालाई रू.४८ करोड ६९ लाख ८७ हजार र्वतभन्न वीमा 
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कम्पनीहरूवाट क्षतिपजतिि दाबी भ जक्तानी भएको देजखन्छ।उक्त रकमलाई करदािाहरूले आफ्नो र्वत्तीय 
र्ववरण िर्ा सम्बजन्धि वषिको आय र्ववरणमा समावेश गरी खजलासा गरेको देजखएन। उक्त रकमलाई 
सम्बजन्धि करदािाहरूको आयमा समावेश गरी २०७५।७६ को रू.२४ करोड ४० लाख ६६ हजार 
र २०७६।७७ को रू.१२ करोड १७ लाख ४६ हजार समेि रू.३६ करोड ५८ लाख १३ हजार 
कर िर्ा सोमा लाग्ने शजल्क एवं धयाज समेि असजल गनि छानतबन गनजिपदिछ। 

92.2 आन्िररक राजस्व कायािलय, पजिलीसडक अन्िगििका १६ करदािालाई बीमा कम्पनीबाट क्षतिपूतिि 
स्वरूप रू.२२ करोड ५ लाख ५५ हजार प्राप्त भएकोमा सम्बजन्धि करदािाले सो रकमलाई आयमा 
समावेश गरेको नदेजखएकाले लाग्ने कर रू.५ करोड ५४ लाख ३९ हजार िर्ा तनयमानजसार लाग्ने 
शजल्क र धयाज समेि असजल हजनजपदिछ । 

93. फरक करको दर - आयकर ऐन, २०५८ अनजसूची-१ को दफा २(१) मा साधारण व्यवसायको 
आयकरको दर २५ प्रतिशि िर्ा सोही अनजसूचीको दफा २(२) मा बैङ्क, र्वत्तीय संस्र्ा, सामान्य बीमा 
व्यवसाय, मजद्रा हस्िान्िरण, पजाँजी बजार व्यवसाय, तधिोपर व्यवसाय, मचेन्ट बैंर्कङ्गलगायिका व्यवसाय 
गने तनकायको कर योग्य आयमा ३० प्रतिशिका दरले कर लाग्ने व्यवस्र्ा छ । यस वषि ठूला 
करदािा कायािलय, मध्यमस्िरीय करदािा कायािलय, आन्िररक राजस्व कायािलय लतलिपजर-१, टंगाल, 
ठमेल, महाराजगञ्ज, तरपजरेश्वर, पजिलीसडक लगायि २१ कायािलय अन्िगििका ४४ करदािाले करको 
दर फरक पारी घटी कर दाजखला गरेको रू.४४ करोड ७३ लाख ३७ हजार असजल हजनजपदिछ । यस 
सम्बन्धी केही व्यहोरा तनम्नानजसार छन:् 

93.1 मध्यमस्िरीय करदािा कायािलयमा दिाि रहेका तधिोपर व्यवसाय सञ्चालन गने २ करदािाले आफ्नो 
करयोग्य आयमा २०७7।७8 मा २५ प्रतिशिका दरले मार आयकर दाजखला गरेको देजखएकोले ५ 
प्रतिशिका दरले छजट भएको कर रू.५ करोड ५० लाख ३५ हजार िर्ा प्लार्िकजन्य सामग्री उत्पादन 
गने एक उद्योगले उद्योग र व्यापार दजवै कारोबार गरेकोमा व्यापारिफि  छजट भएको ५ प्रतिशि कर 
रू.७० लाख १५ हजारसमेि रू.६ करोड २० लाख ५२ हजार शजल्क िर्ा धयाजसर्हि असजल 
गनजिपदिछ। 

93.2 आन्िररक राजस्व कायािलय, तरपजरेश्वरअन्िगिि तधिोपर र्वतनमयको कारोबार गने ३ करदािाले आफ्नो 
करयोग्य आयमा २०७७।७८ मा २५ प्रतिशिका दरले मार आयकर कर दाजखला गरेको देजखएकोले 
५ प्रतिशिले हजने नपजग आयकर रू.८६ लाख २७ हजार र सोमा लाग्ने शजल्क िर्ा धयाजसमेि असजल 
गनि छानतबन हजनजपदिछ । 

93.3 आन्िररक राजस्व कायािलय, पजिलीसडकअन्िगििका ८ करदािाले २०७७।७८ मा नेपाल तधिोपर 
र्वतनमय बजार तलतमटेडमा तधिोपर व्यवसाय गरी प्राप्त गरेको आयमा ३० प्रतिशि आयकर दाजखला 
गनजिपनेमा २५ प्रतिशिका दरले मार आयकर दाजखला गरेको देजखएकोले न्यून दाजखला गरेको आयकर 
रू.१ करोड ८७ लाख ६८ हजार िर्ा सोमा लाग्ने शजल्क एवं धयाज समेि असजल हजनजपदिछ। 

93.4 आन्िररक राजस्व कायािलय, भक्तपजरअन्िगिि दिाि रहेका तनमािण व्यवसायको कारोबार गने एक करदािाले 
२० प्रतिशिका दरले मार कर दाजखला गरेको पाइयो। उक्त करदािाको २०७७।७८ को करयोग्य 
आय रू.२० करोड ४८ लाख ५३ हजारमा ५ प्रतिशिले हजने कर रू.१ करोड २ लाख ४३ हजार र 
सोमा लाग्ने शजल्क िर्ा धयाजसमेि असजल हजनजपदिछ ।  
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94. सम्पजत्त िर्ा दार्यत्वको तन:सगि - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४०(१) मा कज नै व्यजक्तको कज नै 
सम्पजत्तबाट स्वातमत्व हटेमा तनजले सो सम्पजत्तको तनःसगि गरेको मातनने र दफा ४०(२) मा कज नै व्यजक्त 
दार्यत्वको भारबाट हटेमा तनजले सो दार्यत्वको तन:सगि गरेको मातनने व्यवस्र्ा छ । यस वषि ठजला 
करदािा कायािलय, मध्यमस्िरीय करदािा कायािलय, आन्िररक राजस्व कायािलय, पोखरा र कलंकी 
समेि ४३ कायािलयका ३३४ करदािाको सम्पजत्त िर्ा दार्यत्व तन:सगि गरेको रू.४ अबि ६३ करोड 
८४ लाखमा लाग्ने कर रू.१ अबि २१ करोड ६१ लाख २४ हजार असजल हजनजपदिछ । यस सम्बन्धी 
प्रमजख व्यहोरा तनम्नानजसार छन:् 

94.1 मध्यमस्िरीय करदािा कायािलयअन्िगिि दिाि रहेको कज खजराको दानाको कारोबार गने एक करदािाले 
गि वषि जग्गा खररदका लातग रू.४ करोड २५ लाख पेश्की ददई वासलािको सम्पजत्त िफि  एड्भान्स 
एण्ड तडपोजजटमा देखाएकोमा यो वषि पतन र्वत्तीय र्ववरणको एड्भान्स एण्ड तडपोजजटमा जग्गा खररदका 
लातग पेजश्क उल्लेख गरी सोही रकम देखाएको छ । सोका अतिररक्त करदािाले पेस गरेको र्वत्तीय 
र्ववरणअनजसार एउटै सम्पजत्तको दोहोरो गणना भएको र सो सम्पजत्त बराबर अवास्िर्वक दार्यत्व समेि 
तसजिना गरेको छ। सो व्यहोरालाई पूणि कर परीक्षणमा समेि उल्लेख गरेको छैन । िसर्ि दोहोरो 
गणना भएको उक्त सम्पजत्त तनःसगि गरी हजने लाभलाई आयमा समावेश गरी कर रू.८५ लाख र सो मा 
शजल्क िर्ा धयाज समेि असजल गनि छानतबन गनजिपदिछ । 

94.2 आन्िररक राजस्व कायािलय, पोखराअन्िगिि होटल व्यवसायको कारोबार गने १ करदािाको शयेर 
संरचनामा २०७०।७१ मा ८६.१५ प्रतिशि पररवििन भएको देजखयो । ऐनको व्यवस्र्ाअनजसार 
सम्पजत्त िर्ा दार्यत्वको मूल्याङ्कन गरी तन:सगि भएको मानी आयमा समावेश नगरेकोले जस्र्र सम्पजत्त 
रू.५ करोड ४९ लाख ९६ हजारसमेि कूल सम्पजत्त रू.१३ करोड ८ लाखको बजार मूल्यमा र 
दार्यत्वको मूल्याङ्कन गरी लाभ गणना गरी आयमा समावेश गनजिपदिछ। 

95. मौज्दाि मूल्याङ्कन खचि - आयकर ऐन, २०५८ को दफा १५(४) अनजसार व्यवसायको व्यापार मौज्दािको 
अजन्िम मूल्य लागि वा बजार मूल्यमा जजन घटी हजन्छ सोको आधारमा मूल्याङ्कन गनजिपदिछ। आन्िररक 
राजस्व कायािलय, तरपजरेश्वर र र्वराटनगरसमेि ११ कायािलयअन्िगििका २० करदािाले व्यापार 
मौज्दािको लागि गणना गदाि प्रत्यक्ष सामग्री लागिमा समावेश भएका सबै खचि समावेश गरी अजन्िम 
मौज्दाि गणना गनजिपनेमा प्रत्यक्ष खचि रू.१५ करोड ६१ लाख ८८ हजारलाई अजन्िम मौज्दािको 
गणनामा समावेश गरेको देजखएन । मौज्दाि गणनाका कारणबाट छजट हजन गएको कर रू.१ करोड 
५९ लाख ६२ हजार छानतबन गरी असजल हजनजपदिछ । यससम्बन्धी प्रमजख व्यहोरा तनम्नानजसार छन:् 

95.1 आन्िररक राजस्व कायािलय, र्वराटनगरअन्िगिि र्वद्यजिीय सामग्रीको कारोबार गने एक करदािाले 
सामानहरूको मौज्दाि मूल्याङ्कन गदाि कज नै पजष्ष्ट्याइाँ बेगर शजरु मौज्दाि र खररद दरभन्दा घटी दरमा 
मूल्याङ्कन गरी बढी खचि दाबी गरी रू.१ करोड ५६ लाख ५८ हजार आय कम देखाएकोले छजट भएको 
कर रू.३९ लाख १४ हजार िर्ा सोमा लाग्ने शजल्क र धयाज सर्हि छानतबन गरी असजल हजनजपदिछ। 

95.2 आन्िररक राजस्व कायािलय, तरपजरेश्वरअन्िगिि सवारीसाधनको कारोबार गने एक करदािाको यो वषिको 
खररद रू.७ करोड ३३ लाख ५२ हजार रहेकोमा अजन्िम मौज्दाि रू.९ करोड ७७ लाख ९३ हजार 
रहेको छ। करदािाले यस वषि रू.२ करोड २ लाख ६७ हजार प्रत्यक्ष खचि लेखाङ्कन गरेको छ । 
पेस भएको र्ववरणअनजसार प्रत्यक्ष खचि अजन्िम मौज्दािको मूल्याङ्कनमा समावेश भएको छैन। अजन्िम 
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लागिमा समावेश नभएको प्रत्यक्ष खचि रू.२ करोड २ लाख ६७ हजार अजन्िम मौज्दािको लागिमा 
समावेश नगरी व्यापार मौज्दािमा बढी खचि दाबी गरेकोले छजट भएको कर रू.५० लाख ६६ हजार 
िर्ा सोमा लाग्ने शजल्क र धयाज सर्हि छानतबन गरी असजल हजनजपदिछ। 

96. घटी आय - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७(२) मा कज नै व्यजक्तको कज नै आय वषिमा व्यवसाय 
सञ्चालनबाट भएको मजनाफा र लाभको गणना गदाि सो व्यजक्तले सो वषितभर प्राप्त गरेको सेवा शजल्क, 
व्यापाररक मौज्दािको तनःसगि, व्यावसार्यक सम्पजत्त वा दार्यत्वको तनःसगिबाट प्राप्त खजद लाभलाई समावेश 
गरी गणना गनजिपने व्यवस्र्ा छ । ठूला करदािा कायािलय, मध्यमस्िरीय करदािा कायािलय, आन्िररक 
राजस्व कायािलय, लतलिपजर-२, पजिलीसडक, तसमरा, पोखरा समेि ४१ कायािलयका ३९४ करदािाले 
घटी आय देखाएको रू.१४ अबि ८३ करोड ४९ लाखलाई आयमा समावेश गरी सो रकममा लाग्ने 
आयकर रू.३ अबि ४९ करोड ९६ लाख ८३ हजार र शजल्क एव  ंधयाज समेि छानतबन गरी असजल 
गनजिपदिछ । यस सम्बन्धमा देजखएका प्रमजख व्यहोरा तनम्नानजसार छन:् 

96.1 ठूला करदािा कायािलयअन्िगििको सेलजलर मोबाइल फोन तबक्री गने एक करदािाले यो वषि रू.१५ 
करोड ३५ लाख ११ हजार मूल्य अतभवरृ्ि कर र्फिाि तलएकोमा आय र्ववरणमा सोबापि रू.१० 
करोड ५१ लाख ७८ हजार मार लेखाङ्कन गरेको छ । करदािाले मूल्य अतभवरृ्ि कर र्फिाि बापि 
प्राप्त गरेको रू.४ करोड ८३ लाख ३३ हजार आयमा समावेश गरेको नदेजखएकोले दफा ७(२) 
बमोजजम आयमा समावेश गरी छजट भएको आयकर रू.१ करोड २० लाख ८३ हजार र सोमा लाग्ने 
शजल्क िर्ा धयाजसमेि असजल हजनजपदिछ ।  

96.2 मध्यमस्िरीय करदािा कायािलयअन्िगिि दिाि रहेका एक तनमािण व्यवसायीले आय र्ववरण अनजसूची-१० 
को अतग्रम करकट्टी र्ववरणअनजसार एक सडक आयोजनाले करदािालाई ९ पटक भ जक्तानी गदाि रू.१ 
करोड २ लाख ६० हजार अतग्रम कर कट्टी गरेको आधारमा आयोजनाले करदािालाई गरेको भ जक्तानी 
रू.68 करोड 40 लाख 26 हजार हजने देजखन्छ । िर र्वत्तीय िर्ा आय र्ववरणमा करदािाले रू.63 
करोड 39 लाख 62 हजार मार आय समावेश गरी रू.5 करोड 6४ हजार घटी आम्दानी देखाएकोले 
सोमा 25 प्रतिशिले हजने कर रू.१ करोड २५ लाख १६ हजार र सोमा लाग्ने शजल्क िर्ा धयाज 
समेि छानतबन गरी असजल हजनजपदिछ। 

96.3 आन्िररक राजस्व कायािलय, लतलिपजर-२ अन्िगििका एक करदािाले पेस गरेको अनजसूची-१० को अतग्रम 
करकट्टी र्ववरणअनजसार यस वषिको तबक्री रू.२० करोड १२ लाख ६ हजार हजने देजखन्छ । मूल्य 
अतभवरृ्ि कर र्ववरणमा समेि सोही तबक्री देखाएको छ। िर करदािाले आय र्ववरणमा रू.१२ करोड 
८४ लाख १३ हजार मार तबक्री लेखाङ्कन गरेकोले घटी आय लेखाङ्कन गरेको रू.७ करोड २७ लाख 
९२ लाख सम्बन्धमा छानतबन गरी २५ प्रतिशिले हजने कर रू.१ करोड ८१ लाख ९८ हजार र सोमा 
तनयमानजसार लाग्ने धयाज िर्ा शजल्क समेि असजल गनजिपदिछ। 

96.4 आन्िररक राजस्व कायािलय, तसमराअन्िगिि दिाि रहेका एक तनमािण व्यवसायीले मूल्य अतभवरृ्ि कर 
र्ववरणभन्दा आय र्ववरणमा रू.५ करोड ७५ लाख ९८ हजार घटी तबक्री देखाएको सम्बन्धमा खजलासा 
गरेको छैन । आय र्ववरणमा घटी तबक्री देखाएको रकम आयमा समावेश गरी छजट भएको आय कर 
रू.१ करोड ४३, लाख ९९ हजार र सोमा लाग्ने शजल्क िर्ा धयाज समेि छानतबन गरी असजल 
हजनजपदिछ। 



अर्ि मन्रालय 

 131 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

97. बढी खचि दाबी - आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ मा कज नै व्यजक्तले कज नै आय वषिमा कज नै व्यवसाय 
वा लगानीबाट भएको आय गणना गने प्रयोजनको लातग यस ऐनको अधीनमा रही कारोबारसाँग सम्बजन्धि 
खचि कट्टी गनि पाउने व्यवस्र्ा छ । ठूला करदािा कायािलय, मध्यमस्िरीय करदािा कायािलय, आन्िररक 
राजस्व कायािलय, र्वराटनगरसमेि ३६ कायािलयका ३२६ करदािाको व्यवसायसाँग सम्बजन्धि नरहेको 
कट्टी गनि नपाउने खचि रू.६ अबि ३६ करोड ९३ लाख ८५ हजार अमान्य गरी सोलाई आयमा समावेश 
गदाि हजन आउने कर रू.१ अबि ३५ करोड ४४ लाख २ हजार र सोमा तनयमानजसार लाग्ने शजल्क एव  ं
धयाज समेि छानतबन गरी असजल गनजिपदिछ । यस सम्बन्धमा देजखएका प्रमजख व्यहोरा तनम्नानजसार छन:् 

97.1 ठूला करदािा कायािलयअन्िगििको जग्गा र्वकास िर्ा भवन तनमािण गरी तबक्री गने एक करदािाको 
र्वतभन्न ५ स्र्ानमा रहेको आयोजनाको अजन्िम मौज्दाि र्ववरणअनजसार मौज्दाि गणना गदाि प्लट लस 
बापि धजम्बाराहीमा १४.७३ आना र मूलपानीमा १०२.०१ आना जग्गाको रू.२२ करोड ८६ लाख 
२१ हजार घटाई मूल्याङ्कन गरेको पाइयो। कज नै कारणले प्लट लस भएको अवस्र्ामा सम्बजन्धि भतूम 
व्यवस्र्ा कायािलयमा आवश्यक प्रमाण पेस गरी सार्वकबमोजजम क्षेरफल कायम गराई कर कायािलयमा 
जानकारी गराई घटाउनजपनेमा सो समेि गरेको छैन ।जग्गाको नोक्सानी करदािाले जग्गा र्वकास िर्ा 
सजर्वधा र्वस्िार गदाि भएको हजन सक्ने िर्ा उक्त मूल्य बााँकी रहेको जग्गाको मूल्यमा अतभवरृ्ि गरी 
सोलाई जग्गाको खररद मूल्य वा शजरु मूल्य कायम गरी तबक्री गनजिपनेमा सो गरेको छैन। करदािाको 
खजद नाफा दरमा गि वषिभन्दा ३८ प्रतिशिले तगरावट आएको देजखन्छ । जग्गाको नोक्सानी देखाएको 
रकमलाई आयमा समावेश गदाि लाग्ने आयकर रू.५ करोड ७१ लाख ५० हजार र सोमा लाग्ने 
शजल्क िर्ा धयाजसमेि छानतबन गरी असजल हजनजपदिछ । 

97.2 मध्यमस्िरीय करदािा कायािलयअन्िगिि दिाि रहेका एक तनमािण व्यवसायीले प्रत्यक्ष खचिको र्ववरण 
िर्ा व्यहोरा समेि नखजलाई मेतसनरी एक्सपेन्सेज उल्लेख गरी गि वषिभन्दा 1२.५० गजणा बढी रू.३ 
करोड ५९ लाख २४ हजार खचि दाबी गरेको छ। मेतसनरी एक्सपेन्सेज प्रत्यक्ष खचिमा समावेश गनि 
नतमल्ने देजखएकोले छानतबन गरी २५ प्रतिशिले हजने आयकर रू.८९ लाख ८१ हजार र सोमा लाग्ने 
शजल्क िर्ा धयाजसमेि असजल हजनजपदिछ । 

98. ह्रास खचि - आयकर ऐन, २०५८ को दफा १९ मा व्यवसायको आय आजिन गनि सो वषिमा आफ्नो 
स्वातमत्वमा रही प्रयोग गरेको ह्रासयोग्य सम्पजत्तको ह्रास खचि सोही ऐनको अनजसूची २ बमोजजम कट्टी 
गनि पाउने व्यवस्र्ा छ । आन्िररक राजस्व कायािलय, नेपालगन्जअन्िगििको एक होटेलको 
२०७६।६।१२ मा स्वातमत्व पररवििन भई स्वातमत्व पररवििन हजनजभन्दा अगातड जग्गा िर्ा भवनको 
पूनमूिल्याङ्कन गरी सम्पजत्तको बजक भ्याल्यज लेखाङ्कन गरेकोमा सो अवतधसम्म रू.७१ लाख ८५ हजार 
ह्रास खचि कट्टी तलएको र स्वातमत्व पररवििन पश्चाि ्सार्वकको जस्र्र सम्पजत्तको मूल्य लेखाङ्कन गदाि 
ह्रास कट्टी पतछको मूल्य लेखाङ्कन गनजिपनेमा ह्रास कट्टी अजघको मूल्य लेखाङ्कन गरी दोहोरो ह्रास कट्टी 
खचि तलएकोले जस्र्र सम्पजत्तको दोहोरो ह्रास खचि रू.७१ लाख ८५ हजार अमान्य गरी नोक्सानी 
समायोजन गनि छानतबन हजनजपदिछ ।  

99. धयाज खचि कट्टी - आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४ अनजसार कज नै व्यजक्तले कज नै आय वषिमा व्यवसाय 
वा लगानीबाट भएको आयको गणना गने प्रयोजनको लातग सो व्यवसाय गदाि तसजिना भएको ऋण 
दार्यत्वको धयाज खचि कट्टी गनि पाउने व्यवस्र्ा छ । करदािाले एकािफि  आफ्नो उठ्नजपने रकम 
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नउठाउने र अकोिफि  व्यावसार्यक प्रयोजन बेगरको कायिमा प्रयोग भएको ऋणको धयाजसमेि खचि दाबी 
गरेको देजखन्छ । ठूला करदािा कायािलय, मध्यमस्िरीय करदािा कायािलय, आन्िररक राजस्व कायािलय 
नयााँ बानेश्वर, कोटेश्वर, पोखरासमेि ३८ कायािलयका २३२ करदािाको कट्टी गनि नपाउने धयाज खचि 
रू.१ अबि ३७ करोड १० लाख ८५ हजार अमान्य गरी सोमा लाग्ने कर रू.३६ करोड ९० लाख 
५१ हजार र शजल्क एव ं धयाजसमेि छानतबन गरी असजल गनजिपदिछ । यस सम्बन्धी प्रमजख व्यहोरा 
तनम्नानजसार छन:् 

99.1 ठूला करदािा कायािलयअन्िगििको एक तसमेन्ट कम्पनीले यो वषि ५ आपूतििकिािबाट ३७७ नक्कली 
बीजक माफि ि ् रू.१५ करोड ४४ लाख ७२ हजार को खररद खचि देखाएको छ । सो मध्ये 
करपरीक्षणबाट लजज कोलिफि  रू.१४ करोड २ लाख ११ हजार र पजाँजीगिजन्य सम्पजत्तिफि  रू.५३ 

लाख ११ हजार ह्रास खचि र ह्रास आधार अमान्य गरेको छ । करदािाको खररद खचि २०७१।७२ 
देजख २०७५।७६ सम्म रू.३७ करोड २७ लाख ५ हजार रहेको र उक्त खचि करदािाले लगानी 
गरी धयाज आय गने िर आय र्ववरणमा नदेखाउने हजाँदा कम्िीमा यो वषिको औसि धयाज दर ११.१५ 
प्रतिशिले हजने धयाज आय रू.४ करोड १५ लाख ५६ हजारलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९ 
अनजसार लगानी िफि को आयमा समावेश गरी २५ प्रतिशिले लाग्ने रू.१ करोड ३ लाख ८९ हजार र 
सोमा लाग्ने शजल्क र धयाजसमेि छानतबन गरी असजल हजनजपदिछ। 

99.2 आन्िररक राजस्व कायािलय, कोटेश्वरअन्िगिि दिाि रहेका एक करदािाले बैङ्कबाट ऋण तलई अन्य 
व्यजक्तलाई रू.९ करोड ७५ लाख ३२ हजार तनधयािजी सापटी ददएको छ । करदािाले बैङ्कबाट तलएको 
ऋण व्यावसार्यक कायिमा प्रयोग नगरी सापटी ददएकोले औसि धयाजदर ११.३० प्रतिशिले हजने धयाज 
खचि रू.१ करोड १० लाख २१ हजार अमान्य गरी नोक्सानी समायोजन गनि छानतबन हजनजपदिछ।  

99.3 आन्िररक राजस्व कायािलय, नयााँ बानेश्वरअन्िगिि दिाि रहेको एक शैजक्षक संस्र्ाले २०७०।७१ मा 
ऋण तलई उक्त ऋण भवन खररद गनि रू.६ करोड ५४ लाख २० हजार पेश्की ददएकोमा २०७६।७७ 
मा उक्त भवन प्राप्त गरी सम्पजत्तमा लेखाङ्कन गरेको छ । व्यावसार्यक प्रयोजनको लातग प्रयोग नभएको 
अवतधको भवन खररदमा प्रयोग भएको ऋणको ५ वषिको धयाज खचि रू.५ करोड ३ लाख ७३ हजार 
दाबी गरेकोले उक्त धयाज खचि अमान्य गरी रू.१ करोड २५ लाख ९३ हजार कर असजल गनजिपदिछ।  

99.4 आन्िररक राजस्व कायािलय, पोखराअन्िगििका २ करदािाले बैङ्कबाट ऋण तलई २०७४।७५ देजख 
रू.५४ करोड ९७ लाख २ हजार सञ्चालकलाई तनधयािजी सापटी ददएका छन।् करदािाले बैङ्कबाट 
तलएको ऋण व्यावसार्यक कायिमा प्रयोग नगरी सञ्चालकलाई सापटी ददएकोले सोको धयाज खचि रू.६ 
करोड ३५ लाख १५ हजार अमान्य गरी रू.१ करोड ५८ लाख ८७ हजार कर असजल गनि छानतबन 

हजनजपदिछ। 

100. लगानीको धयाज - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९(१) मा कज नै व्यजक्तले कज नै आय वषिमा लगानीबाट 
गरेको मजनाफा र लाभहरू सो व्यजक्तको सो लगानीको सो वषिको आय हजने उल्लेख छ । लगानी 
प्रयोजनका लातग तलएको ऋणको धयाज खचिसमेि लगानीको खचिमा नै कट्टी तलनजपनेमा यस वषि 
मध्यमस्िरीय करदािा कायािलय, आन्िररक राजस्व कायािलय बालाजजलगायि ८ कायािलयका २६ 
करदािाले सो र्वपरीि व्यवसायको आय गणना गदाि खचि कट्टी तलएको देजखएकोले उक्त लगानी रू.५ 
अबि ३१ करोड ९० हजार बराबरको ऋणको धयाज खचि रू.५८ करोड ४१ लाख ९ हजार अमान्य 
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गरी सोमा लाग्ने कर रू.११ करोड ५३ लाख ७१ हजार र शजल्क एव ं धयाजसमेि छानतबन गरी असजल 
गनजिपदिछ । यस सम्बन्धी प्रमजख व्यहोरा तनम्नानजसार छन:्  

100.1 मध्यमस्िरीय करदािा कायािलयअन्िगििका एक करदािाले २०७६।७७ र २०७७।७८ मा ३ 
सहायक कम्पनीमा रू.४० करोड ४२ लाख लगानी गरेकोमा लगानीबाट आजजिि आयलाई आयकर 
ऐन, २०५८ को दफा ९(२) अनजसार प्राप्त लाभसर्हि सोही ऐनको दफा ९(१) अनजसार लगानीको 
आयमा गणना गरी आय र्ववरण पेस गरेको छैन। व्यवसाय सञ्चालनको लातग बैङ्कबाट ऋण तलई सोको 
धयाज खचि रू.४१ करोड ३७ लाख ३२ हजार दाबी गरेको छ । यसरी अन्यर गरेको लगानीको 
लातग भ जक्तानी गरेको धयाज खचि व्यवसायमा प्रयोग भएको नदेजखएकोले करदािाले ऋणमा भ जक्तानी 
गरेको औसि धयाजदर ९.१ प्रतिशिले हजने रू.३ करोड ६६ लाख ७९ हजार धयाज खचि अमान्य गरी 
नोक्सानी समायोजन गनजिपदिछ। 

100.2 आन्िररक राजस्व कायािलय, बालाजजअन्िगिि दिाि रहेको एक इन्भेिमेन्ट कम्पनीको २०७७।७८ मा 
औसि ऋण रू.५ करोड ६९ लाख ८९ हजार रहेकोमा यस वषिको धयाज खचि रू.३८ लाख ८३ 
हजार दाबी गरी आय र्ववरण पेस गरेको छ। करदािाले पेस गरेको र्वत्तीय र्ववरणमा लोन एण्ड 
एडभान्स अन्िगिि सञ्चालकलाई यस वषि रू.२२ करोड ७६ लाख १८ हजार पेश्की ददएको छ। 
करदािाले र्वना प्रतिफल आफू सम्बि सञ्चालकलाई ददएको पेश्की रू.२२ करोड ७६ लाख १८ 
हजारमा सामान्य धयाजदर १५ प्रतिशिका दरले हजन आउने रू.३ करोड ४१ लाख ४३ हजारलाई 
आयमा समावेश गरी २५ प्रतिशिका दरले हजने कर रू.८५ लाख ३६ हजारमा शजल्क िर्ा धयाज समेि 
असजल गनि छानतबन गनजिपदिछ। 

101. धयाजको पजाँजीकरण - आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४ अनजसार व्यवसायमा प्रयोग भएको ऋणमा 
तिरेको धयाज खचि दाबी गनि पाउने व्यवस्र्ा छ। तनमािणाधीन सम्पजत्तमा प्रयोग भएको ऋणको धयाज 
सम्बजन्धि सम्पजत्तमा पजाँजीकरण नगरी खचि दाबी तलएकोले आन्िररक राजस्व कायािलय, बत्तीसपजिली, 
महाराजगञ्जसमेि १५ कायािलयका ३३ करदािाको रू.४६ करोड ४ हजार अमान्य गरी सोमा लाग्ने 
कर रू.११ करोड १३ लाख ४० हजार शजल्क एवं धयाज सर्हि असजली हजनजपदिछ। यस सम्बन्धमा 
देजखएका व्यहोरा तनम्नानजसार छन:्  

101.1 आन्िररक राजस्व कायािलय, बत्तीसपजिलीको होटल व्यवसाय गने एक करदािाको तनमािणाधीन अवस्र्ामा 
रू.१७ करोड ८९ लाख ८ हजारको भवन रहेको देजखन्छ। करदािाले उक्त जस्र्र सम्पजत्त तनमािणमा 
खचि भएको ऋणको धयाज पजाँजीकरण नगरी खचि कट्टी तलएको छ। तनमािणाधीन सम्पजत्तमा प्रयोग भएको 
ऋणको धयाज खचि रू.२ करोड २६ लाख ६ हजार अमान्य गनि छानतबन गनजिपदिछ। 

101.2 आन्िररक राजस्व कायािलय, महाराजगञ्ज अन्िगििका एक करदािाले बैङ्कबाट ऋण तलई रू.५७ करोड 
५९ लाख १९ को जग्गा खररद गरेको छ । करदािाले बैङ्कबाट तलएको ऋण व्यावसार्यक कायिमा 
उपयोग नगरी जग्गा खररदमा प्रयोग गरेकोले धयाज खचि रू.२ करोड ६५ लाख ८९ हजार अमान्य 
गरी नोक्सानी समायोजन गनि छानतबन हजनजपदिछ। 

102. भ जक्तानीमा कर कट्टी - आयकर ऐन, २०५८ दफा ८७, ८८ र ८९ मा भ जक्तानीमा अतग्रम कर कट्टी 
सम्बन्धी व्यवस्र्ा छ । ठूला करदािा कायािलय, आन्िररक राजस्व कायािलय, भक्तपजरसमेि ४२ 
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कायािलयका २७३ करदािाले सेवा शजल्क, कतमशन, भाडा, ढजवानी खचि लगायिमा रू.६ अबि ६३ 
करोड ३७ लाख ५५ हजार भ जक्तानी गदाि भ जक्तानीमा कर कट्टी गरी दाजखला गरेको नदेजखएकोले सोमा 
लाग्ने कर रू.४६ करोड ६ लाख ९६ हजार र शजल्क िर्ा धयाजसमेि असजल हजनजपदिछ । यस 
सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्नानजसार छन:्  

102.1 ठूला करदािा कायािलय अन्िगििको एक मेतडकल कलेजले जशक्षण अस्पिालमा स्वास््य सेवा प्रदान गरे 
बापि परामशि सेवामा रू.६ करोड ८९ लाख ७ हजार खचि लेखेको छ। सो शजल्क भ जक्तानी पाउने 
जचर्कत्सकहरूको नाम नामेसी सर्हिको र्ववरण खजलासा गरेको छैन। जचर्कत्सकलाई तनयतमि 
पाररितमकका अतिररक्त प्राप्त गरेको सेवा शजल्क समेिलाई आयमा समावेश गरी कर तनधािरण गनजिपनेमा 
सो गरेको पाइएन। परामशि सेवा शजल्क भ जक्तानीमा १५ प्रतिशि कर कट्टा गरेको उल्लेख भएको िर 
सो रकमलाई पाररितमक आयमा समावेश गरी कर गणना गरेको नदेजखएकोले २०७४।७५ को 
पाररितमक आयको मातर्ल्लो दरको सीमा ३५ प्रतिशिमा २० प्रतिशि कर छजट हजन गएकोले रू.१ 
करोड ३७ लाख ८१ हजार र सोमा लाग्ने शजल्क िर्ा धयाज समेि असजल गनि छानतबन हजनजपदिछ । 

102.2 आन्िररक राजस्व कायािलय, भक्तपजरअन्िगिि एक अस्पिालले जचर्कत्सक िर्ा कमिचारीको पाररितमक, 
परामशि शजल्क, बैठक भत्ता लगायिको भ जक्तानीमा कर कट्टा नगरेको रू.३१ लाख, २ फमािस्यजर्टकल्सले 
कतमशन िर्ा बोनस भ जक्तानीमा रू.१९ लाख ५८ हजार र र्वर्वध वस्िज आयाि तनयाििको कारोबार गने 
एक करदािाले टागेट इन्सेजन्टभ भ जक्तानीमा रू.२० लाख ३१ हजार समेि रू.७० लाख ८९ हजार 
कर कट्टा गरी दाजखला गरेको नदेजखएकोले शजल्क िर्ा धयाज सर्हि असजल हजनजपदिछ।  

103. नोक्सानी समायोजन - आयकर ऐन, २०५८ को दफा २०(ख) मा कज नै व्यजक्तले कज नै आय वषिमा 
व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय गणना गने प्रयोजनका लातग त्यस्िो व्यजक्तले कज नै व्यवसायबाट 
व्यहोनजि परेको र्वगि साि वषिको कट्टी हजन नपाएको नोक्सानी कट्टी गनि पाउने व्यवस्र्ा छ । यस वषि 
आन्िररक राजस्व कायािलय, बजटवल, जनकपजर, तसमरा लगायि २४ कायािलयका ६३ करदािाको आय 
र्ववरणमा साि वषिभन्दा पर्हलेको नेक्सानी खचिकट्टी दाबी गरेको र्वतभन्न खचि अमान्य गरी रू.८७ 
करोड ९१ लाख ७७ हजार नोक्सानी समायोजन गनि छानतबन गनजिपदिछ । यस सम्बन्धमा देजखएका 
व्यहोरा तनम्नानजसार छन:् 

103.1 आन्िररक राजस्व कायािलय, बजटवलअन्िगिि दिाि भएको एक हाउजजङ कम्पनीले २०७७।७८ मा 
२०७०।७१ सम्मको नोक्सानी सानि पाउनेमा सो भन्दा पूवि अवतधको समेि नोक्सानी रू.३ करोड 
४२ लाख ४२ हजार जजम्मेवारी सारेको पाइएकोले उक्त नोक्सानी कट्टी अमान्य गरी नोक्सानी समायोजन 
गनि छानतबन गनजिपदिछ । 

103.2 आन्िररक राजस्व कायािलय, जनकपजरअन्िगिि दिाि रहेको एक करदािाले २०७३।७४ को आय 
र्ववरणमा रू.६३ करोड ४९ लाख ७६ हजार नोक्सानी देखाएकोमा २०७४।७५ मा सोही नोक्सानी 
जजम्मेवारी सानजिपनेमा रू.१६ करोड ७ लाख ३७ हजार बढी नोक्सानी जजम्मेवारी सारेको छ । 
वास्िर्वक भन्दा बढी नोक्सानी जजम्मेवारी सारेको रू.१६ करोड ७ लाख ३७ हजार अमान्य गनि 
छानतबन हजनजपदिछ।  

103.3 आन्िररक राजस्व कायािलय, तसमरा अन्िगििको एक ग्यााँस कम्पनीले र्वगि साि आय वषिको नोक्सानी 
कट्टी गनि पाउनेमा ७ वषि अगातडको नोक्सानी रू.६७ लाख ७ हजार र २०७३।७४ को नोक्सानी जजम्मेवारी 
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बढी सारेको रू.६४ लाख ५० हजार समेि रू.१ करोड ३२ लाख २९ हजार नोक्सानी कट्टी गनि नपाउन े
हजाँदा नोक्सानी समायोजन गनि छानतबन हजन जपदिछ । 

104. तसमेन्ट उद्योगको नम्सि - तसमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग हजने च जन, ढजङ्गा र अन्य कच्चा पदार्िको तमिणलाई 
भट्टीमा क्याजल्सनेसन र तसल्टररङको प्रर्क्रयाबाट बनेको जक्लङ्करलाई तसमेन्ट ियार गने क्रममा ग्राइजन्डङ्ग 
तमलमा र्पाँध्दा सोको िौलमा ह्रास हजने जस्र्ति नरहेकोले प्रयोग भएको पदार्िको पररमाणको शि प्रतिशि 
नै तसमेन्ट उत्पादन हजने देजखन्छ । कर परीक्षण गररएका फाइलको अध्ययन गदाि नेपाल सरकारको 
स्वातमत्वमा रहेका २ र तनजी क्षेरका ३ समेि ५ तसमेन्ट उद्योगले जक्लङ्करको खपिबाट शिप्रतिशि 
पररमाणमा तसमेन्टको उत्पादन गरररहेका छन।् िर केही उद्योगले प्रार्वतधक कारण बेगर घटी उत्पादन 
देखाइरहेका छन ्। जसको कारणबाट ८ उद्योगको १२ आय वषिको आयकर रू.१७ करोड २ लाख 
८९ हजार, अन्िःशजल्क रू.१ करोड ४२ लाख ४० हजार र मूल्य अतभवरृ्ि कर रू.११ करोड ३० 
लाख ८६ हजार समेि राजस्वमा रू.३० करोड १८ लाख २३ हजार असर परेको अवस्र्ा देजखन्छ। 
यस सम्बन्धमा र्वगि वषिका प्रतिवेदनमा समेि औलँ्याइएकोमा साविजतनक लेखा सतमतिले तनमािण हजने 
ियारी वस्िज र जतििको मापदण्ड पजनरावलोकनका लातग उद्योग र्वभागमा पराचार गरी यस र्वषयमा ठूला 
करदािा कायािलयलाई छानतबनका लातग तनदेशन ददएकोमा हालसम्म पतन सो मापदण्डको पजनरावलोकन 
र छानतबन प्रतिवेदन प्राप्त भएको देजखाँदैन। 

105. सम्बि कम्पनीमा कारोबार - ठूला करदािा कायािलयअन्िगििको एक अटोमोबाइल्स प्राइभेट तलतमटेडको 
र्वत्तीय र्ववरणअनजसार बैङ्क ऋण तलई सम्बि पक्षलाई व्यवसायसाँग असान्दतभिक प्रयोजनका लातग प्रवाह 
गरेको छ । गि वषिको अन्त्यमा क्याजजअल एडभान्स रू.४० करोड २ लाख ७६ हजार रहेकोमा यो 
वषि र्फिाि तलएको छ । आय आजिन कायिका लातग प्रयोग नभएको ऋणको धयाजलाई अमान्य गनजिपनेमा 
खचि दाबी गरी अन्य आयमा धयाज आम्दानी रू.३ करोड २३ लाख ७३ हजार देखाएको छ । आफ्नो 
तनयन्रणमा रहेको ऋण रकम सम्बि पक्षलाई लगानी गरेको छ । लगानीबाट आजजिि धयाज आयलाई 
दफा ९(२) अनजसार धयाजबाट प्राप्त लाभसर्हि दफा ९(१) अनजसार लगानीको आयमा गणना गनजिपनेमा 
सो नगरी व्यवसायको कायिमा प्रयोग नभएको ऋणको धयाज खचि दाबी गरी सम्बि पक्षबाट प्राप्त 
धयाजलाई व्यवसायकै आय सरह दफा ७ अनजसार आम्दानी देखाएको छ । सम्बि पक्षबाट प्राप्त धयाज 
आयलाई लगानी िफि को आयमा समावेश नगरी व्यवसायको आयमा समावेश गदाि खजद करयोग्य आय 
तसजिना नभएको जस्र्तिमा सम्बि पक्षबाट कर कट्टी गरेको रकमलाई आय र्ववरणको अनजसूची १० मा 
के्रतडट दाबी गरी व्यवसायबाट सजृजि कर दार्यत्वको भारबाट मजक्त भएको देजखन्छ। व्यवसायको 
करयोग्य आयमा लाग्ने करको दार्यत्व घटाएको कारण धयाज आयमा कर कट्टीको समायोजन रू.४८ 
लाख ५५ हजार िर्ा २०७४।७५ देजख २०७७।७८ सम्म धयाज आम्दानीमा तलएको रू.९९ लाख 
५५ हजार कर तमलानसमेि अमान्य गरी सोमा लाग्ने शजल्क र धयाजसमेि असजल गनि छानतबन गनजिपदिछ। 

106. नक्कली तबल बीजक - आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ अनजसार आय आजिनसाँग सम्बजन्धि वास्िर्वक 
खचि मार कट्टी पाउने व्यवस्र्ा रहेको छ । यस सम्बन्धी प्रमजख व्यहोरा तनम्नानजसार छन:् 

106.1 ठूला करदािा कायािलय, अन्िगिि एक तडर्िलरी उद्योगले २०७३।७४ को कारोबारको कायािलयले 
छानतबन गरी तबक्री र्विरण शीषिकअन्िगिि ३ आपूतििकिािबाट नक्कली बीजक माफि ि ्खररद गरेको ठहर 
गरी रू.१२ करोड ५९ हजारको जशशा खररदमा लेखेको खचि अमान्य गरेको छ । सो आधारमा 
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२०७२।७३ मा पतन उक्त ३ आपूतििकिािबाट रू.११ करोड ४५ लाख १६ हजार खररद गरेको 
अवास्िर्वक पजर्ि हजन्छ। उक्त करदािा दिाि मार रहेका िर वास्िर्वक रूपमा अजस्ित्वमा रही कारोबार 
नगने हजाँदा सो अवास्िर्वक खचिलाई दफा १३ अनजसार अमान्य गरी लाग्ने कर रू.३ करोड ४३ लाख 
५४ हजार िर्ा नक्कली बीजकको प्रयोग गरी मूल्य अतभवरृ्ि कर के्रतडट तलएको रू.१ करोड ४८ लाख 
८७ हजार अमान्य गरी सोमा लाग्ने शजल्क, धयाज र जररबानासमेि तनधािरण गनि छानतबन गनजिपदिछ। 

106.2 ठूला करदािा कायािलयअन्िगिि एक जस्टल्स कम्पनीले २०७४।७५ मा आन्िररक राजस्व कायािलय 
टंगाल अन्िगिि रहेको एक इन्टरप्राइजेजबाट ५० कर बीजकमाफि ि ्रू.१ करोड ६६ लाख ६८ हजार 
र आन्िररक राजस्व कायािलय, भरिपजर अन्िगििको एक आपूििकबाट १२५ कर बीजक माफि ि ्रू.३ 
करोड ६५ लाख ९ हजारको फलाम स्क्रयाप खररद गरेको छ। उक्त तबक्री गने दजवै करदािा नन ्
फाईलर रहेको र कायािलयले उक्त दजवै करदािाबाट गरेको खररद अवास्िर्वक रहेको भनी २०७६।७७ 
को खररद अमान्य गरेको छ । करदािाको गि वषि कज ल कच्चा पदार्िको ०.६५ प्रतिशि सहायक 
कच्चा पदार्ि रहेकोमा यो वषि ०.९१ प्रतिशि रहनज िर्ा कज ल नाफा गि वषि १९.०७ प्रतिशिबाट यो 
वषि ११.४३ प्रतिशिमा झनजिले पतन अवास्िर्वक प्रत्यक्ष खचि समावेश रहेको र कायािलयले उक्त 
करदािाको सम्बन्धमा २०७६।७७ मा अवास्िर्वक खररद उल्लेख गरी अमान्य गरेको आधारमा 
करदािाको २०७४।७५ को उक्त खररद रू.५ करोड ३१ लाख ७८ हजारको फलाम स्क्रयाप खररद 
समेि अवास्िर्वक ठहने देजखन्छ। फलाम स्क्रयापको खररद यर्ार्िपरक नरहेको हजाँदा खचि कट्टी नददई 
सोमा छजट हजन गएको कर रू.१ करोड ६ लाख ३५ हजार, अवास्िर्वक खररदको मूल्य अतभवरृ्ि कर 
रू.६९ लाख १३ हजार र सोमा लाग्ने शजल्क, धयाज र जररबानासमेि छानतबन गरी असजल हजनजपदिछ। 

107. कर छजट सजर्वधा - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११(३)(ग) अनजसार सञ्चालनमा रहेका उद्योगले 
कम्िीमा २५ प्रतिशि जतडि क्षमिा वरृ्ि गरी रू.१ अबि रूपैया पजाँजी पजर् याई पााँच सय भन्दा बढीलाई 
वषिभरर नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेमा त्यसरी क्षमिा वरृ्िबाट प्राप्त भएको आयमा पााँच वषिसम्म पूणि 
रूपमा आयकर छजट हजने व्यवस्र्ा छ । सो प्रावधानअनजसार उद्योगले वषैभरर कम्िीमा नेपाल सरकारले 
िोकेको न्यूनिम ्ज्याला ददई रोजगारी प्रदान गरेको हजनजपदिछ । 

ठूला करदािा कायािलयअन्िगििको एक बेभरेज कम्पनीले काठमाडौंका अतिररक्त हल्का पेय 
पदार्ि उत्पादन गनिका लातग बदिघाट सजस्िा पजश्चमको नवलपरासी जजल्लामा स्र्ापना गरेको यजतनटबाट 
प्राप्त संशोतधि कर योग्य आय २०७४।७५ मा रू.१६ करोड ६१ लाख ७९ हजार र २०७५।७६ 
मा रू.४८ करोड ९२ लाख ९१ हजारमा लाग्ने कर ऐनको प्रावधानअनजसार पूणि रूपमा छजट तलएको 
छ ।करदािाले नवलपरासी यजतनटिफि को आय र व्यय र्वत्तीय र्ववरणमा खजलासा नगरेको र कमिचारी 
िर्ा कामदारको िलब ज्याला समेि प्रि हजने र्वस्ििृ र्ववरण खजलासा गरेको छैन । िलब र ज्याला 
जशषिकमा नवलपरासी यजतनट िफि  २०७४।७५ मा रू.२ करोड ५२ लाख ८७ हजार र २०७५।७६ 
मा रू.४ करोड ५३ लाख खचि भएको देजखन्छ । नेपाल सरकारले िोकेको न्यूनिम मातसक ज्याला 
दर २०७४।७५ मा रू.९,७००।- र २०७५।७६ मा रू.१३,४५० ।- को आधारमा ५०१ 
कमिचारी िर्ा कामदारका लातग वार्षिक िलव र ज्याला २०७४।७५ मा रू.५ करोड ८३ लाख १६ 
हजार र २०७५।७६ मा रू.८ करोड ८ लाख ६१ हजार खचि हजनजपने देजखन्छ। कतिपय कमिचारी 
र कामदारको क्षमिा िर्ा कायिका आधारमा न्यूनिम दरभन्दा बढी दरमा िलब र ज्याला भ जक्तान हजने 
र सो आधारमा िलब िर्ा ज्यालामा अझ बढी खचि हजने देजखन्छ। िलब िर्ा ज्याला खचिका आधारमा 
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५०० भन्दा बढीलाई वषैभरर पूणि रूपमा रोजगारी ददएको पजर्ि हजने र्वश्वासनीय आधार नदेजखएकोले 
नवलपरासी यजतनटबाट आजजिि करयोग्य आय २०७४।७५ मा रू.१६ करोड ६१ लाख ७० हजार र 
२०७५।७६ मा रू.६५ करोड ९० लाख ४८ हजार समेि रू.८२ करोड ५२ लाख २७ हजारमा 
छजट हजन गएको कर रू.१६ करोड ५० लाख ४५ हजार िर्ा शजल्क र धयाजसमेि असजल गनि छानतबन 
हजनजपने देजखन्छ। 

108. संरचना तनमािणको मूल्य अतभवरृ्ि कर - मूल्य अतभवरृ्ि कर ऐन, २०५२ को दफा ८(३) अनजसार रू.५० 
लाख भन्दा बढीको भवन वा शर्पङ कम्लेक्स वा र्वभागले िोकेका यस्िै प्रकारका अन्य संरचना मूल्य 
अतभवरृ्ि करमा दिाि भएका करदािाबाट तनमािण गराउनजपने, सो नगरेमा सो मूल्य अतभवरृ्ि कर सम्पजत्तको 
स्वातमत्व किािबाट असजल गने व्यवस्र्ा छ । कानूनी व्यवस्र्ालाई आन्िररक राजस्व र्वभागको 
२०७०।७।३ को पररपरबाट समेि र्प व्याख्या गरेको छ । आन्िररक राजस्व कायािलय भद्रपजर,  
नेपालगन्ज, पोखरा, भरिपजरसमेि ३० कायािलयअन्िगििका ६६ करदािासाँग यस वषि रू.२ अबि २७ 
करोड २१ लाखका तनमािणाधीन संरचना रहेको र्वत्तीय र्ववरणबाट देजखन्छ । उक्त रकममा १३ 
प्रतिशिले हजने मूल्य अतभवरृ्ि कर रू.२९ करोड ५३ लाख ८५ हजार र सोमा तनयमानजसार लाग्ने 
जररबाना र धयाजसमेि छानतबन गरी असजल गनजिपदिछ । यससम्बन्धी प्रमजख व्यहोरा तनम्नानजसार छन:् 

108.1 आन्िररक राजस्व कायािलय, भद्रपजरअन्िगििका १० करदािाले यस वषि रू.५६ करोड १९ लाख मूल्यका 
संरचना तनमािण गरेकोमा रू.५४ करोड ५३ लाख ३६ हजारको तनमािण कायि मूल्य अतभवरृ्ि करमा 
दिाि भएका तनमािण व्यवसायीबाट गराएको नदेजखएकोले उक्त रकममा १३ प्रतिशिले हजने मूल्य अतभवरृ्ि 
कर रू.७ करोड ८ लाख ९४ हजार र सोमा तनयमानजसार लाग्ने जररबाना र धयाजसमेि छानतबन गरी 
असजल गनजिपदिछ ।  

108.2 आन्िररक राजस्व कायािलय, नेपालगन्जअन्िगििका एक करदािाको र्वत्तीय र्ववरणअनजसार तनमािणाधीन 
भवनको मूल्य रू.८ करोड ५ लाख ६८ हजार रहेको छ। करदािा मूल्य अतभवरृ्ि करमा दिाि नभएको 
र उक्त तनमािण कायि मूल्य अतभवरृ्ि करमा दिाि भएको करदािासाँग गराएको खजलासा नगरेकोले छानतबन 
गरी छजट हजन गएको मूल्य अतभवरृ्ि कर रू.१ करोड ४ लाख ७३ हजार ८९४ असजल हजनजपदिछ ।  

108.3 आन्िररक राजस्व कायािलय, भरिपजरअन्िगिि ६ करदािाको जस्र्र सम्पजत्त र्ववरणमा तनमािणाधीन भवन 
उल्लेख गरी रू.३० करोड १५ लाख ५७ हजार पजाँजीकृि गरेको रकम मध्ये मूल्य अतभवरृ्ि कर 
दिािवालसाँग खररद नगरेको सारै् ररभसि मूल्य अतभवरृ्ि कर समेि दाजखला गरेको नदेजखएकोले १३ 
प्रतिशिले हजने मूल्य अतभवरृ्ि कर रू.३ करोड ९२ लाख २ हजार र सोमा लाग्ने शजल्क िर्ा धयाजसमेि 
असजल गनि छानतबन हजनजदिछ। 

108.4 आन्िररक राजस्व कायािलय, पोखरामा दिाि रहेको ररसोटि सञ्चालन गने १ करदािाले रू.२८ करोड 
८३ लाख ४१ हजारको संरचना तनमािण भएकोमा करदािाले पेस गरेको प्रमाण कागजाि िर्ा 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समेि मूल्य अतभवरृ्ि करमा दिाि भएका व्यजक्तबाट तनमािण कायि गरेको 
नदेजखएकोले १३ प्रतिशिले हजने मूल्य अतभवरृ्ि कर रू.३ करोड ७४ लाख ८४ हजार िर्ा सोमा 
लाग्ने शजल्क, धयाजसमेि छानतबन गरी असजल हजनजपदिछ । 

109. मूल्य अतभवरृ्ि कर के्रतडट - मूल्य अतभवरृ्ि कर ऐन, २०५२ बमोजजम करदािाले तबक्रीमा सङ्कलन 
गरेको करभन्दा खररदमा तिरेको कर बढी भएमा करदािाले के्रतडट सजर्वधा पाउने व्यवस्र्ा छ। के्रतडट 
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सजर्वधा तलएका करदािाको कारोबार परीक्षण गदाि नपाउने के्रतडट सजर्वधा तलएको देजखएकोले सो सजर्वधा 
अमान्य गनजिपने देजखन्छ । यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्नानजसार छन:्  

109.1 ठूला करदािा कायािलयअन्िगिि र्वतभन्न उत्पादनको र्विरकको कारोबार गने एक करदािाले र्वतभन्न 
सामग्री तबके्रिाबाट क्षतिपूतििबापि २०७४।७५ मा रू.५१ करोड ३४ लाख २३ हजार र २०७५।७६ 
मा रू.२३ करोड ३३ लाख ५ हजार दाबी गरी आयमा समावेश गरेको छ । मूल्य अतभवरृ्ि कर 
तनयमावली, २०५३ को तनयम ३९क अनजसार उक्त सामान चोरी, दजघिटना, टजटफज ट, आगजनी आदद 
कारणबाट क्षति भएको पजर्ि हजने तनवेदनसर्हिको प्रमाण कागजाि खजलासा गरेको छैन । अि: 
२०७४।७५ र २०७५।७६ को कारोबारमा दाबी गरेको मूल्य अतभवरृ्ि कर के्रतडट रू.९ करोड 
७० लाख ७४ हजार अमान्य गनि छानतबन गरी असजल गनजिपदिछ । 

109.2 आन्िररक राजस्व कायािलय, तरपजरेश्वरअन्िगिि एक करदािाको व्यवसायको प्रकृतिअनजसार तभल्ला ियार 
गरी तबक्री गने रहेको छ । यस आधारमा करदािाको व्यवसायको प्रकृति मूल्य अतभवरृ्ि कर लाग्ने 
देजखाँदैन । करदािाले तबक्रीमा कज नै मूल्य अतभवरृ्ि कर सङ्कलन गरेको छैन । उक्त अवस्र्ामा खररदमा 
तिरेको कर के्रतडट समेि नपाउने हजाँदा तनयतमि के्रतडट देखाएको रू.८ करोड ९ लाख ८३ हजार शून्य 
गनि छानतबन गनजिपदिछ । 

110. अन्ि:शजल्क - अन्ि:शजल्क ऐन, २०५८ को दफा ३ साँग सम्बजन्धि अनजसजचीअनजसार अन्ि:शजल्क लाग्ने 
वस्िज वा सेवा उत्पादन गरी तनष्ष्काशन, पैठारी र सेवा तबक्री गदाि िोर्कएबमोजजम अन्ि:शजल्क लाग्ने 
व्यवस्र्ा छ। अनजसूचीको अन्ि:शजल्क दरबन्दीको शीषिक १८.०६ को उपशीषिक १८०६.१०.०० 
(कोकोको धूलो, जचनी वा गजतलयो पदार्ि हालेको खाद्य पदार्ि) मा मोलको ५ प्रतिशि अन्ि:शजल्क लाग्ने 
व्यवस्र्ा छ। ठूलाकरदािा कायािलय अन्िगिि एक तबस्कज ट िर्ा चकलेट उत्पादकले कोको पाउडरको 
प्रयोग गरी उत्पाददि र्वस्कज टमा अन्ि:शजल्क तिरेको छैन। अन्ि:शजल्क दरबन्दीको प्रावधानअनजसार अन्य 
उत्पादनमा समेि अन्ि:शजल्क लाग्ने देजखएकोले अन्य उत्पाददि वस्िजको तबक्री रू.९६ करोड ११ लाख 
५२ हजारमा लाग्ने अन्ि:शजल्क रू.४ करोड ८० लाख ५७ हजार र सोमा १३ प्रतिशिको दरमा लाग्ने 
मूल्य अतभवरृ्ि कर रू.६२ लाख ४७ हजारसमेि रू.५ करोड ४३ लाख ४ हजार िर्ा सोमा लाग्ने 
शजल्क, धयाज, र्प दस्िजरसमेि छानतबन गरी असजल गनजिपदिछ। 

111. जिी  - अन्ि:शजल्क तनयमावली, २०५९ को तनयम २३ (क) मा र्वयर उत्पादन गने उद्योगलाई ियारी 
वोिलवन्दी गदाि फ्लोतमटरले देखाएको पररमाण भन्दा बोिलबन्दीपतछ बोिल गणनाबाट देखाएको मौज्दाि 
कमी भएमा सोमा बढीमा १.५ प्रतिशिसम्म र पाश्चराइजेसन, प्याकेजजङ िर्ा गोदाम भण्डारण गदाि 
टजटफज ट तबयरको भौतिक परीक्षण गदाि बढीमा २ प्रतिशिसम्म तमनाहा ददन सक्ने व्यवस्र्ा छ । 
आन्िररक राजस्व कायािलय, कावासोिी अन्िगििका एक करदािाले फ्लोतमटर तबग्रकेो अवस्र्ामा समेि 
पाश्चाराईजेशन र प्यार्कङ्गमा २ प्रतिशि भन्दा बढी तमनाहा तलएकोले तबयरिफि  ३२ हजार १८६ तलटर 
र साईडरिफि  ५ हजार ९८७ तलटरको बढी जिी दाबी गरेको रू.६८ लाख ६९ हजार अमान्य गरी 
सोमा लाग्ने शजल्क र धयाजसर्हि छानतबन गरी असजल गनजिपदिछ । 
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भन्सार र्वभाग 

र्वभागले र्वदेशबाट पैठारी हजने मालवस्िजमा लाग्ने भन्सार, अन्ि:शजल्क र मूल्य अतभवरृ्ि कर सङ्कलन 
गने, प्रतिबजन्धि मालवस्िजको आयाि तनयाििलाई तनयन्रण गने,  वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गने र अन्िरािर्िय 
आधार अनजरूप व्यापार सहजीकरण गने लगायिका कायि गदै आएको छ। भन्सार र्वभाग र मािहिका 
कायािलयको लातग यो वषि रू.२ अबि २० करोड ३ लाख बजेट व्यवस्र्ा भएकोमा रू.१ अबि ३० करोड ८७ 
लाख ३३ हजार खचि गरेको देजखन्छ । भन्सार र्वभागअन्िगिि ३८ मजख्य भन्सार कायािलय, एक भन्सार जााँचपास 
परीक्षण कायािलय र १३३ छोटी भन्सार कायािलय रहेका छन ्। 

112. राजस्वको लक्ष्य प्रगति - भन्सार र्वभागको राजस्वको लक्ष्य र प्रगतिको िजलनात्मक जस्र्ति देहायअनजसार 
छ:                                                      

(रू.करोडमा) 

र्ववरण 
२०७६।७७ 
को असजली 

२०७७।७८ 
को लक्ष्य 

२०७७।७८ 
को असजली 

चालज वषिको 
लक्ष्यको िजलनामा 
असजली प्रतिशि 

गि वषिको 
िजलनामा राजस्व 

प्रतिशि 
भन्सार राजस्व 13799 19355 20139 104.05 १४७.१० 
पैठारी मू.अ.कर 13932 19013 16548 87.04 १२२.४२ 
पैठारी अन्िःशजल्क 3559 5658 5220 92.25 १४७.७१ 

जम्मा 31290 44026 ४१९०७ ९५.१९ १३६.१८ 

यो वषि पैठारीमा आधाररि राजस्वको लक्ष्य रू.४ खबि ४० अबि २६ करोड रहेकोमा रू.४ 
खबि ४३ अबि ३६ करोड (100.68 प्रतिशि) असजली भएको देजखन्छ । उक्त असजली अङ्कमा सडक 
तनमािण दस्िजर र सडक ममिि िर्ा सजधार दस्िजर रू.२४ अबि २९ करोड समावेश भएको हजाँदा सो बाहेक 
भन्सार महसजल, आयािमा आधाररि अन्िःशजल्क र मूल्य अतभवरृ्ि कर असजलीलाई मार समावेश गदाि 
लक्ष्यको िजलनामा ९५.१९ प्रतिशि राजस्व असजली भएको छ ।  

 गि वषिको िजलनामा यो वषि समग्रमा ३६.१८ प्रतिशि बढी भन्सार राजस्व असजली भएको छ। 
गि वषि कोतभड-१९ को र्वश्वव्यापी महामारीका कारण बन्दाबन्दी भएकोले पैठारी कम भएको र यो वषि 
महामारीको असर क्रमशः सजधार भएको हजाँदा ि जलनात्मक रूपमा भन्सार राजस्व असजलीमा सजधार आएको 
देजखए िापतन यो वषिको असजली लक्ष्यको िजलनामा घटी रहेको छ। 

113. भन्सार सजधार िर्ा आधजतनकीकरण रणनीति - भन्सार र्वभागको कायिक्षेर अन्िगििका कायिक्रमलाई लक्ष्य 
उन्मजख बनाउन भन्सार सजधार िर्ा आधजतनकीकरण पााँचौ कायि योजना, (2074–2078) कायािन्वयन 
भएको छ। उक्त कायियोजनामा व्यापार सहजीकरण, सदाचार र सजशासन प्रवििन, भन्सार स्वचालन र 
ि्याङ्क भण्डारणको व्यवस्र्ापन, जनशजक्त व्यवस्र्ापन र क्षमिा र्वकास, पूवािधार तनमािण िर्ा भौतिक 
सजर्वधा वरृ्ि, यार ज जााँचपासमा सजधार, वास्िर्वक रूपमा लाग्ने राजस्व सङ्कलन, सजदृढ अनजपालन व्यवस्र्ापन, 
र्वकतसि जोजखम व्यवस्र्ापन, समाजको संरक्षण, सजरक्षा र प्रत्याभतूि र समन्वयात्मक सीमा व्यवस्र्ापन, 
जस्िा महत्वपूणि रणनीति रहेका छन ्। 

 पााँचौ कायि योजनाको अवतधमा आतसकज डा वल्डि नामक कम्प्यजटर प्रणाली लागू गरी स्वचातलि 
रूपमा भन्सार प्रणाली र्वकास गने प्रयास भइरहेको छ । त्यसैगरी 4 भन्सार कायािलयका भवन, 
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वीरगन्ज र र्वराटनगरमा एकीकृि जााँच चौकी भवन तनमािण गरेको छ। िर भन्सार व्यवस्र्ापन 
प्रणालीका अन्िरािर्िय स्वीकृि मापदण्डहरू र असल अभ्यासहरू कायािन्वयन गने, आधजतनक सूचना 
प्रर्वतधको प्रयोग गने, संगठन संरचनालाई च जस्ि बनाउने, व्यापार सहजीकरण, चोरी पैठारी तनयन्रण र 
राजस्व जोजखम न्यूनीकरण गने, एकीकृि भन्सार जााँचपास प्रणालीलाई व्यवजस्र्ि गरी अवैध ओसारपसार 
तनयन्रण गने र तनगरानी एवं तनयन्रण संयन्र प्रभावकारी बनाई अनजमान योग्य र भरपदो भन्सार प्रणाली 
र्वकास गने कायि पूरा हजन सकेको छैन। भन्सार व्यवस्र्ापन प्रणालीको माध्यमबाट व्यापार लागि 
घटाउने र उत्कृि सेवा प्रवाह गने कायिमा भन्सार सजधार िर्ा आधजतनकीकरण योजनाको सञ्चालनबाट 
परेको प्रभाव सम्बन्धमा समेि अध्ययन भएको छैन। राजस्व भ जक्तानी प्रणालीलाई बैंर्कङ्ग प्रणालीसाँग 
आवि गने काम पूणिरूपमा लागू भएको छैन। रणनीतिले िय गरेका ११ क्षेरमा भए गरेका प्रगति 
िर्ा सजधारका क्षरे सम्बन्धमा र्वश्लषेण गरी आगामी ददनमा भन्सार सजधार िर्ा आधजतनकीकरणको लातग 
नयााँ कायियोजना ियार गरी कायािन्वयन गनजिपदिछ। 

114. भन्सार कोष खािा - समयमा राजस्व रकम सजञ्चि कोषमा दाजखला गनि, सङ्कतलि भन्सार महसजल र्फिाि 
ददनसमेि सहज बनाई लेखा व्यवजस्र्ि बनाउन भन्सार कायािलयमा भन्सार कोष खािा सञ्चालनमा रहेका 
छन।् देशभरका कज ल ३८ भन्सार कायािलय मध्ये ७ भन्सार कायािलयले भन्सार कोषको र्हसाब महालेखा 
तनयन्रक कायािलयमा प्रस्िजि गरेका छन।् अन्य ३१ भन्सार कायािलयको आतर्िक र्ववरणअनजसार यो 
वषि रू.१ खबि ७६ अबि ५५ करोड ९६ लाखमार प्राप्त गरेको देजखन्छ। अन्य भन्सार कायािलयले 
भन्सार कोषको र्हसाब पेस गरेका छैनन।् यो वषि रू.४ खबि ४३ अबि २७ करोड राजस्व प्राप्त भएकोमा 
सजञ्चि कोषमा दाजखलाको प्रर्क्रया फरक फरक रहेको छ। भन्सार र्वभागले भन्सार कोषको एकीकृि 
केन्द्रीय आतर्िक र्ववरण ियार गरेको छैन। भन्सार कोषबाट हजने कारोबारको मातसक र्हसाबतमलान 
र्ववरण ियार गरी र्हसाब दजरुस्ि भएको सजतनजश्चि गनि गराउनजपने र भन्सार कोष खािाको आवश्यकिाका 
सम्बन्धमा पजनरावलोकन हजनजपदिछ।                                                                                                                                                        

भन्सार कायािलयहरू 

115. भटमासको दाना - सजक्खा बन्दरगाह र मेची भन्सार कायािलयबाट एक पैठारीकिािले भटमास दाना पैठारी 
गदाि आतर्िक ऐन, २०७७ को दफा १४ को ३ (भ) बमोजजम भटमासको दानाबाट प्रशोतधि िेल िर्ा 
र्पना उत्पादन गने उद्योगले उपशीषिक १२०१९० मा पने भटमासको गेडा पैठारी गदाि लाग्ने महसजलमा 
५० प्रतिशि छजटको सजर्वधा ददएर जााँचपास गरेको देजखन्छ। आतर्िक ऐन, २०७७ को १४ को ३(म) 
मा दाना िर्ा पशजपन्छी उद्योगले पैठारी गने उपशीषिक २३०४०० मा पने भटमासको र्पनामा मार 
आंजशक महसजल छजट ददएको छ। र्वतभन्न पैठारीकिािले र्वर्वध प्रकारक दाना उत्पादन गने उद्योगका 
रूपमा दिाि भएको देजखन्छ। पैठारीकिािहरूले दजई भन्सार कायािलयमाफि ि ् भारिबाट पैठारी गरेको 
भटमासको दानालाई भन्सार उपशीषिक १२०१९० मा लाग्ने कृर्ष सजधार शजल्क ९ प्रतिशि असजल गरी 
जााँचपास गरेको देजखएकोले घटी असजल भएको भन्सार महसजल रू.82 लाख 11 हजार असजल गनजिपदिछ। 

116. ओतनयन पेलेट - सजक्खा बन्दरगाह र वीरगन्ज भन्सार कायािलयबाट र्वतभन्न पैठारीकिािले ओतनयन पेलेट 
पैठारी गरेकोमा उक्त मालवस्िज भन्सार उपशीषिक १९०२१९ (अन्य पकाइएका वा नपकाइएका वा 
अन्य र्कतसमबाट ियार पाररएका पास्िाका पररकारहरू) बाट ४० प्रतिशि भन्सार महसजल, प्रतिकेजी 
रू.१७ का दरले अन्िःशजल्क र मूल्य अतभवरृ्ि कर लगाई जााँचपास गनजिपनेमा भन्सार उपशीषिक 
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१९०४२० (भ जटेको अन्नको पाप्रा वा भ जटेको वा नभ जटेको अन्नका तमिण वा फज लाएको खाद्यान्नबाट 
उपलधध ियारी वस्िजहरू) बाट १५ प्रतिशि भन्सार महसजल र मूल्य अतभवरृ्ि कर मार लगाई जााँचपास 
गरेको देजखन्छ। भन्सार र्वभागले २०७६।८।२४ मा उक्त वस्िजलाई भन्सार उपशीषिक १९०२१९ 
बाट जााँचपास गनजिपने स्पि पारेको अवस्र्ामा समेि फरक उपशीषिक लगाई जााँचपास गदाि घटी भएको 
महसजल समेि रू.73 लाख 13 हजार असजल गनजिपदिछ। 

117. प्राउन के्रकर - सजक्खा बन्दरगाह र वीरगन्ज भन्सार कायािलयबाट र्वतभन्न पैठारीकिािले प्राउन के्रकर 
पैठारी गरेकोमा भन्सार उपशीषिक १९०५९०८१ (िाई नगररएका कज रमजरे, चटपटे प्रकृतिका अन्य 
र्क्रस्प साभेरी खाद्य उत्पादनहरू ) बाट ३० प्रतिशि भन्सार महसजल, प्रतिकेजी रू.१७ का दरले हजने 
अन्िःशजल्क र मूल्य अतभवरृ्ि कर तलई जााँचपास गनजिपनेमा १९०४१०९९ लगायि र्वतभन्न अन्य 
उपशीषिकबाट न्यून भन्सार महसजल र मूल्य अतभवरृ्ि कर लगाई जााँचपास गरेको देजखन्छ। यसरी 
फरक उपशीषिक लगाई जााँचपास गदाि घटी भएको भन्सार महसजल, अन्िःशजल्क र मूल्य अतभवरृ्ि 
करसमेि रू.42 लाख 53 हजार असजल गनजिपदिछ ।  

118. मेन बोडि - सजक्खा बन्दरगाह र वीरगन्ज भन्सार कायािलयबाट र्वतभन्न पैठारीकिािले मेन बोडि पैठारी 
गरेकोमा उक्त मेन बोडि टेतलतभजन तसग्नल ररतसभर सेटअप बक्स पाटिप जजाि भएकाले भन्सार उपशीषिक 
८५२९९०१० (टेतलतभजन ररतसभरका पाटपूजािहरू) बाट १० प्रतिशि भन्सार महसजल र मूल्य अतभवरृ्ि 
कर तलइ जााँचपास गनजिपनेमा भन्सार उपशीषिक ८५३४०० (छार्पएका पररपर्हरू) बाट मूल्य अतभवरृ्ि 
करमार तलई जााँचपास गदाि छजट भएको भन्सार महसजल र सोको मूल्य अतभवरृ्ि करसमेि रू.1 करोड 
80 लाख 6 हजार असजल गनजिपदिछ। 

119. स्टोरेज तडभाइस - सजक्खा बन्दरगाह, वीरगन्ज र तरभ जवन र्वमानस्र्ल भन्सार कायािलयबाट र्वतभन्न 
पैठारीकिािले र्वतभन्न प्रकारका स्टोरेज तडभाइस पैठारी गरेकोमा पैठारी भएका डाटा स्टोरेज तडभाइसहरूको 
िाण्ड, मोडल, स्पेतसर्फकेसन, यजजर म्यानजअल र त्यस्िा तडभाइसहरूको अन्िरािर्िय भन्सार जााँचपासको 
अभ्यास समेि अध्ययन र परीक्षण गदाि िी डाटा स्टोरेज तडभाइस भएकाले भन्सार उपशीषिक 
८४७१७०90 (अन्य सञ्चय एकाइ) बाट ५ प्रतिशि अन्िःशजल्क र मूल्य अतभवरृ्ि कर लगाई जााँचपास 
गनजिपनेमा 84715010 (कम्प्यजटर सभिर िर्ा नेटवकि  सभिर), 85238010 (सफ्टवेयरहरू) 
लगायिका भन्सार उपशीषिकबाट मूल्य अतभवरृ्ि करमार लगाई जााँचपास गरेको छ। यसरी फरक 
उपशीषिकबाट जााँचपास गदाि छजट भएको अन्ि:शजल्क िर्ा मूल्य अतभवरृ्ि करसमेि रू.२ करोड ९० 
लाख ४१ हजार असजल गनजिपदिछ।  

120. काठको काम गने मेतसन - र्वराटनगर, भैरहवा र मेची भन्सार कायािलयबाट र्वतभन्न पैठारीकिािले काठ 
सम्बन्धी कायिको लातग प्रयोग हजने औजार िर्ा मेतसनहरू पैठारी गदाि भन्सार उपशीषिक ८४६५ मा 
काठ(उड), ककि , हाड (बोन), कडा रबर, कडा प्लाजस्टक वा यस्िै कडा पदार्िको काम गनि तनतमत्तका 
याजन्रक औजारहरू (मेतसन-टजल्स) (र्कला ठोक्ने (नेतलङ्ग), मतसनो िारको तसलाई (स्टेपतलङ्ग), सरेसले 
टााँस्ने (ग्लूइङ्ग) वा अन्य र्कतसमबाट संयोजन गने (अदरवाइज एसेम्बतलङ्ग) कामका यन्रहरूसमेि) सो 
भन्सार शीषिकअन्िगिि भन्सार उपशीषिक ८४६५९२ मा पने रण्डा गने वा समिल गने (प्लेतनङ्ग), 
तमतलङ्ग वा मोजल्डङ्ग (कर्टङ्ग गरेर) मेतसनहरूमा मार मूल्य अतभवरृ्ि कर छजट हजने र सो बाहेकका अन्य 
सबै मेतसनमा ५ प्रतिशि भन्सार महसजल र मूल्य अतभवरृ्ि कर असजल गरी जााँचपास गनजिपनेमा भन्सार 
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उपशीषिक 846592 बाट मूल्य अतभवरृ्ि कर मार तलई जााँचपास गरी छजट हजन गएको भन्सार महसजल 
र त्यसको मूल्य अतभवरृ्ि करसमेि रू.८३ लाख ८३ हजार असजल गनजिपदिछ। 

121. डेकोरेर्टभ लेतमनेट्स सीट - वीरगन्ज, भैरहवा र र्वराटनगर भन्सार कायािलयबाट र्वतभन्न पैठारीकिािले 
डेकोरेर्टभ सीट पैठारी गदाि भन्सार उपशीषिक 392190100 (मजद्रण गररएका प्लाजस्टकका अन्य 
प्लेटहरू, तसटहरू) बाट २० प्रतिशि भन्सार महसजल, ५ प्रतिशि अन्िःशजल्क र मूल्य अतभवरृ्ि कर 
लगाई जााँचपास गनजिपनेमा भन्सार उपशीषिक 39204990 (तभनाइल क्लोराइड पोतलमरको अन्य) बाट 
१५ प्रतिशि भन्सार महसजल, ५ प्रतिशि अन्ि:शजल्क र मूल्य अतभवरृ्ि कर तलई जााँचपास गदाि छजट 
भएको भन्सार महसजल, अन्िःशजल्क र मूल्य अतभवरृ्ि करसमेि रू.६२ लाख ७० हजार असजल गनजिपदिछ। 

122. माछा - वीरगन्ज,  भैरहवा, मेची र भद्रपजर भन्सार कायािलयबाट पैठारीकिािले रहज, पाङ्गस लगायि जािका 
िाजा माछा पैठारी गदाि भन्सार उपशीषिक ०३०२५९ (अन्य) बाट ९ प्रतिशि कृर्ष सजधार शजल्क र ५ 
प्रतिशि अतग्रम आयकर लगाई जााँचपास गनजिपनेमा भन्सार उपशीषिक ०३०२१९, ०३०२४९, 
०३०२३९ लगायि बाट ५ प्रतिशि कृर्ष सजधार शजल्क र ५ प्रतिशि अतग्रम आयकर मार लगाई 
जााँचपास गरेको छ । यो वषि िीन भन्सार कायािलयले 389 प्रज्ञापनपरबाट रू.२१ करोड ८९ लाख 
६६ हजार मूल्यका सोही जािका माछा उपशीषिक 030259 बमोजजमकै ९ प्रतिशि कृर्ष सजधार शजल्क 
र अतग्रम आयकर असजल गरी जााँचपास गरेको देजखन्छ। यसरी फरक उपशीषिक लगाई जााँचपास गदाि 
घटी भएको कृर्ष सजधार शजल्क रू.२ करोड १९ लाख ९९ हजार असजल गनजिपदिछ। 

123. पानीपजरी - मेची, भद्रपजर, र्वराटनगर र वीरगन्ज भन्सार कायािलयबाट र्वतभन्न पैठारीकिािले पानीपजरी पैठारी 
गरेकोमा भन्सार उपशीषिक १९०५९०८१ (िाइ नगररएका र्क्रप्स सेभरी खाद्य उत्पादनहरू) बाट ३० 
प्रतिशि भन्सार महसजल, प्रति केजी रू.१७ अन्िःशजल्क र १३ प्रतिशि मूल्य अतभवरृ्ि कर लगाई 
जााँचपास गनजिपनेमा फरक भन्सार उपशीषिकबाट ४० प्रतिशि भन्सार महसजल र १३ प्रतिशि मूल्य 
अतभवरृ्ि करमार लगाई जााँचपास गरेको छ। यस सम्बन्धमा भन्सार र्वभागले २०७५।१०।२२ मा 
उक्त सामानलाई भन्सार उपशीषिक १९०५९०८१ बाट जााँचपास गनजिपने गरी वगीकरण समेि गरेको 
छ। अि: भन्सार उपशीषिक 19059090 (अन्य) बाट ४० प्रतिशि भन्सार महसजल र मूल्य अतभवरृ्ि 
कर लगाई जााँचपास गदाि घटी भएको अन्ि:शजल्क र सोको मूल्य अतभवरृ्ि करसमेि रू.62 लाख ५5 
हजार असजल गनजिपदिछ। 

124. कंर्क्रट तमक्सचर लहरी - मेची र वीरगन्ज भन्सार कायािलयबाट र्वतभन्न पैठारीकिािले पैठारी  गरेको 
कंर्क्रट तमक्चर लहरीको उत्पादन कम्पनीको क्याटलग िर्ा वीजकसमेि परीक्षण गदाि चेतसस नम्बर 
िर्ा इजन्जन नम्बरसर्हिको तमक्सचर लहरी भएको सामान भएकोले सो सामानलाई भन्सार उपशीषिक 
नं ८७०५४० (कंर्क्रट तमक्सचर लहरी) बाट जााँचपास गरी १० प्रतिशि भन्सार महसजल र मूल्य 
अतभवरृ्ि कर असजल गनजिपनेमा भन्सार उपशीषिक ८४७४३१ (कंर्क्रट वा मोटर तमक्चसि) बाट जााँचपास 
गदाि घटी असजल भएको भन्सार महसजल र मूल्य अतभवरृ्ि करसमेि रू.३५ लाख ६० हजार असजल 
गनजिपदिछ। 

125. एके्रतलक बेस इमल्सन - मेची, नेपालगन्ज र वीरगन्ज भन्सार कायािलयबाट र्वतभन्न पैठारीकिािले गरेको 
बोन्डेक्स ५२९५, एक्रोसोल,  तभतसर्क्रल ७६५०, ररभोतसस लगायिका एके्रतलक बेस इमल्सनलाई भन्सार 
उपशीषिक ३२०९१०१० (एके्रतलक इमल्सन) बाट जााँचपास गरी ३० प्रतिशि भन्सार महसजल, ७ 
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प्रतिशि अन्िःशजल्क, र मूल्य अतभवरृ्ि कर असजल गनजिपनेमा भन्सार उपशीषिक ३९०९५० 
(पोतलयजरेतर्न्स), ३९०६९० (प्रार्तमक रूपका एके्रतलक पोतलमर) बाट १० प्रतिशि भन्सार महसजल र 
मूल्य अतभवरृ्ि करमार तलई जााँचपास गदाि घटी असजल भएको भन्सार महसजल, अन्िःशजल्क र मूल्य 
अतभवरृ्ि करसमेि रू.१ करोड २७ लाख ८२ हजार असजल गनजिपदिछ। 

126. सडक तनमािण दस्िजर - आतर्िक ऐन, २०७७ को अनजसूची –३ मा उजल्लजखि सवारी िर्ा ढजवानीका 
साधन पैठारी हजाँदाका बखि भन्सार र्वन्दजमा िोर्कएको दरमा सडक तनमािण दस्िजर तलई जााँचपास गनजिपने 
व्यवस्र्ा भएकोमा सजक्खा बन्दरगाह भन्सार कायािलय, वीरगन्ज भन्सार कायािलय, मेची भन्सार कायािलय, 

र्वराटनगर भन्सार कायािलय र जलेश्वर भन्सार कायािलयवाट र्वतभन्न पैठारीकिािले र्वद्यजिवाट चल्ने िीन 
पााँग्र ेसवारीसाधन पैठारी गदाि उक्त साधनलाई आतर्िक ऐन, २०७७ बमोजजम प्रति सवारी रू.१३ हजार 
र आतर्िक ऐन २०७८ बमोजजम प्रति सवारी रू.१० हजार सडक तनमािण दस्िजर नतलइ जााँचपास गदाि 
छजट भएको सडक तनमािण दस्िजर रू.२ करोड ९८ लाख २7 हजार असजल गनजिपदिछ। 

127. र्टटातनयम डाइ-अक्साइड रुटाइल - सजक्खा बन्दरगाह र वीरगन्ज भन्सार कायािलयबाट र्वतभन्न 
पैठारीकिािले पैठारी गरेको र्टटातनयम डाइ-अक्साइड रुटाइललाई भन्सार उपशीषिक ३२०६११ (सजक्खा 
पदार्िमा (राइ म्याटर) मा गणना गरराँदा िौलको र्हसाबले र्टटातनयम डाइ-अक्साइडबाट भन्सार महसजल 
१५ प्रतिशि र मूल्य अतभवरृ्ि कर लगाई जााँचपास गनजिपनेमा भन्सार उपशीषिक २८२३00 (र्टटातनयम 
अक्साइडहरू) बाट जााँचपास गरेको छ । भन्सार महसजल दरबन्दीको पररच्छेद- ६ को द्रिव्य २ ले 
३००६ मा वगीकरण गनि सर्कने खालका सामानहरू पररतमि वा मार्पि मारामा राजखनाको कारणले 
वा खजद्रा तबक्रीमा राजखनाको कारणले िी शीषिकहरूमा नै वगीकरण गरर अनजसूचीका अन्य कज नै शीषिकमा 
वगीकरण नगररने उल्लेख छ । यसरी फरक भन्सार उपशीषिकबाट जााँचपास गदाि हजाँदा छजट हजन गएको 
भन्सार महसजल र सोको मूल्य अतभवरृ्ि करसमेि रू.१ करोड 45 लाख 41 हजार असजल गनजिपदिछ।  

128. पेस्िा - िािोपानी, सजक्खा बन्दरगाह र वीरगन्ज भन्सार कायािलयबाट र्वतभन्न पैठारीकिािले पेस्िा पैठारी 
गरेकोमा उक्त मालवस्िज भन्सार उपशीषिक २००८१९९० (भ जटेको वा भ जटेर नजन राजखएको पेस्िा)  बाट 
१५ प्रतिशि भन्सार महसजल, ५ प्रतिशि अन्िःशजल्क र मूल्य अतभवरृ्ि कर लगाई जााँचपास गनजिपने 
आतर्िक ऐन, २०७७ मा उल्लेख भएकोमा यो वषि आतसकज डा प्रणालीमा नै अन्िःशजल्क छजटाई जााँचपास 
गरेको छ । आतर्िक ऐनले पेस्िामा अन्िःशजल्क लाग्ने व्यवस्र्ा गरेकोमा अन्िःशजल्क नतलई जााँचपास 
गरेकोले घटी भएको अन्िःशजल्क र सोको मूल्य अतभवरृ्ि करसमेि रू.२ करोड ४ लाख ९८ हजार 
असजल गनजिपदिछ। 

129. नेटवर्कि ङ सम्बन्धी उपकरण - सजक्खा बन्दरगाह र वीरगन्ज भन्सार कायािलयबाट पैठारीकिािले पैठारी 
गरेको नेटवर्कि ङ सम्बन्धी उपकरण वा गूड्सलाई भन्सार उपशीषिक 8536500 (अन्य स्वीचहरू) 
बाट १५ प्रतिशि भन्सार महसजल र मूल्य अतभवरृ्ि कर लगाई जााँचपास गनजिपनेमा भन्सार उपशीषिक 
85176230 (राउटर) बाट जााँचपास गदाि छजट भएको भन्सार महसजल र सोको मूल्य अतभवरृ्ि 
करसमेि रू.१ करोड १३ लाख ७ हजार असजल गनजिपदिछ। 

130. पोतलकाबोनेट शीट - सजक्खा बन्दरगाह र भैरहवा भन्सार कायािलयबाट र्वतभन्न पैठारीकिािले पैठारी गरेका 
र्पसी शीटलाई भन्सार उपशीषिक ३९२५९०१० (रुर्फङ्ग शीट वा रुर्फङ्ग टायल) बाट जााँचपास गरी 
३० प्रतिशि भन्सार र मूल्य अतभवरृ्ि कर असजल गनजिपनेमा ३९१८९०१०, ३९२०९९९० लगायिका 
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भन्सार उपशीषिकबाट न्यून महसजल लगाई जााँचपास गदाि घटी असजल भएको भन्सार महसजल र मूल्य 
अतभवरृ्ि करसमेि रू.६५ लाख 2७ हजार असजल गनजिपदिछ।  

131. इन्टरेजक्टभ फ्ल्याट प्यानल - तरभ जवन अन्िरािर्िय र्वमानस्र्ल, र्वराटनगर र कैलाली भन्सार कायािलयबाट 
र्वतभन्न पैठारीकिािले इन्टरेजक्टभ फ्ल्याट प्यानल पैठारी गरेकोमा उजल्लजखि सामानको िाण्ड मोडल 
िर्ा स्पेतसर्फकेसन िर्ा वेबसाइट परीक्षण गदाि उक्त सामान सबै र्कतसमका कायि गने मोतनटर भएकाले 
उजल्लजखि सामान भन्सार उपशीषिक ८५२८५९ (अन्य मतनटर) बाट भन्सार महसजल ३० प्रतिशि र 
१३ प्रतिशि मूल्य अतभवरृ्ि कर लगाई जााँचपास गनजिपनेमा भन्सार उपशीषिक ९०१७२० (अन्य जखच्ने, 

जचनो लगाउने र गजणिीय र्हसाब गने औजारहरू) बाट ५ प्रतिशि अन्िःशजल्क र मूल्य अतभवरृ्ि करमार 
लगाई जााँचपास गरेको िर्ा ८५२८७२९ लगायिका अन्य शीषिकबाट धरौटीमा जााँचपास गरेको 
देजखयो। फरक भन्सार उपशीषिकबाट जााँचपास गरेकोले छजट हजन गएको महसजल िर्ा धरौटीमा राखेको 
महसजलसमेि रू.८४ लाख ७४ हजार राजस्व दाजखला गनजिपदिछ। 

132. जचलर - वीरगन्ज र भैरहवा भन्सार कायािलयबाट र्वतभन्न पैठारीकिािले पैठारी गरेको जचलरलाई भन्सार 
उपशीषिक ८४१८६९१० ( जचलर) बाट जााँचपास गरी १५ प्रतिशि भन्सार महसजल र मूल्य अतभवरृ्ि 
कर असजल गनजिपनेमा भन्सार उपशीषिक ८४१९८९०० (अन्य) िर्ा अन्य शीषिकबाट जााँचपास गदाि 
घटी असजल भएको भन्सार महसजल र सोको मूल्य अतभवरृ्ि कर समेि रू.६६ लाख ६५ हजार असजल 
गनजिपदिछ।  

133. र्पतभसी िृङ्क र्फल्म - वीरगन्ज र भैरहवा भन्सार कायािलयबाट र्वतभन्न पैठारीकिािले र्पतभसी िृङ्क र्फल्मलाई 
भन्सार उपशीषिक 39269099 (अन्य प्लार्िकका सामान) बाट ३० प्रतिशि भन्सार महसजल, ५ 
प्रतिशि अन्िःशजल्क र मूल्य अतभवरृ्ि कर लगाई जााँचपास गनजिपनेमा फरक भन्सार उपशीषिक 
392049900 बाट जााँचपास गदाि छजट भएको भन्सार महसजल, अन्िःशजल्क र सोको मूल्य अतभवरृ्ि 
करसमेि रू.३० लाख ६० हजार असजल गनजिपदिछ। 

134. पेट्रोतलयम कोक - आतर्िक ऐन, २०७७ को भन्सार ऐनसाँग सम्बजन्धि अनजसूची-१ को दफा ७ मा सोही 
ऐनको दफा १९ मा उजल्लजखि नेपाल सरकारको संवेदनशील सूचीमा परेका मालवस्िजहरू र दफा २० 
मा उजल्लजखि मालवस्िजहरू बाहेक साकि  मजलजकमा उत्पाददि मालवस्िजहरू सोही मजलजकमा प्रिीिपर खोली 
सोही मजलजकबाट जारी भएका तबल बीजकसर्हि सोही मजलजकबाटै साफ्टा सम्झौिाबमोजजम साफ्टा 
उत्पजत्तको प्रमाणपरसर्हि पैठारी भएमा भन्सार महसजल दरमा आंजशक छजट ददई भन्सार महसजल असजल 
गररने उल्लेख छ। यो वषि र्वतभन्न उद्योगले भन्सार उपशीषिक २७१३११ बाट पेट्रोतलयम कोक पैठारी 
गरेकोमा पैठारीकिािलाई साफ्टा सजर्वधा ददएर जााँचपास गरेको देजखन्छ। साफ्टाको तनयम ८(II) बमोजजम 
नन ्ओररजजन मेटेररयल ६० प्रतिशिभन्दा बढी प्रयोग भएको अवस्र्ामा रुल अफ ओररजजन र्प्रन्सीपल 
बमोजजम उत्पजत्तको प्रमाण पर जारी गनि नतमल्ने अवस्र्ा छ। सोहीबमोजजम वीरगन्ज र भैरहवा भन्सार 
कायािलयले भारिीय पेट्रोतलयम करपोरेसनले पायोनीयर नेपाललाई १० जजलाई २०१५ मा नै साफ्टा 
सर्टिर्फकेट ददन नसर्कने उल्लेख गरेकोमा सोही कम्पनीलाई साफ्टा सजर्वधा ददई जााँचपास गदाि न्यून 
असजल भएको भन्सार महसजल र सोको मूल्य अतभवरृ्ि करसमेि रू.६२ लाख ५५ हजार असजल 
गनजिपदिछ। 
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135. तसडी सफ्टवेयर - तरभ जवन र्वमानस्र्ल, सजक्खा बन्दरगाह, वीरगन्ज र भैरहवा भन्सार कायािलयबाट र्वतभन्न 
पैठारीकिािले सफ्टवेयर तसडी पैठारी गरेकोमा उक्त मालवस्िज भन्सार उपशीषिक ८५२३४९ (तडस्कहरू,  
टेपहरू,  सजगदठि अवस्र्ाका वाष्ष्पीकरण नहजने सोतलड टेि नन-्भोलाटाइल सञ्चय उपकरणहरू अन्य) 
बाट ५ प्रतिशि अन्ि:शजल्क र मूल्य अतभवरृ्ि कर तलई जााँचपास गनजिपनेमा भन्सार उपशीषिक 
८५२३८०१० (सफ्टवेयरहरू) बाट मूल्य अतभवरृ्ि कर मार असजल गरी जााँचपास गरेका छन।् आतर्िक 
ऐन, २०७७ को अनजसूची-१ साँग सम्बजन्धि दफा १४ को ३(ढ) मा हाडिवेयरमा पर्हले नै लोड भइ 
आएका र्प्रलोलेड वा इनर्वल्ट सफ्टवेयर पैठारी हजाँदा जजन हाडिवेयरमा लोड भई आएको हो सोही 
हाडिवेयरमै वगीकरण गरी महसजल तलइने र सफ्टवेयरको छज टै्ट वगीकरण गनजि नपने उल्लेख गरेको 
अवस्र्ामा समेि फरक भन्सार उपशीषिक िर्ा सोही शीषिकबाट धरौटीमा जााँचपास गरेकोले छजट भएको 
राजस्व असजल गरी धरौटीमा रहेको रकमसमेि रू.५ करोड 44 लाख ५० हजार राजस्व दाजखला 
गनजिपदिछ।  

136. वाजशङ मेतसन - भैरहवा, नेपालगंज र कैलाली भन्सार कायािलयबाट र्वतभन्न पैठारीकिािले पैठारी गरेको 
वाजशङ मेतसनको र्वल वीजक, प्रोडक्ट म्यानजअल, स्पेजशर्फकेशन परीक्षण िर्ा पैठारीकिािको व्यापारको 
प्रकृति अध्ययन गदाि पैठारी गररएका वाजशङ मेतसनहरू घरायसी िर्ा धोबीखानामा प्रयोग हजने र्कतसमका 
वाजशङ मेतसन भएको देजखयो । घरायसी िर्ा धोबी खानामा प्रयोग हजने गैर औद्योतगक वाजशङ मेतसन 
जााँचपास गदाि भन्सार उपशीषिक ८४५०१९ (घरायसी वा धोबीखानामा प्रयोगहजने अन्य वाजशङ मेतसनहरू) 
र ८४५०२० (प्रत्येक सजख्खा कपडा क्षमिा राइ तलनेन क्यापातसटी १० केजी भन्दा बढी क्षमिा भएका 
यन्रहरू) बाट जााँचपास गरी ३० प्रतिशि भन्सार महसजल र मूल्य अतभवरृ्ि कर असजल गनजिपनेमा भन्सार 
उपशीषिक 845140 ( टेक्सटायल उद्योगले कोरा कपडा िर्ा कच्चा धागो जधलजचङ गनि प्रयोग हजने 
इण्डर्ियल वाजशङ मेतसनबाट जााँचपास गरी ४ प्रतिशि भन्सार महसजलमार असजल गरेको छ। यसरी 
फरक भन्सार उपशीषिक लगाई जााँचपास गरेको कारण छजट हजन गएको महसजल र मूल्य अतभवरृ्ि कर 
समेि रू.१ करोड २५ लाख ७८ हजार असजल गनजिपदिछ। 

137. आरबीडी पाल्म स्टेररन - सजक्खा बन्दरगाह र र्वराटनगर भन्सार कायािलयबाट र्वतभन्न पैठारीकिािले पैठारी 
गरेका आरबीडी पाल्म स्टेररनलाई भन्सार उपशीषिक १५११९० (रासायतनक पररवििन नगरेको, प्रशोधन 
गरेको वा नगरेको िाड (खजूर) को िेल र िैलांश अन्य) बाट १५ प्रतिशि भन्सार महसजल र मूल्य 
अतभवरृ्ि कर असजल गरी जााँचपास गनजिपनेमा भन्सार उपशीषिक 382319 (औद्योतगक 
मोनोकावोजक्लतसक स्नेहीय अम्ल फ्याटी एतसड अन्य) बाट जााँचपास गदाि छजट भएको भन्सार महसजल 
िर्ा सोको मूल्यअतभवरृ्ि कर समेि रू.६८ लाख ७८ हजार असजल गनजिपदिछ। 

138. रे्राप्यजर्टक फूड - वीरगन्ज र मेची भन्सार कायािलयबाट र्वतभन्न पैठारीकिािले रे्राप्यजर्टक फूड पैठारी 
गदाि भन्सार उपशीषिक २१०६९०९९ (अन्यर नपरेको खाद्य पदार्ि अन्य) बाट ३० प्रतिशि भन्सार 
महसजल र मूल्य अतभवरृ्ि कर लगाई जााँचपास गनजिपनेमा भन्सार उपशीषिक ०४०२२९१० (बच्चाहरूलाई 
खानाको रूपमा खजवाउन तमल्ने दूध) बाट जााँचपास गदाि छजट हजन गएको महसजल रू.६२ लाख ८९ 
हजार असजल गनजिपदिछ। 

139. एक्सबीआर ल्याटेक्स - वीरगन्ज र र्वराटनगर भन्सार कायािलयबाट एक्सतबआर ल्याटेक्स पैठारी गरेकोमा 
भन्सार उपशीषिक ३९०३१९ (प्रार्तमक रूपका, स्टाइररनका पोतलमरहरू अन्य) बाट १० प्रतिशि 
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भन्सार महसजल र मूल्य अतभवरृ्ि कर लगाई जााँचपास गनजिपनेमा ४००२११(लेटेक्स) भन्सार 
उपशीषिकबाट जााँचपास गदाि छजट भएको भन्सार महसजल र सोको मूल्य अतभवरृ्ि करसमेि रू.७८ लाख 
50 हजार असजल गनजिपदिछ। 

140. तसतलकन तसलेन्ट - सजक्खा बन्दरगाह िर्ा र्वराटनगर भन्सार कायािलयबाट र्वतभन्न पैठारीकिािले पैठारी 
गरेको तसतलकन तसलेन् टलाई भन्सार उपशीषिक ३२१४१० (काचनकिािको पोटीन, रोपण वा कलम 
बााँध्ने पोटीन पजट्टी, रेजजन तसमेन्टहरू, सजन्धबन्धक यौतगकहरू) बाट १० प्रतिशि भन्सार महसजल, ५ 
प्रतिशि अन्िःशजल्क र मूल्य अतभवरृ्ि कर लगाई जााँचपास गनजिपनेमा ३५०६१० (अन्यर समावेश 
नगररएका ियारी सरेशहरू र अन्य ियारी टााँतसने पदार्िहरू) भन्सार उपशीषिकबाट जााँचपास गरेको हजाँदा 
छजट हजन गएको भन्सार महसजल र सोको मूल्य अतभवरृ्ि कर समेि रू.४2 लाख १6 हजार असजल 
गनजिपदिछ। 

141. ट्रयाक्टरमा मूल्य अतभवरृ्ि कर छजट - वीरगन्ज र मेची भन्सार कायािलयबाट र्वतभन्न पैठारीकिािले 
एग्रीकल्चर ट्रयाक्टर-242 लगायिका ट्रयाक्टर पैठारी गरेकोमा उजल्लजखि ट्रयाक्टरको उत्पादक 
कम्पनीको आतधकाररक स्पेतसर्फकेसनमा उक्त मोडलको ट्रयाक्टर २५ एचपी इजन्जन पावर वा सोभन्दा 
बढी पावरको हजने र सो इजन्जन पावर १८ र्कलोबाट भन्दा बढी हजने भएकाले पैठारी भएको ट्रयाक्टरलाई 
भन्सार उपशीषिक ८७०१२० (सेमीटेलरको लागी सडकमा गजड्ने ट्रयाक्टर) बाट भन्सार जााँचपास गरी 
५ प्रतिशि भन्सार महसजल र मूल्य अतभवरृ्ि कर लगाउनज पनेमा भन्सार उपशीषिक ८७०११०९० 
(अन्य) बाट जााँचपास गरी ५ प्रतिशि भन्सार महसजल मार असजल गरेकोले छजट हजन गएको मूल्य 
अतभवरृ्ि कर रू.53 लाख ४ हजार असजल गनजिपदिछ। 

142. स्ट्राटातग्रड/जजयोतग्रड - वीरगन्ज िर्ा र्वराटनगर भन्सार कायािलयबाट पैठारी गरेको स्ट्राटातग्रड/ 
जजयोतग्रडलाई भन्सार उपशीषिक ३९२६९०९९ (प्लाजस्टकका अन्य सामग्रीहरू अन्य) बाट जााँचपास 
गरी ३० प्रतिशि भन्सार महसजल, ५ प्रतिशि अन्िःशजल्क र मूल्य अतभवरृ्ि कर असजल गनजिपनेमा भन्सार 
उपशीषिक ५६०८९0, ५९११९० लगायिका फरक भन्सार उपशीषिक जााँचपास गरेको छ। यस 
सम्बन्धमा भन्सार र्वभागले २०७४।३।८ जजयोतग्रडलाई भन्सार उपशीषिक ३९२६9090 बाट र 
आतर्िक ऐन, २०७७ अनजसार भन्सार उपशीषिक ३९२६909९ बाट जााँचपास गनजिपने गरी वगीकरण 
गरेको देजखन्छ। फरक भन्सार उपशीषिकबाट जााँचपास गदाि घटी असजल भएको राजस्व रू.६६ लाख 
७७ हजार असजल गनजिपदिछ।  

तरभ जवन अन्िरािर्िय र्वमानस्र्ल भन्सार कायािलय 
143. ल्याब  ररएजेन्ट्स - ड्याग्नोजस्टक िर्ा लेवोरेटरी, ररएजेन्ट्सका सामग्रीहरू पैठारी गदाि भन्सार उपजशषिक 

३८२२ (प्रयोगशाला, लेवोरेटरी, ररएजेन्ट्सका सामग्रीहरू) बाट जााँचपास गरी ५ प्रतिशि भन्सार महसजल 
र मूल्य अतभवरृ्ि कर असजल गनजि पनेमा तरभ जवन र्वमानस्र्ल भन्सार कायािलयबाट र्वतभन्न पैठारीकिािले 
उक्त ररएजेन्टसलाई भन्सार उपशीषिक ३००२९०१० (ड्याग्नोजस्टक र्कट्स) बाट जााँचपास गरी ५ 
प्रतिशि भन्सार महसजल मार असजल गरेको छ। यसरी फरक भन्सार उपशीषिकबाट जााँचपास गरेको 
कारण छजट हजन गएको महसजल रू.१ करोड ६१ लाख ७८ हजार असजल गनजिपदिछ । 
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144. क्यूभेट - क्यूभेट (प्रयोगशालामा नमूना सङ्कलन िर्ा सञ्चय गने भााँडो) पैठारी गदाि भन्सार उपजशषिक 
३९२६९०३० (प्लार्िकका प्रयोगशालाका सामानहरू) बाट जााँचपास गरी ३० प्रतिशि भन्सार महसजल 
र मूल्य अतभवरृ्ि कर असजल गनजि पनेमा कायािलयबाट उक्त वस्िजलाई भन्सार उपशीषिक ९०२६ (िरल 
वा ग्यास पदार्िको प्रवाह परीक्षण गने औजार) बाट जााँचपास गरी ५ प्रतिशि अन्ि:शजल्क र मूल्य 
अतभवरृ्ि कर मार असजल गरेको छ। यसरी फरक भन्सार उपजशषिकबाट जााँचपास गरेको कारण छजट 
हजन गएको महसजल र मूल्य अतभवरृ्ि करसमेि रू.५४ लाख ४० हजार असजल गनजिपदिछ । 

145. र्फल्टर र्टप - प्लार्िकका सामग्रीहरू माइक्रो र्टप, र्फल्टर र्टपलगायिका वस्िजहरू पैठारी गदाि भन्सार 
उपजशषिक ३९२६९०३० (प्लार्िकका प्रयोगशालाका सामानहरू) बाट जााँचपास गरी ३० प्रतिशि 
भन्सार महसजल र मूल्य अतभवरृ्ि कर असजल गनजिपनेमा कायािलयले भन्सार उपशीषिक ९०.१८ 
(औषधोपचार शल्यजचर्कत्साका उपकरणहरू) बाट जााँचपास गरी ५ प्रतिशि भन्सार महसजल र मूल्य 
अतभवरृ्ि कर मार असजल गरेको छ ।यसरी फरक भन्सार उपजशषिकबाट जााँचपास गरेको कारण छजट 
हजन गएको महसजल र मूल्य अतभवरृ्ि करसमेि रू.४९ लाख ११ हजार असजल गनजिपदिछ। 

सजक्खा बन्दरगाह भन्सार कायािलय 
146. फाइबर तडजस्ट्रव्यजसन बक्स - आतर्िक ऐन, २०७८ को दफा २ मा र्वदेशबाट नेपालतभर पैठारी हजने 

सामानमा अनजसूची-१ बमोजजम भन्सार महसजल लगाउनजपने, दफा ५ मा नेपालतभर पैठारी भएका 
मालवस्िजमा अन्िःशजल्क ऐन, २०५८ बमोजजम अन्िःशजल्क असजल गनजिपने र दफा ६ मा मूल्य अतभवरृ्ि 
कर ऐन, २०५२ बमोजजम मूल्य अतभवरृ्ि कर लगाई असजल गनजिपने उल्लेख छ। सजक्खा बन्दरगाह 
भन्सार कायािलयबाट र्वतभन्न पैठारीकिािले पैठारी गरेको फाइबर तडजस्ट्रव्यजसन बक्सलाई भन्सार उपशीषिक 
८५१७७० (टेतलफोन सेटहरू, सेलजलर सञ्जालहरू वा अन्य िारर्वहीन सञ्जालहरूका लातग प्रयोग हजने 
टेतलफोनहरू समेि; ध्वतन, छर्व वा अन्य आाँकडा प्रसारण वा संग्रहण तनतमत्तका उपकरणहरू, िारसर्हि 
वा िाररर्हि सञ्जाल) बाट जााँचपास गरी १० प्रतिशि भन्सार र मूल्य अतभवरृ्ि कर असजल गनजिपनेमा 
८५३८९० (बोडि, प्यानेल, कन्सोल, डेस्क लगायि अन्य) भन्सार उपशीषिकबाट जााँचपास गदाि घटी 
असजल भएको रू.20 लाख 95 हजार असजल गनजिपदिछ। 

147. तमक्स चीज पाउडर - कायािलयबाट एक पैठारीकिािले पैठारी गरेको तमक्स चीज पाउडरलाई भन्सार 
उपशीषिक २१०३९०९० (तमजिि मसला र तमजिि मरमसला, अन्य) बाट २० प्रतिशि भन्सार महसजल 
र मूल्य अतभवरृ्ि कर लगाई जााँचपास गनजिपनेमा भन्सार उपशीषिक ०४०६९० (अन्य चीज) बाट १५ 
प्रतिशि भन्सार महसजल र मूल्य अतभवरृ्ि कर लगाई जााँचपास गदाि छजट भएको ५ प्रतिशि भन्सार 
महसजल र सोको मूल्य अतभवरृ्ि करसमेि रू.२६ लाख ११ हजार असजल गनजिपदिछ ।  

148. एन्टी र्िज आयल - एक पैठारीकिािले पैठारी गरेको एन्टी र्िज आयललाई भन्सार उपशीषिक 
२७१०१९९९ बाट ३० प्रतिशि भन्सार महसजल र मूल्य अतभवरृ्ि कर लगाई जााँचपास गनजिपनेमा 
भन्सार उपशीषिक ३८२००० बाट जााँचपास गरी 1० प्रतिशि भन्सार महसजल र मूल्य अतभवरृ्ि कर 
मार असजल गरी जााँचपास गरेको छ। सोही पैठारीकिािले एक प्रज्ञापनपरबाट रू.१ करोड ९२ हजार 
मूल्यको सोही आयललाई भन्सार उपशीषिक २७१०१९९९ बाट धरौटीमा जााँचपास गरेको समेि 
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देजखएकोले छजट हजन गएको भन्सार महसजल र सोको मूल्य अतभवरृ्ि कर समेि रू.45 लाख 2 हजार 
असजल गनजिपदिछ।  

149. मेटल जस्ट्रप क्वाइल - र्वतभन्न पैठारीकिािले पैठारी गरेको मेटल जस्ट्रप क्वाइललाई भन्सार उपशीषिक 
७२१२३० (अन्य र्कतसमले जस्िा (जजङ्क) को जलप वा लेपन गररएको स्पािहरू) बाट जााँचपास गरी 
३० प्रतिशि भन्सार र मूल्य अतभवरृ्ि कर असजल गनजिपनेमा फरक भन्सार उपशीषिकबाट जााँचपास गरेको 
छ। भन्सार कायािलयले सोही मालवस्िज र्वतभन्न ३१ प्रज्ञापनपरबाट पैठारी भएका रू.४ करोड ५२ 
लाख ३८ हजार मूल्यका सामानलाई ३० प्रतिशि भन्सार महसजल र मूल्य अतभवरृ्ि कर असजल गरी 
जााँचपास गरेको छ। पैठारी भएको सामान एउटै प्रकृतिको भएको, सोको भन्सार मूल्यमा समेि एकरूपिा 
रहेको र आतर्िक ऐन, २०७७ को १४ (३ द) मा समेि पूवितनतमिि भवन तनमािण गनि आवश्यक पने 
मालवस्िज उत्पादन गनि दिाि भएका उद्योगले त्यस्िा भवन तनमािण गनि आवश्यक पने मालवस्िज उत्पादन 
गनि पैठारी गने ७२१० र ७२१२ अन्िगििका ३० प्रतिशि भन्सार महसजल लाग्ने जस्टल क्वाइलमा 
२० प्रतिशिमार भन्सार महसजल लाग्ने उल्लेख गरेको छ। एउटै सामानलाई फरक भन्सार उपशीषिक 
जााँचपास गदाि घटी असजल भएको राजस्वसमेि रू.१ करोड ८ लाख ४२ हजार असजल गनजिपदिछ। 

150. प्याचकडि - र्वतभन्न पैठारीकिािले प्याचकडि पैठारी गरेकोमा भन्सार उपशीषिक ८५३६७० (चाक्षजषीय 
िन्िजहरू अजप्टकल फाइबसि तनतमत्तका संयोजकहरू) बाट १५ प्रतिशि अन्िःशजल्क र मूल्य अतभवरृ्ि 
कर लगाई जााँचपास गनजिपनेमा ८५१७६२, ८५३८१० लगायि भन्सार उपशीषिकबाट जााँचपास गरेको 
छ। कायािलयले रू.८ करोड ७७ लाख ३० हजार मूल्यको सोही सामानलाई १५ प्रतिशि भन्सार 
महसजल र मूल्य अतभवरृ्ि कर लगाई जााँचपास गरेको छ। फरक उपशीषिक लगाई जााँचपास गदाि घटी 
भएको िर्ा धरौटीमा जााँचपास गरेको भन्सार महसजल र सोको मूल्य अतभवरृ्ि करसमेि रू.2 करोड 6 
लाख 40 हजार असजल गनजिपदिछ। 

151. दूध - र्वतभन्न पैठारीकिािले दूध पैठारी गरेकोमा भन्सार उपशीषिक ०४0२९१ (जचनी वा अन्य गजतलयो 
पदार्ि नहातलएको दूध वा िर) बाट जााँचपास गरी भन्सार महसजल ४० प्रतिशि २.५ प्रतिशि अतग्रम 
कर र मूल्य अतभवरृ्ि कर लगाई जााँचपास गनजिपनेमा ०४०११० (दजध र िर, गाढा नपाररएको, जचनी 
वा अन्य गजतलयो पदार्ि नहातलएको) भन्सार उपशीषिकबाट जााँचपास गदाि छजट भएको भन्सार महसजल र 
सोको मूल्य अतभवरृ्ि करसमेि रू.26 लाख 87 हजार असजल गनजिपदिछ।  

152. क्रसर बकेट - र्वतभन्न पैठारीकिािले पैठारी गरेको क्रसर बकेटलाई भन्सार उपशीषिक ८४७४९० 
(पाटिप जजािहरू) बाट जााँचपास गरी ५ प्रतिशि भन्सार महसजल र मूल्य अतभवरृ्ि कर असजल गनजिपनेमा 
मूल्य अतभवरृ्ि कर छजट भएकाले उक्त कर रू.39 लाख 3 हजार असजल गनजिपदिछ। 

वीरगन्ज भन्सार कायािलय 
153. रोड मार्कि ङ्ग मेटेररयल - कायािलयबाट र्वतभन्न पैठारीकिािले र्मोप्लाजस्टक रोड मार्कि ङ मेटेररयलहरू 

पैठारी गरेकोमा भन्सार उपशीषिक ३२१००१० (र्मोप्लाजस्टक रोड मार्कि ङ मेटेररयल) बाट ३० 
प्रतिशि भन्सार महसजल, ७ प्रतिशि अन्िःशजल्क र मूल्य अतभवरृ्ि कर लगाई जााँचपास गनजिपनेमा भन्सार 
उपशीषिक ३९१११0 (पेट्रोतलयम रेजजन्स, कोमारोन, इन्डेन वा कोमोरोन इन्डेन रेजजन्स र पोतलटपेन्स) 
बाट १० प्रतिशि भन्सार महसजल र मूल्य अतभवरृ्ि कर तलई जााँचपास गरेको देजखयो । फरक भन्सार 
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उपशीषिकबाट न्यून महसजल लगाई जााँचपास गदाि छजट भएको भन्सार महसजल िर्ा मूल्य अतभवरृ्ि 
करसमेि रू.५० लाख २ हजार असजल गनजिपदिछ। 

154. एयर कजन्डसन -  आतर्िक ऐन, २०७७ को दफा २ मा र्वदेशबाट नेपालतभर पैठारी हजने मालसामानमा 
अनजसूची-१ बमोजजम भन्सार महशजल र दफा ६ मा मूल्य अतभवरृ्ि कर ऐन, २०५२ बमोजजम मूल्य 
अतभवरृ्ि कर लगाई असजल गनजिपने उल्लेख छ। आतर्िक ऐन, २०७७ को दफा १५(२ि) मा र्वद्यजि 
र्वकास र्वभाग वा वैकजल्पक ऊजाि प्रवििन केन्द्रको तसफाररसमा जलर्वद्यजि उत्पादन, प्रसारण, र्विरण, 
सञ्चालन वा सम्भारको लातग आवश्यक पने तनमािण उपकरणहरू, मेतसनरी औजंारहरू र सोको सम्बजन्धि 
पाटिपूजाि िर्ा त्यस्िा उपकरणहरू तनमािण गनि आवश्यक पने कच्चा पदार्िमा मार १ प्रतिशि भन्सार 
महसजल लाग्ने उल्लेख छ। नेपाल र्वद्यजि प्रातधकरणले रू.२ करोड ९४ लाख ९० हजार मजल्यको एयर 
कजन्डसनलाई भन्सार उपशीषिक ८५१५१० बाट र्वद्यजि र्वकास र्वभागको तसफाररसमा १ प्रतिशि भन्सार 
महसजल मार असजल गरी जााँचपास गरेको छ। उक्त सामान जलर्वद्यजि उत्पादन, प्रसारण, र्विरण, 
सञ्चालन वा सम्भारको लातग आवश्यक पने तनमािण उपकरणहरू, मेतसनरी औजंारहरू र सो साँग सम्बजन्धि 
पाटिप जजाि िर्ा त्यस्िा उपकरणहरू तनमािण गनि आवश्यक पने कच्चा पदार्ि नभएकोले उक्त सामान लाई 

भन्सार छजट ददन तमल्ने नदेजखएकोले छजट भएको भन्सार महसजल रू.८५ लाख ५२ हजार र मूल्य 
अतभवरृ्ि कर रू.४९ लाख ८४ हजारसमेि रू.१ करोड ३५ लाख ३६ हजार असजल गनजिपदिछ। 

155. ट्रान्सफमिर आयल - कायािलयबाट नेपाल र्वद्यजि प्रातधकरणले ट्रान्सफमिर आयल पैठारी गरेकोमा भन्सार 
उपशीषिक २७१०१९९२ (ट्रान्सफमिर आयल) बाट ३० प्रतिशि भन्सार महसजल िर्ा मूल्य अतभवरृ्ि 
कर लगाई जााँचपास गनजिपनेमा भन्सार उपशीषिक ८५०४९ (र्वद्यजि ट्रान्सफमिरका पाटिप जजािहरू) बाट ५ 
प्रतिशि भन्सार महसजल र मूल्य अतभवरृ्ि करमार लगाइ जााँचपास गरेको देजखयो । यसरी फरक 
भन्सार उपशीषिकबाट जााँचपास गदाि छजट हजन गएको महसजल रू.३१ लाख ४० हजार र सोको मूल्य 
अतभवरृ्ि कर रू.४ लाख ८ हजारसमेि रू.३५ लाख ४८ हजार असजल गनजिपदिछ। 

156. वेट कजन्क्रट स्प्रइेङ र पम्प मेतसन - कायािलयबाट पैठारी गरेको वेट कजन्क्रट स्प्ररे्यङ मेतसनला भन्सार 
उपशीषिक ८७०५९०९० (मूलिः व्यजक्त वा वस्िजको यािायािको लातग वनाइएका बाहेकका खास 
उदे्दश्यका मोटर गाडीहरू जस्िै स्प्रइेङ लहरीहरू, घजम्िी वकि शप अन्य) बाट र पैठारी भएका कंर्क्रट 
पम्पलाई भन्सार उपशीषिक ८४१३४० (कंर्क्रट पम्पहरू) बाट जााँचपास गरी १० प्रतिशि भन्सार 
महसजल र मूल्य अतभवरृ्ि कर असजल गनजिपनेमा फरक भन्सार उपशीषिकबाट जााँचपास गदाि घटी असजल 
भएको रकम रू.५७ लाख ६१ हजार असजल गनजिपदिछ।   

157. सालको काठ - कायािलयबाट र्वतभन्न पैठारीकिािले सालको काठ पैठारी गरेकोमा उक्त मालवस्िज भन्सार 
उपशीषिक ४४१८६० (तसकमीका घरमा जडान गने काठका समानहरू, काठका सेलजलर प्यानेलहरू, 
पोिहरू र तनदाल, र्वमहरू) बाट १५ प्रतिशि भन्सार महसजल र मूल्य अतभवरृ्ि कर लगाई जााँचपास 
गनजिपनेमा ४४०७९९ (लम्बाइमा जचरेको वा काटेको, िाछेको वा वोक्रा हटाएको रण्डा लगाएको वा 
नलगाएको काठ) भन्सार उपशीषिकबाट न्यून महसजल लगाई जााँचपास गरेको छ। केही प्रज्ञापन परमा 
भन्सार कायािलयले सोही भन्सार उपशीषिकबाट १५ प्रतिशि भन्सार महसजल र मूल्य अतभवरृ्ि करसमेि 
असजल गरी जााँचपास गरेको देजखन्छ। फरक उपशीषिक लगाई जााँचपास गदाि घटी भएको भन्सार महसजल 
रू.१ करोड ५ लाख ७७ हजार असजल गनजिपदिछ। 
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158. प्यारार्फन तलजक्वड - कायािलयबाट र्वतभन्न पैठारीकिािले पैठारी गरेको प्यारार्फन तलजक्वडलाई भन्सार 
उपशीषिक 2710199९ (अन्य) बाट ३० प्रतिशि भन्सार महसजल र १३ प्रतिशि मूल्य अतभवरृ्ि 
कर लगाई जााँचपास गनजिपनेमा भन्सार उपशीषिक 29011011 (रेर्िजेरेन्टमा प्रयोग हजने ९५ प्रतिशि 
वा सो भन्दा बढी शजििा भएको व्यजटेन) बाट १० प्रतिशि भन्सार महसजल र मूल्य अतभवरृ्ि कर तलई 
जााँचपास गदाि छजट भएको भन्सार महसजल र सोको मूल्य अतभवरृ्ि करसमेि रू.४७ लाख ५८ हजार 
असजल गनजिपदिछ । 

159. खाद्य पररपूरक आहार - कायािलयबाट एक पैठारीकिािले इजन्सयजर भेतनला, पेतडतसयजर चकलेट पैठारी 
गरेकोमा उक्त वस्िजहरू खाद्य पररपूरक आहार भएको,  पैठारी भएको समान ४०० ग्राम ५०० ग्राम 
िर्ा १ र्कलोग्रामको प्याकेटमा पैठारी हजने र प्रोर्टनको मारा बढी भएको खाद्य पदार्ि भएको देजखन्छ। 
सो सामानलाई कायािलयले भन्सार उपशीषिक २१०६९०९१ (खाद्य पररपूरक आहारहरू) बाट जााँचपास 
गरी २० प्रतिशि भन्सार महसजल र मूल्य अतभवरृ्ि कर असजल गनजिपनेमा सोही शीषिकमा १५ प्रतिशि 
भन्सार महसजलमार दाजखला गरी बााँकी ५ प्रतिशि रकम धरौटीमा राखी जााँचपास गरेको देजखयो। 
पैठारी भएको सामान भन्सार उपशीषिक २१०६९०९१ बाट जााँचपास गनजिपने देजखएकोले छजट भएको 
राजस्व रू.४५ लाख ३१ हजार असजल गनजिपदिछ। 

160. बी प्रोर्टन सीएफ/डी प्रोर्टन सीएफ - कायािलयबाट र्वतभन्न पैठारीकिािले पैठारी गरेको बी प्रोर्टन 
सीएफ/डी प्रोर्टन सीएफलाई भन्सार उपशीषिक २१०६९०९९ (अन्य खाद्य पररपूरक आहारहरू) बाट 
३० प्रतिशि भन्सार महसजल र मूल्य अतभवरृ्ि कर तलई जााँचपास गनजिपनेमा भन्सार उपशीषिक २१०६१० 
(प्रोर्टनको सार र टेक्चडि प्रोर्टन पदार्ि) बाट जााँचपास गरेको देजखन्छ। यस सम्बन्धमा भन्सार र्वभागले 
२०७६।५।६ मा उक्त सामानलाई भन्सार उपशीषिक २१069090 बाट जााँचपास गनजिपने गरी 
वगीकरण गरेको छ। फरक भन्सार उपजशषिकबाट जााँचपास गदाि छजट भएको भन्सार महसजल र सोको 
मूल्य अतभवरृ्ि करसमेि रू.३१ लाख २९ हजार असजल गनजिपदिछ।  

161. स्वास््य जोजखम कर - आतर्िक ऐन, २०७७ को दफा ७ मा र्वदेशबाट पैठारी हजने र स्वदेशमा उत्पाददि 
खाने सजिीमा प्रति र्कलोग्राम चालीस रूपैयााँका दरले पैठारीका बखि भन्सार र्वन्दजमा असजल गररने 
उल्लेख भएको छ। आतर्िक ऐन, २०७८ पश्चाि ्भन्सार उपशीषिक २४०१२० बाट २ पैठारीकिािले 
पैठारी गरेको १० लाख ७ हजार ७८० र्कलो अप्रशोतधि सजिी पैठारी गरेकोमा स्वास््य जोजखम कर 
सर्हि सबै राजस्व धरौटीमा राखी जााँचपास गरेको देजखन्छ। भन्सार कायािलयले आतर्िक वषिको अन्त्यमा 
सो सजिीमा लाग्ने भन्सार महसजल रू.८ करोड ९० लाख ४१ हजार, अन्िःशजल्क बापि रू.११ करोड 
८९ लाख १८ हजार िर्ा मूल्य अतभवरृ्ि कर रू.८ करोड ४९ लाख ११ हजार सदरस्याहा गरेको 
देजखन्छ। स्वास््य जोजखम करबापिको रू.४ करोड ३ लाख ११ हजार धरौटी खािामा मौज्दाि रहेको 
देजखन्छ। उक्त स्वास््य जोजखम कर रकम सदरस्याहा नगरेको सम्बन्धमा यर्कन गरी धरौटी खािा 
र्हसाबतमलान गनजिपने देजखन्छ।  

162. आयोजनाको लातग पैठारी भएका गाडी - आतर्िक ऐन, २०७७ को अनजसूची १ दफा २(१) साँग 
सम्बजन्धि दफा १३ मा बैङ्क जमानिमा पैठारी भएका सवारीसाधन, यन्र उपकरण एवं अन्य मालवस्िजहरू 
कायि समाप्त भएपतछ नेपालतभर कसैलाई उपहार ददई वा तबक्री गरी वा आफैँ ले प्रयोग गने गरी महसजल 
वजझाइसकेको अवस्र्ामा बाहेक रजर्ट सच्याउने अवतध समाप्त भएको तमतिले ३ मर्हनातभर र्फिाि लतगसक्नज 
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पने अन्यर्ा जफि गररने व्यवस्र्ा छ। िोर्कएको समयावतध तभर र्फिाि नलगेका वा महसजल नबजझाएका 
सवारी वा ढजवानीका साधन जफि गरी अस्र्ायी पैठारी गदाि राखेको बैङ्क जमानिबाट लाग्ने महसजल 
बराबरको रकम समेि राजस्वमा आम्दानी बााँतधने उल्लेख छ। एतसयाली र्वकास बैंङ्कको सहयोगमा 
नेपाल सरकार र नेपाल र्वद्यजि प्रातधकरणको लगानीमा मस्यािङ्दी-काठमाडौँ २२० केभी प्रसारण लाइन 
आयोजनाको तनमािणकायि गने एक तनमािण व्यवसायीले सो आयोजना तनमािण गनिका लातग अर्ि 
मन्रालयबाट स्वीकृि मास्टर तलस्टअनजसारका सवारीसाधन पतछ र्फिाि लैजाने शििमा बैङ्क ग्यारेन्टी 
जमानिमा आयाि गरेको देजखन्छ। अि: उक्त तनमािण व्यवसायीसाँग नेपाल र्वद्यजि प्रातधकरणले तमति 
२०७६।१।३ मा ठेक्का अन्त्य गरेको देजखन्छ। उक्त तनमािण व्यवसायीले आयाि गरेको रू.८८ लाख 
५७ हजार मूल्य भएका गाडीहरूको महसजल बापि राखेको बैंङ्क जमानि रू.२ करोड ७१ लाख ७३ 
हजार राजस्व दाजखला गनजिपदिछ।  

भैरहवा भन्सार कायािलय 
163. तभटातमन - भन्सार महसजल दरबन्दीको भाग ३० मा पने तभटातमन बाहेकका औषतध पैठारी गदाि भन्सार 

महसजल १५ प्रतिशिको सट्टामा ५ प्रतिशिमार असजल गरी जााँचपास गनि सक्ने उल्लेख छ। भैरहवा 
भन्सार कायािलयले तभटातमन ए, तड, र ई सजप्लमेन्टको रूपमा प्रयोग हजने तभटासेप्ट इन्जेक्सन, फोतलक 
एजशड (तभटातमन तब नाइन िर्ा तभटातमन तब टजवेल)  जस्िा तभटातमनहरूको जााँचपास गदािसमेि औषतध 
पैठारीमा हजने भन्सार सजर्वधामा जााँचपास गरेको हजाँदा उक्त छजट सजर्वधा तभटातमन पैठारीमा ददन नतमल्ने 
हजाँदा छजट हजन गएको भन्सार महसजल रू.१ करोड ९ लाख ३० हजार असजल गनजिपदिछ। 

164. बेस आयल - कायािलयबाट बेस आयल पैठारी गदाि भन्सार उपशीषिक २७१०१९६0 (बेस आयल) 
बाट जााँचपास गरी ३० प्रतिशि भन्सार महसजल र मूल्य अतभवरृ्ि कर असजल गनजिपनेमा  लजतिकेर्टङ र 
ग्रीज उत्पादन  गने उदे्दश्यले दिाि भएको उद्योगले मार पाउने सजर्वधा अन्िगिि १५ प्रतिशि भन्सार 
महसजल र मूल्य अतभवरृ्ि करमार असजल गरेकोमा सोअनजसारको उदे्दश्य भएको उद्योगको प्रमाण 
प्रज्ञापनपरका सार् पेस नगरेको हजाँदा छजट हजन  गएको भन्सार महसजल र मूल्य अतभवरृ्ि करसमेि रू.१ 
करोड १ लाख १९ हजार असजल गनजिपदिछ। । 

165. प्लार्िक तसट - तनजश्चि आकारमा कार्टएका िर्ा आकार उल्लेख गररएका प्लार्िक तसट पैठारी गदाि 
भन्सार उपशीषिक ३९२६९०९९ (प्लार्िकका अन्य सामानहरू) बाट जााँचपास गरी ३० प्रतिशि 
भन्सार महसजल, ५ प्रतिशि अन्िःशजल्क र मूल्य अतभवरृ्ि कर असजल गनजिपनेमा  भन्सार उपजशषिक 
३९२०५१९०, ३९२०४९९० लगायिबाट जााँचपास गरेकोले घटी असजल हजन गएको भन्सार महसजल, 
अन्िःशजल्क र सोको मूल्य अतभवरृ्ि करसमेि रू.1 करोड १२ लाख ३४ हजार असजल गनजिपदिछ।  

166. जजयोस्ट्राप - र्वतभन्न पैठारीकिािले जजयोस्ट्राप पैठारी गदाि भन्सार उपशीषिक 39269099 (प्लार्िकका 
अन्य सामानहरू) बाट जााँचपास गरी ३० प्रतिशि भन्सार महसजल ५ प्रतिशि अन्िशजल्क र मूल्य 
अतभवरृ्ि कर असजल गनजिपनेमा भन्सार उपजशषिक ३९२०१०१० (र्प्रन्टेड इर्ाइतलन पोतलमर) बाट 
जााँचपास गरेको कारण छजट हजन गएको भन्सार महसजल, अन्िशजल्क र सोको मूल्य अतभवरृ्ि करसमेि 
रू.८९ लाख ४५ हजार असजल गनजिपदिछ।  
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167. मेज ग्र जट्स - र्वतभन्न पैठारीकिािले मेज गजड्स पैठारी  गदाि  भन्सार  उपशीषिक 1103130 (अन्न 
कज टेको र्पठो) बाट जााँचपास गरी ९ प्रतिशि कृर्ष सजधार शजल्क २ प्रतिशि अतग्रम आयकर र मूल्य 
अतभवरृ्ि कर असजल गनजिपनेमा भन्सार उपशीषिक ११०४२३० (फलेको टजक्रा गरेको मकै) बाट जााँचपास 
गरेको कारण छजट हजन गएको महसजल रू.31 लाख ६५ हजार असजल गनजिपदिछ।  

र्वराटनगर भन्सार कायािलय 
168. नगद धरौटीमा पैठारी - आतर्िक ऐन, २०७७ को दफा ११ मा तनयािि हजने वस्िजको कच्चा पदार्ि नगद 

धरौटीमा पैठारी गनि सर्कने व्यवस्र्ा छ। उद्योगले कच्चा पदार्ि वा सहायक कच्चा पदार्ि पैठारी गदाि 
ियारी वस्िज तनकासी गने व्यहोरा जनाई उपशीषिकअनजसार लाग्ने भन्सार महसजल धरौटीमा जााँचपास गनि 
सर्कने, सो को र्ववरण पैठारीकिािलाई ददइने पासबजकमा स्पिसाँग उल्लेख गनजिपने र पैठारी भएको कच्चा 
पदार्िबाट उत्पाददि ियारी मालवस्िज १२ मर्हनातभर तनकासी वा स्वदेशमा पररवत्यि र्वदेशी मजद्रामा 
तबक्री गररसक्नजपने व्यवस्र्ा छ। ऐनले ददएको सजर्वधाबमोजजम र्वराटनगर भन्सार कायािलयबाट र्वतभन्न 
पैठारीकिािले पैठारी गरेको र्वतभन्न मालवस्िज ऐनले िोकेको समयतभर तनकासी नगरेको र म्याद र्प 
माग गरेकोमा म्याद र्प नभएको समेि अवस्र्ा छ । ऐनको व्यवस्र्ाबमोजजम पैठारी गररएका 
मालवस्िजमा लागेको भन्सार महसजल रू.४ करोड २३ लाख ६ हजार सोको १० प्रतिशि जररबाना 
रू.४२ लाख ३० हजार र सोको मूल्य अतभवरृ्ि कर रू.५ लाख ४९ हजारसमेि रू.4 करोड 69 
लाख 11 हजार असजल गनजिपदिछ। 

169. धरौटी सदरस्याहा - एक आयल ररफाइनरी उद्योगले २०७७।३।१८ देजख वन्डेड वेयर हाउसको 
सजर्वधा तलएको छ। उद्योगको पासबजक परीक्षण गदाि सामान पैठारी गरेको १२ मर्हनातभर तनकासी 
नगरेको, म्याद र्प माग नगरेको, म्याद र्प माग गरेकोमा म्याद र्प अवतध पश्चाि ्समेि तनकासी 
नगरेको अवस्र्ा छ। म्याद र्प अवतधमा तनकासी नगरेको सामानको िर्ा बन्डेड वेयर हाउसमा गए 
पश्चात्को हालसम्म पतन धरौटी सदर स्याहा नगरेकोले रकम यर्कन गरी धरौटी रू.१ करोड ५४ लाख 
७६ हजार सोको १० प्रतिशिले हजने जररबाना रू.१५ लाख ४७ हजार जररबाना रकमको १३ प्रतिशिले 
हजने मूल्य अतभवरृ्ि कर रू.२ लाख १ हजार समेि रू.१ करोड ७२ लाख २५ हजार सदरस्याहा 
गनजिपने देजखएको छ। नगद धरौटीमा सामान पैठारीको सजर्वधा प्राप्त गरी िोर्कएको अवतधमा ियारी 
मालसामान तनकासी नगने अन्य उद्योगको कागजाि परीक्षण गरी म्याद समाप्त भएका उद्योगको धरौटी 
रकम सदरस्याहा गनजिपदिछ। 

170. महसजल छजट - आतर्िक ऐन, २०७७ को दफा १४ (३)(ग) मा उद्योग र्वभागको स्वीकृि जस्कमबमोजजम 
कजम्प्लट्ली नक्ड डाउन/सेमी नक्ड डाउन (सी.के.डी./एस.के.डी.) अवस्र्ामा पटक पटक पैठारी हजने 
मेतसनरीका मजख्य अवयव एंव तिनका पर्हचान योग्य अङ्गहरू एंव सहायक सामग्रीमा 4 प्रतिशिमार 
भन्सार महसजल लगाई एक प्रतिशि छजट ददने व्यवस्र्ा छ। यो वषि यस कायािलय अन्िगििको एक 
उद्योगले २०७६।३।५ को परबमोजजम १ प्रतिशि छजटमा रू.९५ करोड ८२ लाख ५७ हजारको 
र्वतभन्न मेतसन, उपकरण िर्ा पाटिप जजाि पैठारी गरेको छ। सो परको आधारमा २०७५।७६, 
२०७६।०७७ र २०७७।७८ मा सो जस्कमबाट पैठारी गरेको सामानको अद्यावतधक अतभलेख राखेको 
छैन । उद्योग र्वभागको २०७७।६।२८ को परमा र्वभागको पूवि परमा उल्लेख भएका मेतसनरी 
िर्ा मेतसनरी पाटिसह्रु आयाि भै नसकेको भएमा बााँकी रहेका पररमाण संख्या आतर्िक र्वधेयक, २०७७ 
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मा भएको व्यवस्र्ाअनजसार आयाि गनि पाउने गरी महसजल छजट सजर्वधाको तसफाररस गरेको देजखन्छ। 
आतर्िक ऐनले भाग ८४ मा पने सामान िोर्कएको जस्कम र पररमाणतभर रहे मार छजट हजने उल्लेख 
गरेकोमा भाग ८४ मा नपने र्वद्यजिीयसामग्री आयाि गनिसमेि छजट गरेको देजखन्छ। भाग ८४ मा 
मेतसनरी िर्ा मेतसनरी पाटिस र तिनको अवयव एंव पर्हचान योग्य अङ्गहरूमा मार छजट हजने व्यवस्र्ा 
छ। उद्योग र्वभागको स्वीकृि जस्कम भन्दा बढी पररमाणमा सामान पैठारी हजाँदा १ प्रतिशि भन्सार 
महसजल र भन्सार प्रयोजन मूल्यमा १३ प्रतिशि मूल्य अतभवरृ्ि कर छजट हजने सम्भावना रहन्छ। यस 
सम्बन्धमा कायािलयले उद्योगको लातग आवश्यक पने मेतसन िर्ा मेतसनरी पाटिसको अतभलेख अद्यावतधक 
गरी उद्योग र्वभागको स्वीकृि जस्कमबमोजजम भाग ८४ मा पने मेतसन र मेतसनका पाटिसमा मार भन्सार 
महसजल छजट ददने अन्यर्ा आतर्िक ऐनबमोजजम भन्सार महसजल िर्ा मूल्य अतभवरृ्ि कर असजल गनजिपदिछ ।  

आतर्िक ऐन, २०७७ को १४ (३) (ग) मा र्वद्यजि प्रसारण लाइनमा जडान गररने ट्रान्सफरमर 
जस्िा मालवस्िजमा छजट सजर्वधा प्रदान नगरी उपशीषिकबमोजजम नै महसजल असजल गररने व्यवस्र्ा छ। 
र्वराटनगर भन्सार कायािलयबाट एक उद्योगले र्वद्यजि प्रसारण लाइनमा जडान गररने ट्रान्सफरमर पैठारी 
गरेकोमा भाग ८४ कै छजट सजर्वधा तलएको छ। उपशीषिक  ८५०४ लगाई भन्सार महसजल १५ प्रतिशि 
र सोमा १३ प्रतिशि मूल्य अतभवरृ्ि कर असजल गनजिपनेमा छजट सजर्वधाबाट सामान पैठारी गरेकोले छजट 
भन्सार महसजल रू.३४ लाख ५३ हजार र मूल्य अतभवरृ्ि कर रू.४७ लाख ३ हजार समेि रू.८१ 
लाख ५७ हजार असजल गनजिपदिछ।  

171. प्रोमाकि  टचजस्क्रन प्रो - र्वतभन्न पैठारीकिािले प्रोमाकि  टचजस्क्रन प्रो पैठारी गरेकोमा भन्सार उपशीषिक 
९०१७२० (अन्य जखच्ने, जचनो लगाउने र गजणिीय र्हसाब गने औजारहरू) बाट  ५ प्रतिशि अन्िःशजल्क 
िर्ा मूल्य अतभवरृ्ि करमार लगाई जााँचपास गरेको  छ। उजल्लजखि सामानको िाण्ड मोडल िर्ा 
स्पेतसर्फकेसन िर्ा वेवसाइट परीक्षण गदाि उक्त सामान सबै र्कतसमका कायि गने मोतनटर भएकाले 
उजल्लजखि सामान भन्सार उपशीषिक ८५२८५९ (अन्य मतनटर) बाट भन्सार महसजल ३० प्रतिशि 
भन्सार महसजल र मूल्य अतभवरृ्ि कर लगाई जााँचपास गनजिपनेमा फरक भन्सार उपशीषिकबाट जााँचपास 
गरेको देजखाँदा छजट भएको भन्सार महसजल िर्ा मूल्य अतभवरृ्ि करसमेि रू.७९ लाख १३ हजार असजल 
गनजिपदिछ। 

172. एअर प्यजरीर्फकेसन - यस कायािलयबाट र्वतभन्न पैठारीकिािले पैठारी गरेको एअर प्यजरीर्फकेशनलाई 
भन्सार उपशीषिक 847960 (वाष्ष्षशील (इन्भ्यापोरेर्टभ) वाि शीिकहरू) बाट ५ प्रतिशि भन्सार 
महसजल र मूल्य अतभवरृ्ि कर लगाई जााँचपास गनजिपनेमा ८४२१३९(ग्यााँसको लातग तनष्ष्पन्दन वा 
पररशोधन यन्रावली र उपकरणहरू) भन्सार उपशीषिकबाट जााँचपास गदाि छजट भएको महसजलसमेि 
रू.३५ लाख ८० हजार असजल गनजिपदिछ।  

173. र्प्र फेतिकेटेड तबजल्डङ - यस कायािलयबाट र्वतभन्न पैठारीकिािले पैठारी गरेको र्प्र फेतिकेटेड तबजल्डङलाई 
भन्सार उपशीषिक 94069090 (पूवि तनतमिि भवन अन्य) बाट ३० प्रतिशि भन्सार महसजल, १० 
प्रतिशि अन्िःशजल्क र मूल्य अतभवरृ्ि कर लगाई जााँचपास गनजिपनेमा भन्सार उपशीषिक ७३१८१५, 

७३०८२० लगायिबाट जााँचपास गदाि छजट भएको महसजल र सोको मूल्य अतभवरृ्ि कर समेि रू.७७ 
लाख ७९ हजार असजल गनजिपदिछ। 
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मेची भन्सार कायािलय 
174. पोटेटो क्र्याकर पेलेट - यस कायािलयबाट र्वतभन्न पैठारीकिािले पैठारी गरेको पोटेटो क्र्याकर पेलेट 

पैठारी गरेकोमा भन्सार उपशीषिक १९०२१९०० नपकाएको पास्िा (मजछेको र्पठो), नभरेको (नौट 
स्टफेड) वा अन्य प्रकारको ियारी अन्यबाट ४० प्रतिशि भन्सार महसजल प्रतिर्कलो रू.१७ का दरले 
हजने अन्िःशजल्क र मूल्य अतभवरृ्ि कर लगाई जााँचपास गनजिपनेमा भन्सार उपशीषिक १९०५०८१ (िाई 
नगररएका) बाट न्यून भन्सार महसजल र १३ प्रतिशि मूल्य अतभवरृ्ि कर लगाई जााँचपास गरेको  छ। 
भन्सार र्वभागको २०७६।८।२४ को तनणियअनजसार उक्त सामानमा र्वतभन्न जािका अन्नको र्पठोसर्हि 
आलजको सजक्ष्म मारासर्हि नजन मसला रङ्ग तमलाई मजतछएको र्पठोलाई हेग्जागोनल र प्लेन आकारमा 
काटी सजकाई बनाइएको पास्िाजस्िै पकाउन तमल्ने उत्पादनसमेि भएको उल्लेख गरी उपशीषिक 
१९०२१९ मा वगीकरण गरेको छ। यसरी फरक उपशीषिक लगाई जााँचपास गदाि घटी भएको महसजल 
र सोको मूल्य अतभवरृ्ि करसमेि रू.५२ लाख २४ हजार असजल गनजिपदिछ। 

175. फरक सामान आयाि - यस कायािलयबाट एक पैठारीकिािले पैठारी गरेको ३ टनको ग्रीज प्लान्ट िर्ा 
ओइल बेजन्डङ प्लान्ट भन्सार उपशीषिक ८४७७८० उल्लेख गरी घोषणा गरेकोमा प्रज्ञापनपर सार् पेस 
भएको वीजक, र्ट.र्ट, तबल अफ एक्सपोटि, प्यार्कङ्ग तलि लगायि अन्य कागजािमा पैठारी भएको वस्िज 
भन्सार उपशीषिक ८४३८८०९० उल्लेख भएको देजखन्छ । प्यार्कङ्ग तलस्ट परीक्षण गदाि फलामका 
टङ्की, फलामका पाटिस, फलामका स्टेण्ड र फलाम पािाहरू पैठारी भएको पाइयो। यसरी ३०० 
तलटरभन्दा बढी क्षमिा टङ्कीहरू भन्सार उपशीषिक ७३०९०० बाट पैठारी हजने देजखन्छ। त्यसैगरी 
आतर्िक ऐन, २०७७ को अनजसूची-१ को दफा १४ उपदफा ३ (ग) मा भाग ७३ मा पने मेकातनकल 
संयन्र जडान नगररएका भण्डारण टङ्कीहरू (स्टोरेज ट्याङ्क ग्राइजण्डङ वल (पेषण गजर्टका), फलाम वा 
स्पािका पाइप जस्िा मालवस्िजमा यो सजर्वधा प्रदान नगरी उपशीषिकबमोजजम नै महसजल असजल गररने 
उल्लेख भएको देजखन्छ । कायािलयले समेि गलि घोषणा अन्िगिि दफा १८ बमोजजमको जररबाना 
लगाई जााँचपास गरेको देजखएकोले उजल्लजखि प्रज्ञापन परबाट जााँचपास गदाि राजस्वमा दाजखला नभएको 
रू.३१ लाख ५९ हजार दाजखला गनजिपदिछ। 

176. क्लोजजङ बोटतलङ र र् यार्पङ्ग मेतसन - यस कायािलयबाट बेभरेज मेतसन, बेभरेज प्रोसेतसङ जस्िा मेतसन 
पैठारी गदाि उजल्लजखि सामानलाई भन्सार उपशीषिक ८४३५१० (दाखको आसव (वाइन), स्याउको 
आसव (साइडर), फलको रस (िज ट जूस) हरू वा यस्िै पेय पदार्िहरू (र्वभरेजेज) को उत्पादन 
(म्यानजफ्याक्चर) मा प्रयोग हजने संपीडक दाब यन्रहरू (प्रसेेस), दतलर वा पेल्नेयन्र (क्रससि) र यस्िै 
यन्रावलीबाट) १ प्रतिशि भन्सार महसजलमार लगाई जााँचपास गरेको छ । उजल्लजखि मेतसनहरूको 
व्राण्ड मोडल िर्ा स्पेतसर्फकेसनबमोजजम उजल्लजखि मेतसनहरू र्फतलङ िर्ा लेवतलङ मेतसन भएकाले 
उजल्लजखि मेतसनहरू भन्सार उपशीषिक ८४२२३० बोिलहरू, बट्टाहरू (क्यान्स), तडधबाहरू (बौक्सेज), 
झोलाहरू (धयाग्स) वा अन्य आधानपारहरू (कण्टेनसि) भनि (र्फतलङ्ग), बन्द गनि (क्लोजजङ्ग), मजखबन्द 
वा तसलबन्द गनि (तसतलङ्ग) वा नामपरण (लेबेतलङ्ग) गने यन्रावली; बोिलहरू, जारहरू, नतलकाहरू 
(टू्यधस) र त्यस्िै आधानपार (कण्टेनर) हरूलाई संपजटन (क्याप्सजतलङ्ग) गनि तनतमत्तका यन्रावली पेय 
पदार्ि (र्वभरेजेज) लाई वायज तमिण (एयरेर्टङ्ग) गनि तनतमत्तका यन्रावलीहरूबाट वगीकरण गरी ५ 
प्रतिशि भन्सार महसजल असजल गनजिपनेमा फरक भन्सारबाट जााँचपास गदाि छजट भएको भन्सार महसजल 



अर्ि मन्रालय 

 155 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

िर्ा सोही मेतसनका पाटिसमा छजट भएको भन्सार महसजल िर्ा मूल्य अतभवरृ्ि करसमेि रू.२१ लाख 
६८ हजार असजल गनजिपदिछ। 

कायिमूलक लेखापरीक्षण 

बीमा सतमतिको तनयमन  
बीमा क्षेरको तनयमनकारी भतूमका तनवािह गनि बीमा सतमति २०२५ मा स्र्ापना भई हाल बीमा ऐन 

२०४९, अनजसार सञ्चालनमा रहेको छ । हाल जीवन बीमा कम्पनी १९, तनजीवन बीमा कम्पनी २० र पजनबीमा 
कम्पनी १ समेि बीमा कम्पनीको संख्या ४० रहेको छ । बीमा कम्पनीहरूले नेपालका सबै प्रदेशका व्यापाररक 
केन्द्रहरूमा आ-आफ्ना शाखा प्रशाखा र्वस्िार गरेका छन ्। र्वतभन्न बीमा कम्पनीहरूले सविसाधारण समेिवाट 
सङ्कलन गरेको बीमा र्प्रतमयम बापिको रकम पररचालन गने गरेका छन ् । समग्र बीमा व्यवसायलाई व्यवजस्र्ि, 
तनयतमि, र्वकतसि र तनयजन्रि गने तनयमन कायिको कायािन्वयन पक्षको मूल्याङ्कन गने उदे्दश्यले कायिमूलक 
लेखापरीक्षण गदाि देजखएका व्यहोरा तनम्नानजसार छन:् 

177. बीमक दिाि िर्ा नवीकरण -  बीमा ऐन, २०४९ को दफा ११ मा बीमकले आफ्नो दिािको प्रमाणपर 
नवीकरणको लातग प्रत्येक वषि चैर मसान्िसम्ममा िोर्कएको दस्िजरसर्हि िोर्कएको ढााँचामा बीमा 
सतमतिको कायािलयमा तनवेदन ददनजपने व्यवस्र्ा छ । बीमकको वासलाि, आम्दानीको र्हसाब, 
लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन, बीमाङ्कीको प्रतिवेदन पेस नगरेमा, सेवा शजल्क नबजझाएमा र बीमा व्यवसाय 
गनि रोक लगाएको अवस्र्ामा त्यस्िो बीमकको दिाि प्रमाणपरको नवीकरण नहजने उल्लेख छ ।  

अतधकांश बीमकले म्याद समाप्त हजनज पूवि बीमक दिाि प्रमाणपर नवीकरणको लातग तनवेदन 
दस्िजर बजझाए िापतन आवश्यक कागज प्रमाण पेस नगरेकोमा यसको लातग बीमकले म्यादर्प माग 
गरेको िर्ा सतमतिले म्याद र्प गरेको पाइएन । बीमकले त्यस्िा आवश्यक र्ववरणहरू २ वषि भन्दा 
र्ढलो गरी पेस गरे िापतन त्यस्िा बीमक उपर कज नै कारबाही नगरी नवीकरण गरेको देजखन्छ । तनवेदन 
दस्िजर बजझाएपतछ अन्य कागज प्रमाण र्ढलोगरी बजझाएको र दिाि प्रमाणपर नवीकरण नगराएकोमा पतन 
बीमा कारोबार गरररहेको देजखन्छ ।  

बीमा तनयमावली, २०४९ को तनयम ९(२) अनजसार बीमक दिाि प्रमाणपर नवीकरणको लातग 
तनवेदन ददने बीमकको प्रधान कायािलय नेपाल बार्हर भए त्यस्िो र्वदेशी बीमकले आफ्ने मजलजकको 
अतधकार प्राप्त अतधकारीबाट सो मजलजकको प्रचतलि कानूनबमोजजम बीमा व्यवसाय गनि र प्राप्त गरेको 
प्रमाणपर नवीकरण गरेको तनस्सासमेि नवीकरणको लातग तनवेदन सार् संलग्न गरेको हजनजपने व्यवस्र्ा 
छ । िर भारिमा प्रधान कायािलय भएका २ बीमा कम्पनीले उक्त  र्ववरण पेस नगरे पतन दिाि 
प्रमाणपर नवीकरण गरेको देजखन्छ । 

बीमा ऐन, २०४९ िर्ा बीमा तनयमावली, २०४९ मा भएको प्रावधानअनजसारको प्रमाण 
कागजाि संलग्न गनि लगाई बीमकको दिाि प्रमाणपर म्यादतभर नवीकरण नगरेकोले बीमकहरूले 
अतनयतमि कायिगनि सक्ने तनयमनको कारबाही प्रभावकारी नहजने िर्ा बीमा सतमति  िर्ा नेपाल 
सरकारलाई प्राप्त हजनज पने राजस्व समयमा प्राप्त नहजने  अवस्र्ा देजखएकोले बीमकको दिाि नवीकरण 
कायि समयमै नगने बीमकलाई आवश्यक कारबाही गनजिका सारै् नवीकरण समयमै गराउनज पदिछ । 
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178. तनयमन िर्ा अनजगमन - बीमा ऐन, २०४९ र बीमा तनयमावली, २०४९ मा बीमा व्यवसायीहरूले 
आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गदाि अतनवायि रूपमा गनजिपने कायिहरू बारे उल्लेख छन ्। यसका अतिररक्त 
अन्य प्रचतलि ऐनले बीमा व्यवसायीहरूले गनजिपने कायिहरूको मापदण्ड कायम गनि र कायिर्वतधलाई 
सहज, स्पि र पारदशी बनाउन सतमतिले र्वतभन्न  तनदेजशका जारी गरेको छ । सारै्, कायािन्वयनमा 
एकरूपिा कायम गनि, ऐन र तनयमावलीमा भएका दद्वर्वधा लाई स्पि गनि सतमतिले समय समयमा 
पररपर समेि गने गरेको छ । ऐन, तनयमावली, तनदेजशका र पररपरानजसार बीमकहरूले गनजिपने कायिहरू 
गरे नगरेको, ऐन िर्ा तनयमावलीमा िोर्कएको दार्यत्व पूरा गरे नगरेको, बीमा सतमतिले ददएको तनदेशन 
पालना गरे नगरेको, बीमकको कारणबाट बीतमिलाई कज नै र्कतसमको नोक्सान वा अनावश्यक आतर्िक 
भार बहन भए नभएको बीमा व्यवसायको नाममा बीमक वा बीतमिले गैरकानूनी कारोबार गरे नगरेको 
सजतनजश्चि गरी बीमा व्यवसायलाई तनयतमि र तनयजन्रि गनि बीमा सतमतिले आवतधक रूपमा अनजगमन 
गनजपने व्यवस्र्ा छ ।  

बीमकले गनजिपने कायिको अनजगमन प्रयोजनका लातग बीमा सतमतिले हरेक रैमातसकमा 
बीमकहरूबाट र्वतभन्न सूचक सर्हिको प्रतिवेदन तलने गरेको देजखयो । रैमातसक प्रतिवेदनको कज नै 
तनधािररि ढााँचा स्वीकृि नगरेकोले बीमकहरूले आफूखजशी र्ववरण बनाई प्रतिवेदन पेस गरेको देजखन्छ। 
रैमातसक प्रतिवेदनमा ऐन, तनयमावली िर्ा तनदेजशकामा बीमकले गनजिपने भनी उल्लेख भएका 
प्रावधानहरूको पूणरुिपमा पालना गरेको, आंजशक रूपमा मार पालना गरेको वा पालना गदै नगरेको 
लगायिका सूचना तलएको देजखन्छ । सतमतिले प्रतिवेदन तलंदा सबै बीमकबाट समान र्कतसमको सूचना 
आउने गरी प्रतिवेदनको ढााँचा निोकेको कारणले रैमातसक र्ववरणमा समान र्कतसमको सूचना  प्राप्त 
भएको देजखएन । कतिपय बीमकले  ऐन, तनयमावली िर्ा तनदेजशकाहरूमा उल्लेख भएका पजरै प्रावधानको 
व्यहोरा  उल्लेख नगरी केही दफाको व्यहोराको मार प्रतिवेदन गरेका छन ्। कतिपय बीमकले  ऐन, 
तनयमावली िर्ा तनदेजशकाहरूमा उल्लेख भएका प्रावधानहरूको आाजंशक रूपमा मार पालना गरेको वा 
पालना गदे नगरेको सूचना ददएका छन । कतिपय कम्पनीले आवश्यक पने सूचना नददई ठाडो प्रतिवेदन 
ददएर र्ववरण बजझाउनेको तलिमा नाम दिाि गरेको समेि देजखन्छ । सतमतिमा बीमकहरूबाट प्राप्त 
गनजिपने सूचना र प्राप्त गरेको सूचनाको समर्िगि अतभलेख राखी समस्याहरूको पर्हचान गने पररपाटी 
देजखएन ।  

बीमकहरूबाट प्राप्त सूचनाहरूको मूल्याङ्कन गरी अतभलेख नराखेकोले ऐन, तनयमावली, तनदेजशका 
र पररपरमा उजल्लजखि प्रावधानहरूको पालना नगने बीमकहरूलाई कारबाही नहजने अवस्र्ा छ । 
अद्यावतधक अतभलेखको अभावमा  कज नै बीमकलाई आवश्यकिा भन्दा बढी तनगरानी कारबाही हजन सक्ने 
र कज नैलाई कारबाही नै नहजने अवस्र्ा छ । यस र्कतसमको अनजगमनबाट बीमा व्यवसायलाई व्यवजस्र्ि, 
तनयतमि, र्वकतसि िर्ा तनयजन्रि गने कायि प्रभावकारी बनाउन सकेको देजखाँदैन ।  

बीमकबाट सूचकको आधारमा आवतधक प्रतिवेदन तलई प्रतिवेदनमा उजल्लजखि सूचनाको 
मूल्याङ्कनबाट उजचि देजखएको कारबाही गनजिपदिछ ।  

179. सूचना प्रर्वतध अतभलेख -  नेपालको संर्वधानको धारा २७  मा प्रत्येक नागररकलाई आफ्नो वा साविजतनक 
सरोकारको कज नै पतन र्वषयको कानून बमोजजम गोप्य राख्नजपने बाहेक अन्य सूचना माग्ने र  पाउने हक 
हजने उल्लेख छ । बीमा सतमतिले यसको लातग बीमकको सूचना प्रर्वतध मागिदशिन २०७६ ियार गरेको 
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छ । सो मागिदशिन अनजसार हरेक बीमकले आफ्नो कम्पनीको जस्र्ति र सम्पूणि कारोबारको ि्याङ्क 
कम्प्यजटर प्रणालीको प्रयोगगरी तडजजटल ढााँचामा र्वद्यजिीय माध्यमबाट अतभलेख राख्नज पने उल्लेख छ । 
उक्त मागिदशिन अनजसार हरेक बीमकले उक्त र्ववरण वेबसाइटमा राख्नजपदिछ ।  

बीमा सतमतिले मागिदशिन जारी गरेको २ वषि व्यिीि भइसकेकोमा  सतमतिमा दिाि भएका 
बीमकहरूमध्ये लेखापरीक्षणको क्रममा ५० प्रतिशि बीमकहरूको वेब साइट परीक्षण गदाि अतधकांश 
बीमकहरूले आफ्नो र्ववरण वेबसाइटमा अद्यावतधक गरेको देजखएन । जीवन बीमाका ६ र तनजीवन 
बीमाका ३ बीमकले र्वत्तीय र्ववरण समेि प्रकाजशि गरेका छैनन ्। सतमतिबाट तनयतमि अनजगमन िर्ा 
तनयमन हजन नसक्दा बीमकहरूले र्वत्तीय िर्ा अन्य ि्याङ्क अद्यावतधक गरेका छैनन ्। अद्यावतधक 
अतभलेखको अभावमा बीमकहरूको कारोबार पारदशी नहजने, मागिदशिनको प्रभावकारी कायािन्वयन नहजने 
र बीतमिले पाउनजपने सूचनाको हकको उपयोग  गनि नपाई लाभाजन्वि हजने अबस्र्ा नरहकोले यसमा 
सजधार गनजिपदिछ।   

180. बीमकको च जक्ता पजाँजी -  बीमक दिािसम्बन्धी कायिलाई पारदशी र व्यवजस्र्ि  बनाउन, र्वदेशी बीमकको 
दिाि िर्ा सञ्चालनका बारेमा व्यवस्र्ा गनि र बीमा व्यवसाय सञ्चालनका सम्बन्धमा मापदण्ड तनधािरण 
गनि आवश्यक भएकोले बीमा ऐन, २०४९ को दफा ८(घ)२ ले ददएको अतधकारको प्रयोग गरी बीमक 
दिाि िर्ा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी तनदेजशका, २०७३ बनाई लागू गरेको छ । उक्त तनदेजशका 
अनजसार जीवन बीमा व्यवसायको लातग दजई अबि रुपैयााँ र तनजीवन बीमा व्यवसायका लातग एक अबि 
रूपैयााँ च जक्ता पजाँजी भएको हजनजपने व्यवस्र्ा गरेकोछ । तनदेजशका प्रारम्भ हजाँदाका बखि सञ्चालनमा रहेका 
बीमकहरूले २०७५ साल आषाढ मसान्िसम्म तनदेजशकामा उल्लेख भए अनजसारको च जक्तापजाँजी कायम 
गररसक्नज पने व्यवस्र्ा छ।  

बीमा सतमतिले तनदेजशका जारीगरेको ५ वषि पजरा भएकोले बीमकले च जक्ता पजाँजी बढाउन पाउने 
म्याद पतन सर्कएको छ । बीमकहरूले तनदेजशकाको मापदण्ड बमोजजम च जक्तापजाँजी बढाउनज पनेमा 
२०७८ आषाढ मसान्िसम्म जीवन बीमा िफि  ३ र तनजीवन बीमा िफि  २  बीमकले  िोर्कए अनजसारको 
च जक्ता पजाँजी कायम गरेको देजखएन । सारै्, च जक्ता पजाँजी बढाउन नसक्ने बीमकलाई सोही व्यवसाय गने 
अन्य बीमकसाँग गातभन सतमतिले आदेश ददएको पतन पाइएन ।  

तनदेजशकाअनजसार र्वदेशी बीमकले पतन िोर्कएको च जक्ता पजाँजी बराबरको तनधािररि पजाँजी कायम 
गनजिपदिछ । तनधािररि पजाँजी कायम नगरेसम्म कज नै प्रकारको लाभांश घोषणा गनि र र्विरण गनि नपाउने 
समेि उल्लेख छ । र्वदेशी बीमा कम्पनीहरूको नेपालमा  शाखा कायािलय रहेका मध्ये भारिीय बीमा 
कम्पनी २ िर्ा अमेररकी बीमा कम्पनी १ ले र्वत्तीय र्ववरणमा तनधािररि पजाँजी उल्लेख  गनजिपने प्रावधान 
भएपतन सो रकम खजलाएका छैनन ्।  

च जक्ता पजाँजी कम हजाँदा बीमकले वीतमिको दार्यत्व भ जक्तानी गनि कदठनाइ पने हजाँदा िोर्कएको 
च जक्ता पजाँजी कायम गनि लगाउनज पदिछ ।  

181. बीमा अतभकिाि - बीमा ऐन, २०४९ िर्ा  बीमा तनयमावली २०४९, अनजसार कम्िीमा  एस.एल.सी. 
वा सो सरह परीक्षा उत्तीणि गरेको र सतमति वा सतमतिबाट मान्यिा प्राप्त गरेको संस्र्ाले अतभकिािका 
लातग सञ्चालन गरेको सम्बजन्धि बीमा व्यवसाय सम्बन्धी िातलममा सहभागी भई प्रमाणपर प्राप्त गरेको 
व्यजक्तले सम्बजन्धि बीमकको तसफाररस सर्हि सतमतिमा तनवेदन ददएमा िोर्कएको दस्िजर तलई 
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अतभकिािको इजाजि पर जारी हजने उल्लेख छ । बीमा अतभकिािले आफ्नो इजाजि परको अवतध पूरा 
भएपतछ हरेक चैर मसान्ि सम्ममा नवीकरण गनजिपने र इजाजि पर नवीकरण नगराएमा, बीमालेख 
तलनेको हक र्वरुि वा बीमा ऐन तनयम र्वपररि कज नै काम गरेमा सतमतिले खारेज गनि सक्ने व्यवस्र्ा 
छ ।  

अतभकिािले कज नै एक बीमकको मार अतभकिाि भएर काम गनि पाउने र आफूले अतभकिािको 
इजाजि पाएको बीमकले सञ्चालन नगरेको बीमा व्यवसाय सञ्चालन गने कज नै अको बीमकको अतभकिाि 
हजन पाउने पतन व्यवस्र्ा छ । 

उपयजिक्त ऐन तनयमावली अनजसार बीमा सतमतिले बीमा अतभकिािको प्रमाणपरको दिाि र्किाव 
राखी नवीकरणको अतभलेख समेि अद्यावतधक गनजिपनेमा नवीकरण गनेको लगि अद्यावतधक गरेको 
देजखएन । बीमा अतभकिािको अतभलेख बीमक आफैँ ले राख्न ेर सम्बजन्धि बीमकले अतभकिाि इजाजि 
परको लातग लाग्ने दस्िजर र तनजको कोड नम्बर राखी तसफाररस गरेको आधारमा बीमा सतमतिले 
इजाजि ददने र नवीकरण गने गरेको देजखयो । हरेक बीमकअन्िगिि अतभकिाि भएर कामगनि इजाजि 
प्राप्त मध्ये हाल नवीकरण गराउने र एकभन्दा बढी बीमकको अतभकिाि भएर काम गनेको अद्यावतधक  
अतभलेख बीमा सतमतिमा रहेको पाइएन ।  

बीमा सतमतिले अतभकिािको इजाजि पाउनेको अतभलेख अद्यावतधक नगरेका कारण अतभकिािको 
योग्यिा प्रमाजणि गने कागजाि र िातलम ददने संस्र्ाको स्िर सम्बन्धमा आश्वस्ि हजने आधार देजखएन।  

बीमा अतभकिािको अनजगमन , तनयमन िर्ा र्वकासको लातग बीमा सतमति र सम्बजन्धि 
बीमकले अतभलेख अद्यावतधक गनजि गराउनजपदिछ ।  

182. बीमा सभेयर - बीमा ऐन, २०४९ िर्ा बीमा तनयमावली २०४९, अनजसार सभेयर हजनको लातग कज नै 
बीमकको कायािलयमा अतधकृि स्िरको पदमा कम्िीमा १० वषिसम्म बीमा व्यवसायसाँग सम्बजन्धि 
कायिको अनजभव हातसल गरेको, इजञ्जतनयररङ्ग र्वषयमा कम्िीमा स्नािक उपातध हातसल गरेको, अन्िरािर्िय 
स्िरको चाटिडि इन्स्योरेन्स इजन्टच्यजट वा त्यस्िा संस्र्ाको मान्यिा प्राप्त संस्र्ाबाट बीमा सम्बन्धी र्वषयमा 
कम्िीमा स्नािक उपातध हातसल गरेको वा चाटिडि एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीणि गरेको र बीमा सतमतिले 
सञ्चालन गरेको सभेयर सम्बन्धी िातलमको प्रमाण पर तलएको हजनजपने उल्लेख छ । सभेयरले आफ्नो 
इजाजि परको अवतध पूरा भएपतछ हरेक चैर मसान्ि सम्म नवीकरण गनजिपने र इजाजि पर नवीकरण 
नगराएमा, बीमालेख तलनेको हक र्वरुि वा बीमा ऐन तनयम र्वपरीि कज नै काम गरेमा सतमतिले खारेज 
गनि सक्ने व्यवस्र्ा गरेको छ । बीमा सतमतिले सभेयरको इजाजि परको दिाि र्किाब राखी नवीकरण 
गनेको लगि अद्यावतधक गरेको देजखएन ।  

बीमकहरूले सभेयरहरूको अतभलेख वेबसाइटमा समेि राख्नजपने व्यवस्र्ा गरेको छ । तनजीवन 
बीमा कम्पनी  ८ को  वेभसाइट परीक्षणगदाि ४ बीमकले  सभेयरको  र्ववरण वेबसाइटकमा उल्लेख 
नगरेको र ३ बीमकको सभेयरको नाम र फोन नम्बर मार उल्लेख गरी नवीकरण स्र्ति उल्लेख 
गरेको देजखएन । अद्यावतधक अतभलेख अभावमा सभेयरहरूले वैधातनक रूपमा काम गरररहेका छन ्भन्न े
आश्वस्ि हजने अवस्र्ा देजखएन ।  
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बीमा सभेयरको अनजगमन िर्ा तनयमनको लातग बीमा सतमति र सम्बजन्धि बीमकमा अतभलेख 
अध्यावतधक गनजि गराउनजपदिछ ।  

183. लेखापरीक्षण - बीमा ऐन २०४९को दफा २५ मा बीमकले आफूले गरेका बीमा व्यवसायको र्हसाब 
र्किाबको लेखापरीक्षण प्रचतलि कानून बमोजजम मान्यिा प्राप्त लेखापरीक्षकद्वारा गराई सोको प्रतिवेदन 
प्रत्येक आतर्िक वषि समाप्त भएको तमतिले १० मर्हना तभर बीमा सतमतिमा पेस गनजिपने उल्लेख छ । 
आयकर ऐन २०५८ को दफा ९६ अनजसार प्रत्येक व्यजक्तले आय वषि समाप्त भएको ३ मर्हना तभर 
आय र्ववरण पेसगनजि पने र ऐनको दफा ९८ अनजसार उक्त म्याद तभर आय र्ववरण दाजखला गनि नसक्ने 
भएमा िीन मर्हना सम्म मार म्याद र्प  हजन सक्ने व्यवस्र्ा छ । ऐनअनजसार सबै बीमकले हरेक वषि 
पौष मर्हना तभरमा आय र्ववरण पेस गनजि पदिछ । आय र्ववरण पेसगनि बीमकले लेखापरीक्षणसमेि 
गराएको हजनजपदिछ । सरकारी स्वातमत्वका २ बीमकले र्वगि ७ वषि भन्दा अजघ देजखको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदनसर्हिको र्वत्तीय र्ववरण पेस गरेका छैनन ् । बीमकको दिाि प्रमाणपर नवीकरण चैर 
मसान्िसम्ममा गररसक्नज पने बीमा ऐन २०४९ को दफा ११ र ११क मा उल्लेख छ । िर 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेसगनि पाउने अवतध बैशाख मसान्ि सम्म राजखएकोले यी प्रावधान वीच र्वरोधाभाष 
रहेको देजखन्छ । आयकर ऐनसाँग तमल्ने गरी बीमा ऐन, २०४९ मा भएको व्यवस्र्ा संशोधन गरी 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समयमै बजझाउने, बीमकको दिाि प्रमाणपर नवीकरण सतमतिलाई प्राप्तहजने सेवा 
शजल्क र बीमकहरूको र्वत्तीय जस्र्तिको समयमै प्राप्त हजने व्यवस्र्ा तमलाउनज पदिछ ।  

184. कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ -  र्वश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैतलएको कोरोना भाइरस रोगबाट 
उत्पन्न हजनसक्ने जोजखमको आतर्िक सजरक्षा प्रदान गनि, २०७७।७८को बजेट वक्तव्य कोरोना बीमा 
सम्बन्धी व्यवस्र्ालाई कायािन्वयन गनि िर्ा बीकमले जारीगने कोरोना सम्बन्धी बीमा लेखलाई व्यवजस्र्ि 
गनिका लातग नेपाल सरकार अर्ि मन्रालयको सहमतिमा बीमा सतमतिले २०७७।४।१ बाट कायािन्वयन 
गनेगरी कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ लागू गरेको छ ।   

मापदण्डअनजसार २०७८ साल आषाढ मसान्िमा अवतध पजराहजने बीमा योजनाको बीमाङ्क एकलाख 
रुपैयााँ र पचास हजार रूपैयााँका दजई वटा जस्कम रहेको देजखन्छ ।  बीमाङ्क एकलाख रुपैयााँको लातग 
बीमा शजल्क प्रति व्यजक्त एकहजार रुपैया र सामूर्हक (एका घरका पररवार सदस्यहरू र कज नै संस्र्ामा 
कायिरि कमिचारी वा कामदारहरूको) बीमा गदाि प्रति व्यजक्त ६०० रूपैयााँ लाग्ने व्यवस्र्ा गरेको देजखयो । 
रािसेवक कमिचारीको सामूर्हक बीमाअन्िगिि वगीकरण गरेको छ । यस्िो बीमाङ्कको दावी भ जक्तानीको 
५० प्रतिशि रकम नेपाल सरकारले बीमकलाई अनजदानको रूपमा उपलधध गराउने उल्लेख छ । िर 
एकल बीमाको दाबी भ जक्तानीको रकम नेपाल सरकारबाट अनजदान उपलधध नहजने उल्लेख छ ।  

बीमालेख कायम रहेको अवतधमा स्वास््य मन्रालय अन्िगििका तनकायबाट कोरोना भाइरसको 
संक्रमण देजखएको तमति र समय उल्लेख भएको प्रमाण, उपचार गरेको भए उपचारमा संलग्न 
जचर्कत्सक/प्रार्वतधक र अस्पिालको र्ववरण पेस गरेको ७ ददन तभर दावी भ जक्तानी ददनजपने गरी मापदण्ड 
जारी भएको देजखन्छ ।   

बीमा सतमतिले जारी गरेको उक्त मापदण्डमा नेपाल सरकार स्वास््य मन्रालयअन्िगििका 
तनकायबाट मार पी.सी.आर. टेि गरेको प्रमाणलाई मान्यिा ददएको देजखन्छ । तरभ जवन र्वश्वर्वद्यालय, 
जशक्षण अस्पिाल, तनजामिी अस्पिाल र स्र्ानीय िह अन्िगििका र्वतभन्न सामजदार्यक अस्पिालबाट 
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सविसाधारणले पी.सी.आर.परीक्षण गराउने गरेको ि्यलाई मापदण्डले समेटेको पाइएन । कोतभड-१९ 
पोजेर्टभ भएको प्रमाण पेस गरे मार पतन बीमाङ्क रकम पजरै भ जक्तानी दाबी गनि तमल्ने गरी मागिदशिन 
जारी गरेकोहजाँदा नेपाल सरकार िर्ा बीमा कम्पनीहरूमा ठूलो रकम माग दाबी पनि र्ालेकोले दजई 
मर्हना तबत्न नपाउाँदै २०७७।५।२९ देजख लागू हजने गरी एकल बीमा योजना खारेज गरी पी.सी.आर. 
टेि गने क्षरे र्वस्िार िर्ा दावी भ जक्तानी प्रकृयामा पररमाजिन गरी उक्त मापदण्ड संशोधन गरेको देजखयो ।  

बीमा सतमतिको २०७८।३।२८ सम्मको ि्याङ्कअनजसार कोरोना बीमा गने बीतमि १७ लाख 
५८ हजार ३४३ बाट र्वतभन्न बीमकले रू.१ अबि ५ करोड ५ लाख  र्प्रतमयम सङ्कलन गरेका छन ्। 
सोमध्ये १ लाख १४ हजार ६३३ बीतमिबाट रू.१० अबि ९७ करोड ७३ लाख भ जक्तानीको लातग 
दाबी परेको छ । यस पररजस्र्तिमा बीमकहरूले सङ्कलन गरेको र्प्रतमयमभन्दा रू.९ अबि ९२ करोड 
६८ लाख बढी भ जक्तानी ददनजपने दार्यत्व तसजिना भएको देजखयो । बीमा भ जक्तानीको लातग दाबी गने 
मध्ये ७७ हजार ६३२ बीतमिलाई रू.४ अबि ८१ करोड ११ लाख भ जक्तानी भई ३७ हजार १ 
बीतमिलाई रू.६ अबि १६ करोड ६२ लाख भ जक्तानी ददन बााँकी रहेको देजखन्छ । यस्िो जस्र्तिले सवि 
साधारणमा बीमा व्यवसाय प्रति र्वश्वास कम हजने अवस्र्ा तसजिना भएको देजखन्छ ।अि: अन्िरािर्िय 
अभ्याससमेिको आधारमा बीमा मापदण्ड व्यवहाररक बनाई त्यसको पालना गनजि गराउनजपने देजखन्छ ।    

185. तनदेजशका िर्ा मागिदशिन - बीमा ऐन, २०४९ लागू भएपश्चाि ्नेपालमा भएका राजनैतिक पररवििन र 
बीमा क्षेरको र्वकास र र्वस्िारसाँगै बीमा सतमतिको जजम्मेवारी पतन र्र्पाँदै गएको छ । बीमा ऐन, 
२०५८ र बीमा तनयमावली, २०६० मा दोस्रो संशोधन भएको देजखन्छ । ित्पश्चाि ्आवश्यक संशोधन 
नगरी तनदेजशका र मागिदशिन जारी गरेर सतमतिले आफ्नो काम कििव्य र अतधकारको प्रयोग गदै आएको 
देजखन्छ । सतमतिले २०६४ देजख २०७७ सम्म जारी गरेका ५८ तनदेजशका वेबसाइटमा राजखएका 
छन ्। उजल्लजखि तनदेजशकाहरूको कायािन्वयन जस्र्ति सम्बन्धमा सतमतिले अनजगमन गरेको देजखएन । 
बीमा सतमतिको कायि दक्षिा र प्रभावकाररिामा अतभवरृ्ि गनि बीमा ऐनमा र्वगिका सन्दभिमा राजखएका 
प्रावधानहरूलाई संशोधन गरी समय सापेक्ष बनाउनजपदिछ ।    

सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण 

एकल खािा कोष प्रणाली  
सूचना प्रर्वतधको अवलम्बन गरी र्वद्यजिीय माध्यमबाट सरकारी कोषको सञ्चालन र व्यवस्र्ापन गने 

कायिमा सहजीकरणको लातग नेपाल सरकार मजन्रपररषद् को २०६५।१०।१५ को तनणियबाट एकल खािा कोष 
प्रणाली (Treasury Single Account, TSA) महालेखा तनयन्रक कायािलयले सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्रर्म पटक 
नमूना अभ्यासको रूपमा भक्तपजर र लतलिपजर जजल्लामा २०६६।६७ देजख शजरु गरेको यो प्रणाली २०७०।७१ 
देजख देशका सबै जजल्लामा लागू भएको छ । हाल ७ प्रदेशका प्रदेश लेखा तनयन्रक कायािलय, जजल्लाजस्र्ि 
७७ कोष िर्ा लेखा तनयन्रक कायािलय र काठमाडौँमा ४ भ जक्तानी केन्द्र गरी ८८ तनकायले यसको कायािन्वयन/ 
उपयोग गरररहेका छन ् । एकल खािा कोष प्रणालीको पूवािधार सजरक्षा जोजखम, पयािप्तिा िर्ा तनयन्रण 
वािावरणको परीक्षण एवं मूल्याङ्कन गने उदे्दश्यले सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण गदाि देजखएका व्यहोरा तनम्नानजसार 
छन:्  
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186. अनजमगन लेखापरीक्षण - एकल खािा कोष प्रणालीको उपयोग जस्र्तिको मूल्याङ्कन र्वषयमा 2074।75 
मा महालेखापरीक्षकको कायािलयले सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन जारी गरेको तर्यो। 
उक्त लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा सजझाइएका व्यहोराहरूमध्ये केही व्यहोराहरूको कायािन्वयन भएको िर   
सूचना प्रर्वतध तनदेशक सतमति गठन गनजिपने, वार्षिक िर्ा रणनैतिक योजना ियार गनजिपने, सूचना प्रर्वतध 
नीति ियार गनजिपने, िेस्रोपक्ष आश्वस्ििा परीक्षण गराउनजपने, सूचना प्रर्वतध प्रणालीको आन्िररक 
लेखापरीक्षण गराउनजपने, कमिचारी िातलमको व्यवस्र्ा हजनजपने, प्रणालीको तनयतमििा परीक्षण गराउनजपने, 
हेल्पडेस्कको व्यवस्र्ा गनजिपने, उपयोगकिाि ददग्दशिनको व्यवस्र्ा हजनजपने लगायिका व्यहोरा कायािन्वयन 
भएको पाइएन । सरकारी कोषको सञ्चालन र व्यवस्र्ापन गने कायिमा सूचना प्रर्वतधको माध्यमबाट 
सहजीकरण गनि भरपदो, सजरजक्षि र प्रभावकारी रूपमा एकल खािा कोष प्रणाली सञ्चालनको लागी 
प्रतिवेदनमा सजझाइएका उपयजिक्त व्यहोराहरूको प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयन गनजिपदिछ ।  

187. संस्करण पररवििन र परीक्षण - तनकायले सञ्चालन गरेको सूचना प्रर्वतध प्रणालीको नयााँ संस्करण जारी 
गनजिपूवि उक्त प्रणालीको डाटा बेसमा रहेको पजरानो संस्करणको डाटा अद्यावतधक र नयााँ संस्करणमा 
माईग्रटे गनि उपयजक्त रहे नरहेको सारै् नयााँ संस्करणले पजरानो संस्करणमा रहेका सबै शिि पूरा गरेको 
छ भनी आश्वस्ि हजन स्विन्र रूपमा प्रार्वतधक परीक्षण गराउनजपदिछ । कायािलयले २०७७।४।२७ 
मा एकल खािा कोष प्रणालीको नयााँ संस्करण लागू गरेकोमा यस्िो परीक्षण गराएको छैन । यस्िो 
परीक्षण नगराउाँदा प्रणालीको पजरानो संस्करणको डाटाको र्वश्वसनीयिा र नयााँ संस्करणमा पजरानो 
संस्करणको न्यूनिम सूचना र डाटा माइग्रसेन भएको र पजरानो संस्करण र नयााँ संस्करण कम्प्यार्टबल 
भएको छ भनी आश्वस्ि हजने आधार रहेन । कायािलयले प्रणालीको नयााँ संस्करण अपडेट गदाि उजल्लजखि 
आवश्यकिा पजरा भएको आश्वस्ििा प्रदान गनि स्विन्र पक्षबाट प्रार्वतधक परीक्षण गराउनजपदिछ ।  

188. अतडट टे्रल - साविजतनक सेवा प्रवाहकोलातग उपयोगमा ल्याइएको सफ्टवेयरमा प्रणाली सञ्चालनका सम्पूणि 
र्क्रयाकलाप जस्िै अपरेर्टङ्ग तसस्टम, एजप्लकेसन, प्रयोगकिािका र्क्रयाकलाप, कम्प्यजटरमा भएका प्रत्येक 
घट्नाको स्वचातलि रूपमा परीक्षण गरर सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षणको लातग आवश्यक पने सूचना िर्ा 
डाटा स्वि: उपलधध गराउने अतडट टे्रललाई सफ्टवेयर तनमािण गदाि नैं समावेश गनजिपनेमा यस प्रणालीमा 
उपयजिक्त व्यवस्र्ा रहेको पाइएन । अतडट टे्रल नहजाँदा सफ्टवेयरमा आईपने घट्ना िर्ा समस्या बारेमा 
जानकारी नहजने र सामान्यभन्दा सामान्य रजर्टहरू समेि िजरुन्िै पत्ता लगाउन नसर्कने र प्रणालीको 
गतिर्वतधको अनजसन्धान गनजि परेको खण्डमा आवश्यक सूचना प्राप्त नहजने अवस्र्ा तसजिना हजन्छ। िसर्ि 
प्रणालीमा अतडट टे्रलको व्यवस्र्ा समावेश गनजिपदिछ । 

189. सफ्टवेयरको प्रातप्त र हस्िान्िरण - साविजतनक तनकायले खररद गरेका र अन्यरबाट हस्िान्िरण भै 
आएका सूचना प्रर्वतध यन्र उपकरण, लाइसेन्स िर्ा सफ्टवेयरको वारेण्टी/ग्यारेन्टी िर्ा लाइसेन्स 
अवतध स्पि खजल्ने गरी प्रमाण कागजाि सर्हिको अतभलेख राख्नजपदिछ । कायािलयले माग गरेअनजसार 
रार्िय सूचना प्रर्वतध केन्द्रबाट २०७६।८।४ को पर माफि ि ्ओराकल डाटाबेस सफ्टवेयरको लाइसेन्स 
६ कोर प्राप्त भएकोमा उक्त सफ्टवेयरको लाइसेन्स प्रमाणपर प्राप्त भएको छैन । सो लाइसेन्सको 
सपोटि सेवा समेि रहे, नरहेको सम्बन्धमा उल्लेख गरेको छैन । जसले गदाि उक्त लाइसेन्स, सफ्टवेयर 
र सपोटि सेवा भएकोमा सो को म्याद सर्कने अवतध, लाइसेन्सको प्रकृति जस्िा प्रावधानको जजम्मेवारी 
सम्बन्धमा अन्यौलिा तसजिना भएको छ भने िोर्कएका शििहरूको पालना नभएको अवस्र्ामा आपूतििकिाि 
वा सेवा प्रदायकसाँग दाबी गने सम्बन्धमा र्प अन्यौलिा तसजिना भएको छ । कायािलयले रार्िय सूचना 
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प्रर्वतध केन्द्रबाट प्राप्त ओराकल डाटाबेस सफ्टवेयरको लाइसेन्स र सपोटि सेवासमेि आफैँ ले सञ्चालन 
गने गरी हस्िान्िरण प्राप्त गनजिपदिछ ।   

रार्िय सूचना प्रर्वतध केन्द्रबाट उक्त डाटाबेस लाइसेन्सको प्रमाणपर र सपोटि सेवा हस्िान्िरण 
नभएकै अवस्र्ामा कायािलयले २०७७।७८ मा रू.१ करोड ३९ लाख ७० हजार को ६ वटा डाटा 
गाडि िर्ा रू.९३ लाख ५ हजारको ६ ओराकल ररयल एजप्लकेसन क्लस्टरसमेि रू.१ करोड ३९ 
लाख ७० हजार को ओराकल डाटावेस एजप्लकेसन र टूल्स खरीद गरेको छ । यसरी आफ्नो नाममा 
हस्िान्िरण भै नआएको ओराकल डाटाबेसको व्यवस्र्ापनको लातग गररएको र्प खचि मनातसब देजखएन। 
कायािलयले खररद गरेको एजप्लकेसन र टूल्सको पूणि उपयोग भएको र उक्त एजप्लकेशन र टूल्सको 
लातग रार्िय सूचना प्रर्वतध केन्द्रबाट पतन खचि गरेको हजन सक्ने देजखएकोले दोहोरो खचि नभएको 
सम्बन्धमा आश्वस्ि हजनजपदिछ । ओराकल डाटाबेस लाइसेन्स सफ्टवेयरको हस्िान्िरण प्राप्त गरेर मार 
सोको व्यवस्र्ापनको लातग र्प खचि गनजिपदिछ ।  

190. लाइसेन्स र सपोटि -  कायािलयले प्रणाली सञ्चालनको लातग १२ कोरको ओराकल आर.डी.बी.एम.एस.को 
लाईसेन्स उपयोग गरेको मध्ये जजलाई २०१४ मा कायािलयले खररद गरेको ओराकल 9-आई पपेच्यजल, 
6 कोरले नपजग भएको उल्लेख गरी रार्िय सूचना प्रर्वतध केन्द्रबाट ओराकल 12ci पपेच्यजल, 6 कोर 
प्राप्त गरेको देजखन्छ । कायािलयले खररद गरेको ओराकल 9i पपेच्यजल, 6 कोरको उत्पादक कम्पनी 
ओरेकलसाँगको सम्झौिा लाइसेन्स खररद गरेको तमतिदेजख नवीकरण नगरेको अवस्र्ामा डाटावेसको 
संस्करण ओराकल 9i बाट ओराकल-19c मा अपग्रडे गरेको पाइयो । एजक्टभ सपोटि र्वना संस्करण 
अपग्रडे गनि उत्पादकले वजजिि गरेको छ । उत्पादकले आफ्नो उत्पादन प्रयोग गने ग्राहकले उपयोग 
गरेको ओराकल सफ्टवेयर जााँचगरेको खण्डमा पजनःस्र्ािपना शजल्कसर्हि र्वगि वषिसमेिको सेवा शजल्क 
िर्ा जररबानासर्हि दाबी गने सम्भावना रहन्छ । सारै् एजक्टभ सपोटि नभएको खण्डमा प्रार्वतधक 
कारणले डाटाबेसमा कज नै खराबी आएको खण्डमा ि्याङ्क पजन: प्रातप्तको समेि सजतनजश्चििा रहाँदैन। 
कायािलयले खररद गरेको सफ्टवेयरको र्प व्ययभार नपने गरी र डाटाको सजरक्षा र गजणस्िरमा असर 
नपने गरी उपयोग गनजिपदिछ ।  

191. इन्टरनेट सेवाको सम्झौिा -  प्रदेश एकल खािा कोष प्रणाली सञ्चालन पजजस्िका, २०७५ मा एकल 
खािा कोष प्रणाली सञ्चालनको लातग २५६ के.र्व.र्प.एस क्षमिाको इन्टरनेट सेवा हजनजपने व्यवस्र्ा गरेको 
छ । महालेखा तनयन्रक कायािलय र हेटौंडाको तडजास्टर ररकभरी सेन्टरमा इन्टरनेट सेवा आपूतिि 
वापि तनजी क्षरेका २ सेवा प्रदायकलाई रू. १० लाख १७ हजार र साविजतनक क्षेरको १ सेवा 
प्रदायकलाई रू. २४ लाख १८ हजारसमेि रू. ३४ लाख ३५ हजार भ जक्तानी गरेकोमा इन्टरनेट सेवा 
प्रदायकसाँग कज नै सम्झौिा गरेको छैन । सम्झौिा नगरेका कारण इन्टरनेटको क्षमिा, सेवा प्रवाहको 
अवतध, गजणस्िर र िोर्कएको क्षमिाको ईन्टरनेट उपलधध भए नभएको एर्कन हजन सकेन । इन्टरनेट 
सेवाको सम्झौिा नगदाि ि्याङ्कको सजरक्षा, सेवा प्रवाहको तनरन्िरिा िर्ा िोर्कएको सेवा प्रवाह हजन 
नसकेमा सो को क्षतिपूतिि सम्बन्धमा सेवा प्रदायकलाई बाध्य गराउन सर्कने अवस्र्ा रहेन । सारै् 
ि्याङ्कको असजरक्षा हजने, जजनसजकै बखि इन्टरनेट अवरुि भै सेवा प्रवाह ठप्प हजने र डाटाको ररयलटाईम 
धयाकअप नभै प्रणालीबाट सरकारको आतर्िक अवस्र्ाको यर्ार्ि प्रतिवेदन समेि नहजन सक्ने जस्िा 
जोजखम रहन्छन ्। इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रवाह गरेको सेवाको वार्षिक प्रतिवेदन समेि प्राप्त नभएकोले 
इन्टरनेट सेवा भरपदो रहेको र िोर्कएको क्षमिाको इन्टरनेट सेवा तनरन्िर प्रवाह भएको सजतनश्चि हजने 
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आधार रहेन । कायािलयले सेवा प्रदायकसाँग गोपनीयिा, सजरक्षा, क्षमिा िर्ा सेवा प्रवाहको तनरन्िरिाको 
शििसर्हि सम्झौिा गरेर मार इन्टरनेट सेवा तलनजपदिछ ।  

192. परीक्षण िर्ा जडान - तनकायहरूमा खररद गरेर ल्याइएका, अनजदानमा प्राप्त भएका, अन्यरबाट ममिि 
सम्भार गरी ल्याएका वा अन्य कज नै िररकाबाट प्राप्त भएका सूचना प्रर्वतधसाँग सम्बजन्धि यन्र उपकरण 
िर्ा सफ्टवेयर स्विन्र परीक्षण गने संयन्र खडा गरेर सोको परीक्षण पश्चाि ्मजख्य प्रणालीमा जडान 
गनजि पदिछ । परीक्षण गदाि प्राप्त नतिजाका आधारमा िी उपकरणको प्रयोग र्वतध िर्ा प्रयोग िररका, 
लाइसेन्स अवतध, वारेन्टी िर्ा ग्यारेन्टी अवतध, उपकरण उपलधधिा अवतध, फेज आउट अवतध, प्रयोग 
अवतध जस्िा र्वषयको समेि यर्कन गनजिपदिछ । कायािलयले यो वषि रू.७ करोड ९१ लाख ५१ 
हजारका यन्र उपकरण िर्ा सफ्टवेर खररद गरी प्रणालीमा जडान गरेकोमा जडान गनजि पूवि यस 
र्कतसमको परीक्षण गरेको देजखएन।  

यन्र उपकरण िर्ा सफ्टवेयरलाई परीक्षण नगरी जडान गदाि एकल खािा कोष प्रणालीमा 
रहेका सरकारी आतर्िक कारोबारका महत्वपूणि अतभलेखमा भाईरस प्रवेश िर्ा अन्य प्रार्वतधक समस्या 
आई जोजखम तसजिना हजन सक्दछ । कायािलयले यन्र उपकरण िर्ा सफ्टवेयर िोर्कएको र्वतध िर्ा 
मापदण्ड अपनाएर परीक्षण पश्चाि प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा मार सम्बजन्धि प्रणालीमा जडान गनजिपदिछ। 

193. बीमा व्यवस्र्ा -  तनकायहरूले सेवा प्रवाहका लातग खररद गरेका यन्र, उपकरण, एजप्लकेशन, प्रणालीको 
चोरी, आगलागी, दजघिटना िर्ा प्राकृतिक प्रकोप वा दैवी र्वपजत्तका कारण क्षति िर्ा नोक्सानी हजने 
सम्भावना रहन्छ । डाटा सेन्टर सञ्चालनमा हाई भोल्टेज र्वद्यजि तनरन्िर प्रवाह हजने, ठूलो क्षमिाका 
मेजशनहरू तनरन्िर सञ्चालनमा रहने, कज तलङ्ग, मतनटररङ्ग लगायिका उच्च जोजखम यजक्त उपकरण प्रयोग 
भैरहने कारण जजनसजकै बखि दजघिटना हजने जोजखम रहन्छ । महालेखा तनयन्रक कायािलयको डाटा 
सेन्टरमा प्रयोग भएका यन्र उपकरणको हालसम्म बीमा गरेको पाइएन । डाटा सेन्टरमा चोरी, 
आगलागी दजघिटना िर्ा प्राकृतिक प्रकोप वा दैवी र्वपजत्तका कारण जजनसजकै बखि हजनसक्ने क्षति िर्ा 
नोक्सानीको जोजखमबाट सजरजक्षि रहन पूवािधार, यन्र, उपकरण र प्रणालीको बीमा गनजिपदिछ।  

194. तललाम र्वक्री र ि्याङ्क सजरक्षा - सूचना प्रर्वतध यन्र उपकरणमा लामो समयसम्म सूचना भण्डारण गने 
हाडि तडस्क, तसडी, म्याग्नेर्टक टेप, म्याग्नेर्टक तडस्क, माईक्रो र्फल्म, जचप्स, मेमोरी काडि, फ्ल्यास 
स्टोरेज, फ्लपी तडस्क, जजप तडस्क, अजप्टकल तडस्क, तडतभतड, म्याग्नेटो अजप्टकल तडस्क, तसम काडि र 
पेन राईभ जस्िा भण्डारण तडभाईस जडान भएका हजन्छन ्। सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी यन्र उपकरण 
तललाम तबक्री र तमन्हा गदाि सोमा जडान भएका सूचना भण्डारण गने तडभाईस पतन संगै तललाम भई 
सूचना दजरूपयोग हजन सक्ने जोजखम रहन्छ । सूचना प्रर्वतधसम्बन्धी यन्र उपकरणमा जडान भएको 
भण्डारण तडभाइस छजट्याई वा नि गरेर मार तललाम तबक्री गने कायािलयको नीति रहेको पाइएन । 
जसले गदाि तललाम र्वक्री भएका यन्र उपकरणमा भण्डारण गररएको सूचना िर्ा ि्याङ्क बार्हररने र 
दजरूपयोग हजने जोजखम देजखयो । त्यस प्रकारका तडभाईसहरू नि गने कायिर्वतध नरहेको खण्डमा 
कायिर्वतध ियार नभएसम्म त्यस्िा तडभाईस (जस्िै हाडि तडस्क) लाई यन्र उपकरणबाट तनकालेर सजरजक्षि 
राखेपश्चाि मार तललाम र्वक्री गनजिपदिछ । सूचना प्रर्वतध यन्र उपकरणको तललाम तबक्री गने वा 
तमनाहा गने प्रावधानको लातग नीतिगि व्यवस्र्ा गरी कायािन्वयन गनजिपदिछ । महालेखा तनयन्रक 
कायािलयले मािहिका कायािलयहरूमा समेि सो व्यवस्र्ाको लातग समन्वय गनजिपदिछ ।  
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स्वचातलि भन्सार जााँचपास प्रणाली (आतसकज डा)  
 भन्सार र्वन्दजबाट हजने आयाि तनयाििको जााँचपास प्रणालीलाई सूचना प्रर्वतधमा आधाररि बनाउने उदे्दश्यले 
सन ्1996 देजख स्वचातलि भन्सार जााँचपास प्रणाली (आतसकज डा) प्रयोगमा ल्याएकोमा 26 जनवरी, 2016 
मा मेची भन्सार कायािलयबाट शजरु गरी पतछल्लो संस्करण आतसकज डा वल्डि प्रयोगमा ल्याएको छ । हाल यो 
प्रणाली 2६ भन्सार कायािलयमा लागू भई आयाि तनयािि प्रर्क्रयाको व्यवस्र्ापन हजने गरेको छ । स्वचातलि 
भन्सार जााँचपास प्रणालीको पूवािधार, सजरक्षा जोजखम, पयािप्तिा िर्ा  तनयन्रण वािावरणको परीक्षण एवं मूल्याङ्कन 
गने उदे्दश्यले सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण गदाि देजखएका व्यहोरा तनम्नानजसार छन:्  

195. अनजमगन लेखापरीक्षण - स्वचातलि भन्सार जााँचपास प्रणालीको उपयोग जस्र्तिको मूल्याङ्कन र्वषयमा 
207४।75 मा महालेखापरीक्षकको कायािलयले सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन जारी 
गरेको तर्यो । उक्त लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा सजझाइएका व्यहोराहरूमध्ये केही व्यहोराको कायािन्वयन 
भएको िर सूचना प्रर्वतध तनदेशक सतमति गठन गनजिपने, वार्षिक िर्ा रणनैतिक योजना र सूचना प्रर्वतध 
नीति ियार गरी लागू गनजिपने, आतसकज डा प्रणालीको स्विन्र प्रार्वतधक पक्षबाट परीक्षण िर्ा आन्िररक 
लेखापरीक्षण गराउनजपने, हेल्पडेस्कको व्यवस्र्ा र्प प्रभावकारी बनाउनजपने, तनयतमििा परीक्षण 
गराउनजपने, पासवडि नीति बनाई कायािन्वयन गनजिपने, एजप्लकेशन तनयन्रण प्रणाली प्रभावकारी हजनजपने, 
डाटावेशको भरपदो सजरक्षा व्यवस्र्ा गनजिपने र व्याकअप नीति ियार गरी कायािन्वयन गनजिपने लगायिका 
व्यहोराको कायािन्वयन भएको पाइएन । भन्सार र्वन्दजबाट हजने आयाि तनयाििको जााँचपास प्रणालीलाई 
सूचना प्रर्वतधमा आतधरि बनाई स्वचातलि भन्सार जााँचपास प्रणालीलाई भरपदो, सजरजक्षि र प्रभावकारी 
रूपमा  सञ्चालन गनिका लातग प्रतिवेदनमा सजझाइएका उपयजिक्त व्यहोरा प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयन 
गनजिपदिछ ।  

196. एजप्लकेसन प्रोग्रातमङ्ग इन्टरफेस इजन्ट्रगेसन - नेपाल सरकारद्वारा सञ्चातलि र्वतभन्न अनलाइन वा अफलाइन 
सूचना प्रर्वतधमा आधाररि प्रणाली, एजप्लकेसन, सफ्टवेयर र मोबाइल एप्स ्आददको एक आपसमा 
सम्बन्ध कायम गनि सजरजक्षि र गजणस्िरीय इन्टरफेशको आवश्यक पदिछ ।पूवि सजरक्षा परीक्षण नगरी 
नेपाल रार्िय एकद्वार प्रणाली, पारवहन प्रणालीलाई एजप्लकेसन प्रोग्रातमङ्ग इन्टरफेस को माध्यमबाट 
इजन्ट्रगेसन गरीएकोमा एजप्लकेशन प्रोग्रातमङ्ग इन्टरफेस एकीकरण, प्रमाणीकरण, तनयन्रण, तनगरानी िर्ा 
अतडट सम्बजन्धि नीति िर्ा कायिर्वतध ियार गरी लागज गरीएको देजखएन । भन्सार र्वभागले अन्य 
प्रणालीसाँग िर्ा आन्िररक सूचना आदान प्रदानको लातग सजरजक्षि एजप्लकेसन प्रोग्रातमङ्ग इन्टरफेस 
इजन्ट्रगेसन व्यवस्र्ापन प्रणाली प्रयोग गरेको पाइएन । र्वभागले सफ्टवेयर, एजप्लकेसन, प्रणालीलाई 
इजन्ट्रगेसन गनि नीति वा कायिर्वतध र सजरक्षा मापदण्ड ियार गरी लागू गनजिपदिछ । 

197. सेन्ट्रल अनलाइन मतनटररङ्ग तसिम - आजशकज डा प्रणालीको प्रमजख कामहरूमध्ये भन्सार नाकामा वस्िज 
आयाि/तनयाििको जााँचपास पारदशी एवं तछटो-छररिो बनाउनज हो । देशका र्वतभन्न स्र्ानमा रहेका 
भन्सार कायािलयलाई सूचना प्रर्वतध सञ्जालको माध्यमबाट एकअकािसाँग जोड्दै भन्सार कायािलयहरूको 
तनगरानी र अनजगमनका लातग “सेन्ट्रल मतनटररङ तसस्टम” सञ्चालनमा ल्याएको छ । र्वभागले केन्द्रबाट 
सीसीटीभीमाफि ि हाल १४ भन्सार कायािलयको गतिर्वतध तनगरानी एवं आवश्यक तनदेशन ददन सक्ने 
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व्यवस्र्ा गरेको छ । भन्सार कायािलयमा घोषणा गरेको प्रज्ञापनपर सही भए नभएको, मूल्य तनधािरणमा 
अपनाइएका आधारहरू र दरबन्दीमा तनयिवस वा भ जलवस हजने गल्िीहरूको पर्हचान गनिसक्ने व्यवस्र्ा 
गनि र जााँचपास प्रर्क्रया पारदशी बनाउन वाइड एतसया नेटवकि  (वान) कक्षबाट नमूना छनौटको आधारमा 
प्रज्ञापनपर एवं सम्बजन्धि कागजािहरू जााँच गने व्यवस्र्ा भएको पाइयो । यस र्कतसमको अनजगमनले 
सीतमि प्रज्ञापनपर मार जााँच गने गरेको र जााँचको पररणाम स्वरूप औसि मातसक रू.१ करोड ५० 
लाख अतिररक्त राजस्व सङ्कलन भएको र्वभागले उपलधध गराएको वाइड एररया नेटवकि  मोतनटररङ्ग 
रेकडिबाट देजखयो । उक्त वान मोतनटररङ्गको दायरा र्वस्िार गनि सकेमा च जहावट तनयन्रण र राजस्व 
संकलनमा र्प सजधार हजने देजखन्छ ।  

वान मोतनटररङ्गबाट भन्सार कायािलयलाई छजट राजस्व असजल गनि सजझाव ददएकोमा सो 
कायािन्वयन भए नभएको व्यवजस्र्ि अतभलेख राखेको छैन । प्रणालीबाट शंकास्पद इन्ट्रीको बारेमा 
सचेि गराउने व्यवस्र्ा भएको देजखएन । भन्सार कायािलयमा घोषणा गरेको प्रज्ञापनपरमा भएको घोषणा 
वा हामोनाइज्ड कोडको प्रयोग गलि भएमा यस र्कतसमको र जर्ट िर्ा अतनयतमिा रोक्न आतसकज डा 
प्रणाली वा मतनटररङ्ग तसिममा र्वशेष व्यवस्र्ा गने िर्ा रोक्न नसर्कएका र जर्ट िर्ा अतनयतमििा जााँच 
गनि र्वशेष र्कतसमको डाटा एनालाइतसस एण्ड इन्टेतलजेन्स प्रणाली तनमािण गरी जााँचपासको दायरा र्प 
र्वस्िार गरेर राजस्व च जहावट तनयन्रण गदै भन्सार गतिर्वतधको तनगरानी िर्ा तनदेशन प्रणालीमा सजधार 
गनजिपने देजखन्छ।  

198. प्रणाली सञ्जाल सजरक्षा - वेबमा आधाररि प्रणाली अनवरि रूपमा सञ्चालन हजनका लातग भरपदो ईन्टरनेट 
र सजरजक्षि नेटवर्कि ङ्ग सेवा आवश्यक पदिछ । र्वभागले अन्िरािर्िय मान्यिा र अभ्यासका आधारमा दजई 
िहको सञ्जाल सजरक्षाको अवधारणा प्रयोग गरेको पाइयो । यस अवधारणाबमोजजम खररद भएका सजरक्षा 
उपकरणको लाइसेन्सको सबजस्क्रप्सन नवीकरण गरेको पाइएन। सञ्जाल सजरक्षाका लातग प्रयोग गरीने 
उपकरण उत्पादक कम्पनीबाट र्पन, सपोटि िर्ा वारेण्टीसमेि बन्द हजने कारण त्यस्िा उपकरणले कज नै 
पतन र्कतसमको सजरक्षामा सहयोग नहजने िर सजरक्षा जोजखम बढ्ने देजखन्छ। र्वभागले प्रणाली सजरक्षाको 
लातग कज नै र्कतसमको सजरक्षा िह प्रयोग गरेको पाइएन । इन्टरनेटको माध्यमबाट पहजाँच हजने सबै 
र्कतसमको प्रणालीमा सजरक्षा िह उपकरण जडान गरी सजरजक्षि नबनाउाँदा र्प सजरक्षा जोजखम हजने 
देजखन्छ। प्रणालीमा "उपलधध नहजने र्विरण अस्वीकार सेवा आक्रमण" बाट प्रणालीलाइि सजरजक्षि राख्न े
कज नैपतन उपकरणसमेि प्रणाली सञ्जाल सजरक्षामा प्रयोग गरेको पाइएन ।  

 र्वभागले प्रणालीको सजरजक्षि र अनवरि सञ्चालनको लातग प्रर्वतधसाँग मेलखाने यन्र उपकरण 
खररद र उपयोग गनजिपने िर्ा उपयोगमा ल्याएका यन्र उपकरण िर्ा प्रर्वतधको सबजस्क्रप्सन िर्ा 
सपोटि सेवा समयमै नवीकरण गरेर अद्यावतधक गनजिपदिछ ।  

199. ि्याङ्कको बैकजल्पक भण्डारण -  केन्द्रीय डाटा सेन्टरमा दैवी र्वपजत्त वा अन्य कज नै कारणले भण्डारण 
भएको ि्याङ्क उपलधध हजन नसक्ने अबस्र्ामा ि्याङ्क प्राप्त हजनेगरी ि्याङ्क भण्डारणको वैकजल्पक 
व्यवस्र्ा गररनजपदिछ । ि्याङ्क भण्डारणको बैकजल्पक व्यवस्र्ाको लातग र्वराटनगरमा तडजास्टर ररकभरी 
सेन्टर स्र्ापनाको प्रर्क्रया अगाडी बढाएको जनाए िापतन हालसम्म डाटा ररकभरी सेन्टर सञ्चालनमा 
आउन सकेको छैन । र्वभागले र्वगिमा तसंहदरबारजस्र्ि सरकारी एकीकृि डाटा केन्द्रमा ि्याङ्कको 
वैकजल्पक भण्डारण गनि यन्र उपकरण जडान गरेकोमा हाल यन्र उपकरण र्फिाि गरी सेवा बन्द 
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गरेको छ । र्वभाग पररसरमा रहेको केन्द्रीय डाटा सेन्टरमा मार ि्याङ्क भण्डारण भएको छ भने 
अन्यर भण्डारणको वैकजल्पक व्यवस्र्ा गरेको छैन । पररसरमा रहेको केन्द्रीय डाटा सेन्टरमा कज नै 
समस्या आइपरेर ि्याङ्क नस्ट वा फेरबदल भएको खण्डमा ि्याङ्क ररकभर गने व्यवस्र्ा नरहेकोले 
ि्याङ्क भण्डारणको अवस्र्ा जोजखममा रहेको पाईयो। तडजास्टर ररकभरी सेन्टर सञ्चालनमा ल्याई 
ि्याङ्क भण्डारणको वैकजल्पक व्यवस्र्ा गनजिपदिछ ।    

200. तडजास्टर ररकभरी सेन्टर - प्रार्तमक डाटा सेन्टरमा दैवी र्वपजत्त वा अन्य कज नै कारणले समस्या आई 
सेवा सजचारु गनि नसर्कने अवस्र्ामा डाटा ररकभर गनि र वैकजल्पक रूपमा सेवा सजचारु गनि मूल डाटा 
सेन्टर रहेको भन्दा फरक िर सजरजक्षि भौगोतलक स्र्ानमा ररयलटाइम डाटा भण्डारण हजने गरी स्र्ापना 
गरेको डाटा सेन्टर, तडजास्टर ररकभरी सेन्टर हो । तनकायले तडजास्टर ररकभरी सेन्टरको आवश्यकिा 
पर्हचान गरी उपयोग हजने सजतनजस्चि भएपतछ मार यन्र उपकरण र एजप्लकेशन खररद प्रर्क्रया अगाडी 
बढाउनजपदिछ । र्वभागले र्वराटनगर भन्सार कायािलयमा तडजास्टर ररकभरी सेन्टर स्र्ापना गने उल्लेख 
गरी २०७७।२।२५ मा रू.३० लाख ११ हजार मूल्यका ५ र्ान यन्र उपकरण र तडजास्टर ररकभरी 
सेन्टरको यन्र उपकरण आपूतिि, ढजवानी िर्ा जडान र सपोटि सेवाका लातग २०७७।२।२५ मा रू.१ 
करोड ३९ लाख ४० हजारसमेि रू.१ करोड ६९ लाख ५१ हजार सम्झौिाअनजसार भ जक्तानी गरेको 
छ । प्रार्वतधक सतमतिले स्पेतसर्फकेसनबमोजजमको काम भएको प्रतिवेदन पेस गरे िापतन सम्झौिा 
तमतिबाट पर्हलो म्याद सर्कने समय व्यिीि भएको २४ मर्हना तबतिसक्दा पतन तडजास्टर ररकभरी 
सेन्टर सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । जसले गदाि यन्र उपकरणमा कज नै समस्या आईपरेमा वारेन्टी 
िर्ा पाटिस ्ररप्लेसमेन्टको उपयोग गनि नसर्कने र यन्रउपकरणको उपयोतगिा नि हजने अवस्र्ा देजखएको 
छ ।  

200.1 तडजास्टर ररकभरी सेन्टरका लातग आवश्यक पने खररद गरेको यन्र उपकरणको  सजधक्रप्सन, सपोटि 
सेवा िर्ा लाइसेन्समा आधाररि हजन्छन ्। यन्र उपकरण खररद गदाि प्राप्त सजधस्क्रप्सन िर्ा सपोटि 
सेवा िोर्कएको समयमा नवीकरण नगरी एकैपटक नवीकरण गदाि शजल्क िर्ा जररबानाबापि र्प भ जक्तानी 
गनजिपने हजन्छ । तडजास्टर सेन्टर समयमै सञ्चालन नगदाि सजधस्क्रप्सन  िर्ा सपोटि सेवाबापि रकम 
भ जक्तानी भए िापतन सो सेवाको उपयोग भएको छैन । एकािफि  र्वभाग पररसरमा रहेको केन्द्रीय डाटा 
सेन्टरमा प्रयोग भएका सञ्जाल िर्ा सजरक्षाका यन्र उपकरण पजराना िर्ा सेक्यजररर्ट सजधस्क्रप्सन तबना 
नैं जडान भएका छन ्भने अकोिफि  नयााँ खररद भएका यन्र उपकरणको उपलधध सजधस्क्रप्सन सेवा 
िर्ा लाइसेन्स उपयोग नैं गनि सकेको छैन । र्वभागले सजधस्क्रप्सन िर्ा सपोटि सजर्वधाको उपयोग हजने 
गरी खररद भएका यन्र उपकरण प्रयोग गनेिफि  ध्यान ददनजपदिछ ।  

200.2 र्वभागले एक आपूतििकिािबाट खररद गरेका अतधकांश यन्र उपकरण र प्रर्वतध तडजास्टर ररकभरी सेन्टर 
सञ्चालनमा आएपतछमार उपयोग गनि तमल्ने प्रकृतिका रहेका छन ्। तडजास्टर ररकभरी सेन्टर सञ्चालनमा 
नआएकै अवस्र्ामा त्यस्िा यन्र उपकरण र प्रर्वतध खररद गरी भ जक्तानी भैसकेको छ । त्यसैगरी अको 
एक आपूतििकिािबाट खररद भएका यन्र उपकरण समेि खररद भएको कररब २४ मर्हना र्वतिसक्दा 
पतन प्रयोगर्वहीन अवस्र्ामा रहेको छ । उपयोगमा नल्याएको यन्र उपकरण र प्रर्वतध खररदमा गरेको 
खचि रू.१ करोड ६९ लाख ५१ हजार उपलजधधपूणि हजन सकेको छैन ।  
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200.3 मूल डाटा सेन्टरमा कज नै समस्या आइपरेर सेवा सजचारु गनि नसर्कने अवस्र्ामा डाटा ररकभर गनि र 
वैकजल्पक रूपमा सेवा सजचारु गनि मूल डाटा सेन्टर रहेको भन्दा फरक भौगोतलक अवजस्र्तिमा र अति 
सजरजक्षि स्र्ानमा तडजास्टर ररकभरी सेन्टरको स्र्ापना गनजिपने हजन्छ । र्वभागले सञ्चालनको प्रर्क्रया 
अगातड बढाएको तडजास्टर ररकभरी सेन्टर तछमेकी मजलजकको सीमा क्षेरमा पने र्वराटनगर भन्सार 
कायािलय पररसरमा रहेको छ । देशको आयाि तनयािि र राजस्व सङ्कलनसाँग सम्बजन्धि अति महत्वपूणि 
र गोप्यिा कायम राख्नजपने ि्याङ्क भण्डारण हजने डाटा सेन्टर भर्वष्ष्यसम्म अनवरि रूपमा सजरजक्षि िवरले 
सञ्चालन हजनसक्नेमा र्वभाग सजतनजश्चि हजनजपदिछ ।  

201. प्रयोगर्वहीन यन्र उपकरण - तनकायले सूचना प्रर्वतध प्रणालीमा उपयोग हजने तनजश्चि भएपतछ मार यन्र 
उपकरण र प्रर्वतध खररद गनजिपदिछ र उदे्दश्यअनजसार उपयोग पश्चाि ्ि्याङ्क सजरजक्षि भण्डारण गरेर यन्र 
उपकरण पजन उपयोग गनि नतमल्ने भएमा तललाम तबक्री गरी जजन्सी अद्यावतधक गनजिपदिछ। सूचना प्रर्वतध 
लेखापरीक्षणको अवतधमा भैरहवा भन्सार कायािलयको स्र्लगि अनजगमन गदाि मूल्य नखजलेका १० र्ान 
यन्र उपकरणसर्हि रू.१० लाख ५ हजार  मूल्यका ४ र्ान सभिर लामो समयदेजख प्रयोगर्वहीन 
अवस्र्ामा रहेका छन ्। उपयोगमा नरहेका डाटा सेन्टरको स्टोरेज तडभाइसमा भण्डारण भएका भन्सार 
व्यवस्र्ापन प्रणालीका ि्याङ्क नयााँ प्रणालीमा माईग्रटे भए नभएको समेि एर्कन गनि सर्कएन । ि्याङ्क 
चोरी, नि िर्ा दजरुपयोगसमेि हजन सक्ने देजखएकोले र्वभागले खोजी गरेर सबै भन्सार कायािलयको डाटा 
एउटै तडभाइसमा माइग्रसेन गरी सजरजक्षि रूपमा भण्डारण गनजिको अतिररक्त प्रयोगर्वहीन यन्र उपकरणको 
उजचि व्यवस्र्ापन गनजिपदिछ ।  

202. बीमा व्यवस्र्ा - तनकायहरूले सेवा प्रवाहका लातग खररद गरेको यन्र, उपकरण, एजप्लकेशन, प्रणालीको 
उपयोगका क्रममा चोरी, आगलागी, दजघिटना िर्ा प्राकृतिक प्रकोप वा दैवी र्वपत्तीका कारण जजनसजकै 
बखि हजन सक्ने ि्याङ्क क्षति िर्ा नोक्सानीको न्यजनीकरण गनि बीमा गरीनज पदिछ। भन्सार र्वभागले 
आफ्नो डाटा सेन्टरको बीमा गरेको छैन । र्वभागले सूचना प्रर्वतध प्रणालीमा चोरी, आगलागी दजघिटना 
िर्ा प्राकृतिक प्रकोप वा दैवी र्वपजत्तबाट हजनसक्ने क्षति िर्ा नोक्सानीबाट सजरजक्षि रहन बीमा गनजि 
पदिछ।  

203. तललाम तबक्री र ि्याङ्क सजरक्षा : सूचना प्रर्वतध उपकरणमा लामो समयसम्म सूचना भण्डारण गने हाडि 
तडस्क, तसडी, म्याग्नेर्टक टेप, म्याग्नेर्टक तडस्क, माईक्रो र्फल्म, जचप्स, मेमोरी काडि, फ्ल्यास स्टोरेज, 
फ्लपी तडस्क, जजप तडस्क, अजप्टकल तडस्क, तडतभतड, म्याग्नेटो अजप्टकल तडस्क, तसम काडि र पेन 
राईभ जस्िा भण्डारण तडभाईसहरू जडान भएका हजन्छन ्। सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी यन्र उपकरण 
तललाम तबक्री गदाि सोमा जडान भएका सूचना भण्डारण गने तडभाईस पतन संगै तललाम हजने र भण्डारण 
भएका सूचना बार्हररएर दजरूपयोग हजन सक्ने जोजखम रहन्छ । सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी यन्र उपकरणमा 
जडान भएको भण्डारण तडभाइस जझकेर वा नि गरेर मार तललाम तबक्री गने कायािलयको नीति रहेको 
पाइएन । जसले गदाि तललाम तबक्री भएका यन्र उपकरणमा भण्डारण गरेको सूचना िर्ा ि्याङ्क 
बार्हररने र दजरूपयोग हजन सक्ने जोजखम देजखयो । त्यस प्रकारका तडभाईसलाई नि गने कायिर्वतध 
नरहेको खण्डमा कायिर्वतध ियार नभएसम्म त्यस्िा तडभाइस (जस्िै हाडि तडस्क) लाई यन्र उपकरणबाट 
तनकालेर सजरजक्षि राखेपश्चाि ्मार तललाम तबक्री गने वा तमन्हा गने प्रावधानको लातग नीतिगि व्यवस्र्ा 
गरी सोको कायािन्वयन गनजिपदिछ ।  
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204. परीक्षण िर्ा जडान -  तनकायहरूमा खररद गरेर ल्याएका, अनजदानमा प्राप्त भएका, अन्यरबाट ममिि 
सम्भार गरी ल्याएका वा अन्य कज नै िररकाबाट प्राप्त भएका सूचना प्रर्वतधसाँग सम्बजन्धि यन्र उपकरण 
िर्ा एजप्लकेसन सोझै जडान नगरी मूख्य प्रणालीभन्दा बार्हर परीक्षण गने संयन्र खडा गरेर सोमा 
परीक्षण पश्चाि प्रतिवेदनका आधारमा जोजखम नभएको तनजश्चि भएपतछ मार मूख्य प्रणालीमा जडान गनजि 
पदिछ । परीक्षण गदाि प्राप्त नतिजाका आधारमा िी उपकरणको प्रयोग र्वतध िर्ा प्रयोग गने िररका, 
लाइसेन्स अवतध, वारेन्टी िर्ा ग्यारेन्टी, उपकरण उपलधधिा अवतध, फेज आउट अवतध, प्रयोग अवतध 
जस्िा र्वषयको समेि यर्कन गनजिपदिछ । र्वभागले यो वषि रू. ८५ लाख ६७ हजार मूल्यका यन्र 
उपकरण िर्ा सफ्टवेयर खररद गरी प्रणालीमा जडान गरेकोमा जडान गनजि पूवि यस र्कतसमको परीक्षण 
गरेको देजखएन । परीक्षण नगरी जडान गदाि भाईरस प्रवेश िर्ा अन्य प्रार्वतधक समस्याहरू आई 
प्रणालीमा जोजखम तसजिना हजन सक्दछ । र्वभागले यन्र उपकरण िर्ा सफ्टवेयरलाई िोर्कएको र्वतध 
िर्ा मापदण्ड अपनाएर परीक्षण पश्चाि ्प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा मार सम्बजन्धि प्रणालीमा जडान गनजिपदिछ। 

संगदठि संस्र्ा, अन्य संस्र्ा र सतमति 

नेपाल राि बैङ्क  
नेपाल राि बैङ्क ऐन, २०१२ अन्िगिि नेपालको केन्द्रीय बैङ्कको रूपमा २०१३ सालमा स्र्ार्पि भई 

हाल नेपाल राि बैङ्क ऐन, २०५८ अन्िगिि सञ्चातलि बैङ्कले नोट िर्ा तसक्का तनष्ष्काशन, मौदद्रक नीतिको िजजिमा 
र कायािन्वयन, र्वदेशी र्वतनमय नीति तनमािण र कायािन्वयन, र्वतनमय दर पिति तनधािरण, र्वदेशी र्वतनमय 
व्यवस्र्ापन र सञ्चालन, वाजणज्य बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ाको तनयमन, तनरीक्षण, सजपररवेक्षण िर्ा अनजगमन गदै 
आएको छ । नेपाल सरकारको बैंर्कङ्ग सल्लाहकार िर्ा र्वत्तीय एजेन्टको रूपमा समेि बैङ्कले कायि गदै आएको 
छ । बैङ्कको केन्द्रीय कायािलय काठमाडौँमा र उपत्यका बार्हर र्वराटनगर, जनकपजर, वीरगन्ज, पोखरा लगायि 
८ शाखा कायािलयमा  १ हजार ४६ कमिचारी कायिरि रहेका छन ्। 

205. रणनीतिक योजना  - बैङ्कको िेस्रो रणनीतिक योजना (२०१७-२१) ले तनधािरण गरेका कायिहरूमध्ये 
र्वत्तीय साक्षरिाको बेस लाइन सभे, र्वत्तीय सचेिना कायिक्रमको प्रभाव अध्ययन, लघजर्वत्त संस्र्ाको 
लातग जोजखम व्यवस्र्ापन तनदेजशका ियारी िर्ा िनाव परीक्षण तनदेजशका ियारी, बैङ्क िर्ा र्वत्तीय 
संस्र्ाको लातग के्रतडट ग्यारेन्टी मेकातनज्म स्र्ापना, तसक्का छजट्टाउने, गन्ने र प्याक गने मेतसन खररद, 
आधजतनक स्मारकीय िर्ा सजनको तसक्का टकमरी गने मेतसन खररद, र्वत्तीय तनदेजशकाहरूको तनयमावली 
ियारी र र्वत्तीय सेवा उपभोक्ता संरक्षण र्वतनयमावली ियारी गने कायि रणनीतिक योजनाको अवतधमा 
सम्पन्न गरेको छैन ।  

206. र्वत्तीय जस्र्ति र सञ्चालन नतिजा - बैङ्कको २०७८ आषाढ मसान्िको पजाँजी रु ५ अबि, जगेडा िर्ा 
सजञ्चि मजनाफा रू.३ खबि ५० अबि ९७ करोड ६२ लाख िर्ा दार्यत्व रू.११ खबि ८२ अबि ६६ 
करोड २४ लाख रहेको छ । सम्पजत्त रू.१५ खबि ३८ अबि ६३ करोड ८६ लाखमध्ये नगद िर्ा 
नगद सरहको सम्पजत्त रू.६ खबि २५ अबि २३ करोड ९६ लाख िर्ा तधिोपर लगानी रु ६ खबि ८८ 
अबि ७२ करोड १५ लाख रहेको देजखन्छ । र्विरण योग्य आम्दानी गि वषि रू.२८ अबि २१ करोड 
१४ लाख रहेकोमा यो वषि रू.१९ अबि ३५ करोड ६५ लाख रहेको छ । मजख्यिः धयाज आम्दानी 
घटेको र सञ्चालन खचि बढेकोले र्विरण योग्य आम्दानी घटेको देजखन्छ । 
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207. अनजपाि र्वश्लषेण - सम्पजत्तमा  आम्दानी अनजपाि गि वषि ८ प्रतिशि रहेकोमा यो वषि २ प्रतिशि मार 
रहेको छ । पजाँजी लगानीमा खजद सञ्चालन नाफा अनजपाि गि वषि ३३ प्रतिशि रहेकोमा यो वषि ९ 
प्रतिशि रहेको छ । चालज सम्पजत्तमा चालज दार्यत्वको अनजपाि गि वषि १२५ प्रतिशि रहेकोमा यो वषि 
१६० प्रतिशि पजगेको छ । नगद अनजपाि गि वषि १.२० गजणा रहेकोमा यो वषि १.२९ गजणा छ । 
खजद चालज पजाँजी गि वषि रू.१ खबि १४ अबि २२ करोड रहेकोमा यो वषि रू.२ खबि ८८ अबि २६ 
करोड पजगेको छ । कज ल नाफा अनजपाि गि वषि ९४ प्रतिशि रहेकोमा यो वषि ८८ प्रतिशि रहेकोले 
मजनाफा अनजपाि घटेको छ । मजनाफा घट्नजको कारण र्वश्लषेण गरी यसमा सजधार गनजिपदिछ ।  

208. र्वत्तीय प्रतिवेदनमान कायािन्वयन - नेपाल राि बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ९० ले बैङ्कको र्हसाब खािा 
नेपाल लेखामान अनजसार राख्नजपने उल्लेख गरेबमोजजम बैङ्कले आफ्नो र्वत्तीय र्ववरण नेपाल र्वत्तीय 
प्रतिवेदन मानबमोजजम ियार गरेको छ । बैङ्कद्वारा तनयमन िर्ा सजपररवेक्षण हजने बैङ्क िर्ा र्वत्तीय 
संस्र्ामध्ये क, ख िर्ा ग वगिका बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ाहरूको मार र्वत्तीय र्ववरण नेपाल र्वत्तीय 
प्रतिवेदनमानबमोजजम भए नभएको अनजगमन गरेको छ । त्यसैगरी घ वगिका लघजर्वत्त कम्पनीको हकमा 
र्ोक िर्ा तनक्षेप सङ्कलन गने लघजर्वत्त संस्र्ालाई मार २०७७।७८ देजख नेपाल र्वत्तीय प्रतिवेदनमान 
लागू गनि तनदेशन ददएको िर्ा अन्य लघजर्वत्त संस्र्ाले प्रतिवेदनमान लागू गरे नगरेको सम्बन्धमा 
अनजगमन नगरेको व्यहोरा गि वषि औलं्याइएकोमा जस्र्ति यर्ावि छ ।  

209. मजद्रा पररचालन - राि बैङ्कले मूल्य स्र्ार्यत्व कायम गरी समर्िगि आतर्िक स्र्ार्यत्व कायम गनि, प्रक्षेपण 
क्षमिाको सजदृढीकरण र सबल तनगरानी प्रणाली कायम गरी आतर्िक वरृ्िलाई टेवा पजर् याउाँदै आएको 
छ। प्रचलनमा रहेका मजद्रा गि वषिको रू.५ खबि ७९ अबिबाट बढेर यो वषि रू.६ खबि ६९ अबि पजगेको 
र र्वगि पााँच वषिदेजख हरेक वषि झण्डै ३ देजख १५ प्रतिशिको दरले वदृद्व भएको देजखन्छ। आतर्िक 
सवेक्षण २०७७।७८ अनजसार कज ल गाहिस््य उत्पादन सन ्२०१६।१७ को रू.३० खबि ७७ अबिबाट 
बढेर २०२०।२१ मा रू.४२ खबि ६६ अबि पजगेको छ । नेपालको  कज ल खचियोग्य आयको िजलनामा 
प्रचलनमा रहेको मजद्रा ११.७३ प्रतिशि छ । सन ्२०२०।२१ को अन्त्यमा प्रचलनमा रहेको मजद्रामध्ये 
रू.९९ अबि ९४ करोड मारै बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ाहरूसाँग मौज्दाि रहेको छ ।  

अनौपचाररक अर्ििन्रको अजस्ित्वले मजद्राको ठूलो र्हस्सा चलन चल्िीमा हजने गदिछ। 
अनौपचाररक अर्ििन्रको प्रतिबन्ध, नेपाल सरकार २०१८ को प्रतिवेदनअनजसार नेपालको कररब ४९.९ 
प्रतिशि पेशा व्यवसाय कानूनी रूपमा दिाि नभएको र कूल जनसंख्याको २५.७९ प्रतिशि रोजगारी 
अनौपचाररक क्षेरमा रहेको अनजमान गररएको छ । अनौपचाररक क्षेरलाई समेटी देशको सबै आतर्िक 
कारोबारलाई औपचाररक अर्ििन्रको पररतधतभर ल्याउनजपने अवस्र्ा छ । राि बैङ्कले अनौपचाररक 
अर्ििन्रमा उजचि ध्यान ददाँदै चलनचल्िीमा रहेका मजद्राको प्रयोग बारे अध्ययन गनजिपदिछ ।  

210. बैंर्कङ्ग कजािको प्रयोग- बैंर्कङ्ग कसजर िर्ा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ अनजसार कसैले पतन बैंङ्क वा 
र्वत्तीय संस्र्ाबाट जजन प्रयोजनको लातग कजाि सजर्वधा तलएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यर प्रयोग 
गरी वा गराई कजािको दजरूपयोग गनि वा गराउन नहजने व्यवस्र्ा छ । इजाजि प्राप्त बैङ्क िर्ा र्वत्तीय 
संस्र्ाहरूबाट कजाि तलने र्वतभन्न उद्योग, व्यवसायीहरूले जजन प्रयोजनका लातग कजाि तलएको हो सोही 
प्रयोजनमा उपयोग गनजिपदिछ । र्वतभन्न कजाि तलने त्यस्िा व्यवसायीले बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ाबाट तलएको 
कजाि िोर्कएको प्रयोजनमा प्रयोग नगरी सञ्चालक िर्ा सम्बि पक्षालाई सापटी ददनेलगायिका कायिमा 
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प्रयोग गरेको देजखन्छ । यो व्यहोरा त्यस्िा व्यवसायीहरूले िोर्कएको प्रयोजनमा प्रयोग नभएको भनी 
आफैले पेस गरेको आय र्ववरणमा खचि कट्टी अमान्य गरेको वा कर परीक्षणबाट अमान्य गरेको पजर्ि 
हजन्छ । िसर्ि बैङ्कले गने सजपररवेक्षणलाई सबल र प्रभावकारी बनाई र्वत्तीय क्षेरबाट प्रवाह भएको कजाि 
िोर्कएको प्रयोजनमा उपयोग भएको सजतनजश्चि गररनजपदिछ ।  

211. बैंर्कङ्ग सेवा - स्र्ानीय िह ७५३ मध्ये अजघल्लो वषि ७४७ मा र यो वषि ७५० स्र्ानीय िहमा बैंर्कङ 
सेवा पजगेको बैङ्कले जनाएको छ । बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ाको शाखा संख्या गि वषि ९ हजार ७६५ 
रहेकोमा यो वषि १० हजार ६८३ पजगेको छ । बैंर्कङ्ग सेवा कररब सबै स्र्ानीय िहमा उपलधध 
भएकोले नगदरर्हि बैंर्कङ कारोबार गनि तडजजटल बैंर्कङ्ग प्रवििन गनजिपदिछ।  

212. मौदद्रक नीति - यो वषिको मौदद्रक नीतिले औसि भाररि कजािदर १ देजख ५ प्रतिशिको सीमातभर हजने 
लक्ष्य राखेकोमा ४.१४ प्रतिशि भई सीमातभरै रहेको छ । कज ल ग्राहिस््य उत्पादनको लक्ष्य ४.०१ 
प्रतिशि रहेकोमा कोतभड-१९ बाट तसजजिि बन्दाबन्दीका कारण केही कमी हजने अनजमान छ । यस 
आतर्िक वषिको मौदद्रक नीतिको उपलजधध हेदाि उपभोक्ता मजद्रास्फीति दर ७ प्रतिशितभर राख्न ेलक्ष्य 
रहेकोमा ३.६ प्रतिशि रहेको छ । र्वस्ििृ मजद्रा आपूतििको वरृ्ि दर १८ प्रतिशि अनजमान गररएकोमा 
२१.८ प्रतिशि रहेको पाइयो । र्वत्तीय क्षेरबाट तनजी क्षेरलाई ऋण ददने वरृ्ि दर २० प्रतिशि 
अनजमान गररएकोमा उक्त दर २६.३ प्रतिशि रहेको छ । मौदद्रक नीतिले तनधािरण गरेका लक्ष्यहरू 
हातसल हजनजपदिछ । 

213. सजपररवेक्षण िर्ा तनरीक्षण - बैङ्कबाट प्राप्त र्ववरण अनजसार  यस वषि बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ाहरूको 
सजपररवेक्षणसम्बन्धी र्ववरण देहायबमोजजम रहेको छ: 

बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ा जम्मा संख्या सजपररवेक्षण संख्या सजपररवेक्षण प्रतिशि 
क वगि  २७ ३ ११.00 
ख वगि  १८ ८ ४४.00 
ग वगि  १७ ४ २४.00 
घ वगि  ७० १२ १७.00 

जम्मा १३२ २७ २०.४५ 

213.1 उजल्लजखि र्ववरणअनजसार सीतमि (२०.४५ प्रतिशि) बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ाहरूको सजपररवेक्षण भएको 
देजखन्छ । प्राप्त सजपररवेक्षण र्ववरणअनजसार बैङ्कहरूका सञ्चालक सतमतिका सदस्यहरू बैङ्कको पररचालन 
गतिर्वतधहरू, जस्िै: मानव संसाधन, भाडाको भवनको ठेक्का नवीकरण र खररद प्रर्क्रयामा उपसतमति 
सदस्यको रूपमा संलग्न रही कायि गरेको देजखन्छ । सञ्चालक सतमतिले असल शासन अभ्यासको 
प्रभावकाररिा, स्वार्िको द्वन्द्व व्यवस्र्ापन, रणनीतिक मूल्यहरूको सन्दभिमा साम्यि र कमजोरीहरूको 
मूल्याङ्कन गने गरेको देजखएन । धेरै बैङ्कमा सो कायि सन्िोषजनक रूपमा नगरेको व्यहोरा राि बैङ्कले र्वगिका 
तनरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । नेपाल राि बैङ्कले जारी गरेको तनदेशनअनजसार बैङ्कको तनरीक्षणद्वारा 
उठाइएका र्टप्पणीहरूको कायािन्वयन िर्ा अनजपालनको जस्र्ति समीक्षा गरी लेखापरीक्षण सतमतिले 
सञ्चालक सतमतिलाई जानकारी गराउनजपदिछ ।  

213.2 अतधकांश वाजणज्य बैङ्कमा मौज्दाि  तनरीक्षण र असामीको प्रमाणीकरण कमजोर रहेको, संस्र्ाको कोष 
सञ्चालक सतमतिका सदस्यहरूको खािामा वा  सहायक कम्पनीको खािामा हस्िान्िरण गरेको, ऋणको 
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मजख्य  उदे्दश्य  स्पि नरहेको, र्वश्वसनीय आधार बेगर ऋणीको के्रतडट मूल्याङ्कन गरेको, लेखापरीक्षण  
भएको र्वत्तीय र्ववरण र अस्र्ायी र्वत्तीय र्ववरणको  तबक्री र आम्दानीको ि्याङ्कमा उल्लेख्य तभन्निा 
रहेको र कजाि व्यवस्र्ा, कजािको गजणस्िर िर्ा व्यवसायको कायि सम्पादनमा आधाररि नभई कजािको 
अवतधमा आधाररि रहेको व्यहोरा समेि सजपररवेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गररएका छन ्। उजल्लजखि 
अवस्र्ाले बैङ्कहरूले गरेको ऋण  व्यवस्र्ापनको अनजगमन कायि कमजोर रहेको देजखन्छ । सञ्चालक 
सतमति र व्यवस्र्ापनलाई ऋण सञ्चालन र गतिर्वतधहरूबारे पयािप्त र समयमै जानकारी प्रातप्तको लातग  
धेरै जसो बैङ्कहरूसाँग ऋण प्रतिवेदन, ऋण केन्द्रीकरण  प्रतिवेदन, जोजखम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र अपवाद 
प्रतिवेदन जस्िा स्वचातलि व्यवस्र्ापन सूचना पितिको प्रतिवेदन गने सफ्ट्वेयरको अभाव देजखन्छ ।  

213.3 सबै बैङ्कले ऋण प्रवाह गदाि आधार दर र र्प्रतमयम र्वतध अपनाउने गरेको देजखन्छ । बैङ्कहरूमा ग्राहकको 
लातग र्प्रतमयम दर तनधािरण गने कज नै ठोस नीति नरहेको, र्प्रतमयमको स्िर ग्राहकको सम्बि जोजखममा 
आधाररि नभई पूणि रूपमा धयवस्र्ापनको र्ववेकमा आधाररि रहेको अवस्र्ा छ । नेपाल राि बैङ्कले 
यी समस्यालाई समाधान गनि सम्बजन्धि बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ालाई  तनदेशन ददएको छ । राि बैङ्कले 
उक्त तनदेशनको पालना गराउनजपदिछ ।  

214. अनजगमन - नेपाल राि बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ५(१)(च) अनजसार वाजणज्य बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ाको 
र्वत्तीय कारोबार सम्बन्धमा आवश्यक तनयमन, तनरीक्षण, सजपररवेक्षण िर्ा अनजगमन गनजिपनेमा वार्षिक 
रूपमा 'क' वगिका वाजणज्य बैङ्कहरूको मार सजपररवेक्षण गरेकोमा तिनीहरूको समूह संस्र्ाहरू सहायक 
वा सहयोगी कम्पनीहरूको सजपररवेक्षणसमेि गरेको छैन । नेपाल राि बैङ्क पजनकि जाि कायिर्वतध, २०७७ 
को बजाँदा १४ (२) अनजसार पजनकि जािको अनजगमन िर्ा तनरीक्षण गनजिपनेमा यस्िो कजाि लगानी रू.१ खबि 
४८ अबि ५७ करोडको सदजपयोग सम्बन्धमा अनजगमन वा तनरीक्षण गरेको छैन । नेपाल सरकारले 
कृर्ष क्षेरको प्रवििन, बेरोजगार यजवालाई रोजगारीको अवसर र र्वदेशबाट फकेका यजवालाई स्वरोजगार 
प्रदान गनि सहजतलयिपूणि कजािका लातग धयाज अनजदानसम्बन्धी एकीकृि कायिर्वतध, २०७५ िजजिमा गरेको 
छ । उक्त कायिर्वतधको पररच्छेद ७ को १९ (ग) बमोजजम सम्बजन्धि बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ाको 
अनजगमन, तनयमन, तनरीक्षण िर्ा सजपररवेक्षण गरी प्रतिवेदन ियार गरेको देजखन्छ । उक्त प्रतिवेदन 
अनजसार ऋणी ६० हजार ८७९ मध्ये ११९ (०.२ प्रतिशि) को  नमूना ि्याङ्क सङ्कलन गरी अध्ययन 
गरेको देजखन्छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा सहजतलयिपूणि कजाि प्रवाह लजक्षि समूहमा नभई पजरानो र स्र्ार्पि 
व्यवसायलाई भएको, कायिर्वतध र्वपरीिको प्रयोजनमा भएको, दोहोरो अनजदान हजने गरी भएको र 
आवश्यकिाभन्दा बढी भएको व्यहोरा उल्लेख छ। परीक्षण िर्ा अनजगमनको दायरालाई र्वस्ििृ रूपमा 
वरृ्ि गरी यसको प्रभावकारीिाबारे र्प परीक्षण र अनजगमन गनजिपने देजखन्छ ।  

215. र्वत्तीय र्ववरण स्वीकृति - बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४७ (२) अनजसार 
लाभांश घोषणा र र्विरण अजघ सम्भार्वि नोक्सानीको व्यवस्र्ा गनजिपदिछ । एक बैङ्कको २०७६।७७ 
को र्विरण योग्य सजञ्चि नाफा रू.३ अबि १० करोड २७ लाख रहेको र्वत्तीय र्ववरण प्रकाशन िर्ा 
लाभांश स्वीकृति गदाि लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका बजाँदाहरू कोतभड -१९ बापि ददनजपने छजट 
रू.२० करोड ४५ लाख लेखाङ्कन नभएको, अन्िर कायािलय र्हसाब डेतबट रू.१ अबि ७८ करोड ८९ 
लाख तमलान नभएको र सस्पेन्स खािा (अन्य सम्पजत्त) मा रू.४० लाख रहेको देजखन्छ । र्वत्तीय 
र्ववरणमा  यसबाट पनि सक्ने असरलाई ध्यान ददएको देजखएन । सारै्, २०७६।७७ को बीमाङ्कीय 
मूल्याङ्कनबमोजजम बीमाङ्कीय नोक्सानी रू.२ अबि २१ करोड ३४ लाखलाई २०७६।७७ को सट्टामा 
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२०७७।७८ मा मार सजञ्चि नाफा नोक्सानमा खचि लेखी तनयमनकारी कोषमा जम्मा गनि तनदेशन 
ददएकोले २०७६।७७ मा सोको लेखाङ्कनले सजञ्चि नाफा नहजनेमा तनदेशनअनजसार गि वषिमा गरेको 
लेखाङ्कनले सो वषि सजञ्चि नाफा देजखन गएको छ । र्वत्तीय र्ववरण स्वीकृति प्रदान गने कायिमा र्वत्तीय 
र्ववरणमा असर नपने गरी उपयजक्त तनयन्रण हजनजपदिछ ।  

216. पजनकि जाि सीमा - नेपाल राि बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ४९ ले नेपाल राि बैङ्कलाई आफूले तनधािरण 
गरेको शिि िर्ा प्रर्क्रयाको अधीनमा रही पजनकि जाि ददन सक्ने व्यवस्र्ा छ । यस वषि  प्रवाह भएको 
पजनकि जािमध्ये २०७८ असारसम्म रू.१ खबि २२ अबि ७ करोड बााँकी रहेको छ । र्वकास कोष रू.४६ 
अबि ९५ करोड रहेकोले पजनकि जाि र्वकास कोषको २.६१ गजणा बढी रहेको छ । पजनकि जाि र्वतनयम, 
२०७७ ले र्वकास कोषको ५ गजणासम्म पजनकि जाि ददन सक्ने सीमा िोकेको छ । पजनकि जाि सजर्वधा राहि 
प्रदान गने प्रमजख साधन हजनजको सारै् यसको सीमा राि बैङ्कको र्वत्तीय जस्र्तिसाँग प्रत्यक्ष समानजपातिक 
हजन्छ । यस्िो सीमा तनधािरणको लातग अध्ययन र प्रभाव र्वश्लषेण भएको छैन । उपलधध कोषभन्दा 
बढीको पजनकि जाि सीमा िोक्नज अजघ सोबाट पने प्रभावको र्वश्लषेण हजनजपदिछ ।  

217. व्यवसाय तनरन्िरिा कजाि - नेपाल राि बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ७५ बमोजजम नेपाल राि बैङ्कले 
नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूणि वा आंजशक स्वातमत्व भएको संस्र्ालाई कज नै प्रकारको र्वत्तीय 
सहयोग प्रदान गनि नतमल्ने व्यवस्र्ा छ । नेपाल सरकारको कायिक्रम व्यवसाय तनरन्िरिा कजािमा 
लगानी गनि नेपाल सरकारको खािामा रू.३ अबि जम्मा गने तनणिय भएकोमध्ये रू.१ अबि ४६ करोड 
जम्मा गरेको छ । नेपाल सरकारले बढीमा ५ प्रतिशिका दरले धयाज उपलव्ध गराउने  गरी उक्त 
रकम  ददएकोमा नेपाल सरकारसाँग सम्झौिा  बमोजजम धयाज आम्दानीको लेखाङ्कन गरेको छैन। 
कानूनको पालना हजने गरी कजाि लगानी गनजिपदिछ । 

218. र्वदेशी मजद्रा व्यवस्र्ापन - नेपाल राि बैङ्क र्वदेशी लगानी िर्ा र्वदेशी ऋण व्यवस्र्ापन र्वतनयमावली, 
२०७८ को र्वतनयम ६(५) अनजसार र्वदेशी लगानी िर्ा आजजिि रकम र्फिाि लैजानको लातग र्वदेशी 
मजद्रा सटही स्वीकृति प्रदान गदाि जजन र्वदेशी लगानीकिाि र देशबाट वैदेजशक लगानी तभतरएको हो सोही 
र्वदेशी लगानीकिािको नाममा रहेको बैङ्क खािामा रकम जम्मा हजने गरी र्फिाि लैजान ददइने उल्लेख 
छ। यस व्यवस्र्ाबाट लगानीकिािको देश बाहेक अन्य देशमा पतन रकम लैजान सक्ने अवस्र्ा देजखन्छ। 
यद्यर्प, लगानीकिािको देश बाहेक अन्य देशमा रकम र्फिाि गने मापदण्ड र अतधकारको िह 
र्वतनयमावलीमा िोर्कएको छैन । लगानी गने देश बाहेक अन्य देशमा रकम र्फिाि गने मापदण्ड स्पि 
रूपमा तनददिि गरी र्ववेकातधकारको प्रयोग घटाउनजपदिछ ।  

218.1 औद्योतगक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ३७(१) बमोजजम उद्योगले उपभोग गनि पाउने सेवा, सजर्वधा, 
छजट र सहजतलयि सहज र समयमै उपलधध गराउने उदे्दश्यले नेपाल सरकारले एकल र्वन्दज सेवा केन्द्र 
सञ्चालन गरेको छ । र्वदेशी लगानीकिािले लगानी वा लगानीबाट आजजिि रकम र्फिाि लैजान उद्योग 
र्वभागबाट स्वीकृति तलनज पने र र्वदेशी लगानी िर्ा र्वदेशी ऋण व्यवस्र्ापन र्वतनयमावली, २०७८ 
को र्वतनयम ४ (३) बमोजजम शेयर हस्िान्िरण बापिको र्वदेशी मजद्रा र्फिाि लैजानको लातग नेपाल राि 
बैङ्कमा तनवेदन ददनज पने व्यवस्र्ा छ । उद्योग र्वभागमा पर्हले नै पेस गरेको कागजाि नेपाल राि 
बैङ्कमा पजन: पेस गनजिपने भएकोले एकल र्वन्दज सेवा केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउनजपदिछ ।  
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218.2 वैदेजशक लगानीसम्बन्धी अतभलेखहरू कम्प्यजटरको एक्सेल तसटमा राखेकोले स्वीकृि भएका िर्ा पेजन्डङ्ग 
भएका फाइलहरूको शजििा र जस्र्तिको परीक्षण गनि अतधक मेहनि र समय लाग्ने देजखएको छ । 
समान कागजािहरू धेरै ठाउाँमा र धेरै पटक पेस गदाि  अतिररक्त समय र लागि लाग्ने भएकाले 
वैदेजशक लगानी अन्िगिि बैंर्कङ्ग प्रणालीमाफि ि ्जम्मा भएको रकमलाई अनलाईन प्रतिवेदनमाफि ि ्प्राप्त 
गरी वैदेजशक लगानीको लेखाङ्कन िर्ा अतभलेख व्यवजस्र्ि गनजिपने देजखन्छ । 

219. सजनमा लगानी - सजन सजञ्चि व्यवस्र्ापन नीति, २०७० अनजसार र्वद्यमान सजनको भण्डारलाई सजधार गनि 
दोस्रो रणनीतिक योजनाअन्िगिि कज ल र्वदेशी मजद्रा सजञ्चतिको न्यूनिम ५ देजख १० प्रतिशि सजनमा 
लगानी हजनजपने व्यवस्र्ा छ । सजनको ररजभिमा २०७८ आषाढ मसान्िसम्म ४.५९ प्रतिशिले हजने 
रू.६० अबि २७ करोड मार लगानी भएको देजखन्छ । भौतिक परीक्षण प्रतिवेदन अनजसार ६०० देजख 
९९९.६० टचका र केही गजणस्िर तनधािरण नभएको सजन रहेको देजखन्छ । िर बैङ्कले सजञ्चि सबै 
सजनलाई ९९९.९ टचको दर रेटको आधारमा मूल्याङ्कन गरेको छ । त्यसैगरी सजञ्चि चााँदीको पतन 
गजणस्िर तनधािरण बेगर सबै सजञ्चि चााँदीलाई ९९९.९ टचको दर रेटको आधारमा मूल्याङ्कन गरेको छ। 
न्यून गजणस्िरको सजन, गजणस्िर तनधािरण नभएको सजन र चााँदीलाई असल सजन िर्ा चााँदीको दररेटरमा 
मूल्याङ्कन गरराँ दा सजञ्चि सजन र चााँदीको मूल्य वास्िर्वक मूल्यभन्दा बढी रहेको देजखन्छ ।  

बैङ्कले सजनचााँदीको भौतिक परीक्षणमा  गजणस्िर परीक्षण नगरी र्वगि वषिका परीक्षणलाई आधार 
तलएको, चााँदीको  िौल जााँच गनि ठूलो क्षमिाको िौलने मेतसनको अभावको कारण िौलको परीक्षण 
नगरी यस अजघ गरेको भौतिक परीक्षण लाई नै आधार तलएको, सजञ्चि तसक्का २ करोड र्ान भन्दा बढी 
रहेकोमा प्रत्येकको गणना नगरी प्रत्येक रममा तसक्का रहेको जनाई अनजमान गरी रमको बार्हर पर्ट्ट 
उल्लेख भएको संख्यालाई आधार मानी गणना गरेको, भौतिक परीक्षणमा १९ लाख ५३ हजार ६६२.१० 
ग्राम सजञ्चि सजन स्टक रहेको मध्ये ८ लाख ८३ हजार ६१७.१ ग्राम सजञ्चि सजनको गजणस्िर यर्कन 
नै नभएको र सजञ्चि सजनको भौतिक परीक्षण गदाि जजन्सी अतभलेखमा रहेको मौज्दािभन्दा ०.२४८२ 
र्कलोग्राम घटी देजखएको छ । यो वषि पशजपति र्वकास कोषलाई सजन तबक्री गनिका लातग सजन िौलाँदा 
बैङ्कको प्रणालीमा पर्हला नै िौल गरी उल्लेख गरेको सजनको पररमाणभन्दा १३६.१० ग्राम बढी रहेको 
पाइयो । सजन चााँदीको गजणस्िर एवं सोअनजसार मूल्य र पररमाण समेि यर्कन हजने गरी भौतिक परीक्षण 
गनजिपदिछ ।   

220. भ जक्तानी प्रणालीको लेखापरीक्षण - नेपाल राि बैङ्कको एकीकृि भ जक्तानी तनदेजशकाको बजाँदा ३(२) बमोजजम 
प्रत्येक तनकायले भ जक्तानी प्रणालीको लेखापरीक्षण गरी आतर्िक वषि समाप्त भएको ६ मर्हनातभर प्रणाली 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन राि बैङ्कलाई बजझाउनजपने उल्लेख भएबमोजजम प्रणाली लेखापरीक्षण गरेको पाइएन। 
प्रणाली लेखापरीक्षणको दायरा र मापदण्डहरू राि बैङ्कको  तनदेशनहरूमा तनददिि हजनजपछि । कज ल ३८ 
मध्ये, ६ तनकायले पर्हले नै प्रणाली लेखापरीक्षण गराइसकेका र ७ तनकायले गराउने प्रर्क्रयामा देजखएका 
छन ्। िीमध्ये कतिपय नयााँ संस्र्ाले व्यवसार्यक सञ्चालनसमेि शजरु गरेका छैनन।् 

221. र्हसाब समायोजन - ई-मनी धयालेन्स र सेटलमेन्ट बैङ्कमा पीएसपीहरूको सेटलमेन्ट खािामा रहेको 
मौज्दाि बराबर हजनजपछि । पीएसपीको सेटलमेन्ट खािामा रहेको मौज्दाि ई मनी धयालेन्सभन्दा रू.३० 
करोड ९९ लाख ४० हजारले कम भएको पाइयो । ई-मनी धयालेन्स र सेटलमेन्ट बैङ्कसाँगको मौज्दाि  
बीच कज नै तभन्निा आएमा समायोजन हजनजपदिछ । एक पीएसपीको सम्बन्धमा राि बैङ्कले तभन्निाको कारण 
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माग गरेकोमा पीएसपीले सही मौज्दाि बजझाएकोमा सेटलमेन्ट बैङ्कले गलि मौज्दाि बजझाएको प्रतिर्क्रया 
ददएको छ । राि बैङ्कले तभन्निा पत्ता लगाई र्हसाब समायोजन गनजिपदिछ । 

222. आन्िररक लेखापरीक्षण- नेपाल राि बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ९३ बमोजजम बैङ्कले प्रत्येक आतर्िक 
वषि पूरा भएको तमतिले चार मर्हनातभर नेपाल सरकारलाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गनजिपने व्यवस्र्ा 
छ। आन्िररक लेखापरीक्षण समयमै सम्पन्न गररसक्नज पनेमा अजन्िम लेखापरीक्षणको अवतधमा  र्वभाग 
र प्रदेश कायािलयहरूको आन्िररक लेखापरीक्षण भएको छैन । बैङ्कले आन्िररक लेखापरीक्षण ददग्दशिन  
िजजिमा गरेिापतन जोजखममा आधाररि आन्िररक लेखापरीक्षण कायि भएको छैन । आन्िररक लेखापरीक्षण 
समयमै गराई सोको प्रभावकाररिालाई सजधार िर्ा सजदृढ गनजिपदिछ ।  

223. र्वत्तीय सूचना इकाई - नेपाल एतसया प्यातसर्फक ग्र जप अफ मनी लाउन्डररङ (एपीजी) को सदस्य भएकोले  
सम्पजत्त शजिीकरण िर्ा र्वत्तीय आिङ्कवाद र्वरुिको नीति, कानजनी र संस्र्ागि व्यवस्र्ा गरेको छ । 
दोस्रो रार्िय रणनीति िर्ा कायि योजना २०७६-२०८१ ले र्वत्तीय सूचना इकाई र नेपाल राि बैङ्कलाई 
जजम्मेवार तनकायको रूपमा पर्हचान गरेको छ ।  रार्िय रणनीति िर्ा कायियोजनाले िोकेका केही 
कायि कायािन्वयन हजन बााँकी रहेका छन ्। रार्िय उच्च प्रोफाइलका व्यजक्तका डाटाबेस राखी ररपोर्टिङ 
संस्र्ालाई जानकारी सछ चार गने, सम्पजत्त शजिीकरण (मनी लाउन्डररङ्ग) तनवारण ऐन, २०६४ को 
पररच्छेद -६ ख बमोजजम लजक्षि र्वत्तीय कारबाही कायिदल, आतर्िक समन्वय र र्वकासका लातग संस्र्ा 
िर्ा संयजक्त राि संघ जस्िा संस्र्ाबाट सूचीबि प्रणालीगि कमजोर देशहरू एवं कारबाही भएका 
व्यजक्तको सूची  ियार गने, सम्पजत्त शजिीकरण र  र्वत्तीय सजरक्षाका लातग एकीकृि पयिवेक्षण प्रणालीको 
र्वकास गने लगायिको क्षेरमा कज नै कायि भएको छैन । र्वत्तीय सूचना इकाई र नेपाल राि बैङ्क 
लगायि अन्य ररपोर्टिङ र जजम्मेवार तनकायहरूले रार्िय रणनीतिमा तनधािरण गररएको रणनीतिक कायि 
योजनालाई समय सीमातभर कायािन्वयन गनजिपदिछ। र्वत्तीय सूचना इकाईको प्रणालीगि सजरक्षा र 
अतभलेखको र्वश्वसनीयिा सम्बन्धमा सूचना प्रर्वतधसम्बन्धी लेखापरीक्षण हजनजपदिछ ।  

224. प्रिीि पर र्हसाब -  बैङ्कले  ियार गरेको प्रिीि पर माजजिन खािासम्बन्धी र्वतभन्न अतभलेख एवं 
प्रतिवेदनहरू एक अकािसाँग तभडान भएको छैन । प्रिीि परको लेखाअनजसार रू.७ अबि ८७ करोड २० 
लाख, एक्सेल तसटअनजसार रू.६ अबि ६१ करोड १६ लाख, मेमोराण्डम लेखाअनजसार रू.३ अबि २७ 
करोड ७२ लाख र सूचना प्रर्वतध प्रणालीअनजसार रू.४५ अबि ८२ करोड ३१ लाख रहेको छ। प्रिीि 
पर माजजिन खािा लामो समयदेजख र्हसाव तमलान नगरी  यर्ाविै रहेको छ । बैङ्कले अपनाएको सूचना 
प्रर्वतधसम्बन्धी प्रणालीले लामो समयदेजख पेजन्डङ्ग रहेका र अवतध समाप्त भइसकेको र्हसाब देखाउाँदैन। 
लामो समयसम्म र्हसाब तमलान नभई प्रिीि पर माजजिनको समयमै टजङ्गो लगाउन नसक्दा र्वदेशी मजद्राको 
दजरूपयोग िर्ा अपचलन हजने जोजखम रहन्छ । बैङ्कले सम्बजन्धि तनकाय/संस्र्ासाँग समन्वय गरी पेजन्डङ्ग 
प्रतििपर माजजिनको र्हसाब तमलान गनजिपदिछ । 

225. शेयर तबक्री - नेपाल राि बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ३ अनजसार नेपाल राि बैङ्क एक अर्वजच्छन्न 
उत्तरातधकारवाला स्वशातसि र संगदठि संस्र्ा हो । बैङ्कले २०७७।७८  मा ४३ लाख ६२ हजार 
१७६ र्कत्ता शेयरको मूल्याङ्कन नगरी  नेपाल सरकारलाई उक्त शेयरबापि रू.२ अबि ६५ करोड ७२ 
लाख र हकप्रद शेयरको रू.१८ करोड १३ लाखले रू.२ अवि ८३ करोड ८५ लाख  मा  हस्िान्िरण 
गरेको छ । उक्त रकममध्ये रू.९९ करोड ५५ लाख नगदमा प्राप्त भए िापतन बााँकी रू.१ अबि ६६ 
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करोड १६ लाख नेपाल सरकारलाई ददने लाभांशमा समायोजन गने गरी लेखाङ्कन गरेको छ । नेपाल 
राि बैङ्कको स्वातमत्वमा रहेको टक्सार र्वभागअन्िगििको लागि रू.८ लाख ६१ हजारको ११ रोपनी 
८ आना ३ पैसा जग्गा मूल्याङ्कन नगरी नेपाल सरकारलाई हस्िान्िरण गरेको छ । कम्पनी तनदेजशका, 
२०६५ को दफा ६ को प्रावधानले गैरसरकारी संस्र्ालाई कम्पनीको प्रोमोटर हजन बन्देज लगाएको 
छ। र्वतभन्न ३८ माइक्रोफाइनान्सका प्रोमोटर शेयरहरू अझै पतन गैरसरकारी संस्र्ाहरूको स्वातमत्वमा 
रहेको र सो शेयरहरू तबक्री भएका छैनन।् प्रोमोटर शेयरहरूमा लाभांश समेि र्विरण भइरहेको 
देजखन्छ। यसमा तनयन्रण हजनजपदिछ ।  

226. आवतधक मूल्याङ्कन - नेपाल राि बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ३३(४) बमोजजम सञ्चालक सतमतिले 
आफ्नो कायिसम्पादनको तसलतसलामा देशको मौदद्रक िर्ा आतर्िक अवस्र्ाको आवतधक रूपमा मूल्याङ्कन 
गनजिपने व्यवस्र्ा छ । व्यवस्र्ापन सतमतिले कम्िीमा मर्हनाको एक पटक सञ्चालक सतमतिमा बैङ्कको 
प्रशासन र सञ्चालन, मौदद्रक िर्ा अन्य तनयामक नीतिहरूको सञ्चालन, देशको बैंर्कङ्ग प्रणालीको 
स्वस््यिा, मजद्रा, पजाँजी र र्वदेशी र्वतनमय बजार, त्यस्िा नीतिहरूको कायािन्वयन र त्यसले बैंर्कङ्ग 
प्रणालीमा पानि सक्ने प्रभाव,  पररजस्र्ति र महत्वपूणि घटनाहरूको बारेमा मातसक रूपमा प्रतिवेदन 
गनजिपनेमा रैमातसक रूपमा प्रतिवेदन पेस गने गरेको छ । ऐनअनजसार मातसक रूपमा प्रतिवेदन नगदाि  
देशको मौदद्रक िर्ा आतर्िक अवस्र्ाको अवतधको आधारमा मूल्याङ्कन गने राि बैङ्क ऐनको उदे्दश्य पजरा 
भएको सजतनजश्चि नभएकोले कानूनले िोकेअनजसार आवतधक रूपमा देशको मौदद्रक िर्ा र्वत्तीय जस्र्तिको 
मूल्याङ्कन हजनजपदिछ । 

कमिचारी सछ चय कोष   
सेवा तनवतृ्त सेनाको सञ्चय कोष रकम व्यवस्र्ापन गने प्रमजख उदे्दश्यले १९९१ सालमा सैतनक द्रव्य 

कोष स्र्ापना भएकोमा हाल तनजामिी, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीलगायिका कमिचारीको सञ्चय कोष रकम 
प्रभावकारी ढङ्गले व्यवस्र्ापन गने प्रमजख उदे्दश्यले कमिचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ अनजसार कोष सञ्चालनमा 
छ । कोषले साविजतनक र तनजी क्षरेका कमिचारीहरूलाई पतन आफ्नो दायरामा समेटेको र २०७८ असार 
मसान्िसम्म कररब ६ लाख २८ हजार सञ्चयकिािको सजञ्चि कोष रकम व्यवस्र्ापन गदै आएको छ ।  

227. र्वत्तीय जस्र्ति र सञ्चालन नतिजा - कोषको २०७८ आषाढ मसान्िको सजञ्चि कोष रू.३ खबि ९७ अबि 
५७ करोड ३५ लाख, तनवजृत्तभरण कोष रू.१ अबि ४५ करोड ७४ लाख, जगेडा िर्ा बचि रू.४१ 
अबि ९७ करोड ५7 लाख र अन्य दार्यत्व रू.५ अबि ६५ करोड ९६ लाख रहेको छ । जस्र्र सम्पजत्त 
रू.६८ करोड ७० लाख,  लगानी रु ३७ अबि २१ करोड  ३६ लाख, कजाि िर्ा सापटी रू.२ खबि 
७२ अबि ५९ करोड ६० लाख र अन्य चालज सम्पजत्त रू.१ खबि ३६ अबि 16 करोड ९६ लाख समेि 
सम्पजत्त रू.४ खबि ४६ अबि ६६ करोड ६२ लाख रहेको देजखन्छ । गि वषि रू.३ अबि ४३ करोड 
४६ लाख नाफा रहेकोमा यो वषि रू.३ अबि ९३ करोड ६५ लाख नाफा भई सजञ्चि नाफा रू.४ अबि 
५५ करोड ९४ लाख पजगेको छ। कोषले गि वषि रू.३३ अबि ३८ करोड ३१ लाख आम्दानी गरेकोमा 
यो वषि रू.३३ अबि ११ करोड ८ लाख आम्दानी गरेको छ । 

228. र्वत्तीय अनजपाि र्वश्लषेण - सम्पजत्त र आम्दानी अनजपाि गि वषि ११.५९ गजणा रहेकोमा यो वषि १३.४९ 
गजणा रहेको छ । पजाँजी लगानीमा सञ्चालन नाफा गि वषि ०.९० प्रतिशि रहेकोमा यो वषि ०.८९ 
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प्रतिशि रहेको छ । चालज सम्पजत्त र चालज दार्यत्वको अनजपाि गि वषि २.९१ गजणा रहेकोमा यो वषि 
१.६८ गजणा रहेको छ । नगद अनजपाि गि वषि ०.०१ गजणा रहेकोमा यो वषि ०.०३ गजणा रहेको छ। 
खजद चालज सम्पजत्त गि वषि रू.१ खबि ३३ अबि ५२ करोड ६२ लाख रहेकोमा यो वषि रू.१ खबि ७ 
अबि ३० करोड १४ लाख पजगेको छ । कज ल नाफा आम्दानी अनजपाि गि वषि १०.२९ प्रतिशि 
रहेकोमा यो वषि ११.८९ प्रतिशि पजगेको देजखन्छ ।  

229. र्वत्तीय प्रतिवेदनमान कायािन्वयन - नेपाल चाटिडि एकाउन्टेनन्ट्स संस्र्ाले सबै सरकारी तनकायमा नेपाल 
र्वत्तीय प्रतिवेदनमान लागू गने व्यवस्र्ा कायम गराएअनजसार कोषले र्वत्तीय प्रतिवेदन नेपाल र्वत्तीय 
प्रतिवेदनमानबमोजजम ियार गदाि पररभार्षि कमिचारी सजर्वधाको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कनअनजसारको नोक्सान 
र्वगि ३ वषिको रू.१ अबि ७ करोड २६ लाखलाई सम्बजन्धि वषिको सजञ्चि नाफाबाट घटाउनजपनेमा 
साधारण जगेडा कोषबाट घटाएको देजखन्छ । यसअनजसार कोषको २०७७।७८ को र्विरण योग्य 
नाफा रू.८६ करोड २ लाख रहने िर्ा २०७५।७६ र २०७६।७७ को पररभार्षि कमिचारी सजर्वधाको 
बीमाङ्कीय नोक्सानीले र्वत्तीय र्ववरणमा असर पने हजाँदा िदनजसारको रकम सजतनजश्चि गरी यस वषिको 
र्वत्तीय र्ववरणमा खजलासा सर्हि समायोजन गनजिपने देजखन्छ ।   

230. र्वमान खररद कजाि - नेपाल वायजसेवा तनगमसाँग कोषले गरेको ऋण सम्झौिाअनजसार र्वमान खररद गनि 
नेपाल सरकारको जमानीमा कोषले रू.२२ अबि ऋण प्रवाह गरेकोमा तनगमले २०७६ सालको िेस्रो 
रैमासदेजख भ जक्तानी नगरेको रू.१ अबि ५६ करोड धयाज सछ चय कोषद्वारा पजाँजीकरण गने सञ्चालक 
सतमतिको तनणियअनजसार गि वषिसम्म सााँवा रू.२३ अबि ५६ करोड पजगेको छ । यो वषि प्राप्त हजन 
नसकेको सााँवा रू.१ अबि ५६ करोड र धयाज रू.२ अबि ३२ करोडलाई व्यवस्र्ा गरेको कारण सोही 
रकमले नाफा घट्न गई सोबाट सञ्चयकिािलाई र्विरण हजने प्रतिफलमा कमी आएको छ । ठूला र 
दीघिकालीन पररयोजनाहरूमा लगानी गदाि र्वस्ििृ अध्ययन, जोजखम र्वश्लषेण, पररयोजनाको सबल िर्ा 
दजबिल पक्षहरू र कजाि तलनेको व्यावसार्यक योजना जस्िा र्वषयहरूमा अध्ययन, र्वश्लषेण र मूल्याङ्कन 
पश्चाि मार कजाि प्रवाह गनजिपदिछ । नेपाल सरकारले जमानिमा ददएको ऋणको सााँवा धयाजको भार 
सछ चय किािलाई पानजि हजाँदैन यसको लातग छज टै्ट  प्रबन्ध तमलाउनजपदिछ ।    

231. लगानी - कोषको सञ्चालक सतमतिबाट बेिन कणािली सञ्चयकिाि जलर्वद्यजि कम्पनी तलतमटेडमा कोष र 
सञ्चयकिािद्वारा  क्रमशः १५ प्रतिशि र ४० प्रतिशि शेयरमा लगानी गने तनणिय भएको छ । कमिचारी 
सञ्चय कोष ऐन, २०१९ मा  कोषले संस्र्ा प्रवििन गनि पाउने प्रावधान देजखंदैन। ऐनमा जलर्वद्यजि 
उत्पादन गनिको लातग कम्पनी वा संस्र्ाको स्र्ापना र सञ्चालन गने कायिक्षेर उल्लेख नभएको अवस्र्ामा 
कोषले बेिन कणािली सञ्चयकिाि जलर्वद्यजि कम्पनी तलतमटेड प्रवििन र सञ्चालन गने गरी गरेको तनणिय 
पजनरावलोकन हजनजपदिछ ।  

232. अस्र्ायी सञ्चयकिाि खािा  - सङ्कलन शाखाले पठाएको फााँटवारी सम्बजन्धि शाखाले प्रर्वर्ि गदाि पूणि 
र्ववरण नआएमा वा र्ववरणमा अपूणि वा दद्वर्वधा भएको खण्डमा फााँटवारी शाखाले नयााँ अस्र्ायी सञ्चय 
कोष नम्बर िर्ा कोड तसजिना गरी सो खािामा प्रर्वि गने गरेको छ । कोषको यो वषि सम्म ३० 
हजार ७०५ अस्र्ायी सञ्चयकिाि खािामा रू.१ अबि ५ करोड प्रर्वि गरेको छ । सञ्चयकिािलाई सो 
खािाको बारेमा सामान्यिः जानकारी नहजने हजाँदा सञ्चयकिािले पूरा कोष रकम पाउनको लातग अस्र्ायी 
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सञ्चयकिाि खािा पर्हचान गरी उक्त रकम स्र्ायी सञ्चयकिाि खािामा जम्मा गनि प्रभावकारी व्यवस्र्ा 
तमलाउनजपदिछ । 

233. भाडा असजली - कोषको असजल  हजन बााँकी बहाल िर्ा महसजल रू.६४ करोड ५० लाख रहेकोमा  गि 
आतर्िक वषिमा रू ३१ करोड ३५  लाख असजली  शंकास्पद व्यवस्र्ा कायम गरेको तर्यो । सोमध्ये 
यो वषि रू.५७ लाख असजल भएकोले शंकास्पद व्यवस्र्ाबाट हटाई बााँकी रहेको रू.३० करोड ७७ 
लाख शंकास्पद व्यवस्र्ा कायम गरेको छ । कोषले भाडा उठाउने प्रर्क्रयालाई प्रभावकारी बनाउनजपने 
देजखन्छ । यस सम्बन्धमा देजखएका मजख्य व्यहोरा देहायबमोजजम छन:् 

233.1 कोषको स्वातमत्वमा काठमाडौं, सजन्धारामा रहेको घर भाडामा लगाउने सम्झौताअनजसार  भाडामा तलनेले  
२०७३।१०।६ देजख प्रर्म िीन मर्हनाको अतग्रम भाडा  रू.८ करोड १३ लाख र २०७५ जेठमा 
रू.२ करोड ७१ लाख समेि रू.१० करोड ८४ लाख मार  कोषलाई बजझाएको छ । सम्झौिा  
अनजसारको  भाडा तनयतमि रूपमा प्राप्त नभएकोले कोषले २०७५।१।५ मा रू.३२ करोड ५३ लाखको 
बैङ्क जमानि जफि गरी बक्यौता रकम च जक्ता गनि साविजतनक  सूचना प्रकाजशि गरेको देजखन्छ । 
कोषले जमानि जफि गरेको रकम कटाई २०७७ असार सम्ममा धयाज िर्ा जररबाना  समेि रू.२२ 
करोड ५१ लाख उठाउन बााँकी रहेको छ । सोही भवनको अको  एक भाडावालसाँग २०७६ माघमा 
सम्झौिा भएको र सम्झौिा  अनजसारको  भाडा तनयतमि रूपमा प्राप्त नभएकोले कोषले २०७८  असार 
सम्ममा धयाज िर्ा जररबानासमेि रू.९ करोड ४३ लाख उठाउन बााँकी रहेको छ। उठाउन बााँकी 
भाडा असजल गनजिपदिछ।  

233.2 कोषले २०७१।९।९ मा लगनखेल जस्र्ि भवनको मातसक  भाडा रू.५४ लाख ७० हजार कायम 
गरी एक नीजज कम्पनीसाँग  १५ वषिको लातग करार गरेकोमा भाडा असजली हजन नसक्दा  कोषले उक्त 
करार २०७५।५।१४ मा अन्त्य गरेको छ । र्वतभन् न समयमा भाडावालले तिरेको रकम र बैङ्क 
जमानि जफि गदाि पतन सम्झौिाअनजसारको भाडा तनयतमि रूपमा प्राप्त नभएकोले कोषले २०७८ असार 
सम्ममा धयाज िर्ा जररबानासमेि रू.१२ करोड ५२ लाख उठाउन बााँकी रहेको छ । बक्यौिा 
असजलीको लातग कोष र्क्रयाशील हजनजपदिछ ।  

234. बैङ्क र्हसाब तभडान - कोषको से्रस्िाले देखाएको र बैङ्कले देखाएको मौज्दाि तभडान गनि बैङ्क र्हसाव 
तमलान र्ववरण ियार गनजिपदिछ । बैङ्क मौज्दाि तभडानमा फरक परेको रकम २०७५।७६ सम्म रू.१ 
अबि ६४ करोड २८ लाख, २०७६।७७ सम्म रू.१ अबि ५४ करोड २८ लाख रहेकोमा यस वषि 
से्रस्िाअनजसार रू.४ अबि ४४ करोड ११ लाख र बैङ्क र्ववरणअनजसार रू.६ अबि ७९ करोड ८२ लाख 
रहेकोले रू.२ अबि ३५ करोड ७१ लाख फरक परेको छ । बैङ्क र्हसाब तभडान नभएको रकम गि 
वषिको िजलनामा ५२.७८ प्रतिशिले वरृ्ि भएकोले र्हसाव तमलान गरी अद्यावतधक गनजिपदिछ ।   

235.  कमिचारी सजर्वधा - कोषमा कायिरि कमिचारीलाई कोष भत्ताबापि प्रतिमर्हना रू.१२ हजारसम्म, दैतनक 
खाजा खचि बापि रू.१००, इन्टरनेट िर्ा परपतरका खचिबापि मातसक रू.१ हजार ५००, महाँगी 
भत्ता बापि मातसक रू.२ हजार, अतितर् सत्कार खचि सहायक प्रबन्धकदेजख मातर्का िहलाई मातसक 
रू.५०० सम्म, बाह्य स्टेसन भत्ता रू.४ हजार ७५० सम्म, वार्षिकोत्सव बापि ६७ ददनको िलब भत्ता 
बापि हजने रकम, औषतध उपचार सजर्वधा बापि वार्षिक ५५ ददनको िलब बराबरको रकम, पोशाक 
भत्ता लगायिका सजर्वधा प्रदान गदै आएको छ। यसका अतिररक्त घर सापटी कजाि कायिक्रमबाट ३ 
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वषिको आधारभिू िलब र  घर ममिि सापटी कजाि रू.२५ लाखसम्मको सजर्वधा प्रदान गदै आएको छ। 
सछ चयकिािको र्हिमा समेि तन:शजल्क र सहजतलयिपूणि बस सेवा, सञ्चयकिाि केजन्द्रि अपाटिमेन्ट वा 
हाउजजङ कोलोनी, र्वद्यालय वा अस्पिाल तनमािणलगायिका आय आजिन िर्ा सामाजजक सेवाका क्षरेहरू 
पर्हचान गरी कोषको रकम पररचालन गनजिपदिछ । 

रार्िय वाजणज्य बैङ्क तलतमटेड  
सविसाधारणलाई बैंर्कङ्ग सेवा उपलधध गराउने उदे्दश्यले २०२२ सालमा स्र्ापना भएको यो बैङ्क हाल 

बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ासम्बन्धी ऐन, २०७३ अन्िगिि सञ्चालन हजाँदै आएको छ । बैङ्कमा नेपाल सरकारको 
९९.९७ प्रतिशि र सविसाधारणको 0.03 प्रतिशि शेयर स्वातमत्व रहेको छ । बैङ्कको केन्द्रीय र शाखासमेि 
२५५ कायािलयमा २ हजार १८७ कमिचारी कायिरि रहेका छन ्।  

236. र्वत्तीय जस्र्ति िर्ा सञ्चालन नतिजा- बैङ्कको २०७८ आषाढ मसान्िको ग्राहकहरूलाई प्रदान गरेको खजद 
कजाि रू.१ खबि ७७ अबि ८७ करोड ९ लाख, बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ाहरूलाई प्रदान गरेको खजद कजाि 
रू.१५ अबि ४३ करोड ४० लाख, जस्र्र सम्पजत्त रू.१ अबि ८४ करोड ४२ लाख, लगानी रू.७१ 
अबि ६ करोड १२ लाख र अदृष्ष्य सम्पजत्त रू.५ करोड ७८ लाख समेि रू.३ खबि ९ अबि ९९ करोड 
७५ लाख सम्पजत्त रहेको छ । ग्राहकहरूको तनक्षपे रू.२ खबि ६३ अबि ८३ करोड ६७ लाख समेि 
रू.२ खबि ८१ अबि ३१ करोड ३२ लाख कज ल दार्यत्व रहेको छ । बैङ्कको शेयर पजाँजी रू.१० अबि 
१८ करोड ४९ लाख, जगेडा कोष रू.१५ अबि ३ करोड ५६ लाख िर्ा सजञ्चि नाफा रू.३ अबि ४५ 
करोड ३८ लाख रहेको छ । गि वषिको नाफा रू.४ अबि ३९ करोड १८ लाख रहेकोमा यो वषि रु 
३ अबि ४३ करोड ८९ लाख रहेको छ । बैङ्कले यो वषि रू.१८ अबि ४३ करोड ७२ लाख आम्दानी 
िर्ा रू.१४ अबि ९९ करोड ८३ लाख खचि गरेको छ।  

237. ऋण िर्ा लगानी र्हसाब- बैङ्कको नेपाल तधिोपर बजार (नेप्से)मा सूचीकृि र सूचीकृि नभएका शेयरसमेि 
रू.७१ अबि ६ करोड १२ लाखको लगानी रहेको सारै् सहायक कम्पनीमा रू.२० करोड र सहयोगी 
कम्पनीमा रू.२० करोड ६१ लाख लगानी रहेको छ । बैङ्कले अन्य बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ाहरूलाई 
रू.१५ अबि ४३ करोड ४० लाख र अन्य सविसाधारणलाई रू.१ खबि ७७ अबि ८७ करोड ७ लाख 
कजाि प्रवाह गरेको छ । 

238. र्वत्तीय अनजपाि र्वश्लषेण- बैङ्कको  र्वत्तीय अनजपाि अवस्र्ा देहायअनजसार छ: 
क्र.स. र्ववरण सूचकाङ्क 2074।75 2075।76 2076।77 2077।78 
१ जम्मा आम्दानीको अनजपािमा खजद मजनाफा  प्रतिशि 25.97 30.43 23.17 18.61 
२ प्रति शेयर आम्दानी  रूपैयााँ 30.26 56.04 48.61 37.27 
३ तनके्षप र ऋण प्रातप्तको अनजपािमा धयाज खचि प्रतिशि 1.76 2.59 3.30 2.97 
४ ऋण लगानीको अनजपािमा प्राप्त धयाज  प्रतिशि 9.20 8.97 9.63 6.99 
५ सञ्चालन खचिको अनजपािमा कमिचारी खचि  प्रतिशि 31.48 30.57 24.53 22.45 
६ कज ल सम्पजत्तको अनजपािमा खजद मजनाफा  प्रतिशि 1.42 2.23 1.64 1.10 
७ ऋण लगानीको अनजपािमा तनजष्ष्क्रय कजाि  प्रतिशि 4.75 4.59 4.08 3.23 
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उजल्लजखि र्ववरणअनजसार जम्मा आम्दानीको अनजपािमा खजद मजनाफा, प्रतिशेयर आम्दानी, ऋण 
लगानीको अनजपािमा प्राप्त धयाज र कज ल सम्पजत्तको िजलनामा खजदा मजनाफा अनजपाि गि वषिको िजलनामा 
घटेको देजखन्छ। 

239. तनदेशनको पालना - बैङ्कले नेपाल राि बैङ्कको तनदेजशका र नेपाल राि बैङ्कको कजाि अपलेखन नीति 
अनजसार रू.६ करोड ७७ लाख अपलेखन गदाि अपलेखन गरेको ऋण बापिको तधिो सकार गरी गैर 
बैंर्कङ्ग सम्पतिमा लेखाङ्कन गरेको छैन । बैङ्कले एकल ग्राहक सीमाको पर्हचानको लातग पजमोरी 
सफ्टवेयरको डाटालाई मार आधार मानी ग्राहकको पजनविगीकरण म्यानजयल रूपमा गने गरेको बाहेक 
कम्पनी रजजिारको कायािलय वा कज नै पतन अन्य तनकायहरूबाट र्ववरण सङ्कलन गरेको छैन।  

कज नै पतन कम्पनीमा सो कम्पनीको च जक्ता पजाँजीको अतधकिम १० प्रतिशिसम्म मार लगानी 
गनि सक्ने राि बैङ्कको तनदेशन भए िापतन  बैङ्कले बजटवल धागो कारखानामा २० प्रतिशि, एक खाद्य 
कम्पनीमा ५७ प्रतिशि, एक तडजजटल भ जक्तानी कम्पनीमा ३७.७८ प्रतिशि  र एक तसमेन्ट उद्योगमा 
८०.९० प्रतिशि लगानी गरेको छ । बैङ्कले जोजखमयजक्त ग्राहकको पर्हचान, वगीकरण र अनजगमन 
समेि गरेको नपाइएकोले उक्त कायि प्रभावकारी रूपमा गनजिपदिछ ।   

240. सूचना प्रणाली - शाखा र्हसाब र ए.टी.एम. भ जक्तानीको कारोबारको र्हसाबतमलान हजन नसकेको  तलनज पने 
रू.२ करोड ६२ लाख र तिनजि पने रू.१७ करोड ७१ लाख रहेको छ । सूचना प्रणालीको माध्यमबाट 
उजचि तनरीक्षण प्रणालीको अवलम्बन गरी र्वत्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई भरपदो र यर्ार्ि बनाउनजपदिछ । 

241. अन्िरशाखा र्हसाब -  शाखा र्हसाबतमलान हजन नसकेको रकम गि वषि रू.७६ करोड २३ लाख 
रहेकोमा यो वषि रू.३४ करोड १६ लाख रहेको छ । सो रकमको आयजगि वगीकरण र चारररीकरण 
गरी पर्हचान गरेको छैन । बैङ्कले ग्राहकहरूलाई प्रदान गदै आएको डेतबट िर्ा के्रतडट काडि सजर्वधाको 
सारै् ए.टी.एम. कारोबारिफि  गि वषिसम्मको  रू.२२ करोड ७७ लाख जजम्मेवारी सरी आएकोमा यस 
वषिसम्म खजद रू.१५ करोड ७ लाख र्हसाब तमलान हजन बााँकी छ । असामी र साहू पर्हचान नभएको 
रू.१० करोड ८० लाख, एजेन्सी र्हसाबअन्िगिि र्हसाबतमलान नभएको रू.६ करोड ४० लाख, मागिस्र् 
नगद रू.२० लाख, दावी नगररएको दार्यत्व समेि रू.२३ करोड ९० लाख र अन्य दार्यत्वअतधग्रहण 
खािाको रू.७ करोड ७० लाख र्हसाब तमलान हजन बााँकी छ । बैङ्कको जस्र्र सम्पजत्तको भौतिक परीक्षण 
नगराएको, आजजिि र पर्हचान नभएको तनक्षेप िर्ा म्याद समाप्त भएको मजद्दिी खािामा रहेको  रू.४९ 
करोड २४ लाख देजखन्छ। उजल्लजखि र्हसाब तभडान गनजिपदिछ ।  

242.  गैरबैंर्कङ्ग सम्पति - गैरबैंर्कङ्ग सम्पतिको असजलीमा कानजनी प्रर्क्रयाको सारै् अन्य जर्टलिा हजने भएकाले  
असजलीमा कदठनाइ हजनजको अतिररक्त सम्पजत्तको बजार मूल्यमा आउने ह्रासको कारण बैङ्कहरूले र्वत्तीय 
नोक्सानी समेि व्यहोनजि पने जोजखम रहन्छ । तनयामक तनकायले गैरबैं र्कङ्ग सम्पजत्त तबक्री गनि 
तनदेशन ददएपतन बैङ्कले २०४७ साल देजख वषािन्िसम्मको रू.१२ करोड ४५ लाख ७५ 
हजार सम्पजत्त तबक्री गरेको छैन।  

243. राफ्टको भ जक्तानी - बैङ्कको सूचना बेगर राफ्टको भ जक्तानी र्हसाबमा लामो समयदेजख रू.७ करोड ५ 
लाख रहेकोमा २०६४।३।२० देजख पजमोरी र्वद्यजिीय माध्यमबाट लेखा राख्न शजरु गदािदेजख नै जजम्मेवारी 
सारेको  रकम फस्यौट नभईि यर्ावि रहेको छ । उक्त र्हसाब तमलान गनजिपदिछ ।  
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244. दाबी नगरेको तनक्षपे - बैङ्कको तनक्षपे र्ववरणअनजसार रू.२८ करोड ३७ लाखको तनक्षेप पर्हचान प्रमाजणि हजन 
नसकेको कारणले गि र्वगि वषि देजख जजम्मेवारी सरी आएको देजखन्छ । उक्त रकम एउटै व्यजक्तले 
खािामा प्रर्वर्ि र स्वीकृि गरेकोले रकम कलमको आतधकाररकिा यर्कन हजन सकेन । बैङ्कको दावी 
नगररएको र्हसाबमा रू.२३ करोड ९९ लाखमध्ये केन्द्रीय कायािलयको मौज्दाि मार रू.४ करोड ३१ लाख 
समावेश छ । र्वतभन्न ग्राहक, पाटीबाट २०५२ देजख दाबी पेस गरेको छैन । दाबी नगरेको रकममध्ये 
बैङ्कको र्वत्तीय र्वभाग दरबारमागि शाखामा रू.१७ करोड १२ लाख र जजम्ला शाखामा रू.१ करोड ७ लाख 
रहेको देजखन्छ । अनातधकृि कारोबारको जोजखम रहने हजाँदा समयमा नै तनक्षेपको सही पर्हचान गनजिपदिछ । 

245. आन्िररक तनयन्रण प्रणाली - बैङ्कहरूको सजरजक्षि र अनवरि सञ्चालन र व्यवस्र्ापनलाई ठोस आधार 
प्रदान गनि बासेल (BASEL) कतमर्टले बैंर्कङ्ग संस्र्ाहरूको लातग जारी गरेको आन्िररक तनयन्रण 
प्रणालीको खाकाले बैङ्क व्यवस्र्ापनको तनगरानी र तनयन्रण, संस्कृति, जोजखम पर्हचान र मूल्याङ्कन, 
तनयन्रण गतिर्वतध िर्ा जजम्मेवारीको बााँडफााँट, सूचना प्रर्वतध, अनजगमन गतिर्वतध िर्ा कमी कमजोरी 
सजधार गने, र सजपररवेक्षकले आन्िररक तनयन्रण प्रणालीको मूल्याङ्कन गने बारेमा सजझाएको छ । उपयजिक्त 
पररप्रके्ष्यमा बैङ्कको आन्िररक तनयन्रण प्रणाली अन्िगिि सूचना प्रर्वतध प्रणालीको र्वश्वसनीयिा, शाखागि 
ग्राहकसाँगैको वक्यौिा, ए.टी.एम र कोर बैंर्कङ्ग प्रणाली (सी.बी.एस.)  बीचको मौज्दाि तभडान, सम्पजत्तको 
भौतिक परीक्षण, तलज सम्झौिा अद्यावतधक गने र्वषय, नेपाल राि बैङ्कसाँगको र्हसाब तमलान, प्रभावकारी 
अनजगमन र सजपररवेक्षण लगायिका कमी कमजोरी देजखएका छन ्। आन्िररक लेखापरीक्षण र्वभागको 
लक्ष्य  २८९ शाखाको लेखापरीक्षण गने उल्लेख गरेकोमा १७३ को मार गरेको छ ।बैङ्कको आन्िररक 
तनयन्रण प्रणाली प्रभावकारी बनाउनजपदिछ।  

कृर्ष र्वकास बैङ्क  
कृर्ष उत्पादन र उत्पादकत्व वरृ्ि गने उदे्दश्यले संस्र्ागि ऋण उपलधध गराउन २०२५ सालमा बैङ्क 

स्र्ापना भई २०३० साल देजख बैंर्कङ्ग सेवा प्रदान गदै आएको छ । बैङ्कमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशि 
िर्ा सविसाधारणको ४९ प्रतिशि स्वातमत्व रहेको छ । बैङ्कको केन्द्रीय र शाखा समेि २८० कायािलयमा २ 
हजार ४०२ कमिचारी कायिरि रहेका छन ्। 

246. र्वत्तीय जस्र्ति र सञ्चालन नतिजा - बैङ्कको २०७८ आषाढ मसान्िमा शेयर पजाँजी रू.१६ अबि ४२ करोड 
२६ लाख, जगेडा कोष रू.११ अबि ४२ करोड ८० लाख, दार्यत्व रू.१ खबि ९० अबि ९३ करोड 
५२ लाख िर्ा सजञ्चि नाफा रू.३ अबि ६५ करोड ४५ लाख रहेको देजखन्छ । जस्र्र सम्पजत्त रू.१ 
अबि ४८ करोड ६ लाख, सेक्यजरीटीजमा लगानी रू.३७ अबि ८८ करोड, कजाि लगानी रू.१ खबि ५० 
अबि ७१ करोड २० लाख र चालज सम्पजत्त रू.३२ अबि ३६ करोड ७७ लाखसमेि रू.२ खबि २२ 
अबि ४४ करोड 3 लाख कज ल सम्पजत्त रहेको देजखन्छ । गि वषि रू.३ अबि ३३ करोड १७ लाख 
नाफा रहेकोमा यस वषि रू.३ अबि ५२ करोड ७५ लाख नाफा भईि जगेडा कोष िर्ा सजञ्चि नाफा 
रू.१५ अबि ८ करोड २५ लाख पजगेको छ । यो वषि रू.१५ अबि १२ करोड ४० लाख सञ्चालन 
आय िर्ा रू.८ अबि २५ करोड ८३ लाख सञ्चालन खचि गरेको छ । 
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247. र्वत्तीय अनजपाि र्वश्लषेण - बैङ्कको र्वत्तीय अनजपाि अवस्र्ा देहायअनजसार छ: 

क्र.सं. र्ववरण  २०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८ 
१ जम्मा आम्दानीको अनजपािमा खजद मजनाफा  प्रतिशि 24.25 18.27 19.37 
२ प्रति शेयर अम्दानी रुपैंयााँ 42.88 31.45 29.13 
३ तनक्षेप र ऋण प्रातप्तको अनजपािमा धयाज खचि  प्रतिशि 6.61 6.24 4.76 
४ ऋण लगानीको अनजपािमा प्राप्त धयाज प्रतिशि 13.85 11.74 9.98 
५ सञ्चालन खचिको अनजपािमा कमिचारी खचि  प्रतिशि 24.72 21.87 33.67 
६ कज ल सम्पजत्तको अनजपािमा खजद मजनाफा  प्रतिशि 2.77 1.86 1.59 
७ ऋण लगानीको अनजपािमा तनष्ष्कृय कजाि  प्रतिशि 3.29 2.84 1.88 

248. शाखा र्हसाब तमलान - यो वषिको अन्त्यमा अन्िर शाखा तलनज पने रू.८ अबि ७० करोड ३९ हजार र 
ददनज पने रू.८ अबि ६४ करोड ७७ लाख भई खजद रू.५ करोड ददनजपने रहेको देजखन्छ । फरक रकम 
तमलान गनजिपदिछ ।  

249. कजाि असजली जस्र्ति - गि वषि कज ल कजाि रू.१ खबि २२ अबि ९८ करोड ६९ लाख रहेकोमा यो वषि 
रू.१ खबि ५० अबि ७१ करोड २० लाख भई कजाि लगानी रू.२७ अबि ७२ करोड ५१ लाखले वरृ्ि 
भएको छ । गि वषि धयाज आम्दानी रू.१५ अबि ८२ करोड १७ लाख रहेकोमा यो वषि रू.१५ अबि 
१२ करोड ४० लाख भई रु ६९ करोड ७७ लाख घटी प्राप्त  भएको छ । गि वषि धयाज खचि रू.९ 
अबि १० करोड ५६ लाख रहेकोमा यो वषि रू.८ अबि २५ करोड ८३ लाख  भई रू.८४ करोड ७३ 
लाखले घटी  भएको छ । त्यसै गरी खजद धयाज आम्दानी गि वषि रू.६ अबि ७१ करोड ६१ लाख 
रहेकोमा यो वषि रू.६ अबि ८६ करोड ५७ लाख भई रू.१४ करोड ९६ लाखले वरृ्ि भएको छ । 
गैह्र बैंर्कङ्ग सम्पजत्त गि वषि रू.२२ करोड ९ लाख रहेकोमा यो वषि रू.१९ करोड ८३ लाख भई 
रू.२ करोड २६ लाखले घटी भएको छ । गि वषिसम्म खराब कजाि रू.१ अबि ८९ करोड २३ लाख 
रहेकोमा यो वषिसम्म रू.1 अबि ८८ करोड ४४ लाख रहेको छ ।   

250. योजना, कायिक्रम र लक्ष्य प्रगति - बैङ्कको २०७७।७८ को प्रार्तमकिामा रहेका योजना िर्ा 
कायिक्रमको लक्ष्य िर्ा प्रगतिको जस्र्ति देहायअनजसार छः  

(रू. करोडमा) 
र्ववरण लक्ष्य प्रगति प्रगति प्रतिशि 

ग्राहकको तनक्षेप दार्यत्व 16,408.43 16,281.49 99.23 

कजाि िर्ा सापटी 14,718.17 15,071.20 102.39 

धयाज आम्दानी 1,749.82 1,512.40 86.43 

शजल्क िर्ा कतमशन आम्दानी 214.00 161.29 75.37 

धयाज खचि 901.25 825.83 91.63 

अन्य सञ्चालन खचि 162.49 140.83 86.67 

आयकर व्यवस्र्ा अजघको मजनाफा 675.26 506.23 74.97 

251. सेवा प्रवाह - बैङ्कले कजाि लगानी िर्ा तनक्षपे सङ्कलनका सारै् अन्य बैंर्कङ्ग सेवाहरू ददाँदै आएको छ । 
बैंर्कङ्ग सेवा च जस्ि गनि िर्ा सेवाग्राहीलाई सहज सेवा ददन बैङ्कले एटीएम र र्वद्यजिीय बैंर्कङ्ग सेवा ददाँदै 
आएको छ । बैङ्कले न्यून आम्दानी हजने व्यजक्तसम्म  बैंर्कङ्ग सेवाको पहजाँच पजर् याएको छ । बैङ्कको  
तनक्षपे ग्राहक सङ्ख्या  १५ लाख २ हजार र कजाि ग्राहक सङ्ख्या १ लाख ५७ हजार रहेको छ । 



अर्ि मन्रालय 

 182 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

समग्र बैंर्कङ्ग व्यवसायमा चालज प्रकृतिको कजािको अनजपाि २० देजख २५ प्रतिशि रहेकोमा कज ल कजािको 
६८.३९ प्रतिशि चालज प्रकृतिका िर्ा साना कजािमा लगानी गरेकोले कजािको प्रशासतनक खचि उच्च 
रहेको छ । साना प्रकृतिका कजाि धेरै भएकाले कजाि अनजगमन कायिको प्रभावकाररिा न्यून रहेको छ। 
कजाििफि को प्रशासतनक खचि घटाई अनजगमन कायिको प्रभावकाररिा बढाउनजपदिछ । 

नेपाल बैङ्क तलतमटेड  
नेपाल बैङ्क तलतमटेड १९९४ सालमा नेपाल सरकार र सविसाधारण नागररकको संयजक्त उद्यमको रूपमा 

स्र्ापना भईि हाल बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ासम्बन्धी ऐन, २०७३, अन्िगिि सञ्चालनमा रहेको छ । बैङ्कको कज ल 
च जक्ता पजाँजी रू.११ अबि २८ करोड २८ लाखमध्ये नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशि र अन्य संस्र्ा िर्ा 
सविसाधारणको ४९ प्रतिशि स्वातमत्व रहेको छ । यस बैङ्कको केन्द्रीय र  शाखा समेि २०९ कायािलयमा 
२ हजार ५०४ कमिचारी स्र्ायी र ५४९ करारमा कायिरि रहेका छन् । 

252. र्वत्तीय जस्र्ति िर्ा सञ्चालन नतिजा - बैङ्कको २०७८ आषाढ मसान्िमा शेयर पजाँजी रू.१२ अबि ६३ 
करोड ६८ लाख,  जगेडा कोष रू.16 अबि 84 करोड 60 लाख, िर्ा सजञ्चि नाफा रू.३ अबि ७३ 
करोड २३ लाख र तनक्षेप िर्ा दार्यत्व रू.१ खबि ८९ अबि ४३ करोड ३ लाख, रहेको देजखन्छ । 
जस्र्र सम्पजत्त रू.१२ अबि २४ करोड, तधिोपरलगायि अन्य लगानी रू.३० अबि १२ करोड ३ लाख, 
कजाि लगानी रू.१ खबि ४१ अबि ९५ करोड ९१ लाख र चालज िर्ा अन्य सम्पजत्त  रू.३८ अबि ३२ 
करोड ६० लाख समेि  सम्पजत्त रू.२ खबि २२ अबि ६४ करोड ५४ लाख रहेको देजखन्छ। गि 
वषिको खजद नाफा रू.२ अबि ३३ करोड २९ लाख रहेकोमा यो वषि रू.२ अबि ९६ करोड १२ लाख 
भएको छ। बैङ्कले यो वषि रू.१३ अबि ९४ करोड ७८ लाख आम्दानी िर्ा रू.१० अबि ९८ करोड 
६६ लाख खचि गरेको छ ।   

253. अनजपाि र्वश्लषेण - बैङ्कबाट प्राप्त र्ववरणअनजसार बैङ्कको  र्वत्तीय अनजपाि अवस्र्ा देहायअनजसर छ: 
क्र.स. र्ववरण सूचाकाङ्क २०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८ 
१ जम्मा आम्दानीको अनजपािमा खजद मजनाफा  प्रतिशि  21.51 17.34 21.23 
२ प्रति शेयर आम्दानी  रूपैयााँ  26.99 20.68 23.43 
३ तनके्षप र ऋण प्रातप्तको अनजपािमा धयाज खचि  प्रतिशि 3.63 4.15 3.29 
४ ऋण लगानीको अनजपािमा प्राप्त धयाज  प्रतिशि 11.23 11.16 8.78 
५ सञ्चालन खचिको अनजपािमा कमिचारी खचि    प्रतिशि 27.85 22.53 25.10 
६ कज ल सम्पतिको अनजपािमा खजद मजनाफा  प्रतिशि 1.51 1.22 1.33 
७ ऋण लगानीको अनजपािमा तनजष्ष्क्रय कजाि   प्रतिशि 2.64 2.47 2.05 

उजल्लजखि र्वत्तीय पररसूचकमध्ये ऋण लगानीको अनजपािमा प्राप्त धयाज घट्दै गएको र सञ्चालन 
खचिको अनजपािमा कमिचारी खचि बढ्दै भएकोले यसिफि  सजधार गनजिपने देजखएको छ ।  

254. तनदेशन पालना - बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ाले तनयामक तनकाय नेपाल राि बैङ्कबाट जारी तनदेशनको पालना 
गनजिपदिछ। नेपाल राि बैङ्कले २०७३।७४ मा र्वशेष जगेडा कोषबाट सजञ्चि  मजनाफामा सारेको रू.१ 
अबि १९ करोड पजनः जगेडा कोषमा र्फिाि लैजान तनदेशन ददएकोमा  बैङ्कले हालसम्म पतन सो रकमलाई 
जगेडा कोषमा नदेखाई सजञ्चि मजनाफामै देखाएको छ ।  
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255. शाखा र्हसाब तमलान - बैङ्कको एक शाखाले अको शाखाबाट शोधभनाि गने गरी रकम भ जक्तानी गरेकोमा 
भ जक्तानीको र्ववरण सम्बजन्धि शाखामा नपठाएकोले अन्िर कायािलय र्हसाबमा फरक परेको छ। यो 
वषिको  अन्त्यसम्म अन्िर कायािलय र्हसाबमा खजद रू.१ अबि ५५ करोड ६८ लाख र्हसाब तभडान गनि 
बााँकी रहेको छ । फरक र्हसाब समयमा नै तभडान गरी फरफारख गनजिपदिछ । 

256. सरकारी कारोबार - सरकारी कारोबारबापि बैङ्कले २०७८ असार मसान्िमा रू.१ अबि ८८ लाख िर्ा 
तरभ जवन र्वश्वर्वद्यालयको पेन्सन बापि रू.३२ करोड ३७ लाख लामो समयदेजख तलनजपने देजखएकोमा 
सोको पजिीकरण (कन्फमेसन) प्राप्त गरेको देजखएन । उक्त र्हसाब सम्बन्धमा समयमा नै यर्कन गरी 
फरफारक गनजिपदिछ । 

257. गैरबैंर्कङ्ग सम्पजत्त - बैङ्कको र्हसाबमा र्वगि वषिदेजखको २९ गैरबैंर्कङ्ग सम्पजत्तको रू.११ करोड १० 
लाख रहेको छ । सो सम्पजत्तमध्ये २ को जग्गा र्ववाद अदालिमा र्वचाराधीन रहेको अवस्र्ामा बैङ्कको 
नाममा  हाल सार्वक  गरेको  हजाँदा बैङ्कले समयमा नै स्वातमत्व यर्कन  गरी  सम्पजत्त  सजरजक्षि गनजिपने 
देजखन्छ । बैङ्कले गैरबैंर्कङ्ग सम्पजत्त २०६२।६३ भन्दा अजघ देजख तबक्री गनि सकेको छैन । यस 
सम्बन्धमा गि वषिको प्रतिवेदनमा औलँ्याइएकोमा जस्र्ति यर्ावि छ ।  

258.  कजाि अपलेखन -  बैङ्कले यो वषि रू.१८ करोड २९ लाख कजाि अपलेखन गदाि रू.२२ करोड २३ 
लाख कजाि उठाएको छ । वषिको शजरुमा रू.८ अबि २९ करोड ६३ लाख रहेको अपलेजखि कजाि 
वषिको अन्त्यमा घटेर रू.८ अबि २९ करोड २३ लाख हजन पजगेको छ । अपलेजखि कजाि 
उठाउन आवश् यक व्यवस्र्ा गनजिपने दे जखन्छ । 

259. उज्रािी र अन्य खािा - बैङ्कको लेखामा वषािन्िमा उज्रािी खािामा तलनजपने  रू.४२ लाख िर्ा ददनजपने  
रू.४६ लाख रहेको छ । पतछल्लो आतर्िक वषिभरर कज नै पररवििन नभएको अन्य खािाहरूमा तलनजपने 
रू.११ करोड ७९ लाख र ददनजपने रू.६२ करोड ४६ लाख रहेको छ । त्यसप्रकारका खािा िर्ा 
अन्य मौज्दािको बारेमा समयमा नै यर्कन गरी फरफारख गनजिपदिछ ।   

260. आन्िररक तनयन्रण - आन्िररक लेखापरीक्षण  र्वभागले यो वषि १८ शाखाको अफसाईट लेखापरीक्षण 
सर्हि ५७  शाखा  र  प्रमजख ६ र्वभागको मार लेखापरीक्षण गरेको छ । सो संख्या स्वीकृि 
लेखापरीक्षण योजनाको ४३ प्रतिशि हजन आउाँछ  । आन्िररक लेखापरीक्षण  र्वभागले संस्र्ागि 
सजशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन ियार गरी लेखापरीक्षण  सतमतिमा पेस गरेको छैन । बैङ्कको लेखा नीतिहरू 
प्रचतलि र्वत्तीय प्रतिवेदनमान िर्ा राि बैङ्कले तसफाररस गरेका लेखा नीतिसाँग सामाछ जस्य भए नभएको 
बारेमा पजनरावलोकन गरेको छैन । बैङ्कले जोजखममा आधाररि आन्िररक लेखापरीक्षण सम्पन्न गनजि 
गराउनजपने देजखन्छ । 

नागररक लगानी कोष 
तनजामिी कमिचारी, जशक्षक, प्रहरी र अन्य संस्र्ाका कमिचारीको लातग अवकाश कोष, उपदान कोष, 

कमिचारी बचि वरृ्ि कोष, लगानीकिाि र्हसाब योजनालगायिका कायिक्रमहरू सञ्चालन गनि नागररक लगानी कोष 
ऐन, २०४७ अन्िगिि कोषको स्र्ापना भएको हो । कोषमा नेपाल सरकारको १०, नेपाल राि बैङ्कको १३.३४, 
नेपाल स्टक एक्सचेन्जको १०, रार्िय बीमा संस्र्ानको ३१.५५, र्वतभन्न बैङ्क िर्ा र्वत्तीय  संस्र्ाको १५.११ 
िर्ा सविसाधारणको २० प्रतिशि शेयर स्वातमत्त्व रहेको छ।  
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261. र्वत्तीय जस्र्ति र सञ्चालन नतिजा  - कोषको २०७८ असार मसान्िमा शेयर पजाँजी रू.३ अबि २७ करोड, 
शेयर र्प्रतमयम रू.१ अबि २६ करोड ४८ लाख, जगेडा िर्ा सजञ्चि मजनाफा रू.२ अबि ३८ करोड १० 
लाख र दार्यत्व रू.१२ अबि ९५ करोड ७६ लाख रहेको छ।  जस्र्र सम्पति रू.२ अबि ५ करोड 
११ लाख, लगानी रू.७ अबि १७ करोड ९६ लाख र अन्य सम्पति रू.१० अबि ६४ करोड २७ लाख 
समेि सम्पति रू.१९ अबि ८७ करोड ३४ लाख रहेको छ। कोषको खजद नाफा गि वषि रू.६१ करोड 
९९ लाख रहेकोमा यो वषि रू.७७ करोड ६८ लाख रहेको छ। उजल्लजखि रकममा कोषले सञ्चालन 
गरेका र्वतभन्न १२ योजनाको रू.१ खबि ८८ अबि ५८ करोड ९७ लाख सम्पजत्त िर्ा दार्यत्व समावेश 
भएको छैन। 

262. कोषको योजना - नागररक लगानी कोष र कोषले सञ्चालन गरेका र्वतभन्न १२ योजना िर्ा कायिक्रमहरूको 
िजलना गदाि कोषको २०७८ असार मसान्िमा केन्द्रको कूल सम्पति रू.१९ अबि ८७ करोड ३४ लाख 
रहेको छ र योजनाहरूको कूल सम्पजत्त रू.१ खबि ८८ अबि ५८ करोड ९६ लाख रहेको छ ।यो वषि 
केन्द्रको सञ्चालन आम्दानी रू.१ अबि ३१ करोड २६ लाख र योजनाहरूको सञ्चालन आम्दानी रू.१४ 
अबि ८ करोड ४३ लाख रहेको छ । केन्द्रको सञ्चालन खचि रू.३२ करोड ६० लाख, योजनाको सञ्चालन 
खचि रू.१० अबि ८६ करोड १६ लाख र कमिचारी खचि रू.२५ करोड ३२ लाख रहेको छ । 

263. आन्िररक तनयन्रण प्रणाली  - बैङ्क िर्ा अन्िर योजनाहरूको र्हसाब तभडान, पेश्की िर्ा प्राप्त आम्दानीको 
सम्बजन्धि खािामा र्हसाब तमलान, लगानी र लेखा शाखाको र्ववरण तमलान गने लगायिका र्हसाब 
तभडान कायि भएको छैन । कोषको आतर्िक प्रशासनसम्बन्धी र्वतनयमावली, २०६८ को र्वतनयम २१ 
बमोजजम ियार गनजिपने आम्दानी, खचि िर्ा धरौटीको दैतनक, साप्तार्हक, मातसक लगायिका र्वत्तीय 
र्ववरणहरू समयमै ियार हजने गरेको छैन। चौमातसक रूपमा आन्िररक लेखापरीक्षण नगरी आतर्िक 
वषिको अन्त्य पश्चाि ्मार गने, आन्िररक लेखापरीक्षण र र्वगिको लेखापरीक्षणमा उठाएको कैर्फयिहरू 
समाधान भए नभएको पजनरावलोकन गने, लगायिका कायि भएको छैन। उजल्लजखि जस्र्तिले आन्िररक 
तनयन्रण प्रणाली प्रभावकारी देजखएन। 

264. प्रतिफल दर  - नागररक लगानी कोष ऐन, २०४७ को दफा १९(४) िर्ा कोषअन्िगििका र्वतभन्न 
बीमा कोष र अन्य स्कीमहरूको सञ्चालन कायिर्वतध बमोजजम योगदानकिािहरूको योगदानबापि अतधकिम 
लाभ प्रदान गनि उक्त योगदान रकम लगानी गरी प्राप्त आम्दानीबाट खचिहरू घटाई हजन आउने खजद 
बचि रकमबाट आवश्यक जगेडा िर्ा प्रतिफल समीकरण कोष छजट्टाई बााँकी रकम समानजपातिक रूपमा 
र्विरण गनजिपदिछ। कोषअन्िगििका र्वतभन्न कोष र अन्य स्कीमले योगदानकिािहरूलाई प्रतिफल प्रदान 
गदाि सञ्चालक सतमतिले िोकेबमोजजम ५.५ देजख ७.५ प्रतिशि धयाज प्रदान गने गरेको िर्ा उक्त धयाज 
पश्चाि बााँकी रहने रकम जगेडा कोषमा सारेको छ । योगदान बापि समानजपातिक रूपमा प्रतिफल 
र्विरण हजनपदिछ ।   

265. अन्िर स्कीम र्हसाब - कोषको अन्िर स्कीम कारोबार तभडान नहजाँदा तिनजिपने रू.८ अबि २३ करोड ६३ 
लाख िर्ा तलनजपने रू.९ अबि  ९१ करोड ८६ लाख रहेकोले खजद तलनजपने रू.१ अबि ६८ करोड २२ 
लाख फरक रहेको छ। गि वषि खजद तिनजिपने फरक रू.४ अबि ५१ करोड ८ लाख रहेको तर्यो। 
तनयतमि अन्िर स्कीम र्हसाब तमलान गने गराउने कायिका लातग सम्बजन्धि पदातधकारीलाई जजम्मेवार 
बनाउनजपदिछ। 
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266. बैङ्क र्हसाब तमलान  - कोषको अतभलेखअनजसार बैङ्क मौज्दाि र बैङ्क र्ववरणबाट देजखने मौज्दाि फरक 
सम्बन्धमा तनयतमि तभडान गरेको छैन। र्हसाब तमलान सम्बन्धी केही व्यहोरा तनम्नानजसार छन:्  

266.1 यो वषि केन्द्रीय कोषिफि  र्वतभन्न १२ बैङ्कका २५ बैङ्क खािामा कोषको लेखाअनजसार रू.३५ करोड २२ 
लाख धनात्मक मौज्दाि र रू.४ करोड १९ लाख ऋणात्मक मौज्दाि गरी खजद धनात्मक मौज्दाि 
रू.३१ करोड ३ लाख  देजखए िापतन बैङ्क र्ववरणमा रू.४८ करोड २९ लाख ३६ हजार  धनात्मक 
मौज्दाि रहेको देजखन्छ। सो फरक सम्बन्धमा बैङ्क मौज्दाि र्हसाब तभडान गरेको पाइएन।  

266.2 कोषले सञ्चालन गरेका र्वतभन्न योजनािफि को र्वत्तीय र्ववरणमा ११९ बैङ्क खािामा लेखा अनजसार रू.२ 
अबि ८७ करोड ६७ लाख मौज्दाि रहेकोमा रू.५८ करोड ९८ लाख ऋणात्मक मौज्दाि रहेको छ। 
सो ऋणात्मक मौज्दाि समायोजन गरी खजद मौज्दाि रू.२ अबि २८ करोड ६९ लाख योजनािफि का 
र्वत्तीय र्ववरणमा प्रस्िजि गरेको देजखए िापतन बैङ्क र्ववरणमा रू.५ अबि ४९ करोड ५० लाख मौज्दाि 
रहेको देजखन्छ। 

बैङ्क र्हसाब तमलान यर्कन नगरी र्वत्तीय र्ववरण प्रस्िजि गने गराउने कायिका लातग सम्बजन्धि 
पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनजपदिछ। 

267. लगानी - यस वषिसम्म कोषले केन्द्रीय र्हसाब र १२ योजनाको रू.१ खबि ८८ अबि ५८ करोड लगानी 
गरेको छ। लगानीमध्ये बैङ्क िर्ा तबत्तीय संस्र्ाहरूको मजद्दिी तनक्षेपमा  रू.१ खबि २ अबि २७ करोड 
३१ लाख, तधिोपरहरूमा रू.३० अबि ८ करोड ७६ लाख, सहायक कम्पनीहरूमा रू.२ अबि ५५ 
करोड र ऋणपरहरूमा  रू.५३ अबि ६८ करोड ९ लाख लगानी गरेको देजखन्छ।  उक्त लगानीमध्ये 
समस्याग्रस्ि घोर्षि भएका र्वत्तीय संस्र्ामा रू.६३  करोड ५  लाख ऋण लगानी रहेको छ। सम्बजन्धि 
दक्ष जनशजक्तबाट ऋण लगानी पररयोजना िर्ा सोको प्रक्षेपण गररएको र्वत्तीय िर्ा अन्य सूचकाङ्कहरू 
अध्ययन िर्ा र्वश्लशेण भएको देजखएन । पररयोजनाको प्रस्िार्वि िर्ा कायािन्वयनको चरणमा आएको 
वास्िर्वक अवस्र्ाको अध्ययन गरी अल्पकालीन र दीघिकालीन रूपमा अतधकिम प्रतिफल प्राप्त गने 
लगानी नीति िजजिमा िर्ा लागू गनजिपने देजखन्छ। 

267.1 नेपाल वायजसेवा तनगमसाँग २०७४।२।२९ मा गरेको ऋण सम्झौिा अनजसार वाइड वडी र्वमानको 
खररद गनि नेपाल सरकारको जमानीमा कोषले कमिचारी बचि  वरृ्ि स्वीकृि अवकाश कोषबाट रू.१२ 
अबिको दीघिकालीन ऋण प्रवाह गरेको छ। तनगमले सााँवाको र्कस्िा पतन लामो समयसम्म तिनि सकेको 
छैन । ऋण सम्झौिामा धयाज पजाँजीकरण गने व्यवस्र्ा उल्लेख छैन । सञ्चालक सतमतिको तनणिय बेगर 
धयाज पजाँजीकरण गरेको छ। धयाज पजाँजीकरण समेि वषािन्िमा  ऋण रू.१५ अबि ३४ करोड १ लाख  
बााँकी रहेको छ । कमिचारी बचि वरृ्ि स्वीकृि अवकाश कोषबाट नेपाल वायजसेवा तनगममा गररएको 
ऋण लगानीको सम्झौिामा रहेका प्राबधान अनजरूप सााँवा धयाज प्राप्त नगरेकोले नेपाल सरकार, नेपाल 
वायजसेवा तनगम र नागररक लगानी कोष बीच तरपक्षीय समन्वयबाट ऋण असजली हजनजपदिछ l नेपाल 
सरकारको जमानिमा ददएको ऋणको असर बचिकिािमा नपने गरी छज टै्ट प्रवन्ध गनजिपदिछ ।  

267.2 मातर्ल्लो िामाकोशी हाइरो पावर कम्पनीमा कोषले कमिचारी बचि वरृ्ि स्वीकृि अवकाश कोषबाट 
रू.२ अबि ८ करोडको ऋण लगानी िर्ा रू.२१ करोड ९७ लाखको शेयर लगानी गरेको छ l  सो 
कम्पनी र नागररक लगानी कोष बीच दीघिकालीन ऋण तलने/ददने सम्झौिा २०७८ चैिमा संशोधन 
गरी पजरक ऋण सम्झौिा गरेको छ l  
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268. सावतधक जीवन बीमा योजना - यस योजनाअन्िगिि सहभागीहरूबाट सङ्कलन गररएको रकम बीमा 
संस्र्ानमा बजझाएको िर्ा योजनामा संलग्न नहजने रािसेवकहरूको हकमा योजनाको कोषमै राजखएको 
रकम बीचको र्हसाब तमलान गरेको छैन । उमेर हदको आधारमा वार्षिक सङ्कतलि रकमभन्दा बढी 
रकम बीमा कोषबाट रार्िय बीमा संस्र्ानलाई भ जक्तानी गदाि योगदानकिािको खािाबाट कट्टी गरी 
समायोजन गररएको िर समायोजन उजचि िररकाले नगरेकोले ५ हजार योगदानकिािहरूको खािा 
ऋणात्मक देजखएको छ । यो वषिको अन्त्यमा र्वतभन्न साबतधक बीमा कोषमा मौज्दाि रू.९ अबि १९ 
करोड ९० लाख  रहेको अतभलेखबाट देजखन्छ । उक्त रकम सहभागीको व्यजक्तगि खािाको मौज्दािको 
जोडअनजसार खजल्ने गरी अतभलेख गररएको छैन। यो वषि  र्वतभन्न ५योजनाका ३ लाख ६२ हजार ८६७  
सहभागीमध्ये ३१ हजार ५५० को रार्िय बीमा संस्र्ानद्वारा पूणि र्ववरण नभएको कारण जनाई बीमालेख 
जारी नगरे िापतन सम्बजन्धि योजनाबाट तनरन्िर रकम पठाईरहेको छ । सहभागीहरूको रकम यर्कन 
हजने गरी अतभलेख अध्यावतधक गनजि गराउनजपदिछ ।  

269. ि्याङ्क माईग्रसेन  - संस्र्ाले यो वषि व्यवसार्यक सफ्टवेयर र्वकास गरी कायिन्वयनमा ल्याएको छ। 
उक्त सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउाँदा र्वतभन्न  ८ योजनाको र्हसाबमा देजखएको  फरक के्रतडट रू.३ अबि 
५७ करोड १२ लाख माइग्रसेन फरक उल्लेख गरी र्वत्तीय र्ववरणमा देखाएको छ। रजर्टपूणि ि्याङ्कको 
लातग सम्बजन्धि पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनजपदिछ। 

तमलेतनयम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल र्वकास सतमति 
नेपाल सरकार, अर्ि मन्रालय र संयजक्त राज्य अमेररकाको तमलेतनयम च्यालेन्ज कपोरेशन (एमसीसी)   बीच 

२०७४।५।२९ (१४ सेप्टम्वर २०१७) मा भएको तमलेतनयम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (सम्झौिा) कायािन्वयन गने 
तनकायको रूपमा र्वकास सतमति ऐन, २०१३ को दफा ३ बमोजजम तमलेतनयम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल र्वकास 
सतमति (गठन) आदेस, २०७४ जारी गरी तमलेतनयम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल नामक र्वकास सतमति गठन गररएको 
हो। सम्झौिाबमोजजम अमेररकी सरकारले अमेररकी डलर ५०० तमतलयन अनजदान उपलधध गराउने र नेपाल सरकारको 
िफि बाट अमेररकी डलर १३० तमतलयन बराबरको रकम सो कायिक्रममा र्वतनयोजन गनजिपने व्यवस्र्ा छ। उक्त रकम 
कररब ३०० र्कलोतमटर र्वद्यजि प्रसारण लाईन (४०० के.तभ.ए. क्षमिा) र सबस्टेशन तनमािण िर्ा संशोतधि 
कायिक्रमअनजसार ७७ र्कलोतमटर सडकको ममिि सम्भार िर्ा स्िरोन्नति गने कायिमा खचि गने व्यवस्र्ा छ। नेपाल 
सरकारले यस आयोजनालाई रार्िय गौरवको आयोजना घोषणा गरी कायािन्वयन गरररहेको छ। 

270. सम्झौिा लागू हजने शिि - तमलेतनयम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (सम्झौिा) को धारा ७ मा यो सम्झौिा लागू 
हजनका लातग पूविसििको रूपमा पक्षहरूद्वारा कायिक्रम कायािन्वयन सम्झौिामा हस्िाक्षर गरेको हजनजपने 
उल्लेख भएकोमा २०७४।५।२९ मा हस्िाक्षर भई २०७८।११।१५ मा संसदीय अनजमोदन समेि 
भैसकेको छ। अन्िरदेशीय प्रशारणलाईन तनमािण आयोजनाको वािावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वन िर्ा 
वािावरण मन्रालयबाट २०७८।१।१६ मा स्वीकृि भए िापतन जग्गा अतधग्रहण एवं रुख कटानी 
कायिमा पयािप्त प्रगति हजन सकेको छैन। कम्प्याक्ट डेभ्लोपमेन्ट फण्ड (तसतडएफ) अन्िगिि यो वषि 
सतमतिको लातग रू.८ अबि ७० करोड ९० लाख बजेट र्वतनयोजन भएकोमा रू.२ अबि ३३ करोड २२ 
लाख (28.40 प्रतिशि) खचि भई हालसम्म रू.४ अबि ६४ करोड २५ लाख खचि भएको छ। 
प्रभावकारी िवरले आयोजना सञ्चालन गनजिपदिछ । 
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271. र्वत्तीय व्यवस्र्ा र खचि - तमलेतनयम च्यालेञ्ज सम्झौिाको धारा २ बमोजजम सम्झौिा लागू भएपतछ एमसीसीले 
र्वत्तीय व्यवस्र्ा (ईआएफ) को लातग अमेररकी डलर ४५९.5 तमतलयन र कायािन्वयन पूविको कम्प्याक्ट 
र्वकास (तसतडएफ) खचिका लातग अमेररकी डलर 40.5 तमतलयनसमेि अमेररकी डलर ५०० तमतलयन अनजदान 
प्रदान गने र नेपाल सरकारले अमेररकी डलर १३० तमतलयन आयोजना कायािन्वयनका लातग र्वतनयोजन गनजिपने 
व्यवस्र्ा छ। सम्झौिाबमोजजम तसतडएफ (कायािन्वयन पूविको खचि) को लातग व्यवस्र्ा भएको तमलेतनयम 
च्यालेञ्ज कपोरेसनिफि को अमेररकी डलर 40.5 तमतलयन र नेपाल सरकार िफि को अमेररकी डलर ४० 
तमतलयन तनम्नानजसारको कायिमा खचि हजने उल्लेख भएकोमा हालसम्मको खचिको अवस्र्ा देहायबमोजजम छ:  

-अमेररकी डलर हजारमा_ 

क्र स खचि शीषिक 

र्वत्तीय योजना (बहजवषीय)  
  

हालसम्मको कम्प्याक्ट र्वकास (तसतडएफ) खचि   कम्प्याक्ट र्वकास 
(तसतडएफ) कायिक्रम र्वत्तीय (ईआईएफ_ कज ल 

नेपाल 
सरकार एमतसतस 

नेपाल 
सरकार एमतसतस नेपाल सरकार एमतसतस नेपाल सरकार एमतसतस 

जम्मा 

१ र्वद्यजि प्रशारण लाइन  
पररयोजना 40,000 22,349 80,900 375,884 120,900 398,233 16,604 8,679 25,283 

२ सडक ममिि िर्ा 
सम्भार पररयोजना - 6,152 2,100 46,133 2,100 52,285 464 539 1,003 

३ अनजगमन र मूल्याङ्कन 
- 198 - 9,294 - 9,492 - - - 

४ कायिक्रम व्यवस्र्ापन 
र प्रशासन - 11,801 7,000 28,189 7,000 39,990 4,788 4,601 9,389 

जम्मा 40,000 40,500 90,000 4५9,500 130,000 500,000 21,856 13,819 35,675 

 तसतडएफ (कम्प्याक्ट र्वकास) िफि  हालसम्म तमलेतनयम च्यालेञ्ज कपोरेसन स्रोिको िफि  
अमेररकी डलर 13.81 तमतलयन अर्ािि ्सम्झौिा रकमको 34.12 प्रतिशि र नेपाल सरकारिफि  
अमेररकी डलर 21.85 तमतलयन (54.64 प्रतिशि) खचि भएको देजखन्छ। सम्झौिाबमोजजम नेपाल 
सरकारले व्यहोने तसतडएफ िफि को रकमबाट र्वद्यजि प्रशारण लाईन पररयोजनामा मार खचि गनजिपनेमा 
सम्झौिाको पूविसििहरू पूरा नगरेकोले एमसीसीको बजेट रोक्का गरेको जनाई अर्ि मन्रालयबाट रकमान्िर 
गरी यो वषि नेपाल सरकारिफि  सडक ममिि िर्ा सम्भार पररयोजनामा रू.४१ लाख ७१ हजार िर्ा 
कायिक्रम व्यवस्र्ापन र प्रशासनमा रू.१९ करोड ९८ लाख ६१ हजारसमेि रू.२० करोड ४० लाख 
३२ हजार खचि भएको छ। उक्त दजई र्क्रयाकलापमा हालसम्म 5.25 तमतलयन अर्ािि ्रू.62 करोड 
4 लाख 95 हजार अमेररकी डलर खचि गरेको छ । तमलेतनयम च्यालेञ्ज कपोरेसन स्रोिबाट खचि 
गनजिपने रकम नेपाल सरकारको स्रोिवाट खचि भएकोले उक्त रकम शोधभनाि तलनजपदिछ । 

272. समय िर्ा लागि वरृ्ि - तमलेतनयम च्यालेञ्ज कपोरेसन कायिक्रमको खररद कायिर्वतधमा परामशि सेवाको 
दायरा र सेवाको समयावतध सजतनजश्चि गनि नसर्कने सेवाहरू समय-आधाररि सम्झौिाबाट खररद गनि 
उपयजक्त हजने उल्लेख छ। समय आधाररि सम्झौिामा सन्िोषजनक ढङ्गले प्रगति भइरहेको सजतनजश्चि गनि 
प्रभावकारी अनजगमन र व्यवस्र्ापन गनजिपने समेि उल्लेख छ। सतमतिले र्वद्यजि प्रसारण आयोजनाको 
ियारी िर्ा प्रार्वतधक सजपररवेक्षणको परामशि सेवाको लातग समयमा आधाररि रहेर एक परामशिदािासाँग 
२० मर्हना वेस अवतधमा सम्पन्न गनजिपने १७ र्क्रयाकलापका लातग अमेररकी डलर 14.99 तमतलयनमा 
सम्झौिा गरेको छ । परामशिदािाले उजल्लजखि कायिहरू तनधािररि समयमा सम्पन्न गनि नसकी म्याद 
र्प गरेको र लागिसमेि वरृ्ि भै अमेररकी डलर १६.४४ तमतलयन पजगेको देजखन्छ। उक्त 
परामशिदािासाँग कोतभड-१९ लगायिका कारण जनाई ३ नोभेम्बर २०२१ मा सम्झौिा अन्त्य गरेको 
छ। सो अवतधसम्म उक्त परामशिदािालाई अमेररकी डलर 14.67 तमतलयन भ जक्तानी भएको देजखन्छ। 
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वेस अवतधमा सम्पन्न गनजिपने पजनवािस कायियोजनाको मस्यौदा र अजन्िम पजनवािस कायियोजना लगायिका 
महत्वपूणि र्क्रयाकलाप पूरा गरेको छैन। बााँकी कायि सम्पन्न गनिका लातग अमेररकी डलर 3.16 
तमतलयन र्प लागि वरृ्ि हजने देजखन्छ। त्यसैगरी खररद एजेण्टको परामशि सेवाका लातग अमेररकी डलर 
1.08 तमतलयनमा सम्झौिा गरेकोमा सम्झौिाको म्याद र्प भइ 48.5 मर्हना पजगेको र लागिसमेि 
वरृ्ि भइ अमेररकी डलर 2.92 तमतलयन पजगेको अवस्र्ा छ । 

 पररयोजनाको इजन्ट्र इन्टज फोसि (इआईएफ) कायािन्वयनको ५ वषिको अवतध शजरु नभएकोले 
उक्त परामशिदािालाई िोकेको काम िोर्कएको समयमा सम्पन्न गनि सकेको देजखदैँन। यसरी 
कायािन्वयनका पूवि सिि पूरा नहजाँदै परामशिदािा छनौट गरेका कारण र्प लागि वरृ्ि भएको अवस्र्ा 
छ। परामशि सेवाको लातग समय र्प गदाि लेखापरीक्षणको अवतधसम्म उक्त २ परामशि सेवाको लातग 
मार अमेररकी डलर 4.68 तमतलयन लागि वरृ्ि भएको छ। िोर्कएको समयमा नै काम सम्पन्न नहजाँदा 
लागि वरृ्ि नहजने िर्ा गरेको कामको आधारमा मार भ जक्तानी गने व्यवस्र्ा गनजिपदिछ। 

273. परामशि खचि - साविजतनक खररद ऐन, 2063 को दफा २९ मा सम्बजन्धि साविजतनक तनकायमा 
उपलधध जनशजक्तबाट कज नै काम हजन नसक्ने भएमा वा दाि ृपक्षसाँग भएको सम्झौिाबमोजजम वैदेजशक 
सहायिा स्रोिबाट व्यहोररने गरी परामशिदािाबाट सेवा प्राप्त गनजि पने भएमा साविजतनक तनकायले कज नै 
व्यजक्त, फमि, संस्र्ा वा कम्पनीबाट परामशि सेवा खररद गनि सक्ने उल्लेख छ। यस कायािलयमा प्रमजख 
र्वत्त व्यवस्र्ापन अतधकृि १ जना, र्वत्त व्यवस्र्ापन र्वशेषज्ञ २ जना र आन्िररक तनयन्रण र्वशेषज्ञ १ 
जनाको दरबन्दी रहेको देजखन्छ। उपलव्ध जनशजक्तबाट हालको प्रारजम्भक चरणको आतर्िक कारोबारको 
लेखा राख्न र भ जक्तानीको तसफाररस गनि िर्ा भ जक्तानी ददन सर्कने नसर्कने पजष्ष्ट्याई नगरी र्वत्तीय 
कारोबारको चेक जााँच गनिका लातग र्वत्तीय एजेण्टको रूपमा एक परामशिदािा तनयजजक्त गरेको छ ।उक्त 
परामशिदािासाँग अमेररकी डलर 5.05 तमतलयन भ जक्तानी गने गरी सम्झौिा गरेको र यो वषि अमेररकी 
डलर ६ लाख ३ हजार अर्ािि ्रू.7 करोड ९ लाखसमेि हालसम्म अमेररकी डलर 2.43 तमतलयन 
अर्ािि ्रू.2७ करोड 92 लाख खचि गरेको देजखन्छ। खचिमा तमिव्यर्यिा कायम गनजिपने देजखन्छ। 

बीमा सतमति  
र्वकतसि स्वास््य र पेशागि बीमा बजारको र्वकास गने मूल उदे्दश्य तलई बीमा व्यवसायलाई व्यवजस्र्ि, 

र्वकतसि, तनयतमि र तनयन्रण गनिका लातग एक स्वायत्त संस्र्ाको रूपमा बीमा ऐन, २०४९ अनजसार सतमतिको 
स्र्ापना भएको हो । हाल सतमतिले बीमा क्षेरमा तनयमनकारी भतूमका तनवािह गदै आएको छ । 

274. र्वत्तीय जस्र्ति र सञ्चालन नतिजा - सतमतिको यस वषिको सजञ्चि कोष रू.५ अबि २४ करोड ८६ लाख, 
चालज दार्यत्व िर्ा व्यवस्र्ा रू.६७ करोड ५५ लाख, खजद जस्र्र सम्पजत्त रू.५५ करोड ७९ लाख, 
लगानी रू.२ अबि ६८ करोड ८४ लाख, तनमािणाधीन सम्पजत्त रू.१ करोड ६ लाख  र चालज सम्पजत्त 
रू.२ अबि ६६ करोड ७२ लाख रहेको छ । आयकर पतछको सञ्चालन नाफा गि वषि रू.१ अबि ९ 
करोड ९५ लाख रहेकोमा यस वषि रु ६१ करोड ४३ लाख रहेको छ । गि वषि रू.१ अबि सजञ्चि 
कोषमा दाजखला गरेकोमा यो वषि सतमतिले नेपाल सरकारको सजञ्चि कोषमा दाजखला गरेको छैन। 
कानजनी व्यवस्र्ा तमलाई बााँकी रकम सजञ्चि कोषमा दाजखला गनजिपदिछ ।  
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275. कोरोना बीमा - नेपाल सरकारको २०७७।७८ को बजेट वक्तव्यमा सामूर्हक कोरोना बीमा र्प्रतमयमको 
५० प्रतिशि अनजदान ददने र सबै राि सेवकको रू.१ लाखसम्मको कोरोना बीमा तन:शजल्क हजने व्यवस्र्ा 
रहेको देजखन्छ ।उक्त बजेट वक्तव्यको व्यवस्र्ालाई कायािन्वयन गनि अर्ि मन्रालयको सजचवस्िरको 
२०७७।४।१६ को तनणियबाट कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ को स्वीकृति भएको देजखन्छ । सोको 
लातग रू.३ अबि ५० करोडभन्दा मातर्को दाबी रकमको दार्यत्व व्यहोने तनकाय नेपाल सरकार हजने 
उल्लेख छ । उक्त दार्यत्वको अतधकिम सीमा कायम गररएको छैन । उक्त असीतमि दार्यत्व नेपाल 
सरकारले व्यहोने सजचव स्िरको तनणिय गरी मापदण्ड िर्ा कायिर्वतधहरू िय गररएको छ । सतमतिले 
कोरोना बीमा मापदण्डअनजरूप व्यहोनजिपने दार्यत्व रू.१ अबि  नेपाल बीमक संघलाई भ जक्तानी गरेको छ। 
मापदण्डमा बीमा सतमतिले धयहोने दार्यत्वको दाबी भ जक्तानीको प्रर्क्रया उल्लेख छैन । बीमक संघ 
गैरसरकारी संस्र्ा भएको र यसको र्वधानमा बीमा दावी भ जक्तानीको कायि गनिसक्ने उदे्दश्य देजखाँदैन। 
अिः यस्िो रकम संघलाई भ जक्तानी गनजि तनयमसम्मि देजखएन । नेपाल सरकारबाट कोरोना बीमा 
र्प्रतमयमको अनजदान बापि २०७७ कातििक मसान्ि सम्मको रु ४ करोड १९ लाख भ जक्तानी भएको िर 
त्यस पतछको रू.२ करोड ११ लाख भ जक्तानी गनि बााँकी रहेको देजखन्छ । कोरोना बीमा मापदण्ड 
बमोजजम नेपाल सरकारले भ जक्तानी गनि बााँकी दाबी रू.११ अबि ८२ करोड २१ लाख रहेको छ । 
कोरोना बीमा दावी समयमै भ जक्तानी गनजि गराउनजपदिछ ।  

276. बाली िर्ा पशजपन्छी कोष - बाली िर्ा पशजपन्छी बीमा गरी कृर्ष क्षेरलाई र्वस्िार एवं प्रवििन गने, 
कृषकहरूको काबज बार्हरको पररजस्र्तिबाट हजनसक्ने सम्भार्वि जोजखम न्यूनीकरण गरी कृषकहरूलाई 
व्यवसार्यक खेिीिफि  आकर्षिि गनि सहयोग गने, कृर्ष क्षरेमा तनजी िर्ा सहकारी क्षेरको लगानी आकर्षिि 
िर्ा लगानीलाई प्रोत्साहन र कृर्ष उत्पादन वरृ्ि गरी आयािलाई प्रतिस्र्ापन गने उदे्दश्य अनजसार यो कायिक्रम 
सञ्चालन भएको देजखन्छ । कोषमा गि वषिको मौज्दाि र नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनजदानसमेि रू.३१ करोड 
४५ लाख आय र रू.३१ करोड ३९ लाख व्यय भई रू.६ लाख बचि रहेको छ । बाली िर्ा पशजपन्छी 
बीमा तनदेशन, २०६९ पररच्छेद ३ (११) मा बीमकले बाली िर्ा पशजपन्छी बीमा दाबी गरेमा ित्काल 
छानतबन गरी ३० ददनतभर दाबी भ जक्तानी गनजिपने उल्लेख छ । यो वषि र्वतभन्न २० बीमा कम्पनीमा बीमा 
दाबी परेको रू.६७ करोड ६ लाख भ जक्तानी गनि बााँकी रहेको छ ।  

उक्त तनदेशनको पररच्छेद -६ मा बीमकले बाली िर्ा पशजपंक्षी बीमा सम्बन्धमा बीमालेख 
बमोजजमको दार्यत्व भ जक्तानी गरेको सम्बन्धमा सतमतिले अनजगमन गरी तबतमिलाई हातन नोक्सानी हजने 
गरी दाबी भ जक्तानी गरेकोमा बीमकलाई कारबाही गनिसक्ने व्यवस्र्ा छ । कृर्ष िर्ा पशजपन्छी बीमा 
तनदेजशका, २०७७ को पररच्छेद २ (३) ५ बमोजजम प्रत्येक तनजीवन बीमा धयवसाय गने बीमकले 
बार्षिक रूपमा तबक्री गने कज ल बीमालेख संख्यामध्ये पााँच प्रतिशि कृर्ष िर्ा पशजपन्छी बीमा लेख हजनजपने 
व्यवस्र्ा रहेको छ । यसको पालना सम्बन्धमा अनजगमन गरी प्रतिवेदन ियार गरेको छैन । कोषको 
अनजगमन िर्ा आन्िररक तनयन्रण प्रभावकारी बनाउनजपदिछ ।  

277. अनजगमन, सजपररवेक्षण िर्ा तनदेशन - बीमा ऐन, २०४९ को दफा ८ मा बीमक िर्ा बीतमि बीच 
र्ववाद परेमा मध्यस्र्िा गने र बीमा दार्यत्व तनधािरणका सम्बन्धमा बीमक र्वरुि बीतमिले ददएको 
उजजरी उपर तनणिय गनजिपने व्यवस्र्ा छ । लेखापरीक्षण अवतधसम्म १८० उजजरी उपर तनणिय हजन बााँकी 
रहेको छ । र्वगि ४ वषिमा  फस्यौट गनि बााँकी उजजरीको उल्लेख्य वरृ्ि भएको देजखाँदा बीमा सम्बन्धी 
मजद्दाहरूको समयमै तनणिय गनजिपदिछ । बीमा ऐन, २०४९ को दफा ३९ मा सतमतिले बीमा लेख खररद 
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गनेको र्हिको लातग वा अन्य कज नै मनातसब कारणले आवश्यकिा अनजसार सोधपजछ वा जााँचबजझ गनि 
सक्ने र तनयमावली, २०४९ को तनयम ३८ मा सतमतिले बीमकले गने बीमा व्यवसायका सम्बन्धमा 
तनरीक्षण गरी समय समयमा आवश्यक तनदेशन ददन सक्ने व्यवस्र्ा  छ ।  

यो वषि बीमा सतमतिबाट बीमकहरूको स्र्लगि तनरीक्षणमा २ जीवन बीमा िर्ा ६  तनजीवन 
बीमा समेि ८ बीमा कम्पनीको तनयतमि स्र्लगि तनरीक्षण िर्ा १२ जीवन िर्ा तनजीवन बीमा 
कम्पनीहको आकजस्मक तनरीक्षण गरेको छ । सोही तनयमावलीको तनयम ३२(३) मा सभेयर तनयजक्त 
गरेको १५ ददनतभर सभे प्रतिवेदन पेस गनजि पने र सो को ३५ ददनतभर दाबी भ जक्तानी व्यवस्र्ा रहेकोमा 
प्रत्येक बीमा कम्पनीबाट दाबी भ जक्तानीमा र्ढलाई भएको बीमा लेखको र्ववरण माग गरी सो सम्बन्धमा 
आवश्यक जााँचबजझ गरी तनदेशन ददने गरेको छैन । ऐनको दफा १२(क) मा सतमतिले ददएको तनदेशन 
उल्लघंन गरेमा बीमकको व्यवसायमा सतमतिले रोक लगाउन सक्ने व्यवस्र्ा छ ।  रार्िय बीमा 
संस्र्ानको २०६९।७० सम्मको  र रार्िय बीमा कम्पनीको २०७१।७२ सम्मको  लेखापरीक्षण गरी 
र्वत्तीय र्ववरण स्वीकृतिका लातग सतमतिमा पेस गरेको छ । उक्त तनकायहरूले िि ् पश्चािको 
लेखापरीक्षण गराएका छैनन ्। समयमा लेखापरीक्षण नगराएको सम्बन्धमा सतमतिले कारबाही गरेको 
छैन । सतमतिले बीमा कम्पनीहरूको अनजगमन िर्ा सजपररवेक्षण कायि प्रभावकारी बनाउनजपदिछ  । 

नेपाल तधिोपर बोडि  
मजलजकको अर्ििन्रमा पजाँजी बजारको र्वकास गरी तधिोपरमा लगानी गने, लगानीकिािहरूको र्हि संरक्षण 

गनिका लातग तधिोपरको तनष्ष्काशन खररद, तबक्री, र्विरण िर्ा र्वतनमयलाई व्यवजस्र्ि बनाई तधिोपर बजार र 
तधिोपर व्यवसायमा संलग्न व्यजक्तको कामकारबाहीलाई तनयतमि िर्ा व्यवजस्र्ि गनि २०५९ सालमा बोडिको 
स्र्ापना भएको हो । 

278. र्वत्तीय जस्र्ति र सञ्चालन नतिजा - बोडिको २०७८ आषाढ मसान्िको कोष िर्ा जगेडा रू.१ अबि ८६ 
करोड ८९ लाख, गैह्र चालज दार्यत्व रू.6 करोड 4८ लाख र चालज दार्यत्व िर्ा व्यवस्र्ा रू.१० 
करोड ८० लाख रहेको छ।  खजद जस्र्र सम्पजत्त रू.२ करोड १४ लाख, लगानी रू.२ करोड ७३ 
लाख, अन्य सम्पजत्त रू.६ करोड ७४ लाख, चालज  सम्पजत्त रू.१ अबि ९२ करोड ५६ लाख समेि 
सम्पत्ती रू.२ अबि ४ करोड १७ लाख रहेको छ । सञ्चालन नाफा गि वषि रू.२३ करोड ८२ लाख 
रहेकोमा यो वषि रू.९४ करोड ९९ लाख  रहेको छ । 

279. आन्िररक तनयन्रण व्यवस्र्ा - शेयरको शजरु तनश्कासन िर्ा बााँडफााँटको लातग प्रयोग भइरहेको सफ्टवेयरको 
स्िर तनधािरण नभएको िर्ा उक्त सफ्टवेयरको प्रणाली लेखापरीक्षणलगायि अन्य र्वश्वसनीयिाको आधार 
कायम नगरेको, खररद गजरुयोजना नबनाएको, काठमाडौं उपत्यका र्वकास प्रातधकरणलाई जग्गा खररद गनि 
रू.४२ करोड ५६ लाख पेश्की प्रदान गरेकोमा  जग्गाको स्वातमत्व हाल सम्म प्राप्त भएको छैन । नेपाल 
सरकारवाट सािदोबाटोजस्र्ि ३ रोपनी १० आना २ पैसा १ दाम जग्गा पचास वषिको लातग २०६६ 
कातििकमा तलजमा तलएकोमा उक्त जग्गाको उपयोग गनि सकेको छैन । बोडिले आय र्ववरण समयमा पेस 
नगरेको कारणले २०७६।७७ मा रू.५ लाख ८ हजार धयाज िर्ा जररबाना तिरेको छ । यो वषिको कर 
र्ववरण २०७८ चैर सम्म पेस भएको छैन । बोडिको रणनीतिक कायि योजना २०७७।७८ का लातग 
तनधािरण गरेको ४६ कायियोजनामध्ये २४ सम्पन्न भई २२ बााँकी रहेकोले कायि प्रगति ५२.१७ प्रतिशि 
रहेको छ । बोडिको आन्िररक  तनयन्रण व्यवस्र्ामा सजधार गनजिपदिछ । 
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280. तभरी कारोबार - तधिोपर बजारमा आन्िररक सूचना च जहाएर शेयर कारोबार गने प्रवजृत्त तनयन्रण गनि 
तधिोपर बोडिले तभरी कारोबार तनषेध सम्बन्धी तनयमावली, २०७६ को मस्यौदा २०७६।६।१२ मा 
स्वीकृतिको लातग नेपाल सरकार, अर्ि मन्रालयमा पेस गरेकोमा सो तनयमावली स्वीकृि भएको छैन । 
प्रतितनतध सभा अर्ि सतमतिको २०७८।५।४ को तनणिय अनजसार तधिोपर बोडिका अध्यक्ष र नेप्सेका प्रमजख 
कायिकारी अतधकृिले पदीय आचरण र्वपरीि एक तसमेन्ट कम्पनीको शेयर पररवारका सदस्यका नाममा 
खररद गरेकोले ित्काल कारबाही गनि अर्ि मन्रालयलाई तनदेशन ददएको देजखन्छ । तनयामक तनकायका 
पदातधकारी पदीय मयािदा र्वपरीि शेयर कारोबारमा संलग्न रहेकोले तधिोपर बजारको ददगो र्वकास र 
स्र्ार्यत्व कायम गदै बजारको स्वच्छिा, पारदजशििा, सदाचाररिा, नैतिकिा जजम्मेवारी र जवाफदेर्हिा प्रवििन 
गनि नीतिगि, कानजनी र संरचनात्मक व्यवस्र्ा गनि सतमतिले तनदेशन ददएको छ । सो अनजसार हाल नेपाल 
सरकारले तधिोपर बोडिका अध्यक्षलाई पदमजक्त गरेको र अर्िमन्रालयबाट छानतबन भईरहेको अवस्र्ा छ। 
तभरी कारोबार तनयन्रण गने संयन्रको र्वकास गरी कायािन्वयनमा ल्याउनजपदिछ ।  

281. सेवा शजल्क तनधािरण - तधिोपर व्यवसायी (तधिोपर दलाल िर्ा तधिोपर व्यापारी) तनयमावली, २०६४ 
को तनयम ३२(१) अनजसार तधिोपर दलालले तधिोपर करोबार सेवा उपलधध गराए बापि ग्राहकसाँगबाट 
अनजसूची १४ बमोजजमको सेवा शजल्क तलन सक्ने व्यवस्र्ा छ । यो वषि ५० तधिोपर दलाल व्यवसायीको 
कज ल आय रू.१० अबि ६९ करोड ३ लाखमध्ये रू.२ अबि ९९ करोड ४८ लाख खचि गरी रू.७ अबि 
६९ करोड ५५ लाख खजद आय देखाएका छन ्। उच्च खजद आय हजने ५ तधिोपर दलाल व्यवसायीको 
कज ल आयको िजलनामा खजद आय क्रमशः ९१.८० प्रतिशि, ९१.६० प्रतिशि, ९१.६० प्रतिशि, 
८८.३० प्रतिशि र ८५.३० प्रतिशि रहेको र ५० तधिोपर दलाल व्यवसायीको कज ल आयको िजलनामा 
औसि खजद आय ७०.७८ प्रतिशि रहेको छ । 

सेवा शजल्कबाट तनजश्चि प्रतिशि रकम कतमसनको रूपमा र्फिाि गरेको देजखन्छ । एक कम्पनीले 
यस वषिमार कतमसनबापि रू.७ करोड २० लाख र्फिाि गरी खचि दाबी गरेको छ । हाल तधिोपरको 
कारोबार सूचना प्रर्वतधमा आधाररि हजाँदै गएको, तधिोपर राफसाफ िर्ा फस्यौट प्रणालीमा सजधार भएको, 
तधिोपर व्यवसायको क्षेर र दायरा र्वस्िार हजाँदै गएको सन्दभिमा तधिोपर दलाल व्यवसायीलाई अतधक 
र अस्वाभार्वक लाभ आजिन हजने िर्ा केही ठूला र संस्र्ागि लगानीकिािहरूले कतमसनबापि रकम प्राप्त 
गने अवस्र्ा देजखएकाले तधिोपर दलाल व्यवसायीले तलने र्वद्यमान सेवा शजल्कको दरमा पजरावलोकन 
गरी तधिोपर व्यवसायलाई स्वच्छ, पारदशी र लगानीमैरी बनाउन ध्यान ददनजपदिछ ।   

282. अनजगमन, सजपररवेक्षण र कायािन्वयन - तधिोपर ऐन, २०६३ को पररच्छेद-८ अनजसार तधिोपर बजार, 
तधिोपर व्यवसायी िर्ा तधिोपर दलालहरूको कायि उपर बोडिले तनयतमि रूपमा प्रभावकारी ढङ्गबाट 
तनयमन, अनजगमन, तनरीक्षण िर्ा जााँचबजझ गनजिपने व्यवस्र्ा छ । वस्िज र्वतनमय बजार तनयमावली, 
२०७४ को तनयम ५ अनजसार पूवि स्वीकृतिका लातग २०७६ असारमा ६ तनवेदकले पेस गरेको 
तनवेदन स्वीकृ ति सम्बन्धमा २०७८ चैर सम्म तनणिय भएको छैन । सूचीकृि संगदठि 
संस्र्ा , नेप्से , सीडीएससी र के्रतडट रे र्टङ एजेन्सीको हालसम्म स्र्लगि सजपररवेक्षण भएको छैन । 
तधिोपर बजार िर्ा दलालहरूको अनलाइन ररयल टाईम तनगरानीको हकमा तधिोपर बजारले उपलधध 
गराएको सीतमि र तनयजन्रि पहजाँचका आधारमा कायि हजने गरेको, बोडिले प्रभावकारी अनजगमन िर्ा पयािप्त 
सूचना प्राप्त गनि सकेको छैन। नेप्सेको अनलाइन व्यापार प्रणालीमा देजखएको समस्या र सो प्रणालीमा 
बजार सहभागीहरूले गनि सक्ने अस्वस््य अभ्यास, अनतधकृि र्क्रयाकलाप िर्ा र्पघट बारेमा बोडिले 
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शीघ्र सूचना पाउन र तनयन्रण गनि सकेको छैन। सूचीकृि संगदठि संस्र्ाले साविजतनक तनष्ष्काशन िर्ा 
ऋणपरको तनष्ष्काशन गरेपश्चाि ् पेस गनजिपने पजाँजी उपयोतगिाको प्रतिवेदन पेस गरेको छैन । मचेन्ट 
बैङ्क, सूचीकृि संगदठि संस्र्ा, तधिोपर व्यवसायी िर्ा तधिोपर बजारको सेवा शजल्क, र्ववरण, 
प्रतिवेदनहरू समयमै प्राप्त गरी प्रभावकारी तनयमन र अनजगमन गनजिपदिछ । 

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज तलतमटेड 
सेक्यजररटी खररद तबक्री केन्द्र तलतमटेडको नाममा ित्कालीन कम्पनी ऐन, २०२१ अन्िगिि २०३३ 

सालमा स्र्ापना भएको यो संस्र्ा २०५० मा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज तलतमटेड (नेप्से) को नामबाट सछ चालन 
भइरहेको छ। कम्पनीले नेपालमा संगदठि दोस्रो बजारको रूपमा २०५०।९।२९ देजख कायि गदै आएको छ। 
नेप्से  तधिोपर सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्िगिि नेपाल तधिोपर बोडिबाट इजाजि प्राप्त नेपालको एक मार स्टक 
एक्सचेन्ज हो । संस्र्ाको कज ल च जक्ता पजाँजी रू.६० करोडमध्ये नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशि, नेपाल राि 
बैङ्कको १४.६० प्रतिशि, कमिचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशि, रार्ििय वाजणज्य बैङ्क तलतमटेडको ६.१४ प्रतिशि, 
िर्ा अन्यको १०.६० प्रतिशि स्वातमत्व रहेको छ । स्टक एक्सचेन्जका सदस्यिा प्राप्त ५० सदस्य दलाल 
कम्पनीमाफि ि ्तधिोपरको कारोबार हजाँदै आइरहेको छ । नेप्सेमा २०७७।७८ सम्म २१९ पजधलक कम्पनी 
सूचीकृि रहेका छन ्।  

283. र्वत्तीय जस्र्ति र सञ्चालन नतिजा - तलतमटेडको २०७८ आषाढ मसान्िको शेयर पजाँजी रू.६० करोड, 
जगेडा कोष, सजञ्चि नाफा र अन्य कोष  रू.६ अबि २५ करोड ९७ लाख, गैह्र चालज दार्यत्व रू.१ 
अबि १६ करोड ६३ लाख र चालज दार्यत्व रू.१ अबि ५ करोड ६४ लाख रहेको छ । गैहृ चालज 
सम्पजत्त रू.५ अबि ५० लाख र चालज सम्पजत्त रू.४ अबि ७ करोड ७४ लाख समेि रू.९ अबि ८ करोड 
२४ लाख कज ल सम्पजत्त रहेको देजखन्छ । गि वषि रू.३३ करोड १३ लाख खजद मजनाफा रहेकोमा यो 
वषि रू.१ अबि ९४ करोड ६ लाख नाफा रहेको छ । कम्पनीले  यो वषि रू.३ अबि ८३ करोड ९४ 
लाख सञ्चालन आम्दानी र रू.२७ करोड १० लाख सञ्चालन खचि गरेको छ । 

284. पजाँजीगि अनजदान  - नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज तलतमटेड र सी.एम.सी, भारि  बीच १२ सेप्टेम्बर, २०१० 
मा भएको सम्झौिा बमोजजम नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज  तलतमटेडले भारिको एक संस्र्ाबाट भारि 
सरकारबाट प्राप्त अनजदान रू.१४ करोड ७२ को  स्वचातलि कारोबार सफ्टवेयर खररद गरी सीडीएस 
एण्ड जक्लयररङ्ग कम्पनीलाई हस्िान्िरण गरेको छ । उक्त रकमको १४ लाख ७२ हजार र्कत्ता शेयर 
नेपाल सरकारलाई हस्िान्िरण गनजिपदिछ । 

285. बोनस र्विरण - बोनस तनयमावली, २०३९ को तनयम ७ मा नेपाल सरकारको स्वातमत्वमा नाफा 
आजिन गने उदे्दश्यले नेपाल सरकारले िोर्कददएको क्षरेमा स्र्ापना भएको एकातधकार प्राप्त प्रतिठानमा 
कायिरि अतधकृि िहका कमिचारीले एक आतर्िक वषिमा शजरु िलव स्केलको दजई मर्हनाको िलब 
बराबरको रकम र सोभन्दा िल्लो िहका कमिचारीले िीन मर्हनाको िलब बराबरको रकमभन्दा बढी 
हजने गरी बोनस नपाउने व्यवस्र्ा रहेकोमा कम्पनीले  २०७६।७७ मा कमिचारी बोनस व्यवस्र्ा गरेको 
रकमबाट छ मर्हनाको िलब बराबरको रू.८६ लाख ३ हजार र्विरण गरेको छ । तनयमावलीमा 
भएको व्यवस्र्ा भन्दा बढी भ जक्तानी भएको बोनस रकम असजल हजनजपदिछ ।  
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286. शेयर स्वातमत्व - नेपाल राि बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ७(२) बमोजजम नेपाल राि बैड्ढको आफ्नो 
काम कारबाही वा दार्यत्व पजरा गनि सहयोग हजने काम कारबाही गने संस्र्ालाई सो संस्र्ाको कज ल 
पजाँजीको १० प्रतिशि ननाघ्ने गरी ऋण प्रदान गने वा त्यस्िा संस्र्ाको शेयरमा स्वातमत्व प्राप्त गनिसक्ने 
व्यवस्र्ा भए िापतन २०७८ आषाढ मसान्िमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज तलतमटेडमा नेपाल राि बैङ्कको 
१४.६ प्रतिशि शेयर स्वातमत्व रहेको देजखन्छ । 

287. सेवा प्रवाह - पजाँजी बजारमा आदेश संख्या, कारोबार संख्या, कारोबार पररमाणमा वरृ्ि भई यो वषिको 
बजार पजाँजीकरण रू.४० खबि १० अबि पजगेको छ । सो रकम देशको कज ल गाहिस््य उत्पादनको कररब 
९४.०१ प्रतिशि हजन आउाँछ । हाल नेप्सेमा अनलाईनबाट दैतनक कररव २ लाखले कारोबार गने 
गरेको र अनलाईन सजर्वधा तलने लगानीकिािको संख्या १३ लाखभन्दा बढी पजगेको छ । 

287.1 सदस्य दलालले सञ्चालन गने नेप्सेको अनलाइन कारोबार प्रणालीसाँग जतडि व्यापार व्यवस्र्ापन प्रणाली 
(टी.एम.्एस)् मा समस्या आई २०७७ भदौ १४, २५ र २८ मा क्रमशः २ घण्टा, २ घण्टा ४५ 
तमनेट र ३ घण्टा अवरुि भएको देजखन्छ । र्वगिका समस्या मजख्यिः सदस्य दलालले सञ्चालन गने 
व्यापार व्यवस्र्ापन प्रणालीसाँग सम्बजन्धि हजने गरेकोमा हाल सूचना व्यवस्र्ापन प्रणाली पटक पटक 
बन्द हजने र सभिर डाउन हजने लगायिका गम्भीर प्रकृतिका समस्याहरू  रहेका छन ्। समस्याका 
कारणहरू पर्हचान गरी समाधानका उपाय अवलम्बन गनजिपदिछ। 

287.2 नेपालको पजाँजी बजारलाई सबल र सजरजक्षि बनाउन तधिोपर दलाल, मानव संसाधन र कारोबार प्रणालीको 
क्षमिा अतभवरृ्ि गनजिपदिछ । पजाँजी बजारलाई सबल र सजरजक्षि बनाउन दलालले सञ्चालन गने प्रणाली, 
नेप्सेको अनलाइन कारोबार प्रणाली र सीडीएसको प्रणाली र त्यसको सञ्चालनमा समन्वय आवश्यक भएकोले 
सबै पक्षलाई समेट्ने गरी एकीकृि र तनयतमि रूपमा प्रणालीको परीक्षण गराउनज पदिछ । दजक्षण एतसयाका 
र्वतभन्न मजलजकमा पजाँजी बजार िर्ा त्यसको व्यवस्र्ापनमा देजखएका असल अभ्यासलाई अबलम्बन गरी पजाँजी 
बजारको र्वकास व्यवस्र्ापनका सारै् कानजनी व्यवस्र्ामा समय सापेक्ष सजधार गनजिपदिछ । 

288. भ जक्तानीमा कर कट्टी - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ बमोजजम बातसन्दा व्यजक्तले नेपालमा स्रोि भएको 
कतमशन भ जक्तानी गदाि भ जक्तानी रकमको १५ प्रतिशिका दरले कर कटृी गनजिपने व्यवस्र्ा छ । तधिोपर 
कारोबार राफसाफ िर्ा फस्यौट र्वतनयमावली, २०६९ को तनयम ११(२) बमोजजम तधिोपर कारोबारको 
राफसाफ िर्ा फस्यौट गरेबापि प्रत्येक खररद र तबक्रीमा सीडीएस एण्ड जक्लयररङ तलतमटेडले नेप्सेबाट कारोबार 
रकमको ०.०१७५ प्रतिशि कतमसन प्राप्त गने  उल्लेख  छ । सोही व्यवस्र्ा अनजसार यो वषि कम्पनीले आफ्नै 
सहायक कम्पनी सीतडएस एण्ड जक्लयररङ तलतमटेडलाई तधिोपर कारोबारको राफसाफ िर्ा फस्यौट गदाि रू.५० 
करोड ४८ लाख ८४ हजार कतमशन भ जक्तानी गदाि १५ प्रतिशिका दरले कर कट्टी गनजिपनेमा १.५ प्रतिशिले 
मार कर कट्टी गरी गरेकोले छजट भएको रू.६ करोड 81 लाख 59 हजार असजल गनजिपदिछ । 

 

अनजगमन िर्ा बेरुज ू

• अनजगमन –  गि र्वगि वषिको प्रतिवेदनमा प्रार्वतधक सहायिाको लेखापरीक्षण नगराएको, समयमा ऋण िर्ा अनजदान 
शोधभनाि नतलएको, ऐन र्वपरीि  रकमान्िर गरेको, राजस्व बक्यौिा बढ्दै गएको, सजञ्चि कोषको ढााँचाअनजसार 
र्ववरण नबनाएको, सजञ्चि कोषको फरक रकमको र्हसाब तमलान नगरेकोले यर्ार्ि र्हसाब नदेखाएको, भन्सारिफि  
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दरबन्दी फरक पारी घटी असजली गरेको धयहोराबाट राजस्व असजलीमा कमी भएको, आन्िररक राजस्विफि  सम्भाव्य 
सबै करदािालाई करको दायरामा ल्याउन नसकेको, कानूनले िोकेको भन्दा घटी राजस्व असजल गरेको, 
समानजपातिक कट्टी नगरेको कारण मूल्य अतभवरृ्ि कर के्रतडट बढेको आदद कारणबाट राजस्व प्रशासनको 
प्रभावकाररिा अपेजक्षि रूपमा बढ्न नसकेको लगायिका धयहोरा गि र्वगि वषिको प्रतिवेदनमा औलँ्याइएकोमा यो 
वषि पतन सजधार भएको पाइएन। र्वगिका धयहोरा पजनरावजृत्त नहजने गरी कायिसम्पादन गनजिपदिछ । 

• बेरुजू जस्र्ति – यो वषि मन्रालय र मािहि तनकायको लेखापरीक्षणबाट देजखएको बेरुजूको जस्र्ति देहायअनजसार 
छः 

➢ सरकारी कायािलयिफि  १०९ तनकायमा यो वषि रू.१९ अबि ९२ करोड ८१ लाख ७६ हजार बेरुजू 
देजखएकोमा प्रारजम्भक प्रतिवेदन उपलधध गराएपतछ रू.११ लाख २५ हजार फस्यौट गरेकोले रू.१९ 
अबि ९२ करोड ७० लाख ५१ हजार फस्यौट गनि बााँकी रहेको छ । सोमध्ये रू.१२ लाख ८४ 
हजार म्याद नाघेको पेश्की रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनजसूची -१५ मा छ । 

➢ संगदठि संस्र्ा, अन्य संस्र्ा र सतमतििफि  १ तनकायमा रू.२० करोड ६९ लाख १५ हजार बेरुजू 
देजखएकोमा प्रारजम्भक प्रतिवेदन उपलधध गराएपतछ बेरुजू फस्यौट नभएकोले बााँकी रहेको छ । 
यससम्बन्धी र्ववरण अनजसूची -१६ मा छ । 
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उद्योग, वाणिज्य िथा आपूतिि मन्रालय 

नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोणजम मन्रालयको कायिक्षेरमा औद्योतगक नीति, 
कानून, मापदण्ड र तनयमन, औद्योतगक क्षेर र र्वशेष आतथिक क्षरेसम्बन्धी नीति, व्यावसार्यक फमि व्यवस्थापन, 
खानी िथा खतनजसम्बन्धी रार्िय नीति, कानूनी मापदण्ड र तनयमन, अन्िरािर्िय व्यापार पारवहन िथा सोसम्बन्धी 
सणन्ध सम्झौिा कायािन्वयन र तनयमन, व्यापारसम्बन्धी नीति, कानून सहजीकरि र तनयमनलगायिका कायि  
रहेका छन ्। मन्रालय र मािहि  सरकारी कायािलय िथा संगठठि संस्थासमेि 37 तनकायबाट सेवा प्रवाह 
ह ुँदै आएको छ । 

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मािहिसमेि ३० सरकारी कायािलयको तनम्नान सार रू.7 अबि 81 
करोड 39 लाखको लेखापरीक्षि सम्पन्न भएको छ: 

(रू.लाखमा) 
र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य जम्मा 
4,8७,७७ 2,4९,२८ ४३,६६ 68 7,81,39 

उणललणखि लेखापरीक्षि रकममा यस मन्रालयमा र्वतनयोजन भई अथि, कृर्ष िथा पश पन्छी 
र्वकास, भौतिक पूवािधार र रक्षा मन्रालयअन्िगििका तनकायबाट भएको खर्ि रू.६३ करोड ४५ लाख 
समावेश छैन।  

2. संगठठि र अन्य संस्था - यो वषि 7 संस्थाको रू.४ अबि १९ करोड ८८ लाखको लेखापरीक्षि सम्पन्न 
गररएको छ ।  

3. कायिमूलक लेखापरीक्षि - यो वषि र्वशेष आतथिक क्षेर सञ्चालन र व्यवस्थापन र्वषयको कायिमूलक 
लेखापरीक्षि सम्पन्न गररएको छ ।  

4. वार्षिक कायिक्रम र प्रगति - यस वषिको लक्ष्य प्रगति णस्थति तनम्नान सार छ: 

सूर्क एकाइ लक्ष्य प्रगति प्रतिशि 

ठूला उद्योग दिाि  संख्या  ७० ४२ ६० 

मझौला उद्योग  दिाि  संख्या  १४० ४९ 35 

घरेल  िथा साना उद्योग दिाि (णजललास्िरमा ) संख्या  ५५ ४६ 84 

लघ  उद्यमीको स्िरोन्नति  जना हजारमा  33 4 1२ 

उद्योगबाट थप रोजगारी तसजिना  संख्या  210 140 66 

तनजी क्षेरको साझेदारीमा सीपमूलक िातलम  संख्या  50 0 0 

संघ र सबै प्रदेशमा खाद्यन्न भण्डारि रू.अबिमा  310 60 20 

औद्योतगक ग्राम स्थापना  संख्या  130 40 31 

प्राप्त र्ववरिअन सार मझौला उद्योग दिाि, लघ  उद्यमीको स्िरोन्नति र औद्योतगक ग्राम स्थापनामा 
५० प्रतिशिभन्दा कम र तनजी क्षेरको साझेदारीमा सीपमूलक िातलम सञ्चालनमा शून्य प्रगति देणखएको 
छ । वार्षिक कायिक्रमबमोणजम प्रगति हातसल गन िपदिछ ।  
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5. आवतधक योजना कायािन्वयन - रार्िय अथििन्रमा उद्योग, वाणिज्य र आपूतिि क्षेरलाई प्रबलीकरि गरी 
क्षेरगि योगदान वढाउने, उपभोक्ता र्हि िथा आपूतिि प्रिालीमा नागररकको सहज पह ुँर् बनाउने म ख्य 
लक्ष्यसर्हि पन्रौँ योजनाले २०७७।७८ का लातग तनठदिष्ट गरेका र्क्रयाकलापमध्ये १५ पेटेन्ट दिाि 
गन िपनेमा ३,  ३५ हजार ६०० लघ  उद्यमी स्िरोन्नति गन िपनेमा ३ हजार ६१०, ३० हजार जना लद्य  
उद्यमी तसजिना गन िपनेमा १४ हजार ७९० जना र ३ र्वशेष आतथिक क्षेर स्थापना गन िपनेमा २ को 
प्रगति भएको छ । तबजनेस इन््य वेशन सेन्टरको काम नै गरेको छैन । योजनाको बाुँकी अवतधमा  
लणक्षि कायिक्रम कायािन्वयन गन िपदिछ । 

6. ठदगो र्वकास लक्ष्य - पन्रौ योजनाको समदृ्ध नेपाल स खी नेपालीको दीघिकालीन सोर्लाई साकार गराउन 
योजनाले ठदगो र्वकास लक्ष्य तनधािरि गरेको छ । सन ्२०३० सम्म क ल गाहिस््य उत्पादनमा उद्योग 
क्षेरको र्हस्सा १५ बाट २५ प्रतिशि, उद्योग क्षेरमा रोजगारी वरृ्द्ध ७ बाट १३ प्रतिशि प र् याउने,  ठूला 
उद्योगहरूको क ल उत्पादनको मेटेररयल इन्टेणन्सटीलाई ६६ बाट ६० प्रतिशिमा झाने लगायिका 
पररमािात्मक लक्ष्य रहेका छन ्। उणललणखि कायिका लातग यो वषि मन्रालयमाफि ि ्उद्योगिफि  ६ 
कायिक्रम⁄आयोजनाका ४० र्क्रयाकलाप िथा वाणिज्य िथा आपूतिििफि  ४ कायिक्रम⁄आयोजनाका ३६ 
र्क्रयाकलापका लातग रू.१० अबि ६८ करोड ६४ लाख लागि पररर्ालन ह ने उललेख छ । प्रक्षेर्पि 
लागिअन सार बजेटसुँग समन्वय गरी कायिक्रमको प्रगति प्रतिवेदन ियार नगरेकोले योजनाको दीघिकालीन 
सोर् साकार वनाउन गरेका कायिको मूलयाङ्कन गने अवस्था रहेन । ठदगो र्वकास लक्ष्यसुँग आबद्ध 
ह नेगरी सम्पादन गरेका कायिहरूको प्रतिवेदन, मूलयाङ्कन, सूर्ना िथा ि्याङ्क व्यवस्थापन गरी उपलणधध 
मापन गने व्यवस्था गन िपदिछ । 

7. वैदेणशक सहायिा - दाि ृतनकायको अन दान िथा ऋि सहयोगमा सञ्चातलि तनम्न 2 आयोजनामा रू.११ 
अबि २५ करोड २० लाखको सम्झौिा भएकोमा यो वषिसम्म रू.३ अबि ८२ करोड २ लाख खर्ि भएको 
छ । 

(रू.लाखमा) 

क्र.सं. आयोजनाको नाम दाि ृतनकाय 
आयोजना 
सञ्चालन 

भएका णजलला 

आयोजना श रु 
भएको वषि 

आयोजना 
सम्पन्न ह न ेवषि 

सम्झौिा 
रकम खर्ि खर्ि 

प्रतिशि 

1.  ग्रामीि उद्यम िथा 
र्वप्रषेि पररयोजना 

आई.एफ.ए.डी. १६ णजलला  20१५ 2022 68150 9842 14.44 

2.  
नेपाल भारि के्षरीय 
व्यापार िथा पारवहन 
आयोजना 

तबश्व बैङ्क काठमाडौँ 2070।71 2078।७९ 44370 28330 68.85 

     जम्मा 112520 38202 33.95 

7.1. ग्रामीि उद्यम िथा र्वप्रषेि पररयोजना साि वषिमा सम्पन्न गन िपनेमा ६ वषिको र्वत्तीय प्रगति १४.44 
प्रतिशि रहेको छ ।खर्ि कम गरेको कारि तनधािररि र्क्रयाकलापहरू र ऋि रकम कटौिी गरेको 
छ।  नेपाल भारि क्षेरीय व्यापार िथा पारवहन आयोजनाको यो वषिसम्मको प्रगति ६८.85 प्रतिशि 
छ । आयोजनाअन्िगिि गन िपने कतिपय कामहरू अध रै रहेको अवस्थामा आयोजनाको अवतध सम्पन्न 
भएको छ । आयोजनाहरूको समयावतध व्यिीि भएको  ि लनामा खर्ि न्यून रहेकोले आयोजनाको 
समय र मूलय लागि क्रमश: बढ्दै जाने अवस्था एकातिर छ भने प्रतिफल प्रातप्तमा र्ढलाइ ह ने जोणखम 
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उणत्तकै रहेको छ । िसथि लक्ष्यअन सार कायिक्रम सञ्चालन गनि आयोजनाहरूले समय, कायिक्रम िथा 
खर्ि र बजेटबीर् िादात्म्यिा तमलाउन पने देणखन्छ ।    

7.2. आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व तनयमावली, २०७7 को तनयम १7 मा केन्रीय तनकायले 
आफ्नो बजेट िथा कायिक्रमसुँग सम्बणन्धि वैदेणशक सहायिाको सम्झौिाबमोणजम प्राप्त ह ने नगद िथा 
वस्ि गि सहायिालाई बजेट िथा कायिक्रममा समावेश गन िपने व्यवस्था छ । सय क्त रािसंघ र्वकास 
कायिक्रमको रार्िय ओजन इकाई कायािन्वयन आयोजनाको राि बैङ्कमाफि ि ् सोझै भ  क्तानी ह ने गरी 
रू.१८ लाख ४९ हजार र मन्रालयमाफि ि ्इन्हेन्सड इणन्टग्रटेेड फे्रमवकि  कायिक्रमको रू.१ करोड 
२५ लाख ७५ हजारसमेि रू.१ करोड ४४ लाख २४ हजार बजेटमा समावेश नगरी खर्ि गरेको छ । 
कानूनी व्यवस्थाअन सार सहायिा रकम बजेटमा समावेश गरी खर्ि गन िपदिछ । 

7.3. उत्तरी क्षरे र्वकास कायिक्रमअन्िगिि २६ र्हमाली णजललाको पूवािधार र्वकास िथा जीवनस्िर स धार 
कायिक्रमका लातग र्ीन सरकारसुँग २०७५।७६ मा रू.३ अबि ४५ करोड (२०० तमतलयन 
आर.एम.बी.) सहयोग प्राप्त गनेगरी सम्झौिा भएकोमा सो कायिक्रमको श रुवाि नै भएको छैन । 
जसको कारिले र्हमाली णजललामा १२६ पररयोजना कायािन्वयन नभएको अवस्था छ । दाि ृम ल कसुँग 
भएको सम्झौिाअन सार कायिक्रम सञ्चालन गनि समन्वय गरी सरोकारवालामा प्रतिफल प र् याउन पदिछ । 

7.4. अन्िरािर्िय र्वकास सहायिा पररर्ालन नीति, २०७६ को ब ुँदा ३.२.८ अन सार सबै प्रकारका अन्िरािर्िय 
र्वकास सहायिा रार्िय बजेट प्रिालीमा समावेश ह ने उललेख छ ।नेपाल सरकार (उद्योग, वाणिज्य 
िथा आपूतिि मन्रालय) र र्ीन सरकार(प्राकृतिक स्रोि मन्रालय) बीर् दैलेखमा पेट्रोल अन्वेषिका 
लातग सन ्२०२१ सम्म १३६ तमतलयन र्ाइतनज य आन खर्ि गनेगरी २३ मार्ि २०१६ मा सम्झौिा 
भएकोमा सो लगानी बजेटमा समावेश गरेको छैन । अन्वेषि कायि अणन्िम भई तितलङ्ग स्थान पर्हर्ान 
गरेको उललेख गरे पतन सहायिा खर्ि पररर्ालन अवस्था यर्कन भएन । सहायिा पररर्ालनको अतभलेख 
राखी मूलयाङ्कन गन िपदिछ ।  

8. बजेट वक्तव्य कायािन्वयन - बजेट वक्तव्य २०७७।७८ मा प्राथतमकिा राखेर घोषिा गरेका 
कायिक्रमहरू र्वशेष आतथिक क्षेर सञ्चालन, ब स बोडिर इकोनमी स्थापना, नेपाल र्ीन औद्योतगक मैरी 
उद्यान, औद्योतगक स्थल पह ुँर्,  बह मूलय पत्थर उत्पादन केन्र, उद्योग स्थापनामाफि ि ् रोजगारी 
तसजिना, उद्योग सञ्चालनको लातग च्यालेज फण्ड स्थापना,  प्रमािपरको तधिोमा शैणक्षक कजाि, उद्यमी 
स्टाटिअप ऋिलगायिका कायिक्रमहरू सञ्चालन गनि नसकी यो वषि र्वतनयोणजि बजेट रू.४ अबि ७४ 
करोड २७ लाख खर्ि भएको छैन । सबै प्रदेशमा कम्िीमा एक औद्योतगक क्षरे र सबै स्थानीय िहमा 
औद्योतगक ग्राम स्थापना गरी औद्योतगक र्वकास गने लक्ष्य तलए पतन औद्योतगक क्षेर घोषिा ह न सकेको 
छैन । कृर्ष, पयिटन िथा वनलगायिका क्षेरसुँग अग्र र पषृ्ठ सम्बन्ध स्थार्पि ह ने उद्योगको र्वकास 
र र्वस्िार गरी उद्यमशीलिा, सीप र प्रर्वतधको उपयोगमा नवीन खोज िथा अन सन्धान गरी णर्या, 
र्वद्य िीय िार िथा कण्ड्टर, ज त्ता र्प्पललगायि आत्मतनभिर उन्म ख उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन ह ने एवं 
स्थानीयस्िरमा उपलधध ह ने कपास, रेशम, ऊन, बाुँस, बेि, अललो जस्िा कच्र्ा पदाथिहरूको प्रर्वतधसुँग  
सामञ्जस्यिा गराई उपयोग गने कायि भएको छैन ।  

     नवलपरासीको धौवादी फलाम खानीबाट उत्पादन श रु गनि पह ुँर्मागि तनमािि र मेतसन जडान 
गने कायि सम्पन्न गने लक्ष्य राखेकोमा सडक ममिि िथा र्वस्िारमा ५ प्रतिशि र्वत्तीय प्रगति भएको 
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अवस्था छ । वािावरिीय परीक्षि लगायि आवश्यक अध्ययन पूरा नगदै मेतसन जडानको कायिलक्ष्य 
राखेकोले कायि प्रगति भएको छैन । बजेट खर्ि गने क्षमिा वरृ्द्ध गरी बजेट वक्तव्यमा उणललणखि 
कायिक्रमअन सार कायियोजना बनाई कायािन्वयन गन िपदिछ । 

9. रुग्ि उद्योग - नेपाल सरकार मणन्रपररषदको २०७७।४।१९ को तनिियले गठन भएको ६ सदस्यीय 
अध्ययन सतमतिले मन्रालयअन्िगििका ८, तनजीकरि भएका १४ र तनजी क्षेरका ७ उद्योगले पर्हर्ान 
िथा तसफाररसका लातग तनवेदन ठदएकोमा उदयप र तसमेन्ट कारखाना र हेटौंडा तसमेन्ट कारखाना रुग्ि 
उन्म ख रहेको  िथा नेपाल ओररएण्ट म्याग्नेसाइट कम्पनी, गोरखकाली रबर उद्योग, जनकप र र्  रोट 
कारखानालगायि ६ उद्योग पूिि रूपमा रुग्ि उद्योगमा तसफाररस भएका सर्हि तनजीकरि भएका १४ 
उद्योगको अवस्था सन्िोषजनक छैन । उक्त सतमतिले ठदएको प्रतिवेदन कायािन्वयन नभएकोले 
कायािन्वयन गरी रुग्ि उद्योगहरूको व्यवस्थापन िथा स धार गन िपदिछ । 

10. लघ  उद्यम कायिक्रम  - सरकारले लघ  उद्यम कायिक्रम (मेड्पा) लगायिबाट उद्योग क्षरेमा १ लाख 
२७ हजारलाई रोजगारी तसजिना गरी गररबी तनवारि गने कायिक्रम तनधािरि गरेको तथयो । लघ  उद्यम 
कायिक्रमबाट मार ६३ हजार ३९० लघ  उद्यमी तसजिना ह ने उद्घोष गरेकोमा उपेणक्षि नतिजा प्राप्त 
भएको छैन ।कायिक्रम सञ्चालन गनि गररबी तनवारिका लातग उद्यम र्वकास कायिक्रम तनदेणशका, २०७७ 
िज िमा गरेको, १४ हजार ७९५ उद्यमी तसजिना भएको प्रगति र्ववरिमा उललेख छ । तसजिना भएका 
उद्यमीको अवणस्थति यर्कन ह ने अतभलेख राखी समन्वयात्मक रूपले कायि गन िपदिछ ।  

11. अन्िरािर्िय व्यापार - भन्सार र्वभागबाट प्राप्त ि्याङ्कअन सार नेपालको र्वगि 5 वषिको आयाि तनयाििको 
अवस्था देहायबमोणजम छ: 

(रू.अबिमा) 
आतथिक वषि तनयािि आयाि व्यापार घाटा अन पाि 
2077।78 १४१ १५३९ १३९८ १:१०.९ 
2076।77 ९७.७१ ११९६.८० १०९९.०९ १:१२.२ 
2075।76 ९७.११ १४१८.५६ १०२१.४२ १:१४.६ 
2074।75 ८१.३५ १२४५.१० 1163.75 १:१५.३ 
2073।74 ७३.०३ ९८४.३० 911.27 १:१३.४ 

    गि वषिको ि लनामा ४४.३ प्रतिशिले तनयािि वरृ्द्ध भई यस वषि रू.१ खबि ४१ अबि प गेको छ । 
तनयािि गररएका प्रम ख वस्ि मा भटमास िेल, कटन धागो, ऊनी गलैँर्ा, ज टका सामान, ियारी पोशाक, 
अलैँर्ी आठद रहेका छन ्। क ल तनयाििमा भटमासको िेलको अंश ३८.९८ प्रतिशि रहेको छ । तनयािि 
वरृ्द्ध देणखएको िेल, कटन धागो आठदमा स्वदेशी कच्र्ा पदाथिको प्रयोग न्यून रहन गई मूलय अतभवरृ्द्ध 
भएको नदेणखुँदा तनयािि वरृ्द्धको ि्याङ्कले भ  क्तानी सन्ि लनमा उललेख्य योगदान भएको संकेि गरेको छैन।  
गि वषिको ि लनामा आयाि २८.५2 प्रतिशिले वरृ्द्ध भई रू.१५ खबि 3८ अबि प गेको छ। तनयािि 
आयाि अन पाि 2076।77 मा १:१२.2 रहेकोमा २०७७।७८ मा 1:१०.9 देणखन्छ ।  

     भटमासको कच्र्ा िेल १८१.१, स न १०१.५०, कच्र्ा सूयिम खी िेल ६५.४, रायो सस्यूिको दाना 
६३.८, फलाम र णस्टलका कच्र्ा पदाथि  ४४.२०, रबर र सोका उत्पादन ४३.७०, स िी कपडा ५२.४०, 
दूरसञ्चार उपकरि िथा पाटिप  जाि ६७.३०, यािायाि साधन िथा पाटि प जाि ४९.७० खाद्यान्नको आयाि 
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३९.९ प्रतिशिले वरृ्द्ध भएको छ । दाल, मकै, र्ामल, गह ुँ, िरकारी, फलफूलमा आत्मतनभिर बन्न े
सरकारको नीति िथा कायिक्रम र सो क्षेरको अन दानमा वरृ्द्ध भई रहे पतन आयाि वरृ्द्ध भइरहेको छ । 
तनयाििको ि लनामा आयाि उच्र् रहेकोले व्यापार घाटा बढ्न गई वैदेणशक म राको सणञ्चतिमा समेि 
प्रतिकूल प्रभाव परेको छ ।  

12. आतथिक िथा सामाणजक र्वकास कायिक्रम - सरकारले बजेटमाफि ि ्घोषिा गरेको महत्वपूिि आतथिक िथा 
सामाणजक र्वकास कायिक्रमको र्वश्लषेि गदािको नतिजा प्रभावकारी देणखएको छैन । प्रमािपर तधिो 
राखेर कजाि ठदने कायिक्रम २०७५।७६ मा नै घोषिा भए िापतन य वाहरूले प्रतिफल पाएका छैनन ्। 
य वा उद्यमी च्यालेन्ज फण्डअन्िगिि उद्यमी स्टाटिअपको लातग १ प्रतिशि धयाज दरमा रू.२५ लाख 
ऋि उपलधध गराउने घोर्षि नीति कायािन्वयनमा आएन । स्टाटिअप ऋिको लातग २०७७।७८ मा 
आवेदन माग गरेकोमा ७०० व्यवसायीबाट तनवेदन प्राप्त भए पतन कायिक्रम रद्द भएको छ । र्वदेशबाट 
फकि ने य वा लणक्षि सह तलयि ऋि (प्रति य वा रू.१० लाख) को कायिक्रमका लातग रू.१५ अबि बजेट 
प्रक्षेपि गरे पतन कायािन्वयन ह न बाुँकी छ । बन्द साविजतनक संस्थान सञ्चालन जस्िा कायिक्रम बजेट 
वक्तव्यमा प्राथतमकिाका साथ पदै आए पतन कायािन्वयन पक्ष प्रभावकारी ह नसकेको छैन । मन्रालयको 
क्षेरातधकारका कायिक्रम सम्पादनमा समन्वयकारी भतूमका तनवािह गन िपदिछ । 

13. न न ढ वानी अन दान - सरकारले र्हमाली िथा उच्र् पहाडी णजललामा ९३ हजार ९८४ ण्वन्टल न न 
ढ वानी अन दानबापि नेपाल सालट टे्रतडङ्ग तलतमटेडलाई यो वषि रू.१७ करोड ४१ लाख ६० हजार 
अन दान ठदएको छ । नेपाल सरकारले २०५९ मा भौगोतलक अवस्था र यािायािको पह ुँर् नप गेका 
२२ णजललामा न न ढ वानी अन दान ठदने तनििय गरेको तथयो । हाल सोल ख म्ब , अछाम, रुक म, दार्  िला, 
जाजरकोट जस्िा णजललामा यािायािको पह ुँर् भइसकेकोले यी क्षेरमा ठदएको अन दान समय सापेक्ष 
प नरावलोकन गन िपदिछ । 

उद्योग र्वभाग 
मझौला एवं ठूला उद्योगहरूको अन मति, दिाि, नवीकरि िथा अन गमन गने, र्वदेशी लगानीका 

उद्योगहरूलाई अन मति प्रदान गने लगायिका कायिका लातग उद्योग र्वभागको स्थापना भएको हो ।  

14. उद्योग दिाि, नवीकरि र तनयमन - औद्योतगक व्यवसाय तनयमावली, २०७६ को तनयम ४ बमोणजम 
दिाि प्रमािपर ठदएका उद्योगहरूले तनयम ८ बमोणजम व्यावसार्यक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गरेपतछ 
प्रत्येक आतथिक वषि समाप्त भएको ६ मर्हनातभर लेखापरीक्षि प्रतिवेदन लगायि आवश्यक कागजािहरू 
उद्योग र्वभागमा ब झाउन  पने व्यवस्था छ । प्राप्त र्ववरिअन सार  यो वषि दिाि भएका २०३ समेि ८ 
हजार ५४३ उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन ्। मन्रालय िथा र्वभागले अन गमन गरी उद्योगहरूको 
सञ्चालन णस्थति यर्कन गरेको छैन ।नवीकरि नगराएका उद्योगहरूलाई कारबाही गरेको छैन । 
तनयमावलीअन सार नवीकरि गराई अन गमन गन िपदिछ ।  

15. उद्योग स्थापना र सञ्चालन - सरकारको नीति िथा कायिक्रममा खाद्य, कृर्ष िथा वनजन्य वस्ि हरूको 
प्रशोधन, जनजीवनलाई स र्ारु गनि नभई नह ने वस्ि  िथा औषतध र स्वास््य सामग्री एवं स्वदेशी कच्र्ा 
पदाथि प्रयोग गरी उत्पादनमूलक उद्योगहरूको स्थापना र र्वस्िारको लातग प्रोत्साहन गररने उललेख छ। 
सरकारले स्थापना गरेको कपास र्वकास सतमतिलाई क्षमिाअन सार सञ्चालन नगदाि कृषकले कपास खेिी 
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गनि छाडेको, स्थानीय कच्र्ा पदाथिलगायिको कारिले ब टवल धागो कारखाना तलतमटेड र हेटौँडा कपडा 
उद्योग जस्िा उद्योग बन्द भएको, जनकप र र्  रोट कारखाना बन्द ह ुँदा िराईका स िी खेिी प्रतिस्थापन 
भएको,  जतडब टी,  द ग्ध उत्पादनको सम्भाव्यिा क्षेरमा सोअन रूप उद्योग स्थापना ह न नसकेको अवस्था 
छ । स्थानीयस्िरमा उपलधध ह ने कच्र्ा पदाथिको प्रयोग गरी उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गने 
नीतिगि प्राथतमकिाको र्वषय कायािन्वयनमा लयाएको छैन । स्थानीय स्रोि साधन प्रयोग ह ने कच्र्ा 
पदाथिमा आधाररि उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गने व्यवस्थाको प्रभावकारी कायािन्वयन ह न पदिछ । 

16. वैदेणशक लगानी र प्रर्वतध हस्िान्िरि - उद्योगमा लगानी वरृ्द्ध गरी अथििन्रमा योगदान प र् याउन प्रत्यक्ष 
वैदेणशक लगानी िथा प्रर्वतध हस्िान्िरि कायिलाई प्रोत्साहन गने राज्यको नीतिअन रूप यो वषि १८३ 
लगानीकिािबाट रू.३२ अबि२२ करोडसमेि हालसम्म रू.२२ खबि ८३ अबि २८ करोडको वैदेणशक 
लगानी स्वीकृि भएकोमा प्रत्यक्ष वैदेणशक लगानी र प्रर्वतध हस्िान्िरिको साथै वरृ्द्ध ह ने भतनएको ६ 
लाखबाट २८ हजार रोजगारीको अतभलेख राखेको छैन । नीतिगि अणस्थरिा, कर प्रशासनमा समस्या, 
जग्गा र्ववाद, औद्योतगक स रक्षा, कच्र्ा पदाथि लगायिका कारि अपेणक्षि रूपले वैदेणशक लगानी प्राप्त 
ह न नसकेको र्वभागले उललेख गरेको छ । र्वद्यमान समस्याहरू समाधान गरी प्रत्यक्ष वैदेणशक लगानी 
र प्रर्वतध हस्िान्िरि बढाउन पदिछ । 

17. एकल र्वन्द  सेवा - औद्योतगक व्यवसाय ऐन, २०७२ को दफा ३५ मा यस ऐन िथा प्रर्तलि अन्य 
कानूनबमोणजम उद्योग वा लगानीकिािलाई प्राप्त ह ने छ ट, स र्वधा वा सह तलयि र उद्योगको लातग 
आवश्यक पने पूवािधार सम्बन्धी सेवा समयमै सरल र सहजरूपमा एकै स्थानबाट उपलधध गराउन 
२०७६।२।१ मा एकल र्वन्द  सेवा केन्र स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको छ । एकल र्वन्द  सेवा 
केन्र स्थापना भई सर्ांलनमा आए पतन संगठन संरर्नाअन सार क्षरेगि रूपमा एकल र्वन्द  सेवालाई 
प्रभावकारी बनाउन पूिि अटोमेसनमा लैजान आवश्यक सफ्टवेयर र्वकास र डक मेन्ट तडणजटाइजेसन 
कायि सम्पन्न ह न नसकी सेवा प्रवाह प्रभावकारी ह न सकेको छैन । लक्ष्यअन सार सेवा प्रवाह प्रभावकारी 
ह ने गरी स धार गन िपदिछ । 

18.  बौर्द्धक सम्पणत्त - पेटेन्ट तडजाइन टे्रड माकि  ऐन, २०२२ अन सार औद्योतगक बौर्द्धक सम्पणत्तको र्ववादको 
तनराकरि उद्योग र्वभागमाफि ि ्ह ने व्यवस्था छ । र्वभागमा दिाि भएका ७२४ उज रीमध्ये ५७ मार 
तछनोफानो भई 667 उज रीको तछनोफानो गनि बाुँकी देणखन्छ । प्राप्त ग नासो र उज रीको छानतबन गरी 
औद्योतगक क्षेरमा भएका बौर्द्धक सम्पणत्त मातथको र्ववाद तनरूपि गन िपदिछ । 

19. तमनाहा - नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ अन सार उद्योगधन्दा र्वकासमा  
सहजीकरिका लातग नेपाल सरकारले ठदने छ ट, सह तलयिलगायि स र्वधाहरूको र्वभागमाफि ि ्तसफाररस 
उपलधध गराउदै आएको छ । र्वतभन्न उद्योगीलाई भन्सार सहजीकरि, र्वदेशी म राको तसफाररस, र्वद्य ि 
महश ल छ ट, धयाज तमनाहालगायि स र्वधाहरू उपलधध गराएकोमा सोको अतभलेख व्यवणस्थि गरेको 
छैन । तनकायगि समन्वय गरी छ टलगायि अन्य स र्वधाहरूको अतभलेख व्यवणस्थि गरी नीतिगि 
मूलयाङ्कन गन िपदिछ । 

20. नगद प्रोत्साहन - स्वदेशी उत्पादनलाई तनयाििम खी बनाउन र तनयािि प्रवद्धिन गरी वैदेणशक व्यापारमा 
देणखएको असन्ि लनलाई कम गनि २०६८।६९ को बजेट वक्तव्यबाट तनयाििमा नगद प्रोत्साहन गने 
व्यवस्थाअन सार कायिर्वतध बनाई तनयाििकिािलाई अन दान प्रदान गररुँदै आएको छ । अन दान रकम 



उद्योग, वाणिज्य िथा आपूतिि मन्रालय 

 201 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ंवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९  

तनकासाको लातग र्वभागबाट तनकासीकिािको स्वघोषिालाई तसफाररस गरी तनयािि कारोबार गने बैङ्क 
माफि ि ्रािबैङ्कमा अन रोध भई अन दान रकम उपलधध गराउने गरेको छ । र्वभागले गि वषि रू.८५ 
करोड ६९ लाख २० हजार र यो वषि रू.१ अबि ४० करोड ३ लाख ५ हजार नगद प्रोत्साहन खर्ि 
लेखेको छ । मूलय अतभवरृ्द्ध तसफाररस गदाि तनयािि रकममा कच्र्ा पदािथ आयाि रकम घटाई तनयाििले 
भागगरी प्रतिशि तनधािरि गरेको छ । उत्पाठदि सामानको मूलय वरृ्द्धमा थप भएको लगानीलाई आधार 
तलन पनेमा कच्र्ा पदािथको आयािलाई आधार तलुँदा वरृ्द्ध प्रतिशि वास्िर्वक देणखएन । उत्पाठदि 
वस्ि मा खपि ह ने अन्य अवयवहरूलाई आधार तलई यथाथि लागिको आधारमा मूलय वरृ्द्ध प्रतिशि 
गिना गने, उत्पादन मूलय वरृ्द्ध नम्सि ियार गने, अन गमन तनरीक्षि लगायिबाट रकम तनधािरि गरी 
र्वभागको भतूमका प्रभावकारी बनाउन पदिछ ।  

21. सह तलयि -  नेपाल सरकारको औद्योतगक िथा वाणिज्य नीतिअन सार िेस्रो म ल कमा वस्ि  तनयािि गने 
गरी स्थापना भएका उद्योगलाई भन्सार मूलय अतभवरृ्द्ध कर िथा आयकरमा समेि र्वशेष सह तलयि ठदुँदै 
आएको छ । एकािफि  उत्पादनमा सह तलयि ठदने र सोही उत्पादन तनयािि गरेमा प न: नगद अन दान 
ठदन ले एकै उद्योगले दोहोरो स र्वधा उपयोग गनि पाउने अवस्था छ । उत्पाठदि वस्ि  िेस्रो म ल कमा 
तनयािि गने उदे्दश्यले स्थापना भएका उद्योगलाई ठदुँदै आएको स र्वधाका अतिररक्त नगद अन दानको 
व्यवस्था गदाि राज्यले अपेक्षा गरे अन रूपका प्रभावका सन्दभिमा र्वश्लषेि गरी म ल कको अथििन्रमा थप 
टेवा ह ने गरी नगद अन दान र्विरि गन िपने देणखन्छ । 

खानी िथा भ-ूगभि र्वभाग  
नेपालमा भ-ूवैज्ञातनक सवेक्षि र अन सन्धान,  इणन्जतनयररङ,  पयािवरि, जोणखम आुँकलन,  तसस्मो टे्टोतनक 

अध्ययन, भकूम्प अन गमन, भौगतभिक अध्ययन, अन सन्धान िथा खतनज सम्पदाको प्रवद्धिन एवं र्वकासको लातग 
र्वभागको स्थापना भएको हो ।  

22. आवतधक योजनाको लक्ष्य - पन्रौँ आवतधक योजनाले खानी िथा उत्खनन ्कायिका लातग तसमान्ि प ुँजी 
उत्पादन अन पाि वरृ्द्ध ६.१ प र् याउने लक्ष्य सर्हि आतथिक वषि २०७६।७७ मा रू.१४ अबि ६८ 
करोड, २०७७।७८ मा रू.२४ अबि २१ करोड र योजना अवतधसम्म (२०८०।८१) रू.१ खबि २१ 
अबि ७ करोड लगानी गने लक्ष्य तलएकोमा यो वषि ५३ र्क्रयाकलापका लातग रू.२१ करोड ३५ लाख 
६४ हजार बजेट व्यवस्था भई रू.१२ करोड ९३ लाख ५७ हजार खर्ि भएको देणखन्छ । हालको 
वार्षिक बजेट िथा कायिक्रमबाट योजनाले राखेको लक्ष्य पूरा ह ने देणखुँदैन । खानी िथा खतनजजन्य 
उद्योगको खोज र अन्वेषि गरी उपयोगमा लयाइने रिनीतिअन सार वार्षिक सूर्काङ्क िोर्कएकोमा र्वभागले 
सोअन सारका कायि योजना िथा ि्याङ्क व्यवस्थापन गरेको छैन । िोर्कएबमोणजम वार्षिक कायिक्रम 
सञ्चालन गरी आवतधक योजनाको लक्ष्य पूरा गन िपदिछ । 

23. नीति कायािन्वयन - खतनज स्रोिको संरक्षि, संवद्धिन उपयोग एवं ठदगो र्वकास गरी रािको सम न्नतिमा 
योगदान प र् याउन खतनज उद्योगमा रू.१०० अबि लगानी तभत्र्याई ५० हजार रोजगारी तसजिना गने 
उदे्दश्यले रार्िय खतनज नीति, २०७४ कायािन्वयनमा रहेको छ । नीति कायािन्वयनका लातग कायि 
योजनासर्हिका र्वतभन्न ८१ रिनीति उललेख गररएको छ । सबै खतनज स्रोिहरूको १ वषितभर डाटाबेश 
ियार गरी रिनीतिक िथा सामररक महत्वका खतनजहरूको ग ि िथा पररमाि यर्कन गने, आईसीटीको 
माध्यमबाट खानी स्थलको अन गमन गरी खतनज उत्खनन ् व्यवणस्थि गने र २ वषितभर रिनीतिक 



उद्योग, वाणिज्य िथा आपूतिि मन्रालय 

 202 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ंवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९  

महत्वका खतनजको र्वशेष क्षरे घोषिा गने िथा ३ वषितभर नवीनिम प्रयोग गरी नेपालको भौगतभिक 
न्साङ्कन ियार गने उललेख भएकोमा कायािन्वयन भएका छैनन ्। नीतिको उदे्दश्य पूरा गनि प्रभावकारी 
कायािन्वयनको व्यवस्था गन िपदिछ । 

24. खतनज अन्वेषि - खानी िथा खतनज पदाथि तनयमावली, २०५६ को अन सूर्ी-१ मा स न, सामररक 
महत्वका खास खतनज र रेतडयोधमी खतनज, य रेतनयम, प्लार्टतनयमलगायिका खतनजहरूलाई अति 
महत्वपूिि खतनजमा वगीकरि गरेको छ ।आिर्वक सामग्रीहरूको भौतिक संरक्षिसम्बन्धी महासणन्ध, 
१९१८ अन सार यस्िा सामग्रीको उत्पादन िथा प्रयोग गनि पारवहन व्यवस्था, मानव स्वास््य िथा अन्य 
स रक्षा व्यवस्थामा सामजस्यिा ह ने गरी रार्िय कानून िज िमा गरेपतछ मार यस्िा खतनजको उत्खनन ्
गन िपने व्यवस्था छ । र्वभागले टोपो सभे, गामा स्पे्ट्रोमेट्री सभेलगायि सभेबाट मनाङ, गोरखा, बझाङ, 
बैिडी, म स्िाङको लोमाङ्थान, मकवानप रको कालापानी, र्ाुँदे, िीनभंगाले, माझदमारलगायिका स्थानमा 
य रेतनयम भएको उललेख गरेको छ । लाभ लागिको आधारमा िी खतनज पदाथिको र्वस्ििृ अध्ययन र 
उत्खनन ्गन िपदिछ । 

25. स्रोि पररर्ालन र कायि योजना - नेपालको संर्वधानको धारा ५१(५) मा प्राकृतिक स्रोिको संरक्षि, 
सम्वधिन र वािावरिअन कूल ठदगो उपयोग गने व्यवस्था छ । र्वभागले र्  नढ ङ्गा, कोइला, खरी, 
ट माितलन, काइनाइट, डोलोमाइटलगायि र्वभागबाट अन्वेषि जारी भएका खास खतनज-२१ समेि क ल 
१२९ खानी उत्खनन ्अन मति ठदएको र र्वभागबाट अन्वेषि जारी रहेको खास खतनज समेि र्  नढ ङ्गा-
१६८, ्वारजाइट-५१, तसतलका-२३, स न-१८ समेि ३६५ खानीको खोजिलास अन मति ठदएको छ। 
र्वभागले अन्य सम्भार्वि खतनज पदाथिहरूको उत्खनन ् एवं उपयोगसम्बन्धी दीघिकालीन कायियोजना 
ियार गरेको छैन। खतनजको उपादेयिाका आधारमा खतनज उद्योगहरूको रार्िय प्राथतमकिासर्हि 
वैदेणशक लगानी िथा तनजीक्षेर समेिको आकषिि बढाई खतनज सम्पदाको दीघिकालीन उपयोग गन िपदिछ। 

26. खानीजन्य वस्ि को उत्खनन ्- खानी िथा खतनज पदाथि ऐन, २०४२ को दफा ११(क) र १३ मा 
वािावरिमा उललेखनीयरूपले प्रतिकूल प्रभाव पने गरी खतनज पदाथिको उत्खनन ्कायि गरेमा र खतनज 
पदाथिको भण्डारलाई क्षति  प र् याएमा र्वभागले त्यस्िो काम नगनि आदेश ठदनस्ने व्यवस्था छ । सोही 
ऐनको दफा २५ मा त्यस्िो आदेश पालन नगरेमा खतनज कायि स्थतगि गनि, खतनज कायिको अन मति 
रद्द गनि र खतनज पदाथिको भण्डारमा क्षति प गेमा वा भ-ूक्षय भएमा रू.१ लाखसम्म जररवाना गरी 
क्षतिपूतिि भराउन स्ने व्यवस्था छ । खतनजसम्बन्धी कायि गनि अन मति प्राप्त व्यणक्तले प्राप्त अन मतिको 
णस्कममा िोर्कएको पररमाि उत्खनन ्गन िपनेमा ९ वटा उद्योगले ६१ लाख ३३ हजार ९९३ मेर्ट्रक 
टन िोर्कएको पररमािभन्दा बढी र्  न ढ ङ्गा उत्खनन ्गरेको व्यहोरा र्वभागबाट गठठि द ई सतमतिको 
प्रतिवेदनमा उललेख छ । बढी उत्खनन ्गरेको सम्बन्धमा स्पष्टीकरि सोध्ने र केहीलाई रू.१ लाख 
जररवाना गने बाहेक र्वभागले अन्य कारबाही गरेको देणखएन ।                          

पर्हलो प्रतिवेदनको अध्ययन गरी प्रतिवेदन ठदन प नः गठठि अको सतमतिले पेस गरेको 
प्रतिवेदनमा एक कम्पनीले अन मति प्राप्त क्षरेभन्दा बार्हर समेि गई उत्खनन ्गरेको, वािावरिसम्बन्धी 
प्रतिवेदनको कायािन्वयन नगरी उत्खनन ्गरेको र वन क्षेर अतिक्रमिसमेि गरेको प्रतिवेदनमा उललेख 
छ । बढी उत्खनन ्गरेको कारि ह न प गेको क्षतिको र्वषयमा प्रतिवेदनमा उललेख गररएको छैन । 
अणघललो सतमतिले ठदएको जररवाना र क्षतिपूतििसम्बन्धी स झाव पतछललो सतमतिले संशोधन गरी जररवाना 
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मार गने स झाव ठदएको देणखयो ।  उत्खनन ्गने पररमािको उपय क्त तनयन्रि व्यवस्था कायम गदै 
उत्खनन ्किािहरूलाई उणललणखि कानूनी व्यवस्थाअन सार कारबाही गरी खतनज पदाथिको उपयोग उणर्ि 
िवरले गने व्यवस्था तमलाउन पदिछ ।  

27. राजस्व अस ली - खानी िथा खतनज पदाथि ऐन, २०४२ को दफा २३ ले खानीको अन मति नवीकरि, 
प्रस्िावहरू पररमाजिन, शिि िो्ने, खतनज पदाथिको उत्पादन र खररद तबक्रीको अतभलेख िथा राजस्व 
अस ली गने अतधकार ठदएको छ । र्वभागले २०७०।७१ देणख २०७६।७७ सम्म ६ वषिको अवतधमा 
२ हजार ४३७ व्यणक्त/तनकायलाई अन मति प्रदान गरेकोमा खतनज पदाथि उत्पादन र नवीकरिको 
अतभलेख अद्यावतधक गरेको छैन। राजस्व सङ्कलनको अतभलेखबाट ८१ संस्थाले मार राजस्व दाणखला 
गरेको देणखन्छ । बाुँकी तनकायहरूले अन मति पाए पश्चाि ्खतनज उत्खनन ्एवं राजस्व दाणखलाको 
र्ववरिसमेि पेस गरेको देणखएन । 

     अन मतिको नवीकरि गदाि खानी िथा खतनज पदाथि तनयमावली, २०५६ को अन सूर्ी ९ अन सार 
खानीजन्य पदाथिको उत्पादन, तबक्री र मौज्दािको र्ववरि तलने व्यवस्था गरे पतन माइतनङ्ग णस्कमको 
पालना एवं कायािन्वयन णस्थतिको अन गमन गरी जानकारी तलने गरेको छैन । उत्खनन ्किािबाट अन मति 
परमा उललेख भएभन्दा अस्वाभार्वकरूपमा न्यून उत्खनन ् गरेको र्ववरि पेस ह ने गरेको छ । न्यून 
उत्खनन ्देखाएको र्वषयमा र्वभागले र्वश्लषेि गरी समयमा आवश्यक कारबाही गरेको देणखएन । 
उत्खनन ्किािले माइतनङ णस्कमभन्दा अस्वाभार्वक रूपमा न्यून रोयलटी ब झाएको कारि २०७६।७७ 
मा रू.४७ करोड ९४ लाख १९ हजार  र २०७७।७८ मा रू.३४ करोड ६५ लाख ६६ हजार 
समेि रू.८२ करोड ५९ लाख ८५ हजार रोयलटी प्राप्त भएको छैन । उत्खनन ्किािको अतभलेख िथा 
र्वत्तीय र्ववरिको उत्पादन लागिसमेिको र्वश्लषेि गरी र्  हावट भएको राजस्व यर्कन गरी दाणखला 
ह न पदिछ ।  

28. नो्सानी र क्षतिपूतिि - खानी िथा खतनज पदाथि तनयमावली, २०५६ को तनयम २१.२ अन सार 
रोयलटी तलुँदा उत्खनन ्किािले पेस गरेको उत्पादन र्ववरिसमेि तलन पने व्यवस्था छ । उक्त उत्पादनको 
र्ववरि स्वीकृि अन मति पर र पेस गरेको माइतनङ णस्कमभन्दा बढी भएमा उत्खनन ्को कारिबाट 
वािावरिमा परेको असर, अन मति ठदुँदा तलइएको दस्ि रमा आएको न्यूनिा जस्िा पक्षलाई मध्यनजर 
गरेर खानी िथा खतनज पदाथि ऐनको दफा २५.१ अन सार अनतधकृि िवरले उत्खनन ्गरेको खतनज 
पदाथि जफि र २५.२ अन सार खतनज उत्खनन ्कायिको स्थगन, रद्द िथा अनतधकृि उत्खननको कारिले 
भएको नो्सानी भराउन पने व्यवस्था छ । र्वभागले उणललणखि कानूनी प्रावधानहरूको प्रभावकारी 
कायािन्वयन गनि गराउन सकेको छैन । 

उत्खनन ्किािहरूले उत्खनन ्अन मतिभन्दा बढी उत्खनन ्गदाि खतनज भण्डारिको अतधक दोहन 
भई पवििीय स्लोपमा असर परेको, प्रारणम्भक वािावरिीय परीक्षि प्रतिवेदनमा उणललणखि 
पररमािभन्दा  बढी उत्खनन ्ले भ-ूबनोटको संरर्ना क्षयीकरि भई भौगोतलक र वािावरिीय पक्षमा असर 
परेको, ढ वानीका साधनको ए्सेल लोडका कारिले तनमािि भएका सडक लगायिको संरर्नामा समेि 
असर परी प्राप्त ह ने राजस्वमा समेि प्रभाव परेको छ । िोर्कएभन्दा बढी पररमाि उत्खनन ् ह ुँदा  
२०७४।७५ र ०७५।७६ मा र्वतभन्न ९ उत्खनन ्किािले प नरावणृत्त नगने तलणखि प्रतिबद्धिा गरे पतन 
पतछलला वषिमा पतन अन मतिभन्दा बढी उत्खनन ्गरेको देणखन्छ । उक्त अवस्थामा नो्सानीको आधारमा 
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क्षतिपूतिि गिना नगदाि राज्यले प्राप्त गन िपने राजस्वमा समेि संक र्न आएको छ । आतथिक ऐन, २०७६ 
मा खतनजजन्य पदाथिको तनकासीमा कायम गरेको राजस्व प्रति घनतमटर रू.६००।– का दरले प्रति 
मेर्ट्रकटन (लाइमस्टोन १.२९ घनतमटर र अन्य खतनज पदाथि १ घनतमटरको िौल) का आधारमा ह न 
आउने २०७६।७७ को रू.१ करोड ६२ लाख ५६ हजार र २०७७।७८ को रू.६ करोड ३१ 
लाख ४६ हजार समेि रू.७ करोड ९४ लाख २ हजार मध्ये रोयलटी ब झाएको रू.३ करोड ५७ लाख 
२५ हजार कट्टा गरी बाुँकी रकम यर्कन गरी अस ल गन िपदिछ । 

29. अन मति धरौटी - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ को तनयम ६२(ग) 
को प्रयोजनअन सार राखेको धरौटी सोही तनयमावलीको तनयम ६५ अन सार काम प रा नगरेमा जफि ह ने 
व्यवस्था छ । खानी िथा खतनज पदाथि तनयमावली, २०५६ को तनयम ४३ मा समयमा श लक दस्ि र 
नब झाउने, नवीकरि गनि नआउने, शिि पालना नगनेको अन मति रद्द गने व्यवस्थाअन सार २०७७।७८ 
मा क ल १०८ अन मति रद्द गरेकोमा खोजिलास िथा उत्खनन ्कायिका लातग राखेको धरौटी रू.८८ 
लाख ५० हजार जफि गरी राजस्व दाणखला गरेको छैन । खानी िथा खतनज पदाथि तनयमावली 
पूनरावलोकन गरी अन मतिपर नवीकरि नगराउनेको धरौटी जफि गनेसम्मको कानूनी व्यवस्था 
गन िपदिछ।  

30. खोजिलास अन मति नामसारी - खानी िथा खतनज पदाथि तनयमावली, २०५६ को तनयम 53-क_ को 
उपतनयम ५ मा अन मतिपर प्राप्त व्यणक्तको मतृ्य  भएमा वा अन्य क नै कारिले तनज अन मतिपर जारी 
गदािका बखि अन मतिपरमा िोर्कएका शिि वा ऐन वा तनयमावलीको पालना गनि असमथि भएमा अन सूर्ी-४ 
बमोणजमको नामसारी दस्ि र तलई तनजको नाममा अन मतिपर नामसारी गरी ठदन स्ने व्यवस्था छ । 
र्वभागले सो अवस्था बाहेक र्वगि ३ आतथिक वषिमा व्यणक्तले तलएको 3० अन्वेषि र ८ उत्खनन ्
कायिको अन मति कम्पनीको नाममा नामसारी भएको छ । प्राप्त अन मतिअन सार काम श रु नगरी नामसारी 
गने व्यवस्थाले उदे्दश्यअन सारको काममा र्ढलाइ ह ने भएकोले नामसारीसम्बन्धी उक्त प्रिालीमा 
प नरावलोकन ह न पदिछ ।  

नेपाल ग िस्िर िथा नापिौल र्वभाग 
र्वतभन्न उत्पादनको ग िस्िर तनधािरि, ग िस्िर प्रमाि णर्न्ह प्रदान, खेप प्रमािीकरि, प्रयोगशाला 

प्रमाणिकरि, ्यातलबे्रसन, इको लेबतलङ्ग जस्िा सेवा उपलधध गराउने उदे्दश्यले र्वभागको स्थापना भएको हो ।  

31. ऐन/तनयम पररमाजिन - प्रर्तलि कानूनहरूमा समसामर्यक संशोधन गन िपनेमा स्टाण्डडि नाप र िौल ऐन, 
२०२५, नेपाल ग िस्िर(प्रमाि णर्न्ह) ऐन, २०३७ िथा तनयमावली, २०४० अन सार सबै प्रकारका 
व्यापार व्यवसायलाई अतनवायि प्रमािीकरि गराउने, ट्या्सी, टेम्पोलगायिका तमटर नामसारीलाई सवारी 
खररद तबक्रीसुँग जोड्ने, प्रमािपर रद्द बाहेक थप क्षतिपूतििसर्हिको कारबाही गने लगायिका र्वषय उक्त 
कानूनले समेट्न नसकेको ह ुँदा समय सापेक्ष पररमाजिन गरी सो व्यवस्थाहरू समावेश गन िपदिछ । 

32. ग िस्िर परीक्षि - नेपाल ग िस्िर (प्रमाि णर्न्ह) ऐन, २०३७ को दफा १२ मा ग िस्िर प्रमािपर 
प्राप्त गनेले त्यसको पालना  गरे नगरेको सम्बन्धमा ज नस कै अवस्थामा तनरीक्षि गनिस्ने व्यवस्था गरेको 
छ । र्वभागले र्वतभन्न ३०४ वस्ि  िथा कम्पनीलाई ग िस्िर प्रमाि णर्न्ह उपलधध गराएको छ । 
यस वषि ७६ उद्योगको तनरीक्षि गदाि कैर्फयि देणखएको ९ उद्योगलाई स्पष्टीकरि पेस गनि लगाएको 
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देणखयो । त्यसैगरी बजार िथा उद्योगबाट ५०० नमूना संलन गरी परीक्षि गने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा 
३८० मार नमूना सङ्कलन भएको मध्ये २९ नमूना असफल भएको देखाएको छ । एक पटक ग िस्िर 
प्रमाि तलएपतछ उद्योगको २४२ नमूनामा १६ (६.६१ प्रतिशि) र बजारको १३८ नमूनामा १३ 
(९.४२ प्रतिशि) ग िस्िर असफल भएको अवस्था छ । परीक्षि गन िपने वस्ि को संख्याको आधारमा 
नमूना सङ्कलन िथा परीक्षिको दायरा बढाई ग िस्िर तनयन्रि गन िपदिछ । 

33. नाप िौल - स्टाण्डडि नाप र िौल ऐन, २०२५ को दफा २५ मा अन मति तलएका नाप, िौल यन्रको 
तनरीक्षकले तनयतमि जाुँर् गन िपने व्यवस्था छ । र्वभागले यस वषि मािहि कायािलयहरूबाट ७ हजार 
३४७ नाप िौल वा नाप्ने िौलने यन्रका लातग इजाजि ठदएको िथा नवीकरि गरेको, ३१५ ट्याङ्कर 
िथा ८ हजार २८० ट्या्सी जाुँर् गरेको, नाप िौल िथा उपभोक्ता र्हि संरक्षिका लातग एकल अन गमन 
१ हजार ४१८ र संय क्त अन गमन ३२४ पटक सम्पन्न गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उललेख छ । 
तनरीक्षिबाट १८ हजार ८८६ नाप िौल वा नाप्ने िौलने यन्र प्रयोग गने १६ हजार ८२७ व्यवसायीलाई 
कारबाही गरेको छ ।िी व्यवसायीमध्ये १९ लाई अतभयोग दायर गरी अन्यलाई सामान्य जररवाना मार 
गरेको अवस्था छ । तनरीक्षि गररएको ८९.०९ प्रतिशि नाप िौल वा नाप्ने िौलने यन्र कारबाहीमा 
परेबाट नाप, िौल तनयन्रि कायि प्रभावकारी ह न पने देणखएको छ ।  

34. रार्िय ग िस्िर प्रत्यायन - उत्पाठदि वस्ि हरूको ग िस्िर पर्हर्ान गरी प्रमाणिि गनि ग िस्िर िथा 
नापिौल र्वभागको स्थापना भई ग िस्िर प्रमाि णर्न्ह प्रदान गदै आए पतन ग िस्िर प्रमाणिि भएका 
वस्ि हरूको प्रत्यायनको माध्यमबाट समरूपिा मूलयाङ्कन गरी अन्िरािर्िय मान्यिा ठदने संस्था नेपालमा 
स्थापना भएको छैन । र्वभागलगायि नेपालमा सञ्चातलि स्वास््य प्रयोगशालाहरू, उद्योग िथा कम्पनीले 
स्थापना गरेका प्रयोगशालाहरू, तनजीक्षेरका अन्य प्रयोगशालाहरू समेिले प्रत्यायन कायिका लातग म्य र्ल 
ररकणग्नसन एतग्रमेन्ट भएका र्वदेशी संस्थाहरूलाई श लक भ  क्तानी गदै आएको छ । नेपालले रार्िय 
स्िरको एर्क्रतडटेशन बोडि स्थापना गरी क्षेरीय िथा अन्िरार्ियस्िरको अन्िरािर्िय प्रत्यायन मञ्च 
(आइएएफ) सुँगको सम्बन्धन तलने प्रयास गरेको छैन । ग िस्िर प्रमाणिि भएको वस्ि हरूको प्रत्यायनको 
माध्यमबाट समरूपिा मूलयाङ्कन गरी अन्िरार्िय मान्यिा प्राप्त ह ने व्यवस्था गन िपदिछ । 

वाणिज्य, आपूतिि िथा उपभोक्ता संरक्षि र्वभाग 
ग िस्िरीय वस्ि  िथा सेवामा उपभोक्ताको पह ुँर् प र् याई उपभोक्ताको अतधकार संरक्षि गने, वाणिज्य 

नीति, आपूतिि व्यवस्था र उपभोक्ताको अतधकार संरक्षि सम्बन्धी नीति तनधािरिमा अन पोषि गने उदे्दश्यले 
र्वभागको स्थापना भएको हो ।  

35. बजार अन गमन - व्यावसार्यक फमिहरूको दिाि, नवीकरि िथा कायिसम्पादनको अन गमन गने र्वभागको 
प्रम ख कायि हो । र्वभागले यो वषि दिाि एवं नवीकरि भएका क ल १० हजार ८४६ व्यावसार्यक 
फमिमध्ये २ हजार ९७४ को बजार अन गमन गरी १  हजार ३५ लाई कारबाही गरेको र्ववरि प्राप्त 
भएको छ । संय क्त बजार अन गमन तनदेणशका, २०६९ मा अन गमन गने संयन्रको संयोजन गने तनकाय 
िोर्कएको छ । र्वतभन्न तमतिको तनिियअन सार र्वभागले ७७ वटै णजलला प्रशासन कायािलय र ७  
महानगरपातलकामा  तनरीक्षि अतधकृिको तनय णक्त र तसफाररस माग गरेको देणखन्छ । बढ्दो बजार 
संरर्नाले व्यापाररक र्क्रयाकलापमा भएको वरृ्द्धसुँगै वस्ि  वा सेवाको अन णर्ि सञ्चय गने, कृतरम अभाव 
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तसजिना गने, खाद्य पदाथिमा तमसावट गने, वस्ि  वा ग िस्िर पररमाि वा मूलयमा अन णर्ि व्यापाररक 
र्क्रयाकलाप गरी लाभ तलने जस्िा उपभोक्ता र्हि प्रतिकूल कायिमा समेि बढोत्तरी ह ुँदै गएको छ ।  
अि: बजार अन गमन कायिलाई प्रभावकारी बनाउन पदिछ । 

36. र्वद्य िीय व्यापारको तनयमन - नेपालको र्वद्य िीय व्यापारको र्वकास र उपयोग सम्बन्धी रार्िय रिनीति, 
२०७६ ले र्वद्य िीय व्यापारको तनयमन, व्यवस्थापन, सहजीकरि िथा उपभोक्ता र्हि संरक्षिका 
लातग  कानूनी व्यवस्था गने उललेख छ । नेपालमा र्वतभन्न स्वदेशी, र्वदेशी, अन्िरािर्िय ई-कमशिका 
साइटहरूमाफि ि ्वस्ि  िथा सेवा प्राप्त गनि स्वदेशबाट ह ने कारोबारको लातग छ टै्ट व्यावसार्यक कोड 
नभएकोले अन गमन गनि कठठनाइ भएको र र्वदेशी साइटहरू प्रयोग गरी स्वदेश वा र्वदेशबाट कारोबार 
गदाि िी संस्थाहरू नेपालमा दिाि नभएको कारिले िी व्यावसार्यक करोबारलाई तनयमन गनि नसर्कएका 
कारि वस्ि  िथा सेवाको मूलय र ग िस्िरको तनगरानी प्रभावकारी ह न सकेको छैन । उपभोक्ताहरूको 
र्हि ह न नसकेको िथा र्वद्य िीय व्यापार करको दायराभन्दा बार्हर रहेको अवस्था छ। र्वद्य िीय 
व्यापारलाई स्वच्छ, ग िस्िरीय िथा प्रतिस्पधी र उपभोक्ता मैरी बनाउन पयािप्त कानूनी व्यवस्था गरी 
र्वद्य िीय व्यापारको तनयमनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गन िपदिछ। 

     र्वभागले हाल प्रयोगमा लयाएको व्यावसार्यक फमि व्यवस्थापन  प्रिालीमा सफ्टवेयरबाट सेवाग्राहीले 
खोजेका  आवश्यक सूर्ना तलन असणजलो रहेको, आन्िररक राजस्व र्वभाग, कम्पनी रणजिार कायािलय, 
उद्योग र्वभाग, महालेखा तनयन्रक कायािलय जस्िा सरकारी तनकायहरू प्रिालीसुँग आबद्ध गनि 
नसर्कएको, अनलाइन भ  क्तानीलाई प्रिालीसुँग आबद्ध गनि नसर्कएको जस्िा पक्षमा स धार गरी िी 
प्रर्वतधको उच्र्िम उपयोग गन िपदिछ । 

37. रार्िय खपि - रार्िय आवश्यकिाअन सार म ल कमा खपि ह ने सामग्रीको आयाि गने व्यवस्था तमलाउन  
पदिछ । नेपालको बजार अवस्थालाई र्वश्लषेि गदाि मररर्, छोकडा, स पारी, पामआयल जस्िा वस्ि हरूको 
रार्िय उपभोगको र्वश्लषेि गररएको छैन ।यस्िा सामग्रीहरू आयाि गदाि उललेख्य मारामा वैदेणशक म रा 
बार्हर जाने गरेको छ । यी सामग्रीको खपिबाट म ल कको क ल गाहिस््य उत्पादनमा प गेको योगदानको 
समेि र्वश्लषेि भएको छैन । आयाि तनयाििको बढ्दो असन्ि लन व्यवस्थापन गने र्वषयमा मन्रालयले 
ध्यान प र् याउन पदिछ । 

कम्पनी रणजिारको कायािलय 
कम्पनीको स्थापना, सञ्चालन िथा प्रशासन सम्बन्धी कायि सरल र पारदशी  बनाउने र कम्पनी ऐनको 

कायािन्वयन िथा पालनामा एकरूपिा लयाउने उदे्दश्यले कायािलयको स्थापना भएको हो । 

38. सेवा प्रवाह – सूर्ना प्रर्वतधको उपयोग र स धारबाट कम्पनीहरूको प्रशासन प्रभावकारी बनाउन सर्कन्छ । 
कायािलयमा २ लाख ६१ हजार ४६७ कम्पनी दिाि भएका र मािहि २ कायािलय समेिबाट िी 
कम्पनीहरूको तनयमन कायि भइरहेको छ । सूर्ना प्रर्वतधको उच्र्िम उपयोग, ओपन र  ्लोज 
डाटाको उपयोग, कमिर्ारी िथा सेवाग्राहीको क्षमिा अतभवरृ्द्ध, डाटा स रक्षाको उणर्ि प्रबन्ध गरी 
सेवाप्रवाह व्यवणस्थि गन िपदिछ । 

39. कम्पनी र्ववरि – कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८० मा लगािार िीन आतथिक वषिसम्म र्ववरि पेस 
नगरेमा िथा कम्पनीले आफ्नो कारोबार सञ्चालन नगरेमा कायािलयले कम्पनीको दिाि खारेज गनि स्ने 
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व्यवस्था छ । कायािलयमा दिाि भएका २ लाख ६१ हजार ४६७ कम्पनीमध्ये यो वषि २ लाख ३६ 
हजार २११ कम्पनीले तनयमान सार र्ववरिहरू पेस गरेका छैनन ्। नेपाल सरकारको आंणशक िथा 
पूिि स्वातमत्वका रार्िय बीमा कम्पनी तलतमटेड, उदयप र तसमेन्ट उद्योग, नेपाल रेलवे कम्पनी तलतमटेड 
लगायि १० कम्पनीले समेि र्ववरि पेस गरेका छैनन ्। र्ववरि पेस नगने कम्पनीलाई कानून 
बमोणजम कारबाही गन िपदिछ । कम्पनीको सञ्चालकहरूले दिाि भएको कम्पनी नवीकरि नगरी नयाुँ 
कम्पनी खोलेको अवस्थासमेि देणखएकोमा कायािलयले त्यसको छानतबन एवं कारबाही गरेको छैन । 
ऐनको व्यवस्थाअन सार कम्नीको तनयमन प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयन गन िपदिछ । 

40. प ुँजीगि लाभकर – कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५६(१) मा क नै कम्पनीले नयाुँ शेयर जारी गने, 
शेयर प ुँजी अंर्कि मूलयभन्दा बढी वा घटी मूलयको शेयरमा एकीकृि गने िथा र्वभाजन गने िथा खररद 
तबक्री गनि पाउने व्यवस्था छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५(२)क मा नेपाल तधिोपर बोडिमा 
सूर्ीकरि नभएको तनकायको र्हिको तनसगिबाट प्राप्त लाभको हकमा ज न तनकायको र्हि तनसगि हो सोही 
तनकायले बातसन्दा प्राकृतिक व्यणक्तको हकमा लाभ रकमको पन्र प्रतिशि र अन्यको हकमा लाभ 
रकमको पच्र्ीस प्रतिशिको दरले भाररि औसि लागिको आधारमा कर गिना गन िपने व्यवस्था छ । 
तधिोपर बोडिमा दिाि नभएका प्राइभेट तलतमटेड कम्पनीको शेयर खररद तबक्री ह ुँदा वास्िर्वक मूलयमा 
खररद तबक्री नभएका कारि नेपाल सरकारलाई प ुँजीगि लाभकर घटी प्राप्त ह ने गरेको छ । प्राइभेट 
कम्पनीको शेयर खररद तबक्री मूलि: अनौपर्ाररक रूपमा ह ने गरेको, तबक्रीको र्वन्द , प्रर्क्रया र मूलय 
तनधािरिको प्रर्क्रयासमेि अनौपर्ाररक रूपमा ह ने गरेको ह ुँदा ओभर द काउण्टर माकेटको व्यवस्था गने 
कानून र संस्थागि व्यवस्थाको अभाव देणखएको छ । तधिोपर बोडिमा दिाि नभएका कम्पनीको शेयर 
खररद/तबक्रीमा प ुँजीगि लाभकर अस ली सम्बन्धमा अध्ययन गरी आवश्यक कानूनी िथा संस्थागि 
व्यवस्था गन िपदिछ । 

41. अन गमन िथा तनरीक्षि – कम्पनी ऐन, २०६३ बमोणजम कम्पनीहरूको दिाि, अतभलेख अद्यावतधक, 
संस्थागि स शासनको लातग अन गमन िथा तनरीक्षि गने म ख्य णजम्मेवारी यस कायािलयको रहेको छ । 
कायािलयले २ लाख ६१ हजार ४६७ कम्पनीको प्रशासन िथा व्यवस्थापन गरररहेकोमा २०४९ 
सालमा कायािलय स्थापना ह ुँदाको ि लनामा कम्पनीको संख्या कररब ५ ग िा वरृ्द्ध भएकोमा सोअन सार 
साधन स्रोिमा वरृ्द्ध भएको छैन । क ल ५३ कमिर्ारी कायिरि रहेकोले अन गमन िथा तनरीक्षि कायि 
पयािप्त ह न सकेको छैन । दिाि भएका मध्ये नधबे प्रतिशिभन्दा बढी कम्पनीले र्ववरि अद्यावतधक 
नगरेको, एउटै व्यणक्तले एकै उदे्दश्यको एक भन्दा बढी कम्पनीहरू दिाि गरररहेको, व्यणक्तको नागररकिा 
द रूपयोग गरी कम्पनी स्थापना एवं कर छली भएको अवस्था छ । साधन स्रोि थप गरी संस्थागि 
स शासनलाई अतभवरृ्द्ध गनि अन गमन िथा तनरीक्षि कायि प्रभावकारी बनाउन पने देणखन्छ ।   

42. तनकायगि समन्वय – आयकर ऐन, २०५८ मा व्यावसार्यक कारोबार गने तनकायले आतथिक वषि व्यिीि 
भएपतछ आय व्ययको र्ववरि आन्िररक राजस्व कायािलय र यस कायािलयमा र्ववरि पेस गन िपने 
व्यवस्था छ । कम्पनी दिाि पश्चाि ्सोही प्रकारको र्ववरि स्थानीय तनकायमा पतन पेस गन िपने भएकोले 
कायािलय, आन्िररक राजस्व र्वभाग, स्थानीय तनकाय िथा सम्बणन्धि अन्य कायािलयहरूसुँग सूर्ना 
प्रिालीमा आबद्धिा र समन्वय कायम गन िपदिछ । 
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नेपाल भारि क्षरेीय व्यापार िथा पारवहन आयोजना 
व्यापार िथा पारवहनका लातग भौतिक पूवािधारहरू स धार र र्वस्िार गरी व्यापार प्रिालीमा स धार गनि 

र्वश्व बैङ्कको अन दान िथा ऋि सहयोगमा यो आयोजना स्थापना भएको हो । नेपाल सरकार र र्वश्व बैङ्कबीर् 
११ ज लाई, २०१३ मा भएको सम्झौिामा उद्योग मन्रालयिफि को आयोजनाका लागि अमेररकी डलर ५१ 
तमतलयन रहेकोमा नोभेम्बर २०२१ मा आयोजना सम्पन्न भएको छ । 

43. अध रो कायि – र्ोभारको स ख्खा बन्दरगाहमा भन्सारको एकद्वार प्रिाली तनमािि गरी सम्बणन्धि ४० भन्दा 
बढी तनकायलाई समेट्ने कायिक्रम रहेकोमा आयोजना अवतधमा िीन फेजमध्ये रू.४० करोड ९१ लाख 
७७ हजार प्रथम फेजमार पूरा भई अध रो रहेको छ । आयोजना अवतध समाप्त भइसकेको अवस्थामा 
बाुँकी कायि गराउने बैङ्कणलपक व्यवस्था गरेको देणखुँदैन । अध रो काम पूरा गरी बन्दरगाह पूिि क्षमिामा 
सञ्चालन गन िपदिछ ।  

44. परामशिदािा सेवा खर्ि – वैदेणशक सहायिा सम्झौिा कायािन्वयन गदाि आयोजनामा उपलधध जनशणक्तले 
गनि स्ने कामको लागी परामशिदािाको व्यवस्था गन ि ह ुँदैन । आयोजनाले वार्षिक कायियोजना, बजेट, 
खररद र्वतध सम्बन्धमा स झाव प्रदान गनि, खररदसम्बन्धी कागजाि ियार गनि, पूवियोग्यिा तनधािरि 
लगायि वार्षिक कायियोजना र बजेट ियारी जस्िा लेखा र खररद एकाइका कमिर्ारीले साविजतनक खररद 
ऐन िथा तनयम अन सार गन िपने कामलाई टम्सि अफ ररफरेन्समा राखी खररद र सम्झौिा व्यवस्थापन 
र्वशेषज्ञको रूपमा २ परामशिदािा तनय णक्त गरी यस वषि रू.१३ लाख ५२ हजार समेि हालसम्म रू.५१ 
लाख ५९ हजार भ  क्तानी ठदएको छ । परामशिदािाले सम्पादन गन िपने स परतभजन लगायिका आधारभ  ि 
कायि  अको परामशिदािाबाट गराई रू.७१ लाख ५ हजार भ  क्तानी ठदएको छ । कायािलयको जनशणक्तबाट 
ह नस्ने परामशिदािा तनय क्त गरी आयोजनाको लागि बढाउने कायिमा तनयन्रि गन िपदिछ ।  

आयोजना र व्यापार र्वकास सललाहकार बीर् भएको सम्झौिाको कायिसम्पादन शििमा 
आयोजनाको रार्िय तनदेशकले लगाएको काम समेि र्वतभन्न १८ काम गने उललेख छ । सम्झौिामा 
उललेख भएका मध्ये भारि र अन्य देशहरूसुँगको व्यापार िथा पारवहन सम्झौिा स धार,  क्षेरीय व्यापार 
सम्झौिाको असर र सोबाट लाभ तलनको लातग अपनाउन पने उपायहरू, तनयािि ह ने वस्ि को उत्पणत्तको 
तनयमसुँग सम्बणन्धि र्वषयहरू, व्यापार सहजीकरि िथा भन्सार स धार, व्यापार िथा पारवहन सम्बणन्धि 
क्षमिा र्वकास, व्यापार िथा पारवहन, नेपाल र व्यापार साझेदारहरूबीर् स्विन्र व्यापार सम्झौिाको 
सम्भावना र मोडातलटीलगायिका कायिहरू भएको पाइएन । 

ग्रामीि उद्यम िथा र्वप्रषेि पररयोजना  (समरृ्द्ध) 
िराई िथा पहाडका १६ णजललामा रहेका गररवीको रेखाम तन रहेका र वैदेणशक रोजगारीमा गएका 

व्यणक्तको पररवार िथा र्वदेशबाट फकेका व्यणक्तहरूलाई कृर्ष िथा गैर कृर्ष क्षेरमा नयाुँ व्यबसाय स्थापना गनि 
वा व्यावसार्यक िातलमको माध्यमबाट रोजगारी तसजिना गरी ठदगो आय आजिन गने उदे्दश्यले यो पररयोजना 
सञ्चालनमा रहेको छ ।  

45. सम्झौिा संशोधन – आयोजना कायिन्वयनका लातग अन्िरािर्िय कृर्ष र्वकास कोषसुँग २७ सेप्टम्बर, 
२०१५ मा ऋििफि  एस.डी.आर. १ करोड ५५ लाख र अन दानिफि  एस.डी.आर. १ करोड १९ लाख 
५० हजारको सम्झौिा भएकोमा २ जून, २०२० मा सम्झौिा संशोधन गरी ऋििफि  खर्ि भइसकेको 
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एस.डी.आर. १८ लाख ३० हजारमार  र अन दानिफि  सार्वककै रकम कायम गरेको छ । संशोतधि 
ऋि सम्झौिाबाट णजलला र कररडोर स्िरमा क्षमिा न्साङ्कन र सेर्टङ्ग गने कायि हटाई आपूतिि शङृखला 
र्वकास र पररर्ालन िथा समावेशीकरि कायि थप गरेको छ। त्यसै गरी ७ हजार ५०० ग्रामीि लघ  
िथा साना उद्योग र्वकास गने कायि हटाइएको र ग्रामीि र्वत्तीय णशक्षा सञ्चालनलाई २ लाख १० 
हजारबाट घटाएर ५ हजार कायम गरेको छ । श रु सम्झौिाअन सार कृर्ष र गैरकृर्ष क्षेरमा ग्रामीि 
लघ  िथा साना उद्योगमाफि ि ्कम आय भएका घर पररवार बसाइुँसराइ गरेका व्यणक्त र वैदेणशक 
रोजगारीबाट फकेका व्यणक्तहरूलाई आय आजिनको अवसर प्रदान गरी गररबी घटाउने उदे्दश्य पूरा ह न 
सकेको छैन । आयोजनाको कायािन्वयन कमजोर भएको कारि ४ वषि पतछ उदे्दश्य र कायिक्षेर पररवििन 
ह ने गरी  नयाुँ कामहरू थपघट गरेको उणर्ि देणखएन । 

46. जनशणक्त – आयोजनाले र्वतभन्न िातलम प्रदायक संस्थामाफि ि ्सीपमूलक िातलम र औद्योतगक प्रणशक्षि 
िातलम माफि ि ्३० हजार जनालाई रोजगार बनाउने कायिक्रम रहेकोमा सीपमूलकिफि  २०७६।७७ 
मा ३० िातलम प्रदायक संस्थासुँग सम्झौिा गरी ५ हजार २ जनालाई िातलम ठदएको छ । िातलम 
ठदएका मध्ये १ हजार ८१० (३४.८ प्रतिशि) बेरोजागर रहेको परामशिदािाले आयोजनलाई पेस गरेको 
रोजगारी मूलयाङ्कन प्रतिवेदनमा उललेख छ । िातलम प्रदान गनि ५० प्रतिशि भ  क्तानी ठदएको रू.३ 
करोड १४ लाख १७ हजारको प्रतिफल प्राप्त ह न सकेको छैन । प्रतिफल प्राप्त ह नेगरी िातलम सञ्चालन 
गन िपदिछ।  

47. परामशिदािा – साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा २९(१) क मा कायािलयको कमिर्ारीले गनि 
स्ने कामका लातग परामशिदािा तनय क्त गनि नह ने व्यवस्था छ । आयोजनामा ३ म ख्य परामशिदािा 
२७ अतधकृिस्िरका र ४२ सहायकस्िरका जनशणक्त परामशिदािाको रूपमा रहेका छन ् । 
परामशिदािाका लातग यो वषि रू.५ करोड ४१ लाख २३ हजार भ  क्तानी गरेको छ । आयोजना 
सञ्चालनको लातग दरबन्दी स्वीकृि  गरी आयोजना कायािन्वयन गरेर परामशिदािा मातथको तनभिरिा घटाई 
आयोजनाको लागि कम गन िपनेमा आयोजना कायािन्वयन समेिमा परामशिदािा तनय णक्त गरी काम 
गराएको देणखयो ।  

      खररद योजना ियारी, खररद प्रर्क्रयामा प नरावलोकन, बोलपरको सूर्ना र बोलपरको कागजाि 
ियारी, ठेक्का सम्झौिामा सहयोग, पूवियोग्यिा तनधािरि, सटितलणस्टङमा सहयोग आठद लेखा र खररद 
इकाईको कमिर्ारीले खररद ऐन िथा तनयमअन सार गन िपने कायिलाई टम्सि अफ ररफरेन्समा राखी लेखा 
र खररद इकाई सहयोगीको रूपमा र्वत्तीय र खररद परामशिदािा खररदमा रू.५३ लाख २० हजार 
भ  क्तानी ठदएको छ । आवश्यकिा बेगर कायािलयका कमिर्ारीको सहयोगीको रूपमा परामशिदािा तनय क्त 
गने व्यवस्था आयोजनाको दस्िावेजमा राखी आयोजनाको लागि बढाउने कायिमा तनयन्रि ह न पदिछ । 

48. सोझै खररद – नेपाल सरकार र दािाबीर् भएको सहायिा सम्झौिामा परामशिदािाको प्रातप्त नेपाल 
सरकारको कानूनी व्यवस्थाअन सार गने उललेख छ । सोअन सार २० लाखभन्दा बढीको परामशि सेवा 
वोलपरको माध्यमद्वारा गन िपनेमा आयोजनाले अन्य संस्थामाफि ि ् छनोट भएका २८ व्यणक्तगि 
परामशिदािालाई सोझै तनय णक्त गरी तनजहरूको पाररश्रतमक िथा स र्वधा गरी हालसम्म रू.११ करोड २ 
लाख ७ हजार भ  क्तानी गरेको छ । प्रर्तलि कानूनी व्यवस्थाको पालना गरी तमिव्ययी र 
प्रतिस्पधाित्मक ढङ्गले परामशिदािाको छनौट िथा तनय णक्त गन िपदिछ ।  
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कायिमूलक लेखापरीक्षि 
र्वशेष आतथिक क्षरे सञ्चालन एवम ्व्यवस्थापन 

तनयािि योग्य उद्योगहरूको र्वकास एवं प्रवद्धिनका लातग स्वदेशी िथा वैदेणशक लगानी आकर्षिि 
गरी म ल कमा औद्योगीकरिको प्रकृया अणघ बढाउने उद्दशे्यले २०५६।५७ को बजेट वक्तव्य माफि ि र्वशेष 
आतथिक क्षेरको अवधारिा कायािन्वयनमा आएको छ । नेपालमा र्वगि ५ वषिमा क ल गाहिस््य उत्पादनको 
औसिमा आयाि ३४ प्रतिशि, तनयािि ३ प्रतिशि भई व्यापार घाटा ३२ प्रतिशि रहेको छ । र्वशषे 
आतथिक क्षेरबाट सञ्चातलि उद्योगबाट २०७७।७८ मा क ल तनयाििको ०.६० प्रतिशि र क ल गाहिस््य 
उत्पादनको ०.०२ प्रतिशि योगदान रहेको छ ।  

नेपालले आतथिक उदारीकरिको नीति अवलम्बन गरे पश्चाि ्आयाि प्रतिस्थापन िथा तनयािि प्रवद्धिन 
गनिको लातग कानूनी िथा संरर्नागि संयन्र ियार गरे िापतन र्वशषे आतथिक के्षरको पूवािधार तनमाििका 
कायि सम्पन्न नभएको र एक र्वशषे आतथिक के्षर तनमािि भएकोमा सो समेि पूिि क्षमिामा सञ्चालनमा 
आएको छैन । अवधारिा र्वकास भएको २० वषिको अवतधसम्म पतन अवधारिा अन रूप नेपालको अथििन्रमा 
यथोणर्ि टेवा प र् याउन नसकेकोले र्वशेष आतथिक के्षरको सञ्चालन र व्यवस्थापन अवस्थाको मूलयाङ्कन िथा 
र्वश्लषेि गनि कायिमूलक लेखापरीक्षि गदाि देणखएका प्रम ख धयहोरा देहायबमोणजम छन:् 

49. व्यापार र्वस्िार िथा र्वर्वधीकरि - वैदेणशक व्यापार र्वस्िार िथा र्वर्वधीकरि गदै व्यापार घाटा 
न्यून गन िपदिछ । पतछललो पाुँर् वषिमा नेपालको क ल गाहिस््य उत्पादनमा औद्योतगक उत्पादनको 
औसि योगदान वार्षिक ५.४ प्रतिशि र तनयाििको ३ प्रतिशि रहेको छ । सोही अवतधमा ५ हजार 
९३६ प्रकारका वस्ि  आयाि र २ हजार प्रकारका वस्ि  तनयािि भइि औसि आयाि रू.१२ खबि 
७७ अबि २९ करोड र तनयािि रू.९८ अबि ८ करोड रहेकोले व्यापार घाटा रू.११ खबि ७९ अबि 
२१ करोड रहेको छ । म ख्यि: इन्धन जन्य वस्ि , फलाम िथा स नजन्य वस्ि , िेल, र्ामल, 
धान, गह ुँ, मकै जस्िा वस्ि  आयाि र सोयातबन, पाम िथा सूयिमूखी िेल तनयािि भएको देणखन्छ। 
नेपालबाट प्रायः न्यून मूलयका कच्र्ा वस्ि  तनयािि भएको र सीतमि माराका प्रशोतधि िथा ियारी 
वस्ि  तनयािि ह ने कारिले तनयािि व्यापार संक णर्ि भएको छ । उच्र् मूलयका वस्ि हरू जस्िैः 
यार्ािग म्बा, जतडव टी िथा अगाितनक लगायिका वस्ि हरूको उत्पादनका लातग वैदेणशक लगानी 
तभत्र्याएर उत्पादन वृर्द्ध गनि हालसम्म क नै ठोस नीति िज िमा भएको देणखुँदैन ।  

नेपालमा २०७७।८।१० सम्म रू.८९ अबि ३३ करोड प्रत्यक्ष वैदेणशक लगानी तभतरए 
िापतन र्वशेष आतथिक के्षरमा प्रत्यक्ष वैदेणशक लगानी प्राप्त भएको छैन । आतथिक क टनीतिमाफि ि ्
सरकार-सरकार (जीट जी) िथा व्यापारी-व्यापारी (बीट बी) बीर् वािािको पहल गरी लगानी तभत्र्याउन े
िफि  यथोणर्ि पहल ह न नसकेका कारि वैदेणशक व्यापार अपेणक्षि रूपमा र्वस्िार ह न सकेको 
छैन। ठदगो अन्िरािर्िय व्यापार सन्ि लन कायम गनि प्रतिस्पधाित्मक िथा ि लनात्मक लाभ भएका 
र उच्र् मूलयका वस्ि  उत्पादनको पर्हर्ान िथा छनौट गरी आतथिक कूटनीतिमाफि ि ् वैदेणशक 
लगानी र प्रर्वतध तभत्र्याउन पदिछ । 
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50. रार्िय कायियोजना - प्रदेशगि र्वशेष आतथिक के्षरहरू स्थापना र सञ्चालन गरी देशतभर औद्योतगकीकरि 
वृर्द्धमाफि ि ्व्यापार घाटा न्यूनीकरि गनि २०७५।७६ लाई आधार वषि मानी २०७६।3।१२ मा 
५ वषे कायियोजना लागू भएको छ । र्वराटनगर र गोरखामा जग्गा प्रातप्त नभएको, भैरहवा र तसमरामा 
धलक "ए" पूिि रूपमा सञ्चालनमा नआएको, तसमरा, ज म्ला िथा पाुँर्खालको बाुँकी कायि सम्पन्न गनि 
पयािप्त बजेट व्यवस्थापन नभएको, अन्िर सीमा र्वशेष आतथिक के्षर र र्वशेष आतथिक के्षरगि सूर्ना 
प्रर्वतध ् लस्टर स्थापना नभएकोले कायियोजनाको लक्ष्य हातसल ह न नसकी व्यापार घाटा बढ्दै गएको 
छ। सम्भाव्यिा अध्ययन र आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी कायियोजनाबमोणजमको कायि सम्पादन 
गन िपदिछ । 

51. न्यून बजेट - प्रातधकरिबाट २०६7।68 देणख हालसम्म सम्भाव्य भएका भैरहवा, तसमरा व्लक ए, ए 
र्वस्िार, बी र सी, डी र ई, पाुँर्खाल, ज म्ला, र्वराटनगर (बज ि), कैलाली (गोदावरी), रौिहट, र 
तसराहासमेि ११ मध्ये भैरहवा र तसमरा धलक "ए" को तनमािि सम्पन्न भएको छ । र्वशेष आतथिक 
के्षर प्रातधकरिमाफि ि ्२०६०।६१ देणख हालसम्म ११ स्थानमा र्वशेष आतथिक के्षर स्थापनाको 
लातग भएको अध्ययनमा मार रू.४ करोड ८६ लाख खर्ि भएको छ । तनमािि सम्पन्न गनि बाुँकी 
9 र्वशेष आतथिक क्षरेको सार्वकमा रू.४२ अबि ५९ करोड ६० लाख लागि अन मान रहेकोमा 
२०७७।७८ सम्म रू. ३४ करोड ५२ लाखको मार कायि भएको छ । रार्िय उपभोक्ता मूलय 
सूर्काङ्क 2077।78 अन सार बाुँकी कायि गनि रू.५३ अबि ४८ करोड ७६ लाख लागि लाग्न े
देणखन्छ । 

तनमािि कायिको लातग २०६७।६८ देणख २०७७।७८ सम्म औसि वार्षिक बजेट 
र्वतनयोजन रू.५२ करोड ८६ लाख रहेको छ । बजेट र्वतनयोजन अन सार तनमािि कायि सम्पन्न 
गनि सार्वक लागि अन मानको आधारमा ७९ वषि र २०७८ फाग नमसान्िको लागि अन मानबमोणजम 
१०१ वषि लाग्ने देणखन्छ । दीघिकालीन रिनीति सर्हि लगानीको स्रोि व्यवस्थापन िथा आवश्यक 
बजेट र्वतनयोजन गरी पूवािधार तनमाििको कायि सम्पन्न गन िपने देणखएको छ । 

52. र्वशषे आतथिक के्षर स्थापना - नेपाल सरकारको 2075।76 र 2076।77 को बजेट बक्तधयमा 
प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक र न वाकोट र काभ्रपेलाञ्चोकको पाुँर्खालमा र्वशेष आतथिक के्षर स्थापना 
गने उललेख छ । सोबमोणजम प्रदेश नं.1 को र्वराटनगर, गण्डकी प्रदेशको गोरखा र स दूरपणश्चम 
प्रदेशको कैलालीमा र्वस्ििृ पररयोजना प्रतिवेदन ियार भए िापतन तनमािि कायिको थालनी भएको 
छैन । मधेश प्रदेशको तसमरा "ए" धलक र ल णम्बनी प्रदेशको भैरहवाको पूवािधार तनमािि कायि 
सम्पन्न भएको छ । किािलीको ज म्लामा पह ुँर् सडक र बाउण्िी वाल िथा वाग्मिीको पाुँर्खालमा 
पह ुँर् सडक, बाउण्िी वाल र प्रशासकीय भवन तनमाििको कायि मार भएको छ । न वाकोटको 
र्वस्ििृ पररयोजना प्रतिवेदन ियार भएको छैन । भैरहवा, तसमरा (४ व्लक), पाुँर्खाल र ज म्ला 
समेि ७ स्थानको ६९२.४२ हे्टर के्षरफलमा ५२७ व्यावसार्यक प्लट सर्हिको र्वशेष आतथिक 
के्षर तनमाििको लागि अन मान रू.२४ अबि २४ करोड २० लाखमध्ये रू.२ अबि ५६ करोड ५६ 
लाखको मार कायि सम्पन्न भएको छ । िोर्कएको तनमािि कायि समयमै सम्पन्न गरी िी स्थानमा 
र्वशेष आतथिक के्षर स्थापना गन िपदिछ। 
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53. उद्योग स्थापना - प्रस्िावदािासुँग भएको सम्झौिाबमोणजम उद्योग स्थापना गन िपदिछ । भैरहवा र 
तसमरा व्लक "ए" र्वशषे आतथिक के्षरतभर रहेका १३४ प्लटमा २०७३ देणख २०७६ सम्म 
उद्योग स्थापना िथा सञ्चालनको लातग ४ पटक प्रस्िाव आह्वान गरेकोमा भैरहवाको ९९ प्लटको 
लातग ३५ प्रस्िाव पेस भएको देणखन्छ । पेस गरेका सबै प्रस्िावकले अन मति प्राप्त गरेकोमा २९ 
प्लटको लातग ९ उद्योगसुँग सम्झौिा भएकोमध्ये २२ प्लटमा ६ उद्योग सञ्चालनमा र १ स्थापनाको 
क्रममा रहेको छ। अन मति प्राप्त गरेकामध्य २८ ले सम्झौिा गरी उद्योग स्थापना गरेका छैनन ्। 
नीतिगि असहजिा िथा पयािप्त भौतिक स र्वधा अभावका कारि उद्योग स्थापना नभएकोले नीतिगि 
स धार र आवश्यक भौतिक स र्वधाको व्यवस्था गरी अन कूल औद्योतगक वािावरि ियार गन िपदिछ। 

54. एकीकृि ग रुयोजना - र्वशेष आतथिक के्षरको संख्या तन्यौल गरी पररमािात्मक लक्ष्य सर्हिको 
अवधारिा िथा कायियोजना सर्हिको दीघिकालीन रिनैतिक योजना ियार गरी आयोजना छनौट िथा 
कायािन्वयन गनि एकीकृि ग रु योजना ियार गन िपदिछ । एकीकृि ग रु योजना िथा दीघिकालीन 
रिनीतिको अभावले प्रातधकरिको आवश्यक बजेट र आवतधक योजनामा समेि प्रतिर्वणम्वि ह न 
सकेको छैन । यसैगरी मध्यकालीन खर्ि संरर्ना ियार गरी बह वषीय आयोजनाको रूपमा बजेट 
व्यवस्थापन नह ुँदा खररद ग रुयोजना ियारीमा समेि धयवधान देणखएको छ । र्वशेष आतथिक के्षरको 
तनमािि कायि सम्पन्न नभई तनयाििजन्य उद्योग स्थापना नह ुँदा र्वश्व धयापारमा नेपालको तनयािि अंशमा 
स धार आउन सकेको छैन । एकीकृि ग रुयोजना िथा रिनीतिक योजना िज िमा गरी सोही आधारमा 
र्वशेष आतथिक के्षरको पूवािधार तनमािि, सञ्चालन िथा व्यवस्थापन गन िपदिछ । 

55. तनयाििको सीमा र आयाि प्रतिस्थापन - र्वशेष आतथिक के्षर ऐन, २०७३ को दफा १३ मा अन मति 
प्राप्त उद्योगले कर छ ट िथा स र्वधा नपाउने गरी उत्पादन भएको वस्ि  िथा सेवा एक वषिसम्म 
आन्िररक बजारमा तबक्री गनि स्ने र सो पश्चाि ्६० प्रतिशि तनयािि गरी सो पररमािमा मार कर 
छ ट िथा स र्वधा प्राप्त गने व्यवस्था छ । ऐनको दफा १३ अन सारको तनयािि व्यवस्था पूरा गनि 
नसकेमा दफा १० अन सार उद्योगको अन मतिपर रद्द गनि स्ने व्यवस्था छ ।  

सोही ऐनको दफा ७ अन सार राजपरमा प्रकाणशि खास प्रकारका उद्योग बाहेक सार्वकमा 
सञ्चातलि उद्योग र्वशेष आतथिक के्षरमा स्थानान्िरि गरी सञ्चालन गनि नस्न ेर प्रयोगमा लयाएको 
मेतसन, औजार वा उपकरि र्वशेष आतथिक के्षरमा प्रयोग वा हस्िान्िरि गनि नसर्कन ेउललेख छ।  

तनयाििको अतनवायि प्रावधान िथा आयाि प्रतिस्थापन सम्बन्धमा ऐनमा व्यवस्था नह न  , "खास 
प्रकारका उद्योग"को स्पष्टिा नभएको र नवीनिम प्रर्वतधका मेतसन औजार वा उपकरि प्रयोग गरी 
तनयािि सम्भाव्य वस्ि  उत्पादन गने सार्वकका उद्योग सम्बन्धमा ऐनले सम्बोधन गरेको छैन । 
ित्कालीन समयमा र्वशेष आतथिक के्षर बार्हर सञ्चालनमा रहेको एक उत्पादकको प्रर्वतधलाई 
स्वीकृति नह ने जानकारी पश्चाि स्थापना नभएको अवस्था छ । 

कानूनमा रहेको उक्त व्यवस्थाका कारि स्थार्पि उद्योग अन्िरािर्िय प्रतिस्पधाि गनि नस्दा 
औद्योतगक लगानी आकर्षिि ह ने देणखुँदैन । तसमरा व्लक "ए" र्वशेष आतथिक के्षरको ियारी पश्चाि 
उद्योग स्थापनाको लातग प्रस्िाव आह्वान गरे िापतन क नै पतन प्रस्िाव पेस नभएको र उत्पादनको 



उद्योग, वाणिज्य िथा आपूतिि मन्रालय 

 213 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ंवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९  

दोश्रो वषिमा एक उद्योगबाट उत्पाठदि वस्ि को २३.८९ प्रतिशि र एक तमनरलसको २.७४ प्रतिशि 
मार तनयािि भएको छ । र्वशेष आतथिक के्षरको उद्देश्य अन रूप दीघिकालीन तनयािि व्यापारमा 
केणन्रि भई अन्िरार्िय स्िरमा प्रतिस्पधाि गनि नस्ने पररणस्थतिमा स्वदेशमा नै तबक्री गनि र त्यस्िा 
वस्ि को आयाि तनयन्रि गने गरी स रणक्षि औद्योतगक लगानी िथा आयाि प्रतिस्थापन सम्बन्धमा 
नीतिगि रूपमा व्यवस्था गन िपदिछ । 

56. सह तलयि - र्वशषे आतथिक के्षर ऐन, २०७३ को दफा २६ मा र्वशेष आतथिक के्षरमा स्थापना 
भएका उद्योगले प्रयोग गरेको जग्गा वा भवनको बहाल वा तलज बापि ब झाउन  पने रकममा उद्योग 
स्थापना भएको िीन वषिसम्म िोर्कएको दरमा छ ट पाउने र दफा ३३(१) मा र्वशेष आतथिक 
के्षरमा स्थार्पि उद्योग वा लगानीकिािलाई प्रर्तलि कानूनबमोणजम उद्योग दिाि, र्वदेशी लगानीको 
स्वीकृति, कम्पनी दिाि, छ ट, स र्वधा िथा सह तलयि, स्थायी लेखा नम्बर दिाि प्रमािपर, उत्पणत्तको 
प्रमािपर जारी गने, तभसा िथा श्रम स्वीकृतिलगायिका सेवा प्रवाहको लातग एकद्वार इकाई स्थापना 
गन िपने व्यवस्था छ । हाल र्वशेष आतथिक के्षरमा स्थार्पि उद्योगहरूले प्रति वगितमटर रू.25।- 
का दरले बहाल भ  क्तानी गन िपरेको उक्त दर महुँगो भएको सम्बणन्धि पक्षको भनाइ रहेको छ । 
कानूनले व्यवस्था गरेअन सार एकद्वार इकाइि स्थापना नभएको एवं उद्योग स्थापना गने के्षरमा 
ग िस्िरीय र्वद्य ि आपूतििको व्यवस्था नभएको कारि स्थार्पि उद्योगको उत्पादन लागि बढ्न 
गएको एवं नयाुँ उद्योग स्थापनाको लातग आकषिि नभएको अवस्था छ । उणललणखि अवस्थामा 
स धार गरी उद्योग स्थापना गनि आकषिि गन िपदिछ । 

संगठठि संस्था, सतमति र अन्य संस्था 

नेपाल इन्टरमोडल यािायाि र्वकास सतमति 
देशमा स्थलमागिबाट ह ने आयाि तनयाििको सहजीकरिका लागी स ख्खा बन्दरगाहको सम्भाव्यिा अध्ययन, 

तनमािि िथा सञ्चालन गने उदे्दश्यले र्वकास सतमति ऐन, २०१३ अन सार सतमतिको स्थापना भई सञ्चालनमा 
रहेको छ । 

57. अध रो ठेक्का – र्ोभारमा स ख्खा बन्दरगाह तनमािि गने सम्झौिाअन सार १८ मर्हनामा काम सम्पन्न गने 
गरी भेररएसनसमेि रू.२४ करोड ४५ लाख ४३ हजारमा श रु भएको कायािलय भवन र आवास भवन 
तनमाििको १२२ प्रतिशि समय थप गदाि समेि र्वद्य ि जडान, झ्याल, ढोका, पेणन्टङ, ररजभि ट्याङ्की 
लगायि रू.४ करोड ९८ लाख ९ हजारको काम बाुँकी रहेको छ । एक वषिदेणख तनमािि व्यवसायीले 
काम गरेका छैन । र्वश्व बैङ्कले ३० जून २०२१ भन्दा पतछको कामको भ  क्तानी नगने जनाएको र 
आयोजना अवतध समाप्त भएको छ ।बाुँकी काम गनि अन्य स्रोिबाट बजेट व्यवस्था भएको छैन । 
तनमािि व्यवसायीले काम अध रो छाडेमा वा काम सन्िोषजनक नभएमा साविजतनक खररद तनयमावलीको 
तनयम १२१, ११३ र साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५९ र ६३ र सम्झौिाको दफा ५९ 
अन सार पूवितनधािररि क्षतिपूतिि लागउने, पेश्की जमानी जफि गने, ठेक्का िोड्ने, कालोसूर्ीमा राख्न,े कायि 
सम्पादन जमानि जफि गने लागयि कारबाही गन िपनेमा १० प्रतिशि पूवितनधािररि क्षातिपूतिि कट्टा गने 
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बाहेक अन्य कारबाही भएको छैन । ठेक्का िोडी पेश्की जमानि रू.१ करोड ५० लाख, धरौटी रू.८६ 
लाख १७ हजार र कायिसम्पादन जमानि रू.२ करोड ९६ लाख जफि गरी कालोसूर्ीमा राख्न पदिछ।  

58. आय बाुँडफाुँट - टतमिनल पट्टा बहालमा ठदनेसम्बन्धी तनयमावली, २०७० को तनयम ४ मा सतमतिले 
संरर्नाहरू बहालमा लगाई आय आजिन गने व्यवस्था छ । भौतिक संरर्नाको बहालबाट प्राप्त आय 
सतमतिले खर्ि गरी बाुँकी रहेको रकम संघीय सणञ्चि कोषमा जम्मा गने गरेको छ । सतमतिले गि 
वषिसम्म रू.१ अबि ५९ करोड २० लाख संघीय सणञ्चि कोषमा जम्मा गरेकोमा यो वषि थप २० करोड 
जम्मा गरेको छ । आय बाुँडफाुँट सम्बन्धमा स्पष्ट नीति ियार गरेको छैन । नीति ियार गरी बाुँडफाुँट 
गने व्यस्था तमलाउन पदिछ । 

व्यापार िथा तनकासी प्रवद्धिन केन्र 
नेपालको तनयािि व्यापारलाई र्वस्िार गरी देशको आतथिक र्वकासमा सघाउ प र् याउने उदे्दश्यले व्यापार 

िथा तनकासी प्रविद्धन र्वकास सतमति गठन आदेश, 2063 बमोणजम केन्रको स्थापना  भएको हो । 

59. व्यापार प्रवध्दिन – केन्रले तनकासी प्रवद्धिन गनिका लातग उच्र् मूलय अतभवरृ्द्ध ह ने िथा कम आयिन 
भएका वस्ि हरू तनयािि गनि उत्पादन सम्भाव्यिा अध्ययन, स्वदेश िथा र्वदेशमा व्यापार मेला सञ्चालन, 
तनकासी क्षमिा अतभवरृ्द्ध गनि उद्यमी िथा व्यवसायीहरूलाई िातलम प्रदान गने र सम्भाव्य अन्िरिर्िय 
बजारको र्वश्लषेि गरी स झाव प्रदान गने जस्िा कायिहरू रहेका छन ्। यो वषि उत्पणत्तको प्रमािपर 
जारी गने, र्वदेशी म ल कबाट जेनरल र्प्रर्फरेन्स तसस्टमको अटोमेसनसम्वन्धी सफ्टवेयर सञ्चालन र रत्न 
पत्थर प्रशोधनलगायि ५ िातलम र नेपालको शान, नेपाली वस्ि को अन्िरािर्िय पर्हर्ान नारासर्हिको 
ठदवस मनाउने लगायि अन्य १३ कायिक्रम सञ्चालन नै गरेको देणखएन । व्यापार प्रवद्धिन कायिक्रमलाई 
समय सापेक्ष स धार गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरिमा योगदान प र् याउन पदिछ।  

60. उत्पणत्तको प्रमाि पर दस्ि र – उत्पणत्तको प्रमाि पर जारी गने सम्बन्धी कायिर्वतध, २०७७ को ब ुँदा नं 
१० मा अन मति प्राप्त संस्थाले उत्पणत्तको प्रमािपर जारी गदाि तनयाििकिािले पेस गरेको बीजक मूलयको 
आधारमा प्रति रू.१०० को ९ पैसाका दरले श लक तलन पाउने र उक्त श लकको पाुँर् प्रतिशिका दरले 
ह न आउने रकम र्ौमातसक रूपमा व्यापार िथा तनकासी प्रवद्धिन केन्रलाई ब झाउन पने व्यवस्था छ । 
कायिर्वतधको ब ुँदा नं.१५ मा संस्थाहरूबीर् बाुँडफाुँड गनि बाुँकी रकम यो कायिर्वतध प्रारम्भ भएको तमतिले 
एक वषि तभर बाुँडफाुँट गरी फरफारक गररस्न पने उललेख छ । केन्रले उत्पणत्तको प्रमािपर पाएका 
तनकायको अतभलेख राखेको छैन । उत्पणत्त प्रमािपरको श लक सम्बन्धमा मन्रालयबाट गठठि छानतबन 
सतमतिले पेस गरेको प्रतिवेदनअन सार २०६७।६८ देणख २०७५ वैशाखसम्म रू.५३ करोड ९० लाख 
७ हजार सङ्कलन भएको रकममध्ये रू.२ करोड ७६ लाख २४ हजार केन्रले प्राप्त गरेको छैन । 
उद्योग वाणिज्य महासंघले २०७५।७६ देणख २०७७।७८ सम्मको र्हसाब यर्कन गरी केन्रमा 
पठाएको छैन । केन्रमा  ब झाउन बाुँकी रकम महासंघबाट अस ल गरी कोषमा दाणखला गन िपदिछ । 

61. बर्ि – व्यापार िथा तनकासी प्रविद्धन र्वकास सतमति गठन आदेश, २०६३ को दफा १० मा सतमतिको 
कायि सञ्चालनको लातग आफ्नो एउटा छ टै्ट कोष रहने र केन्रले प्राप्त गने सबै रकम उक्त कोषमा जम्मा 
ह ने उललेख छ । प्राप्त र्ववरिअन सार कायािलयको ८ बैङ्क खािामा रू.६ करोड ५० लाख रहेकोमा 
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बर्िबाट धयाज िथा अन्य प्रतिफलसमेि प्राप्त भएको छैन । कायिलयको सम्पूिि खर्ि नेपाल सरकारबाट 
र्वतनयोणजि बजेटबाट ह ुँदै आएको छ । उक्त रकमको व्यवस्थापन गरी तनणरक्रय खािा बन्द गन िपदिछ । 

62. जग्गा प्रातप्त – र्ोभारणस्थि अन्िरािर्िय प्रदशिनी केन्र स्थापना गने स्थानको जग्गा प्राप्त भएपतछ मार सो 
स्थानमा तनमािि गररने संरर्ना र पूवािधारहरूको ग रुयोजना ियार गन िपनेमा जग्गाको ट ङ्गो नलाग्दै 
परामशिदािामाफि ि ्माटो परीक्षि, र्वस्ििृ आयोजना प्रतिवेदन र ग रुयोजना ियार गनि रू.2 करोड ३८ 
लाख ६९ हजार खर्ि गरेको छ । स्थान तनधािरि नभई त्यसमा बन्न ेसंरर्नाहरू तनधािरि गनि नसर्कने 
िफि  ध्यान ठदन पदिछ। 

नेपाल आयल तनगम  

देशभर पेट्रोतलयम पदाथिको आयाि, ढ वानी, भण्डारि र र्विरि गने उदे्दश्यले २०२७ सालमा नेपाल 
आयल तनगमको स्थापना भएको हो। तनगममा नेपाल सरकारको ९९.४६ प्रतिशि, खाद्य व्यवस्था िथा व्यापार 
कम्पनी तलतमटेडको ०.२६ प्रतिशि, रार्िय बीमा कम्पनी तलतमटेडको ०.१५ प्रतिशि, नेपाल बैङ्क तलतमटेडको 
०.०८ प्रतिशि, रार्िय वाणिज्य बैङ्क तलतमटेडको ०.०५ प्रतिशि सेयर स्वातमत्व रहेको छ । तनगम अन्िगिि ७ 
प्रादेणशक कायािलय, ३ शाखा कायािलय, ३ इन्धन तडपो, १ पेट्रोल पम्प, ७ हवाई इन्धन तडपो, ३ हवाई इन्धन 
ररफ्य तलङ स्टेशन रहेका छन ्। तनगमको जम्मा भण्डारि क्षमिा ७१ हजार ५५८ र्कलोतलटर रहेको छ । 
तनगममा ६२७ कमिर्ारी कायिरि रहेका छन ्। 

63. र्वत्तीय णस्थति र सञ्चालन नतिजा - तनगमको २०७८ आषाढ मसान्िको शेयर प ुँजी रू.११ अबि, सणञ्चि 
म नाफा रू.१९ अबि ८ करोड ३० लाख, दार्यत्व रू.२७ अबि ७७ करोड ५७ लाख रहेको छ। णस्थर 
सम्पणत्त रू.२७ अबि  २८ करोड ६० लाख र  र्ाल  सम्पणत्त रू.३० अबि ५७ करोड २७ लाख समेि 
जम्मा सम्पणत्त रू.५७ अबि ८५ करोड ८७ लाख रहेको छ । तनगमको यो वषि क ल तबक्री रू.२ खबि 
३२ अबि ४४ करोड र अन्य आम्दानी रू.१ अबि ७९ करोड ८० लाख रहेको छ । तबक्री लागि 
रू.२ खबि २७ अबि ३८ करोड, प्रशासतनक र अन्य खर्ि रू.७ अबि ५६ करोड ४३ लाख रहेको छ। 
र्वदेशी र्वतनमयमा तनगमलाई रू.११ करोड ४७ लाख नाफा भएको छ ।  यो वषि तनगम रू.४३ 
करोड घाटामा रहेको छ । 

64. अन पाि र्वश्लषेि - तनगमबाट प्राप्त र्ववरिअन सार तनगमको र्वत्तीय अन पाि अवस्था तनम्नान सार रहेको छः  
र्ववरि सूर्काङ्क २०७७।७८ २०७६।७७ 

तबक्री रू.लाखमा 2324467 2057452 
क ल म नाफा रू.लाखमा 50609 229993 
ख द म नाफा रू.लाखमा -4302 129148 
क ल म नाफा अन पाि प्रतिशि 2.18% 11.18% 
ख द म नाफा अन पाि प्रतिशि -1.85% 6.28% 
र्ाल  सम्पणत्त रू.लाखमा 305727 291651 
र्ाल  दार्यत्व रू.लाखमा 222187 247   091 
र्ाल  सम्पणत्त/र्ाल  दार्यत्व अन पाि 1.38 1.18 
क ल सम्पणत्त रू.लाखमा  578587 629627 
क ल सम्पणत्तमा प्रतिफल प्रतिशि -0.74% 20.51% 
इण्वटीमा प्रतिफल प्रतिशि -1.43% 40.02% 
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तनगमको क ल सम्पणत्तमा म नाफा अन पाि गि वषि २०.५१ प्रतिशि रहेकोमा यो वषि कमी भई 
०.७४ प्रतिशि ऋिात्मक रहेको छ । र्ाल  सम्पणत्त र र्ाल  दार्यत्व अन पाि गि वषि १.१८ ग िा 
रहेकोमा यो वषि वरृ्द्ध भई १.38 ग िा भएको छ । क ल म नाफा अन पाि गि वषि 11.18 प्रतिशि 
रहेकोमा यो वषि कमी भई २.18 प्रतिशि प गेको देणखन्छ । त्यस्िै गरी ख द म नाफा अन पाि गि वषि 
6.28 प्रतिशि रहेकोमा यो वषि कमी भई 1.85 प्रतिशि ऋिात्मक रहेको छ ।  

65. आयको अवस्था - पेट्रोतलयम पदाथि िथा हवाई इन्धनको तबक्री गि वषि रू.२ खबि ५ अबि ७४ करोड 
रहेकोमा यो वषि वरृ्द्घ भई रू.२ खबि ३२ अबि ४५ करोड रहेको छ । अन्य आम्दानी िफि  तनक्षपे 
िथा कमिर्ारी सापटी धयाज रू.१ अबि ७२ करोड ८० लाख,  इणन्डयन आयल कपोरेशनसुँगको खररद 
समायोजनबाट आम्दानी रू.४ करोड २२ लाख, व्यावसार्यकिफि  रू.१ करोड १५ लाख, घरभाडा 
रू.२७ लाख ९७ हजार, र्वर्वध आम्दानी रू.३१ लाख ५६ हजार, अन्य आम्दानी रू.६ लाख र लेखा 
समायोजन रू.९७ लाख ६७ हजार रहेको छ । 

66. इन्धन खररद िथा तबक्री - तनगमबाट प्राप्त र्ववरिअन सार यो वषिको पेट्रोतलयम पदाथिको खररद िथा 
तबक्री णस्थति देहायबमोणजम रहेको छ: 

क्र.सं. पटे्रोतलयम पदाथि इकाई 
खररद पररमाि 
(हजारमा) 

तबक्री पररमाि 
(हजारमा) 

तबक्री मूलय 
(रू.हजारमा) 

१ पेट्रोल तलटर 5,90,672 590,000 55,602,997, 
२ तडजेल तलटर 1,697,888 1,696,138 137,729,838 
३ मट्टीिेल तलटर 23,544 244,14 2,144,722 
४ ए.टी.एफ. तलटर 72,912 704,00 5,990,289 
५ एल.पी.जी. मेर्ट्रकटन 481,25९  477,752 30,969,805 

इन्धनको माग वषेतन बढ्दो क्रममा रहेको छ । तनगमको भण्डारि क्षमिा गि वषि ७१ हजार 
५५८ र्कलो तलटर रहेकोमा यो वषि पोखरामा १० हजार र्कलोतलटर तडजेलको भण्डारिको लातग 
तनमािि कायि भइरहको छ ।तनगमले यो वषि र्वतभन्न कर वापि नेपाल सरकारलाई रू.९८ अबि ५९ 
करोड भ  क्तानी गरेको छ । 

67. पाइपलाइन - भारिको तबहारको मोतिहारी र नेपालको अमलेखगञ् ज जोड्ने पाईपलाइनको कायि सम्पन्न 
भई गि बषि देणख पूिि रूपमा सञ् र्ालनमा आएको छ । उक्त पररयोजनामा नेपाल सरकारको रू.१ 
अबि २० करोड र भारि सरकारको रू.३ अबि २० करोड समेि रू.४ अबि ४० करोड लगानी रहेको 
छ । पाइपलाइन सञ्चालन पश्चाि पेट्रोतलयम पदाथिको ढ वानी सहज, स रणक्षि र तछटो भई ढ वानी खर्िमा 
उललेख्य कमी भएको छ । पाइपलाइनको प्रयोग िथा संरक्षि तनगमले गदै आएिापतन स्वातमत्व 
हस्िान्िरि भएको देणखएन । पाइपलाइनको स्वातमत्व तनगमले तलई णस्थर सम्पणत्तमा लेखाङ्कन गन िपने 
व्यहोरा गि वषिको प्रतिवेदनमा औलँयाइएकोमा णस्थति यथावि रहेको छ ।   

68. कमिर्ारी कलयािकारी कोष - बोनस ऐन, २०३० को दफा १३(१क) मा बोनस बाुँडफाुँटपतछ बाुँकी 
रहेको रकमको ८० प्रतिशि रार्िय स्िरको कलयािकारी कोषमा जम्मा गन िपने व्यवस्था छ । तनगमले 
२०६२।६३ देणख रार्िय स्िरको कलयािकारी कोषमा रू.२ करोड ९२ लाख जम्मा गन िपनेमा 
व्यापाररक िथा अन्य भ  क्तानी गन िपने शीषिकमा देखाएको छ । उक्त रकम कलयािकारी कोषमा जम्मा 
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गन िपदिछ। तनगमले सार्वकको श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४१ बमोणजम २०७३।७४ सम्ममा कमिर्ारी 
आवास कोषमा रू.३ अबि २५ करोड ८४ लाख रकम छ ट्याई णजम्मेवारी सादै आएको छ। कोषमा 
रहेको रकमको पररर्ालन गने  सम्बन्धमा उपय क्त तनििय गरी रकमको उपयोग ह न पने व्यहोरा गि 
वषिको प्रतिवेदनमा औलँयाइएको स झाव कायािन्वयन भएको छैन । 

69. मूलय तनधािरि - तनगमले स्वर्ातलि मूलय प्रिाली अन सार पेट्रातलयम पदाथिको मूलय समायोजन गने 
उललेख गरे िापतन उक्त प्रिाली पूिि रूपमा लागू ह न सकेको छैन । यो वषि १७ पटक सम्म मूलय 
समायोजन भएको छ । तनगमले तनधािरि गरेको स्वर्ातलि मूलय कायिर्वतध अन सार मूलय तनधािरि 
सतमतिको तसफाररसमा कायिकारी तनदेशकले मूलय तनधािरि गनि स्ने व्यवस्था रहेको छ । मूलय 
तनधािरि गदाि सवारी भाडा, तडलर कतमशन, प्रार्वतधक नो्सानी, शृ्रङ्कजे लस, तडलर बीमा, नाफा 
लगायिका र्वषयमा समयअन सार सतमतिको स्वीकृतिमा पररवििन गनि स्ने व्यवस्था रहेको छ । 
कायिर्वतधमा मूलय तनधािरि सतमतिको तसफाररस पश्चाि ्कति समयतभर मूलय तनधािरिको तनििय गन िपने 
र मूलय तनधािरि लागू ह ने स्पष्ट व्यवस्था भएको पाइएन । स्वर्ातलि मूलय प्रिालीलाई लागू गनि सो 
कायिर्वतधलाई पररमाजिन गरी थप स्पष्ट बनाउन पने देणखन्छ । मूलय तनधािरि गदाि वषिभररमा न्यूनिम र 
अतधकिम दर पेट्रोलमा प्रति तलटर रू.२६।- िथा  तडजल र मट्टीिेलमा रू.२३।- फरक परेको छ। 
अन्िरािर्िय मूलयमा कति सम्म फरक पदाि नेपालको आधार मूलयमा पररवििन गररएको हो ख लाएको 
छैन । मूलय पररवििन सम्बन्धी स्पष्ट नीति िय गन िपने व्यहोरा गि वषिको प्रतिवेदनमा औलँयाइएकोमा 
णस्थति यथावि रहेको छ।  

70. क्षयीकरि - तनगमले र्वत्तीय र्ववरिको लेखासम्बन्धी र्टप्पिीमा असामीहरूको क्षयीकरि सम्भार्वि 
के्रतडट नो्सान  मोडेलमा गररने उललेख गरे िापतन आधारबेगर रू.३ करोड ८५ लाख क्षयीकरि  
व्यवस्थापन लेखाङ्कन गरेको छ । लेखासम्बन्धी र्टप्पिीमा उललेख भएबमोणजम क्षयीकरि व्यवस्थापन 
गन िपदिछ । 

71. अन्िर कायािलय र्हसाब - तनगमको अन्िर कायािलय र्हसाब खािामा तमलान गरी समायोजन ह न बाुँकी  
तलन पने रू.१ खबि २७ अबि १६ करोड ८२ लाख  र  तिन िपने रू.१ खबि २७ अबि १६ करोड ७० 
लाख रहेको छ । उक्त र्हसाब तमलान गनि बाुँकी रहेको कारि र्वत्तीय र्ववरिमा पनि स्ने अन्य 
असरबारे यर्कन गनि सर्कएन। 

72.  वकृ्षारोपि - नेपाल आयल तनगम र रार्िय तनक ञ्ज िथा वन्यजन्ि  संरक्षि र्वभाग बीर् २०७५।१०।१७ 
मा भएको  सम्झौिा बमोणजम पाइपलाइन आयोजना तनमािि बापि  तनगमले तनक ञ्जलाई ५ वषिसम्म 
वार्षिक रू.२ करोड भ  क्तानी गन िपने प्रावधान अन रूप भ  क्तानी गदै आएको छ । आयोजनाका  
पाइपलाइनको लातग र्वतभन्न प्रजातिका ८८ हजार १६३ रूख कटान गरेबमोणजम सोको १:२५ को 
अन पािमा २२ लाख ४ हजार  ७५ र्वरुवा पसाि वन्यजन्ि  आरक्षि क्षेरतभर वकृ्षारोपि गन िपने र सो 
तबरुवाहरूको ५ वषिसम्म संरक्षि समेि गन िपने वा वकृ्षारोपिको लातग लाग्ने दार्यत्वको मूलयांङ्कन गरी 
सो बराबरको रकम पसाि वन्यजन्ि  आरक्षि क्षरेलाई ५ वषितभर तिन िपने देणखन्छ । तनगमले र्वत्तीय 
र्ववरि ियार गदाि सोको  दार्यत्व यर्कन गरी व्यवस्था गरेको पाइएन । तनगमले सो रकम मूलयाङ्कन 
गरी दार्यत्व लेखाङ्कन गन पने अथवा सम्झौिाबमोणजम वृक्षारोपिको दार्यत्व पूरा गन िपने 
व्यहोरा गि वषिको प्रतिवेदनमा औलँयाइएकोमा णस्थति यथावि रहेको छ ।  
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73. जग्गाको उपयोग - आफ्नो स्वातमत्वमा रहेको जग्गाको उणर्ि उपयोग िथा संरक्षि गन िपदिछ । तनगमले 
२०७३।७४ मा रूपन्देही, णर्िवन, सलािही र झापा णजललामा खररद गरेको रू.२ अबि ५ करोड ६६ 
लाख लागिको ६८ तबघा जग्गा हालसम्म उपयोगमा लयाएको छैन । सलािहीको जग्गामा एल.पी.जी. 
ग्याुँस बोटतलङ्ग प्लान्ट बनाउने, णर्िवन र झापाको जग्गामा अमलेखगंजको जस्िै पाइपलाइनको व्यवस्था 
गरी  भण्डारिको व्यवस्था गने कायियोजना बनाएको छ । रूपन्देहीमा रहेको जग्गामा पेट्रोतलयम पदाथि 
भण्डारिको कायि गनि केही जग्गा नप ग रहेको ह ुँदा थप जग्गा प्रातप्त पश्चाि ् पूिि उपयोगमा लयाउने 
योजना रहेको उललेख छ । तनगमको पोखरा प्रादेणशक कायािलय अन्िगिि रहेको ७७ रोपनी जग्गामध्ये 
कररब १८ रोपनी जग्गा तनगमको तनयन्रिमा नरहेको र उक्त जग्गा  स्थानीय वातसन्दाहरूले खेल 
मैदान िथा बाटोको रूपमा प्रयोग गरररहेकाले  तनगमको तनयन्रिमा तलई प्रयोगमा लयाउन पदिछ। 
तनगमको लालबन्दी-१, सलािही णस्थि जग्गामा िारबार नह नाले स्थानीयले सडक तनमािि गरी प्रयोग 
गरेको, धनक टाणस्थि जग्गा र भवन रेतडयो नेपालले प्रयोगमा लयाएिापतन बहाल रकम अस ल नगरेको, 
र्ारआलीणस्थि जग्गामा िारबार नभएकाले अतिक्रमिको जोणखम रहेको, जनकप र णस्थि जग्गाको 
अतधकांश भभूाग नेपाली सेनाले प्रयोग गरेको र थानकोटणस्थि जग्गामा समेि पूिि रूपमा िारबार नगरेको 
अवस्था छ । तनगमले आफ्नो स्वातमत्वको जग्गाको उणर्ि उपयोग र संरक्षि गन िपदिछ।  

74. मूलय णस्थरीकरि कोष - पेट्रोतलयम पदाथि िथा ग्याुँस मूलय णस्थरीकरि कोष (सञ्चालन) तनयमावली, 
२०७१ को तनयम ३(२ग)(ग) मा तनगमले पेट्रोतलयम पदाथि िथा ग्याुँसको ख रा तबक्री मूलयको १ 
प्रतिशिले ह न आउने रकम मूलय णस्थरीकरि कोषमा जम्मा गन िपने  व्यवस्था छ । उक्त तनयमावलीको 
तनयम ४ बमोणजम कोषमा जम्मा भएको रकम तनधािररि थोक मूलय भन्दा बढी मूलयमा पेट्रोतलयम पदाथि 
र ग्याुँस पैठारी गन ि परेको अवस्थामा तनगमलाई अन दान ठदन, नेपाल सरकारले िोकेको वगिका 
उपभोक्तालाई पेट्रोतलयम पदाथि िथा ग्याुँसमा राहि प्रदान गनि, पेट्रोतलयम पदाथि िथा ग्याुँसको मूलय 
वरृ्द्धको कारिबाट उपभोक्ता वगिमा पनि जाने असरलाई कम गरी मूलय णस्थरिा कायम गनि र नेपाल 
सरकारले ठदएको तनदेशन बमोणजमको कायि गनि सर्कने उललेख छ । तनयमावलीको तनयम ११ र १२ 
मा सतमतिले उक्त कोषको र्हसाव अलग्गै राख्न पने र सोको लेखापरीक्षि महालेखापरीक्षकको कायािलयबाट 
ह ने व्यवस्था छ । कोषमा हालसम्म रू.१४ अबि ४८ करोड ९९ लाख जम्मा भएको छ । कोषमा 
रहेको उक्त रकममध्ये रू.९ अबि २८ करोड र्वतभन्न बैङ्कमा म द्दिी खािामा लगानी गरेको र रू.५१ 
करोड ४९ लाख  र्वतभन्न बैङ्कमा र्लिी खािामा रहेको छ । तनगमले रू.४ अबि ६९ करोड ५० लाख 
कोषमा जम्मा गनि बाुँकी रहेको छ । उक्त कोषमा रहेको रकम बैङ्कमा राख्न,े  णझ्ने िथा म द्दिी 
खािामा लगानी गने कायि तनगमले गदै आएको छ । कोष संर्ालनको लातग गठन भएको सतमतिले 
कोष सञ्चालनसम्बन्धी कायिर्वतध िज िमा गरेको छैन । उक्त कोषको रकम हालसम्म उपयोग नभएको 
र आन्िररक िथा अणन्िम लेखापरीक्षिसमेि नभएको व्यहोरा गि र्वगि वषिको प्रतिवेदनमा 
औलंयाइएकोमा णस्थति यथावि रहेको छ ।  

अन गमन िथा बेरुजू 

• अन गमन - गि र्वगिका प्रतिवेदनमा वैदेणशक सहायिा सोझै भ  क्तानीिफि को लेखापरीक्षि गराउन पने, 
र्वप्रषेिको प्रयोग उिपादनशील र दीघिकालीन उपयोगमा लयाउने नीतिगि व्यवस्था गने लगायिका व्यहोरा 
औलँयाइएकोमा यो वषि पतन स धार नभएकोले प नरावणृत्त नह ने गरी कायिसम्पादन गन िपदिछ । 



उद्योग, वाणिज्य िथा आपूतिि मन्रालय 

 219 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ंवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९  

• बेरुजू णस्थति - यो वषि मन्रालय र मािहिसमेिका तनकायको लेखापरीक्षिबाट देणखएको बेरुजूको णस्थति 
देहायअन सार छः 

➢ सरकारी कायािलयिफि  १७ तनकायमा रू.९९ करोड ४० लाख ४ हजार बेरुजू देणखएकोमा प्रारणम्भक 
प्रतिवेदन उपलधध गराएपतछ रू.११ लाख २२ हजार फस्यौट गरेकोले रू.९९ करोड २८ लाख ८२ 
हजार बाुँकी रहेको छ । सोमध्ये रू.२८ लाख ७९ हजार म्याद नाघेको पेश्की रहेको छ । यससम्बन्धी 
र्ववरि अन सूर्ी १५ मा छ । 

➢ अन्य सस्थािफि  ४ तनकायमा रू.१३ करोड ३ लाख ५० हजार बेरुजू देणखएकोमा प्रारणम्भक प्रतिवेदन 
उपलधध गराएपतछ फस्यौट नगरेकोले बाुँकी रहेको छ । सोमध्ये रू.८ लाख पेश्की बाुँकी रहेको छ। 
यससम्बन्धी र्ववरि अन सूर्ी १6 मा छ । 
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ऊर्जा, र्लस्रोत तथज स िँचजइ मन्त्रजलय 

नेपजल  रकजर (कजया विभजर्न) सनयमजिली, २०७४ बमोजर्म मन्त्रजलयको कजयाक्षेरमज ऊर्जा, स िँचजइ 
तथज र्लउत्पन्त् न प्रकोप म्बन्त्धी एकीकृत कजनून तर्जामज, गजरुयोर्नज सनमजाण, अध्ययन अनज न्त्धजन र  मन्त्िय गने 
तथज र्लस्रोत तथज ऊर्जाको दिगो व्यिस्थजपन, सनयमन र पूिजाधजर सनमजाण गने लगजयतकज कजया रहेकज छन ्। 
मन्त्रजलय र मजतहत  रकजरी कजयजालय तथज  ंगदित  ंस्थज मेत ८९ सनकजयबजट कजया म्पजिन गरी  ेिज प्रिजह 
भइरहेको छ।  

1.  रकजरी कजयजालय - मन्त्रजलय र मजतहत  मेत ७७  रकजरी कजयजालयको सनम्नजनज जर रू.३६ अबा ७१ 
करोड ८४ लजखको लेखजपरीक्षण  म्पन्त् न भएको छ: 

(रू.लजखमज) 
विसनयोर्न रजर्स्ि धरौटी अन्त्य र्म्मज 
2६,३१,९३ 4,4२,०३ 5,९२,२६ ५,६२ ३६,७१,८४ 

उजललजखत लेखजपरीक्षण रकममज यो िर्ा मन्त्रजलयमज विसनयोर्न भई प्रधजनमन्त्री तथज 
मजन्त्रपररर्द्को कजयजालय, अथा मन्त्रजलय र प्रिेश कजयजालय तथज स्थजनीय तहबजट भएको खचा रू.96 
करोड 12 लजख  मजिेश गररएको छैन । कृवर् तथज पशजपन्त्छी विकज  मन्त्रजलयमज विसनयोर्न भई 
य  मन्त्रजलयअन्त्तगात खचा भएको रू.२१ करोड 44 लजख तथज मन्त्रजलय मजतहत ६ कजयजालयको 
२०७६।७७ को बक्यौतज लेखजपरीक्षण रू.२ अबा २५ करोड १७ लजख  मजिेश छ ।  

2.  ंगदित र अन्त्य  ंस्थज -  यो िर्ा ११  ंस्थजको रू.५ खबा ३ अबा ५४ करोड ६६ लजखको  लेखजपरीक्षण 
गररएको छ । एक  समसतको यो िर्ा लेखजपरीक्षण बजिँकी रहेको छ ।  

3. आिसधक योर्नज कजयजान्त्ियन - पन्त्रौं योर्नज अन्त्तगात २०७७।७८ मज कृवर् योग्य भसूममध्ये स िँजचत 
क्षेरफल १5 लजख ३५ हर्जर हेक्टरमज  जविधज पजर् यजउने लक्ष्य रहेकोमज १5 लजख ९ हर्जर हेक्टरमज 
 जविधज पजगेको,  ौया समनी सिड ६००  ंख्यज पजर् यजउने लक्ष्य रहेकोमज २५ पजरज भएको, स्िचजसलत र्ल 
मजपन केन्त्र स्थजपनज र  ञ् चजलन १५० पजर् यजउने लक्ष्य रहेकोमज ११० स्थजपनज भएको, िैकजलपक ऊर्जा 
उत्पजिन १४५ मेगजिजट पजर् यजउने लक्ष्य रहेकोमज ७५ मेगजिजट उत्पजिन भएको, घरजय ी बजयोग्यजिँ   
५ लजख १ हर्जर र्डजन गने लक्ष्य रहेकोमज ४ लजख ३३ हर्जर र्डजन भएको िेजखएको छ। आिसधक 
योर्नजको पररमजणजत्मक लक्ष्यअनज जर प्रगसत हजस ल गनजापिाछ । 

4. िजवर्ाक कजयाक्रम र प्रगसत - रजविय योर्नज आयोगबजट स्िीकृत 207७।7८ को िजवर्ाक विकज  
कजयाक्रमअनज जर य  मन्त्रजलयको स्िीकृत कजयाक्रमको प्रगसत जस्थसत सनम्नजनज जर छ: 

क्र. ं. वििरण एकजइ लक्ष्य प्रगसत 

प्रगसत 
प्रसतशत 

१ स िँचजइ  जविधज विस्तजर हेक्टर १५३५ १५०९ ९८ 
२ तटबन्त्ध सनमजाण वकलोसमटर ११८२ १२०९ १०२ 
३ स्िचजसलत मौ म मजपन केन्त्र स्थजपनज  ञ् चजलन  ंख्यज १८० २२२ १२३ 
४ विद्यजत च जहजिट प्रसतशत १३-५ १७-१८ १२७ 
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क्र. ं. वििरण एकजइ लक्ष्य प्रगसत 

प्रगसत 
प्रसतशत 

५ प्र जरण लजइन सनमजाण ६६ के.भी. भन्त्िज बढी  .वकलोसमटर ५७३० ४६४० ८१ 
६ ३३ के.भी. प्र जरण लजइन विस्तजर  .वकलोसमटर ६५०० ६०१९ ९३ 
७ रजविय विद्यजत प्रणजलीबजट विद्यजत प्रजप्त र्न ंख्यज प्रसतशत ९६  ९३  ९७ 
८ प्रसतव्यजि विद्यजत खपत वकलोिजट घण्टज ३५० ३२५ ९३ 
९ कज ल विद्यजत र्सडत क्षमतज मेगजिजट ३००० १६८५ ५६ 
१० लघज तथज  जनज र्लविद्यजत आयोर्नजबजट विद्यजत उत्पजिन मेगजिजट ४५-१ ४०-१ ८९ 
११ घरजय ी बजयोग्यज  प्रविसधबजट ऊर्जा उत्पजिन हर्जर ४७७ ४३३ ९१ 
१२  जधजररएको पजनी घट्ट  ंख्यज ११२९३ ११०२२ ९८ 
१३  जधजररएको फलजमे च जलो  ंख्यज  १६४-९ १३३-४४ ८१ 

 

4.1 मन्त्रजलयले आिसधक योर्नज र दिगो विकज  लक्ष्यले तोकेकज िजवर्ाक कजयाक्रममज आिद्ध गरजई प्रगसत 
प्रसतिेिन तयजर गरी  मीक्षज गरेको पजइएन। योर्नज अिसधमज र्ल विद्यजत र्सडत क्षमतज ३ हर्जर 
मेगजिजट थप गने लक्ष्य रहेकोमज यो िर्ा म्म १ हर्जर ६८5 मेगजिजट,  जधजररएको पजनी घट्ट ११ हर्जर 
२९३ थप गने लक्ष्य रहेकोमज ११ हर्जर २२, ६६ के.भी. भन्त्िज बढीको ६ हर्जर ५००  .वक.सम. 
प्र जरण लजइन सनमजाण गने लक्ष्य रहेकोमज ४ हर्जर ६४०  .वक.सम. सनमजाण भएको एिं विद्यजतमज पहजिँच 
प्रजप्त र्न ंख्यज ९६ प्रसतशतको लक्ष्यमज ९३ प्रसतशत पजगेको िेजखन्त्छ ।  

4.2 मन्त्रजलय अन्त्तगात २०७७।7८  म्म रजविय गौरि तथज पवहलो र िोस्रो प्रजथसमकतजमज परेकज कज ल 
आयोर्नज  ंख्यज ७३ मध्ये १९ आयोर्नजको प्रगसत ५० प्रसतशतभन्त्िज न्त्यून रहेको छ। ऊर्जातफा  ४० 
आयोर्नजमज पवहलो प्रजथसमकतजमज परेकज ३८ मध्ये ८० प्रसतशतभन्त्िज बढी प्रगसत भएको १० आयोर्नज, 
५० िेजख ८० प्रसतशत म्मकज १३ र ५० प्रसतशतभन्त्िज कम प्रगसत भएकज आयोर्नज  ंख्यज १५ रहेकज 
छन।् िोस्रो प्रजथसमकतजमज परेकज २ आयोर्नजमध्ये ८० प्रसतशतभन्त्िज मजसथ १ आयोर्नज र १ 
आयोर्नजको ५० िेजख  ८० प्रसतशत  म्म प्रगसत रहेको छ। र्लस्रोत तथज स िँचजइतफा  पवहलो र िोस्रो 
प्रजथसमकतजमज परेकज २२ आयोर्नजको प्रगसत ८० प्रसतशतभन्त्िज मजसथ, ७ आयोर्नजको प्रगसत ५० िेजख 
८० प्रसतशत र ४ आयोर्नजको प्रगसत ५० प्रसतशतभन्त्िज न्त्यून रहेको छ। आयोर्नज कजयजान्त्ियनमज 
प्रभजिकजररतज लयजई कजया प्रगसतमज  जधजर गनजापिाछ। 

5. बरे्ट ििव्य कजयजान्त्ियन - बरे्ट ििव्य २०७७।७८ मज  मदृ्ध तरजई मधेश स िँचजइ विशेर् कजयाक्रम 
अन्त्तगात तरजई र सभरी मधेशकज २५ जर्ललजमज ५ हर्जर स्यजलो ट्यजबिेल तथज २४७ डीप ट्यजबिेल 
र्डजन गने कजयाक्रम रहेकोमज १ हर्जर ८५६ स्यजलो टयजबिेल सनमजाण र ३० डीप टयजबिेल र्डजन 
 म्पन्त् न भएको,   ीमज क्षेरमज हजने निी कटजन र डजबजनको  मस्यज  मजधजन गना दिपक्षीय  ंयन्त्रलजई 
वक्रयजजशल बनजइने कजयाक्रम रहेकोमज कजयजान्त्ियन नभएको अिस्थज छ। मौ म पूिजान जमजनलजई विश् ि नीय 
बनजउन िजई स्थजनमज मौ मी रजडजर प्रणजली  ञ् चजलन गने कजयाक्रम रहेकोमज पजलपज र उियपजरमज रजडजर 
केन्त्र स्थजपनजको लजसग उपकरण र्डजन कजयाको ६० प्रसतशत  म्पन्त् न भएको छ। विद्यजतको मजग पजरज 
गिै विद्यजत सनयजात गना  क्ने गरी विद्यजत उत्पजिनलजई निी प्रणजलीमज आधजररत अधार्लजशययजि र 
र्लजशययजि आयोर्नजको समश्रणको रूपमज विकज  गने कजयाक्रम रहेकोमज निी बेस नकज आधजरमज 
अधार्लजशययजि र र्लजशयजि आयोर्नजको लजसग अध्ययन कजया भइरहेको मन्त्रजलयले र्नजएको छ। 
मजसथललो तजमजकोशी, र जिजगढी, मजसथललो  जञ्जने, मध्य भोटेकोशी र सनर्ी लगजनीबजट प्रिवद्धात  जनज 
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तथज मझौलज आयोर्नज  म्पन्त् न गरी कज ल १ हर्जर ३०० मेगजिजट विद्यजत रजविय प्र जरण प्रणजलीमज थप 
गने कजयाक्रम रहेकोमज रजविय प्र जरण प्रणजलीमज ५८ मेगजिजट विद्यजत थप भएको, र जिजगढी र्लजविद्यजत 
आयोर्नजको र्ग्गज असधिहण कजया र टजिर सडर्जइनको कजया  म्पन्त् न भएको, मजसथललो  जञ्जने तथज 
मध्य भोटेकोशी  म्पन्त् न हजने अजन्त्तम चरणमज रहेको िेजखन्त्छ। बरे्ट ििव्यमज उजललजखत कजयाक्रमको 
प्रभजिकजरी कजयजान्त्ियन हजनजपिाछ । 

6. दिगो विकज  लक्ष्य - मन्त्रजलयबजट प्रजप्त वििरणअनज जर ऊर्जा तथज स िँचजइ क्षेर िँग  म्बजन्त्धत दिगो 
विकज  लक्ष्य अन्त्तगात पररमजणजत्मक लक्ष्य र हजल म्मकज उपलजधध सनम्नजनज जर छ: 

क्र . ं.   ूचकहरू 
आधजर िर्ा  न ्
२०१५ जस्थसत 

 न ्२०२१ 
 म्मको लक्ष्य 

 न ्२०२१ 
 म्मको प्रगसत 

१ विद्यजतमज पहजिँच भएको र्न ंख्यजको अनजपजत प्रसतशत ७४ ९६ ९३ 

२ विद्यजत खपत (प्रसतव्यजि वकलोिजट) घण्टज  ८० ३५० ३२५ 
३ कज ल ऊर्जा खपतमज निीकरणीय ऊर्जाको अंश (प्रसतशत) ११.९ ७ ७.६ 
४ र्सडत र्लविद्यजत क्षमतज (मेगजिजट) ७८२ ३००० 1685 
५ कज ल गजहास्थ उत्पजिनमज व्यजि जवयक ऊर्जाको उपयोग प्रसत एकजइ ३२ ३२ ३२ 
6 कृवर् योग्य र्समनमध्ये िरै्भरर स िँचजइ हजने के्षर (प्रसतशत) २५.२ २० १९ 

दिगो विकज कज  ूचकहरूको विश्लरे्ण गिजा कृवर् योग्य र्समनमध्ये िरै्भरर स िँचजइ हजने क्षरे र 
कज ल ऊर्जा खपतमज निीकरणीय ऊर्जाको अंश  मेत २  ूचकको प्रगसत आधजर िर्ाभन्त्िज घटेको र अन्त्य 
 ूचकको प्रगसत लक्ष्यअनज जर रहेको िेजखएन। दिगो विकज को लक्ष्यबमोजर्म प्रगसत हजस ल हजने गरी 
बरे्ट तथज कजयाक्रम तर्जामज गरी कजयजान्त्ियन हजनजपिाछ। 

7. रजविय गौरिकज आयोर्नज - मन्त्रजलय मजतहत ८ रजविय गौरिकज आयोर्नज रहेकज छन।् ती 
आयोर्नजहरूको प्रगसत सनम्नजनज जर छ: 

 (रू.करोडमज) 

क्र . ं.  आयोर्नजको नजम शजरु िर्ा 
 म्पन्त् न हजन े
अिसध 

लजगत हजल 
 म्मको 
खचा 

भौसतक 
प्रगसत शजरु  ंशोसधत 

1. बबई स िँचजइ आयोर्नज 2०४५।४६ 2०८२।८३ 1267 1896 ९९२ ५६.३८ 
2. महजकजली स िँचजइ आयोर्नज 2०६३।६४ 2०८१।८२ 2677 3500 ४४८ १३.०० 
3. रजनीर्मरज कज लररयज स िँचजइ 2०६७।६८ 2०८०।८१ - 2770 १४३८ ५२.१० 
4. भेरी बबई डजइभ ान  2०७१।७२ 2०७९।८० 1643 3680 १३९६  ४८.९९ 
5. स क्टज स िँचजई आयोर्नज 2०५९।६० 2०८५।८६ - 2502 १७७३  ७०.९० 
6.  जनकोशी मररन डजईभ ान 2०७३।७४ 2०८०।८१ 4619 - १४८ ३.५० 
७. बजढी गण्डकी र्लविद्यजत आयोर्नज 2०६९।७० 2०८३।८४ 26000 - ३५४३  २१.५४ 

८. अपर तजमजकोशी र्लविद्यजत 2067।68 2076।77 - - 4623 100 
    

उजललजखत आयोर्नजमज नहर तथज एलजइनमेन्त्टको र्ग्गज वििजि, िेक् कजको न्त्यजनतम प्रगसत, 

आयोर्नज तथज  म्बद्ध पिजसधकजरीको फेरबिल लगजयतकज कजरण  मयमज प्रगसत हजस ल हजन न की 
 मय र लजगत िवृद्ध भएको छ ।  मयमज आयोर्नज  म्पन्त् न गना  मस्यज  मजधजन गने, अनजगमन र 
 हर्ीकरणलजई प्रभजिकजरी बनजउने,  म्बजन्त्धत पिजसधकजरी िँग कजया म्पजिन  म्झौतज गरेर कजयामज 
सतव्रतज लयजउने र  ोको विश् लेर्ण गने व्यिस्थज समलजउनज पिाछ । 
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8. कृवर्योग्य भसूम र स िँचजइ उपलधधतज - मन्त्रजलयबजट प्रजप्त वििरणअनज जर २६ लजख ४१ हर्जर हेक्टर 
कृवर् योग्य भसूम मध्ये १७ लजख ६६ हर्जर हेक्टर स िँचजइयोग्य भसूम रहेकोमज २०७७।७८ मज १५ 
लजख ९ हर्जर ४२७ हेक्टर क्षेरफलमज स िँचजइ  जविधज पजगेको िेजखन्त्छ। कृवर् िँग स िँचजइलजई अन्त्तर 
 मन्त्िय गना न ेकज कजरण हरेक िर्ा कज ल गजहास्थ उत्पजिनमज कृवर् क्षेरको योगिजन घट्िै गएको छ। 
आसथाक  िेक्षण २०७८ अनज जर २०७४।७५ मज कज ल गजहास्थ उत्पजिनमज कृवर् क्षेरको योगिजन 
२८.१ प्रसतशत रहेकोमज आसथाक िर्ा २०७५।७६ मज २७ प्रसतशत, २०७६।७७ मज २६.२ प्रसतशत, 
२०७७।७८ मज २५.८ प्रसतशत मजर योगिजन रहेबजट कज ल गजहास्थ उत्पजिनमज कृवर् क्षेरको योगिजन 
घट्िै गएको िेजखन्त्छ । स िँचजइलजई कृवर् िँग आिद्ध गरी  ोअनज जर लगजनी र कृवर् उत्पजिनलजई 
व्यजि जयीकरण गना न क्िज स िँचजइ क्षेरमज भएको लगजनीको अपेजक्षत प्रभजिकजररतज िेजखएन ।त था 
स िँचजइ र कृवर्बजट  ञ् चजसलत कजयाक्रमहरूलजई एकीकरण र  मन्त्िय गरी रजविय योगिजनमज थप टेिज 
पजग्ने गरी  ञ् चजलन गनजापिाछ । 

9.  ोझै खररि -  जिार्सनक खररि ऐन, २०६३ को िफज ८ (२) मज य  ऐन अन्त्तगात बनेको सनयम 
बमोजर्म खररि गिजा प्रसतस्पधजा  ीसमत हजने गरी लजगत टजक्रज टजक्रज पजरी खररि गनजा नहजने व्यिस्थज छ। 
त्यस्तै सनयमजिलीको सनयम ८४ मज  जिार्सनक सनकजयले स्िीकृत कजयाक्रम र खररि योर्नजअनज जर बी  
लजख रुपैयजिँ म्म लजगत अनजमजन भएको मजल जमजन, सनमजाण कजया िज स लबन्त्िी िरभजउपर आव्हजन गरी 
खररि गना  क्ने व्यिस्थज छ। य  मन्त्रजलय अन्त्तगातकज १ विभजग मेत १३ आयोर्नजले विसभन्त् न 
सनमजाण कजयाको 76 टजक्रज बनजई रू.५ करोड 22 लजख 14 हर्जरको खररि कजया गरेको पजइयो। 
अत: प्रसतस्पधजात्मक विसध अिलम्बन गरी खररि कजया गनजापिाछ । 

10. विद्यजत उत्पजिन र  ञ् चजलन - मन्त्रजलय मजतहत सनमजाणजधीन रहेकज भेरर बबई डजइभ ान, रजनी -र्मरज-
कज लररयज स िँचजइ र  जनकोशी-मररन डजइभ ानबजट विद्यजत मेत उत्पजिन हजने गरी सनमजाण कजया भइरहेको 
छ।  रजनी-र्मरज-कज लररयज स िँचजइ आयोर्नजबजट ४.७१ मेगजिजट विद्यजत उत्पजिन गनाकज लजसग सनमजाण 
कजया अजन्त्तम चरणमज रहेको छ।त्य ैगरी भेरी-बबई डजइभ ान आयोर्नजबजट ४८ मेगजिजट र  जनकोशी-
मररन डजइभशान आयोर्नजबजट ३१ मेगजिजट विद्यजत उत्पजिन गने लक्ष्य छ। विद्यजत उत्पजिन तथज 
 ञ् चजलन  म्बन्त्धमज हजल म्म िक्ष र्नशजि अपरेटर हजउ  लगजयतकज  ञ् चजलन पूिजाधजरको व्यिस्थज, 
उत्पजदित विद्यजतको सबक्री  म्झौतज र लजभ बजिँडफजिँट लगजयतकज विर्यमज मन्त्रजलयबजट नीसतगत तथज 
 ंरचनजत्मक व्यिस्थज गरेको िेजखिँिैन। यस्तज बहजउदे्दश्यीय आयोर्नजबजट र्सडत क्षमतजअनज जर विद्यजत 
उत्पजिन र  ञ् चजलनको  ंरचनजत्मक तथज नीसतगत व्यिस्थज यथजशीघ्र हजनजपने िेजखन्त्छ। 

11. मजपिण्ड कजयजान्त्ियन - नेपजल  रकजरको कजया विस्ततृीकरण प्रसतिेिन तथज  ङ् घ, प्रिेश र स्थजनीय 
तहको कजया जर्म्मेिजरीमज पने विकज  कजयाक्रम तथज आयोर्नजहरूको िगीकरण तथज बजिँडफजिँट  म्बन्त्धी 
मजपिण्ड, २०७६ अनज जर  ङ् घ, प्रिेश र स्थजनीय तहमज कजया जर्म्मेिजरी बजिँडफजिँट सनक्षपेण र प्रत्यजयोर्न 
हजनजपिाछ ।  

मन्त्रजलय मजतहत कजयाक्रम  ञ् चजलन गिजा र्ोजखमयजि पवहरो सनयन्त्रण आयोर्नजबजट ९ 
लजखिेजख ५० लजख म्मकज ७३  जनज कजयाक्रम, नयजिँ प्रविसधमज आधजररत निी सनयन्त्रण कजयाक्रममज ५ 
लजखिेजख १ करोड म्मकज २८५  जनज कजयाक्रम यो िर्ा पसन  ंघबजट  ञ् चजलन भएको पजइयो। 
ऊर्जातफा  ३ मेगजिजट  म्मकज र्लविद्यजत आयोर्नज स्थजनीय तहबजट, ३ मेगजिजट भन्त्िजमजसथ २० 
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मेगजिजट म्मकज आयोर्नज प्रिेश तहबजट  ञ् चजलन गने व्यिस्थज छ । स्थजनीय तहको असधकजर क्षेरमज 
पने ३ मेगजिजट म्मकज आयोर्नज  मेत  ङ् घबजट  ञ् चजसलत भएको छ । कजनूनी व्यिस्थज र 
 ङ् घीयतजको ममा अनजरूप रजविय महत्िकज िूलज आयोर्नज/कजयाक्रममज मन्त्रजलय केजन्त्रत हजनजपिाछ । 

12. निी सनयन्त्रण कजयामज  मन्त्िय - प्रजिेजशक  ीमज निीको व्यिस्थजपन एिं  ञ् चजलन गने जर्म्मेिजरी 
 ङ् घीय तह अन्त्तगात रहेको छ। कणजाली निी  जिूरपजश् चम र लजजम्बनी प्रिेशको  ीमज निी रहेकोले 
उजललजखत मजपिण्डअनज जर कजया  ञ् चजलन हजनजपनेमज फरक फरक  ङ् घीय कजयजालयबजट निी सनयन्त्रण 
कजया  ञ् चजलन भएकोले कजयामज  मन्त्िय हजन न की निी सनयन्त्रण कजया दिगो र प्रभजिकजरी भएको 
छैन । रजनी र्मरज कज लररयज स िँचजइ आयोर्नजले कैलजलीको टीकजपजर क्षरेमज र कणजाली निी सनयन्त्रण 
आयोर्नज, बदिायजमज आ-आफ्नो प्रयज मज निी सनयन्त्रण कजया गरेको हजिँिज  ो कजयामज  मन्त्िय नहजिँिज एिं 
निीको बहजि पटक-पटक प्रभजवित भएकोले िजिैतफा  सनयन्त्रण कजयामज क्षसत भएको छ । र् कज कजरण 
निी सनयन्त्रण कजया दिगो हजन न की लगजनी गजणस्तरीय नभएको, िरे्सन िजिैतफा बजट िूलो खचा भएपसन 
सनसमात  ंरचनजमज पजन: क्षसत भई निी कटजनकज कजरण र्न धनको क्षसत भएको िेजखन्त्छ। कणजाली निी 
सनयन्त्रण आयोर्नज, रजर्जपजरले २०७७।७८ मज रू.२० करोड र रजनी र्मरज कज लररयज आयोर्नज, 
कैलजलीले रू.६८ करोड मेत रू.८८ करोड निी सनयन्त्रणमज खचा गरे पसन निी सनयन्त्रण कजया 
प्रभजिकजरी नभएकोले प्रजिेजशक  ीमजकज निी सनयन्त्रण कजयामज स्पष्टतज र  मन्त्िय हजनजपिाछ।  

र्लस्रोत तथज स िँचजइ विभजग  
13. निी सनयन्त्रण - र्लस्रोत तथज स िँचजइ विभजगअन्त्तगात यो िर्ा  ंरचनज सनमजाणतफा को रू.५० करोड ९३ 

लजख ५६ हर्जर, निी सनयन्त्रण तफा को खचा रू.१ अबा १८ करोड ३५ लजख १८ हर्जर, पवहरो तथज 
निी सनयन्त्रण तफा  रू.५ अबा २७ करोड ८९ लजख ४४ हर्जर र निी सनयन्त्रण तफा  परजमशा खचा २ 
करोड ९८ लजख ५१ हर्जर मेत निी सनयन्त्रण तफा  कज ल रू.७ अबा १६ लजख ६९ हर्जर खचा भई 
विभजगको कज ल खचाको ३२.२२ प्रसतशत खचा भएको भएको छ ।  

14. एकीकृत र्लजधजर व्यिस्थजपन - निी सनयन्त्रण तथज पवहरो रोकथजम गने  न्त्िभामज एकीकृत र्लजधजर 
व्यिस्थजपन रणनीसत तर्जामज गरी निीर्न्त्य ढजङ्गज, सगट्टी, मजटो, बजलजिज आदिलजई र्लजधजर क्षेरमज अ र 
नपने गरी उपयोग गनजा पने तथज प्रकोप न्त्यूनीकरणकज कजयाहरू गरी एकीकृत र्लजधजर व्यिस्थजपनमज 
आधजररत निी व्यिस्थजपनकज कजयाहरू गनजापने िेजखन्त्छ। य   म्बन्त्धमज र्लजधजर व्यिस्थजपनमज रजिपसत 
च जरे  ंरक्षण आयोर्नज, विसभन्त् न रजविय सनकज ञ् र्, विभजग अन्त्तगातकज सनकजय लगजयतकज बहजसनकजय  ंलग्न 
भएतज पसन  मन्त्िय भएको छैन। निी सनयन्त्रणतफा  विभजग र मजतहत कजयजालयबजट रू.७ अबा १६ 
लजख ६९ हर्जर खचा भएकोमज खजडो, रजप्ती, लजलबकैयज, बजग्मतीलगजयतकज केही निीहरूमज गजरुयोर्नज 
स्िीकृत भए तजपसन निी सनयन्त्रण कजया भएकज  बै निीहरूको निी सनयन्त्रण गजरुयोर्नज स्िीकृत गरेको 
िेजखएन। महजभजरत तथज च जरेमज उत्पजि भई तरजईतफा  उिर-िजक्षण िहने निीहरूमज तरजई क्षेरमज बजढी 
तथज डजबजनको  मस्यज उच्च भई तटबन्त्ध कजयामज उललेख्य खचा भएको िेजखन्त्छ। तरजईमज बहने खजडो, 
बक्रजहज, मजिज, रजप्ती, लजलबकैयज, कमलज लगजयतकज निीहरूमज िर्जातको  मयमज निीर्न्त्य िजलजिज तथज 
पजिँगो मजटो र्म्मज हजने, बस्ती तथज आम र्नतजको खेतबजरी भन्त्िज निीको बेड लेबल उच्च भई निी 
सनयन्त्रण कजया र्ोजखमपूणा र खजचालो हजिँिै गएको छ। अत: एकीकृत र्लजधजर व्यिस्थजपनमज आधजररत 
भई निी सनयन्त्रण कजयालजई दिगो र प्रभजिकजरी बनजउनजपिाछ ।   
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15. नम् ा  जधजर - स िँचजइ विभजगले मजतहतकज सनकजयबजट हजने सनमजाण कजयामज प्रयोग हजने नम् ा  न ्२००२ 
मज स्िीकृत गरेको िेजखन्त्छ। सनमजाण  म्बन्त्धी प्रविसध र उपकरणमज १८ िर्ामज उललेख्य पररितान 
भइ केको छ। तर विभजगले स्िीकृत गरेको नम् ामज स मेन्त्ट, सगट्टी र बजलजिज प्रयोग गरी एम ्१०,१५, 
२०,२५ क्षमतजको आर ी ी ढलजन लगजयतकज कजया गना ज्यजमीको पररमजण तथज लजगत रजखेको छ। 
लेखजपरीक्षण क्रममज उि कजयाको स्थलगत सनरीक्षण गिजा यो कजयामज कजन्त्क्रट समक्च ा, धयजजचङ्ग प्लजन्त्ट 
र रेडी समक्चर लगजयतकज मेस न/उपकरणको  मेतको प्रयोग गरेको िेजखयो। मन्त्रजलयले िजलज 
आयोर्नजहरूमज प्रयोग हजने रेसडसमक्  तथज हेभी इजक्िप्मेन्त्ट, तटबन्त्धमज प्रयोग हजने जर्यो धयजग, जर्यो 
 ेल, वक्रर्मर तथज बजिँध बनजउिँिज प्रयोग हजने हेभी रोलरको नम् ा सनधजारण गरेको छैन।त था, पजरजनो 
नम् ामज  मय जपेक्ष पजनरजिलोकन तथज नयजिँ आइटमको नम् ा तयजर गरी समतव्ययी, प्रभजिकजरी र 
कजयािक्षतजपूिाक सनमजाण कजया गरजउनजपिाछ । य   म्बन्त्धमज विगतमज दिइएको  जझजिको कजयजान्त्ियन 
भएको िेजखएन ।  

16. योर्नज असभलेख र प्रभजि मूलयजङ्कन - र्लस्रोत तथज स िँचजइ विभजग र मजतहतकज सनकजयबजट हजल म्म 
सनसमात  ंरचनजहरूको एकीकृत अिस्थज िेजखने गरी असभलेख रजखेको िेजखएन। मजतहतकज सनकजयबजट 
सनमजाण भएको िजवर्ाक प्रगसतलजई प्रत्येक िर्ा थप गिै एकीकृत िजवर्ाक प्रगसत वििरण तयजर गरे तजपसन 
हजल म्म सनसमात स िँचजइ  ंरचनजहरूको योर्नजगत असभलेख रजखेको छैन। विभजगले विभजग र मजतहत 
सनकजयबजट भएकज  बै स्तरकज योर्नजको असभलेख अद्यजिसधक रजख् नजपने र ती योर्नजहरूको  ंभजव्यतज 
अध्ययनमज उललेख भएबमोजर्मको उपलजधध  म्बन्त्धमज प्रभजि मूलयजङ्कन गरी प्रजप्त पषृ्ठपोर्णकज आधजरमज 
नीसतगत तथज कजयाविसधगत  जधजरकज कजयाहरू गनजापिाछ। त्य ैगरी र्लस्रोत तथज स िँचजइ विभजगबजट यो 
िर्ा ३ परजमशािजतजबजट ६ स िँचजइ प्रणजलीको मजर प्रभजि मूलयजङ्कन गरेको पजइयो। विभजग र मजतहत 
सनकजयबजट  म्पन्त् न भएकज योर्नजको असभलेख रजखी प्रभजि मूलयजङ्कन गने र प्रजप्त पषृ्ठपोर्णकज आधजरमज 
 जधजरकज क्षरेहरू पवहचजन गरी कजया  ञ् चजलन गनजापिाछ। 

र्ल तथज मौ म विज्ञजन विभजग  
17. रजडजर खररि तथज र्डजन - उियपजरको जचरेथजम र पजलपजको ररजधिकोटमज रजडजर स्थजपनजको लजसग रजविय, 

अन्त्तरजाविय बर्जरमज उपलधध आपूताकबजट िरभजउपर सलई रू.७८ करोड ३८ लजख ८३ हर्जरको 
लजगत अनजमजन तयजर गरी एक वििेशी कम्पनी िँग रू.3९ करोड 11 लजख 89 हर्जरमज  म्झौतज गरी 
प्रतीत पर खोलेको समसतबजट ७८ हप्तजमज  म्पन्त् न गने गरी २०७६।६।२ मज  म्झौतज भएको छ। 
यो िर्ा २०७८।३।२५  म्म म्यजि थप गरी रजडजरको टजिर उपकरण र सलफ्ट तथज रे्नेरेटरलगजयतकज 
उपकरणमज रू.५ करोड ५१ लजख ५ हर्जर (१२ प्रसतशत) खचा गरेको छ। रजडजर खररिको लजसग 
रू.२९ करोड २७ लजख २६ हर्जरको प्रतीत पर खोलेकोमज लेखजपरीक्षण अिसध म्म उि उपकरण 
आपूसता हजन  केको छैन। मौ म पूिजान जमजनको लजसग आिश्यक  रजडजर लगजयतकज उपकरण  मयमज 
आपूसता तथज र्डजन कजया  म्पन्त् न गनजापिाछ।  

18. भ जिजनीमज करकट्टी - आयकर ऐन, २०५८ को िफज ८९(३) मज बजस न्त्िज व्यजिले िेक् कज िज 
करजरअन्त्तगात गैरबजस न्त्िज व्यजिलजई दिने भ जिजनीमज ५ प्रसतशतकज िरले कर कट्टी गनजापने व्यिस्थज 
रहेको छ। विभजगले उियपजर र पजलपजमज रजडजर टजिर स्थजपनजको कजया गने एक वििेशी कम्पनीलजई 
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रू.५ करोड ५१ लजख ५ हर्जर भ जिजनी गिजा घटी कर कट्टी गरेको रू.१७ लजख ७ हर्जर अ जल 
गनजापिाछ। 

19. हजईड्रोमेट िका  स्टे न - विभजगले हजइड्रोमेट िका  स्टे न सनमजाणकज लजसग  एक वििेशी कम्पनी िँग 
२०७५।4।१६ मज रू.१२ करोड ६५ लजख ९५ हर्जरको  म्झौतज गरेकोमज म्यजि थप गरी 
२०७७।10।१८ मज  रु १२ करोड ६५ लजख ९५ हर्जर भ जिजनी गरी कजया म्पन्त् न भएको छ। 
 म्झौतजमज ४ तजसलमको लजसग यजरो ६५ हर्जर रजखेकोमज कोसभड-१९ महजमजरीको कजरणले  म्झौतजमज 
 ंशोसधत लजगत अनजमजन तथज खचाको वििरण बेगर हिजई वटकट र कस्ट अफ लजइफको यजरो ६ हर्जर 
४८० घटजई िैिेजशक  हजयतज तफा को तजसलमको रू.५४ लजख ४१ हर्जर भ जिजनी गरेको छ। 
आयोर्नजले तोकेको अिसधमज  म्पन्त् न गरी िैिेजशक स्रोतबजट भ जिजनी गनजापने मौ म प्रक्षेपण  म्बन्त्धी 
विशेर्ज्ञ  ेिज तजसलम, िका  स्टे न ममात तथज  ञ् चजलन म्बन्त्धी  तजसलम  मयमज  ञ् चजलन नहजिँिज नेपजल 
 रकजरलजई थप व्ययभजर पने गरी रू.३८ लजख २९ हर्जर भ जिजनी गरेको सनयम म्मत िेजखएन । 

20. स्टजसडयो सनमजाण तथज  ञ् चजलन - मौ म भविष्यिजणी प्रशजरण म्बन्त्धी उपकरण खररि वहतको वटभी 
स्टजसडयो सनमजाणकज लजसग विभजगले २०७५।१२।१९ मज एक आपूसताकतजा िँग रू.६ लजख ३९ हर्जरमज 
म्यजि थप मेत २०७७ कजसताक ३०  म्म कजया म्पन्त् न गनेगरी  म्झौतज गरेकोमज उि  मयमज कजया 
 म्पन्त् न भएको पजइएन । म्झौतजको शताबमोजर्म रू.६५ लजख ९६ हर्जरको आयोर्नज व्यिस्थजपन 
 ेिज, सडर्जइन व्यिस्थजपन र स्टजसडयो  ञ् चजलनको लजसग र्नशजि व्यिस्थजपन गरी तजसलम  ञ् चजलन 
लगजयतको कजया नगरेकोले वटभी स्टजसडयो  ञ् चजलनमज नआई प्रयोगविहीन िेजखएको छ।  म्झौतजको 
शताबमोजर्म तोवकएको कजया नगरेमज ०.३५ िेजख बढीमज १० प्रसतशत म्म क्षसतपूसता लगजउन  वकने 
उललेख गरेबमोजर्म क्षसतपूसता बजपत रू.३४ लजख ४१ हर्जर अ जल गनजापिाछ।  

विद्यजत विकज  विभजग 

21. अनजमसतपर -  विद्यजत सनयमजिली, २०५० को सनयम ३ िेजख १८  म्म विद्यजत उत्पजिनको अनजमसतपर 
 म्बन्त्धी व्यिस्थज छ । विभजगबजट विद्यजत उत्पजिनको लजसग अनजमसत सलई उत्पजिनमज आएकज 
२०७६।७७  म्म ९२ आयोर्नजको १ हर्जर २३६ मेगजिजट रहेकोमज २०७७।७८ मज ११ 
आयोर्नजको १२९ मेगजिजट थवपई कज ल १०३ आयोर्नजको १ हर्जर ३६५ मेगजिजट विद्यजत उत्पजिनको 
र्सडत क्षमतज रहेको छ |  

अनजमसत सलई सनमजाणको चरणमज रहेकज आयोर्नजहरूमध्ये गत िर्ाको १७८ आयोर्नजको ७ 
हर्जर ८५४ मेगजिजट र २०७७।७८ मज २८ आयोर्नजको ६२२ मेगजिजट  मेत गरी २१६ कज ल 
आयोर्नजको ८ हर्जर ९८७ मेगजिजट र्सडत क्षमतज रहने िेजखन्त्छ।  भेक्षण अनजमसत सलएकज 
आयोर्नजमध्ये २०७७।७८ मज 24 थप भएकज मेत  िेक्षण अनजमसतपर सलने कज ल २५३ आयोर्नजको 
१६ हर्जर ७८४ मेगजिजट र उत्पजिन अनजमसतपर सलने २३३ को ८ हर्जर ४३९ मेगजिजट  मेत 
२०७७।७८  म्म ४८६ को २५ हर्जर २२३ मेगजिजट विद्यजत उत्पजिन र  िेक्षणको अनजमसतपर 
र्जरी भएको िेजखन्त्छ र १२२ िटज आयोर्नजबजट १ हर्जर ३८० मेगजिजट र्सडत क्षमतजको आयोर्नज 
 ञ् चजलनमज आएको  मेत गरी कज ल २६ हर्जर ६०३ मेगजिजट क्षमतजको अनजमसत पर प्रिजन गरेको 
िेजखन्त्छ। ३३, ६६, १३२, २२० र ४०० के.भी. प्र जरण लजइन  भेक्षण अनजमसततफा  २०७६।७७ 
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 म्म  िेक्षणमज ७८ र सनमजाणमज १३४ लजई अनजमसत प्रिजन भएकोमज २०७७।७८ मज क्रमश: ३० 
र 20 अनजमसतपर थप भई २६२ ले विद्यजत प्र जरणको  िेक्षण र सनमजाणको अनजमसत प्रजप्त गरेको 
िेजखन्त्छ ।  

त्यस्तै तजपीय (थमाल) तफा  ५३.४१ मेगजिजट र्सडत क्षमतजकज २ आयोर्नजले अनजमसत सलएकज 
छन ् भने  ौया विद्यजततफा  ३६ आयोर्नजले ५९९ मेगजिजटको  िेक्षण अनजमसतपर सलएको र १५ 
आयोर्नजबजट ९१ मेगजिजट विद्यजत उत्पजिन गना अनजमसतपर सलएको िेजखयो। त्य ैगरी २०७७।७८ 
 म्म विद्यजत उत्पजिन १ मेगजिजट मजसथकज र्लविद्यजत तफा  १ हर्जर २९० मेगजिजट, तजपीय विद्यजत 
५३.४१ मेगजिजट,  ौया विद्यजत १८.५ मेगजिजट र  ह-उत्पजिन ३ मेगजिजट  मेत कज ल र्सडत क्षमतज 
१ हर्जर ३६५ मेगजिजट रहेको छ। एक मेगजिजट भन्त्िज  जनज र्लविद्यजत र  ौया विद्यजत आयोर्नजको 
र्सडत क्षमतज  मेत गरी कज ल १ हर्जर ३८० मेगजिजट क्षमतजको विद्यजत आयोर्नज  ञ् चजलनमज आएको 
िेजखन्त्छ।  िेक्षण अनजमसत पर, उत्पजिन अनजमसत पर र्जरी भएकज र अनजमसत पर प्रजप्त गरी  ञ् चजलनमज 
आएकज र्लविद्यजत,  ौया विद्यजत, तजपीय विद्यजत,  ह-उत्पजिन मेत कज ल २६ हर्जर ६०३ मेगजिजट 
क्षमतजको अनजमसत प्रिजन भएकोमज अनजमसत र उत्पजिन अनजपजत १००:५ रहेको छ। विद्यजत आयजत न्त्यून 
गना तथज अनजमसतपर प्रिजह र उत्पजिन बीचको खजडललजई घटजउन विभजगबजट गने अध्ययन अनज न्त्धजन, 
र्जिँचबजझ तथज सनरीक्षणलजई प्रभजिकजरी बनजउन आिश्यक छ। 

22. रोयलटी - विद्यजत ऐन, २०४९ को िफज ११ बमोजर्म अनजमसत प्रजप्त व्यजिले र्लविद्यजतको व्यजपजररक 
उत्पजिन शजरु गरेको १५ िर्ा म्म प्रसत र्सडत वकलोिजट िजवर्ाक १  य र प्रसतयजसनट (वकलोिजट घण्टज) 
 रिर सबक्री मूलयको २ प्रसतशतकज िरले  रकजरलजई रोयलटी बजझजउनजपने व्यिस्थज छ। उि अिसध 
पसछ अनजमसतपर प्रजप्त व्यजिले प्रसत र्सडत वकलोिजट िजवर्ाक १ हर्जर रुपैयजिँ र प्रसत यजसनट (वकलो 
घण्टज)  रिर सबक्री मूलयको १० प्रसतशत कज िरले रोयलटी बजझजउनजपने व्यिस्थज छ। 

विभजगले विसभन्न ९४ र्ल विद्यजत आयोर्नजबजट २०७६।७७ मज रोयलटी बजपत उिजउनज पने 
रू.४५ करोड ५५ लजख ४४ हर्जर रहेकोमज २०७7।७८  म्म १०२ र्ल विद्यजत आयोर्नज र 
कम्पनीबजट रू.३ अबा ७ करोड ५५ लजख ७४ हर्जर रोयलटी प्रजप्त हजनजपने िेजखन्त्छ ।  ोमध्ये रू.२ 
अबा ८२ करोड ६८ लजख ६८ हर्जर प्रजप्त भई रू.२४ करोड ८७ लजख 6 हर्जर प्रजप्त हजन बजिँकी 
िेजखन्त्छ । प्रजप्त हजन बजिँकी िक्यौतज रोयलटी  मयमै अ जल गनजापिाछ। 

23. रजर्स्ि छजट तथज  जविधज - विद्यजत ऐन, २०४९ को िफज १२ र विद्यजत विकज  नीसत तथज सनिेजशकज 
बमोजर्म सनमजाणजधीन विद्यजत आयोर्नजलजई कर, भन्त् जर, मूलय असभिवृद्ध कर छजट र  टही  जविधज उपलधध 
गरजउने व्यिस्थज छ । विभजगले यो िर्ा ७ कम्पनीलजई ५९ लजख २३ हर्जर ८५ अमेररकी डलर, ३ 
कम्पनीलजई ६६ हर्जर १८२ यजरो, १४ कम्पनीलजई भजरतीय रू.४ करोड २२ लजख ६७ हर्जर ५१२ 
वििेशी मजरज  टहीको  जविधज उपलधध गरजउन स फजरर  गरेको छ। भन्त् जर महशजल र मूलय असभिवृद्ध 
कर तफा  ४१ कम्पनीको ७ करोड ६३ लजख ४६ हर्जर ७२८ अमेररकी डलर, १८ कम्पनीको १ 
करोड २० लजख ७ हर्जर ७८० यजरो, ७६ कम्पनीको ३ अबा ९५ करोड ५० लजख ९७३ भजरतीय 
रूपैयजिँ र २ कम्पनीको र्जपजनी येन ६ करोड ९८ लजख १२ हर्जर ७५८ भन्त् जर र मूलय असभिवृद्ध 
कर छजट स फजरर  गरेको छ। रजर्स्ि छजटको स फजरर अनज जर प्रजप्त मजल जमजनको वििरण, त्य को 
विद्यमजन उपयोग, आयोर्नज  मजसप्त पसछ उि  जमजनको उपयोग विर्यमज असभलेख रजखेको छैन। 
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रजर्स्ि छजटअनज जर भएको कजमको अनजगमन गरेको नपजइएकोले  जविधज र  हजसलयतबजट भएको कजमको 
असभलेख तथज अनजगमन हजनजपिाछ। 

24. नौमजरे बहजउद्दशे्यीय आयोर्नज -  प्यजिजन, अघजाखजिँची, कवपलिस्तज तथज िजङ क्षेरमज पने ३ जस्कमको २८१ 
मेगजिजट तथज ८० हर्जर हेक्टर भन्त्िज बढी क्षरेमज स िँचजइ  जविधज उपलधध गरजउने यो आयोर्नजको 
 म्भजव्यतज तथज िजतजिरणीय अध्ययनको लजसग एक परजमशािजतज िँग ३० मवहनजसभर  म्पन्त् न गना 
२०७३।२।७ मज मूलय असभिवृद्ध कर मेत रू.२३ करोड ९१ लजख ६७ हर्जरको  म्झौतज भएकोमज 
यो िर्ा  म्म रू.१९ करोड ७९ लजख ४९ हर्जर भ जिजनी भएको पजइयो ।परजमशािजतजले ३० मवहनज 
सभर कजया  म्पन्त् न गना न केको कजरण २०७८।१२।३०  म्म ७२ मवहनज म्यजि थप भइ क्िज 
 मेत कजया  म्पन्त् न भएको छैन। म्झौतजअनज जर कजया  म्पन्त् न नगरेकोमज पूिा सनधजाररत क्षसतपूसता लगजएको 
 मेत िेजखिँिैन । अजन्त्तम मस्यौिज प्रसतिेिन स्िीकृत भई ८५ प्रसतशत भ जिजनी भएकोमज िजतजिरणीय 
प्रभजि मूलयजङ्कन प्रसतिेिन स्िीकृत नभएकोले आयोर्नजको र्ग्गज असधिहण तथज सनमजाण कजयाको पूिा 
तयजरी अन्त्तगात कजयजालय भिन, पहजिँच मजगा,  पजल,  निी र्लजधजर क्षेर व्यिस्थजपन आदि कजया अगजसड 
बढ्न  केको छैन । आयोर्नज अध्ययन कजया  मयमै  म्पन्त् न गरजउन कजयातजसलकजबमोजर्म कजया 
गरजउनजपिाछ । 

25.  िजरी जधन खररि -  जिार्सनक खररि सनयमजिली, २०६४ को सनयम १२(३) बमोजर्म परजमशा  ेिजको 
लजगत अनजमजन तयजर गिजा इजन्त्र्सनयररङ  जविधज खचाबजपत लयजपटप, फसनाचर, चजलक, इन्त्धन  जविधज, 
मोटर  जइकल,  िजरी जधन भजडज तथज खररि  मजिेश गना नसमलनेमज विभजगले त्यस्तज खचा मेत लजगत 
अनजमजनमज  मजिेश गरी परजमशािजतज फमा िँग  म्झौतज गरेको छ।  जिार्सनक लेखज  समसतले 
२०६९।९।२ मज िेक् कज  म्झौतज गिजा कजया िँग अ म्बजन्त्धत खचाहरू िेक् कजमज  मजिेश नगना सनिेशन 
दिएको छ । अध्ययन परजमशा िेक् कजमज  िजरी जधन रजखी  म्झौतज गना समलने िेजखिँिैन। एक 
आयोर्नजमज सबल अफ क्िजजन्त्टटीमज रहेको ३  िजरी जधन खररि गिजा अथा मन्त्रजलयको स्िीकृसत भन्त्िज 
रू.३३ लजख ९० हर्जर बढी हजने गरी खररि गरेको िेजखएकोले खररि प्रवक्रयजमज  ंलग्नलजई जर्म्मेिजर 
बनजउनजपिाछ। 

26. िजतजिरणीय अध्ययन स्िीकृसत - र्लविद्यजत आयोर्नजको िजतजिरणीय प्रभजि मूलयजङ्कन प्रसतिेिन िन तथज 
िजतजिरण मन्त्रजलयबजट स्िीकृत हजनजपिाछ । विभजगअन्त्तगात तजप्लेर्जङको यजन्त्मज र्लविद्यजत आयोर्नजको 
िजतजिरणीय प्रभजि मूलयजङ्कन प्रसतिेिन स्िीकृसतकज लजसग २०७७।३।२२ मज पिजइएकोमज 
२०७९।२।२० र प्यजिजन, अघजाखजिँची, कवपलिस्तज र िजङ क्षेरमज पने नौमजरे बहजउदे्दश्यीय, डोटी 
जर्ललजको  ेती निी ६,  झजपज र इलजममज पने कन्त्कजई बहजउदे्दश्यीय, स न्त्धजली र रजमेछजप क्षेरमज पने 
 जनकोशी २ र ३ र्लविद्यजत आयोर्नजको िजतजिरणीय प्रभजि मूलयजङ्कन कजयाको प्रसतिेिन स्िीकृसतको 
लजसग २०७८।2।२६ मज  िन तथज िजतजिरण मन्त्रजलयमज पे  गरेकोमज २०७९।२।३०  म्म पसन 
स्िीकृसत प्रजप्त भएको िेजखएन । िजतजिरणीय प्रभजि मूलयजङ्कन स्िीकृसतको कजया हजन न क्ने भएमज  ोको 
कजरण तथज पजष्ट्यजइिँ वहत र्जनकजरी दिनजपनेमज  ोको कजरण तथज पजष्ट्यजइिँ नदिई वढलजइ गनेलजई 
जर्म्मेिजर बनजउने व्यिस्थज गनजापिाछ ।  
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र्ल तथज ऊर्जा आयोगको  जचिजलय 

27. परजमशा  ेिज - नेपजलमज बहने १० मध्ये ९ निी बेस न क्षेरको निी-नजलजबजट विद्यजत उत्पजिनको 
र्लजशयमज आधजररत योर्नजगत विन्त्िजहरू तयजर गने, र्ल विद्यजतको विकज  र विस्तजरकज लजसग र्लजशयमज 
आधजररत गजरुयोर्नज तयजरी गने, िजतजिरणीय रणनैसतक तथज  जमजजर्क प्रभजिको गजरुयोर्नज तथज 
 रोकजरिजलजको क्षमतज विकज ,  ूचनज व्यिस्थजपन प्रणजली,  ोको विश् लेर्ण र मोडसलङ्ग, टजल  एिं 
योर्नजको विसधलगजयतकज कजयामज परजमशा  ेिज सलनको लजसग ४८ मवहनज कजयजािसध रहने गरी एक 
अन्त्तरजाविय परजमशािजतज िँग 2075।3।12 मज रू.५८ करोड २६ लजख ६३ हर्जरमज  म्झौतज भएको 
िेजखन्त्छ। लेखजपरीक्षण अिसध (रे्ष्ठ, 2079)  म्ममज पसन कजया  म्पन्त् न भएको छैन। यो िर्ा म्म 
रू.३१ करोड ४१ लजख १० हर्जर भ जिजनी भएकोमज प्रसतिेिन प्रजप्त भएको छैन।  म्झौतज बमोजर्म 
कजया  म्पजिन गनजापिाछ ।   

बजढीगण्डकी र्लविद्यजत आयोर्नज  
28. लक्ष्य प्रगसत - नेपजल  रकजरको २०६९।८।१८ को सनणायले बजढीगण्डकी र्लविद्यजत आयोर्नज विकज  

 समसत गिन गरी यो आयोर्नजको कजम आरम्भ भएको हो। आयोर्नजको लजसग ६३ िगा वकलोसमटरको 
र्लजशय बन्त् ने, र्लजशयको पूणा र्ल  तह ५४० समटर रहने र २६३ समटर अग्लो बजिँध सनमजाण गररने, 
औ त िजवर्ाक ३ हर्जर ३८३ सगगजिजट तथज  जख्खज मौ ममज १ हर्जर ४०४ सगगजिजट विद्यजत उत्पजिन 
हजने, अनजमजसनत लजगत रू.२ खबा ६० अबा र सनमजाण अिसध ८ िर्ा ६ मवहनज रहने अनजमजन छ। 
हजल म्म रू.33 अबा ८८ करोड ८३ लजख मजआधर्ज वितरण बजहेक अन्त्य कजया (स सभल िक् ा, इलेक्रो 
मेकजसनकल िक् ा प्रमजख कजयाहरू) प्रजरम्भ हजन  केको छैन।  

29. पजनबजा  तथज पजन:स्थजपनज - नेपजल  रकजरको २०६९।८।१८ को सनणायले आयोर्नज विकज   समसत 
गिन भई  समसतले आयोर्नजको विस्ततृ आयोर्नज प्रसतिेिन र िजतजिरणीय प्रभजि मूलयजङ्कन गरेको तथज 
आयोर्नजलजई आिश्यक पने र्ग्गज प्रजसप्तको लजसग र्ग्गज रोक् कज गने सनणाय गरेको छ । य ैबीच नेपजल 
 रकजरबजट २०७४।१।७ मज आयोर्नजअन्त्तगातको  समसत विघटन गरी बजढीगण्डकी र्लविद्यजत 
आयोर्नजको िजतजिरण, मजआधर्ज वितरण, पजनबजा  तथज पजनःस्थजपनज एकजइ गिन गरी ऊर्जा र्लस्रोत 
तथज स िँचजइ मन्त्रजलयको मजतहत रजखी कजया गरेको छ । यो इकजइको शजरु म्यजि २ िर्ा रहेकोमज 
प्रत्येक िर्ा म्यजि थप हजिँिै आएको छ । नेपजल  रकजरको सनणायअनज जर २०७९।७।१०  म्म म्यजि 
थप गरेकोमज हजल म्मको कजया प्रगसतको आधजरमज उि अिसधमज कजया  म्पन्त् न हजने अिस्थज छैन । 

30. मजआधर्जको सनणाय - आयोर्नजको लजसग गोरखज जर्ललजको ३० हर्जर ७८ र धजदिङ जर्ललजको २८ 
हर्जर ७५ रोपनी  मेत ५८ हर्जर १५३ रोपनी र्ग्गज प्रजसप्त गने लक्ष्य रहेकोमज २०७६।७७  म् म 
४७ हर्जर ४४० रोपनी र य  िर्ा १ हर्जर ३४४ रोपनी र्ग्गज  मेत ४८ हर्जर ७८४ रोपनी 
र्ग्गजको रू.३३ अबा ८८ करोड ८३ लजख ८१ हर्जर मजआधर्ज भ जिजनी भएको छ ।हजल म्मको 
मजआधर्ज वितरण प्रगसत 83.8९ प्रसतशत रहेको छ। आयोर्नजको लजसग आिश् यक र्ग्गज प्रजसप्तको लजसग 
मजआधर्ज वितरण शजरु गरेको उि क्षेरमज पने घर टहरज र बोट सबरुिजको मजआधर्ज वितरण कजया 
हजल म्म शजरु भएको िेजखएन। त्य ैगरी मजआधर्ज वितरण कजया शीघ्र  म्पन्त् न गनजापिाछ। र्ग्गजको 
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स्िजसमत्ि आयोर्नजको नजममज आए पसन र्ग्गज धनीले भोगचलन गरररहेकोले असधिहण गरेको र्ग्गजको 
उजचत  ंरक्षण गरी आयोर्नजको उपयोगमज लयजउनजपिाछ ।    

31. ऐलजनी र्ग्गजको क्षसतपूसता - नेपजल  रकजर मजन्त्रपररर्द् को २०७४।२।९ को सनणायबजट 
ऐलजनी/पती/ रकजरी र्ग्गज भोगचलन गरी रहेको व्यजिको रैकर र्ग्गज िँगै ऐलजनी/पती ( रकजरी 
र्ग्गज) र्ग्गजमज  रकजरी र्ग्गज घज जई भोग चलन गरररहेकज हकमज  मेत मजआधर्ज सनधजारण  समसतले 
त्यस्तो पररिजरको आसथाक जस्थसत र र्ग्गजको क्षेरफल आदि कज रजलजई  मेत विचजर गरी सनजश् चत मजपिण्ड 
बनजई  ो भोगचलन गरेको र्ग्गजको क्षसतपूसता प्रिजन गने सनणाय गरेको छ। मजलपोत ऐन, २०३४ को 
िफज २४ मज  रकजरी िज  जिार्सनक र्ग्गज व्यजि विशेर्कज नजममज ितजा िज आिद्ध गना नहजने र क ैले 
यो िफज प्रजरम्भ हजनज भन्त्िज अजघ िज पसछ  रकजरी िज  जिार्सनक र्ग्गज व्यजि विशेर्कज नजममज ितजा 
गरी आिद्ध गरेकोमज स्ित: बिर हजने व्यिस्थज छ । मजलपोत ऐनमज भएको व्यिस्थजबमोजर्म  रकजरी 
र्ग्गज हकभोगमज  मजिेश गरी व्यजिको नजममज ितजा गरेको िज  रकजरी र्ग्गज भोगचलन गरी रहेको 
र्ग्गजको  म्बन्त्धमज  रकजरले उि र्ग्गजको व्यजिगत ितजा खजरेर् गनजाकज  जथै र्ग्गजमज ब ोबज  
गरेको िज भोगचलन गिै आएको िेजखए कजनूनबमोजर्म कजरबजही गरी र्ग्गजको उजचत  ंरक्षणको लजसग 
पहल गनजापनेमज  रकजरी र्ग्गज भोगचलन गिै आएको व्यजिलजई  मेत र्ग्गजको मजआधर्ज भ जिजनी गने 
कजया कजनून म्मत िेजखिँिैन । उललजखत अिस्थजले  रकजरी र्ग्गज असतक्रमण कजया थप िवृद्ध हजन  क्ने 
िेजखन्त्छ। आयोर्नज एकजइ कजयजालयले  रकजरी र्ग्गजमज व्यजिले भोगचलन गिै आएको र्ग्गजको 
मजआव्र्ज भ जिजनी म्बन्त्धी सनणाय गिजा ऐनको व्यिस्थज पररपजलनजलजई उजचत ध्यजन दिनजपिाछ । 

रजनी र्मरज कज लररयज स िँचजइ आयोर्नज, टीकजप जर कैलजली 
32. आयोर्नजको कजयजान्त्ियन - रजनी, र्मरज र कज लररयज स िँचजइ प्रणजलीको आधजसनकीकरण र  जदृढीकरण गरी 

कृवर् उत्पजिन िवृद्ध गना प्रथम चरणअन्त्तगात कणजाली निीको जच जपजनीमज इन्त्टेक सनमजाण गरी मूल नहर 
तथज वफडर नहर सनमजाण गरी रजनी, र्मरज र कज लररयज नहर प्रणजलीबजट १४ हर्जर ३  य, लम्की 
विस्तजरबजट ६ हर्जर मेत २० हर्जर ३  य हेक्टर र्ग्गजमज स िँचजइ गने १०.६ वक.सम. वफडर नहर, 
तीन िटज कन्त्रोल रेगजलेटर, पहजिँच मजगा सनमजाण  मेतको कजया विश् ि बैङ्कको  हयोगमज  म्पन्त् न भइ केको 
छ। िोस्रो चरणमज रजनी, र्मरज र कज लररयज क्षेरको कमजण्ड क्षेर विकज  र पथरैयज निी सनयन्त्रण गरी 
कमजन्त्ड क्षेर बचजउ कजयाक्रमको  म्झौतज भई कजयजान्त्ियन शजरु भएको छ। तेश्रो चरणमज पथरैयजिेजख 
कजन्त्रज म्म थप १८ हर्जर हेक्टरमज स िँचजइ पजर् यजउने उदे्दश्यले विस्ततृ अध्ययन कजया  म्पन्त् न भएको 
छ। य  आयोर्नजको वफडर नहरमज ४.७१ मेगजिजटको र्लविद्यजत सनमजाणको कजया पसन भइरहेको 
छ। उि आयोर्नजको म्यजि 2080।9।15  म्म रहेको र बजिँकी कजया म्यजिसभर  म्पन्त् न गना 
कदिन िेजखएको छ। 

33. बरे्ट कजयजान्त्ियन - आयोर्नज अन्त्तगात २०६७।६८ िेजख २०७७।७८  म्म रू.२० अबा ३३ करोड 
१७ लजख ७२ हर्जर बरे्ट व्यिस्थज भएकोमज रू.१४ अबा ३८ करोड ८४ लजख ८८ हर्जर खचा 
भएको िेजखन्त्छ ।  ोमध्ये रू.१० अबा १२ करोड ९० लजख ३१ हर्जर नेपजल  रकजर, रू.२ अबा 
१२ करोड ४४ लजख ११ हर्जर िैिेजशक ऋण र रू.२ अबा १३ करोड ५० लजख ४६ हर्जर िैिेजशक 
अनजिजन रहको छ। परजमशा तफा  रू.३१ करोड ९९ लजख ९८ हर्जर खचा भएको िेजखन्त्छ। बरे्टको 
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तजलनजमज खचा 70.76 प्रसतशत भएकोले रजविय गौरिको आयोर्नजको कजया क्षमतज बढजई लक्ष्यअनज जर 
कजया  म्पजिन गनजापिाछ।  

34. कमजण्ड क्षरेको कजया प्रगसत -   म्झौतजअनज जर विश्व बैङ्क िोस्रो चरणअन्त्तगात रहेकज कमजण्ड क्षेर 
डेभलपमेन्त्ट कजयाको लजसग 2078।2।5 मज परजमशािजतज िँग  म्झौतज गरेकोमज उि परजमशािजतजले 
2078।4।1 िेजख कजयजारम्भ गरेको पजइयो। २०७७।७८ मज सनमजाण व्यि जयी र परजमशािजतज िजिैले 
प्रगसत प्रसतिेिन पे  गरेको छैन। परजमशािजतजले प्रथम पटक २०७८ पौर् म्मको प्रसतिेिन पे  गरेकोमज 
कोसभड महजमजरी,  ंयजि उपक्रमकज पजटानरबीच वििजि, एर्सबलट नक् ज र परजमशािजतजको ड्रइङ्ग 
सडर्जइनमज फरक, सनमजाण व्यि जयी िँग पयजाप्त मजरजमज मेस नरी  जमिी तथज  भेयर, सडर्जइन इजन्त्र्सनयर, 
ड्रजफ्ट प ानर्स्तज िक्ष कजमिजर नरहेको िेजखन्त्छ । उि ३ प्यजकेर्को वििीय तथज भौसतक प्रगसत न्त्यून 
रहेकोले कजया प्रभजिकजररतज बढजई  मयमै कजया  म्पन्त् न गनजापिाछ।  

35. विद्यजत गहृ सनमजाण तथज  ञ् चजलन - य  आयोर्नजको रजनी र्मरज-कज लररयज खण्डको मजख्य नहरमज 4.71 
मेगजिजट र्लविद्यजत आयोर्नज प्रणजली सनमजाण गना एक सनमजाण व्यि जयी िँग म्यजि थप  मेत 2079 
आर्जढ म जन्त्त म्म कजया  म्पन्त् न गनेगरी रू.१ अबा ७३ करोड ३४ लजखमज शजरु  म्झौतज भएकोमज 
१०.48 प्रसतशत भेररए न भई  म्झौतज अङ्क रू.१ अबा ९१ करोड ५१ लजख कजयम भएको छ। 
सनमजाण व्यि जयीलजई य  िर्ा म्म रू.१ अबा ३४ करोड ८० लजख भ जिजनी भएकोमज ६८ प्रसतशत 
भौसतक प्रगसत िेजखएको छ । र्ल विद्यजत आयोर्नज  वहत नहर  ञ् चजलनकज लजसग आिश्यक पने 
१०० क्यूमेक पजनीमध्ये सड-स जलटङ बेस नमज र्म्मज भएको बजलजिज  फज गना 20 क्यूमेक पजनी प्रयोग 
गरी बजिँकी ८० क्यूमेकमध्ये रजनी, र्मरज र कज लररयज शजखज नहरहरूको  ंयजि सडर्जइन सडस्चजर्ाअनज जर 
५५.50 क्यूमेक पजनी आिश्यक पने र्नजई 7.8 वकलोसमटर वफडर नहर सनमजाण गरेको छ। सनमजाणजधीन 
हजइड्रो पजिर पूणा क्षमतजमज  ञ् चजलन गरी ४.७१ मेगजिजट विद्यजत उत्पजिन गना ८० क्यूमेक पजनी 
आिश्यक पने भए तजपसन वफडर नहर ५५ क्यूमेक क्षमतजको सनमजाण गरेकोले पूणा क्षमतजको र्लविद्यजत 
उत्पजिन गना पजनी कम हजने िेजखन्त्छ । स िँचजइकज  बै पूिजाधजर सनमजाण गना १० िर्ा लजग्ने र २०७९ 
आर्जढ म्म हजइड्रो पजिर सनमजाण  म्पन्त् न हजने भएकोले ८० क्यूमेक पजनीबजट  ञ् चजलन हजने हजइड्रो 
पजिर पूणा क्षमतजमज  ञ् चजलन भई ५ िर्ा सभर लजगत उठ्ने प्रक्षपेण गरे तजपसन तोवकएको  मयमज 
हजइड्रो पजिर पूणा रूपमज  ञ् चजलन हजने तथज विद्यजत वितरण  ंरचनज सनमजाण  म्पन्त् न गने च जनौती रहेको 
िेजखन्त्छ। लजभ लजगत विश्लरे्ण गरी  मयमज सनमजाण कजया  म्पन्त् न गने तफा  ध्यजन दिनजपिाछ।  

36. थप कजयाको बीमज -  जिार्सनक खररि सनयमजिली, २०६४ को सनयम ११२ मज सनमजाण व्यि जयीले 
 म्पूणा िेक् कज कजया, कजमिजर, उपकरण र सनमजाण कजया मेतको बीमज गरजउनजपने व्यिस्थज छ । नहर 
तथज वफडर नहर र हजईड्रोपजिर सनमजाण कजयाको िेक् कज रू.१ अबा ७३ करोड ३४ लजखमज स्रक्चरको 
 जईर्मज पररितान भएको कजरणले रू.१८ करोड १६ लजख र लम्की विस्तजर तफा  नहर र स िँचजइ 
 ंरचनज सनमजाणको िेक् कज रू.१ अिा ७१ करोड ७९ लजखमज रू.७ करोड ५४ लजख भेररए नबजट थप 
भएको िेजखन्त्छ । आयोर्नजले थप भएको कजया रू.२५ करोड ७० लजखको बीमज गरजएको िेजखएन । 
र्ोजखम न्त्यूनीकरणको लजसग  म्झौतज थप भएको कजया मेतको बीमज गरजउनजपिाछ । 

37. लम्की विस्तजरको कजया - लम्की विस्तजर तफा  १४.६ वक.सम. मूल नहर र  ो  िँग  म्बजन्त्धत  ंरचनजहरू 
सनमजाण गना एक सनमजाण व्यि जयी िँग 2073।4।23 मज रू.१ अबा ७१ करोड ७९ लजखको खररि 
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 म्झौतज भएकोमज पटक पटक म्यजि थप गरी  म्झौतजको म्यजि २०७८।१२।१९  म्म कजयम 
भएको िेजखन्त्छ । सनमजाण व्यि जयीलजई २०७८ आर्जढ म्मको रू.१ अबा ४५ करोड ६ लजख  म्झौतज 
रकमको ८४.४४ प्रसतशत र मूलय  मजयोर्न रू.५ करोड ३९ लजख  मेत रू.१ अबा ५० करोड ४५ 
लजख भ जिजनी भएकोमज  म्झौतजअनज जर गनजापने कजममध्ये ८ बक्  कलभटा, १३ पेडेजस्रयन अन्त्डरपज , 
६ डे्रन अन्त्डर पज , ८.५ वकमी नहर लजइसनङलगजयतकज मजख्य कजयाहरू बजिँकी रहेकज छन ्। यो िर्ा 
४.३९ प्रसतशत भेररए न र्जरी गरी िेक् कजको मजख्य कजया मध्ये १४.६ वकलोसमटर क्यजनल लजईसनङ्ग 
कजया ६ वकलोसमटर  म्पन्त् न भएकोमज स िँचजइ  रंचनजको मजख्य प्रगसत िेजखने ८.६ वकलोसमटर लजईसनङ्ग 
कजया हटजएको र  मयमज कजया  म्पन्त् न नहजिँिज कमजण्ड एररयजमज बस्ती बढेकोले  डक कलभटा बनजउने, 

रोड क्रस ङको चौडजइ बढजउने, डे्रन र अन्त्य  ंरचनजगत कजयाहरू गना थप व्ययभजर पने िेजखन्त्छ। 
 मयमज कजया नगने सनमजाण व्यि जयीलजई जर्म्मेिजर बनजउनजपिाछ। 

38. स जञ् चत क्षरे  ंरक्षण -  स जञ् चत क्षेर  ंरक्षण कजयाअन्त्तगात २३ करोड ८१ लजख ७३ हर्जरको ४ 
खररि  म्झौतज भएकोमज  ोमध्ये १ कजया  मयमै  म्पन्त् न भएको िेजखन्त्छ भने रू.१७ करोड ८० लजख 
५७ हर्जरकज बजिँकी शजहीपजर शसनघजट, कैलजशेश्वर  जमजिजवयक िन,  ंकटी घजट र िौलतपजर घजटकज 
कणजाली निी वकनजरकज ३ निी सनयन्त्रण कजयामज २ पटक म्यजि थप गिजा  मेत ५५ िेजख ७५ 
प्रसतशत म्म प्रगसत भएको छ।  मय तजसलकजनज जर कजम गरजउन आयोर्नजले पहल गरेको िेजखएन। 
िजस्तविकतज यवकन गरी क्षसतपूसता वहत कजया गरजउनजपिाछ। 

39. ऐलजनी र्ग्गज/घर/टहरजको क्षसतपूसता - आयोर्नजबजट य  िर्ा रू.४ करोड ५१ लजख ३४ हर्जर मजआधर्ज 
वितरण भएकोमध्ये लम्की क्षरेको मूल नहर सनमजाणअन्त्तगात ऐलजनी र्ग्गज र  ोमज चजचात घर टहरज, 
बोट सबरुिज तथज बजलीनजली  मेतकज मजआधर्जकज लजसग नेपजल  रकजर मजन्त्रपररर्द्को सनणायअनज जर 
 जिार्सनक पती (ऐलजनी)र्ग्गज समचेर अनसधकृत रूपमज बस्नेहरूलजई  मेत मजआधर्ज बजपत रू.२ करोड 
११ लजख ५२ हर्जर र ती र्ग्गजमज रहेकज घर, टहरज, बोट सबरुिज तथज बजलीनजलीको क्षसतपूसता बजपत 
रू.१ करोड ६ लजख ९१ हर्जर मेत रू.३ करोड १८ लजख ४3 हर्जर भ जिजनी दिएको छ । र्ग्गजको 
क्षसतपूसता सलई  ो क्षेरमज मूल नहर सनमजाण गररए पसन नहरको वकनजरजमज पजन: घर टहरज बनजई ब ोबज  
यथजित रहेको छ । र्ग्गज, घर टहरजको क्षसतपूसता दिइ केपसछ  ो र्ग्गजको स्िजसमत्ि आयोर्नजले 
िहण गरी र्ग्गजको उजचत  ंरक्षण र उपयोग गनजापिाछ ।  

भेरी बबई डजइभ ान बहजउद्दशे्यीय आयोर्नज,  जखेत 

40. कजया प्रगसत -  जखेतको जचप्लेमज बजिँध सनमजाण गरी टनेल बोररङ्ग मेस नले सनमजाण गरेको 12 वकलोसमटर 
लजमो  जरुङबजट सनस्केको पजनीबजट ४८ मेगजिजट विद्यजत उत्पजिन गरी भेरी निीको पजनी बबई निीमज 
सम जई ५१ हर्जर हेक्टर र्समनमज स िँचजइ  जविधज प्रिजन गने उदे्दश्यले यो आयोर्नज २०६८।६९ मज 
प्रजरम्भ भएको हो । उि आयोर्नजको सनमजाण कजया २०७१।७२ बजट शजरु भएकोमज २०७९।८० 
मज  म्पन्त् न गने लक्ष्य रहेको छ । आयोर्नजको प्रजरजम्भक लजगत अनजमजन रू.१६ अबा ४३ करोड 
रहेकोमज  ंशोसधत लजगत अनजमजन रू.३६ अबा ८० करोड ६६ लजख कजयम भएको छ। आयोर्नजमज 
२०७८ आर्जढ म्म टनेल सनमजाण, परजमशा  ेिज, आयोर्नज व्यिस्थजपन, हेडिक् ा तथज अन्त्य सनमजाण 
 मेतमज रू.1३ अबा ९६ करोड ६६ लजख (३७=९३ प्रसतशत) खचा भएको छ। आयोर्नजको हजल म्म 
भौसतक प्रगसत ४८ प्रसतशत रहेकोले  मयमज  म्पन्त् न हजन कदिन िेजखएको छ। 
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41. परजमशा  ेिज -  जिार्सनक खररि ऐन, २०६३ को िफज ५४ मज खररि  म्झौतज गिजा पूिजान जमजन गना 
न वकएको पररजस्थसत  म्झौतज कजयजान्त्ियन गने क्रममज स र्ानज भएमज कजरण खजलजई भेररए न आिेश 
र्जरी गना  क्ने व्यिस्थज छ । आयोर्नजले  जरुङ सनमजाणतफा को परजमशािजतजलजई २०७७।७८  म्म 
पजररश्रसमकतफा   म्झौतजमज रू.११ करोड ९९ लजख ५ हर्जर रहेकोमज २१ औ ँसबल म्म रू.१२ करोड 
२५ लजख १२ हर्जर भ जिजनी गरेको छ।  म्झौतजमज उजललजखत मजसन /मवहनजभन्त्िज बढी उपयोग गरी 
भेररए न स्िीकृसत बेगर रू.५९ लजख ७० हर्जर थप भ जिजनी गरेको सनयम म्मत िेजखएन ।  

42.  ंयजि उपक्रम, क्षमतज र गजणस्तर - र्वटल प्रजविसधक िक्षतज आिश्यक हजने िूलज पूिजाधजर  ंरचनजको 
सनमजाणमज  ंयजि उपक्रममज बोलपर पे  गिजा  ंयजि उपक्रमको मजख्य  जझेिजर अन्त्य  जझेिजरहरू 
आिद्ध भई  ंयजि रूपमज कजया गिजा कजया िक्षतज, गजणस्तर र प्रभजिकजररतज कजयम हजने अपेक्षज गररएको 
हजन्त्छ । आयोर्नजले भेरी निीमज ६ िटज ढोकज वहतको १५१ समटर लजमो हेडिक् ा वहत  र्ा शजफ्ट 
पेनस्टक र विद्यजत गहृ सनमजाणकज लजसग बोलपर आव्हजन गिजा एक  ंयजि उपक्रम िँग रू.६ अबा १६ 
करोड ५२ लजख १५ हर्जरमज  म्झौतज गरेकोमज सनमजाण कजयामज वििेशी मजख्य  जझेिजर उपजस्थसत नभई 
 हयोगी  जझेिजर सनमजाण कजयामज  ंलग्न भएकजले स्िीकृत  मय तजसलकज अनजरूप कजया हजन  केको 
छैन ।  म्पन्त् न गनजापने पजिरहजउ , बजिँधलगजयतकज सनमजाण कजयाहरूको २०७७ आर्जढ म्मको प्रगसत 
३८ प्रसतशत रहेको छ । 

 जनकोशी मररन डजइभ ान बहजउद्दशे्यीय आयोर्नज, स न्त्धजली 
43. प्रगसत जस्थसत - टनेल बोररङ मेस नको  हजयतजले  जरुङ सनमजाण गरी  जनकोशी निीको पजनी 13.3 

वकलोसमटर लजमो  जरुङबजट स न्त्धजली जस्थत मररन खोलजमज ख जई रौतहट र  लजाहीको १ लजख २२ 
हर्जर हेक्टर र्समनमज स िँचजइ  जविधज पजर् यजउने  तथज ३१ मेगजिजट विद्यजत उत्पजिन मेत गने उदे्दश्यले 
2073 मज शजरु भएको यो आयोर्नजलजई मजन्त्रपररर्द् बजट 2076।10।6 मज रजविय गौरिको 
आयोर्नजको रूपमज  ञ् चजलन गने सनणाय भएको छ । आयोर्नजको कज ल लजगत अनजमजन रू.४६ अबा 
१९ करोड ३९ लजख रहेकोमज यो िर्ा रू.१ अबा २४ करोड मेत हजल म्म रू.१ अबा ५० करोड 
४४ लजख खचा भई 3.50 प्रसतशत भौसतक प्रगसत भएको िेजखन्त्छ । आयोर्नज कजयजान्त्ियनमज शीघ्रतज 
लयजउनजपिाछ।  

44. हेडिक् ा सनमजाण - आयोर्नजअन्त्तगात हेडिक् ा सनमजाणको लजसग अनजमजसनत लजगत रू.२० अबा मध्ये 
इलेक्रो मेकजसनकल सनमजाण कजयाको लजगत अनजमजन रू.१ अबा 50 करोड र निी सनयन्त्रण कजयाको 
लजगत अनजमजन रू.८० करोड उललेख छ। उि कजयाको विस्ततृ इजन्त्र्सनयररङ कजयाको ड्रजफ्ट प्रसतिेिन 
परजमशािजतजबजट प्रजप्त भई  ोको मूलयजङ्कन र लजगत अनजमजन तयजरीको कजया भइरहेको आयोर्नजले 
र्नजएको छ । हजल म्म परजमशािजतजबजट अजन्त्तम विस्ततृ इजन्त्र्सनयररङ प्रसतिेिन प्रजप्त भई न केको 
अिस्थजले आयोर्नजको उि कम्पोनेन्त्टहरूको लजसग लजगत अनजमजन तयजरी तथज स्िीकृसत, िेक् कज 
व्यिस्थजपन तथज सनमजाण कजयामज वढलजइ भएको छ। र् ले गिजा आयोर्नजको अपेजक्षत प्रसतफल, लगजनी 
वफतजा अिसध र प्रसतफल िरमज अ र पने िेजखन्त्छ । आयोर्नजले नसतर्ज खजकज तयजर गरी  ोअनज जर 
कजया गनजापिाछ।  
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45.  जरुङ सनमजाण -  जरुङ सनमजाणको लजसग अनजमजसनत लजगत रू.१५ अबा ५९ करोड ४० लजख ४० हर्जर 
रहेकोमज स्रोत  जसनजित भई ५२ मवहनजमज कजया म्पन्त् न गना मूलय असभिवृद्ध कर बजहेक रू.१० अबा ५ 
करोड ६८ लजख ३७ हर्जरमज िेक् कज  म्झौतज भएको छ। सनमजाण व्यि जयी र आपूताक एक वििेशी 
कम्पनी बीचको  म्झौतजनज जर खररि आिेश भएको १५ मवहनज सभर उि मेस न आपूसता गने व्यिस्थज 
रहेको पजइयो। टनेल बोररङको सडर्जइन फजइनल हजन बजिँकी रहेकोले  म्झौतज अिसध १० मवहनज व्यतीत 
भइ क्िज  मेत सनमजाण व्यि जयीले मेस न आपूताकलजई खररि आिेश दिन न केको अिस्थज छ। टनेल 
बोररङ मेस न रर-इजन्त्र्सनयररङ कजयाको  न्त्िभामज एक वििेशी कम्पनीबजट फेब्रजअरी, 20२२ सभर मजख्य 
पजट् ाको रर-इजन्त्र्सनयररङ शत प्रसतशत तथज धयजकअपको रर-इजन्त्र्सनयररङ ८५ प्रसतशत  म्पन्त् न गने लक्ष्य 
रहेको छ। यद्यवप हजल म्म सडर्जइन स्िीकृत नभएकोले मेस न  आपूसतामज हजन  क्ने वढलजइले  मि 
टनेल सनमजाणको  मय र लजगत  बढ्ने हजिँिज  म्झौतजनज जरको अिसधमज टनेल सनमजाण कजया  म्पन्त् न गना 
आयोर्नज व्यिस्थजपनको ध्यजन र्जनजपने िेजखन्त्छ। 

46. कर छजट - टनेल सनमजाण म्बन्त्धी  म्झौतजको शता नं. १४.१ मज नेपजलमज लजग्ने  म्पूणा कर तथज 
शजलकहरू सनमजाण व्यि जयीले व्यहोनजापने उललेख छ। ऊर्जा, र्लस्रोत तथज स िँचजइ मन्त्रजलयले 
आयोर्नजको हेडरे  टनेल र  म्बजन्त्धत  ंरचनज सनमजाण म्बन्त्धी कजयाको लजसग सनमजाण व्यि जयीले भन्त् जर 
 जविधजमज पैिजरी गरी भेरी बबई डजइभ ान बहजदे्दश्यीय आयोर्नजको टनेल सनमजाणमज प्रयोग भएको टनेल 
बोररङ मेस न र य  िँग  म्बजन्त्धत उपकरणहरू ररईजन्त्र्सनररङ गरी  जनकोशी मररन डजईभ ान बहजउदे्दश्यीय 
आयोर्नजमज प्रयोग गने गरी स्थजनजन्त्तरण गरी लैर्जन अथामन्त्रजलयमज  हमसतको लजसग लेखी पिजएको 
िेजखन्त्छ।  ो  म्बन्त्धमज अथा मन्त्रजलयबजट एउटज आयोर्नजको नजममज अस्थजयी रूपमज पैिजरी गरेको 
उपकरण सनधजाररत अिसधसभर वफतजा नगरी अन्त्य आयोर्नजमज स्थजनजन्त्तण गरी प्रयोग गना पजइने स्पष्ट 
व्यिस्थज नभएको र पूिा अभ्यज   मेत निेजखएको हजिँिज यन्त्र/उपकरणको बोलपर  म्बन्त्धी कजगर्जतमज 
कर छजट म्बन्त्धी व्यिस्थज नभएको र्िजफ प्रजप्त भएको िेजखन्त्छ ।  ो उपकरण रर-इजन्त्र्सनयररङ िज 
पैिजरीमज कर/मह जल छजटको व्यिस्थज गरेको िेक् कज व्यिस्थजपनमज स्िच्छ प्रसतस्पधजामज अ र पने 
िेजखिँिज बोलपर कजगर्जतबमोजर्म आिश्यक  हर्ीकरण हजनजपने िेजखन्त्छ।  

बबई स िँचजइ आयोर्नज, बदिायज  
47. प्रगसत जस्थसत - बबई निीको पूिी क्षरेमज २१ हर्जर हेक्टर र पजिममज १५ हर्जर  मेत ३६ हर्जर 

हेक्टर र्समनको स िँचजइ  जविधज पजर् यजउन तटबन्त्ध तथज बजिँध सनमजाण र मजख्य नहर, शजखज नहरलगजयतकज 
 ंरचनज सनमजाणको लजसग  २०७५।७६ िेजख २०७९।८०  म्म सनमजाण कजया  म्पन्त् न गना रू.१८ 
अबा ९६ करोड ३० लजखको  नयजिँ गजरुयोर्नज २०७६।१।१४ मज स्िीकृत भएको िेजखन्त्छ । उि 
अिसधमज सनमजाण कजया  म्पन्त् न हजन न क्ने भई २०७७।७८ िेजख २०८२।८३  म्म ६ िर्ामज  म्पन्त् न 
गना २०७८।१।२१ मज छैटौँ पटक नयजिँ गजरुयोर्नज स्िीकृत भएको छ। आयोर्नजमज यो िर्ा रू.१ 
अबा ४३ करोड २२ लजख  मेत २०७८ आर्जढ म जन्त्त म्म रू.९ अबा ९२ करोड २७ लजख 
(५२.३२ प्रसतशत) खचा भएको छ । आयोर्नजको हजल  म्मको भौसतक प्रगसत ५६.३८ प्रसतशत रहेको 
छ । आयोर्नजको कज ल कजयामध्ये मूल नहर सनमजाण तथज लजइसनङ्ग कजया १२ वक.सम., शजखज, उप-
शजखज नहर १०४ वक.सम., स िँजचत क्षेर विस्तजर १२ हर्जर ४०० हेक्टर र र्ग्गज असधिहण कजया 
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१५४ हेक्टर बजिँकी िेजखएकोले गजरुयोर्नजले लजक्षत गरेको  मयमज आयोर्नज  म्पन्त् न गना कदिन हजने 
िेजखन्त्छ।  

महजकजली स िँचजइ आयोर्नज, तेस्रो, कञ् चनपजर  
48. लजगत - आयोर्नजको विस्ततृ  म्भजव्यतज अध्ययन प्रसतिेिन, २००१ मज कञ् चनपजर र कैलजली जर्ललजको 

केही भजगमज स िँचजइ  जविधज पजर् यजउन रू.11 अबा १६ करोड ८३ लजख लजगत लजग्ने उललेख भएकोमज 
2018 मज अद्यजिसधक गरेको वििरणअनज जर आयोर्नजको लजगत रू.३५ अबा लजग्ने अनजमजन रहेको 
छ। गजरुयोर्नजअनज जर  मयमज कजया  म्पजिन नहजिँिज आयोर्नजको अनजमजसनत लजगत २१३.39 प्रसतशतले 
िवृद्ध भएको छ। यो िर्ा म्म र्ग्गज असधिहणमज रू.97 करोड 45 लजख, सनमजाण कजयामज रू.2 अबा 
82 करोड ९५ लजख र परजमशा  ेिजमज  रू.9 करोड ५ लजख र अन्त्य (कजन्त्टन्त्रे्न्त् ी  मेत) तफा  
रू.59 करोड ४१ लजख मेत रू.४ अबा 48 करोड 86 लजख खचा भएको छ।  

49. प्रगसत जस्थसत - आयोर्नजले  म्पन्त् न गनजापने मजख्य भौसतक वक्रयजकलजपअन्त्तगात मूल नहर १५२ वकलोसमटर 
मध्ये १३ िर्ामज १२.७ वकलोसमटर, 122 डे्रन  जईफन मध्ये २०, ५१ नहर  जईफन मध्ये १४, 
 डक पजल १७४ मध्ये २, िजमीण  डक पजलहरू ४३५ मध्ये ३१, रजर्मजगा पजल ६ मध्ये ३, स्केप 
पजनी सनकज  ७२ मध्ये १ सनमजाण भएको तथज र्ग्गज असधिहण १ हर्जर २०० हेक्टर मध्ये १६७ 
हेक्टर असधिहण भएको छ। त्य ैगरी शजखज/प्रशजखज नहर १ हर्जर १९६ वकमी, एक्िजडक्ट ६, ड्रप 
३९3 र्स्तज  ंरचनज सनमजाण कजया शजरु भएको छैन। पजनीको  जसनजिततज गरी आयोर्नज सनमजाण कजयामज 
वक्रयजजशलतज लयजई  मयमज  म्पन्त् न गना पहल गनजापिाछ। 

50. अ म्बजन्त्धत आइटम  -  जिार्सनक खररि सनयमजिली, २०६४ अनज जर सनमजाण कजयाको लजगत अनजमजन 
तयजर गिजा सनमजाण कजया िँग  म्बजन्त्धत आईटमहरू  मजिेश गनजापने र २०६९।९।२ पसछ खररि 
 म्झौतज गिजा सनमजाण कजया िँग अ म्बजन्त्धत खचाहरू िेक् कजमज  मजिेश नगना  जिार्सनक लेखज  समसतले 
सनिेशन गरेको छ । महजकजली स िँचजइ आयोर्नज तेस्रो चरणको चेनेर् १८+५०० वकलोसमटर िेजख 
चेनेर् २३+३०० वकलोसमटर म्मको सनमजाण कजयाकज लजसग २०७७।१०।१४  म्ममज  म्पन्त् न गने 
गरी एक व्यि जयी िँग मूलय असभिवृद्ध कर  वहत रू.७९ करोड ५६ लजख ६५ हर्जरको  म्झौतज 
भएकोमज  ो मध्ये रू.१ करोड ९७ लजख २४ हर्जर लजगतको  ैसनक क्यजम्प स्थजपनज कजया प्रोसभर्नल 
 ममज रजखी सनमजाण व्यि जयी िँग िजतजा गरी रू.१ करोड ९४ लजख ७५ हर्जरमज  म्झौतज गरी कजया 
गरजएको र मूलय असभिवृद्ध कर मेत रू.८४ लजख ८९ हर्जर खचा लेखेको छ। सनमजाण कजया िँग 
 म्बजन्त्धत आईटमहरू लजगत अनजमजनमज  मजिेश गनजा पनेमज थप व्ययभजर पने गरी शजक्लजफजिँटज िन्त्यर्न्त्तज 
आरक्षसभरको  ैसनक क्यजम्प सनमजाणको लजसग एकमजष्ट रकम रजखी िेक् कज  म्झौतज गरेको उजचत 
िेजखएन। 

51. मूलय  मजयोर्न -  जिार्सनक खररि सनयमजिली, २०६४ को सनयम ११९ अनज जर  जिार्सनक सनकजयले 
मूलय  मजयोर्न गना  वकने कज रज खररि  म्झौतजमज उललेख गनजापने व्यिस्थज छ । आयोर्नजको ३ 
िेक् कजमज मूलय  मजयोर्न  म्बन्त्धमज  जमजन्त्य शता तथज विशेर् शतामज फरक फरक व्यिस्थज रहेको 
पजइयो ।  म्झौतजको  जमजन्त्य शतामज श्रम,  जमिी र उपकरण उपयोग अन्त्तगात यजतजयजतकज  जधन र 
मेस नरी  जमजनको भजर रहेकोमज मूलय  मजयोर्न तजसलकजमज श्रम,  जमिी र उपकरण उपयोगमज नेपजल 
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आयल सनगमको मूलय  ूचीअनज जर २०१७।११।२८ को मूलय प्रसत सलटर रू.७४।- रहेको छ भने 
व्यि जयीले पे  गरेको बोलपर कजगर्जतमज आधजर मूलय नेपजल आयल सनगमले] रू.७८।- ले हजने 
उललेख छ । य ैगरी बोलपरको मूलय  मजयोर्न तजसलकजमज व्यि जयीबजट कज नै भजर उललेख गरेको 
िेजखएन । व्यि जयीले पे  गरेको बोलपर कजगर्जत र  म्झौतजमज उजललजखत मूलय  मजयोर्न टेबल 
बीचमज तजिजत्म्यतज िेजखिँिैन । य   म्बन्त्धमज अन्त्य सनणाय पे  हजन आएन। बोलपर पे  भएको आधजर 
२०१७।१1।२८ को नेपजल आयल सनगमले तोकेको इन्त्धनको मूलय प्रसत सलटर रू.७४।-नभई 
रू.७८।-रहेको िेजखन्त्छ। उजललजखत दिनको आधजरमूलय रू.७८।- हजिँिज २०७७।७८  म्म रू.१ 
करोड ७४ लजख ९४ हर्जर मूलय  मजयोर्न बढी भ जिजनी भएको िेजखएको छ ।  ो मध्ये यो िर्ा 
रू.६४ लजख ६० हर्जर भ जिजनी भएको रकम अ जल हजनजपिाछ । 

52. मजआधर्ज - र्ग्गज प्रजसप्त ऐन, २०३४ को िफज ३ बमोजर्म नेपजल  रकजरले कज नै  जिार्सनक कजमको 
सनजम्त र्ग्गज प्रजसप्तको मजआधर्ज रकम सनधजारण गना िफज १३ बमोजर्म प्रमजख जर्ललज असधकजरीको 
अध्यक्षतजमज  समसत गिन गरी मजआधर्जको िर कजयम गने व्यिस्थज छ। यो िर्ा १४१ व्यजिलजई 
रू.२५ करोड ४ लजख ३७ हर्जर मजआधर्ज वितरण गरेको छ । 

र्ग्गज प्रजसप्त ऐन, २०३४ मज  जिार्सनक र्ग्गजमज अनसधकृत रूपमज सनमजाण भएकज घरको 
क्षसतपूसता दिन समलने व्यिस्थज छैन। स्थजनीय तहको स फजरर मज र २० िर्ाभन्त्िज बढी उपभोग गरेको 
र्ग्गजधनी प्रमजणपजर्जा नभएकज ऐलजनी र्ग्गजमज ब ोिज  गरेको ८९ व्यजिको घरको रू.७ करोड ७ 
लजख ७३ हर्जर मूलयजङ्कन गरी रू.६ करोड ३३ लजख १४ हर्जर क्षसतपूसता भ जिजनी गरेको छ । र्ग्गज, 
घर टहरजको क्षसतपूसता दिइ केपसछ  ो र्ग्गजको स्िजसमत्ि आयोर्नजले िहण गरी र्ग्गजको उजचत  ंरक्षण 
र उपयोग गनजापिाछ । 

स क्टज स िँचजइ आयोर्नज, नेपजलगन्त्र् 

53.  मि प्रगसत- आयोर्नजले मजख्य  कजयाक्रम तथज वक्रयजकलजपको कम्पोनेन्त्टिजइर्  मि प्रगसत 
प्रसतिेिन तयजर गरेको पजइएन। आयोर्नजको मूल बजिँधको  ंरचनज, गेट सनमजाण तथज र्डजन कजया र 
पजिमतफा को नहर सनमजाण कजया  म्पन्त् न भएको छ । त्य ैगरी पूिातफा को ५३.5 वकलोसमटर नहरको 
सनमजाण कजया कररब ८० प्रसतशत  म्पन्त् न भएको छ । य री डजडजिज शजखज नहर प्रणजलीको िेक् कज 
अन्त्त्य भई सनमजाण व्यि जयी आसबारे नमज रहेकोले  ो िँग  म्बजन्त्धत कजयाहरू शजरु भएको िेजखएन । अन्त्य 
शजखज तथज उपशजखज नहरको सनमजाण कजया,  र्ग्गज असधिहणको कजया िजिँकी रहेको िेजखन्त्छ। आयोर्नज 
 म्पन्त् न हजने अिसध १ िर्ा बजिँकी रहिँिज भौसतक प्रगसत ७०.९ प्रसतशत मजर भएको छ । लजक्षत अिसधमज 
योर्नजको सनमजाण कजया  म्पन्त् न गना पहल गनजापिाछ। 

54. लजगत  ंशोधन - बजिँके जर्ललजको अगैयजजस्थत रजप्ती निीमज बजिँध सनमजाण गरी जर्ललजकज ६ गजउिँपजसलकज 
र २ नगरपजसलकज क्षेरकज ४२ हर्जर ७६६ हेक्टर कृवर् योग्य भसूममज  स िँचजइ  जविधज पजर् यजउने उदे्दश्यले 
रू.७ अबा ४४ करोड ७६ लजख लजगत अनजमजनमज २०५९।६० मज आयोर्नज स्थजपनज भएकोमज हजल 
 ंशोसधत लजगत अनजमजन रू.२५ अबा २ करोड पजगेको िेजखन्त्छ । आयोर्नजको सनमजाण कजया 
२०७८।७९ सभर  म्पन्त् न गने गरी लक्ष्य सनधजारण भएको िेजखन्त्छ । तीन चरणमज पूरज हजने आयोर्नजको 
पवहलो चरणमज हेडिक् ा, सडस जलटङ्ग बेस न र धयजरेर् गेट सनमजाण, िोस्रो चरणमज मूल नहर तथज शजखज 
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नहरको कजम र तेस्रो चरणमज कमजण्ड क्षेर विकज  म्बन्त्धी कजम गररने योर्नज रहेको छ। गत िर्ा 
 म्म रू.१६ अबा ९७ करोड र यो िर्ा रू.१ अबा ८ करोड मेत कज ल रू.१८ अबा  ५ करोड लजगत 
अनजमजनको ७२.१४ प्रसतशत खचा भएको छ । आयोर्नजको सनमजाण कजया रू.२५ अबा २ करोडको 
अधीनमज रही २०७८।७९  म्म म्यजि थप गरेकोमज आयोर्नजले पूिा प्रस्तजवित लजगतमज र  मयमज 
 म्पन्त् न गना नस कने उललेख गरी पजन:  ंरचनज थप गरी रू.३९ अबा ९८ करोड  ंशोसधत लजगत 
अनजमजन तयजर गरी पे  गरेकोमज  ो स्िीकृत हजन बजिँकी रहेको िेजखन्त्छ। 

55. व्यिस्थजपकीय रजवट - आयोर्नजको पूिी भजगको चेनेर् ०+००० िेजख ५३+५०० वकलोसमटर  म्मको 
नहर सनमजाणको लजसग एक  ंयजि उपक्रम िँग रू.३ अबा ६ करोड ९८ लजख ५९ हर्जरमज 
२०७६।८।२  म्म  म्पन्त् न हजनेगरी  म्झौतज भएको िेजखन्त्छ। पसछललो म्यजि थप पश् चजत 
२०७८।१२।३० मज  म्पन्त् न हजने गरी म्यजि थप भएकोमज उि अिसध मेत व्यतीत भइ क्िज 
आयोर्नजको प्रगसत कररब 80 प्रसतशत मजर रहेको छ । पूिी नहरको चेनेर् ४४+९०० वकलोसमटर 
 म्मकज  बै रेखजङ्कनमज  जिार्सनक र्ग्गज र रं्गलबजट र्जनज र उि चेनेर् पछजसडकज र्ग्गजहरू कृवर्योग्य 
र्समन भएकोले कृर्कले नहर सनमजाण गना र्ग्गज उपलधध नगरजउनज, आयोर्नजको विस्ततृ सडर्जइन तथज 
लजगत अनजमजन स्िीकृत हजने क्रममज  मेत  म्बद्ध असधकजरीले चेनेर् २५+०५० िेजख ५३+५०० 

वकलोसमटर म्म प्रस्तजि  मेत नगरेको जस्थसत छ। आयोर्नजको स लस लजबद्ध कजया प्रवक्रयज तथज 
व्यिस्थजपकीय पक्षमज विचजर नगरी खररि कजया शजरु गरेकज कजरण आयोर्नजको लजगत र  मय िजिै 
बढ्न र्जने िेजखएको छ । आिश्यक पूिा तयजरी नगरी  िेक् कज व्यिस्थजपन गने पिजसधकजरीलजई जर्म्मेिजर 
बनजउनज पिाछ  । 

56. अपूणा कजम - िेक् कज  म्झौतजअनज जर कजया  म्पजिन गना विसभन्त् न ४ स्थजनबजट  छजट्टजछज टै्ट कजया  ञ् चजलन 
गरे पसन प्रत्येक खण्डमज कजम अपजरो छजडी अगजसड बढ्ने गरेको पजइयो । य ले गिजा सनसमात  ंरचनजमज 
िर्जातको  मयमज क्षसत पजग्ने  म्भजिनज रहेको छ । चेनेर् १+६९० िेजख ३६+८२५ वकलोसमटर म्म 
सनसमात नहर िँगै इनलेट डे्रनहरू सनमजाण गनजापनेमज हजल म्म एउटज पसन सनमजाण भएको िेजखएन। य ैगरी 
०+५४० िेजख ०+६००  म्म र विसभन्त् न चेनेर् वहत १९+०० िेजख १९+०२० वकलोसमटर म्म 
क्यजच डे्रन सनमजाण गनजापनेमज एउटज मजरै बनजएको िेजखएको छ । डे्रन इन्त्लेट र क्यजच डे्रनको कजया 
अधजरो रजख् नजले रं्गलबजट िर्जातको  मयमज बजढी आउिँिज  ोझै नहरमज प ी क्षसत गने र मजसथको 
भजगबजट मजटो प्िजल पजरी स्लोप क्षसत हजने जस्थसत स्थलगत सनरीक्षणबजट िेजखन्त्छ । आयोर्नजले बनजएको 
नहर र  म्बद्ध  ंरचनजलजई गजणस्तरीय, बसलयो र वटकजउ बनजउन  म्बद्ध सनमजाण स्थलकज  बै कजम 
 म्पन्त् न गरी अजघ बढ्नजपनेमज चेनेर् ०+८००, १+६९०, ०+५४०-०+६००, ३६+८२५ 
वकलोसमटर म्म आिश्यक  ंरचनज सनमजाण नगरी अजघ बढेको पजइयो । सनसमात कजया पूणा रूपमज  म्पन्त् न 
नगरी क्यजच डे्रन, डे्रन इनलेट, बजयो इजन्त्र्सनयररङ, टवफा ङ्ग,  ेसडमेन्त्ट, डेसब्रर् हटजउनेलगजयतकज कजया बजिँकी 
रहेको िेजखन्त्छ  । त था  म्पूणा कजया  म्पन्त् न गरेर अगजसड बढ्िै र्जनजपने िेजखन्त्छ । 

57. मूलय  मजयोर्न -  जिार्सनक खररि ऐन, २०६३ को िफज ५५ मज खररि  म्झौतजमज अन्त्यथज व्यिस्थज 
भएकोमज बजहेक १२ मवहनजभन्त्िज बढी अिसधको खररि  म्झौतज कजयजान्त्ियन गने क्रममज मूलय  मजयोर्न 
गना आिश्यक िेजखएमज मूलय  मजयोर्न गना  वकने उललेख छ। य री  मजयोर्न दििँिज तोवकएको 
अिसधमज कजया  म्पन्त् न नभई म्यजि थप गिजा थप व्ययभजर नपने गरी म्यजि थप गनजापने हजिँिज तोवकएको 
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अिसधपसछ अजघललो  ूचकजङ्कबजट मूलय  मजयोर्न गणनज गनजापनेमज एक सनमजाण व्यि जयीलजई  म्झौतजको 
शजरु अिसधभन्त्िज पसछको मूलय िवृद्ध दििँिज अन्त्य  ूचकजङ्कबजट बढी भ जिजनी भएको रू.२९ लजख ३३ 
हर्जर अ जल हजनजपिाछ । 

कणजाली निी व्यिस्थजपन आयोर्नज, बदिायज  
58. लजगत अनजमजन - कणजाली निीको बजयजिँ वकनजरज र गेरुिज निीको िजयजिँ बजयजिँ वकनजरज गरी कज ल ७१.३ 

वकलोसमटर लजमो ग्यजसबयन तजर र्जलीमज ढजङ्गज भरी तटबन्त्ध सनमजाण गना २०७१।७२ िेजख शजरु गरी 
आयोर्नजको कजयाक्षेर रहेको विगत िर्ामज  म्पन्त् न भई  बजिँकी रहेको ५३.७५ वकलोसमटर निी 
व्यिस्थजपन कजया २०८५।८६ मज  म्पन्त् न गनेगरी रू.१२ अबा ८० करोड ७४ लजखको लजगत 
अनजमजन २०७६।१०।८ मज स्िीकृत गरेको छ । 

आयोर्नजमज २०७७।७८ मज  रू.३३ करोड ७० लजख ७३ हर्जर  मेत य  िर्ा म्म रू.१ 
अबा ६५ करोड १५ लजख ९३ हर्जर खचा भएको छ। स्िीकृत खररि योर्नजको ५८.29 प्रसतशत 
मजर खचा गरेकोले लजगत अनजमजनअनज जर हजल म्मको प्रगसत १३ प्रसतशत छ। त था लजक्षत अिसधमज 
योर्नज  म्पन्त् न गना थप  वक्रयतजपूिाक कजया गनजापिाछ। 

59. नम् ाको तर्जामज -  जिार्सनक खररि सनयमजिली, २०६४ को सनयम १० मज  जिार्सनक सनकजयले स्िीकृत 
नम् ाको आधजरमज लजगत अनजमजन तयजर गने र कज नै खज  कजमको लजसग कज नै खज  प्रकजरको नम् ा 
आिश्यक परेमज प्रजविसधकबजट आिश्यक नम् ा तयजर गना लगजई विभजगीय प्रमजखबजट स्िीकृत गरजउन 
 क्ने उललेख छ। आयोर्नजले कणजाली निी व्यिस्थजपन आयोर्नज अन्त्तगात रजर्जपजर नगर पजसलकज-
१, सतहजनीमज निीको बजिँयज वकनजरजमज तटबन्त्ध ममात  म्भजर तथज स्पर टो िजल सनमजाणको लजसग न्त्यूनतम 
500 एम.एम. को िजलो  जइर्को बोलडर १२ हर्जर ९४८.५५ घनसमटरको रू.2 करोड ९७ लजख 
८१ हर्जरको कजम गनजापनेमज  ोको नम् ा रहेको छैन। नम् ा बेगरको लजगतमज विश् िस्त हजन  वकएन। 
नम् ाको तर्जामज गरी बनजई  ोअनज जर लजगत अनजमजन तयजर गनजापिाछ।  

60. लजगत अनजमजन -  जिार्सनक खररि सनयमजिली, २०६४ बमोजर्म लजगत अनजमजन तयजर गिजा िर 
विश्लरे्णको आधजरमज उपलधध जर्ललज िररेट, गत िर्ाको िररेटको आधजर तथज अन्त्य  जिार्सनक सनकजयले 
प्रयोग गरेको िरलजई आधजर मजनी तयजर गनजापछा । य ैगरी यजतजयजत तथज ढजिजनी  ेिजको उपलधधतज, 
लोड अनलोड मेतलजई स्थलगत भौगोसलक जस्थसत र िजरीको आधजरमज यथजथापरक लजगत अनजमजन तयजर 
गनजापिाछ। आयोर्नजअन्त्तगात निी सनयन्त्रण म्बन्त्धी इम्धयजङ्कमेण्ट, स्लोवपङ ररभेटमेण्ट, स्पर तथज स्टड, 

लजन्त्चङ एप्रोनको कजया गिजा र्जलीमज ढजङ्गज भने कजयाको लजसग यो िर्ामज  म्पन्त् न भएकज तथज र्जरी रहेकज 
सनमजाण कजया म्बन्त्धी  ंरचनजको सनयसमत रसनङ सबलको सबल अफ क्िजजन्त्टटी पररमजणअनज जर बोलडरको 
मजरै लजगत अनजमजनको विश्लरे्ण गिजा हलेर्बजपत ढजिजनी लजगत गणनज गिजा कच्ची ५ वकसम र िजभेल 
२ वकलोसमटर गरी ७ वकलोसमटर िूरी कजयम गरी हलेर्को व्यिस्थज गिजा प्रसत घनसमटर बोलडरको 
लजगत रू.१ हर्जर ५६१ परेको िेजखयो । कणजाली निीको विसभन्त् न स्थजनबजट बोलडर  ङ्कलन गरेको 
उललेख भएपसन खज  स्थजन तोकेको छैन भने सनमजाणजधीन  बै स्थजनमज पयजाप् त मजरजमज बोलडरलगजयतकज 
निीर्न्त्य  जमिी ३ वकलोसमटर सभरको िूरीमज रहेको िेजखन्त्छ । कसतपय स्थजनमज १ वकलोसमटर सभरकै 
िूरीमज बोलडर रहेको िेजखन्त्छ । ग्यजसबयन बक् मज हजलने बोलडर  ङ्कलन गना असधकतम हलेर् ४ 
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वकलोसमटर कजयम गिजा उि 3 िेक् कज कजयाको लजगत अनजमजनमज रू.2 करोड ४2 लजख 82 हर्जर 
थप व्ययभजर परेको िेजखन्त्छ । 

 जन री मोरङ स िँचजइ आयोर्नज, मोरङ 

61. पजनीपोत -  जन री-मोरङ स िँचजइ आयोर्नजमज गिन भएको  समसतले 2059।9।23 को सनणायजनज जर 
2059।60 िेजख पजनीपोत ( ेिज शजलक) प्रसत हेक्टर रू.300 सनधजारण गरेको छ। आयोर्नजको 
रजर्स्ि शजखजबजट प्रजप्त वििरणअनज जर योर्नज अन्त्तगात  ञ् चजसलत 20 नहर प्रणजलीमध्ये ११ नहर 
प्रणजलीबजट मजर आंजशक स िँचजइ  ेिज शजलक पजनीपोतको लगतअनज जर उिजएको िेजखयो। यो िर्ा 
आयोर्नजले कज ल स िँजचत क्षरे 57 हर्जर 833 हेक्टर र्समनको प्रसत हेक्टर रू.300 कज िरले रू.1 
करोड ७३ लजख ५० हर्जरको 2० प्रसतशतले हजने रू.3४ लजख ७० हर्जर  र  १० प्रसतशतले हजने 
रू.७ लजख ३५ हर्जर मेत रू.४२ लजख ५ हर्जर लगत कजयम गरेकोमज २०७7।७८ मज उपभोिजले 
 ङ्कलन गरेको  ेिज शजलक रू.34 लजख 4१ हर्जरमज  रू.6 लजख 7२ मजर गतको िजजखलज गरेको छ । 
यो िर्ाको अ जल गना बजिँकी रू.४२ लजख ५ हर्जर अ जल गरी  ंघीय रजर्स्ि खजतजमज िजजखलज गनजापिाछ।    

62. भ जिजनीमज कर कट्टी - आयकर ऐन, २०५८ को िफज ८९(३क) अनज जर रू.५० लजख भन्त्िज बढी 
भ जिजनी हजने उपभोिज  समसतको भ जिजनीमज १.५ प्रसतशतकज िरले असिम करकट्टी गनजापने व्यिस्थज छ। 
कजयजालयले विसभन्न ८३ उपभोिज  समसतलजई रू.५० लजखभन्त्िज बढी भ जिजनी गिजा घटी कर कट्टी गरेको 
रू.३२ लजख ५६ हर्जर  म्बजन्त्धत उपभोिज  समसतबजट अ जल गनजापिाछ । 

 प् तकोशी उच्च बजिँध बहजउद्दशे् यीय आयोर्नज, मोरङ (२०७६।०७७) 
63. तजसलम खचा - विश्वव्यजपी महजमजरी कोसभड-१९ को कजरण नेपजल  रकजरले २०७६।11।११ िेजख 

िेशव्यजपी रूपमज बन्त्िजबन्त्िी गरेको  मयजिसधमज आयोर्नजले कम्प्यजटर तजसलम २०७६।३।३ मज 
 म्पन्त् न गनेगरी 2076।12।19 मज र प्लजम्बङ, िेजलडङ र इलेजक्रकल तजसलम 2076।3।23 
 म्म  म्पन्त् न गने गरी 2076।12।13 मज  म्झौतज भएको िेजखन्त्छ ।  म्झौतजअनज जर ५ दिन 
तजसलम कजयाक्रम तयजरी र ५ दिन अजन्त्तम प्रसतिेिन तयजरी वहत कम्प्यजटर तजसलम ७० दिन र अन्त्य 
तजसलम १०० दिनसभर  म्पन्त् न गनजापने कज रज उललेख छ। आयोर्नज र परजमशािजतजहरूबीच 
२०७७।३।११ मज भएको बैिकमज तजसलम मोडजसलटीबजरे विस्ततृ पूरक प्रसतिेिन तयजर गरी 
आयोर्नजमज पे  गने सनणाय भएकोमज प्रसतिेिन पे  भएको पजइएन । परजमशािजतजबजट कजम नै नभएको 
र बन्त्िजबन्त्िीको कजरण कजम हजने अिस्थज  मेत नरहेकोमज तजसलम  म्पन्त् नको प्रजरजम्भक प्रसतिेिन तयजर 
गरी २०७७।३।३० मज परजमशािजतजलजई भ जिजनी भएको रू.१९ लजख ८५ हर्जर भ जिजनी दिने 
जर्म्मेिजर कमाचजरीहरूलजई विभजगीय कजरबजही गरी अ जल गनजापिाछ।  

 ंगदित  ंस्थज तथज  समसत 

िैकजलपक ऊर्जा प्रिद्धान केन्त्र विकज   समसत   
िैकजलपक तथज स्िच्छ ऊर्जा शजि बजयोग्यजिँ  लगजयतको व्यिस्थजपन गने उदे्दश्यले 2053।7।१३ 

मज यो केन्त्रको स्थजपनज भएको हो । 
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64. अनजिजनको उपयोग - यो िर्ा िैिेजशक अनजिजनबजट रू.१ अबा ७ करोड ७५ लजख र िैिेजशक ऋणबजट 
रू.१७ करोड  मेत रू.१ अबा २४ करोड ७५ लजख खचा व्यहोररने गरी बरे्ट विसनयोर्न भएकोमज 
िैिेजशक अनजिजन रू.३९ करोड ४४ लजख खचा भएको छ भने िैिेजशक ऋणतफा  खचा भएको छैन । 
कूल िैिेजशक स्रोतको बरे्ट विसनयोर्नको तजलनजमज ३१.६२ प्रसतशत िैिेजशक  हजयतजको असधकतम 
तथज प्रभजिकजरी उपयोग गनजापिाछ । 

65. रुग्ण आयोर्नज - र्सडत योर्नजहरूको असधकतम उत्पजिन गरी उच्च क्षमतजमज उपयोग गने गरी दिगो 
रूपमज  ञ् चजलन हजनजपिाछ। य  केन्त्रको प्रत्यक्ष  ंलग्नतजमज १० वकलोिजट भन्त्िज बढी क्षमतजकज ९८९ 
र १० वकलोिजट म्मकज ८९१ गरी र्म्मज १ हर्जर ८८० लघज र्लविद्यजत योर्नज र्डजन भएको 
पजइयो। १० वकलोिजट भन्त्िज बढी क्षमतजकज उजललजखत योर्नज कजया म्पजिन अिस्थजको अध्ययन गिजा 
७६ योर्नज रुग्ण भएको पजइयो। त्य ैगरी १० वकलोिजट भन्त्िज  जनज 891 योर्नजको केन्त्रले नगरेको 
कजरण  ञ् चजलन अिस्थज  म्बन्त्धमज यवकन गना  वकएन। र्डजन योर्नजको  ञ् चजलन अिस्थजको 
सनरन्त्तर अध्ययन गनजाकज  जथै ममात  म्भजर कोर्को व्यिस्थज गरी सनयसमत ममात  म्भजर गनजापिाछ।  

66.  स्िच्छ विकज   ंयन्त्र - कजबान व्यजपजरबजट प्रजप्त हजने आम्िजनीमध्ये ८० प्रसतशतभन्त्िज बढी रकम 
 म्बजन्त्धत िैकजलपक ऊर्जा प्रविसधको प्रिद्धानको लजसग अनजिजन प्रिजन गना र बजिँकी आम्िजनी  ो केन्त्रको 
कजबान वक्रयजकलजप म्बन्त्धी क्षमतज असभिवृद्ध लगजयतकज कजयाहरूमज  म्बजन्त्धत  मजिजयलजई  हयोगमज 
उपयोग गने मजन्त्रपररर्द् बजट सनणाय भएको छ। कजबान व्यजपजरबजट यो िर्ा म्म रू.६० करोड ४६ 
लजख ४ हर्जर आम्िजनी भएको छ। केन्त्रले प्रजप्त अनजिजन खचा गरेको छैन। मौज्िजत रकम तोवकए 
बमोजर्म पररचजलन गना नीसत तय गनजापिाछ । 

67. ररभजलभङ बजयोग्यजिँ  के्रसडट कोर् - कोर्ले विगतमज विसभन्न ११२  हकजरी  ंस्थजलजई उपलधध गरजएको 
कर्जा मध्ये हजल ३४  ंस्थज िँग रू.7 करोड १३ लजख ७१ हर्जर अ जल गना बजिँकी रहेको िेजखन्त्छ। 
अथा मन्त्रजलय र िैकजलपक ऊर्जा प्रिाद्धन केन्त्रबीच भएको  म्झौतजको बजिँिज नं. १(३) मज केन्त्रले 
प्रत्येक िर्ाको र्जन, १५ र सड ेम्बर, १५ मज वकस्तज रकम सतनजापने व्यिस्थज भएकोमज केन्त्रले हजल म्म 
त्यस्तो वकस्तज बजझजउने गरेको िेजखएन । हजल म्म वफतजा गनजापने वकस्तजको रू.18 करोड 21 लजख 
5१ हर्जर िज लजतमज िेखजएकोले वह जब रजफ जफ गनजापिाछ। 

68. केन्त्रीय निीकरणीय ऊर्जा कोर् − िजमीण विद्यजतीकरण तथज स्िच्छ ऊर्जा  ेिज उपलधध गरजउन नेपजल 
 रकजरको िीघाकजलीन लक्ष्य हजस ल गना  हयोग  पजर् यजउन, निीकरणीय ऊर्जा  ेिजको प्रयोगबजट 
र्नस्िजथ्य र जशक्षजमज  जधजर गना िजमीण घरपररिजरलजई प्रोत् जहन गने उदे्दश्यले स्थजपनज भएको केन्त्रीय 
निीकरणीय ऊर्जा कोर्मज यो िर्ा गत िर्ाको मौज्िजत मेत रू.४ अबा १३ करोड ५२ लजख आय 
भएकोमज रू.१ अबा २४ करोड ८१ लजख ६० हर्जर खचा िेखजएको छ । उि खचा रकम यवकन 
हजने से्रस्तज कजगर्जत कोर्को  जचिजलयको छज टै्ट तयजर गनजापनेमज बैङ्कमज िेखजएको खचाको आधजरमज 
लेखजङ्कन गरेकोले खचाको यथजथातज यवकन हजन  केको छैन ।कोर्  ञ् चजलन सनिेजशकजको बजिँिज नं. २५ 
अनज जर विकज   जझेिजरहरूबजट कोर्मज र्म्मज हजने रकम केन्त्रमजफा त ्प्रबन्त्धक बैङ्कको खजतजमज रहने र 
प्रबन्त्धक बैङ्कमज लगजनी खजतज, अनजिजन खजतज, कर्जा खजतज र  जचिजलय गरी ४ खजतज  ञ् चजलनमज रहने 
उललेख छ।२०७८ आर्जढ म जन्त्त म्म प्रबन्त्धक बैङ्कमज रू.२ अबा ८८ करोड ७१ लजख ३ हर्जर 
मौज्िजत रहेको छ । प्रबन्त्धक बैङ्कमज रहेको एक िजजणज्य बैङ्कबजट प्रजप्त खजतजहरूको वििरणअनज जर 
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विसभन्त् न २३ खजतज खोलेकोमज िजत ृसनकजय खजतज लगजनी खजतज  जचिजलय  ञ् चजलन खजतज र प्रसतिद्धतज 
खजतज  ञ् चजलनमज रहेको छैन ्। कोर्  ञ्चजलन सनिेजशकजअनज जर मौज्िजत रकम पररचजलन गरी थप 
आय आर्ान गनजापने लगजयतकज मजसथ उजललजखत विर्यहरूमज  जधजरको लजसग गत िर्ाहरूमज पसन दिएको 
 जझजिहरूको पजलनज भएको िेजखएन य मज  जधजर हजनजपिाछ। 

नेपजल विद्यजत प्रजसधकरण  
विद्यजत प्रजसधकरण ऐन, २०४१ अनज जर २०४२  जलमज नेपजल विद्यजत प्रजसधकरणको स्थजपनज भएको हो 

। र्लविद्यजत उत्पजिन, प्र जरण तथज वितरण गना नेपजल  रकजरको पूणा स्िजसमत्ि रहेको एक अविजच्छन्न 
उिरजसधकजरिजलज स्िशजस त  ंस्थज हो । प्रजसधकरणबजट २०७७।७८  म्म उत्पजदित विद्यजत २ हर्जर ८११ 
सगगजिजट घण्टज, अन्त्य उत्पजिकबजट उत्पजदित ३ हर्जर २४१ सगगजिजट घण्टज तथज आयजत २ हर्जर ८२६ 
सगगजिजट घण्टज मेत ८ हर्जर ८७८ सगगजिजट घण्टज रहेको छ । यो बर्ा ४४ सगगजिजट घण्टज विद्यजत सनयजात 
भएको छ । यो िर्ा म्म प्रजसधकरणको िजहक  ंख्यज ५१ लजख ८ हर्जर र कमाचजरी ८ हर्जर २७० रहेकज 
छन ्।  

69. वििीय जस्थसत र  ञ्चजलन नसतर्ज - प्रजसधकरणको २०७८ आर्जढ म जन्त्तको शेयर पजिँर्ी रू.१ खबा ६१ 
अबा ४३ करोड ८४ लजख,  जञ् चत नजफज रू.१४ अबा ६ करोड ६१ लजख र अन्त्य र्गेडज तथज वहत 
सनयन्त्रण कोर्मज रू.२० अबा १७ करोड ८१ लजख रहेको छ । गैरचजलज िजवयत्ि रू.२ खबा ६२ अबा 
११ करोड २४ लजख र चजलज िजवयत्ि रू.९६ अबा २३ करोड ३१ लजख रहेको िेजखन्त्छ । गैर चजलज 
 म्पजि रू.४ खबा ४४ अबा २७ करोड ५५ लजख र चजलज  म्पजि १ खबा ९ अबा ७५ करोड १० 
लजख मेत र्म्मज  म्पजि रू.५ खबा ५४ अबा २ करोड ६५ लजख रहेको छ । सबक्री रू.७० अबा 
८५ करोड ९१ लजख िेजखन्त्छ । प्रजसधकरणको गत िर्ाको नजफज रू.१० अबा ५ करोड २ लजख 
रहेकोमज यो िर्ा रू.७ अबा ६८ करोड ६९ लजख रहेको छ ।  

70. अनजपजत विश्लरे्ण - प्रजसधकरणबजट प्रजप्त वििरणअनज जर  प्रमजख अनजपजत र वििीय  ूचकहरूको जस्थसत  
सनम्नजनज जर छ:  

अनजपजत  २०७७।७८ २०७६।७७ 
कज ल नजफज  (कज ल विद्यजत सबक्रीमज) प्रसतशत 20.57 29.68 
खजि नजफज  ( कज ल विद्यजत सबक्रीमज )-अन्त्य आम्िजनी  वहत प्रसतशत 21.94 13.92 
खजि नजफज  ( कज ल विद्यजत सबक्रीमज)-अन्त्य आम्िजनी बजहेक प्रसतशत 8.61 16.49 
कज ल  म्पजिमज खजि आम्िजनी प्रसतशत 1.27 2.82 
चजलज अनजपजत  1.76:1 1.65:1 
िीघाकजलीन ऋण तथज ईजक्िटीको अनजपजत 0.93:1 1.06:1 
जस्थर  म्पजि र  पजिँर्ीगत कजया प्रगसत तथज कज ल  म्पजिको अनजपजत 0.64:1 0.65;1 
कज ल  ंचजलन खचामज कमाचजरीको खचा  प्रसतशत 21.20 21.20 
प्रजसधकरणको उत्पजिन (सगगजिजट घण्टज) 2,810.74 3,011.43 
स्ितन्त्र उर्जा उत्पजिकको उत्पजिन (सगगजिजट घण्टज) 3,241.00 2,936.78 
आयजत (सगगजिजट घण्टज) 2,826.21 1,638.69 
सनयजात (सगगजिजट घण्टज) 44 107 
िजहक  ंख्यज 51,08,588 47,82,710 
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गत िर्ाको तजलनजमज कज ल नजफज अनजपजत घटेको र खजि नजफज अनजपजत बढेको छ । कज ल 
 म्पजिमज आम्िजनी प्रसतशत घटेको, चजलज अनजपजत बढेको, इक्िीटीको अनजपजतमज िीघाकजलीन ऋण 
घटेको छ । विद्यजत उत्पजिन तफा  प्रजसधकरणको घटेको र स्ितन्त्र ऊर्जा उत्पजिकको बढेको िेजखन्त्छ। 
विद्यजत आयजत बढेको र सनयजात घटेको िेजखन्त्छ । िजहक  ंख्यजमज यो िर्ा िजमीण विद्यजतीकरण 
अन्त्तगातकज ५ लजख ८० हर्जर १७७ िजहक  र गत िर्ाकज ५ लजख ६५ हर्जर  िजहक  मेत  मजिेश 
छन ्। प्रजसधकरणले वििीय वििरणकज केही आइटममज गत िर्ाकज रकमहरू पजनस्थजावपत एिं पजनिागीकरण  
गरेकोले उजललजखत अनजपजतहरू गत िर्ा प्रस्तजत गररएभन्त्िज केही फरक परेकज छन ्। 

71.  वििीय प्रसतिेिनमजन - प्रजसधकरणले नेपजल वििीय प्रसतिेिनमजनको आधजरमज वििीय वििरण तयजर गरेको 
भए तजपसन  ोबमोजर्म लजगू गनजापने   म्पजि,  ंयन्त्र र और्जर िँग  म्बजन्त्धत उपयोगी आयज र ह्रज  
कट्टी तथज सनमजाणजधीन  म्पजिको पजिँर्ीकरण, क्षयीकरण छजट, अदृश्य  म्पजि लेखजङ्कन एिं  म्पजि, 
िजवयत्ि, आम्िजनी तथज खचाको आप ी समलजन िँग  म्बजन्त्धत कसतपय लेखज स द्धजन्त्त हजल म्म अनज रण 
गना न केकोले वििीय वििरणले वििीय प्रसतिेिनमजन बमोजर्म यथजथा तथज उजचत प्रस्तजसत गना  केको 
छैन । प्रजसधकरणको वििीय व्यिस्थजपन पक्षमज  जधजर हजनजपने िे जखन्त्छ ।  

72.  म्पजिको लेखजङ्कन - प्रजसधकरणले तयजर गरेको शेयर पजिँर्ी तथज िीघाकजलीन ऋण म्बन्त्धी वििरण 
महजलेखज सनयन्त्रक कजयजालयको तथ्यजङ्क िँग गत विगत िेजख सभडजन हजन  केको छैन । िर्जान्त्तमज रहेको 
अ जमी तथज  जहजहरूको मौज्िजत रकम  मथान मजग गरी सभडजन भएको छैन । असतक्रमण भएकज १ 
हर्जर ४७४ रोपनी र्ग्गजलगजयतकज  म्पजिको छजनविन तथज यवकन नगरेको, लेखजङ्कन गरेको १ हर्जर 
८८२ रोपनी र्ग्गजको लजलपूर्जा प्रजप्त नगरेको, सनमजाण कजया  म्पन्न भइ केको रू.२ अबा २६ करोड 
 म्पजि पजिँर्ीकृत नगरेको,  म्पजिको विस्ततृ वििरण रहेको  फ्टिेयरले िेखजएको रकम तथज वििीय 
वििरणमज उललेख भएको रकमबीच रू.१ अबा फरक िेजखएबजट प्रजसधकरणको  म्पजि यवकन हजन 
 केन।िर्जान्त्तमज र्म्मज सनमजाणजधीन  म्पजि रू.१ खबा ४० अबा ४८ करोडमध्ये रू.१७ करोड 
ऋणजत्मक मौज्िजत रहेकोले ह्रज  खचा  मेत यथजथा छैन । प्रजसधकरणले जस्थर  म्पजिको लेखजङ्कनमज 
 जधजर गरी  ही तथज यथजथा जचरण गने गरी वििीय वििरण तयजर गनजापिाछ ।  

73. ऋण तथज धयजर् वह जब - प्रजसधकरणले िजत ृसनकजय तथज वििेशी बैङ्कहरूबजट प्रजप्त हजने ऋणको लजसग 
नेपजल  रकजर िँग  हजयक ऋण  म्झौतज गरी ऋण सलने गरेको छ । य  प्रकजरको  ऋण २०७८ 
अ जर म जन्त्तमज रू.१ खबा ८१ अबा ९४ करोड रहेको छ । विगतिेजख नै ऋण रकम नेपजल 
 रकजरको वह जब िँग सभडजन गरेको छैन । भजखज ननजघेको र भजखज नजघेको  जिँिज तथज धयजर् रकम 
िेजखने गरी वह जब तयजर गरेको छैन ।  मयमज   जिँिज तथज व्यजर् रकम भ जिजनी नगरेकोले बरे्सन 
व्यजर्  वहतको ऋण रकम िवृद्ध भइरहेको व्यहोरज विगत िर्ाकज प्रसतिेिनमज  मेत औलँयजइएकोमज 
जस्थसत यथजित ्छ । ऋण तथज धयजर् वह जब अद्यजिसधक गरी तजसलकजअनज जर भ जिजनी गनजापिाछ ।  

74. आय लेखजङ्कन - वििीय वििरणमज उललेख गरेको अ जमी रू.१ अबा ५४ करोडको विस्ततृ असभलेख 
आय लेखजङ्कन  फ्टिेयरमज रजखेको छैन । आय लेखजङ्कन  फ्टिेयरमज उललेख भएको  रू.१ अबा ९८ 
करोड वििीय वििरणमज  मजिेश छैन । आय लेखजङ्कन  फ्टिेयर र लेखजमज रहेको वह जब विगत 
िर्ािेजख नै सभडजन नगरेबजट  ो फरक िेजखएको छ । िजहकको घर, कलकजरखजनज तथज कजयजालयमज 
र्डजन भएको समटर ररसडङको शजद्धतज  म्बन्त्धमज सनयसमत रुपमज प्रयोग भइरहेको ऊर्जा भजर िँग 
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तजलनजत्मक विश्लरे्ण गने, तेस्रो पक्ष परीक्षण गने तथज िजहक िँग मौज्िजत  मथान गरी वह जब सभडजन 
गने प्रभजिकजरी व्यिस्थज नभएको कजरण विद्यजत सबक्रीबजपतको आम्िजनी यवकन गना  वकने अिस्थज 
नभएकजले   जधजर हजनजपिाछ ।  

75. मह जल बक्यौतज - विद्यजत मह जल बक्यौतज गत िर्ाको तजलनजमज यो िर्ा १३.१७ प्रसतशतले िवृद्ध भई 
रू.३६ अबा ४३ करोड पजगेको छ । उि रकममध्ये रङ्क तथज डेसडकेटेड वफडर लजइनतफा  ५६ 
िजहकबजट अ जल हजनजपने रू.१७ अबा १५ करोड रहेको छ ।  ो रकम कज ल बक्यौतजको ४७.०८ 
प्रसतशत िेजखन्त्छ। उि रकम नेपजल विद्यजत प्रजसधकरण  ञ्चजलक  समसतले वकस्तजबन्त्िीमज उिजउने सनणाय 
गरेको र  जिार्सनक लेखज  समसतले र्ररिजनज  वहत अ जल गना सनिेशन दिएको छ । य  बजहेक  डक 
बिीको रू.४ अबा ३२ करोड उिजउन बजिँकी रहेको छ । बक्यौतज रकम अ जल गनजापिाछ ।   

76.  म्पजि कर - प्रजसधकरण र अन्त्तगातकज असधकजंश शजखजले  म्पजि करको भ जिजनी तथज व्यिस्थज गरेको 
छैन । वििीय वििरण अनज जर विगत िर्ा िेजख नै रू.६ करोड ३५ लजख  म्पजि कर सतनजापने 
िेखजएकोमज  ो सतरेको छैन ।  मयमज नै कर िजवयत्ि यवकन गरी कर भ जिजनी गनजापिाछ ।  

77. आयकर - आयकर ऐन, २०५८ को िफज ९६ बमोजर्म प्रत्येक आसथाक िर्ाको आय वििरण आजश्वन 
म जन्त्तसभर बजझजउनजपने व्यिस्थज छ । प्रजसधकरणले आय वििरण  मयमज नबजझजएको र २०७६।७७ 
को आय वििरण वढलज बजझजएबजपतको शजलक रू.६ करोड ५५ लजख रहेको छ ।  मयमै आय वििरण 
पे  नगरी वढलजइ गने पिजसधकजरीलजई जर्म्मेिजर बनजउनजपिाछ ।  

78. नगि तथज बैङ्क - विगत िर्ािेजख नै नगि मौज्िजत कमी म्बन्त्धी व्यिस्थजमज रू.३ करोड़ ५४ लजख 
लेखजङ्कन गररएको छ । य  िर्ाको अ जर म जन्त्तको मजगास्थ नगि मौज्िजतमध्ये रू.१ करोड ७९ 
लजख विगत लजमो  मयिेजख बैङ्कमज र्म्मज भएको छैन । नगि तथज मजगास्थ  नगिमज रू.५८ लजख 
ऋणजत्मक मौज्िजत  रहेको छ । नगिमज प्रजप्त आय िैंङ्क िजजखलज नगरेको म्बन्त्धमज छजनसबन गरी 
रकम अ जल गनजापिाछ।  

79. विद्यजत च जहजिट - प्रजसधकरणबजट प्रजप्त वििरण अनज जर विद्यजत उत्पजिन, प्र जरण तथज वितरणमज च जहजिट 
जस्थसत सनम्नजनज जर छ:  

क्र. . वििरण २०७७।७८ प्रसतशत २०७६।७७ प्रसतशत 
१ उत्पजिन नोक् जनी 0.60 1.20 
२ प्र जरण नोक् जनी 4.64 4.51 
३ वितरण नोक् जनी 11.94 10.28 

कज ल नोक् जनी 17.18 15.99 

उजललजखत तजसलकजअनज जर गत िर्ाको तजलनजमज विद्यजत च जहजिटमज िवृद्ध भएको िेजखन्त्छ । विद्यजत 
च जहजिट नोक् जनीकज कजरण पिज लगजई च जहजिट कम गना र तेस्रो पक्षबजट स्ितन्त्र मूलयजङ्कन गरजई 
यथजथा अिस्थज यवकन गनजापने व्यहोरज सबगत िर्ािेजख नै औलंयजइएकोमज जस्थसत यथजित छ । 

80. आयजसतत विद्यजतको मह जल - नेपजल र भजरत  रकजरबीच भएको महजकजली  जन्त्धअनज जर नेपजल  रकजरले 
िगेोररयन क्यजलेन्त्डरअनज जर प्रत्येक िर्ा ७ करोड यजसनट विद्यजत सनःशजलक पजउने तथज  ोभन्त्िज बढी विद्यजत 
चजवहएमज खररि गनजापने प्रजिधजन छ । उि प्रजिधजन अनज जर सनःशजलक प्रजप्त गरेको विद्यजत नेपजल 
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 रकजरले प्रसत यजसनट रू.४.७५ कज िरले प्रजप्त गने गरी प्रजसधकरणलजई उपलधध गरजएको छ ।  ो 
िजपत  रकजरलजई गत िर्ा म्म सतनजापने रू.१ अबा ४२ करोड रहेकोमज यो िर्ा रू.१ अबा ७६ करोड 
भए तजपसन  ो भ जिजनी गरेको छैन ।  

81. अन्त्तर कजयजालय वह जब - प्रजसधकरणको अन्त्तर कजयजालय वह जब रजफ जफ नभएकोले वििीय वििरणमज 
खजि सलनजपने रकम रू.६९ करोड़ उललेख गरेको िेजखन्त्छ ।  मयमै वह जब सभडजन तथज समलजन गरी 
रजफ जफ गनजापिाछ ।  

82. विद्यजत, उत्पजिन तथज खररि - प्रजसधकरणले २०७७।७८  म्म कररब ६ हर्जर  मेगजिजटभन्त्िज बढीको 
विद्यजत खररि  म्झौतज गरर केको छ । प्रजसधकरणको आफ्नै विद्यजत उत्पजिन क्षमतज हजल ६०० मेगजिजट 
भन्त्िज बढी भएकोमज आगजमी िर्ा आन्त्तररक स्ितन्त्र विद्यजत उत्पजिकबजट १ हर्जर ४०० मेगजिजट भन्त्िज 
बढी प्र जरण तथज वितरण प्रणजलीमज विद्यजत उपलधध हजने तथज प्रत्येक िर्ा  प्रणजलीमज थप हजिँिै र्जने  
भएकोले विद्यजतको आन्त्तररक खपत िवृद्ध तथज मह जल  मजयोर्न र वहउिँिे तथज िर्जायजमको उत्पजिन 
तथज मजगलजई ध्यजनमज रजखी विद्यजत सनयजातको  म्बन्त्धमज प्रभजिकजरी तथज विस्ततृ रणनीसत तयजर गरी 
कजयजान्त्ियन गनजापने िेजखएको छ ।  

83. कोसभड-१९ को छजट  ोधभनजा - नेपजल  रकजरले २०७६।७७ िेजख कोसभड -१९ को  मयमज 
िजहकहरूलजई विद्यजत मह जलमज छजट दिने घोर्णज गरे बमोजर्म प्रजसधकरणले िजहकहरूलजई रू.४ अबा 
६७ करोड छजट दिई वििीय वििरणमज नेपजल  रकजर िँग शोधभनजा सलनजपने िेखजएको छ । उि रकम 
प्रजसधकरणले नेपजल  रकजर िँग मजग गरेकोमज प्रजप्त भएको छैन । शोधभनजा रकम  म्बन्त्धमज यवकन 
गरी रजफ जफ गनजापने िे जखन्त्छ ।  

84. विद्यजत लजगत - प्रजसधकरणको विद्यजत खररि गत िर्ा रू.३५ अबा १२ करोड रहेकोमज यो िर्ा रू.४० 
अबा ८५ करोड पजगेकोले १६.३२ प्रसतशत िवृद्ध भएको िेजखन्त्छ । विद्यजत सबक्री आम्िजनी गत िर्ा 
रू.७१ अबा २९ करोडको तजलनजमज यो िर्ा रु ७० अबा ८६ करोड रहेकोले ०.६ प्रसतशत न्त्यून 
िेजखन्त्छ । प्रजसधकरणको विद्यजत उत्पजिन तथज आन्त्तररक खररिको तजलनजमज आयजसतत विद्यजतको खररि 
िर बढी भएको र गत िर्ाको भन्त्िज विद्यजत आयजत मेत िवृद्ध भएकजले  मवष्टगत लजगत िवृद्ध भै नजफजमज 
कमी आएको छ । आन्त्तररक उत्पजिन बढजई आयजत प्रसतस्थजपन गनजापिाछ  । 

जचसलमे र्लविद्यजत कम्पनी सलसमटेड  
िेशमज रहेको र्लस्रोतको उच्चतम प्रयोगगिै र्लविद्यजत उत्पजिन गने उदे्दश्यले जचसलमे हजइड्रोपजिर 

कम्पनी सलसमटेड,  न ्१९९५ मज स्थजपनज भएको हो । कम्पनीको ५१ प्रसतशत  ेयर नेपजल विद्यजत प्रजसधकरणको 
र ४९ प्रसतशत  ेयर  िा जधजरणको स्िजसमत्िमज रहेको छ । र जिज जर्ललजको स्यजफ्रज  बेँ ीमज  अिजस्थत  
कम्पनीले  २२.१ मेगजिजट विद्यजत उत्पजिन गने क्षमतज रहेकोमज िजवर्ाक कररब १५० सगगजिजट विद्यजत उत्पजिन 
गिै आएको छ ।  

85.  वििीय जस्थसत र  ञ्चजलन नसतर्ज - कम्पनीको २०७८ आर्जढ म जन्त्तको च जिज पजिँर्ी रू.६ अबा र २८ 
करोड ७ लजख,  जञ्चत आय रू.३ अबा ८२ करोड ४० लजख र  जमजजर्क उिरिजवयत्ि कोर् रू.१ 
करोड ९ लजख रहेको छ ।  गैर चजलज िजवयत्ि रू.२९ करोड ४ लजख र चजलज िजवयत्ि रू.११ करोड 
९७ लजख रहेको छ । गैर चजलज  म्पजि रू.७ अबा ९१ करोड ५२ लजख र चजलज  म्पजि रू.२ अबा 
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६१ करोड ५ लजख मेत  म्पजि रू.१० अबा ५२ करोड ५७ लजख रहेको छ । विद्यजत सबक्री आम्िजनी 
गत िर्ा रू.१ अबा १४ करोड ७ लजख रहेकोमज य  िर्ा रू.१ अबा १२ करोड ८० लजख रहेको छ। 
 ञ्चजलन नजफज गत िर्ा रू.७९ करोड ५४ लजख रहेकोमज य  िर्ामज रू.७३ करोड ९५ लजख 
रहेको छ ।  

86.  ंस्थजगत  जशज न - नेपजल सधतोपर बोडािजरज र्जरी भएको  ंस्थजगत  जशज न सनिेजशकज, २०७४ को 
बजिँिज २६ मज कम्पनीको  ञ्चजलक  समसतको अध्यक्ष, प्रमजख कजयाकजरी असधकृत,  ललजहकजर, विि प्रमजख 
तथज सनर्कज नजतेिजरहरू लेखजपरीक्षण  समसतमज रहन नपजउने व्यिस्थज छ ।  ो व्यिस्थज विपरीत 
कम्पनीको लेखजपरीक्षण  समसतमज विि प्रमजख  िस्य रहेको पजइयो ।  जशज न सनिेजशकज अनजकूल 
कम्पनीको प्रबन्त्धपर  ंशोधन गनजापिाछ ।  

87. र्ग्गज - कम्पनीिजरज आयोर्नजकज लजसग प्रयोग गररएको ३१ रोपनी १० आनज क्षेरफलको २० वकिज 
र्ग्गज कम्पनीको नजममज रहेको पजइएन ।  ो र्ग्गजको मजआधर्ज बजपत जर्ललज प्रशज न कजयजालय 
र जिजमज र्म्मज गररएको धरौटी रू.७ लजख ५४ हर्जर २०६५।६६ िेजख नै जर्म्मेिजरी   िै आएको 
छ । कम्पनीको स्िजसमत्िमज रहेको ३७ रोपनी ३ आनज ३ पै ज र्ग्गज  जरक्षज सनकजय र  जमजिजवयक 
विद्यजलयले सनःशजलक उपयोग गरेकज छन ्। कम्पनीको व्यिस्थजपनबजट  जरक्षजकमीलजई आयोर्नजको 
 जरक्षजथा र  जमजिजवयक विद्यजलयलजई  ंस्थजगत  जमजजर्क जर्म्मेिजरी स्िरुप  ो र्ग्गज उपलव्ध गरजएको 
छ ।  

88.  म्पजि बीमज - कम्पनी र नेपजल विद्यजत प्रजसधकरणबीच भएको विद्यजत खररि  म्झौतज बमोजर्म कम्पनीले 
आयोर्नजको  ंरचनज, मेस न, और्जर तथज उपकरणको बीमज आयोर्नजको पजनस्थजापनज मूलयभन्त्िज कम 
नहजने गरी गनजापने व्यिस्थज रहेकोमज आयोर्नजको जस्थर  म्पजिहरूको ह्रज  कट्टज गरी आएको रकमलजई 
आधजर मजनेर बीमज गरेको छ । कम्पनीको आसथाक प्रशज न सनयमजिली, २०६५ को सनयम ८६ (१) 
बमोजर्म कम्पनीको आफ्नो  म्पूणा जस्थर  म्पजिको बीमज गनजापने व्यिस्थज भए तजपसन आयोर्नज िँग 
प्रत्यक्ष  म्िजन्त्धत  म्पजिहरूको मजर बीमज गरेको पजइयो । आसथाक प्रशज न सनयमजिलीबमोजर्म  बै 
 म्पजिको र्ोजखम िहन गने गरी बीमज गनजापिाछ । 

89. लगजनी नीसत - कम्पनीले लगजनी नीसत तर्जामज नगरी रू.२ अबा भन्त्िज बढी बैङ्क तथज वििीय  ंस्थजको 
मजद्दती खजतजमज रजखेको छ। विसभन्न बैङ्कहरूमज मौज्िजत रहेको रकमको लगजनी नीसत तयजर गरी  
प्रभजिकजरी व्यिस्थजपन गनजापिाछ।  

अनजगमन तथज बेरुरू् 

• अनजगमन - गत विगतकज प्रसतिेिनहरूमज िजवर्ाक कजयाक्रमअनज जर प्रगसत हजस ल नभएको, अनजिजनको अनजगमन 
नभएको,  म्पिज पजनसनामजाण  मयमज  म्पन्त् न नभएको,  ोझै खररि गरेको, िेक् कज व्यिस्थजपनमज  जधजर गनजापने 
लगजयतकज व्यहोरज औलयजइएकोमज  ो जस्थसतमज  जधजर भएको छैन । विगतकज व्यहोरज पजनरजिजृि नहजने गरी 
कजया  म्पजिन गनजापिाछ । 

• बेरुरू् जस्थसत - यो िर्ा मन्त्रजलय र मजतहत मेतकज सनकजयको लेखजपरीक्षणबजट िेजखएको बेरुरू्को जस्थसत 
िेहजयअनज जर छः 
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➢ मन्त्रजलय र मजतहत मेत ६२ सनकजयमज यो िर्ा रू.९६ करोड ५१ लजख ४९ हर्जर बेरुरू् िेजखएकोमज 
प्रजरजम्भक प्रसतिेिन उपलधध गरजएपसछ रू.९ करोड ७ लजख ५८ हर्जर फस्यौट गरेकोले रू.८७ करोड 
४३ लजख ९१ हर्जर बजिँकी रहेको छ ।  ोमध्ये रू.५५ करोड ७७ लजख ५८ हर्जर म्यजि नजघेको 
पेश्की बजिँकी रहेको छ । य  म्बन्त्धी वििरण अनज ूची १५ मज छ ।  

➢  ंगदित  ंस्थज एिं  समसत १ तफा  यो िर्ा रू.९ करोड १९ लजख ४७ हर्जर बेरुरू् िेजखएकोमज 
प्रजरजम्भक प्रसतिेिन उपलधध गरजएपसछ रू.३ करोड २९ लजख ४८ हर्जर फस्यौट गरेकोले रू.५ करोड 
८९ लजख ९९ हर्जर बजिँकी रहेको छ ।  ोमध्ये रू.५ करोड ७० लजख ७० हर्जर म्यजि नजघेको 
पेश्की बजिँकी रहेको छ । य  म्बन्त्धी वििरण अनज ूची १६ मज छ । 
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कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास मन्रालय 

नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोजजम मन्रालयको कायिक्षरेमा कृर्ष र पश ु
र्वकाससम्बन्धी नीति, योजना िथा कायिक्रमको िजुिमा, कायािन्वयन, अनगुमन िथा मूल्याङ्कन गने, खाद्यान्न, नगदे 
बाली, औद्योतगक बाली, िरकारी र फलफूल खेिीको र्वकास िथा प्रवर्द्िन गने, कृर्ष अनसुन्धान र प्रर्वतध 
र्वस्िार, कृर्ष इजन्जतनयररङ र उन्नि कृर्ष औजारको अनसुन्धान र्वकास िथा र्वस्िार, पश ुनश्लको गणुस्िर सधुार, 
प्रमाणीकरण िथा तनयमन लगायिका कायि रहेका छन।् मन्रालय र मािहि सरकारी कायािलय िथा संगठठि 
संस्था समेि 27७ तनकायबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ। 

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मािहिसमेि २०२ सरकारी कायािलयको तनम्नानसुार रू.2२ अबि  
१० करोड ५२ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ: 

(रू.लाखमा)  
र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य कारोबार जम्मा 

२१,४८,१७ २४,२६ ३६,७४ १,३५ २२,१०,५२ 

1.1 उजल्लजखि लेखापरीक्षण रकममा यस मन्रालयमा र्वतनयोजन भई अथि मन्रालय र ऊजाि जलस्रोि िथा 
तसिँचाइ मन्रालयबाट खचि भएको रू.९७ करोड १० लाख समावेश गररएको छैन । उद्योग मन्रालयमा 
र्वतनयोजन भई यस मन्रालय मािहि कायािलयबाट खचि भएको रू.३ करोड ६३ लाख िथा मन्रालय 
मािहि एक कायािलयको २०७६।७७ को बक्यौिा रू.१ करोड ७५ लाख समावेश छ। 

1.2 यो वषि मन्रालय मािहिका ३ तनकायको र्वतनयोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कारोबारसमेि रू.१० 
करोड ८७ लाखको लेखापरीक्षण बािँकी रहेको छ ।  

2. संगठठि, अन्य संस्था र सतमति - यो वषि ७ संस्थाका ७१ संगठठि संस्था र सतमतिको रू.२९ अबि ५७ 
करोड ३२ लाख लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । सतमतििफि  १ एकाइको रू.७३ करोड ४२ लाख 
११ हजारको लेखापरीक्षण गनि बािँकी रहेको छ ।  

3. प्रार्वतधक सहायिा - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, 2076 को दफा ३5 मा सबै 
कारोवारको लेखा र र्वत्तीय र्ववरण पेस गरी लेखापरीक्षण गराउनपुने व्यवस्था छ । बजेट वक्तव्य 
२०७७।७८ मा 7 कायिक्रमका लातग रू.33 करोड 52 लाख 82 हजार प्रार्वतधक सहायिा प्राप्त 
हनेु उल्लेख छ ।प्रार्वतधक सहायिा अन्िगिि भएको खचिको र्ववरण उपलब्ध गराएको छैन । प्रार्वतधक 
सहायिाअन्िगिि भएको खचिको र्ववरण पेस गरी लेखापरीक्षण गराउनपुदिछ । 

4. सोझै भकु्तानी - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, 2076 को दफा 35 मा सबै 
कारोवारको लेखापरीक्षण गराउनपुने व्यवस्था छ ।मन्रालय अन्िगिि नेपाल कृर्ष बजार र्वकास 
कायिक्रमको लातग स्वीस र्वकास तनयोगबाट प्राप्त रू.12 करोड 61 लाख 81 हजार र खाद्य िथा 
पोषण सरुक्षा सधुार आयोजनाको अन्िरािर्िय कृर्ष र्वकास कोषबाट प्राप्त रू.14 करोड 35 लाख 27 
हजार सोझै भकु्तानीबाट खचि गरेकोमा लेखापरीक्षण गराएको छैन । ऐनको व्यवस्थाबमोजजम उक्त खचिको 
लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कायािलयबाट गराउनपुदिछ। 
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5. आवतधक योजना कायािन्वयन - पन्रौँ योजनाअन्िगिि २०७७।७८ मा केही प्रमखु खाद्य वस्िकुो 
उत्पादकत्वको लक्ष्य िथा प्रगति जस्थति देहायअनसुार रहेको छ: 

नतिजा सूचक इकाई 
२०७५।७६ 
आधार वषि 

२०७७।७८ 
को लक्ष्य 

प्रगति 
प्रगति 
प्रतिशि 

कृर्ष के्षरको वरृ्र्द् दर प्रतिशि 5 5.1 2.85 55.88 

कुल गाहिस््य उत्पादनमा 
कृर्ष के्षरको योगदान 

प्रतिशि 27 25 24.90 १००.४ 

खाद्य वस्ि ुउत्पादनिफि       

धान मेर्िक टन प्रति हेक्टर (हजारमा) ३.७६ ४.१६ ३.८२ 91.83 
मकै मेर्िक टन प्रति हेक्टर (हजारमा) २.८४ ३.५५ ३.०५ 85.92 

गहुिँ मेर्िक टन प्रति हेक्टर (हजारमा) २.८५ ३.३ २.८० 84.85 

िरकारी मेर्िक टन प्रति हेक्टर (हजारमा) १४.३७ १७.१ १४.४५ 84.50 

आल ु मेर्िक टन प्रति हेक्टर (हजारमा) १६.०५ १९.२० १७.१५ 89.32 
फलफूल मेर्िक टन प्रति हेक्टर (हजारमा) ९.८१ ११.२ १०.६५ 95.09 

मन्रालयबाट प्राप्त प्रगति प्रतिवेदनअनसुार पन्रौँ योजनामा कृर्ष क्षेरको वरृ्र्द् दर लक्ष्य 5.८ 
प्रतिशि र यो वषि 5.1 प्रतिशि रहेकोमा 2.85 प्रतिशि प्रगति हािँतसल भएको र कुल गाहिस््य 
उत्पादनमा कृर्ष क्षेरको योगदान 25 प्रतिशिमा झाने लक्ष्य रहेकोमा 24.90 प्रतिशि पगेुको उल्लेख 
छ। योजनामा कृर्षजन्य वस्िहुरूको प्रतिस्पधाित्मक क्षमिा वरृ्र्द् गने, साना र मझौला स्िरका 
कृर्षयन्रको आपूतिि गने, कृर्ष क्षेरलाई व्यावसार्यक िथा नाफामूलक बनाउने, नयािँ प्रर्वतधको उपयोग 
िथा कृर्ष प्रसार सेवामा र्कसानको समान पहुिँच परु् याउने उल्लेख भए िापतन कायािन्वयनको नतिजा 
सन्िोषजनक छैन । आवतधक योजनाको लक्ष्यअनसुार वार्षिक कायिक्रमको लक्ष्य तनधािरण गरी प्रगति 
हातसल गनुिपदिछ । 

आधार वषिमा माछा, दूध, अण्डा र मासकुो उत्पादकत्व क्रमश: ४.९३ मेर्िकटन प्रति हेक्टर, 
१ हजार १८८ तलटर प्रति दधुाल ुपश ुबेि, २४५ गोटा प्रति पन्छी र ७५ के.जी. प्रति बध गररएको 
पश ुरहेकोमा २०७७।७८ मा माछा उत्पादन प्रति हेक्टर ४.९९ टन, गाईको दूध प्रति बेि १ हजार 
२२४ तलटर, मास ु८४.१ के.जी. प्रति पश,ु अण्डा २५६ प्रति के.जी. उत्पादन भएको उल्लेख छ । 
शिप्रतिशि भन्दा बढी प्रगति देजखए िापतन माछा, मास ु र दूधजन्य पदाथिको आयाि क्रमशः बढी 
रहेकोले तनधािरण गरेको लक्ष्यको यथाथििा यर्कन गनुिपदिछ । 

6. ठदगो र्वकास लक्ष्य - ठदगो र्वकासको पररमाणात्मक लक्ष्यमा सन ्२०२२ सम्म प्रति व्यजक्त खाद्यान्न 
उत्पादन ४१८ र्कलोग्राम,  प्रति हेक्टर जतमनको उत्पादकत्व अमेररकी डलर ४ हजार ६४६, कुल 
खेिीयोग्य जतमन मध्ये ६० प्रतिशिमा वषैभरर तसिँचाई सरु्वधा, माटोमा जैर्वक पदाथिको मारा ३.९२ 
प्रतिशि परु् याउने उल्लेख छ । प्रगति प्रतिवेदन ियार गरी अनगुमन र मूल्याङ्कन गनुिपदिछ। 

7. बजेट वक्तव्य कायािन्वयन -  बजेट वक्तव्य 2077।78 मा उल्लेख भएका कायिक्रममध्ये उत्पादन 
िथा रोजगार प्रवर्द्िन कायिक्रममाफि ि १ हजार जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराउने, प्राङ्गाररक उपज 
तनयािि सहयोग कायिक्रम सञ्चालन गने, स्रोि बीउमा उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने, 
२०७५।७६ मा सम्झौिा भएका तनमािणाधीन शीि भण्डार गहृहरूको तनमािण सम्पन्न गने, नश्ल सधुार 
कायिक्रममा बोयर,  मरुाि र माछाको भरुा आयाि गने, स्थानीय िहमा लागि सहभातगिामा बाई ब्याक 
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प्रणाली स्थापना गनि खाद्य गोदाम घर तनमािणसर्हि अन्य पूवािधार सहयोग कायिक्रम सञ्चालन गने, सािै 
प्रदेशका ७८ स्थानमा कृर्ष थोक बजार तनमािण कायिक्रम कायािन्वयन गने र खाद्य सरुक्षा िथा आपूतिि 
व्यवस्थापनलाई सदुृढ िलु्याउन र कृर्ष उपजको मूल्य सतुनजिििाको लातग १०० खाद्य भण्डारण केन्र 
स्थापना गने लगायिका कायिक्रम कायािन्वयन गरेको छैन । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका कायिक्रम 
कायािन्वयन गनुिपदिछ। 

8. कायिक्रम सञ्चालन - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वजत्तय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा 19 मा स्वीकृि 
बजेट िथा कायिक्रमको अतधनमा रही बजेट कायािन्वयन गने कििव्य र जजम्मेवारी सम्बजन्धि लेखा 
उत्तरदायी अतधकृि र मािहिका जजम्मेवार व्यजक्तको हनेु उल्लेख छ। कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास 
मन्रालय, पश ुसेवा र्वभाग, कृर्ष र्वभाग, खाद्य पोषण िथा सरुक्षा सधुार आयोजनालगायिका ८ कायािलयले 
वार्षिक कायिक्रममा समावेश २५६ कायिक्रम सञ्चालन नगरेकोले िी कायिक्रममा र्वतनयोजन भएको रू.56 
करोड 22 लाख 69 हजार बजेट खचि गरेका छैनन ्।बजेट र्वतनयोजन,  खचि र उपलजब्धलाई कायिसम्पादन 
मूल्याङ्कनसिँग आवर्द् गरी अपेजक्षि प्रगति हातसल गनुिपदिछ।  

9. संगठन संरचना - मन्रालयबाट प्राप्त र्ववरणअनसुार मन्रालय र अन्िगििका कायािलयको कमिचारी 
दरबन्दी 2 हजार 259 रहेकोमा 1 हजार 684 पदपूतिि भई 575 ररक्त रहेको देजखन्छ । संघीय 
शासन प्रणाली लागू भएपतछ संघमा रहेको कृर्षसम्बन्धी र्वतभन्न अतधकार प्रदेश र स्थानीय िहमा समेि 
हस्िान्िरण भएकोले िीनै िहको अतधकार सूची र कायिबोझ र्वश्लषेण गरी दरबन्दी व्यवस्थापन गनुिपदिछ। 

10. अनदुान - मन्रालयले यो वषि रासायतनक मल खररद, उन्नि बीउ तबजन, उत्पादन एवं खररद, मत्स्य 
र्वकास, बाली संरक्षण िथा र्वकास, कृर्ष यान्रीकरण िथा खाद्य सरुक्षा, बाली िथा पशधुन बीमा, 
िरकारी खेिी, पोखरी तनमािणलगायिका र्क्रयाकलाप सञ्चालन गनि रू.२३ अबि ४ करोड ४१ लाख 
बजेट व्यवस्था गरेकोमा रू.1९ अबि ६८ करोड २ लाख अनदुान र्विरण गरेको छ । सो मध्ये 
रासायतनक मल खररदका लातग कृर्ष सामग्री कम्पनी तलतमटेडलाई रू.8 अबि 76 करोड 17 लाख र 
साल्टिेतडङ कपोरेसन तलतमटेडलाई रू.3 अबि 30 करोड समेि रू.12 अबि 6 करोड 17 लाख (६१.२९ 
प्रतिशि) अनदुान ठदएको छ । 

10.1 मन्रालयबाट प्राप्त र्ववरणअनसुार र्वगि 5 वषिमा कृर्ष क्षरेमा अनदुान र्विरण र उत्पादनको अवस्था 
तनम्नानसुार छ: 

आतथिक वषि अनदुान  
(रू.करोडमा) 

खाद्यान्न उत्पादन 
(मेर्िक टन हजारमा) 

िरकारी उत्पादन 
(मेर्िक टन हजारमा) 

फलफूल उत्पादन                    
(मेर्िक टन हजारमा) 

लक्ष्य प्रगति प्रगति 
प्रतिशि लक्ष्य प्रगति प्रगति 

प्रतिशि लक्ष्य प्रगति प्रगति 
प्रतिशि 

2073।74 1078 9325 9345 100 3700 4125 111 1211 975 80 
2074।75 876 9792 9657 9९ 3800 4099 107 1339 1010 75 
2075।76 1229 10476 10328 98 4000 4271 106 1480 1178 78 
2076।77 १६८३ 10390 10369 99 4089 4089 100 1300 1096 84 
2077।78 1९६८ 10८०० 1०५५८ ९७.७६ 4२८० ४१९६ 9८ 1305 1360 104 

गि वषिको िलुनामा यो वषि कृर्ष क्षेरको अनदुानमा 1६.९३ प्रतिशिले वरृ्र्द् गरी रू.1९ अबि 
६८ करोड खचि गरेकोमा खाद्यान्न उत्पादन १.८२ प्रतिशि, िरकारी उत्पादन २.६१ प्रतिशि र फलफूल 
उत्पादन २४.०९ प्रतिशि वरृ्र्द् भएको उल्लेख गरेको छ । र्वगि ५ वषिमा अनदुान बढेको अनपुािमा 
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कृर्षजन्य उत्पादनको वरृ्र्द् हनु सकेको छैन । अनदुानको उपयोगबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वरृ्र्द् 
गरी लक्ष्य िथा उपलजब्धको र्ववरण अद्यावतधक गनुिपदिछ । 

10.2 कृर्षजन्य वस्िकुो र्वगि ५ वषिको आयािको अवस्था तनम्नानसुार छ:  
(रू.करोडमा)                                                                                    

बाली २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८ 
धान/चामल २३७८ २९५३ ३१४३ ३५६९ ४३३५ 
गहुिँ २४७ २९० ५७९ ८१७ १०४४ 
मकै १०६३ १२२६ १२५५ १४७५ १५९४ 
िरकारी २१५४ २३७१ २८६६ ३३०५ ३५८० 
फलफूल १२२९ १४६९ १८१० २०७५ २१३४ 
अन्य ४९४०६ ४९९१५ ४३३२४ ४७८७२ ६२४३९ 
जम्मा ५६४७७ ५८२२४ ५२९७७ ५९११३ ७५१२६ 
वठृि प्रतिशि  ३.०९ (९.०१) ११.५८ २७.०९ 

उजल्लजखि िातलकाअनसुार कृर्षजन्य वस्िकुो आयाि वरृ्र्द्दर २०७५।७६ को िलुनामा 
२०७६।७७ मा ११.५८ प्रतिशि र २०७६।७७ को िलुनामा २०७७।७८ मा २७.०९ प्रतिशि 
रहेकोले वस्िकुो आयाि वषेनी बढ्दै गएको देजखन्छ । कृर्षमा अत्मतनभिर हनु नसक्दा प्रत्येक वषि 
आयािसमेि वरृ्र्द् भइरहेको देजखयो । कृर्ष उत्पादन वरृ्र्द् र आयाि प्रतिस्थापन हनेु गरी अनदुान 
नीतिमा पनुरावलोकन हनुपुदिछ । 

10.3 रासायतनक मलको आवश्यकिा  पर्हचान िथा र्वश्लषेण गरी खररद योजना ियार नहुिँदा समयमा मल 
आपूतिि हनु नसकी कृषकले खेिी लगाउने समयमा रसायतनक मल प्राप्त गनि सकेका छैनन ्।  

 यो वषि ४ लाख ६५ हजार मेर्िक टन  रासायतनक  मल खररदको लातग १६ ठेक्का व्यवस्थापन 
भएकोमा १ लाख मेर्िक टनको ठेक्का  रद्द  भएको, ६० हजार मेर्िक टन मल आपूतििसम्बन्धी मदु्दा 
अदालिमा र्वचाराधीन रहेको र २५ हजार मेर्िक टन यो वषि प्राप्त नभई २०७८।७९ मा प्राप्त हनेु 
क्रममा रहेकोले यो वषि १० ठेक्कावाट २ लाख ७२ हजार ६८१.६० मेर्िक  टन मल प्राप्त  भएको छ । 
रासायतनक मलको माग, आपूतिि र र्विरणबीच सन्िलुन कायम गदै ठेक्का सम्झौिाअनसुार मल आपूतिि 
नगने आपूतििकिािलाई  प्रचतलि कानूनअनसुारको कारवाही गरी समयमा मल आपूतिि गनुिपदिछ ।  

10.4 सशिि अनदुान ठदएको रकम आतथिक वषिको अन्िमा बचि भएमा र्फिाि गनुिपदिछ । यस वषि रासायतनक 
मल खररदका लातग कृर्ष सामग्री कम्पनी तलतमटेडलाई रू.८ अबि ७६ करोड १६ लाख र  साल्ट िेतडङ 
कपोरेसन  तलतमटेडलाई  रू.३ अबि ३० करोड तनकासा ठदएकोमा खचि नभएको रकम रू.२ अबि ६४ करोड 
८७ लाख र्फिाि नगरेकोमा २०७८।७९ को मल खररद अनदुान तनकासा गदाि उक्त रकम समायोजन 
गरेको उल्लेख गरे िापतन प्रमाण पेस नभएको व्यहोरा औलँ्याएपतछ मन्रालयले २०७९।३।२४ मा 
उक्त रकम महालेखा तनयन्रक कायािलयको केन्रीय र्हसाबमा र्फिाि गरेको छ ।  

10.5 अनदुानको मल र्विरण व्यवस्थापन तनदेजशका, २०७७ को दफा १७ मा मल आपूतिि िथा र्विरण 
व्यवस्थापन सतमतिले मलको मूल्यमा कृषकहरूको लागि सहभातगिा हनेु गरी मलको आयाि र्वन्दकुो 
मूल्य र मल र्विरक कम्पनीको र्वक्री  मूल्य तनधािरण गने व्यवस्था छ । रासायतनक मल अनदुानको 
मूल्य २०७३।८।१४ मा पनुरावलोकन भएकोमा ित्पिाि पनुरावलोकन भएको देजखएन।रासायतनक 
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मलको मूल्य तनधािरण भएको वषि २०७३।७४ मा  मलको  लागि मूल्य प्रति मेर्िक टन यरुरयाको 
रू.३५ हजार ८०१,  डी.ए.पी.को रू.४७ हजार ९८० र पोटासको रू.३४ हजार ८८ रहेकोमा आयाि 
तबन्दमुा कृषकले तिनुिपने मलको मूल्य क्रमश: रू.१४ हजार, रू.४३ हजार र रू.३१ हजार तनधािरण  

गरेको  देजखयो। यो वषि  मलको लागि मूल्य यरुरयाको रू.४७ हजार ४१६, डी.ए.पी.को रू.५३ हजार 
२३९ र  पोटासको रू.३७ हजार ६५२ भएकोमा क्रमशः ३२.४४, १०.९६ र १०.११ प्रतिशिले लागि 
वरृ्र्द् भएको छ। लागिका आधारमा मलको मूल्य समायोजन गनुिपदिछ ।  

10.6 रासायतनक मल खररद गनि यो वषि लागि अनमुान स्वीकृि गरेको छैन। र्वतभन्न आपूतििकिािबाट रासायतनक 
मल खररद गदािको मूल्य यरुरयाको प्रति मेर्िक टन रू.३७ हजार ६७९ देजख रू.५६ हजार ९४३, डी.ए.पी.को 
रू.४६ हजार ५५९ देजख रू.५८ हजार ६५८ र पोटासको  रू.३७ हजार २४९ देजख रू.३७ हजार ६५३ 
रहेको देजखयो ।कृर्ष सामग्री कम्पनी तलतमटेडले २ लाख ७२ हजार ६८२ मेर्िक टनका लातग रू.१३ अबि 
३६ करोड ८५ लाख र साल्ट िेतडङ कपोरेसन  तलतमटेडले १ लाख २७ हजार ५२७ मेर्िकटनका लातग 
रू.५ अबि ६१ करोड ७५ लाख समेि रू.१८ अबि ९८ करोड  ६० लाखको मल खररद प्रर्क्रयामा  

र्वतभन्न  आपूििकको खररद लागि फरक फरक  देजखएकोले खररद कायि तमिव्ययी हनु सकेको देजखएन। 

खररद योजनाअनसुार समयमा नै खररद नगरी समय व्यिीि भएपतछ खररद प्रर्क्रया शरुु गदाि 
यरुरया खररद २ लाख ५२ हजार ३३० मेर्िकटनमा रू.१ अरब ९६ करोड ४७ लाख, डी.ए.पी.को खररद 
१ लाख ३२ हजार ५०५ मेर्िकटनमा रू.७६ करोड ७८ लाख र पोटास खररद १५ हजार ३७४ 
मेर्िक टनमा रू.४२ लाखसमेि यो वषि खररद गररएको ४ लाख २०९ मेर्िकटन रासायतनक मलमा 
रू.२ अबि  ७३ करोड ६६ लाख बढी व्ययभार परेको देजखयो । नेपाल सरकारले कृर्ष सामग्री कम्पनी 
तलतमटेड र साल्ट िेतडङ्ग कपोरेसन तलतमटेडमाफि ि ्खररद गरी र्वक्री र्विरण हुिँदै आएको रासायतनक 
मलको खररद कायि तमिव्ययी बनाउनपुदिछ।  

10.7 अनदुानको मल र्विरण व्यवस्थापन तनदेजशका, २०७७ को दफा २१ मा मल र्विरण गने कम्पनी र 
र्वके्रिाले आफ्नो जजम्मेवारी अनरुूप कायि गरे नगरेको सम्बन्धमा मल आपूतिि िथा र्विरण व्यवस्थापन 
सतमति,  प्रार्वतधक सतमति र मन्रालय स्वयंले मलको गणुस्िर, आपूतिि िथा तबक्री र्विरण व्यवस्थापनको 
सम्पूणि र्क्रयाकलाप अनगुमन, तनरीक्षण िथा मूल्याङ्कन गने गराउने व्यवस्था छ । अनदुानको मल 
र्विरण गदाि मल आपूतिि िथा र्विरण सतमतिले कृषकहरूको लागि सहभातगिा हनेु गरी  मल र्विरक 
कम्पनीको आयाि र्वन्दकुो लातग तनधािरण गररएको  तबक्री मूल्यमा स्थानीय सतमतिले स्थानीय िहको 
तबके्रिाको तबक्री केन्रसम्म लाग्ने ढुवानी भाडा र सञ्चालन खचि वापि बढीमा प्रति के.जी रू.१।- जोडी 
तबक्री मूल्य  कायम  गरी मल र्विरण गनुिपने व्यवस्था छ । तबक्री मूल्य साविजतनक रूपमा प्रकाशन 
गरी सो मूल्यमा सहजरूपमा गणुस्िरयकु्त मल कृषकलाई तबक्री र्विरण भएको सतुनजिि हनेु गरी 
अनगुमन,  तनरीक्षण िथा मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन ियार हनुपुदिछ। 

10.8 आतथिक कायिर्वतध िथा र्वजत्तय उत्तरदार्यत्त्व ऐन, २०७६ को दफा ५९ (८) मा खररद सम्झौिाको 
अन्त्य भएमा कायिसम्पादन जमानि वापिको रकम जफि हनेु व्यवस्था छ । सम्झौिाअनसुार मल 
आपूतिि नगने ३ आपूििकसिँगको सम्झौिा अन्त्य गरी जफि गरेको कायिसम्पादन जमानि रू.२४ करोड 
३५ हजार संघीय संजचि कोष दाजखला नगरी कृर्ष सामाग्री कम्पनीको खािामा जम्मा गरेको 
छ। सम्झौिाको शििअनसुार आपूतििकिािले मल आपूतिि नगरेको कारण नेपाल सरकारलाई क्षति भएको 
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र कम्पनीलाई मल खररदको लातग सञ्चालन खचि समेि  सशिि अनदुानबाट तनकासा ठदएकोले जफि 
भएको कायिसम्पादन जमानि रकम संघीय सजञ्चि कोष दाजखला हनुपुदिछ। 

10.9  रासायतनक मल आपूतििको क्रममा क्षति हनु गई गणुस्िर परीक्षण गदाि असफल भएको डी.ए.पी. मल 

१ लाख ५४ हजार ६७९ बोरा वीरगञ्जको सखु्खा बन्दरगाह तससैयामा २०७७।३।१२ देजख बेवाररसे 
अवस्थामा रहेको छ ।उक्त मल समयमा व्यवस्थापन नहुिँदा वािावरणमा समेि प्रतिकूल प्रभाव परेकोले 
समयमै कारबाही गरी र्कनारा लगाउनपुदिछ । 

11. वैदेजशक सहायिा - दाि ृतनकायको अनदुान िथा ऋण सहयोगमा सञ्चातलि तनम्न ४ आयोजनामा रू.२८ अबि 
४३ करोड ७५ लाख खचि गने सम्झौिा भएकोमा यस वषिसम्म रू.३ अबि २३ करोड खचि भएको छः   

 (रू.लाखमा) 

क्र.सं. आयोजनाको नाम दाि ृतनकाय 
आयोजना सञ्चातलि 

जजल्ला 
आयोजना शरुु 

वषि 

आयोजना 
सम्पन्न हनेु 

वषि 

सम्झौिा 
रकम 

खचि 
खचि 

प्रतिशि 

1.  कृर्ष के्षर र्वकास कायिक्रम आइफाड/स्वीस 10 जजल्ला 2075।76 2080।81 69452 ५३२२ ७.६६ 
2.  नेपाल लाइभस्टक सेक्टर 

इनोभेसन आयोजना 
र्वश्व बैङ्क २८ जजल्ला 2074।75 2080।81 87872 1१7454 19.86 

3.  खाद्य िथा पोषण सरुक्षा सधुार 
आयोजना 

आई.डी.ए. ८ जजल्ला 2075।76 2080।81 ३2151 ९१६० 2८.४९ 

4.  ग्रामीण उद्यम िथा आतथिक 
र्वकास आयोजना 

आई.डी.ए. ३५ जजल्ला 
अन्िगििका १७१ 
स्थानीय िह 

2077।78 2081।82 94900 364 0.38 

     जम्मा २८४३७५ ३२३०० ११.३६ 

कृर्ष क्षेर र्वकास कायिक्रम, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना र खाद्य िथा पोषण 
सरुक्षा सधुार आयोजनाको 50 प्रतिशिभन्दा बढी अवतध समाप्त हुिँदा खचि क्रमश: ७.६६, १९.८६ र 
2८.४९ प्रतिशि रहेको छ । लक्ष्यअनसुार कायिक्रम सञ्चालन गनि आयोजनाहरूले समय, कायिक्रम िथा 
बजेट खचि बीच िादाम्यिा तमलाई वैदेजशक सहायिाको उपयोग गनुिपदिछ ।    

12. परामशि सेवा - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को  दफा २९ मा साविजतनक तनकायले कायािलयमा 
उपलब्ध जनशजक्तबाट कुनै काम हनु नसक्ने भएमा  परामशि सेवा खररद गनि सर्कने उल्लेख छ । 
तनम्न ४ आयोजनामा यो वषिसम्म रू.3 अबि ८९ करोड ८९ लाख खचि भएको मध्ये परामशि सेवामा 
रू.६४ करोड ९ लाख खचि गरेको छ ।  

(रू.लाखमा) 

क्र.सं. आयोजनाको नाम कुल सम्झौिा 
रकम 

२०७७।७८ 
सम्मको 

आयोजनाको 
खचि 

२०७७।७८ 
सम्मको 

परामशि सेवाको 
खचि 

कूल खचि र 
परामशि सेवाको 
खचिको िलुना 
(प्रतिशि) 

1.  कृर्ष के्षर र्वकास कायिक्रम 69452 5322 ५६३ 10.57 
2.  नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना 87872 17454 १४५१ ८.३1 
3.  खाद्य िथा पोषण सरुक्षा सधुार आयोजना 3२१५१ ९१६० 2676 २९.२१ 
4.  जलवाय ुप्रकोप समतु्थान तनमािण आयोजना 6000 7053 1719 २४.३७ 

 जम्मा १९५४७५ ३८९८९ ६४०९ १६.४४ 

 यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्नानसुार छन: 



कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास मन्रालय 

 253 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

12.1 उजल्लजखि आयोजनाहरूमा परामशि सेवामा कुल खचिको ८.३१ देजख २९.२१ प्रतिशि सम्म खचि भएको 
देजखन्छ।दईु आयोजनाले आयोजना कायािन्वयन, अनगुमन र मूल्याङ्कन समेि परामशिदािाबाट गराएको 
कारण परामशि सेवा खचि बढ्न गएको छ।आयोजना कायािन्वयन, अनगुमन र मूल्याङ्कन, खररद, लेखा 
लगायिका काम आयोजनाको जनशजक्तले गनि सक्ने कामको लातग परामशि सेवा खररद नगरी नेपाल 
सरकारकै जनशजक्तबाट गराई यस्िो खचिमा तनयन्रण गनुिपदिछ । 

12.2 साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२ अनसुार परामशि सेवाको नम्सि ियार गरी लागि 
अनमुान ियार गनुिपनेमा नेपाल सरकारले हालसम्म नम्सि ियार गरेको छैन । दािासिँग भएको सम्झौिामा 
पतन परामशिदािा खररदसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरेको छैन । साथै लागि अनमुान ियार गनि 
परामशिदािाहरूको पाररश्रतमक दर पतन तनधािरण गरेको पाइएन । मातथ उजल्लजखि ४ आयोजनाले 
परामशि सेवामा रू.६४ करोड ९ लाख खचि गदाि नम्सि र पाररश्रतमक दर तनधािरण नगरी लागि अनमुान 
ियार गरेर परामशि सेवा खररद गरेका छन ्। उक्त तनकायहरूले परामशि सेवा खररद गदाि एकै प्रकृतिका 
कायि गने परामशिदािाहरूको पाररश्रतमकमा एकरूपिा समेि छैन । नम्सि र पाररश्रतमक दर तनधािरण 
गरी परामशि सेवा खररदमा एकरूपिा र तमिव्यर्यिा ल्याउनपुदिछ । 

12.3 आयोजना तडजाइन गदाि तनधािरण गररएको संख्यामा परामशिदािा राख्नपुदिछ । कृर्ष क्षेर र्वकास 
कायिक्रमको आयोजना तडजाइन प्रतिवेदनको बुिँदा नं. १८ मा आयोजनाको लातग आवश्यक परामशि सेवा 
साविजतनक खररद ऐन, २०६३  र तनयमावली, २०६४  अनसुार खररद गनुिपने व्यवस्था छ । साथै 
साविजतनक खररद तनयमावलीको तनयम ३१(१) मा रू.२० लाखभन्दा बढी  लागि अनमुानको परामशि 
सेवा बोलपरको माध्यमबाट खररद गनुिपने व्यवस्था छ । आयोजना कायािन्वयन तनदेजशकामा ६१ 
परामशिदािा राख्न ेव्यवस्था रहेकोमा कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास मन्रालयको २०७७।१०।१९ को 
सजचवस्िररय तनणियबाट १३५ जना राख्न ेतनणिय गरी ९६ परामशिदािाको सेवा सोझै खररद गरी यो वषि 
रू.५ करोड ६२ लाख ७९ हजार खचि गरेको छ । आवश्यकिाको आधारमा प्रतिस्पधाि गराई तमिव्ययी 
िवरले परामशि सेवा खररद गनुिपदिछ । 

12.4 आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८(१) मा बातसन्दा व्यजक्तले नेपालमा स्रोि भएको सेवा शलु्क भकु्तानी 
गदाि कुल भकु्तानी रकमको पन्र प्रतिशिका दरले अतग्रम कर कट्टी गनुिपने व्यवस्था छ । कृर्ष क्षेर 
र्वकास आयोजनाले र्वज्ञको रूपमा तनयजुक्त गरेका १८ परामशिदािाहरूलाई सेवा शलु्क भकु्तानी गदाि 
पन्र प्रतिशिका दरले अतग्रम कर कट्टा गनुिपनेमा पाररश्रतमकको रूपमा गणना गदाि रू.१७ लाख ५० 
हजार करकट्टी गनि छुट भएको देजखयो । उक्त कर रकम असलु गरी संघीय सजञ्चि कोष दाजखला 
गनुिपदिछ । 

12.5 खाद्य िथा पोषण सरुक्षा सधुार आयोजनाले यो वषि आयोजनाका र्वत्त िथा खररद र्वज्ञलाई भकु्तानी 
गरेको रू.२८ लाख १३ हजार र प्रार्वतधक सहायिाबाट परामशि  सेवाको लातग रू.१४ करोड ३५ 
लाख २७ हजारसमेि रू.१४ करोड ६३ लाख ४० हजार (३७.९५ प्रतिशि) खचि गरेको छ। र्वकास 
कायिक्रममा खचि गनुिपने वैदेजशक सहायिाको ठूलो र्हस्सा परामशि सेवामा खचि भएकोले यसमा सधुार 
गनुिपदिछ। 

13. गणुस्िर परीक्षण - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १११ मा खररद सम्झौिा 
कायािन्वयन गदाि गणुस्िर तनरीक्षण र परीक्षण गनुिपने उल्लेख छ । खाद्य ऐन, २०३३ को दफा ७ 
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अनसुार खाद्य वस्ि,ु फलफूल िथा िरकारीको गणुस्िर परीक्षण गनुिपने व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा 
देजखएका व्यहोरा तनम्नानसुार छन:् 

13.1 खाद्य प्रर्वतध िथा गणु तनयन्रण र्वभागको प्रयोगशालामा व्याक्टेररयाको आंजशक रूपमा गणुस्िर परीक्षण 
गने सरु्वधा भए पतन भाइरसको परीक्षण गने सरु्वधा उपलव्ध छैन । र्वभागले हालसम्म १४० वस्िकुो 
मापदण्ड तनधािरण गनि नसक्दा िी वस्िकुो गणुस्िर परीक्षण हनु सकेको छैन । यो वषि ३ हजार २७० 
खाद्य पदाथि, दाना र खाद्य आहार पदाथिको परीक्षण गने लक्ष्य रहेकोमा १ हजारको परीक्षण गरेको छ । 
बजारको आकार िथा परीक्षण गने वस्िहुरूको प्रकारको आधारमा उक्त परीक्षण प्रयाप्त नभएकोले 
गणुस्िर परीक्षणको दायरा र्वस्िार गनुिपदिछ । 

13.2 रार्िय खोप उत्पादन प्रयोगशालाले उत्पादन गरेका रेतबज, भ्यागिेु, चरचरे जस्िा जनावरहरूमा लाग्ने 
रोगहरूको भ्याजक्सनहरूको गणुस्िर परीक्षण गने व्यवस्था उपलब्ध छैन । गणुस्िर परीक्षणको अभावमा 
उत्पाठदि  भ्याजक्सनहरूको र्वश्व पश ुस्वास््य संगठनबाट मान्यिा  प्राप्त  गरेको छैन । 

13.3 रार्िय खोप उत्पादन प्रयोगशाला भवन तनमािणको िीन तबलको रू.९ करोड ४० लाख ७९ हजार र 
केरीय कृर्ष प्रयोगशाला भवन तनमािणको रू.१ करोड ८४ लाख २२ हजार भकु्तानी ठदिँदा गणुस्िर 
परीक्षण गरेको छैन । तनमािण कायिको ठदगोपना सतुनजिि गनि गणुस्िर परीक्षण िथा तनयन्रणलाई  
अतनवायि र प्रभावकारी बनाउनपुदिछ। 

14. र्वषादी व्यवस्थापन - जीवनाशक र्वषादी व्यवस्थापन ऐन, २०७६ अनसुार पञ्जीकरण गररएका 
र्वषादीहरूमा कीटनाशक, ढुसीनाशक, व्याक्टेररयानाशक, सलुसलेुनाशक, शंखेकीरानाशक, मसुानाशक, 
र्करानाशक वानस्पतिक र जैर्वक समूहका र्वषादीहरूमा सामान्य नामका आधारमा १६५ वटा र 
व्यापाररक नामका आधारमा ३ हजार ३५ र्वषादी पञ्जीकरण भएका छन ्। केन्रबाट प्राप्त र्ववरण 
अनसुार र्वतभन्न आयािकिािले यो वषि रू.७९ करोड ३८ लाख ४ हजार मूल्यको २० लाख ५ हजार 
५१५ र्कलोग्राम र्वषादी आयाि गरेको देजखन्छ । र्वषादीको बढ्दो प्रयोगले मानव, जीवजन्ि ु र 
वािावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पने भएकोले यसको आयाि, उपयोग र भण्डारणको उजचि व्यवस्थापन 
हनुपुदिछ । 

कृर्ष र्वभाग 
कृर्ष र्वकाससम्बन्धी कायिक्रम सञ्चालन, कृर्षको र्वर्वधीकरण र व्यावसार्यकिाको र्वकास गरी  खाद्य 

सरुक्षाको सतुनजिििा र गररबी न्यूनीकरणमा योगदान गने मखु्य उदे्दश्य रहेको र्वभागअन्िगिि 6 केन्रीय तनकाय 
र 14 फामि िथा केन्र रहेका छन ्। 

15. बाली बीमा - कृर्ष िथा पशपुन्छी बीमा तनदेजशका, २०७० अनसुार यो वषि  बाली बीमा गदाि बीमा 
र्प्रतमयमको ७५ प्रतिशि नेपाल सरकारले व्यहोने कायिक्रम अन्िगिि र्वभागले बीमा सतमतिको कोषमा 
रू.५ करोड ४५ लाख भकु्तानी ठदएको छ । र्वभागले कोषलाई यो वषि २ हजार ८२४ कृषकको 
रू.१ अबि ३६ करोड ५० लाखको बीमा गदाि रू.७ करोड २७ लाख बीमा र्प्रतमयम तनधािरण गरी 
र्प्रतमयमको ७५ प्रतिशिले हनेु अनदुान रकम खचि लेखेको छ । बीमा र्प्रतमयम भकु्तानी, जजल्लागि 
बीमा,  क्षतिपूतिि  र  बीमाबाट लाभ प्राप्त गने लाभग्राहीको र्ववरण नराखेको र अनलाइन सूचना प्रणाली 
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स्थापना नभएकोले कायिक्रमको कायािन्वयन जस्थति र्वश्लषेण गनि सर्कएन । बीमा कायिक्रमबाट लाभग्राही 
लाभाजन्वि भएको सतुनजिि गनुिपदिछ । 

16. उख ुकृषक अनदुान - र्वभागको स्वीकृि कायिक्रमअनसुार उख ुकृषकहरूलाई रू.९६ करोड ६४ लाख 
अनदुान भकु्तानी गरेको र्ववरण प्राप्त भएको छ ।कायािन्वयन गने तनकाय र्वभागले यसको अनगुमन 
िथा मूल्याङ्कन गरेको छैन । तनजिि समयका लातग मार अनदुान ठदए िापतन क्रमश: उखकुो मूल्य 
खररदकिाि व्यवसायीले नै व्यहोने गरी नीतिगि तनणिय हनुपुदिछ । 

17. भवन र ल्याब तनमािण - नेपाल-भारि क्षेरीय व्यापार िथा पारवहन आयोजनाको सहयोगमा लतलिपरुमा 
रू.१४ करोड ५३ लाख ९ हजारमा तनतमिि अन्िरािर्ियस्िरको प्रयोगशाला भवन यो वषि केन्रीय कृर्ष 
प्रयोगशालालाई हस्िान्िरण गरेको छ । एक प्याकेजको बोलपर नै नपरेको र एक प्याकेजको बोलपर 
रद्द भएकोले उक्त भवनमा ल्याब स्थापनाका लातग यो वषि उपकरण खररद सम्झौिा हनु सकेको छैन। 
प्रयोगशालाले २०७८।७९ मा रू.६ करोड ७७ लाख १९ हजारको उपकरण खररद गरेकोमा कतिपय 
उपकरण  जडान भएको छैन । आयोजनाको म्याद नोभेम्बर २०२१ मा समाप्त भइसके िापतन 
प्रयोगशालाको तनमािण कायि सम्पन्न नभएकोले पूणि रूपमा सञ्चालनमा आएको छैन । उपकरणको 
व्यवस्थापन गरी ल्याब सञ्चालनमा ल्याउनपुदिछ । 

18. डीप टु्यबवेल जडान - कृर्ष याजन्रकीकरण प्रवर्द्िन केन्र, जनकपरुले छनोटको आधार बेगर १० डीप 
टु्यबवेल जडान गरी रू.२ करोड ३३ लाख ३५ हजार खचि गरेको छ। संघीय सरकारको तसिँचाइ 
मन्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय िहले पतन यो कायि सम्पादन गरररहेका छन ्।अतधकार क्षेरको 
स्पष्ट व्यवस्था गरी भतूमगि तसिँचाइ सरु्वधा र्वस्िार र कायािन्वयनको लातग डीप टु्यववेल जडान कायिको 
मापदण्ड िथा आधारहरू स्वीकृि गरी प्राथतमकिाको आधारमा डीप टु्यबवेल जडान गनुिपदिछ ।    

खाद्य प्रर्वतध िथा गणु तनयन्रण र्वभाग 
खाद्य पदाथिको स्वच्छिा एवं गणुस्िर तनयमन गरी उपभोक्ताको र्हि संरक्षण गनि गणुस्िरीय परीक्षण सेवा 

उपलब्ध गराउने,  स्थानीय स्िरमा खाद्य प्रर्वतधको र्वकास गनि सीपमूलक िातलम प्रदान गने,  खाद्य पोषण ज्ञान र्वस्िार 
र बाल आहारा र्वकासबाट कुपोषण न्यूनीकरण गने उदे्दश्यले र्वभागको स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको छ । 

19. कायिक्रम सञ्चालन -  खाद्य प्रर्वतध िथा गणु तनयन्रण कायािलय र्वराटनगर, हेटौँडा र भैरहवाका लातग 
हेड स्पेस र एक्सेसोररज सर्हिको  जज.सी.-एम.एसका लातग एक्सियाक्सन उपकरण खररद कायिक्रम 
सम्पादन हनु सकेको छैन । वार्षिक कायिक्रमबमोजजम कायि नहुिँदा र्वतनयोजन भएको रू.२२ करोड 
७२ लाखमध्ये रू.८ करोड ७४ लाख (३८ प्रतिशि) मार खचि भएको छ । नागररकको जीवनस्िरमा 
प्रत्यक्ष प्रभाव पाने खाद्य वस्िकुो गणुस्िर कायम नगने र अस्वस्थकर गतिर्वतधमा संलग्न उपर मदु्दा 
दायरको ि्याङ्क वरृ्र्द् भइरहेको अवस्थामा र्वभाग र मािहिका तनकायले बजारमा तनगरानी बढाई खाद्य 
प्रर्वतध र बजारमा सशुासन कायम गराउनपुदिछ। 

20. बजार तनरीक्षण -  र्वभाग िथा मािहि कायािलयबाट स्थानीय बजार, सपुरमाकेट िथा खाद्य उद्योगहरूको 
तनरीक्षण/अनगुमन गरी खाद्य िथा दानाको गि वषि ३ हजार ४५३ नमूना सङ्कलन भएकोमा यो वषि 2 
हजार 834 नमूना सङ्कलन गरेको देजखयो । सङ्कतलि नमूनामध्ये गणुस्िर नपगेुको वस्ि ुतबक्री गने 
102 व्यवसायीलाई कारबाहीको प्रर्क्रया अगातड बढाएको छ । खाद्य पदाथिको बजार खपि बर्ढरहेको 
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अवस्थामा नमूना सङ्कलनको संख्या घटेको देजखयो। खाद्य वस्िकुो न्यूनिम मापदण्ड पूरा नगने उत्पादक 
िथा तबके्रिा मातथ हनेु कारबाही समयमै हनु सकेको छैन । र्वभागले खाद्यलगायि अन्य वस्िकुो 
गणुस्िर परीक्षण गने कायि वरृ्र्द् गरी अनगुमन िथा कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउनपुदिछ।  

पश ुसेवा र्वभाग 
पशपुालन व्यवसायको र्वकास, र्वस्िार र र्वर्वधीकरण गने, पशजुन्य रोगहरूको उपचार गने, पश ुबीमा 

कायिक्रम सञ्चालन गने,  घािँसको बीउ उत्पादन गने एवं नश्ल सधुारका कायि गरी कुल रार्िय उत्पादनमा योगदान 
गने उदे्दश्यले र्वभागको स्थापना भएको हो । 

21. पश ुबीमा कायिक्रम -  कृर्ष िथा पशपुन्छी बीमा तनदेजशका, २०७० अनसुार  पश ुबीमा  गने कृषकको 
बीमा र्प्रतमयमको ७५ प्रतिशि अनदुान रू.१ अबि २४ करोड २२ लाख बाली िथा पशधुन बीमा कोषलाई 
भकु्तानी ठदएको छ । यो कायिक्रम २०७३।७४ देजख सञ्चातलि भई २०७७।७८ सम्म सबै जजल्ला 
समेटेिापतन पश ुबीमा गने कृषकको र्ववरण अद्यावतधक गरेको छैन । बीमाङ्क र बीमा र्प्रतमयमको 
तनधािरणका साथै क्षतिपूतिि ठदने कामसमेि तनजी क्षेरका बीमा कम्पनीबाट भइरहेको छ । पश ुसेवा 
र्वभाग मािहि संघीय सरकारको कायिक्रमहरू नभएको अवस्थामा संघीय स्िरबाट मार बीमा कायिक्रमको 
कायािन्वयन िथा अनगुमन र मूल्याङ्कन गने कायि जर्टल भएकोले प्रदेश िथा स्थानीय िहहरूको समेि 
भतूमका तनधािरण र समन्वयात्मक रूपमा सूचना प्रणाली व्यवस्थापन गरी कायिक्रम सञ्चालन गनुिपदिछ । 

22. क्षतिपूतिि दर - बडि फ्ल ुरोग तनयन्रण आदेश, २०६४ अनसुार पन्छीजन्य उत्पादन सामग्रीको प्रचतलि 
दररेट तनधािरण सतमतिले प्रत्येक वषिको श्रावण मर्हनातभर घरपालवुा पन्छी र पन्छीजन्य पदाथिको दररेट 
प्रचतलि बजार मूल्यको आधारमा तनधािरण गरी सोको जानकारी केन्रीय बडि फ्ल ु तनयन्रण समन्वय 
सतमतिमा पठाउनपुने व्यवस्था छ।काठमाडौं र लतलिपरुमा बडिफ्ल ु संक्रमण फैतलएपतछ र्वभागले 
२०७७।१०।१६ मा पन्छी नष्ट गने तनणिय गरेपतछ दर तनधािरण सतमतिले  २०७७।१०।२० मा दर 
तनधािरण गरी रू.१ करोड १२ लाख ६४ हजार क्षतिपूतिि भकु्तानी ठदएको छ । आतथिक वषिको शरुु र 
घटना घर्टसकेपतछको दर फरक पने भएकोले उक्त आदेशअनसुार श्रावण मर्हनातभर दर तनधािरण गरी 
कायािन्वयन गनुिपदिछ ।  

23. मेतसन प्रयोग - र्वभाग मािहि तनकायका लातग खररद गरेका मालसामानहरू सम्बजन्धि तनकायमा 
हस्िान्िरण गरी उपयोग गनुिपनेमा र्वभागले पश ुर्वकास फामि, प्रयोगशाला, क्वारेण्टाइन िथा चेकपोष्ट 
कायािलयका लातग २०७८ आषाढमा खररद गरेको रू.२१ लाख ६९ हजार मूल्यका ६० थान फतगङ्ग 
मेतसन र्वभागमै रहेको पाइयो । खररद गरेका मेतसनहरू सम्बजन्धि तनयकायलाई हस्िान्िरण गरी 
प्रयोगमा ल्याउनपुदिछ।  

24. म्याद नाघेका औषतध - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ३ मा आवश्यकिा पर्हचान 
गरी सामान खररद गनुिपने व्यवस्था छ ।पश ुसेवा र्वभागले २०७५।७६ मा खररद र हस्िान्िरणबाट 
प्राप्त गरेका ४९ प्रकारका रू.१९ लाख ६९ हजारका भेटेररनरी औषतध म्याद समाप्त भई प्रयोगर्वहीन 
अवस्थामा रहेकोले िी औषतधको उजचि व्यवस्थापन गनुिपदिछ । 

25. जग्गाधनी प्रमाणपजुाि - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्त्व तनयमावली, २०७७ को तनयम ९४ 
मा सरकारी सम्पजत्तको र्हनातमना नहनेु गरी लगि र से्रस्िासर्हि संरक्षण गने कििव्य कायािलय प्रमखु 
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र जजन्सी सामान जजम्मा तलने कमिचारीको हनेु व्यवस्था छ । राइजोतबयम िथा घािँसेबाली बीउ तबजन 
प्रयोगशालाले सन ्२०१७ सालदेजख धनषुाजस्थि राम मजन्दर गठुीको ४६ तबगाह जग्गा भोग चलन गरी 
कायािलय सञ्चालन गदै आएकोमा सो जग्गा प्रातप्तको लातग २०२९।३० मा  रू.९ लाख २० हजार 
गठुी संस्थानलाई बझुाएको अतभलेखबाट देजखए िापतन उक्त जग्गा प्राप्त गरेको छैन । संस्थानबाट उक्त 
जग्गाको मूल्याङ्कनमा पनुरावलोकन भई २०६६।६७ सम्मको रू.१ अबि १ करोड ४२ लाख न्यूनिम 
मूल्याङ्कन कायम गरेको छ । रकम बझुाएको आधारमा जग्गा प्राप्त गरी जग्गाधनी प्रमाणपजुाि तलनपुदिछ। 

26. भेररएसन - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ११८ मा खररद सम्झौिाका बखि 
पूवािनमुान गनि नसर्कने काम सम्झौिा कायािन्वयनको चरणमा तसजिना भएमा प्रार्वतधक पषु्टयाईसर्हि 
भेररएसन गनि सर्कने व्यवस्था छ । रार्िय खोप उत्पादन प्रयोगशाला, तरपरेुश्वरको रेतबज भ्याजक्सन 

उत्पादन ल्याब तनमािण गनि एक तनमािण व्यवसायीसिँग रू.१५ करोड ९१ लाख ३८  हजारको सम्झौिा 
गरी यो वषिसम्म रू.१० करोड १२ लाख ६ हजार भकु्तानी भएको छ । सार्वकको ठेक्कामा छुट भएको 
आपिकालीन भर् याङ,  रुफटप शेडलगायिका आइटम समावेश गरी  ठेक्का अङ्कको १३.३९ प्रतिशि 
अथािि ्रू.२ करोड ६ लाख १ हजार भेररएसन स्वीकृतिको लातग प्रस्िाव गरेको छ । ठेक्का सम्झौिाको 
बुिँदा ४६.६ अनसुार अत्यावश्यक कामको  भेररएसन आदेश जारी गनुि परेको अवस्थामा   सार्वक तबल 
अफ क्वाजन्टटीमा भएको  कामलाई  सार्वक दर र नयािँ कामको लातग नयािँ दर कायम गनुिपनेमा 
सार्वकको ठेक्कामा समावेश भएका आइटमको लातग समेि नयािँ दरको भेररएसन आदेश  प्रस्िाव गरेको 
छ । उक्त तनमािण कायि २०७७ माघमा सम्पन्न गने गरी २०७६।३।२६ मा सम्झौिा भएकोमा म्याद 
थप भएको अवतध २०७८।३।२५ मा समेि सम्पन्न हनु सकेको छैन । म्याद थप र भेररएसनसम्बन्धी 
तनणिय समयमा नहुिँदा तनमािण कायि सम्पन्न गने समय बढेको र  सपुरतभजन परामशिदािाको समय थप 
हनु गई लागि समेि बढ्न गएको छ। िोर्कएको समयमा कायि सम्पन्न गनि पहल गनुिपदिछ। 

27. पश ुजचर्कत्सालय - केन्रीय ररफरल पश ुजचर्कत्सालयले आफ्नो उदे्दश्यअनसुार गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा 
र घोडाको उपचार गरी स्वस्थ मास ुर दूध उत्पादनमा योगदान गनुिपनेमा यो वषि रू.३५ लाख १० 
हजार खचि गरी २१ हजार ९३५ भेटररनरी सेवा प्रवाह गरेको छ । सोमध्ये १६ हजार ९०१ कुकुर 
लगायि १९ हजार ५९० पशलुाई सेवा प्रवाह गरेको देजखयो । भेटररनरी सेवाको एकमार ररफरल 
अस्पिाल भए पतन पशपुालन नभएको काठमाडौँमा केजन्रि रहिँदा उपत्यका बार्हरका सेवाग्राहीलाई 
कठठनाइ परेको अवस्था छ । लाभग्राहीलाई पायक पने गरी अस्पिालको सेवा सञ्चालन गनुिपदिछ ।  

28. स्पेतसर्फकेसन - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ११५ मा आपूतिि गररएका मालसामान 
सम्झौिामा उजल्लजखि प्रार्वतधक स्पेतसर्फकेसन र गणुस्िरको भए नभएको परीक्षण गनुिपने व्यवस्था छ। 
केन्रीय मत्स्य प्रवर्द्िन िथा संरक्षण केन्रले एक आपूििकबाट ११ प्यारातमटरको १ थान र ४ 
प्यारातमटरको १ थान मल्टी प्यारातमटर खररद गरी  रू.१४ लाख ७८ हजार भकु्तानी ठदएको छ । 
प्रार्वतधक परीक्षणअनसुार स्टोरेज क्षमिा १ लाख हनुपुनेमा ४४ हजार भएको, तडस्प्लेको जस्क्रन रर्ङ्गन 
हनुपुनेमा ग्रार्फक भएको र क्यातलबे्रसन ३ र्वन्दकुो हनुपुनेमा २ र्वन्दकुो भएको मल्टी प्यारातमटर 
खररद गरेको पाइयो । स्पेतसर्फकेसन र्वपरीि कम क्षमिाको सामान खररद गने पदातधकारीलाई 
जजम्मेवार बनाउनपुदिछ। 
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29. खोर तनमािण अनदुान - खसी बोकामा आत्मतनभिर कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वतध, २०७६ को बुिँदा नं. 
९(ग) मा खोर तनमािण िथा सधुार कायिक्रमअन्िगिि ५०।५० प्रतिशि साझेदारीमा खोर सधुार कायि 
सम्पन्न गरेको प्रमाण पेस गरेपतछ ५० प्रतिशि अनदुान रकम बैङ्क खािामा जम्मा गने व्यवस्था छ । 
रार्िय पशपुन्छी स्रोि व्यवस्थापन िथा प्रवर्द्िन कायािलय, लतलिपरुले कृषकहरूले आफ्नो र्हस्साको ५० 
प्रतिशि काम गरेको तनरीक्षण र प्रमाण बेगर २ हजार खोर सधुारको लातग रू.१ करोड अनदुान ठदएको 
छ । अनदुान ठदिँदा कायिर्वतधको पालना गनुिपदिछ ।  

30. नम्सि िजुिमा - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ११ अनसुार स्वीकृि नम्सिका आधारमा 
लागि अनमुान ियार गनुिपदिछ । राइजोतबयम िथा घािँसे बाली बीउ तबजन प्रयोगशाला धनषुाले जै, 
बतसिम, भेज  र र्टयोसेन्टी गरी ४ प्रकारका घािँसको बीउ उत्पादन गरी रू.२२ लाख ९४ हजार खचि 
लेखेको छ । उक्त उत्पादन कायिका लातग लाग्ने कच्चा पदाथि एवं ज्यामी ज्यालालगायिका उत्पादन 
खचिको नम्सि िजुिमा िथा स्वीकृि गरेको देजखएन नम्सि स्वीकृि गराएर मार कायिक्रम सञ्चालन 
गनुिपदिछ। 

प्रधानमन्री कृर्ष आधतुनकीकरण पररयोजना 
कृर्ष क्षेरको उत्पादन र उत्पादकत्व वरृ्र्द् गने उदे्दश्यले बाली/वस्ि ुउत्पादनमा यान्रीकरण, प्रशोधन िथा 

बजारीकरणका लातग आवश्यक पूवािधारको व्यवस्था गने लगायिका कायि गनि स्थापना भएको यो पररयोजना ७७ 
जजल्लामा सञ्चातलि छ।  

31. खचिको जस्थति - पररयोजना अवतध २०७३।७४ देजख २०८२।८३ सम्म रू.१ खबि ३० अरब् ७४ 
करोड २० लाख खचि गने अनमुान गरेकोमा यस वषिसम्म रू.२० अबि ४९ करोड ५२ लाख खचि 
गरेको देजखन्छ । पररयोजना शरुु भएको ५० प्रतिशि अवतधमा १५.६७ प्रतिशि मार खचि भएको छ । 
पररयोजना दस्िावेजअनसुार बजेट र्वतनयोजन नगने र र्वतनयोजजि बजेट पतन खचि नगदाि आयोजनाको 
पूवितनधािररि लक्ष्य तनधािररि अवतधमा प्राप्त हनेु अवस्था छैन । पयािप्त बजेट व्यस्थापन िथा प्रभावकारी 
कायािन्वयनमाफि ि ्लक्ष्य हातसल गनेिफि  आयोजनाको ध्यान ठदनपुदिछ। 

32. उत्पादन जस्थति - पररयोजनाको  अपेजक्षि  उपलजब्धमा आयोजना लागू भएको ३ वषितभर धान, मकै, 
गहुिँजस्िा प्रमखु खाद्य  वस्िहुरूमा आत्मतनभिर हनेु उल्लेख छ । आयोजना लागू भएको ५ वषिमा प्रमखु 
खाद्यान्न उत्पादनको अवस्था तनम्नानसुार  छ:     

 (मेर्िक टन)                                                                                            
आतथिक वषि धान मकै गहुिँ 

२०७३/७४ ५२३० २३३६ १८५६ 

२०७४/७५ ५१५१ २५५५ १९४९ 

२०७५/७६ ५६१० २७१३ २००५ 

२०७६/७७ ५५५० २८३५ २१८५ 

२०७७/७८ ५६२१ २९९९ २१२७ 

मातथको  ि्याङ्क र्वश्लषेण गदाि ५ वषिको उक्त अवतधमा धान, मकै र गहुिँको उत्पादन सामान्य 
वरृ्र्द् भएको देजखए िापतन आयोजनाको अपेजक्षि नतिजाको िलुनामा आत्म तनभिरिािफि  सन्िोषजनक 
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प्रगति भएको देजखिँदैन । आयोजनाको अपेजक्षि उपलजब्ध हातसल गरी क्रमशः आन्िररक उत्पादनले 
आयाि मातथको तनभिरिा घटाउनपुदिछ । 

33. पररयोजनाको कायिक्षरे- पररयोजना दस्िावेजअनसुार आयोजना कायािन्वयन इकाईहरू पकेट, ब्लक, जोन 
र सपुरजोन पररयोजना मािहि रहने व्यवस्थाअनसुार जोन र सपुरजोन पररयोजना मािहि रहे िापतन 
पकेट र ब्लक २०७४।७५ मा स्थानीय िहअन्िगिि र २०७५।७६ मा प्रदेशअन्िगिि राखेकोमा पनुः 
२०७७।७८ देजख पकेट स्थानीय िह र ब्लक प्रदेश मािहि राखी सञ्चालन गरेको छ । आयोजनाको 
कायिक्षरे कृर्ष बाली रहेकोमा २०७७।१।१८ को तनदेशक सतमतिको तनणियबाट गाई, भैँसी, बाख्रा र 
बंगरुपालन थप गरी कायिक्षेर र्वस्िार गरेको छ । पररयोजनाको कायिक्षेर थप गरेको एवं पकेट र 
ब्लकहरूको संघीय संरचनाको अवस्था पररवििन गरेको कारणबाट आयोजना कायािन्वयनमा कठठनाइ 
भएको देजखन्छ । उक्त आयोजना िीन िहका सरकारअन्िगिि सञ्चालन हनु गई कायािन्वयन, समन्वय 

र सञ्चारजस्िा पक्षमा समेि जर्टलिा देजखएको छ । यसमा सधुार गनुिपदिछ। 

34. पररयोजना मूल्याङ्कन - पररयोजना दस्िावेजको पररच्छेद ९ को बुिँदा नं ३ अनसुार प्रत्येक 2/2 वषिमा 
पररयोजना कायािन्वयनको मूल्याङ्कन गनुिपनेमा पररयोजना सञ्चालन भएको पािँच वषिसम्म पतन मूल्याङ्कन 
गरेको देजखएन । मूल्याङ्कनको अभावमा हालसम्मको अवस्था र भर्वष्यमा गनुिपने सधुार यर्कन गनि 
नसर्कने भएकोले िोर्कएअनसुार मूल्याङ्कन गनुिपदिछ । 

35. शीि भण्डार - आयोजनाले प्राथतमकिा ठदएको क्षेरमध्ये शीि भण्डार तनमािण, कृर्ष उपज, सघन फलफूल 
र्वकाससम्बन्धी स्वीकृि कायिर्वतधहरू सजचव र मन्रीस्िरीय तनणियबाट कानूनी आधार  बेगर स्वीकृि 
एवं संशोधन गरेको छ । शीि भण्डार तनमािणमा कम्पनीले बढीमा ७० प्रतिशि र घटीमा ३० प्रतिशि 
व्यहोने गरेकोमा पूवािधार संरचना  तनमािण गदाि तनजी साझेदारीसम्बन्धी कानूनमा २५ प्रतिशि मार 
अनदुान ठदने  व्यवस्था छ । सो कायिमा कणािली प्रदेशले ियार गरेको कायिर्वतधमा तसतभल तनमािणमा 
३० प्रतिशि र मेतसनरीमा ५० प्रतिशि अनदुान ठदने व्यवस्था छ । अनदुान कायिर्वतधमा कानूनको 
अनसुरण गरी एकरूपिा कायम गनुिपदिछ। 

सम्भाव्यिा अध्ययन र तनजिि आधार ियार गरेर  शीि भण्डारलाई अनदुान ठदनपुनेमा जजल्लाहरू 
नै िोकेर शीि भण्डार  तनमािणको कायिक्रम स्वीकृि गरी तनमािण चरण पूवि नै र्वतभन्न कम्पनीहरूलाई 
पेश्की  ठदएको देजखयो । तनजी क्षेरबाट सञ्चातलि शीि भण्डार  गहृ नै पूणि क्षमिामा  सञ्चालन हनु 
नसकेको अवस्थामा अन्य तनजी संस्थालाई समेि अनदुान ठदिँदा सोको सम्भाव्यिा अध्ययन, लाभ लागि  

(तनजी सेवा प्रदायक र अनदुानमा तनतमिि शीि भण्डारको  भाडा दर) र्वश्लषेण भएको छैन । कृर्ष उपज 
उत्पादन र खपिको आधारमा नतिजा र्वश्लषेण, लगानी र रोजगारीमा वरृ्र्द् जस्िा पक्षलाई ध्यान ठदई 
अनदुान ठदने व्यवस्था तमलाउनपुदिछ ।  

कृर्ष क्षरे र्वकास कायिक्रम 
कणािली प्रदेशका पहाडी िथा उच्चपहाडी क्षरेमा बसोबास गने नागररकहरूको गररबी िथा पोषण असरुक्षा 

न्यूनीकरण गरी नेपालको ठदगो र्वकासको लक्ष्य प्रातप्तमा योगदान परु् याउने उदे्दश्यले अन्िरािर्िय कृर्ष र्वकास 
कोषको ऋण िथा अनदुान सहायिाबाट यो कायिक्रम सञ्चालन हुिँदै आएको छ । 
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36. आयोजना कायािन्वयन - कायिक्रमका मखु्य ३ सूचकमा १५ देजख ४९ वषिका २४ हजारभन्दा बढी 
मर्हलालाई १० खाद्य समूहमा समार्हि गने,  ३५ हजार घरधरुीको गररबी न्यूनीकरण गने  र २६ हजार 
घरधरुीको आय दोब्बर गने रहेको देजखन्छ । आयोजनाको कुल अवतध ६ वषिमध्ये ३ वषि व्यिीि हुिँदा 
६  प्रतिशि मार बजेट खचि भएकोले िोर्कएको समयमा उदे्दश्य पूरा हनेु देजखिँदैन।  

 

आयोजना कायिसञ्चालनको क्षरेगि प्रगति र्वष्लेषण गदाि समावेशी ठदगो कृर्ष मूल्य शृ्रङ्खलामा 
१०.१ प्रतिशि,  सहभातगिामूलक एवं बहउुपयोग सेवा र्वकास िथा र्वस्िारमा ६.६ प्रतिशि, पोषणमा 
३.४ प्रतिशि, मूल्य शृ्रङ्खला र्वकासका लातग सहलगानीमा ३.२ प्रतिशि, समूदायमा आधाररि पूवािधारमा 
२.४ प्रतिशि,  बजारमखुी साविजतनक एवं सामदुार्यक पूवािधारमा १.१ प्रतिशि, ग्रामीण र्वत्तीय सेवामा 
०.९ प्रतिशि र मर्हला सशक्तीकरणमा ०.४ प्रतिशि मार प्रगति हािँतसल भएकोले आयोजना सञ्चालनबाट 
सरोकारवालाले अपेजक्षि प्रतिफल प्राप्त गनि सकेको देजखएन । कृषकहरूले उत्पादन गने कृर्ष उपजको 
कृर्ष व्यवसाय व्यवस्थापन गने आयोजनाको मखु्य कायिसमेि यो वषिसम्म शरुुवाि नै भएको छैन । 
आयोजना कायािन्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउनपुदिछ । 

37. काउन्टर पाटि फण्ड - नेपाल सरकार र अन्िरािर्िय कृर्ष र्वकास कोषबीच भएको र्वत्तीय सम्झौिा 
अनसुार शलु्क र कर नेपाल सरकारको स्रोिको काउण्टर पाटि फण्डबाट खचि गने र बािँकी सबै रकम 
दािाको स्रोिवाट खचि गने उल्लेख छ । यो वषिसम्म रू.३६ करोड ४५ लाख  खचि भएकोमा नेपाल 
सरकारको  स्रोिबाट शलु्क र कर बाहेक रू.१० करोड ९१ लाख खचि भएको छ । यो वषि नेपाल 
सरकारको स्रोिबाट मूल्य अतभवरृ्र्द् करको रू.५लाख ८३ हजार मार खचि लेख्नपुनेमा रू.५ करोड ५९ 
लाख लेखेको छ । उक्त खचिको स्रोिगि र्हसाब तमलान गनुिपदिछ। 

38. कायि तनरन्िरिा -  आयोजनाको सब कम्पोनेन्ट ४  को कृर्ष सेवाको नवप्रवििन र मूल्य शृ्रङ्खला र्वकासलाई 
ठदगो रूपमा सहयोग गने कायिअन्िगििका र्क्रयाकलाप कायािन्वयनको लातग स्वीस र्वकास िथा सहयोग 
एजेन्सीबाट अमेररकी डलर ३० लाखको प्रार्वतधक सहायिा उपलब्ध गराउन कृर्ष िथा पशपुन्छी 
र्वकास मन्रालय र एक अन्िरािर्िय गैरसरकारी संस्थाबीच ११ तडसेम्बर २०१८ मा सम्झौिा भएको 
देजखयो । सम्झौिाको बुिँदा नं.६ मा पर्हलो चरणका लातग अमेररकी डलर १० लाख सहयोग गने र 
अमेररकी डलर २० लाख स्वीस र्वकास िथा सहयोग तनयोगबाट स्वीकृति प्राप्त गरेपतछ  उपलब्ध 
गराउने उल्लेख छ । सो संस्थाले प्रथम चरणमा रू.५ करोड २४ लाख ४५ हजारको परामशि सेवा 
उपलव्ध गराएको छ । उक्त संस्थाले गनुिपने र्क्रयाकलाप पूरा नहुिँदै दोस्रो सहायिाको रकम रोक्का 
भएको जनाई संस्थाले बीचैमा कायि छोडेकोले बािँकी कायि अलपर परेको छ । यस सम्बन्धमा सम्बर्द् 
तनकाय, मन्रालय एवं आयोजना बीच समन्वय गरी आयोजनाका बािँकी कायि सम्पन्न गनुिपदिछ ।  

नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना   
र्वश्व बैङ्कको ऋण सहयोगसर्हि अमेररकी डलर ११५ तमतलयनमा पश ु सेवालाई सदुृढ गदै नवीन 

प्रर्वतधको माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वरृ्र्द्, मूल्य शृ्रङ्खला र्वकास, जलवाय ुअनकूुलन प्रर्वतधहरूको र्वकास 
र उपयोग गने उदे्दश्यले २०७४।७५ देजख आयोजना कायािन्वयनमा रहेको छ । आयोजना मािहि 4 इकाई 
रहेको र २८ जजल्लाका २८९ स्थानीय िहमा कायिक्षेर िोकेको छ । आयोजनाले यस वषिसम्म रू.1 अबि 74 
करोड 5५ लाख खचि गरी भौतिक प्रगति 59.11 प्रतिशि र र्वत्तीय प्रगति 19.86 प्रतिशि रहेको छ। 
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39. कायि सम्पादन - आयोजनाको अगष्ट २०२१ को मध्यकालीन पनुरावलोकन प्रतिवेदनअनसुार आयोजनाका 
कम्पोनेन्टहरूलाई उच्च सन्िोषजनक, सन्िोषजनक, मध्यमरूपले सन्िोषजनक र मध्यम 
रूपले  असन्िोषजनक वगिमा वगीकरण गदाि ८ कम्पोनेन्ट मध्ये २ सन्िोषजनकमा, ३ मध्यम रूपमा 
सन्िोषजनकमा र २ मध्यमरूपले असन्िोषजनकमा परेकोले आयोजनाको कायािन्वयन आंजशक रूपमा 
मार सन्िोषजनक देजखन्छ । मरुाि, सािँढे र भैँसी खररद गने, लाइभस्टक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली 
परुा गने, पश ुऐन र नीतिहरू स्वीकृि गने  लगायिका कायि पूरा गनि बािँकी देजखन्छ । आयोजनाको 
कमजोर कायािन्वयनका कारण च्याङ्ग्ग्राको ऊन उत्पादन, उत्पादक समूहहरूको पररचालन र सदुृढीकरण, 
नसिरी स्थापना,  व्यावसार्यक योजना संख्या, चरण क्षेरको लक्ष्य घटाउने लगायिका १८ र्क्रयाकलाप 
कटौिी गने सझुावसर्हि दािाले आयोजनाको पनुसंरचना गनि तसफाररस गरेको देजखिँदा आयोजनाको क्षेर 
सािँघरुरन गएको छ । कायियोजना  साथ र्वकास साझेदारबाट समेि स्वीकृि भएका योजनाका 
र्क्रयाकलापहरू प्राथतमकिाका आधारमा सम्पन्न गनुिपदिछ । 

संगठठि संस्था िथा सतमति 

नेपाल कृर्ष अनसुन्धान पररषद् 
कृर्ष क्षेरका समस्याहरूको अध्ययन िथा अनसुन्धानमाफि ि ् कृर्ष उत्पादन र उत्पादकत्व वरृ्र्द् गनि 

उन्नि प्रर्वतध प्रयोग गरी सविसाधारण जनिाको आतथिकस्िर वरृ्र्द् गने उदे्दश्यले नेपाल कृर्ष अनसुन्धान पररषद् 
ऐन, २०४८ अन्िगिि पररषद्को स्थापना भएको हो । पररषद्ले ६२ ईकाइबाट कृर्ष अनसुन्धान कायिक्रम 
सञ्चालन गदै आइरहेको छ । 

40. उन्मोचन - रार्िय बीउ तबजन नीति, २०५६ अनसुार कृर्ष अनसुन्धानबाट र्वकतसि बीउका नयािँ जािहरू 
उन्मोचन गनुिपने, बीउ तबजन ऐन, २०४५ अनसुार उन्मोजचि बीउका जािहरू मार प्रयोग गनि पाउने र 
क्रतमक रूपमा परुानो र काम नलाग्ने जाि सूचीबाट हटाउनपुने व्यवस्था छ । यो वषिसम्म र्वतभन्न 
८० बालीका ७२३ जाि उन्मोचन एवं पञ्जीकरण  गरेको र ५ बालीका ११२ जाि सूचीबाट हटाईएको 
छ।पररषद्ले हरेक वषि स्रोि बीउ उत्पादन गरी थप बीउ उत्पादन गनि बीउ उत्पादक कृषक िथा 
संस्थाहरूलाई तबक्री गरेको छ । तबक्री गरेको बीउबाट उत्पाठदि थप बीउ, त्यसको प्रयोग िथा 
उत्पादकत्व वरृ्र्द् सम्बन्धमा अनगुमन मूल्याङ्कन गने गरेको छैन । उत्पादकत्व वरृ्र्द् र प्रभावकाररिाका 
आधारमा बीउहरूको प्रयोग र र्वस्िार गनुिपदिछ । 

41. आवतधक योजना िथा रणनीति - पन्रौँ आवतधक योजनामा समसामर्यक नीति िथा कानून संशोधनका 
साथै ित्सम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धान गनि कृर्ष नीति अनसुन्धान प्रतिष्ठान स्थापना गने  र कृर्ष 
जशक्षा, अनसुन्धान र प्रसारलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल कृर्ष अनसुन्धान पररषद्को अगवुाईमा मातनि 
र्वश्वर्वद्यालय स्थापना गने लक्ष्य रहेकोमा  सोअनसुार कायि भएको छैन । 

त्यसैगरी कृर्ष र्वकास रणनीति २०१५-३५ अनसुार नेपाल कृर्ष अनसुन्धान पररषद्लाई कृर्ष 
प्रणालीको सवोच्च तनकायको रूपमा पनुगिठन गने,  कृर्ष अनसुन्धान कोषको स्थापना गने,  कृर्ष र्वकास 
रणनीतिसिँग िालमेल हनेु गरी नाकि  तभजन २०११-२०३० को टुङ्गो लगाउने,  र्वकेजन्रि अनसुन्धान 
प्रणालीका लातग नयािँ रार्िय अनसुन्धान संस्थानहरूको स्थापना गने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म पररषद्को 
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पनुगिठन र कोष स्थापना गने कायि  भएको छैन । आवतधक योजना िथा रणनीतिमा उल्लेख भएका 
कायिहरू कायािन्वयन गनुिपदिछ ।  

42. जनशजक्त व्यवस्थापन -  नेपाल कृर्ष अनसुन्धान पररषद्को वैज्ञातनक,  प्रार्वतधक र प्रशासतनकसमेि कुल 
१ हजार ८२३ दरबन्दी रहेकोमा १ हजार १२३ पदपूतिि भई अनसुन्धानमा प्रत्यक्ष संलग्न हनेु वैज्ञातनक 
१९६ िथा प्रार्वतधक ३८० समेि ७००  (३८.४० प्रतिशि)  पद  ररक्त रहेको देजखयो । पररषद्को 
कमिचारी प्रशासन र्वतनयमावली, २०४९ संशोधन हनु नसकी र्वगि ६ वषिदेजख पदपूतिि नभएकोले 
अनसुन्धान िथा प्रर्वतध र्वकासमा असर परेको देजखन्छ । ररक्त दरबन्दी समयमै पदपूतिि गरी कायिदक्षिा 
अतभवरृ्र्द् गनुिपदिछ । 

43. नन ्अपरेर्टभ खािा - नेपाल कृर्ष अनसुन्धान पररषद् ऐन, २०४८ को दफा ११ अनसुार पररषद्ले 
आफ्नो स्रोि  र मािहि तनकायवाट प्राप्त आम्दानीसमेिलाई पररषद्को बजेटमा समावेश गरी सोही 
अनसुार कायिक्रम बनाई कायािन्वयन गनुिपदिछ । पररषदको आयलाई बजेटमा समावेश नगरी मदु्दिी 
खािामा लगानी गरी आम्दानी देखाएको छ । यो वषिसम्म पररषद्को नन-्अपरेर्टभ खािामा रू.२ अबि 
४ करोड ८१ लाख मौज्दाि रहेको छ । पररषद्को कायिसञ्चालन, अवकाश प्राप्त कमिचारीको तनवजृत्तभरण, 
पुिँजीगि  अनसुन्धान िथा र्वकासलगायिका खचि नेपाल सरकारको बजेटबाट हुिँदै आएकोले र्वगिदेजख 
पररषद्को खािामा प्रयोगर्वहीन अवस्थामा रहेको मौज्दाि रकम संघीय सजञ्चि कोषमा दाजखला गनुिपदिछ। 

दगु्ध र्वकास संस्थान  
दगु्ध व्यवसायलाई बढी प्रभावकारी बनाई ग्रामीण क्षेरका कृषकहरूद्वारा उत्पाठदि द"धको सरुजक्षि 

बजारका साथै सहरी क्षेरका उपभोक्ताहरूलाई उच्च गणुस्िरयकु्त प्रशोतधि दूध िथा दगु्ध पदाथिहरू आपतुिि गने 
उदे्दश्यले ित्कातलन दगु्ध र्वकास बोडिलाई संस्थान ऐन, २०२१ अन्िगिि २०२६ मा दगु्ध र्वकास संस्थानमा 
पररणि गरेको देजखन्छ । संस्थानको केन्रीय र शाखा समेि १० कायािलयमा ६८७ कमिचारी कायिरि 
रहेका छन् ।  

44. र्वत्तीय जस्थति िथा सञ्चालन नतिजा - यो वषिको कुल पुिँजी रू.३६ करोड ६४ लाख, जगेडा िथा अन्य 
कोष रू.२ अबि ३४ करोड ७ लाख िथा सजञ्चि नोक्सानी रू.८७ करोड ९७ लाख रहेको देजखन्छ । 
जस्थर सम्पजत्त रू.२ अबि ६६ करोड ५० लाख, लगानी रू.३ करोड ४८ लाख, अन्य सम्पजत्त रू.३ 
करोड ४ लाख र चाल ुसम्पजत्त रू.१ अबि ६४ करोड ३६ लाख समेि कूल सम्पजत्त रू.४ अबि ३७ 
करोड ३८ लाख रहेको देजखन्छ । सजञ्चि नोक्सानी गि वषि रू.७७ करोड ७ लाख रहेकोमा यस वषि 
रू.१० करोड ९० लाख थप भै रू.८७ करोड ९७ लाख पगेुको छ ।  

45. र्वत्तीय अनपुाि र्वश्लषेण - सम्पजत्तमा आम्दानी अनपुाि गि वषि ऋणात्मक ३.७० प्रतिशि रहेकोमा यो 
वषि ऋणात्मक ३.९० प्रतिशि रहेको छ । पुिँजी लगानीमा सञ्चालन नाफा गि ४३.१६ प्रतिशि र यो 
वषि ४६.५० प्रतिशि ऋणात्मक रहेको छ । चाल ुसम्पजत्त र चाल ुदार्यत्वको अनपुाि गि वषि १.६९ 
रहेकोमा यो वषि १.६४ पगेुको छ । नगद अनपुाि गि वषि ०.२९ रहेकोमा यो वषि बरृ्र्द् भई ०.३२ 
भएको छ । खदु चाल ुसम्पजत्त गि वषि रू.६१ करोड ९४ लाख रहेकोमा यो वषि रू.६४ करोड ४१ 
लाख पगेुको देजखयो । खदु नाफा अनपुाि गि वषि ४.११ प्रतिशि र यो वषि ४.५५ प्रतिशि ऋणात्मक 
रहेको देजखन्छ । 
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46. आन्िररक तनयन्रण - र्वतभन्न शाखा कायािलय अन्िगिि र्वगि वषि देजख नै कारोबार नभएका सामीसिँग रू.१ 
करोड २६ लाख असलु गनि बािँकी रहेको छ । धरौटी वा बैङ्क जमानिभन्दा रू.३ करोड ६० लाख बढीको 
उधारो र्वक्री देजखन्छ । संस्थानको र्वत्तीय र्ववरणमा एकीकृि गदाि अन्िर तनकाय कारोबार नघटाएको, 
संस्थानको सम्पजत्तको रूपमा रहेको जग्गाको जग्गाधनी पूजाि अध्यावतधक नरहेको, नम्सि भन्दा ३ हजार 
र्कलोग्राम बढी क्षति देखाएकोमा रू.५७ लाख असलु नगरेको, गि र्वगि वषि देजखको रू.४२ लाख अतग्रम 
भकु्तानी रकम फरफारक नभएको, िोर्कएको दरभन्दा घटी मूल्यमा मखन र्वक्री गरी रू.४८ लाख नोक्सानी 
परु् याएको रकम गि र्वगि वषि देजख असलु नगरेको, सञ्चालनमा नरहेका र्वतभन्न बैङ्क खािामा रू.१ करोड 
११ लाख मौज्दाि रहेकोमा सञ्चालनमा रहेका खािामा स्थानान्िरण नगरेको, मूल्य अतभवरृ्र्द् कर र्ववरण र 
र्वत्तीय र्ववरण बीचको तबक्रीमा देजखएको फरक रू.५९ करोड ५४ लाखको र्हसाब तभडान र्ववरण ियार 
नगरेको लगायिका कारणले आन्िररक तनयन्रण प्रणाली कमजोर देजखदा सधुार हनुपुदिछ ।  

47.  क्षमिा उपयोग - संस्थानको कुल दूध प्रशोधन क्षमिा वार्षिक ५ करोड २९ लाख तलटर रहेकोमा 
कच्चा दूध संकलन ३ करोड ९२ लाख तलटर माग रहेको छ । प्रशोधन क्षमिाअनसुार सञ्चालनमा 
रहन आवश्यक कच्चा दूध संकलन हनु नसकेकाले, तबक्री आम्दानी र्वगिदेजख नै घट्दै संस्थान 
नोक्सानीमा सञ्चालन हुन गएको छ । 

48. लगानी - संस्थानले एक तमल्क तलतमटेडमा रू.२ करोड, कृर्ष सामग्री कम्पनी तलतमटेडमा रू.२० लाख 
र एक डेरी उद्योगमा रू.१ करोड २७ लाख शेयर लगानी छ । लगानी रहेको एक तमल्क तलतमटेड 
र डेरी उद्योगबाट शेयर प्रमाणपर जारी भएको पाइएन । उक्त संस्थाहरू र्वगि देजख नै घाटामा 
संचालन भैरहेकोले  लाभांस प्राप्त भएको छैन । 

49.  मदु्दिी खािा - भारिको एक तनकायबाट ४१५ मेर्िक टन स्कीम तमल्क पाउडर खररद गनि 
२०५३।१०।१ मा रार्िय वाजणज्य बैङ्कमा प्रतििपर खोलेकोमा सम्झौिाअनरुूपको गणुस्िर यकु्त 
सामान नआएकोले २० प्रतिशि रकम भकु्तानी नभई उक्त रकम बैङ्कमा मौज्दाि रहेको छ । रार्िय 
वाजणज्य बैङ्क सञ्चालक सतमतिको २०७६।३।२७ र २०७६।३।३० को बैठकले संस्थानको रार्िय 
वाजणज्य बैङ्कमा मदु्दिी खािामा रहेको रकमबाट उक्त कारोबारबाट तसजजिि दार्यत्वसिँग राफसाफ गरी 
रू.१ करोड ३८ लाख कट्टा हुने तनणयि गरेको छ ।  

सो रकम ठदन ु नपने र्वषयमा पनुरावेदन अदालि, पाटनबाट २०५४।८।१३ र सवोच्च 
अदालिबाट २०६०।७।७ मा भएको फैसलाअनसुार उक्त धूलो दूधमा अखाद्य पदाथि फेला परेकाले 
संस्थानले बािँकी २० प्रतिशि रकम भकु्तानी ठदन नपने देजखन्छ । मध्यस्थिाका लातग क्षेरीय केन्र 
क्वालालम्परु मलेतसयामा भएको उक्त तनकायको दाबीमा समेि उक्त रकम र ब्याज भकु्तानीको दाबी 
अस्वीकृि भएको छ । संस्थानको तनवेदनअनसुार नेपाल राि बैङ्कबाट २०६६।९।५ मा रार्िय वाजणज्य 
बैङ्कले उक्त मदु्दिी खािा फुकुवा गनुिपने र सािँवा िथा ब्याज उक्त बैङ्कबाट असलु उपर गने तनदेशन 
ठदएको देजखन्छ । सम्बजन्धि तनकायबाट भकु्तानी गनुि नपने तनणयि भए िापतन सो र्वपररि रार्िय 
वाजणज्य बैङ्कको सञ्चालक सतमतिले मदु्दिीमा रहेको रकमबाट र्हसाब तमलान गरेको छ । तनयम र्वपरीि 
भएको भकु्तानीलाई संस्थानले स्वीकृि गरी मदु्दिीमा रहेको रकम राफसाफ गरेको हुिँदा संस्थानलाई 
नोक्सानी भएको छ । ब्याजसर्हि उक्त रकम सम्बजन्धि पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाई असलु गनि 
गि र्वगि वषिको प्रतिवेदनमा औलं्याईएकोमा जस्थति यथावि छ ।  
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50. रकम र्हनातमना - हेटौडा दगु्ध र्विरण आयोजनाको दूध िथा दगु्ध पदाथि तबक्रीबापिको एक तडजस्िब्यटुरसिँग 
तलनपुने रकम बैङ्क दाजखला नहुिँदा समेि बैङ्क दाजखला देखाई नगद र्हनातमना गरेको पाइयो । उक्त बैङ्कको 
गि र्वगि वषि देजखको र्हसाब तभडान गदाि रू.१ करोड २० लाख घटी दाजखला गरेको छ । सञ्चालक 
सतमतिको २०७८।१२।२८ को तनणयिबाट २०७९।१।१९ मा तनज तडजस्िब्यटुर र्वरुर्द् केन्रीय अनसुन्धान 
ब्यरुोमा उक्त रकम र ब्याजसर्हिको क्षतिपूतिि असलु गनि जाहेरी ठदइएको छ । उक्त रकम असलु गनुिपदिछ।  

51. बैङ्क र्हसाब तभडान - संस्थानले लेखा र्हसाब अनसुारको बैङ्क मौज्दाि, बैङ्क समथिन पर र बैङ्क स्टेटमेण्टसिँग 
तभडान गरी अद्यावतधक राख्नपुनेमा बैङ्क र्हसाब तभडान गरेको पाइएन । संस्थानको दूध िथा दगु्ध 
पदाथिको तबक्री रकम जम्मा हनेु बैङ्क खािाहरूको बैङ्क समथिन पर भन्दा लेखा र्हसाबमा बढी देजखएको 
रू.१ करोड २१ लाख २० हजार र बैङ्क समथिन परभन्दा लेखा र्हसाबमा घटी देजखएको रू.२ करोड 
५६ लाख ७१ हजारको र्हसाब तभडान भएको छैन । सञ्चालनमा नरहेका खािाहरू केन्रीय र्हसाबमा 
रू.४२ लाख र काठमाडौँ दगु्ध र्विरण आयोजनामा रू.६९ लाखसमेि रू.१ करोड ११ लाख  र्हसाब 
तभडान गरेको छैन । उक्त र्हसाब तमलान गनुिपदिछ ।  

52. कमिचारी दार्यत्व  - यस वषि सम्म उपदान र तबदाबापिको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कनअनसुार रू.१ अबि २४ 
करोड ६५ लाख दार्यत्व रहेकोमा  सो दार्यत्व भकु्तानीका लातग नागररक लगानी कोषमा रू.१ करोड 
८ लाख मार जम्मा गरेको पाइयो । संस्थानले कमिचारीहरूको अवकाश योजनाअन्िगिि दार्यत्व 
व्यवस्थापन िथा भकु्तानीका लातग थप रू.१ अबि २३ करोड ५६ लाख व्यवस्था गरेको छैन । सेवा 
तनवतृ्त कमिचारीले पाउने सरु्वधाको लातग कोषको उजचि व्यवस्थापन गनुिपदिछ ।  

अनगुमन िथा बेरूजू 

• अनगुमन - गि र्वगिका प्रतिवेदनमा रासायातनक मलमा सञ्चालन खचि अनदुान ठदएको, सम्भाव्यिा अध्ययन 
र प्रतिफललाई ध्यानमा राखी योजना छनौट नगरेको, िोर्कएको लक्ष्यअनसुार आयोजनामा प्रगति नभएको, 
बहाल असलु हनु नसकेको, परामशि सेवा खचिमा तनयन्रण नभएको, खाद्य वस्िकुो न्यूनिम मापदण्ड पूरा 
नगनेलाई कारबाही नगरेको, खररद सामानको उपयोग नभएको, प्रोत्साहन अनदुानको आधार नखलेुको, केही 
सम्पन्न उप आयोजना सञ्चालनमा नरहेका लगायिका व्यहोरा औलँ्याएकोमा यो वषि पतन सधुार भएको 
पाइएन। र्वगिका व्यहोरा पनुरावजृत्त नहनेु गरी कायिसम्पादन गनुिपदिछ । 

• बेरूजू जस्थति - यो वषि मन्रालय र मािहिसमेिका तनकायको लेखापरीक्षणबाट देजखएको बेरूजूको जस्थति 
देहायअनसुार छ: 

➢ सरकारी कायािलयिफि  १११ तनकायमा रू.४ अबि ७४ करोड ९२ लाख ९० हजार बेरूजू देजखएकोमा 
प्रारजम्भक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ रू.१ अबि ३२ करोड १ लाख २० हजार फस्यौट गरेकोले 
रू.३ अबि ४२ करोड ९१ लाख ७० हजार बािँकी रहेको छ । सोमध्ये रू.४ करोड ८० लाख ७७ 
हजार म्याद नाघेको पेश्की रहेको छ । यस सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची 15 मा छ ।  

➢ संगठठि संस्था, सतमति र अन्य संस्थािफि  ६७ तनकायमा रू.१ करोड ९९ लाख ७० हजार बेरूजू 
देजखएकोमा प्रारजम्भक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ रू.५ लाख २७ हजार फस्यौट गरेकोले रू.१ करोड  
९४ लाख ४३ हजार बािँकी रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनसूुची १६ मा छ ।  
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खानेपानी मन्रालय 

नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन तनयमावली, २०७४ बमोजजम मन्रालयको कायिक्षेरमा खानेपानीसम्बन्धी 
नीति, योजना िथा कायिक्रमको िजजिमा, अनजगमन, कायािन्वयन, तनयमन र मूल्याङ्कन गने, रार्ियस्िरका प्रशोधन 
सर्हिका बहृि ्ढल प्रशोधन आयोजनाहरूको पर्हचान, तनमािण र तनयमन गने, मन्रालयसम्बन्धी रार्िय िथा 
अन्िरािर्िय संस्थासँग सजन्ध, सम्झौिा, सम्पकि  र समन्वय गने र मन्रालयसम्बन्धी साविजतनक संस्थान, प्रातधकरण, 
प्रतिष्ठान र कम्पनी आददको सञ्चालन र तनयमन गने लगायिका कायि िोर्कएको छ । मन्रालय र मािहि ३४ 
तनकायबाट कायि सम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ । 

1. सरकारी कायािलय -  मन्रालय र मािहिसमेि २९ सरकारी कायािलयको तनम्नानजसार रू.१३ अबि ४० 
करोड ५७ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन् न भएको छ: 

(रू. लाखमा) 
र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य कारोवार जम्मा 

१२,२१,९१ 7,27 1,10,42 ९७ १३,४०,५७ 

2. संगदठि संस्था र अन्य संस्था -  यो वषि २ संगदठि संस्था सतमतिको रू.४३ अबि ७४ करोड ४७ लाख 
र २ अन्य संस्थाको रू.७ अबि ५१ करोड २० लाखसमेिको लेखापरीक्षण सम्पन् न गररएको छ । यो 
वषि एक संस्थानको लेखापरीक्षण गनि बाँकी रहेको छ ।  

3. वार्षिक कायिक्रम र प्रगति - रार्िय योजना आयोगबाट स्वीकृि १८ वार्षिक कायिक्रममध्ये एकीकृि 
खानेपानी िथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको प्रगति ५ प्रतिशि, ढल तनमािण िथा प्रशोधन कायिक्रम 
िर्ि को प्रगति ३० प्रतिशि, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रगति 36 प्रतिशि रहेको मन्रालयले 
जनाएको छ । केन्रीय खानेपानी आयोजना, शहरी खानेपानी िथा सरसर्ाइ क्षेरगि आयोजना, जलवायज 
अनजकूतलि बहृि ्खानेपानी आयोजनाको प्रगति ५० देजख ६० प्रतिशिसम्म रहेको छ। िेस्रो साना शहरी 
खानेपानी िथा सरसर्ाइ आयोजना, काठमाडौँ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना, काठमाडौँ उपत्यका 
खानेपानी सजधार आयोजना, ग्रातमण खानेपानी िथा सरसर्ाइ कोषको प्रगति ६० देजख ७५ प्रतिशिसम्म 
रहेको देजखन्छ। बाँकी ८ आयोजनाको प्रगति ७५ प्रतिशिभन्दा मातथ रहेको छ । मन्रालयले स्वीकृि 
कायिक्रमअनजसार लक्ष्य हातसल गनजिपदिछ।  

4. आवतधक योजना कायािन्वयन - रार्िय योजना आयोगले स्वीकृि गरेको पन्रौं योजनामा यस मन्रालयका 
लातग िोर्कएका नतिजाका सूचकहरू र उपलजधधको अवस्था तनम्नानजसार छ: 

 

क्र.सं. कायिक्रम लक्ष्य हाल सम्मको प्रगति 

१. आधारभिू स्िरको खानेपानी सेवा र्वस्िार ९९ प्रतिशि घरपररवार ९३.२१ प्रतिशि 
२. सजधाररएको (उच्च िथा मध्यम स्िर) खानेपानी सेवा र्वस्िार ४० प्रतिशि घरपररवार २४.६५ प्रतिशि 

३. खजला ददशामजक्त के्षर घोषणा भएका के्षरमा सरसर्ाइ १०० प्रतिशि १०० प्रतिशि 

४. प्रशोधन सर्हिको ढल प्रणाली २० प्रतिशि २.१० प्रतिशि 

उजल्लजखि र्ववरणअनजसार पन्रौँ योजनाको लक्ष्यमध्ये खजला ददसामजक्त क्षेर घोषणा (सरसर्ाइ 
क्षेरिर्ि ) लक्ष्यअनजसार प्रगति हातसल भएको देजखए िापतन प्रशोधनसर्हिको ढल प्रणाली सेवा २० 
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प्रतिशि पजर् याउने लक्ष्य रहेकोमा यो वषिसम्म २.१० प्रतिशि र सजधाररएको (उच्च िथा मध्यम स्िर) 
खानेपानी सेवा र्वस्िार कायि ४० प्रतिशि घर पररवारमा पजर् याउने लक्ष्य रहेकोमा २४.६५ प्रतिशि घर 
पररवारमा मार सेवा र्वस्िार भएको देजखन्छ । िोर्कएको समयतभरै आवतधक योजनाको लक्ष्य हातसल 
गने २ आतथिक वषिसम्मको प्रगति सन्िोषजनक देजखँदैन । िोर्कएको समयतभरै लक्ष्य हातसल गनि 
मन्रालयले आवतधक योजनाअनजसारका कायि सम्पन् न गनजिपदिछ । 

5. बजेट वक्तव्य कायािन्वयन - बजेट वक्तव्य 207७।7८ मा आगामी वषि आधारभिू स्िरको खानेपानी 
सजर्वधा ९४ प्रतिशि जनसंख् यामा पजर् याइने उल्लेख भएकोमा यस वषिसम्म ९३.२१ प्रतिशिलाई सेवा 
पजर् याएको, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आधारभिू पूवािधार तनमािण कायि चालज आतथिक वषितभरै सम्पन् न 
गरी आगामी आतथिक वषिको शजरुदेजख नै काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी र्विरण गररने उल्लेख भएकोमा 
तनमािणाधीन हेडवर्कसिको कररब ९५ प्रतिशि कायि सम्पन् न भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । त्यस्िै, 
तनमािण सम्पन् न सजरुङ मागिबाट मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौँको सजन्दरीजलसम्म दैतनक १७ करोड 
तलटर पथान्िरण गरी सजरुङ र पानी प्रशोधन केन्र परीक्षणको क्रममा प्रशोतधि खानेपानी काठमाडौँ 
उपत्यकामा र्विरणको लातग थोक प्रसारणमा उपलधध गराइएकोमा 2078 साल असार १ र १६ गिे 
मेलम्ची नदीमा आएको र्वनाशकारी बाढीका कारण समग्र आयोजना अवरुद्ध भएकोले हाल वैकजल्पक 
मागिबाट र्हउँदमा मार पानी आपूतिि भई वषाियाममा पानी आपूतिि बन्द हजने अवस्था रहेको देजखन्छ ।  

महाकाली, कणािली, बबई र कोशीलगायिका नदीमा आधाररि थोक पानी र्विरण प्रणाली िथा 
जलाशययजक्त खानेपानी आयोजना सञ् चालनको लातग सम्भाव्यिा अध्ययन गने उल्लेख भएकोमा सो अनजसार 
नभएको, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी तलतमटेडको प्रार्वतधक र र्वत्तीय अवस्था सजदृढ गनि संस्थागि पजन: 
संरचना गरी व्यावसार्यक संस्थाको रूपमा र्वकास गने उल्लेख भएकोमा यसिर्ि  कज नै कायि भएको देजखएन।  

बजेट वक्तव्यमा उजल्लजखि कायिक्रम कायािन्वयनका लातग नतिजा सूचकसर्हिको कायियोजना 
िजजिमा गने, कायियोजना अनजरूप कायि र्ववरण ियार गरी लागू गने र सोअनजसारको कायि सम्पादन 
मूल्याङ्कन गनेिर्ि  ध्यान ददनजपदिछ ।  

6. पजजँीगि खचि - यस वषि पजजँीगि खचििर्ि  रू.२४ अबि ५२ करोड १६ लाख बजेट र्वतनयोजन भएकोमा 
रू.११ अबि ६० करोड ३६ लाख अथािि ्बजेटको ४७.३२ प्रतिशि खचि भएको छ।  यो वषि पजजँीगि 
खचििर्ि को समग्र प्रगति ६४.८५ प्रतिशि भएकोमा मन्रालयको ४७.३2 प्रतिशि मार रहेकोले औसि 
दरभन्दा न्यून प्रगति देजखएको छ । मन्रालयले पजजँीगि खचिमा वरृ्द्ध गरी खानेपानी संरचनाको तनमािण 
कायि समयमै सम्पन् न गरी सबै नागररकलाई आधारभिू स्िरको खानेपानी सेवा पजर् याउने उदे्दश्य हातसल 
गनि कायि सम्पादनमा प्रभावकाररिा ल्याउनजपदिछ।  

7. ददगो र्वकास लक्ष्य –  ददगो र्वकास लक्ष्य सन ्२०३० का सूचकहरूमध्ये मन्रालयसँग सम्बजन्धि 
सूचकको लक्ष्य र प्रगति जस्थति तनम्नानजसार छ: 

र्ववरण 
ददगो र्वकास लक्ष्य सन ्

२०३० 

२०७८।७९ को 
लक्ष्य 

२०७७।७८ 
को लक्ष्य 

२०७७।७८ को 
प्रगति प्रतिशि 

आधारभिू स्िर खानेपानी  १०० प्रतिशि ९५ प्रतिशि ९४ प्रतिशि ९३. ३२  

उच्च िथा मध्यमस्िर खानेपानी  ९० प्रतिशि २७ प्रतिशि ३२ प्रतिशि २४. ६५  

आधारभिू सरसर्ाइ सेवा  १०० प्रतिशि १०० प्रतिशि १०० प्रतिशि १००  

प्रशोधनसर्हिको ढल प्रणाली ५० प्रतिशि ४ प्रतिशि ३ प्रतिशि २.१०  
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मन्रालयले ददगो र्वकास लक्ष्य हातसल गनि प्रत्येक आतथिक वषि तनधािररि लक्ष्यअनजसारको प्रगति 
हातसल गनजिपदिछ । यो वषि तनधािररि लक्ष्यको िजलनामा मन्रालयको प्रगति न्यून रहेको देजखन्छ । 
िोर्कएको लक्ष्यको िजलनामा न्यून प्रगति हजँदा िोर्कएको समयमा ददगो र्वकास लक्ष्य हातसल गनि 
कदठनाइ हजने देजखन्छ। अि: लक्ष्यअनजसार प्रगति हातसल गनेिर्ि  ध्यान ददनजपदिछ । 

8. रार्िय गौरवका आयोजना - मन्रालयअन्िगिि सञ्चातलि रार्िय गौरवका आयोजनामध्ये 2055।56 
मा शजरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागि अनजमान रू.35 अबि ५४ करोड रहेकोमा यो 
वषिसम्म रू.30 अबि 15 करोड ६२ लाख खचि भएको छ । आयोजनाको भौतिक प्रगति ९९.४७ 
प्रतिशि रहेकोमा 207८ आषाढ १ मा मेलम्ची खोलामा आएको भीषण बाढीका कारण तनमािणाधीन 
हेडवर्कसि पूणि रूपमा अवरुद्ध भएको छ । उक्त आयोजनाको दोस्रो चरण (लाके र याङग्री) को लातग 
र्वस्ििृ आयोजना प्रतिवेदन ियार भए िापतन स्वीकृि भएको छैन । दोस्रो चरणिर्ि  यो वषिसम्म रू.९१ 
करोड ८६ लाख खचि गरी वार्षिक भौतिक प्रगति २४.८६ प्रतिशि देजखएको आयोजनाको डी.पी.आर. 
ियार गरी मजआधजा र क्षतिपूतिि र्विरण, प्रवेश मागि तनमािण कायि मार शजरुवाि गरेको अवस्था छ । 

आयोजना कायािन्वयन तनदेशनालयमार्ि ि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको र्विरण सञ्जाल प्रणाली 
तनमािणअन्िगिि पाइप सञ्जाल आददको टेजस्टङ्ग एण्ड कतमसतनङ कायि १ हजार १० र्कलोतमटरमध्ये 
४५६ र्कलोतमटर अथािि ्45.10 प्रतिशि, मजण्डखाटार र बौद्ध-जोरपाटी खण्डको र्विरण पाइप सञ्जाल 
सजधार कायि २८० र्कलोतमटरमध्ये १०५ र्कलोतमटर अथािि ् 37.5 प्रतिशि रहेको देजखन्छ । 
सजपरभाइजरी कन्रोल एण्ड डाटा एजर्कवजजसन प्रणालीको तडजाइन िथा जडान कायि १७ प्रतिशि र 
सल्लाघारी, धोबीघाट िथा कोड्कज  ढल प्रशोधन केन्र तडजाइन िथा तनमािण कायि २७ प्रतिशि प्रगति 
भएको छ। उजल्लजखि कायिमा प्रगति न्यून देजखएकोले तनमािण कायि समयमै सम्पन् न गरी खानेपानी 
र्विरण कायि व्यवजस्थि िथा सहज बनाउनजपदिछ। 

9. रुग्ण िथा अधजरा आयोजना - मन्रालय मािहि २०६९।७० भन्दा पर्हले सम्झौिा भई शजरु भएका 
संघ अन्िगिि सञ् चातलि ६२ आयोजना यस वषिसम्म सम्पन् न भएका छैनन ्। संघीय खानेपानी िथा 
ढल व्यवस्थापन आयोजना, खोटाङअन्िगिि रू.१० करोड ३३ लाखमा २०६५।६६ मा सम्झौिा 
भएको ब्रामाङ खानेपानी आयोजनाको हालसम्म २ करोड ८५ लाख खचि भई २७.59 प्रतिशि मार 
प्रगति भएको र अघािखाँचीअन्िगिि िािोपानी र ख्याहा खानेपानी आयोजना पाल्पाको २०६७।६८ मा 
रू.७ करोड ५८ लाख र रू.७ करोड ८५ लाखमा सम्झौिा भएकोमा हालसम्म क्रमश: रू.६ करोड 
१ लाख र रू.५ करोड ३४ लाख खचि भई ७९.29 र 68.03 प्रतिशि मार प्रगति भएको छ।  

त्यसैगरी २०७२।७३ मा सम्झौिा भई सञ् चालनमा रहेका खोटाङ जजल्लाका रू.७ करोड 
५६ लाख लागिको चौँरीखकि  आयोजनामा ११ लाख मार खचि भई १.45 प्रतिशि प्रगति भएको, ७ 
करोड लागिको गोली आयोजनामा रू.४१ लाख खचि भई ५.85 प्रतिशि र २ करोड १९ लाख 
लागिको वासा आयोजनामा १५ लाख खचि भई ६.85 प्रतिशि मार प्रगति भएको छ । रुग्ण िथा 
अधजरा आयोजनाहरूमा रहेका समस्या समयमै समाधान गरी सम्पन् न गनजिपदिछ।  

10. संगठन संरचना - खानेपानी िथा ढल व्यवस्थापन कायि सार्वकमा सबै जजल्लामा रहेका खानेपानी िथा 
ढल तनकास र्वभाग मािहिका कायािलयबाट सम्पादन हजँदै आएकोमा मजलजक संघीय प्रणालीमा रुपान्िरण 
भएपतछ सो कायि ३ िहका सरकारबाट हजँदै आएको छ । मन्रालय, खानेपानी िथा ढल व्यवस्थापन 
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र्वभाग र अन्िगििका संघीय खानेपानी िथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको लातग कज ल दरबन्दी ३५२ 
रहेकोमा र्वभाग मािहिका संघीय खानेपानी आयोजनाको लातग 2३५ पजल दरबन्दी स्वीकृि गरी कायि 
सम्पादन गदै आएको छ। संघीय कायािलयले रार्िय महत्व एवं प्राथतमकिा प्राप् ि आयोजना मार 
सञ् चालन गनि कायिक्षेर र दरबन्दी यर्कन गरी सोहीअ नजसार संगठन संरचना र दरबन्दी व्यवस्थापन 
गरी कायिमा प्रभावकाररिा ल्याउनजपदिछ । 

11. तनमािण सम्झौिामा असम्बजन्धि आइटम - साविजतनक लेखा सतमतिको 2069।1।8 को तनणियमा 
तनमािण कायिको तबल अर् र्कवाजन्टटीमा सवारीसाधन र सवारीसाधनको भाडालगायि अन्य सजर्वधा समावेश 
गरी तनमािण व्यवसायीलाई भ जक्तानी गने र्वषयमा तनयन्रण गने उल्लेख छ। सो  तनणिय र्वपरीि शहरी 
र्वकास िथा खानेपानी सरसर्ाइ आयोजना व्यवस्थापन कायािलय काठमाडौँले २ तनमािण कायिको 
ठेर्क कामा सवारीसाधन भाडा समावेश गरी रू.३६ लाख ५९ हजार, आयोजना व्यवस्थापन क्षेरीय 
कायािलय बाकेँले ३ ठेर्क कामा सवारीसाधन भाडा र साइट अर्र्स लगायिका इजन्जतनयररङ्ग सजर्वधा 
समावेश गरी रू.६८ लाख ८० हजार, िेस्रो साना शहरी खानेपानी िथा सरसर्ाइ आयोजना क्षेरीय 
कायािलय बाँकेले ७ ठेर्क कामा रू.१ करोड १८ लाख ७९ हजार, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले एक 
ठेर्क कामा रू.२ करोड ६४ लाख ५३ हजार र आयोजना कायािन्वयन तनदेशनालय काठमाडौँले २ 
ठेर्क कामा रू.४१ लाख १० हजार भ जक्तानी ददएको तनयम सम्मि देजखएन। साविजतनक लेखा सतमतिको 
तनणिय पालना गनजिपदिछ। 

खानेपानी िथा ढल व्यवस्थापन र्वभाग 

12. प्रगति -  वार्षिक कायिक्रममा चौमातसक रूपमा सञ्चालन गररने कायिक्रमहरूको लागि,  पररमाण र 
भारसमेि खजलाई स्वीकृि गने र िोर्कएका कायिक्रमहरू समयमै सम्पन् न गनजिपदिछ। र्वभाग र मािहिका 
आयोजनाबाट र्वतभन् न कायिक्रम सञ् चालन गनि यो वषि रू.१९ अबि ५ करोड ९७ लाख र्वतनयोजन 
भएकोमा रू.९ अबि ४७ करोड ८० लाख मार खचि भएको देजखन्छ। उजल्लजखि आयोजना/ 
कायिक्रमहरूको समग्र भौतिक प्रगति ५८ प्रतिशि भएको छ। समग्र प्रगतिमध्ये एकीकृि खानेपानी िथा 
ढल व्यवस्थापन आयोजनािर्ि  ५.10 प्रतिशि, ढल तनमािण िथा प्रशोधन कायिक्रमिर्ि  30.12 प्रतिशि 
र केन्रीय  खानेपानी आयोजनािर्ि  50.75 प्रतिशि मार प्रगति भएको देजखन्छ। स्वीकृि कायिक्रम 
िथा लक्ष्यअनजसार प्रगति हातसल गनजिपदिछ।  

13. खानेपानीको गजणस्िर - खानेपानी सेवा उपलधध गराउने तनकाय िथा संस्थाहरूले र्विरण गने खानेपानीको 
मापदण्ड तनधािरणको लातग नेपाल सरकारले रार्िय खानेपानी गजणस्िर मापदण्ड र तनदेजशका, २०६२ 
िजूिमा गरेको छ । यो वषि र्वभागले खानेपानी गजणस्िर कायिक्रममा रू.२६ करोड ३१ लाख १९ 
हजार खचि गरेको देजखन्छ । सविसाधारणलाई र्विरण हजने खानेपानी गजणस्िर मापदण्डअनजसार भएको 
सजतनजिि हजनको लातग खानेपानी र्विरण गने आयोजनाहरूको मापदण्ड पूरा भएको अवस्था यर्कन हजने 
आयोजनागि अतभलेख र्वभागमा रहेको देजखएन । मापदण्डअनजसार गजणस्िर सजतनजिि गरी खानेपानी 
र्विरण गनजिपदिछ । 

14. परामशि खचि - साविजतनक खररद ऐन, 2063 को दर्ा २९ मा र्वभागीय जनशजक्तबाट सम्पादन हजन 
नसर्कने कायिमा मार परामशिदािा तनयजजक्त गरी परामशि सेवा खररद गनि सर्कने उल्लेख छ । र्वतभन् न 
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आयोजनाको सम्भाव्यिा अध्ययन, तडजाइन, गजरुयोजना ियार गने िथा तनमािण सजपररवेक्षण गने कायिको  
लातग र्वभागले रू.३ करोड ३ लाख १९ हजार, सह लगानी खानेपानी िथा सरसर्ाइ आयोजनाले रू.१ 
करोड ४९ लाख १८ हजार र जलवायज अनजकूतलि बहृि ्खानेपानी आयोजनाले २ करोड ७८ लाख 
७१ हजार त्यसैगरी संघीय खानेपानी िथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कैलाली, कञ् चनपजर, बाँके, 
रूपन्देही, कास्की र जचिवनले मौजजदा सूचीबाट प्रस्िाव माग गरी रू.५ करोड २२ लाख ८५ हजारसमेि 
रू.12 करोड 53  लाख 93 हजारको परामशि सेवा खररद गरेका छन ्। समान प्रकृतिको कायिको 
तमल्दो प्याकेज बनाई बोलपर मार्ि ि खररद गने व्यवस्था नतमलाएको र र्वभागीय जनशजक्तको उपयजक्त 
व्यवस्थापन नगरी परामशिदािा मातथको तनभिरिा बढाउनज उजचि देजखएन । जर्टल प्रकृतिको कायिमा 
मार परामशि सेवा तलई तनयतमि कायिको लातग परामशिदािा मातथको तनभिरिा घटाउनज पदिछ। 

15. उपभोक्ता सतमतिबाट तनमािण कायि - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७ मा मूल्य 
अतभबरृ्द्ध कर, ओभरहेड, कन्टेन्जेन्सी रकम र जनसहभातगिाको अंशसमेि रू.१ करोडसम्म लागि भएको 
तनमािण कायि उपभोक्ता सतमतिबाट गराउन सर्कने व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा 
तनम्नानजसार छन:् 

15.1 यो वषि संघीय खानेपानी िथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कास्कीले रू.४६ करोड ९२ लाख ३५ 
हजारका ३७ योजना, सजखेिले रू.१ करोड ८ लाखको एक योजना, मोरङले रू.८ करोड १० लाखका 
८ योजना, कञ् चनपजरले रू.६ करोड ९६ लाखका ४ योजना र धनकज टाले रू.१ करोड ८ लाखको एक 
योजना समेि ५२ योजना कायािन्वयनको लातग उपभोक्ता सतमतिसँग रू.४८ करोड ८१ लाख ३६ 
हजारको सम्झौिा गरी तनमािण कायि गराएको छ। तनयमले िोकेको सीमाभन्दा बढीको काम उपभोक्ता 
सतमतिबाट गराउने कायिमा तनयन्रण गनजिपदिछ। 

15.2 संघीय खानेपानी िथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, कास्कीले तनमािण कायिको लागि अनजमानमा मूल्य 
अतभबरृ्द्ध कर, ओभरहेड र कजन्टन्जेन्सी रकम समावेश नगरी रू.१ करोडभन्दा घटी हजने गरी लागि 
अनजमान बनाई एउटै  उपभोक्ता सतमतिसँग रू.१ करोड भन्दा बढी लागि अनजमान हजने ५ तनमािण 
कायिको सम्झौिा गरी रू.४ करोड ४० लाख ४१ हजार भ जक्तानी गरेको देजखन्छ। यसरी खररद कायिमा 
प्रतिस्पधाि सीतमि पाने उदे्दश्यले १ करोड भन्दा घटीको लागि अनजमान ियार गरी एकै आतथिक वषिमा 
एउटै व्यजक्त अध्यक्ष रहेको एउटै उपभोक्ता सतमतिसँग एउटै प्रकृतिको कायि गराएको तनयमसम्मि 
नदेजखएकोले यस्िो कायिमा तनयन्रण गनजिपदिछ। 

15.3 आयकर ऐन, २०५८ को दर्ा ८९(३क) मा उपभोक्ता सतमतिलाई गररने रू.५० लाख भन्दा बढीको 
भ जक्तानी रकममा एक दशमलव पाँच प्रतिशिका दरले कर कट्टी गनजिपने व्यवस्था छ । संघीय खानेपानी 
िथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कास्की, धनजषा, कञ् चनपजर र अघािखाँचीले 41 उपभोक्ता सतमतिलाई 
रू.२८ करोड ९७ लाख ९१ हजार भ जक्तानी गदाि स्रोिमा रू.४३ लाख ४७ हजार करकट्टी नगरेकोले 
उक्त रकम असजल गनजिपदिछ ।   

15.4 साविजतनक खररद तनयमावली, 2064 को तनयम ९७(४) मा उपभोक्ता सतमतिलाई तनमािण कायिको भ जक्तानी 
ददँदा जनसहभातगिाको अंश कट्टा गरेर मार भ जक्तानी ददनजपने व्यवस्था भएकोमा संघीय खानेपानी िथा ढल 
व्यवस्थापन आयोजना जचिवन, वीरगञ् ज, इलाम र मकवानपजरले १५ उपभोक्ता सतमतिलाई जनसहभातगिाको 
अंश रू.३८ लाख ९२ हजार कट्टा नगरी भ जक्तानी ददएकोले उक्त रकम असजल गनजिपदिछ। 
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15.5 साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९7 मा उपभोक्ता सतमतिले हेभी मेजशन र औजार 
उपकरण प्रयोग हजने कायि गनि नहजने व्यवस्था छ। जर्टल प्रकृतिको काम उपभोक्ता सतमतिबाट गराई 

संघीय खानेपानी िथा ढल व्यवस्थापन आयोजना मकवानपजर र मोरङले 42 योजनामा रू.१५ करोड 
६६ लाख ४० हजार खचि लेखेको छ। आर.सी.सी ओभरहेड ट्याङ्क, तडप बोररङ, पानी प्रशोधन केन्र 
र भवन तनमािण जस्िा दक्षिा नपजग्ने जर्टल प्रार्वतधक पक्ष समावेश भएका संरचना तनमािणको कायिमा 
उपभोक्ता सतमतिसँग सम्झौिा गरी काम गराउँदा साविजतनक खररद तनयमावली, 2064 को तनयम 
९७(९) को प्रतिबन्धात्मक वार्कयाशंबमोजजम सम्बजन्धि प्रार्वतधकको तसर्ाररसमा साविजतनक तनकायबाट 
सहमति नतलई यस प्रकारबाट कायि गराउने प्रवजृत्तमा तनयन्रण हजनजपदिछ ।   

16. सोझै खररद - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को  तनयम ३१ िथा तनयम 84 बमोजजम 
साविजतनक तनकायले मालसामान, सेवा वा कज नै तनमािण कायि गराउँदा २० लाख रूपैयाभँन्दा बढीको 
बोलपरको मध्यमबाट र २० लाख रूपैयाँसम्मको तसलबन्दी दरभाउपरबाट खररद गनजिपने व्यवस्था छ। 
यो वषि संघीय खानेपानी िथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, जचिवनले रू.३१ लाख ४६ हजार, मोरङले 
रू.७३ लाख ३२ हजार, बाँकेले रू.१८ लाख ६३ हजार, कञ् चनपजरले रू.६० लाख ३२ हजारको 
पाइप िथा र्र्र्टङ्स र खोटाङले रू.७८ लाख ६७ हजार, कैलालीले रू.१ करोड ८२ लाख ७३ 
हजारको तनमािण कायि र पाइप िथा र्र्र्टङ्स खररद समेि रू.4 करोड ४५ लाख 13 हजारको खररद 
कायि सोझै गरेका छन।् प्रतिस्पधाि बेगर पटक पटक सोझै खररद गने कायि तनयमसम्मि नदेजखएकोले 
खररद कायिमा प्रचतलि तनयमको पालना गनजिपदिछ । 

17. पाइप िथा र्र्र्टङ्स खररद - खानेपानी िथा ढल व्यवस्थापन र्वभागको २०६३।१।३ को पररपरमा 
पाइप िथा र्र्र्टङ्स/औजारको मौज्दािलाई ध्यान ददई सोको उपयोग गने र अत्यावश्यक भएमा मार 
खररद गनजिपने व्यहोरा उल्लेख छ । संघीय खानेपानी िथा ढल व्यवस्थापन आयोजना जचिवन, कैलाली, 
सजखेि, अघािखाँची, रामेछाप, मोरङ र कञ् चनपजरले रू.5 करोड 59 लाखको पाइप र अघािखाँची, इलाम, 
मोरङ र कञ् चनपजरले रू.2 करोड 60 लाख ६७ हजारको र्र्र्टङ्स प्रिस्पधाि बेगर टजक्रा गरी मौज्दािमा 
रहने गरी खररद गरेको छ । आतथिक वषिको अन्िमा पाइप िथा र्र्र्टङ्स मौज्दािमा रहने गरी खररद 
गने कायिमा तनयन्रण गनजिपदिछ । 

18. पाइप खचि -  नेपाल सरकार(सजचवस्िर) को 2०६२।११।८ को तनणियमा पाइप खररद गदाि र्वगिको 
मौज्दािको ध्यान ददई सोको उपयोग गने, अत्यावश्यक भएमा मार खररद गने िथा नापी र्किाबमा 
जडान देजखएअनजसार जजन्सी खािाबाट मौज्दाि घटाउनजपने व्यहोरा उल्लेख छ। संघीय खानेपानी िथा 
ढल व्यवस्थापन आयोजना अघािखाँची, खोटाङ, पसाि, भक्तपजर, कास्की, मकवानपजर, धनजषा र रामेछापले 
रू.६ करोड 8३ लाख २६ हजार मूल्यका र्वतभन् न  साइजका ३ लाख ४५ हजार तमटर एच.डी.पी.ई. 
पाइप जजन्सी खािाबाट खचि देखाए िापतन योजनाको नापी र्किाबमा प्रर्वर्ि गरेको नदेजखएकोले पाइप 
खचि पजर्ि हजने जस्थति छैन। पाइप उपयोगको पजर्ि हजनजपदिछ। 

19. एजतबल्ट नर्कसा - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२५ मा तनमािण कायिसम्पन् न भएको 
३० ददनतभर एजतबल्ट नर्कसा पेस गनजिपने र पेस नगरेमा िोर्कएबमोजजम रकमको भ जक्तानी नगरी रोर्क का 
गनजिपने व्यवस्था बोलपर सम्बन्धी कागजािमा रहेको छ । संघीय खानेपानी िथा ढल व्यवस्थापन 
र्वभागअन्िगििका 4 आयोजनाबाट एज तबल्ट नर्कसा पेस नगरेको अवस्थामा ९ तनमािण व्यवसायीलाई 
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रू.२१ लाख रोक्का नगरी भ जक्तानी भएको छ । सम्झौिाअनजसार एज तबल्ट नर्कसा पेस नहजँदै भ जक्तानी 
ददनेलाई जजम्मेवार बनाई उक्त रकम असजल गनजिपदिछ । 

20. बढी भ जक्तानी - साविजतनक खररद तनयमावली, 2064 को तनयम १२३ मा सम्पन् न भएको कामको 
प्रार्वतधकले नापजाँच गरी नापी र्किाबमा उल्लेख भएको कायि सम्पादनको आधारमा भ जक्तानी गनजिपने 
व्यवस्था छ । संघीय खानेपानी िथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, सजखेिले एक आयोजनाको सम्झौिामा 
उजल्लजखि भन्दा बढी पररमाणको भ जक्तानी ददएको रू.६ लाख ७१ हजार र  जचिवनले ओभरहेड टंकी 
तनमािण कायिमा र्रक सूर प्रयोगको कारणबाट बढी कायि पररमाण गणना भई बढी भ जक्तानी ददएको 
रू.२८ लाख ५५ हजारसमेि रू.३५ लाख २६ हजार बढी भ जक्तानी ददएको छ । बढी भ जक्तानी भएको 
रकम असजल हजनजपदिछ ।  

21. मूल्य समायोजन - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ५५(१) मा खररद सम्झौिामा अन्यथा 
व्यवस्था भएकोमा बाहेक खररद सम्झौिा कायािन्वयन गने क्रममा मूल्य समायोजन गनि आवश्यक 
देजखएमा मूल्य समायोजन गनि सर्कने व्यवस्था छ। यो वषि ५ कायािलयले ८ तनमािण व्यवसायीलाई 
मूल्य सूचकाङ्क र्रक पारी रू.2 करोड 79 लाख 24 हजार मूल्य समायोजन भ जक्तानी गरेका छन ्। 
यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्नानजसार छन:् 

21.1 तनमािण कायिको म्याद थप गदाि थप आतथिक व्ययभार नपने गरी म्याद थप भएको अवस्थामा शजरु 
सम्झौिाको अजन्िम तमतिको मूल्य समायोजन सूचकाङ्कअनजसार मूल्य समायोजन गणना गनजिपनेमा सो 
र्वपरीि अन्य सूचकाङ्कबाट मूल्य समायोजन गणना गरी संघीय खानेपानी िथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, 
इलामले दजई तनमािण व्यवसायीलाई रू.2 करोड १६ लाख भ जक्तानी गरेको छ । बढी भ जक्तानी भएको 
रकम असजल हजनजपदिछ। 

21.2 तनमािण कायिको सम्झौिामा िोर्कएको समयको आधार सूचकाङ्क र फ्यार्कटर प्रयोग गरी मूल्य समायोजन 
गणना गरी भ जक्तानी गनजिपनेमा र्रक तमतिको आधार सूचकाङ्क र र्रक फ्यार्कटर प्रयोग गरी संघीय 
खानेपानी िथा ढल व्यवस्थापन आयोजना धनजषाले रू.39 लाख १७ हजार, भक्तपजरले रू.१८ लाख 
९७ हजार र कास्कीले रू.५ लाख १० हजारसमेि रू.63 लाख 2४ हजार बढी भ जक्तानी भएको छ। 
उक्त रकम असजल गनजिपदिछ । 

िेस्रो साना शहरी खानेपानी िथा सरसर्ाइ आयोजना 
22. पाइप र्र्र्टङ्स मौज्दाि - आयोजनाको ड्रइङ तडजाइनअनजसार तनमािण गदाि आवश्यक पने तनमािण सामग्री 

र पाटिप जजाि खररद गरी प्रयोग गरेको आधारमा नापी र्किाबमा प्रर्वि गरी ठेर्क का तबलअनजसार भ जक्तानी 
ददनजपदिछ। आयोजना व्यवस्थापन कायािलय, काठमाडौँले ५ आयोजनाको सम्झौिाबमोजजम रू.१ अबि 
६३ करोड ४८ लाख को भ जक्तानी गदाि रू.५ करोड ९४ लाख ६७ हजार र आयोजना व्यवस्थापन 
क्षेरीय कायािलय, बाँकेले २ आयोजनाको रू.४४ करोड ३९ लाख ९२ हजार भ जक्तानी गदाि रू.१ करोड 
७ लाख ७८ हजार समेि रू.७ करोड २ लाख ४५ हजार मूल्यका बाँकी रहेका पाइप िथा र्र्र्टङ्स 
उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरण गरेको आधारमा तनमािण व्यवसायीलाई भ जक्तानी गरेको छ । कायािलयले 
उपयोग नभएको तनमािण सामग्री र्र्िाि गरी भण्डारणको सजरक्षा गने, अतभलेख अद्यावतधक गनजिपनेमा 
उपभोक्तालाई हस्िान्िरण गरेको आधारमा मार भ जक्तानी गनजि उपयजक्त नदेजखएको साथै तनमािण सम्पन् न 
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भएपतछ ममिि सम्भारको लातग अत्यावश्यक हजने र बजारमा उपलधध नहजने प्रकृतिका सामग्रीहरू 
आयोजनाको संरक्षणमा रहने गरी र्र्िाि गनजिपनेमा उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरण गने गरी गरेको 
सम्झौिा कानजनसम्मि देजखएन। उक्त सामान उपयोगको सजतनजश् चििा हजनजपदिछ । 

शहरी खानेपानी िथा सरसर्ाइ (क्षरेगि) आयोजना   

23. परामशिदािाको पाररश्रतमक - एतसयाली र्वकास बैङ्कसँग भएको सम्झौिाअनजसार आयोजनाले खानेपानी िथा 
सरसर्ाइ आयोजनासँग सम्बजन्धि खचि मार भ जक्तानी गनजिपने व्यवस्था छ। आयोजनाले नगर र्वकास 
कोषको कामका लातग तनयजक्त परामशिदािाको पाररश्रतमक भ जक्तानी गरेको छ । उपभोक्ता सतमतिलाई 
लगानी गने ऋणलगायिको कायि गनि परामशिदािा तनयजक्त गरेको र तनजहरूको पाररश्रतमक यो वषि 
रू.९८ लाख ४८ हजार आयोजनाले भ जक्तानी गरेकोले ऋण लगानी गने प्रयोजनको लातग तनयजक्त 
गररएका परामशिदािाको खचि नगर र्वकास कोषको आफ्नै दार्यत्व भएकोले आयोजनाबाट भ जक्तानी गनजि 
उजचि होइन । आयोजनाको लातग छज टै्ट परामशिदािा तनयजक्त भएको अवस्थामा आवश्यकिा र औजचत्यिा 
पजर्ि नहजने गरी नगर र्वकास कोषले यस्िा परामशिदािाको व्यवस्था गरी व्ययभार बढाएको देजखँदा यस्िो 
खचिमा तमिव्यर्यिा ल्याउनजपदिछ । 

24. सवारीसाधन  - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दर्ा ५५(१) मा 
कायािलयमा प्राप्त हजन आएको सम्पूणि नगदी जजन्सीको संरक्षणको प्रबन्ध तमलाउनज जजम्मेवार व्यजक्तको 
कििव्य हजने उल्लेख छ । आयोजना व्यवस्थापन कायािलयअन्ििगि सञ् चातलि खानेपानी आयोजनाका 
उपभोक्ता सतमतिलाई उपलधध गराउन खररद भएका १५ थान सवारीसाधनमध्ये हस्िान्िरण प्रर्क्रया र 
तनणिय बेगर ३ सवारीसाधन आयोजना कायािन्वयन इकाईलाई उपलधध गराएको,  खररद भएको ६ 
मर्हना (२०७८ पौष) सम्म ५ सवारीसाधन सम्बजन्धि सतमतिलाई हस्िान्िरण नगरी खानेपानी िथा 
ढल व्यवस्थापन र्वभागको पररसरतभर उजचि संरक्षण बेगर खजला स्थानमा राखेको र ७ सवारीसाधन 
सम्बजन्धि आपजतििकिािसँग नै रहेको उल्लेख छ । आपूििकसँग भएको सम्झौिाअनजसार १२ मर्हनाको 
वारेन्टी र्पररयड मध्ये ६ मर्हना व्यिीि भइसकेको छ । खररद गरेको धेरै अवतधसम्म प्रयोजन बेगर 
सवारीसाधन रहेकोले खररदको उदे्दश्य पूरा नभएको र अनावश्यक बजेट खचि भएको देजखन्छ । खररद 
भएका सवारीसाधन सम्बजन्धि आयोजनाको उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरण गनेिर्ि  िालजक तनकायको 
समेि ध्यानाकषिण हजनजपने देजखन्छ । 

सतमति िथा अन्य संस्था 

मेलम्ची खानेपानी र्वकास सतमति 

तसन्धजपाल्चोक जजल्लाको हेलम्बजजस्थि मेलम्ची खोलामा हेडवर्कसि तनमािण र सजन्दरीजलसम्म २७.५ 
र्कलोतमटर सजरुङ तनमािण गरी पर्हलो चरणमा १७ करोड र दोस्रो चरणमा याङग्री र लाके खोलाबाट ३४ 

करोड समेि दैतनक ५१ करोड तलटर पानी काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउने उद्देश्यले २०५५।५६ मा 
र्वकास सतमति स्थापना भएको हो ।  
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25. आयोजनाको पजनसंरचना - शजरुमा सन ्१९९९ मा आयोजनाको र्वस्ििृ पररयोजना प्रतिवेदन ियार 
भई र्वद्यजि उत्पादन िथा ररबमाि-सजन्दरीजल प्रसारण लाइन तनमािण गने प्रस्िाव रहेकोमा दाि ृ
तनकायको समन्वयमा र्वद्यजि िथा प्रसारण लाइनको कायि बाहेक खानेपानी आयोजना सञ् चालन 
गररएको तथयो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रथम चरणको उप-आयोजना १ को शजरूको कज ल 
लागि अमेररकी डलर २४९.४० तमतलयन रहेको तथयो। आयोजनाको हेडवर्कसि िथा सजरुङ्ग तनमािण 
कायिको लातग एक जचतनयाँ कम्पनीसँग २०६४।११।७ मा रू.४ अबि २८ करोड ८८ लाख 
(मूल्य अतभवृर्द्ध कर बाहेक) को ठेक्का सम्झौिा भएकोमा सन्िोषजनक कायि सम्पादन हजन नसर्कदा 
2069।6।9 मा खररद सम्झौिाको अन्त्य गरेको देजखन्छ । आयोजनाले सजरुङ तनमािण कायिको 
लातग पजनः ठेर्क का आव्हान गदाि एक इटातलयन कम्पनीसगँ २०७० असार ३१ मा रू.७ अबि ७२ 
करोड ३5 लाख (मूल्य अतभवृर्द्ध कर बाहेक) को खररद सम्झौिा गरेकोमा 2075।8।29 मा 
उक्त तनमािण कम्पनीले अकस्माि ् तनमािण स्थल छाडे पतछ बाँकी तनमािण कायि ित्कालै अगातड 
बढाउनजपने मजन्रपररषद्को 2076।2।6 को तनणियबमोजजम १० प्याकेज कायिको लातग रू.२ 
अबि २७ करोड ८२ लाखमा र्वतभन् न तनमािण सेवा प्रदायकसँग सम्झौिा भई तनमािण कायि भएको 
देजखन्छ । तनमािण कायिमा पटक पटक ठेर्क का गनजिपदाि आयोजनाको लागि वृर्द्ध भई अमेररकी 
डलर २८७.4 तमतलयन पजगेको छ । सन ्२०१५ मा पानी प्रशोधन केन्रको क्षमिा अतभवृर्द्ध गरी 
दैतनक प्रशोधन क्षमिा १७ करोड तलटर पजर् याउन र आयोजनाको दोस्रो चरणको तडजाइन प्रतिवेदन 
ियारीका लातग अमेररकी डलर २५.५ तमतलयन थप भई आयोजनाको कज ल संशोतधि लागि अमेररकी 
डलर ३१२.९ तमतलयन रहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा थप भएको उप-आयोजना २ को 
लागिसमेि उल्लेख गरी र्वस्ििृ आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृि गरेको देजखएन । 

आयोजनामा यो वषिको रू.१ अबि ६२ करोड १६ लाखसमेि हालसम्म रू. ३१ अबि १० 
करोड ६१ लाख खचि भइसकेको अवस्थामा आयोजनाको यथाथि लागि यर्कन गनि सर्कन ेअवस्था 
छैन। कज ल खचिमध्ये तनमािण खचि ८१.४२ प्रतिशि र परामशि सेवा िथा अन्य खचि १८.५८ 
प्रतिशि रहेकोले तनमािणसँगको प्रत्यक्ष खचिभन्दा अन्य खचिले आयोजनाको लागि वृर्द्ध हजदैँ गएको 
छ। तनधािररि कायि िातलकाबमोजजम कायि गदै खचिमा तमिव्यर्यिा ल्याई आयोजनाको लागि 
तनजश् चि र तनयजन्रि हजन जपदिछ। 

26. भेररएसन - मेलम्ची खानेपानी र्वकास सतमतिले बागमिी नदीको पानी प्रशोधन केन्रमा खसाली २५ 
माचि 2021 मा 3 मर्हनासम्म पानी सञ् चालनको काम समेि सम्पन् न भएको देजखन्छ। पानी प्रशोधन 
केन्र- प्रथमको मजख्य भागको तनमािण कायि सम्पन् न भएको उल्लेख गरी 31 तडसेम्बर 2017 देजख 
लागू हजनेगरी टेकेन ओभर सर्टिर्र्केट (टी.ओ.सी.) ददएकोमा १३ तडसेम्बर, 2017 मा भएको सम्झौिा 
अनजसार १ जनवरी, 2018 देजख १ वषिको लातग सञ् चालन र ममिि अवतधको भेररएसन भई आएकोमा 
परीक्षणको काम पूरा नभएको उल्लेख गरी पटक पटक ममिि अवतधको म्याद थप िथा भेररएसन गरी 
2078 असार मसान्िसम्म तनमािण व्यवसायीलाई भेररएसनबाट थप भएको कायिको लातग रू.12 करोड 
95 लाख 27 हजार भ जक्तानी भएको छ। 
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यस्िै, 26 माचि, 2021 देजख मेलम्ची खोलाको पानी प्रशोधन केन्रमार्ि ि ्15 जून, 2021 
सम्म कररब 80 ददनसम्म परीक्षण, सञ् चालन र ममिि सम्भारको काम सम्पन् न भई प्रशोतधि पानी 
काठमाडौँमा र्विरण भइसके पिाि ्सम्झौिाअनजसार तनमािण व्यवसायीसँग भएको ठेर्क का र्ाइनल नगरी 
१६ जजन, 2021 पिाि ्पतन तनमािण व्यवसायीलाई प्रति मर्हना 42 लाखका दरले हालसम्म भेररएसन 
रकम भ जक्तानी गरेको कारण नेपाल सरकारलाई थप व्ययभार परेको देजखन्छ । मेलम्ची खानेपानी 
र्वकास सतमतिले ३१ तडसेम्बर २०१७ देजख लागू हजने गरी कायि स्वीकार प्रतिवेदन ददई पानी प्रशोधन 
केन्र आफ्नो स्वातमत्वमा तलए पश् चाि ् प्रशोधन केन्रको व्यवस्थापन आर्ैँ  वा काठमाडौँ उपत्यका 
खानेपानी व्यवस्थापन बोडिलाई ददएर ठेर्क का र्ाइनल गनि सर्कने अवस्था रहेकोमा सो नगरी ममिि, 
इजन्जतनयर सजर्वधा र मूल्य समायोजनलगायिमा अतिररक्त भ जक्तानी ददनज उपयजक्त देजखएन । 

27. मूल्य समायोजन - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ५५(१) मा खररद सम्झौिामा अन्यथा 
व्यवस्था भएकोमा बाहेक खररद सम्झौिा कायािन्वयन गने क्रममा मूल्य समायोजन गनि आवश्यक 
देजखएमा मूल्य समायोजन गनि सर्कने व्यवस्था छ । पानी प्रशोधन केन्र-दोस्रोका तनमािण व्यवसायीसँग 
भएको सम्झौिाको म्याद थपको तनणियमा म्याद थपबाट नेपाल सरकारलाई थप आतथिक दार्यत्व नपने 
व्यहोरा उल्लेख छ। तनमािण व्यवसायीसँग भएको सम्झौिाको म्याद थप गदाि म्याद थप हजनजभन्दा 
अगातडको मूल्य सूचकाङ्क र्िज नगरी म्याद थप पतछको अवतधको सूचकाङ्कबाट मूल्य समायोजन गणना 
गरी भ जक्तानी ददएका कारण तनमािण व्यवसायीलाई 34 औ ंआई.पी.सी. सम्म मूल्य अतभवरृ्द्ध कर थपसमेि 
रू.१ करोड ३९ लाख १७ हजार बढी भ जक्तानी भएकोले उक्त रकम असजल गनजिपदछि ।  

28. भेररएसनबाट थप कायािदेश - साविजतनक खररद ऐन, 2063 को दर्ा 54(च) मा खररद सम्झौिा 
गदािका बखि पूवािन जमान गनि नसर्कएको पररजस्थति सम्झौिा कायािन्वयनको क्रममा सजृना भएमा सोको 
स्पि कारण खजलाई सो ऐनको दर्ा 2 को खण्ड (ख) को उपखण्ड (२) बमोजजमको साविजतनक 
तनकायको हकमा १५ प्रतिशि देजख मातथको भेररएसन सो तनकायको सवोच्च कायिकारी तनकायले स्वीकृि 
गनि सर्कने उल्लेख छ। प्याकेज २ को बाकँी सजरुङ तनमािण कायिको लातग रू.85 करोड 1 लाख 94 
हजार (मूल्य अतभवरृ्द्ध करसर्हि) को लागिमा सतमति र एक तनमािण व्यवसायीबीच २९ सेप्टेम्बर, 
2019 मा सम्झौिा भई कायािन्वयनका चरणमा शजरु सम्झौिा रकमको िजलनामा 29.30 प्रतिशिले 
अथािि ्रू.24 करोड 91 लाख 84 हजारले वरृ्द्ध हजने गरी दोस्रो भेररएसन आदेश स्वीकृतिको लातग 
सतमति समक्ष तसर्ाररस भएकोमा अध्ययन सतमतिको तसर्ाररसअनजसार 2078।2।11 को सतमतिको 
बोडि बैठकबाट २४.19 प्रतिशिले हजने रू.१८ करोड २० लाख ३५ हजारको भेररएसन स्वीकृि भएको 
छ।  

आयोजनाले तनमािण कायिको तडजाइन िथा सजपररवेक्षण परामशि र आयोजना व्यवस्थापन 
परामशिदािाको सेवा समेि तलने गरी एक परामशिदािाबाट गि वषि देजख सेवा तलएको र परामशिदािाको 
कायिर्ववरणमा समेि ड्रइङ तडजाइन लागि अनजमान र सजपरतभजन गनजिपने कायि तनजका र्वशेषज्ञहरूको 
कायि र्ववरण िोर्कएको छ । तनमािण कायिको लागि अनजमान ियार र अन्य कायि गनि परामशिदािालाई 
खररद सम्झौिा गरी तनरन्िर सेवा तलएकोमा शजरु ठेर्क का सम्झौिा भन्दा 24.19 प्रतिशि (रू.18 
करोड 20 लाख 3५ हजार) थप व्ययभार पने गरी दजई पटक भेररएसन आदेश जारी गनजिपने अवस्था 
सजृना भएकोले शजरुको तडजाइन र लागि अनजमानको यथाथििा यर्कन हजन सकेन। वास्िर्वक लागि 
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अनजमान ियार नगने परामशिदािालाई साविजतनक खररद ऐन,2063 को दर्ा ५क. बमोजजम जजम्मेवार 
गराउनजपदिछ।  

29. सम्झौिा र्वपररिको भ जक्तानी - सजरुङ तनमािणको बाकँी कायि सम्पन् न गनि छनौट भएका तनमािण 
व्यवसायीसँगको खररद सम्झौिामा ग्राउर्टङको कायि रक डबेलअन्िगिि रहेको देजखएकोले तनमािण 
व्यवसायीको दार्यत्वतभर पने उल्लेख छ । िर पराशिदािाले पेस गरेको अजघल्ला आई.पी.सी. हरूमा 
एर्कसेस ग्राउर्टङ इन रक डोवेल कायिको रू.2 करोड 31 लाख 4४ हजार प्रोतभजनल रूपमा तसर्ाररस 
गरेकोमा सतमतिले पतछल्लो आई.पी.सी. हरूमा समायोजन गनेगरी अतग्रम रूपमा भ जक्तानी गरेको छ। 
मेलम्ची खानेपानी र्वकास सतमतिको २०७८।२।११ को बोडिको तनणियबाट थप तसमेन्ट ग्राउर्टङ्गको 
कायि तनमािण व्यवसायीकै दार्यत्वतभर पने उल्लेख गरी उक्त रकम घटाई भेररएसन २ स्वीकृि गरी 
तनमािण व्यवसायीले पाउने २०७८।७९ को आई.र्प.सी. १८ देजख २२ सम्मको रू.१ करोड ६२ 
लाख ४६ हजार सतमतिले असजल गरेकोमा रू.६८ लाख ९८ हजार असजल हजन बाँकी देजखएकोले उक्त 
रकमसमेि असजल हजनजपदिछ। 

30. जनरल आइटममा बढी खचि - मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले हेडवर्कसि तनमािणको लातग तनमािण 
व्यवसायीसँग गरेको खररद सम्झौिामा जनरल आइटम अन्िगिि बी.ओ.र्कयू. मा िोर्कएको कायि सम्पन् न 
गने दार्यत्व तनमािण व्यवसायीको रहने उल्लेख छ। आयोजनाले तनमािण व्यवसायीलाई २० औ ँ
आई.पी.सी. सम्मको रकम भ जक्तानी गदाि जनरल आइटमअन्िगििका सवारीसाधन सञ् चालन र ममिि, डे 
वर्कसि, इजन्जतनयसि रे्तसतलटी, पेस्की र कायि सम्पादन जमानि कतमसनलगायि तनमािण व्यवसायीका 
दार्यत्वतभरका १४ कम्पोनेन्टमा खचि गनि पाउने सीमाभन्दा रू.१ करोड ४५ लाख बढी भ जक्तानी गरेको 
छ। सम्झौिाभन्दा बढी हजने गरी भ जक्तानी खचि लेख् न तमल्ने देजखँदैन ।  

परामशिदािाले गरेको म्याद थपको तसर्ाररसअनजसार कायिकारी तनदेशकबाट 2078।1।6 मा 
म्याद थपको तनणिय हजँदा अप्रत्यक्ष खचि मातथ थप व्ययभार पानि नपाउने उल्लेख छ। तनमािण व्यवसायीले 
पेश गरेको तबलको यथाथििा परामशिदािाले परीक्षण गरेको नदेजखएकोले परामशिदािा र सम्बजन्धि 
पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाई बढी भ जक्तानी भएको रकम तनमािण व्यवसायीबाट असजल हजनजपदिछ ।  

31. हेडवर्कसिमा क्षति - हेडवर्कसि एवं सजरुङ तनमािण कायिका ित्कालीन तनमािण व्यवसायीले १५ तडसेम्बर, 
2018 मा अचानक तनमािण कायि स्थगन गरी तनमािण स्थल छोडेकोले हेडवर्कसिअन्िगििका बाकँी 
कायिहरू ११ रे्ब्रजअरी 2021 मा सम्पन् न गने गरी तमति ११ अर्कटोबर २०१९ मा अको एक र्वदेशी 
कम्पनीसँग रू.९० करोड ९८ लाख ९७ हजारको खररद सम्झौिा भएको तथयो । सतमतिले २०७८ 
आषाढ मसान्िसम्म पेश्की बाहेक जनरल िथा र्प्रतलतमनरी आइटम, हेडवर्कसिसम्म पजग्ने पहजँच मागि र 
पजल, हेडवर्कसि तनमािण, वािावरणीय न्यूनीकरण, इलेजर्करक आइटम र भेररएसनबाट थप नयाँ आइटम 
समेि जम्मा रू.६३ करोड २ लाख २४ हजार खचि गरी कररब ७० प्रतिशि काम सम्पन् न भएकोमा 
२०७८ साल आषाढ १ मा मेलम्ची खोलामा आएको भीषण बाढीको कारण तनमािणाधीन हेडवर्कसिमा 
पूणि रूपमा क्षति भएको छ ।  

आयोजनािर्ि का प्रार्वतधकसमेिको संयजक्त टोलीले २०७९।२।१३ मा बाढीले क्षतिग्रस्ि 
मेलम्ची हेडवर्कसिको स्थलगि तनरीक्षण गदाि हेडवर्कसिको संरचना स्थलमा २२ तमटर अग्लो डेतब्रज 
थजर्प्रएको, गेट नं. १, २, ७, ९, १०, ११, १४, १५, बेडलोड स्र्कलजडर, स्पर तसिम, मेतसन रुम, 
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कन्रोल रुम, जेनेरेटर रुम, स्काडा रुम, अर्र्स रुम, इन्टेक पाटि १ देजख ३ सम्म लगायिका संरचना 
पूणि रूपमा क्षति भई हालसम्म मूल्य अतभवरृ्द्ध कर बाहेकको रू.६३ करोड २ लाख २४ हजार 
बराबरको क्षति पजगेको देजखयो । बाढी पश् चाि ्क्षतिग्रस्ि हेडवर्कसिमा हालसम्म कज नै पतन तनमािण कायि 
शजरु भएको छैन । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवर्कसिमा बाढीले पजर् याएको क्षतिको कारण याङ्ग्री 
र लाके खानेपानी आयोजनाको तनमािण कायिमा समेि अवरोध तसजिना भएको छ। रार्िय गौरवको रूपमा 
रहेको यस आयोजनाको क्षतिग्रस्ि हेडवर्कसि तनमािण कायिमा सम्बजन्धि तनकायले ध्यान ददनजपने देजखन्छ। 

आयोजना कायािन्वयन तनदेशनालय 

मेलम्ची खानेपानीको र्विरण प्रणालीलाई व्यवजस्थि गनि २०६५।६६ बाट उप-आयोजनाको रूपमा यो 
आयोजना शजरु भएको हो । एतसयाली र्वकास बैङ्कसँग आयोजनाको लातग ४ ऋण सम्झौिावाट अमेररकी डलर 
२७ करोड ९३ लाख ८० हजार, नेपाल सरकारको स्रोिवाट अमेररकी डलर १७ करोड ७ लाख र ओर्र्डको 
अमेररकी डलर १ करोड ६० लाखसमेि अमेररकी डलर ४६ करोड ६० लाख ८० हजार खचि हजने अनजमान 
रहेकोमा यो बषि सम्म रू.२९ अवि ९७ करोड 6 लाख खचि भएको छ । यो बषि रू.५ अवि ४८ करोड ७७ 
लाख बजेट र्वतनयोजन भएकोमा रू.३ अवि ३५ करोड ९१ लाख खचि भएको छ । 

32. अनजदान उपयोग - एतसयाली र्वकास बैङ्कसँग भएको ऋण सम्झौिाअनजसार अमेररकी डलर २७ करोड 

९३ लाख ८० हजार प्राप्त हजने उल्लेख भएकोमा यो वषि रू.3 अबि ३५ करोड ९१ लाख ४० हजार 
प्राप्त भई खचि भएको छ । आयोजनाको हालसम्मको खचि देहायअनजसार छ:- 

तस.नं. खचिको र्ववरण 

खचि रू.(हजारमा) 
खचिको अनजपाि 

प्रतिशिमा 207६।7७ सम्मको 
कज ल खचि 

207७।7८ को 
खचि 

हालसम्मको कज ल 
खचि 

1. सञ्चालन खचि ६१४००७ १०४८४९ ७१८८५६ २.४० 

2. उपकरण, सामाग्री ३७५३३८ ५७३८ ३८१०७६ १.२७ 

3. तसतभल वकि स २३४३०७८७ २९४५६२२ २६३७६४०९ ८८.०१ 

4. परामशि सेवा २१९१३३४ ३०२९३१ २४९४२६५ ८.३२ 

कज ल जम्मा  २६६११466 ३३५९१४० २९९७०606 १०० 

33. पाइप लाइनको क्षति - आयोजना कायािन्वयन तनदेशनालय र सडक र्वभागबीच भएको सम्झौिाको दर्ा 
७ मा तनदेशनालयबाट पाइप तबछ्याइसर्कएको सडकहरूमा सडक तनमािणको क्रममा पाइपमा क्षति पजग्न 
गएमा सो क्षतिलाई पजनः तनमािण गनि लाग्ने रकम सडक र्वभागले तनदेशनालयलाई उपलधध गराउने 
व्यवस्था छ। तनमािण कायि गदाि पयािप्त सावधानी अपनाउन नसर्कदा थोक र्विरण प्रणाली र र्विरण 
सञ्जाल सजधारअन्िगििका ८ प्याकेजका तनमािण व्यवसायीले पाइप तबछ्याई पजने कायिसमेि सम्पन् न गरेपतछ 
सडक ममिि िथा सजधार गने क्रममा पाइपहरू नोर्कसान गरेको र नोर्कसान भएका पाइपको मूल्य, 

तबछ्याउने, पजने र जडान खचि समावेश गरी तनदेशनालयले पाइपलाइन क्षतिको गि वषिसम्म रू.१८ 
करोड ४१ लाख ७३ हजार मूल्याङ्कन गरेकोमा यस वषि रू.५ करोड ८९ लाख ३९ हजार थप भई 
जम्मा रू.२४ करोड ३१ लाख १2 हजार मूल्याङ्कन गरेको छ। सडक र्वभागसँग उक्त रकम माग 
गरेकोमा प्राप्त भएको छैन । सडक िथा अन्य पूवािधार तनमािणको क्रममा उक्त पाइपलाइन क्षति 
भएकोले पाइपलाइन पजनः स्थापना गदाि तनतमिि सडक िथा पूवािधारको पजनः क्षति भई यस्िो रकम अझै 
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बढ्ने अवस्था छ। अि: सरोकारवाला तनकायसँग समन्वय गरी अन्य संरचनाको क्षतिसमेि यर्कन गरी 
कज ल क्षतिको मूल्याङ्कन गनजिपने र पाइप लाइनको पजन: तनमािण हजनजपदिछ। 

34. गजहे्यश् वरी ढल प्रशोधन केन्र - तनमािण कायि सम्पन् न गरी हाल ढल प्रशोधन भइरहेको ३२.4 तमतलयन 
तलटर प्रतिददन क्षमिाको गजहे्यश्वरी ढल प्रशोधन केन्रको 10 वषिसम्म सञ्चालन र ममििको जजम्मा तनमािण 
व्यवसायीकै रहेको देजखन्छ। सम्झौिाको शििअनजसार ढलको प्रशोधन गरी प्राप्त हजनजपने पानीको 
गजणस्िरका सबै पारातमटर पूरा भई सोही मजिातबकको प्रशोतधि पानी बागमिी नदीमा खसाउनज पने 
उल्लेख छ। अपरेसन एण्ड मेजन्टनेन्सको लातग 10 वषिसम्म तनमािण व्यवसायीले आफ्नो स्रोि साधन 
प्रयोग गरी गजणस्िरीय पानी पठाए/नपठाएको सम्बन्धमा सम्झौिाको र्वशेष शििअनजसार परीक्षण गरी 
गजणस्िर सजतनजिि गरेको सम्बन्धमा अतभलेख नहजँदा यर्कन गनि सर्कएन। प्रशोतधि पानीको गजणस्िर 
सजतनजिि हजनेगरी प्रशोधन केन्रको सञ्चालन हजनजपदिछ। 

35. मूल्य समायोजन - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ५५(१) मा खररद सम्झौिामा अन्यथा 
व्यवस्था भएकोमा बाहेक खररद सम्झौिा कायािन्वयन गने क्रममा मूल्य समायोजन गनि आवश्यक 
देजखएमा मूल्य समायोजन गनि सर्कने व्यवस्था छ। मूल्य समायोजन सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा 
तनम्नानजसार छन:् 

35.1 तनमािण कायिको म्याद थप गदाि थप आतथिक व्ययभार नपने गरी म्याद थप भएको अवस्थामा शजरु 
सम्झौिाको अजन्िम तमतिको मूल्य समायोजन सूचकाङ्कअनजसार मूल्य समायोजन गणना गनजिपनेमा अन्य 
सूचकाङ्क प्रयोग गरी मूल्य समायोजन गणना गदाि ६ तनमािण व्यवसायीलाई बढी मूल्य समायोजन भ जक्तानी 
भएको रू.४ करोड ८४ लाख ३ हजार असजल हजनजपदिछ।  

35.2 तनमािण व्यवसायीले पेस गरेको बोलपरको मूल्य समायोजन डाटामा रान्सपोटि भेर्हकल एण्ड मेतसनरी 
गजड्स भएकोमा राि बैङ्कले 2018 जजलाइमा प्रकाजशि गरेको रर-इन्डेर्कसमा मेतसनरी एण्ड इजर्कवपमेन्ट 
र रान्स्पोटि, इजर्कवपमेन्ट एण्ड पार्टसिको अलग अलग सूचकाङ्क रहेको छ । मूल्य समायोजन गणना 
गदाि 2018 जजलाईपतछ गररएका मूल्य समायोजन भ जक्तानीमा मेतसनरी एण्ड इजर्कवपमेन्टको सूचकाङ्क 
प्रयोग नगरी रान्स्प्रोट, इजर्कवपमेन्ट एण्ड पार्टसिको सूचकाङ्क प्रयोग गरी भ जक्तानी ददँदा एक तनमािण 
व्यवसायीलाई बढी भ जक्तानी भएको रू.५८ लाख ६ हजार असजल गनजिपदिछ ।      

35.3 एक तनमािण व्यवसायीसँग भएको सम्झौिाको र्वशेष शििको बजदँा १३.८ मा मूल्य समायोजन गदाि र्वदेशी 
मजरामा भ जक्तानी हजने अंशको गणना गदाि भ जक्तानी हजने मजराको देशकै इन्डेर्कस प्रयोग गनजिपने उल्लेख छ। 
तनजले बोलपर पेस गदाि मूल्य समायोजन  र्वदेशी मजरामा अमेररकी डलर राखेको भए िापतन सूचकको 
स्रोिमा नेपाल राि बैङ्क उल्लेख गरेको र सोहीअनजसार र्वदेशी मजराको मूल्य समायोजनसमेि नेपाल राि 
बैङ्कको इन्डेर्कसअनजसार ददएको देजखन्छ । मूल्य समायोजन सूचकको स्रोि नेपाल राि बैङ्क भतनए िापतन 
र्वदेशी मजरामा अमेररकी डलर उल्लेख भएकोले मूल्य समायोजन गणना गदाि र्वदेशी मजरा भ जक्तानीको 
अंश ७० प्रतिशिको मूल्य समायोजन गदाि संयजक्त राज्य अमेररकाको इन्डेर्कस प्रयोग गनजिपनेमा नेपाल 
राि बैङ्कको इन्डेर्कस प्रयोग गरी आई.पी.सी. ३ देजख ८ सम्मको अमेररकी डलर २ लाख ८८ हजार 
भ जक्तानी ददएको देजखन्छ । र्वदेशी मजरामा भ जक्तानी हजने अंशको मूल्य समायोजन गणना गदाि भ जक्तानी 
हजने मजराको देशकै सूचक प्रयोग गनजिपदिछ ।  
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36. बढी भ जक्तानी - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२३ मा साविजतनक तनकायले रतनङ्ग 
तबल वा अन्य कज नै तबल तबजकको भ जक्तानी गदाि सम्झौिाबमोजजम प्रार्वतधक नाप जाँच गरी नापी 
र्किाबमा उल्लेख भएको वास्िर्वक कायि सम्पादनको आधारमा भ जक्तानी ददनजपने उल्लेख छ।  
तनदेशनालयले एक तनमािण व्यवसायीलाई आई.पी.सी.नं. २४ देजख २५ सम्म नरम माटोमा बोररङ 
लगायिका  कायि २ हजार ३१९ रतनङ तमटर कायि भएको नापी र्किाबमा जनाई सोहीअनजसार भ जक्तानी 
ददएकोमा २६ औ ँआई.पी.सी. मा उक्त नरम माटोमा भएको कायिको पररमाणमा ३८४ रतनङ तमटर 
घटाई सो कायि कडा माटोमा गरेको उल्लेख गरी सोही कडा माटोको दरले भ जक्तानी ददई २०७८ 
आजश् वनमा भेररएसन आदेश-३ जारी गरेको देजखन्छ। आई.पी.सी. २५ सम्म ३८४ रतनङ तमटर बोररङ 
कायि नरम माटोमा भएको उल्लेख गरी प्रार्वतधकबाट नापजाँच गरी सोहीबमोजजम प्रति रतनङ तमटर 
रू.१८ हजार ८७१ ले भ जक्तानी समेि भई सकेको अवस्थामा पजन: उक्त बोररङ कायि कडा माटोमा 
गरेको जनाई  प्रति रतनङ तमटर रू. ३० हजार ३०० को दरले भ जक्तानी ददँदा प्रति रतनङ तमटर रू.११ 
हजार ४२९ का दरले ३८४ रतनङ तमटर कायिको मूल्य अतभवरृ्द्ध करसमेि बढी भ जक्तानी भएको रू.४९ 
लाख ५९ हजार असजल गनजिपदिछ।  

ग्रामीण खानेपानी िथा सरसर्ाइ कोष र्वकास सतमति 

37. थप व्ययभार - र्वश् व बैङ्कसँग भएको सम्झौिाको अवतध २०७८ आषाढ मसान्ि (म्याद थप समेि) मा 
समाप् ि भएकोले सम्झौिाबमोजजमको काम समयतभर सम्पन् न हजन नसकी अनजदान िथा ऋण रकम पूरै 
खचि भएको छैन । र्वश् व बैङ्कसँग भएको ऋण िथा अनजदानको अवतधतभर आयोजनाको काम सम्पन् न 
नभएका कारण सरसर्ाइ संरचनाअन्िगिि शौचालय तनमािणिर्ि  १३ प्याकेजको र खानेपानी संरचना 
तनमािणिर्ि  १६६ संरचना तनमािण कायि बाकँी भई सम्झौिाबमोजजमको भ जक्तानी ददनजपने दार्यत्व रू.१० 
करोड ८६ लाख २८ हजार नेपाल सरकारमा सरेको छ। उक्त दार्यत्वमा अनजदानको अंश ३१ प्रतिशिले 
रू.३ करोड ३६ लाख ७४ हजार हजन आउँछ । समयतभर तनमािण कायि सम्पन् न नगरेका कारण 
२०७८।७९ मा नेपाल सरकारले भ जक्तानी गनजिपने भई थप व्ययभार पनि गएको छ । सम्झौिाबमोजजम 
िोर्कएको कायि समयमै सम्पन् न गरी वैदेजशक सहयोगको उपयोग गनजिपदिछ । 

38. घटी श्रमदान  - ग्रामीण खानेपानी िथा सरसर्ाइ कोष र्वकास सतमति तनयम, २०६० को तनयम ४० 
मा आयोजनाको पजजँीगि लागिमा समजदायको योगदान २० प्रतिशिभन्दा कम हजन नहजने व्यवस्था छ। 
कायािलयले यस वषि सम्झौिा भई भ जक्तानी गरेका र गि र्वगि वषिमा सम्झौिा भई भ जक्तानी भएका  
२६४ आयोजनाको कज ल लागि रू.१ अबि २८ करोड ५७ लाख ६६ हजारको न्यूनिम २० प्रतिशि 
(नगद अनजदान र श्रमदान समेि) योगदान उपभोक्ता सतमतिको हजनजपनेमा घटी योगदान हजन गई सतमतिलाई 
रू.९ करोड ४४ लाख ५४  हजार थप व्ययभार पनि गएको छ । उपभोक्ता सतमतिको अतनवायि नगद 
र श्रमदानको योगदान २० प्रतिशि हजनेगरी कायि सम्पन् न गनजिपदिछ । 

खानेपानी महसजल तनधािरण आयोग 

39. कायि सम्पादन -  खानेपानी महसजल तनधािरण आयोग ऐन, २०६३ को दर्ा ३ मा खानेपानी िथा 
सरसर्ाइ सेवाको महसजल तनधािरण गरी मनातसब मूल्यमा गजणस्िरीय र भरपदो खानेपानी िथा सरसर्ाइ 
सेवा उपलधध गराई उपभोक्ताको र्हि संरक्षण गनि अध्यक्षसमेि िीन सदस्यीय आयोग रहने व्यवस्था 
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छ । आयोगका 2 सदस्यहरू २०७३।७।२२ देजख र अध्यक्ष २०७६।४।८ देजख ररक्त रहेकोले 
आयोग पदातधकारीर्वहीन रहेको छ ।  

खानेपानी महसजल तनधािरण आयोग ऐन, २०६३ को दर्ा १६(६) मा कज नै व्यजक्तले सेवा 
प्रदायकलाई वा सेवा प्रदायकले कज नै व्यजक्तलाई खानेपानी वा सरसर्ाइ सेवाको लातग एकमजि पानी 
(बल् क वाटर सप्लाई) खररद वा तबक्री गने भएमा त्यसरी खररद वा तबक्री गने पानीको खररद वा तबक्री 
मूल्य आयोगबाट स्वीकृि गराउनजपने व्यवस्था छ । खानेपानी महसजल तनधािरण आयोग तनयमावली, 
२०६४ को तनयम ८(२) मा सेवा प्रदायकले कज नै व्यजक्तलाई खानेपानी वा सरसर्ाइ सेवाको लातग 
एकमजि पानी तबक्री गनिको लातग आयोगबाट स्वीकृि तबक्री मूल्यको अतधकिम २ प्रतिशिसम्म हजन 
आउने रकम आयोगले त्यस्िो एकमजि पानी तबके्रिाबाट प्रति वषि शजल्कको रूपमा उठाउने उल्लेख छ। 
िर काठमाडौँ उपत्यकालगायि देशका प्रमजख शहरहरूमा र्वतभन् न  सेवा प्रदायकले ट्याङ् करको पानी 
तबक्री गने गरेकोमा आयोगबाट सेवा प्रदायकले तबक्री मूल्य स्वीकृि गराएको देजखएन । आयोगले 
तबके्रिाको अनजगमन गरी तनयमावलीबमोजजम तबक्री मूल्यको २ प्रतिशि शजल्क असजल गनजिपदिछ।  

अनजगमन िथा बेरुजू 

• अनजगमन - गि र्वगिका प्रतिवेदनहरूमा वार्षिक कायिक्रमअनजसार प्रगति हातसल नगरेको, तनमािण कायि 
समयमा सम्पन् न नभएको, सोझै खररद गरेको, पाइप िथा र्र्र्टङ सामग्री मौज्दाि राखेको, उपभोक्ता 
सतमतिबाट कायि गराएको, तनमािण कायिमा भेररएसन र म्याद थप भएको, मूल्य समायोजन बढी भ जक्तानी 
भएको लगायिका व्यहोरा औलँ्याइएकोमा जस्थति सजधार भएको छैन । र्वगिका व्यहोरा पजनरावजृत्त नहजने 
गरी कायि सम्पादन गनजिपदिछ । 

• बेरुजू जस्थति - यो वषि मन्रालय र मािहिसमेिका तनकायको लेखापरीक्षणबाट देजखएको बेरुजू जस्थति 
देहायअनजसार छः 

➢ सरकारी कायािलयिर्ि  - मन्रालय मािहिसमेि २७ तनकायमा यो वषि रू.७४ करोड ५१ लाख २६ 
हजार बेरुजू देजखएकोमा प्रारजम्भक प्रतिवेदन उपलधध गराएपतछ रू.९९ लाख ८६ हजार र्स्यौट 
गरेकोले रू.७३ करोड ५१ लाख ४० हजार बाँकी रहेको छ । सोमध्ये रू.१६ करोड ३५ लाख 
५७ हजार म्याद नाघेको पेश्की रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनजसूची १५ मा छ।  

➢ संगदठि संस्था एवं सतमतििर्ि  ३ तनकायको यो वषि रू.३९ करोड ७९ लाख ५८ हजार बेरुजू 
देजखएकोमा प्रारजम्भक प्रतिवेदन उपलधध गराएपतछ रू.२१ लाख ६२ हजार र्स्यौट गरेकोले रू.३९ 
करोड ५७ लाख ९६ हजार बाँकी रहेको छ । सोमध्ये रू.३ करोड ७९ लाख १० हजार पेश्की 
बाँकी रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनजसूची १६ मा छ । 
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गहृ मन्रालय 

नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोजजम मन्रालयको कायिक्षेरमा आन्िररक सरुक्षा 
िथा शाजन्ि सवु्यवस्थासम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कायािन्वयन र तनयमन, हािहतियार खरखजाना 
प्रयोगसम्बन्धी नीति, कायािन्वयन र तनयन्रण, र्वदेशी नागररकको तनयमन िथा तनयन्रण, नागररकिासम्बन्धी नीति, 
कानून, कायािन्वयन र तनयमन, र्वपद् व्यवस्थापन, अध्यागमन, रार्िय पररचयपर व्यवस्थापन, लागू औषध तनयन्रण, 
सीमा प्रशासन, अपराध अनसुन्धान, संगठठि अपराध तनयन्रण, मानव अतधकार संरक्षण र अन्य मन्रालयको कायि 
र्वभाजनमा नपरेका र्वषयलगायिका कायि रहेका छन ्। मन्रालय र मािहि सरकारी कायािलय िथा अन्य 
संस्थासमेि ८४७ तनकायबाट कायिसम्पादन गरी सेवा प्रवाह हुुँदै आएको छ। 

1. सरकारी कायािलय - मन्रालयसमेि ८४४  सरकारी कायािलयको तनम्नानसुार रू.८३ अबि ४२ करोड ८६ 
लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छः 

 (रू. लाखमा) 

र्वतनयोजन  राजस्व  धरौटी  अन्य कारोबार जम्मा 

६९,१२,६८ ३,८१,४४ २,१४,६० ८,३४,१४ ८३,४२,८६ 

उजललजखि लेखापरीक्षण रकममा यो वषि  मन्रालयमा र्वतनयोजन भै स्थानीय िहबाट खचि भएको 
रू.६८ अबि ५० करोड ६६ लाख र शहरी र्वकास मन्रालयबाट खचि भएको रू.२६ करोड ३९ लाख 
समावेश गररएको छैन । उद्योग, वाजणज्य िथा आपूतिि मन्रालय, श्रम रोजगार िथा सामाजजक सरुक्षा 
मन्रालय,  जशक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वतध मन्रालय, स्वास््य िथा जनसंख्या मन्रालय र रार्िय पनुतनिमािण 
प्रातधकरणमा र्वतनयोजन भई यस मन्रालयअन्िगििका तनकायबाट भएको खचि रू.७५ करोड ४६ लाख  

िथा मन्रालय मािहि ११ कायािलयको २०७६।७७ को बक्यौिा लेखापरीक्षण रू.१ अबि ८८ करोड 
२६ लाख समावेश छ।  

2. अन्य संस्था र सतमति - यो वषि ३ संस्थाको रू.११ अबि ४ करोड ५१ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न 
गररएको छ। 

3. एकीकृि र्वत्तीय र्ववरण - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा २९(२)  
मा लेखा उत्तरदायी अतधकृिले मािहि कायािलयसमेिको प्रत्येक आतथिक वषिको सम्पूणि आय व्ययको 
केन्रीय र्वत्तीय र्ववरण पेस गनुिपने व्यवस्था छ । मन्रालयले यस वषि पेस गरेको केन्रीय र्वत्तीय 
र्ववरणमा मािहि कायािलयसमेिको चाल ुिथा पुुँजीगििफि  रू.१ खबि ३५ अबि ३५ करोड ५८ लाख 
खचि उललेख गरेकोमा वस्िगुि सहायिा, सोझै भकु्तानी, प्रार्वतधक सहायिा, अन्य सहायिा र कोतभड-
१९ रोकथाम िथा तनयन्रणको लातग भएको तनकासा र खचि समावेश गरेको छैन । उजललजखि 
अवस्थाले एकीकृि र्वत्तीय र्ववरणले यथाथि जस्थति जचरण गनि सकेको छैन । ऐनको व्यवस्थाबमोजजम 
समग्र आय व्ययको केन्रीय र्वत्तीय र्ववरण ियार गनुिपदिछ। 
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4. रकमान्िर - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ को तनयम ३२ मा 
रकमान्िर गनुिपने कारणसर्हि सम्बजन्धि सजचवबाट तनणिय गराई अनरुोध भएमा अथि मन्रालयले 
आवश्यकिाअनसुार रकमान्िर गनि सक्ने व्यवस्था छ।मन्रालयको शरुु बजेट रू.१ खबि ३५ अबि ८९ 
करोड ८३ लाखमा रकमान्िरबाट  मन्रालय र मािहिका बजेट उपशीषिकबाट रू.१९ अबि ९४ करोड 
२६ लाख घटाई िथा र्वतभन्न बजेट उपशीषिकमा रू.३० अबि ८ करोड ३७ लाख थप गरर खदु बजेट 
रू.१ खबि ४६ अबि ३ करोड ९४ लाख कायम गरेको छ।यसबाट यथाथिपरक वजेट र्वतनयोजन गरेको 
पाइएन। 

5. पन्रौं योजना कायािन्वयन - पन्रौं योजनामा मलुकुमा शाजन्ि सवु्यवस्था र सरुक्षा कायम राख्न अवलम्बन 
गररएका ११ रणनीति अन्िगििका ४९ कायिनीति कायािन्वयन गने जजम्मेवारी गहृ मन्रालयमा रहेको 
छ।मन्रालयले २०७७।७८ मा १८ नतिजा सूचकमध्ये आधारभिू सामाजजक सरुक्षामा आबद्ध संख्या, 
हातनकारक मठदरा प्रयोग गने र न्यूनिम मानवोजचि सरु्वधासर्हि कारागारमा रहेको कैदीको ि्याङ्क 
राखेको देजखएन । सडक दघुिटना, रार्िय पररचयपर प्राप्त गनेको संख्या, बालबातलका जन्मदिािलगायिको 
र्ववरण प्राप्त भए िापतन अपेक्षाकृि प्रगति हातसल हनु सकेको नदेजखएकोले योजना कायािन्वयनमा सधुार 
गनुिपने देजखन्छ । 

6. बजेट वक्तव्य कायािन्वयन - बजेट वक्तव्य, २०७७।७८ मा उललेख भएका र्वषयहरूमध्ये रार्िय 
पररचयपर र्विरण गनि १ करोड नागररकको र्ववरण र्वद्यिुीय प्रणालीमा अद्यावतधक गररने लक्ष्य रहेकोमा 
३० लाख ५० हजारको र्ववरण दिाि भएको उललेख छ । नवुाकोट र बाुँकेमा तनमािणाधीन कारागार 
तनमािण सम्पन्न गररने, र्वपदको पूवि ियारीका लातग सम्भाव्य जोजखमको पर्हचान र न्यूनीकरण गने, 
क्षतिको पूवािनमुान गने र सिकि िाको लातग पूवि चेिावनी गने प्रणाली र सवै प्रदेशमा आपिकालीन 
भण्डार केन्र स्थापना गररने उललेख भएकोमा प्रदेश नं.१, मधेश र गण्डकी प्रदेशमा सो सम्बन्धी कायि 
भएको देजखएन । बजेट वक्तव्यमा उललेख भएका कायिक्रम कायािन्वयन गनुिपदिछ। 

7. गहृ प्रशासन सधुार कायियोजना - मन्रालयले गहृ प्रशासन र्वकास र समरृ्द्धको लातग शाजन्ि, सरुक्षा र 
सशुासन कायम गनि गहृ प्रशासन सधुार कायियोजना, २०७४ कायािन्वयनमा लयाएको छ । कायि 
योजनामा नीतिगि र काननुी सधुारसमेि १० र्वषयक्षरे र ८२ र्क्रयाकलाप समावेश छन ्। कायि 
योजनानसुार गहृ प्रशासनसुँग सम्बजन्धि २४ भन्दा बढी ऐन १ वषितभर िजुिमा संशोधन/पररमाजिन गने 
उललेख भएकोमा साविजतनक सरुक्षा, क्षतिपूतििलगायिका कानून ियार भएको देजखएन । त्यसै गरी 
र्वपदबाट हनेु मानवीय र भौतिक सम्पजत्तको जोजखम हस्िान्िरण गनि वीमा कम्पनीहरूसुँग सहकायि गने 
र सबै जजलला प्रशासन र जजलला प्रहरी कायािलयसुँग मन्रालयबाट तभतडयो कन्रेन्स गने प्रणाली क्रमश: 
जडान गदै जाने उललेख भएकोमा प्रगति भएको पाइएन । सधुारसम्बन्धी योजना पूणिरूपले कायािन्वयन 
गनुिपदिछ। 

8. कानून संशोधन - नेपालको संर्वधानले राज्यशजक्तको बाडुँफाुँट गरी प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शाजन्ि सरुक्षा 
िथा प्रदेश अनसुन्धान ब्यरुो प्रदेशको अतधकार सूचीमा र नगर प्रहरी स्थानीय िहको अतधकार सूचीमा 
समावेश गरेको छ । सोअनसुार  १ नं, मधेश र गण्डकी प्रदेशले प्रहरी ऐन जारी गररसकेको अवस्थामा  
गहृ प्रशासनसुँग सम्बजन्धि प्रहरी ऐन, २०१२ लगायि र्वतभन्न ऐन तनयम संशोधन भएका छैनन।् 
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नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कायिसञ्चालन, सपुररवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ ले नेपाल 
प्रहरीको काम, कििव्य र अतधकारलगायि नेपाल प्रहरीको सञ्चालन, सपुररवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी 
व्यवस्था गरेको छ।सो व्यवस्थाअनकूुल हनेु गरी प्रहरी ऐन,२०१२ िथा प्रहरी तनयमावली,२०७१ मा 
संशोधन नगरेका कारण दईु ऐनमा फरक फरक व्यवस्था रहेको छ।काननुी व्यवस्थामा एकरूपिा 
कायम हनेु गरी संघीय प्रहरी ऐन जारी हनु ुआवश्यक देजखन्छ । 

9. कायिसञ्चालन कोष - कायि सञ्चालन कोष ऐन, २०५२ मा नेपाल सरकारले कायि सञ्चालन कोष स्थापना 
गनि सक्ने व्यवस्था छ।मन्रालय मािहिका कायािलयहरूमा गि वषि रू.८ अबि २५ करोड ९० लाख 
९० हजार मौज्दाि रहेकोमा यस वषिको आम्दानी रू.६ अबि ७६ करोड १६ लाख ३८ हजारमध्ये 
रू.८ अबि ५२ करोड ३९ लाख ८९ हजार खचि भई से्रस्िाअनसुार रू.६ अबि ४९ करोड ६७ लाख 
३९ हजार बाुँकी भए िापतन बैङ्कअनसुार रू.६ अबि ४५ करोड ५६ लाख ३० हजारमार बाुँकी रहेको 
र्ववरण प्राप्त भएको छ । से्रस्िा र बैङ्कबीच फरक परेको रू.४ करोड ११ लाख ९ हजार सम्बन्धमा 
यर्कन गरी र्हसाब तमलान गनुिपदिछ। 

10. जग्गा प्रातप्त - जग्गा प्रातप्त ऐन, २०३४ अनसुार साविजतनक कामको लातग मआुब्जा ठदने गरी जग्गा प्राप्त 
गनि सर्कने व्यवस्था छ।जग्गा प्राप्त गनि प्रारजम्भक कारबाहीको प्रतिवेदनअनसुार सूचना प्रकाशन गरी 
प्रर्क्रया अगातड बढाउने कायि सम्बजन्धि प्रमखु जजलला अतधकारीले गने व्यवस्था छ।यो वषि जजलला 
प्रशासन कायािलयहरूमा रहेका कायि सञ्चालन कोषमा रू.६ अबि ४७ करोड ७९ लाख ५८ हजार 
मौज्दाि रहेको देजखन्छ।मौज्दािमध्ये बढी र्हस्सा जग्गा मआुब्जाको रकम बाुँकी रहेको छ । मन्रालयले 
मािहिका जजलला प्रशासन कायािलयले गरेका काम कारबाहीको अनगुमन गरी जग्गा प्रातप्त प्रर्क्रया 
समयमै सम्पन्न गराउनपुदिछ। 

11. प्रहरी समायोजन -  प्रहरी कमिचारी समायोजन ऐन, २०७६ को दफा ४ बमोजजम प्रत्येक प्रदेशमा 
समायोजन गररने प्रहरी नायब उपरीक्षक वा सोभन्दा मतुनका पदलाई प्रहरी कमिचारीबाट तनवेदन आह्वान 
गरी प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गनुिपने व्यवस्था छ । मन्रालयले प्रदेश प्रहरी प्रमखु पदमा प्रहरी नायब 
महातनरीक्षकलाई खटाएको छ । प्रदेश सरकारहरूले प्रदेश प्रहरीका सम्बन्धमा अलग कानून 
बनाइसकेको जस्थतिमा पतन प्रदेशमा प्रहरी समायोजन भएको छैन । प्रदेश मन्रालयले नेपाल प्रहरीका 
७२ कायािलयलाई बजेट व्यवस्था गरी यो वषि रू.१ अबि १ करोड २७ लाख खचि गरेको छ। प्रदेश 
प्रहरी प्रशासनका लातग प्रदेश अन्िगिि प्रहरी समायोजनको कायि सम्पन्न नहुुँदा केन्रीय प्रहरी मािहि नै 
प्रदेश प्रहरीको तनयमनका कारण आदेशको पालनामा समस्या तसजिना हनु सक्ने देजखएकोले समायोजन 
कायि सम्पन्न गरी अतधकार क्षरेबमोजजम प्रहरी प्रशासन सञ्चालन गनुिपदिछ । 

12. शाजन्ि सरुक्षा खचि - मजन्रपररषद्को २०५०।२।१३ को तनणियानसुार शाजन्िसरुक्षा कायम राख्न े
प्रयोजनका लातग एक पटकमा गहृमन्रीले रू.५० हजार र गहृसजचवले रू.२० हजारसम्म खचि गनि 
सक्ने व्यवस्था छ।उक्त तनणियका आधारमा यो वषि गहृमन्रीबाट रू.६२ लाख ५० हजार र गहृ 
सजचवबाट रू.७५ लाख ५५ हजारसमेि रू.१ करोड  ३८ लाख ५ हजार  खचि  भएको छ। उजललजखि 
तनणियमा एक पटकको खचिको सीमा िोर्कए िापतन साप्तार्हक, मातसक वा कुनै तनजिि अवतध र्कटान 
नगरेकोले स्पष्टिासर्हि अवतध र्कटान गररनपुदिछ। 
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13. आतथिक सहायिा - नागररक राहि, क्षतिपूतिि िथा आतथिक सहायिासम्बन्धी कायिर्वतध, २०६८ को बुुँदा 
१२ अनसुार रार्िय जीवनका महत्वपूणि व्यजक्तलाई औषधोपचार िथा आतथिक सहायिा िोर्कएको दरमा 
उपलब्ध गराउने उललेख छ। यसप्रकारको आतथिक सहायिा २०७५।७६ मा रू.१३ करोड ४ लाख 
९५ हजार, २०७६।७७ मा रू.९ करोड ११ लाख ६७ हजार र यो वषि  रू.७ करोड ९३ लाख 
६७ हजार भकु्तानी भएको छ। कायिर्वतधको बुुँदा १२.१(ग) बमोजजम बढीमा रू.७ लाखसम्म आतथिक 
सहायिा ठदन सर्कनेमा यो वषि एक जनालाई रू.८ लाख १२ हजार, ११ जनालाई प्रति व्यजक्त रू.१० 
लाखका दरले, ७ जनालाई रू.१२ लाख ५० हजारदेजख रू.२५ लाख ३० हजारसम्मका दरले िथा 
१ सेवा आश्रमलाई रू.१ करोड र १ साुँस्कृतिक र्वकास कोषलाई रू.२० लाख आतथिक सहायिा 
भकु्तानी गरेको छ। जनस्वास््य ऐन, २०७५ को दफा ३० मा र्वदेशमा उपचार गनुिपने भएमा सोको 
लातग लाग्ने खचि नेपाल सरकारबाट उपलब्ध नगराइने व्यवस्था भए िापतन सो प्रयोजनका लातग आतथिक 
सहायिा प्रदान गरेको देजखन्छ। कायिर्वतधको सीमातभर रही मापदण्डभन्दा बढी आतथिक सहायिा र्विरण 
गने कायि तनयन्रण गनुिपदिछ। 

14. व्यजक्तगि सरुक्षाकमी - र्वजशष्ट व्यजक्तहरूको सरुक्षा व्यवस्थापन कायिर्वतध, २०७७ बमोजजम मन्रालयले 
बहालवाला एवं पूवि पदातधकारीहरूको सरुक्षाथि प्रहरी कमिचारी खटाउने गरेको छ । र्वजशष्ट व्यजक्तको 
िह र तनजलाई उपलब्ध गराउने सरु्वधा सम्बन्धमा ऐन कानूनमा समावेश गरेर मार खचि लेख्न सवोच्च 
अदालिले २०६८।८।२२ मा आदेश ठदएको भए िापतन सोअनसुार कानून िजुिमा भएको छैन । यो 
वषि बहालवाला र्वजशष्ट व्यजक्तहरूको वैयजक्तक सरुक्षामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसमेि ५५१ 
र पूवि पदातधकारीिफि  ४६० समेि १ हजार ११ सरुक्षाकमी उपलब्ध गराएको र्ववरण प्राप्त भएको 
छ। र्वजशष्ट व्यजक्तलाई उपलब्ध गराउने सरुक्षाकमी सम्बन्धमा काननुी व्यवस्था गरेर सरुक्षा व्यवस्थापन 
गनि र्वगिदेजख औलँयाइए िापतन जस्थति यथावि ्छ । 

15. रार्िय र्वपद् व्यवस्थापन कोष - र्वपद् जोजखम न्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २२ 
मा र्वपद व्यवस्थापनका लातग केन्रीयस्िरमा छुटै्ट र्वपद् व्यवस्थापन कोष रहने र सो कोष रार्िय र्वपद् 
जोजखम न्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन प्रातधकरणबाट सञ्चालन हनेु उललेख छ। रार्िय र्वपद् व्यवस्थापन 
कोषमा गि वषि रू.१ अबि ४८ करोड ५१ लाख मौज्दाि भएकोमा यो वषि नेपाल सरकारबाट प्राप्त 
रू.२ करोडसमेि रू.१ अबि ५० करोड ५१ लाखमध्ये जजललाजस्थि र्वपद् व्यवस्थापन कोषमा रू.१७ 
करोड २ लाख तनकासा गरेको,  र्वपद् उद्बार िथा राहिमा नेपाली सेनाको हेतलकोप्टर प्रयोगबापि 
रू.३ करोड ८९ लाख र अन्य कायिमा रू.२२ लाख खचि भई वषािन्िमा रू.१ अबि २९ करोड ३८ 
लाख बाुँकी रहेको छ । र्वपद् जोजखम न्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन तनमायवली, २०७६ को तनयम 
१० अनसुार कायिकारी सतमतिले कोषको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तनधािरण गरी कोषको सञ्चालन 
गनुिपदिछ । 

16. र्वभषूण - र्वभषूण ऐन, २०६४ मा ४ प्रकारका १२ शे्रणीका मानपदवी, ९ प्रकारका अलङ्कार र १३ 
प्रकारका पदकबाट रार्िय जीवनका र्वतभन्न क्षेरमा र्वजशष्ट योगदान परु् याउने महानभुावलाई र्वभषूण 
सतमतिले स्वीकृि गरेको मापदण्ड, २०७५ बमोजजम तसफाररस गने र नेपाल सरकारले तनणिय गने व्यवस्था 
छ । नेपाल सरकार मजन्रपररषद् बाट २०७५।७६ मा ५१८ जना, २०७६।७७ मा ६३३ जना र यो 
वषि ५९३ जना र्वभरू्षि गने तनणिय भएको छ । त्यसैगरी २०७८।७९ मा ८८७ जनालाई र्वभरू्षि गने 
तनणिय भएको देजखयो । घोषणा गरेका र्वभषूण ियार गनि २०७५।७६ मा रू.५ करोड ६९ लाख ७७ 
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हजार, २०७६।७७ मा रू.८ करोड ५० लाख र २०७७।७८ मा रू.१० करोड २२ लाख १६ हजार 
खचि गरेको देजखन्छ । र्वगिमा घोषणा भएमध्येको १७६ मानपदवी, ३६ अलङ्कार र ६२ पदकसमेि 
२७४ र्वभषूण र्विरण नभई मौज्दाि रहेकोले उपयोगमा लयाउन तमलने र्वभषूणको व्यवस्थापन गनुिपने 
देजखन्छ। र्वभषूण ियार गनि लाग्ने लागि वषेनी बढ्दै गएकोले लागिमा कमी लयाउने िथा र्वभरू्षि हनेु 
संख्या तनजिि गरी खचिमा तनयन्रण गनुिपने देजखन्छ । 

17. कोतभड -१९ रोकथाम िथा तनयन्रण - मन्रालयले कोतभड-१९ रोकथाम, तनयन्रण, तनदान र 
उपचारसम्बन्धी भएको खचिको एकीकृि र्ववरण ियार गरेको छैन । संघीय बजेटबाट कोतभड-१९ 
तनयन्रणका लातग नेपाल ए.पी.एफ. अस्पिालबाट रू.३७ करोड २६ लाख र नेपाल प्रहरी अस्पिालबाट 
रू.३१ करोड ३३ लाखसमेि रू.६८ करोड ५९ लाख खचि भएको छ । मन्रालयले यो वषि कोतभड-

१९ तनयन्रणका लातग रोकथाम, तनयन्रण, तनदान र उपचारको एकीकृि कायि योजना, २०७८ ियार 
गरेको, सङ्क्क्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ ले ठदएको अतधकार प्रयोग गरी सोको रोकथाम र 
तनमूिल गनि आदेश जारी गने नेपाल सरकार (मजन्रपररषद्) को २०७७।१२।९ को तनणिय कायािन्वयन 
गनि सबै सरुक्षा तनकाय र जजलला प्रशासन कायािलयहरूमा तनदेशन पठाएको, जोजखमको आधारमा कोतभड-

१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्रको मापदण्डअनसुार कोतभड-१९ बाट प्रभार्वि जजललाको वगीकरण गरेको, 
सबै सरुक्षा तनकाय र जजलला प्रशासन कायािलयहरूलाई सङ्कट व्यवस्थापन केन्र स्थापना गनि 
पराचारलगायिका कायि गरेको छ। त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यका एकीकृि क्वारेजन्टन व्यवस्थापन 
सतमतिको तनणियबमोजजम क्वारेजन्टन तनमािण सम्बन्धमा जजलला प्रशासनसुँग समन्वय गरी ५ हजार ५८७ 
बेडको लातग स्थान पर्हचान गरी १ हजार ९०४ बेड ियार गरेको, र्वदेशी नागररकलाई स्वदेश फर्कि ने 
प्रयोजनका लातग काठमाडौँसम्म आउन सहजीकरण गनुिको अतिररक्त तनजी क्षेरको वायसेुवा कम्पनीलाई 
२७५ पटकभन्दा बढी उडान अनमुति ठदएको छ ।  

कोतभड-१९ को बन्दाबन्दीको नीतिलाई कायािन्वयन गनि र सीमा नाकाबाट हनेु आविजाविलाई 
तनयन्रण गनि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका बी.ओ.पी. र एफ.ओ.बी. स्थापना गरी सीमा इलाकाका १ 
हजार १३७ स्थानमा दैतनक २२ हजार ५०० सरुक्षाकमी  र नेपाल प्रहरी िफि  लकडाउन िथा तनषधेाज्ञा 
कायािन्वयनमा २३ हजार ९७३, अन्िरािर्िय सीमा आगमनको चेक जाुँचमा ३ हजार ३, देशभरको 
क्वारेन्टाइन िथा आइसोलेसनमा १ हजार २५४, कोरोना संक्रतमिलाई अस्पिाल वा आइसोलेसनमा 
परु् याउन १ हजार ५०८, कोरोना संक्रतमिको शव व्यवस्थापनमा ८०० र अन्य कायिमा १४ हजार 
८०५ समेि ४५ हजार ३५५ प्रहरी जनशजक्त पररचालन भएको उललेख छ । जोजखमको आधारमा 
कोतभड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्रको मापदण्डअनसुार कोतभड-१९ बाट प्रभार्वि जजललाको वगीकरण 
गरे िापतन जोजखमबमोजजमको कायियोजना ियार गरी कायािन्वयन गरेको देजखएन । महामारीको समयमा 
आविजावि, सवारी पास व्यवस्थापन, मापदण्डको पररपालना अनगुमन, जनचेिना अतभवरृ्द्ध गने 
लगायिका कायिमा प्रभावकारी समन्वय गरी कोतभड-१९ सुँग सम्बजन्धि समग्र खचिको एकीकृि र्ववरण 
ियार गनुिपदिछ। 
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अध्यागमन र्वभाग 

नेपालतभर र्वदेशीहरूको प्रवेश, उपजस्थति र प्रस्थानलाई तनयमन एवं तनयन्रण कायिमा सहयोग गनि िथा 
अध्यागमनसम्बन्धी कानूनको पररपालना गराउने र मािहि १३ अध्यागमन कायािलयलाई तनयन्रण, अनगुमन 
िथा मूलयाङ्कन गने उदे्दश्यले र्वभागको स्थापना भएको हो।  

18. आगमन,  प्रस्थान िथा अनगुमन - र्वभागले २०७६ माघ १३ देजख नेपाली पोटि.इतमग्रसेन.जीओभी.एनपी 
नामक सफ्टवेयरमा आगमन, प्रस्थान, तभसासम्बन्धी अतभलेखीकरण गरे िापतन पयिटकहरूको बसाई 
अवतध, शरुु प्रस्थान र गन्िव्य देश िथा तभसाअनसुारको र्ववरण उललेख गने गरेको देजखएन । सन ्
२०१८ देजख २०२१ सम्मको ि्याङ्कअनसुार नेपालमा आगमन गरेका र्वदेशी नागररकमध्ये १० हजार 
९५३ जना र्वदेशी नेपालमा रहेको देजखन्छ । यो वषि तभसा अवतध समातप्त  पिाि ्बढी अवतध बसेका 
२३२ जना , तभसा र्वपरीि कायि गरेको र गैरकाननुी कायिलगायिमा संलग्नसमेि २७७ जना र्वदेशी 
नागररकलाई तनष्काशन गरेको देजखन्छ। नेपालमा रहेकामध्ये तभसा अवतध सर्कएका पयिटकको र्ववरण 
ियार गरी अनगुमन िथा कारबाहीको लातग आन्िररक तनयन्रण प्रणाली ियार गरेको छैन। पयिटक 
आगमन पिाि ्आवश्यक सूचना सङ्कलन िथा अन्िर तनकाय समन्वय गरी अनगुमन प्रणालीलाई प्रभावकारी 
बनाउनपुदिछ।  

19. राजस्व सङ्कलन -  र्वभाग, अध्यागमन कायािलयहरू, परराि मन्रालयजस्थि तनयोगहरूबाट र्विरण हनेु 
प्रवेशाज्ञा र सोबाट सङ्कतलि राजस्वको एकीकृि अतभलेख ियार गनुिपदिछ । र्वभागले प्रयोगमा लयाएको 
नेपाली पोटि सफ्टवेयरबाट र्वभाग र मािहिका कायािलय समेिबाट रू.९२ करोड १९ लाख १५ हजार 
राजस्व सङ्कलन भएको देजखएकोमा सजञ्चि कोषमा रू.७७ करोड ९० लाख ६१ हजार दाजखला भई 
रू.१४ करोड २८ लाख ५४ हजार दाजखला गनि बाुँकी देजखएको छ । परराि मन्रालय र र्वदेशजस्थि 
तनयोगको राजस्व र शाखागि रूपमा उठेको राजस्व र राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले देखाएको 
राजस्वबीच तभडान गने गरेको पाइएन । तरभवुन अन्िरािर्िय र्वमानस्थल, अध्यागमन कायािलयको 
नेपाली पोटि सफ्टवेयरअनसुार यो वषि रू.११ करोड ३२ लाख ९७ हजार राजस्व सङ्कलन भएको 
देजखएकोमा सजञ्चि कोषमा रू.७ करोड ९५ लाख ९३ हजार मार दाजखला भएको देजखन्छ । नेपाली 
पोटि सफ्टवेयर प्रारजम्भक चरणमा रहेकोले प्रस्थान कक्षमा तभसा अवतध र्वस्िार, जररबानालगायिबाट 
बैङ्क दाजखला भएको रकम नेपाली पोटिमा ६ मर्हनासम्म प्रर्वर्ष्ट नगरेको र प्रर्वर्ष्ट गदाि भलूवश बढी 
गरेका कारण फरक परेको कायािलयले उललेख गरेको छ । जजम्मेवार तनकायले सफ्टवेयर र सोको 
सञ्चालन सम्बन्धमा र्वश्वसनीयिा यर्कन गरी तनयतमि र भरपदो रूपमा प्रयोग गनुिको अतिररक्त फरक 
परेको सम्बन्धमा यर्कन गनुिपदिछ। 

20. तभसा जस्टकर - अध्यागमन ऐन, २०४९ र तनयमावली, २०५१ मा तभसा जस्टकरसम्बन्धी कायि गने सबै 
कायािलयले सोको अतभलेख राख्नपुने व्यवस्था छ । र्वभागले २०७६।७७ देजख तभसाको नयाुँ दर लागू 
गरेका कारण परुानो दर उललेख भएका ७ प्रकारका तभसा जस्टकर गि वषिको अन्िमा २ लाख १७ 
हजार ६९६ मौज्दािमध्ये २ लाख १४ हजार ४९० नष्ट गरेको भए िापतन बाुँकी ३ हजार २०६ 
तभसा जस्टकरको सम्बन्धमा कुनै कारबाही भएको देजखएन । र्वभाग, कायािलय िथा तनयोगहरूमा रहेका 
प्रयोगमा नआउने बाुँकी तभसा जस्टकर संख्या यर्कन गरी सोको उजचि व्यवस्थापन हनुपुदिछ। 
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कारागार व्यवस्थापन र्वभाग 

न्यार्यक िथा अधिन्यार्यक तनकायको आदेशबमोजजम कैद िथा थनुवुा व्यजक्तलाई कारागारमा राख्न ेर 
मािहिका कारागारको व्यवस्थापन गने िथा कारागार ऐन, २०१९ बमोजजम कैदीबन्दी िथा थनुवुाहरूको 
मानवोजचि सरु्वधाको व्यवस्थापन गने उदे्दश्यले र्वभागको स्थापना भएको हो।  

21. कारागार व्यवस्थापन - कारागार ऐन, २०१९ मा थनुवुा वा कैदीलाइि थनुामा राख्दा परुुष र मर्हलालाइि 
छुट्टाछुटै्ट घरमा तभन्दा तभन्दै भागमा राख्न,े थनुवुा र कैदीलाइि यथासम्भव छुट्टाछुटै्ट भागमा राख्न,े देवानी र 
फौजदारी मदु्दाका कैदीलाइि यथासम्भव तभन्दा तभन्दै भागमा राख्न,े  गम्भीर प्रकृतिका तबरामी र मानतसक 
रोगीलाई यथासम्भव तभन्दा तभन्दै भागमा राख्नलेगायिका व्यवस्था छन ्। र्वभागबाट प्राप्त र्ववरणअनसुार 
१४ हजार ८२० परुुष र १ हजार ६९१ मर्हलासमेि १६ हजार ५११ कैदी बन्दी राख्न सक्ने क्षमिा 
रहेका कारागारमा २०७८ असार मसान्िमा परुुष २३ हजार २२२ र मर्हला १ हजार ३३७ समेि २४ 
हजार ५५९ कैदी िथा थनुवुा बन्दी राजखएको छ । 

केन्रीय कारागार भवन, नवुाकोट समेि ४ स्थानमा  रू.१ अबि ५२ करोड ५० लाखमा सम्झौिा 
भइि भवन तनमाणािधीन रहेका छन ्। िथार्प  २० जजललाका कारागार भवन नयाुँ तनमािण गनुिपने र 
र्वतभन्न जजललाका जीणि भएका ३० कारागार भवनको ममिि सधुार गनुिपने अवस्था छ। बाुँकेमा खलुला 
कारागार अवधारणाको लातग भवन तनमािण अजन्िम चरणमा रहेकोले सोको कायािन्वयनका लातग नीतिगि 
र कानूनी व्यवस्था गनुिपदिछ । कारागारको संरचना र सरु्वधासम्बन्धी न्यूनिम मापदण्ड ियार गरी कैदी 
बन्दीलाइि न्यूनिम सरु्वधा उपलब्ध हनेु गरी पूवािधार ियार गनुिपदिछ ।  

रार्िय पररचयपर िथा पञ्जीकरण र्वभाग 

नेपाली नागररकलाई रार्िय पररचयपर प्रदान गनि, जन्म, मतृ्यलुगायिका व्यजक्तगि घटना दिाि एवं 
पञ्जीकरण गनि र सामाजजक सरुक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको अतभलेख दरुुस्ि राखी बैर्कङ्ग प्रणालीमाफि ि भत्ता 
र्विरण गने गराउने मखु्य उदे्दश्यले र्वभागको स्थापना भएको हो।   

22. वार्षिक कायिक्रम कायािन्वयन - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व  ऐन, २०७६ को दफा १९ 
मा स्वीकृि बजेट िथा कायिक्रम  कायािन्वयनसम्बन्धी व्यवस्था छ । र्वत्तीय प्रगति र्ववरणअनसुार यो 
वषि  १४६ र्क्रयाकलापमध्ये २६ र्क्रयाकलापमा १ देजख २५ प्रतिशिसम्म र ३६ र्क्रयाकलापमा शून्य 
प्रगति देखाएको छ । यन्र उपकरण खररद, स्माटिकाडि खररद प्रणाली र्वकासलगायि ३६ र्क्रयाकलापको 
लातग यो वषि रू.७८ करोड ४१ लाख ९६ हजार बजेट र्वतनयोजन भएकोमा कायिक्रम कायािन्वयन 
भएको देजखएन । यो वषि  रार्िय पररचयपर (स्माटि काडि) खररद गनि रू.५४ करोड ९७ लाख ६० 
हजार बजेट र्वतनयोजन भएकोमा खररद सम्झौिा भएको छैन । गि वषिको वार्षिक कायिक्रममा समेि 
सोही कायिका लातग रू.१ अबि २५ करोडको  बजेट व्यवस्था भएकोमा खररद कायि भएको देजखएन । 
वार्षिक कायिक्रममा िोर्कएको कायि समयमै कायािन्वयन गरी प्रगति हातसल गनुिपदिछ।  

23. रार्िय पररचयपर -  नेपाल सरकारको २०७५।७६ को बजेट वक्तव्यमा पाुँच वषितभर सबै नागररकलाई 
रार्िय पररचयपर र्विरण गने उललेख छ । साथै २०७६।७७ को नीति िथा कायिक्रममा ४ वषितभर र 
बजेट वक्तव्यमा २ वषितभर  सबै नेपाली नागररकलाई पररचयपर उपलब्ध गराउने उललेख  छ । यो वषि 
७७ जजलला प्रशासन कायािलयबाट र्ववरण दिाि कायि शरुु गररएको छ । पररचयपर कायिक्रमको लातग 
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२०७५।७६ देजख यस वषिसम्म रू.२ अबि ४० करोड ९८ लाख खचि भएको  देजखन्छ। यससम्बन्धी 
व्यहोरा तनम्नानसुार छन:् 

23.1. र्वभागबाट उपलब्ध र्ववरणअनसुार २०७६।४।३१ देजख २०७८।९।१९ सम्म ४९ लाख १५ 
हजार ५७२ रार्िय पररचयपरको लातग  आवेदन दिाि भए िापतन १ लाख १४ हजार ८०४ काडि 
छपाइ भई ८५ हजार २२८ अथािि ् तनवेदनको १.७३ प्रतिशिमार र्विरण भएको छ । आवेदन 
दिािमध्ये ४८ लाख ७६८ काडि छपाइ हनु सकेको छैन । पररचयपरलाई र्वद्यिुीय राहदानीसुँग 
अन्िरआबद्धिा गरेकोले पररचयपर नम्बर प्राप्त नभएसम्म राहदानीको लातग तनवेदन ठदन नतमलने कारण 
पररचयपरको लातग जजलला प्रशासन कायािलय िथा र्वभागमा समेि सेवाग्राहीको चाप बढ्दै गएकोले सेवा 
प्रातप्त सहज हनु सकेको देजखुँदैंन। रुपान्िरणकारी आयोजनाको रूपमा सञ्चातलि यस कायिक्रमअन्िगिि 
रार्िय पररचयपरको लातग तनवेदन दिाि गरेको १७ मर्हनासम्म ित्सम्बन्धी सेवा उपलब्ध हनु नसक्नलेु 
र्वभागको कायि सम्पादन दक्षिापूणि देजखएन ।  सेवा प्रदायक तनकायले आफ्नो जजम्मेवारी पूरा गनि वार्षिक 
लक्ष्यअनसुारका कायि सम्पादन गरी सेवा प्रवाहमा सधुार गनुिपदिछ । 

23.2. रार्िय पररचयपर िथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ को दफा ३१ मा प्रचतलि कानूनबमोजजम अतधकार प्राप्त 
तनकायले सङ्कलन गरेका र्ववरण प्रयोग गनि सर्कने व्यवस्था छ । तनवािचन आयोगले मिदािा नामावली 
सङ्कलन गदािको र्ववरण भर्वष्यमा रार्िय पररचयपरमा समेि प्रयोग गनि सक्ने गरी मिदािा पररचयपर 
जारी गरेको िथा राहदानी र्वभागले पतन र्वद्यिुीय रूपमा फाराम भराई राहदानी र्विरण गरेकोमा आयोग 
िथा राहदानी र्वभागसुँग समन्वय गरी सो र्ववरणलाई रार्िय पररचय व्यवस्थापन सूचनाको प्रणालीमा 
आबद्ध गरेमा नागररकले पररचयपर प्राप्त गनि सहज हनेु र तनवेदन सङ्कलन िथा प्रशोधनको लागि र 
समयमा न्यूनिा आउने देजखन्छ । 

23.3. सोही ऐनको दफा १० मा पररचयपरको मान्यिा र प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था छ । हाल नेपाली नागररकले 
नागररकिा प्रमाणपर, रार्िय पररचयपर, मिदािा पररचयपर, व्यजक्तगि स्थायी लेखा नम्बर, सवारीचालक 
अनमुतिपर िथा सामाजजक सरुक्षा भत्ता प्रमाणपरलगायिका र्वद्यिुीय माध्यमबाट जारी भएका र्वतभन्न 
पररचयपर तलनपुने व्यवस्था छ । र्वतभन्न तनकायले फरक फरक पररचयपर माग गने प्रचलन रहेकोले 
नेपाल सरकारले जारी गने सबै खालका पररचयपरलाई रार्िय पररचयपरमा आबद्ध गरी फरक फरक 
पररचयपर पेस गनुिपने अवस्थाको अन्त्य हनुपुदिछ । 

24. परामशि सेवा - रार्िय पररचयपर व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई र्वस्िार गरी सबै नेपालीलाई रार्िय 
पररचयपर उपलब्ध गराउने कायिको लातग रार्िय पररचयपर पसिनलाईजेसन र र्विरणसम्बन्धी कायि 
गनि एक परामशिदािासुँग ३२ मर्हनातभर सम्पन्न गनि २०७६।३।१५ मा रू.८७ करोड २६ लाखको 
सम्झौिा भएको छ । यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्नानसुार छन:् 

24.1. सम्झौिामा उजललजखि र्वतभन्न प्याकेजको कायिसम्पन्न गनुिपने अवतधमा दईुि पटक म्याद थप भएकोमा 
आइररस र्ववरण थप, बायोमेर्िक र्ववरण प्रशोधन क्षमिा अतभवरृ्द्ध, काडि प्रशोधन क्षमिा बढाउने कायि 
सम्पन्न  भई सञ्चालनमा आएको छ । प्याकेज ४ को तडजास्टर ररकभरी तसस्टम ियार गनि यरुो ५ 
लाख ४ हजार १९९  र नेपाली मरुा रू.६ करोड ६३ लाख १८ हजारको सम्झौिा भएकोमा यस 
वषिसम्म यरुो ४ लाख १५ हजार ८३७ र नेपाली मरुा सम्झौिाबमोजजमको भकु्तानी भए िापतन थप 
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भएको अवतध २०७८।२।१७ तभर कायि सम्पन्न भएको देजखएन । ित्पिाि म्याद थप पतन नभएको 
र कायि पतन अधरुो देजखएकोले सम्झौिाका शििबमोजजम कायि सम्पन्न गनुिपदिछ।  

24.2. रार्िय पररचयपर व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई स्िरोन्नति र क्षमिा र्वकास गरी ३ करोड नेपाली 
नागररकको वैयजक्तक र्ववरण र २ करोड नागररकको जैर्वक र्ववरण सङ्कलन िथा प्रशोधन गने कायि 
परामशिदािालाई िोर्कएको छ।पररचयपर र्विरणको लातग प्रणाली तडजाइन, सूचना सङ्कलन, प्रशोधन, 
काडि छपाइ र र्विरणसम्मका कायिलाई समयबद्ध कायियोजना बनाई ठेक्का प्रर्कया व्यवस्थापन गनुिपनेमा 
प्रणाली तडजाइन, ि्याङ्क सङ्कलन र प्रशोधनको काममारै सञ्चालन हनेु गरी सम्झौिा गरेको र प्रणाली 
तडजाइन कायिपिाि ्२ वषिपतछ मार २०७८ अषाढमा १ करोड २० लाख काडि खररद गनि खररद 
प्रर्क्रया अगातड वढाएको देजखन्छ । फलस्वरुप समयमा नै काडि छपाइ र र्विरण हनु सकेको छैन । 
समयमै काडि छपाइ र्विरण कायि शरुु हनेु गरी व्यवस्थापन गनुिपदिछ । 

24.3. र्वभागले पररचयपर र्विरणको लातग १ हजार ८० थान इनरोलमेण्ट एण्ड इस्यएुन्स स्टेशनबाट र्वतभन्न 
जजललामा चरणबद्ध रूपमा र्ववरण सङ्कलन गनि शरुु गरी २०७७।७८ मा १ करोड र्ववरण सङ्कलन 
गने लक्ष्य तलएकोमा २४ लाख ६७ हजार र्ववरण मार सङ्कलन गरेको छ। हालको प्रणालीको भण्डारण 
क्षमिाअनसुार २ करोड नेपाली नागररकको र्ववरणमार केन्रीय सभिरमा भण्डारण गनि सर्कने देजखएकोले 
सबै नेपालीलाई रार्िय पररचयपर र्विरण गनि सर्कने गरी प्रणालीको क्षमिा र्वस्िार गनुिपने देजखन्छ।  

24.4. रार्िय पररचयपरमा नेपाली नागररकको व्यजक्तगि र्ववरणको तडजजटल पर्हचान रहने हुुँदा सोको 
अनतधकृि प्रयोग हनेु वा प्रकाशन हनु नठदने गरी तनयन्रण व्यवस्था कायम गनुिपदिछ । र्वभागले 
प्रयोगमा लयाएको सूचना प्रर्वतध प्रणालीको सरुक्षा परीक्षण गराएको देजखएन । प्रणालीको र्वश्वसनीयिा 
बढाउन समय समयमा सरुक्षा परीक्षण िथा सो प्रर्वतधको पहुुँचमा तनयन्रण गनुिको साथै सरुक्षा 
नीतिबमोजजम सरुक्षाको प्रबन्ध रहे नरहेको अनगुमन गरी तडजजटल प्रणाली सञ्चालनमा लयाउनपुदिछ ।  

25. सामाजजक सरुक्षा भत्ता - सामाजजक सरुक्षा ऐन, २०७५ मा आतथिक रूपले र्वपन्न, अशक्त र असहाय 
अवस्थामा रहेका, असहाय, एकल मर्हला, अपाङ्गिा भएका, बालबातलका, आफ्नो हेरचाह आफै गनि नसक्ने 
िथा लोपोन्मखु जातिका नागररकलाई भत्ता र्विरण गने उललेख छ । र्वद्यिुीय प्रणालीबाट सामाजजक 
सरुक्षा भत्ता भकु्तानी रणनीति, २०७४ मा र्वद्यिुीय प्रणालीबाट बैङ्क खािामाफि ि ्रकम प्रदान गने उललेख 
छ । उपलब्ध र्ववरणअनसुार सामाजजक सरुक्षािफि  ३४ लाख ५५ हजार ४४६ लाभग्राही रहेकोमा 
२२ लाख ३३ हजार १३ जनाले बैङ्कमाफि ि ्र १२ लाख २२ हजार ४३३ ले नगद भकु्तानी तलएको 
उललेख छ । सामाजजक सरुक्षा िथा संरक्षण भत्तािफि  यो वषि रू.६८ अबि ५० करोड ६६ लाख 
तनकासा भएको छ ।  

र्वभागले २०७६।७७ र २०७५।७६ को र्ववरणमा लाभग्राही संख्या क्रमशः ३० लाख ६२ 
हजार २२७ र २८ लाख ७८ हजार ७०७ उललेख गरेकोमा यो वषिको र्ववरणमा उजललजखि आतथिक 
वषिको संख्या क्रमशः २९ लाख ५९ हजार ९१५ र २८ लाख २७ हजार ५१८ देखाएकोले लाभग्राहीको 
अतभलेख प्रत्येक वषि दरुुस्ि गरेको देजखएन । र्वभागले यो वषि  सोतसयल सेक्यरुरर्ट डाटा जक्लतनङ्गसमेि 
गरेको छैन। लाभग्राहीको र्ववरण दरुुस्ि गरी बैँर्कङ्ग प्रणालीमाफि ि ्भकु्तानी ठदई अनगुमन व्यवस्थासमेि 
प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयन गनुिपदिछ । 
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नेपाल प्रहरी 
नेपाल प्रहरीले प्रहरी ऐन, २०१२ िथा प्रचतलि अन्य कानूनबमोजजम शाजन्ि सवु्यवस्था, अपराध तनयन्रण 

र अनसुन्धान, चोरी िस्करी तनयन्रण, सवारीसाधनको व्यवस्थापन, र्वजशष्ट व्यजक्तहरू िथा महत्वपूणि संरचनाहरूको 
सरुक्षा एवं प्रकोप व्यवस्थापनलगायिका कायिसम्पादन गरररहेको छ । 

26. कायिसम्पादन जस्थति - नेपाल प्रहरीलाई प्रहरी ऐन, २०१२ ले १३ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कायि 
सञ्चालन, सपुररवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ ले १७ प्रकारका काम कििव्य र अतधकार  िोकेको 
छ। यो वषि नेपाल प्रहरीले चोरी िस्करी तनयन्रणिफि  रू.१ अबि ३४ करोड ५० लाख मूलय बराबरका 
सामग्री बरामद गरी सम्बजन्धि तनकायमा बझुाएको, र्वपद व्यवस्थापन गनि ३१ हजार ४८ प्रहरी 
जनशजक्त पररचालन गरेको, र्वतभन्न प्रकारका २० हजार ६३४ सवारी दघुिटनाको उद्धार व्यवस्थापन 
गरेको, सवारी तनयमको उललङ्क् घन गने सवारीधनीबाट रू.१ अबि १६ करोड ३५ लाख ३२ हजार 
जररबाना असलु गरेको, २३ हजार ३४५ मदु्दाको अनसुन्धान कायि सम्पादन गरेको, र्वतभन्न मदु्दामा फरार 
७ हजार ३९० जना पक्राउ गरेको, अनलाइनमाफि ि ्२ लाख ५७ हजार ९७७ चाररतरक प्रमाणपर 
र्विरण गरेको, कोतभड-१९ को तनयन्रण िथा रोकथाम गनि ४५ हजार ३५५ प्रहरी पररचालन गरेको र  
मलुकुभर यो वषि ४६ पटक नेपाल बन्द हडिाल भएकोमा जनधनको क्षति हनु नठदने कायिको 
व्यवस्थापनलगायिका कायिहरू सम्पादन गरेको छ । 

नेपाल प्रहरी कायियोजना २०७७ अनसुार दईु वषितभर सम्पन्न गने १५६ र्क्रयाकलापमध्ये २१ 
मार सम्पन्न भएको, तरवषीय अपराध तनयन्रण िथा अनसुन्धान कायियोजनामा उजललजखि र्वषयको 
आंजशक कायािन्वयन भएको र १६ हजार ७७५ अपराध अनसुन्धानका घटना अनसुन्धान गरी टुङ्गो 
लगाउन बाुँकी रहेको देजखन्छ । कायियोजना र जजमम्वारीमा रहेका सबै कायि समयमै प्रभावकारी रूपले 
सम्पन्न गनुिपदिछ ।  

27. अपराध अनसुन्धान - नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कायिसञ्चालन, सपुररवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ 
को दफा ४ ले राज्य र्वरुद्धको कसूरलगायि १२ र्कतसमका कसूरको सम्बन्धमा अनसुन्धान गने 
अतधकार नेपाल प्रहरीलाई िोकेको छ । यससम्वन्धी व्यहोरा तनम्नानसुार छन:् 

27.1. अनसुन्धान कायिहरूको लातग केन्रीय अपराध अनसुन्धान र्वभाग, केन्रीय अनसुन्धान ब्यरुो, मर्हला बेचर्वखन 
अनसुन्धान ब्यरुो, साइबर ब्यरुो, लागू औषध तनयन्रण ब्यरुोलगायि सम्पूणि प्रहरी संगठन र्क्रयाशील रहेका 
छन ्। र्वगि ५ वषिको अपराधसम्बन्धी घटना र छानतबन जस्थति देहायअनसुार रहेको देजखन्छ:  

अपराधको र्कतसम २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८ 

ज्यान  ५९०९ ६४०५ ६९८६ ७१५५ ८०५९ 

आत्महत्या ५१२४ ५३१७ ५७५४ ६२४१ ७११७ 

चोरी   १६२७ १६२८ २८७३ २४५१ २३८२ 

संगठठि िथा आतथिक ३५९३ ४६५६ ५३०१ ४६०८ ४६५२ 

सामाजजक १०२५६ १४४५० १११८९ ११४८१ ८१६८ 

मर्हला िथा बालबातलका २४३९ ३२५५ ४४२३ ४०९२ ४७०५ 

सवारी  २१५० २३२० २५४० १९७१ २१७८ 

र्वर्वध ३६९ १२८४ ३९८५ ३८९९ २८५९ 

जम्मा ३१४६२ ३९३१५ ४३०५१ ४१८९८ ४०१२० 
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अपराधको र्कतसम २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८ 

फस्यौट ८९८२ १३५९६ ३५३३० २५५८३ २३३४५ 

फस्यौट प्रतिशि २९ ३५ ८२ ६१ ५८ 

बाुँकी २२४८० २५७१९ ७७२१ १६३१५ १६७७५ 

 यो वषि चोरी, सामाजजक र र्वर्वध अपराधको घटना दिाि गि वषिको िलुनामा कमी आए िापतन 
ज्यान, आत्महत्या, संगठठि िथा आतथिक, मर्हला िथा बालबातलका र सवारीसम्बन्धी अपराधमा वरृ्द्ध 
भएको छ । यो वषि आत्महत्या गने २०७६।७७ को िलुनामा १४.०३ प्रतिशि र २०७३।७४ को 
िलुनामा ३८.९० प्रतिशिले वरृ्द्ध भएको छ । र्वर्वधिफि  २ हजार ८५९ अपराधमध्ये २ हजार ३७३ 
बैंर्कङ्ग कसूरसम्बन्धी रहेका छन ् । कुल अपराधमध्ये केन्रीय अनसुन्धान ब्यरुोअन्िगिि ४१, 
उपत्यकाअन्िगिि ७ हजार १९५, प्रदेश नं. १ मा ७ हजार ३८२, मधेश प्रदेशमा ७ हजार २०१, 
वाग्मिी प्रदेशमा ४ हजार ३४३, गण्डकी प्रदेशमा ३ हजार ३५१, लजुम्बनी प्रदेशमा ५ हजार ८३५, 
कणािली प्रदेशमा १ हजार ६३१ सदूुरपजिम प्रदेशमा ३ हजार १४१ रहेका छन ्। अपराध दिािसम्बन्धी 
एकीकृि र्ववरणअनसुार १६ हजार ७७५ मदु्दा फस्यौट हनु बाुँकी रहेका छन ् । दिाि भएका 
अपराधसम्बन्धी उजरुी समयमै िहर्ककाि र अनसुन्धान गरी टुङ्गो लगाउनपुदिछ ।  

27.2. तरवषीय अपराध तनयन्रण िथा अनसुन्धान कायियोजना २०७५।७६-२०७७।७८ अनसुार १२ 
कायिनीतिगि क्षेरमा कायि गनि रू.२ अबि ५३ करोड १६ लाख प्रस्िार्वि बजेटको िीन वषिमा १०.३० 
प्रतिशिले रू.२६ करोड ८ लाख बजेट र्वतनयोजनको छ । सोमध्ये रू.२२ करोड ८२ लाख खचि 
भएको छ । कायियोजनाअनसुार १२ कायिनीतिका ८७ र्क्रयाकलापमध्ये १८ पूणि र ३३ आंजशक 
रूपमा सम्पन्न भएको उललेख गरेको छ । कायियोजनामध्ये अतभलेखन अतभयोजन समन्वय सदुृढीकरण, 
साक्षी सरुक्षा योजना र्वकास र सहज उपजस्थति, सामदुार्यक प्रहरी अवधारणा सबलीकरण, अन्िरािर्िय 
क्षेरीय संगठनसुँग सम्बन्ध र्वकास र सम्पकि  र्वस्िारलगायि ३६ र्क्रयाकलाप सञ्चालन भएको देजखएन। 
कायियोजनामा प्रस्िार्वि बजेटभन्दा उपलब्ध बजेट न्यून रहेको देजखुँदा स्रोि साधनको उपलब्धिा 
समेिलाई ध्यान ठदई कायियोजना ियार गरी कायािन्वयन गनुिपदिछ । 

28. िार्फक व्यवस्थापन - नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कायि सञ्चालन सपुररवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ 
को दफा ३ मा िार्फक व्यवस्थापनसम्बन्धी काम, कििव्य र अतधकार नेपाल प्रहरीलाई िोकेको छ । 
िार्फक व्यवस्थापनमा देजखएका प्रमखु व्यहोरा देहायअनसुार छन:्   

28.1. र्वगि ५ वषिको दघुिटना अवस्था र्वश्लषेण गदाि २०७४।७५ सम्म औसि ७ प्रतिशिले दघुिटना वरृ्द्ध 
हनेु गरेकोमा २०७४।७५ देजख २०७७।७८ सम्मको औसि वरृ्द्ध दर २० प्रतिशि रहेको छ। 
सडक र सवारीसाधनको अवस्था,  सवारी चाप, यार ुचाप, सवारी ज्ञान, सवारी तनयमको पालनामा कमी, 
चालकको असावधानीलगायिका कारणबाट सवारी दघुिटनामा कमी आउन सकेको छैन । आतथिक वषि 
२०७६।७७ को िलुनामा २०७७।७८ मा ३३ प्रतिशिले दघुिटनामा वरृ्द्ध भएको छ । सवारी 
दघुिटना वरृ्द्धसुँगै मतृ्य,ु गम्भीर घाइिे र सामान्य घाइिे हनेुको संख्यामा समेि वरृ्द्ध हुुँदै गएको देजखन्छ। 
प्राप्त र्ववरणअनसुार देशभर सवारी दघुिटनासम्बन्धी ५ वषिको जस्थति तनम्नानसुार छः 
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क्र.सं. आ.व. 
कुल दघुिटना मतृ्य गजम्भर घाइिे सामान्य घाइिे 

संख्या वरृ्द्ध 
प्रतिशि 

संख्या वरृ्द्ध 
प्रतिशि 

संख्या वरृ्द्ध  
प्रतिशि 

संख्या वरृ्द्ध 
प्रतिशि 

१. २०७३।७४ १०१७८ २ २३८४ १९ ४२५२ २ ८२९० १ 

२. २०७४।७५ १०९६५ ८ २५४१ ७ ४१४४ (३) ८२४७ (१) 

३. २०७५।७६ १३३६६ २२ २६७८ १० ४३७६ ६ १०३६० २६ 

४. २०७६।७७ १५५५९ १७ २२५१ (१९) ४६२४ ६ ११५९३ १२ 

५. २०७७।७८ २०६४० ३३ २५०० ११ ६४४८ ३९ १८६०० ६० 

सम्बजन्धि तनकायहरूबाट सडकको सधुार, क्रतसङ्ग व्यवस्था, पार्कि ङ्गस्थल, िार्फक बत्ती, 
सी.सी.टी.भी., सडक जचन्हलगायिको उपयकु्त व्यवस्था र सवारी ऐन, तनयमको पालना एवं अन्िर तनकाय 
समन्वयबाट बढ्दो दघुिटना न्यूनीकरण गनुिपने देजखएको छ । सवारी दघुिटना हनु नठदन सम्बजन्धि 
सरोकारवालासमेिको समन्वयमा सवारीसाधनको अवस्था, भार वहन क्षमिा, यार ु क्षमिा, चालकको 
अवस्था, सवारीसाधनको गति, िार्फक जचन्हको अतनवायि पालना आठदबारे स्पष्ट तनदेशनसर्हि आवश्यक 
अनगुमनलाई िीव्रिा ठदने, काठमाडौँ उपत्यका र  देशका अन्य मखु्य शहरमा िार्फक व्यवस्थापनमा 
सधुार गनि इजन्टतलजेन्् िार्फक लाइट प्रणाली जडानलाई िीव्रिा ठदने लगायिका कायिक्रम कायािन्वयन 
गनुिपदिछ ।  

28.2. सवारी िथा यािायाि व्यवस्था ऐन, २०४९ मा सवारीचालकले िोर्कएका तनयम पालना गनुिपने व्यवस्था 
छ । िार्फक प्रहरीिफि  दरबन्दीका २ हजार ६१८ जनाका अतिररक्त थप १ हजार ३३५ जना काजमा 
लयाई ३ हजार ९५३ जना िार्फक व्यवस्थापनमा संलग्न रहेका छन ्। उपलब्ध र्ववरणअनसुार 
२०७७।७८ मा िार्फक तनयमको पालना नगने सवारीधनीहरूलाई १६ लाख ४० हजार ३९१ पटक 
कारबाही गरी रू.१ अबि १६ करोड ३५ लाख ३२ हजार जररबाना असलुी भएको छ। 

गि वषिको िलुनामा सवारी तनयमको पालना नगनेको प्रतिशि २०.४३ ले बढेको छ । यो 
वषि सवारी तनयम पालना नगने सवारीचालक १६ लाख ४० हजार ३९१ मध्ये मादक पदाथि सेवकलाई 
२१ हजार ५९३ पटक, िीव्रगतिमा सवारीसाधन चलाउनेलाई २६ हजार ६०३ पटक, लेन अनशुासन 
पालना नगनेलाई १२ हजार ५८७ पटक र अन्य कसूरमा १५ लाख ७९ हजार ६०८ पटक कारबाही 
भएको छ । प्रधान कायािलयबाट प्राप्त र्ववरणअनसुार सवारीसाधनको प्रकृतिअनसुार मोटरसाइकल 
चालकले ५ लाख ७ हजार ६१८, िक÷ट्याङ्कर चालकले ४ लाख ९५ हजार १२२, कार, जजप, भ्यान 
चालकले ३ लाख २० हजार ४१२ पटक र बस, तमनीबस र टेम्पो चालकलगायिले ३ लाख १७ 
हजार २३९ पटक सवारी तनयमको उललङ्क् घन गरेको देजखन्छ । उजललजखि अवस्थाले सवारी तनयमको 
पालनामा कमजोरी रहेको र तनयमको पालना नहुुँदा सडक दघुिटनामा समेि वरृ्द्ध हुुँदै आएको देजखुँदा 
आवश्यकिाअनसुार िार्फक दरबन्दीको व्यवस्था गरी सवारी तनयमको पालनामा कडाइ गनुिपने देजखएको 
छ। 

29. खररद व्यवस्थापन - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ को तनयम १६(७) 
मा लागि अनमुान, बोलपर आह्वानलगायिका कायि प्रथम रैमातसकतभर गररसक्नपुने उललेख छ । 
प्रहरी प्रधान कायािलयबाट उपलब्ध र्ववरणअनसुार यो वषि सरुक्षा सामग्रीका ८, तनमािणिफि  ४,  
पोशाकिफि  २८,  सूचना प्रर्वतधजन्य सामग्री र सेवािफि  ३३ िथा अन्य र्वर्वध सामग्री १३ समेि ८६ 
बोलपरको माध्यमबाट खररद गनि  सम्झौिा  भएको देजखयो । उजललजखि कायिको लागि अनमुान 
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रू.१ अबि ३६ करोड ६८ लाख ८५ हजार रहेकोमा बोलपर आह्वान गदाि रू.१ अबि २१ करोड ९६ 
लाखको खररद सम्झौिा भएको छ । सोमध्ये ५५ ठेक्का िेस्रो चौमातसकमा सम्झौिा भएको देजखन्छ। 
खररद सम्झौिामध्ये यो वषि रू.४२ करोड ९४ लाख ५ हजार बराबरका ६२ ठेक्कामार सम्पन्न भएको 
छ ।  

यसैगरी यो वषि सम्झौिा भएका ठेक्कामध्ये २४ ठेक्काको रू.७९ करोड २ लाखका सामान 
आपूतिि हनु नसकेको मध्ये पोशाकिफि का १३ र मेतसनरी औजारिफि का ३ समेि १६ ठेक्काको सामग्री 
चाल ुवषिमा आपूतिि नहनेु देजखएकोले रू.५६ करोड १३ लाख ८९ हजार बजेट समपिण गरेको छ । 
तनमािण, पोशाक, मेतसनरी र  उपकरण लगायि खररद कायिको व्यवस्थापन समयमै हनु नसक्दा म्यादतभर 
कायि सम्पन्न नहनेु, कमिचारीले पोशाकलगायिका आवश्यक सामान प्राप्त गनि नसक्ने, सीधै खररद गनुिपने, 
बजेट उपयोग नभै समपिण गनुिपने अवस्था देजखएको छ । खररद गरुुयोजना र वार्षिक खररद 
योजनाअनसुार खररदको व्यवस्थापन हनुपुदिछ । 

30. पूवािधार तनमािण - नेपाल प्रहरीअन्िगिि स्थापना हनेु र्वभाग, महातनदेशनालय, तनदेशनालय, अस्पिाल,   
कायािलय, ब्यरुो, जशक्षालय, िातलम केन्र,  जजलला, इलाका, वडालगायिका कायािलयका लातग आवश्यक 
पने न्यूनिम पूवािधारहरूको लातग मापदण्ड ियार गरी सोहीअनसुार बजेट र्वतनयोजन हनुपुदिछ । नेपाल 
प्रहरीका लातग यो वषि भवन तनमािण/खररदमा रू.२ अबि ६७ करोड ३ लाख मार बजेट र्वतनयोजजि  
भएकोमा रू.२ अबि ६१ करोड ३४ लाख खचि भएको छ ।  

 प्रहरी कमिचारीले कायि सम्पादन गनि कायिकक्ष, ब्यारेक, मेस, शौचालयलगायिका पूवािधार 
उपलब्ध हनुपुनेमा आफ्नो भवन नभएका कारण ३२९ एकाईले सरकारी तनकाय र २५९ इकाईले 
अन्य संघ संस्थाको भवनबाट कायि सञ्चालन गरेको देजखन्छ । त्यसैगरी र्वतभन्न स्थानमा आफ्नो 
स्वातमत्वमा जग्गा जतमन रहे िापतन ४०१ एकाईको भवन तनमािण हनु सकेको छैन । यो वषि घरभाडा 
शीषिकमा रू.९ करोड ९ लाख खचि भएको छ । कायि सम्पादनमा सधुार लयाउन िथा सेवाको गणुस्िर 
वरृ्द्ध गनि कायियोजना बनाई न्यूनिम पूवािधार उपलब्ध गराउनपुने, आवश्यकिानसुार बजेट र्वतनयोजन 
हनुपुने र तनमािणाधीन भवनको तनमािण कायि िोर्कएको अवतधमा सम्पन्न गनुिपने देजखएको छ। 

31. पोशाक र्विरण - प्रहरी तनयमावली, २०७१ को पररच्छेद-१४ िथा अनसूुची-१६ देजख २१ सम्म प्रहरी 
कमिचारीले पाउने सामान िथा पोशाकको संख्या र खपि अवतध िोर्कएको छ । पोशाक र्विरण 
सम्बन्धमा र्वतभन्न १७ प्रकारका सामानको ३ वषिको खररद, आवश्यक पने पररमाण र र्विरणको ि्याङ्क 
र्वश्लषेण गदाि सादा चसु्िा १० लाख ३२ हजार ८८५ तमटर आवश्यक पनेमा ५ लाख १६ हजार 
२९३ तमटर उपलब्ध भएको, छालाको बटु ७६ हजार ५१० जोर आवश्यक पनेमा ६१ हजार १३३ 
जोर उपलब्ध भएको, झलु ५९ हजार ६५६ थान आवश्यक पनेमा १८ हजार ५० थान उपलब्ध 
भएको, पी.टी. जतु्ता १ लाख १९ हजार ३१२ जोर आवश्यक पनेमा ४६ हजार थान उपलब्ध भएको, 
म्यािेस ४७ हजार ७२५ थान आवश्यक पनेमा २६८ थान मार उपलब्ध भएको, कम्बल १ लाख ५९ 
हजार ८२ थान आवश्यक पनेमा ६६ हजार १६१ मार उपलब्ध भएको देजखन्छ । उजललजखि अवस्थाले 
प्रहरीको कायिसम्पादनमा समेि असर पनिसक्ने जोजखम रहने हुुँदा तनयमावलीमा िोर्कएअनसुार पोशाक 
र्विरण गनि आवश्यकिाअनसुार बजेट र खररद कायिको व्यवस्था गनुिको अतिररक्त िी सामग्री स्वदेशमा 
उत्पादन गने व्यवस्था तमलाउनपुदिछ। 
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32. मानवस्रोि व्यवस्थापन - प्रहरी कमिचारी समायोजन ऐन, २०७६ को दफा ३ मा संगठन संरचना िथा 
दरबन्दी कायम गने िथा प्रहरी तनयमावली, २०७१ को तनयम ५ मा संगठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षण 
र पद दिािको व्यवस्था छ । नेपाल प्रहरीमा २०७५।२।२७ पूवि कुल ७२ हजार ७४४ जनाको 
दरबन्दी रहेकोमा २०७७।७८ मा ७९ हजार ५३८ दरबन्दी कायम भएको देजखन्छ । सोमध्ये ६९ 
हजार ९४३ अथािि ्८७.९३ प्रतिशि पदपूतिि भएको देजखन्छ । उपलब्ध र्ववरणअनसुार २०७७।१।२ 
मा प्रहरी अतिररक्त महातनरीक्षकको दरबन्दी ४ र प्रहरी नायब महातनरीक्षकको ३४ दरबन्दी रहेकोमा 
२०७७।७।२७ मा क्रमश: ५ र २७ कायम गरेको छ। पनु: २०७८।३।१० मा  प्रहरी अतिररक्त 
महातनरीक्षकको संख्या ६ कायम भएको छ । ित्पिाि ् २०७८।११।५ मा प्रहरी अतिररक्त 
महातनरीक्षकको दरबन्दी ९ कायम गरी कुल दरबन्दी ७९ हजार ५४१ कायम भएको छ । दरबन्दी 
तसजिना गदाि प्रहरी तनयमावली, २०७१ को तनयम ५ मा उललेख भएका आधार िथा अपराधको वरृ्द्ध 
एवं अन्िरािर्ियस्िरमा अवलम्बन गररएको जनसंख्या र प्रहरी अनपुािलगायिको र्वश्लषेणका आधारमा  
संगठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षण गरी नेपाल प्रहरीलाई िोर्कएको जजम्मेवारी हातसल हनेु गरी जनशजक्त 
व्यवस्थापन गनुिपदिछ । 

प्रहरी प्रधान कायािलयले यस वषि र्वतभन्न पदमा २ हजार ६५९ जना प्रहरी कमिचारी काजमा  

खटाएको देजखन्छ । यस बाहेक उपत्यकातभर महानगरीय प्रहरी कायािलय र प्रदेश प्रहरी कायािलयले 
समेि प्रदेशतभर काज राखी कायि सञ्चालन गरेका छन ्। दरबन्दीअनसुार पदपूतिि व्यवस्था तमलाई काज 
खटाउने कायिमा तनयन्रण गनुिपदिछ। 

33. प्रदेश प्रहरी कायािलय - प्रहरी कमिचारी समायोजन ऐन, २०७६ मा नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरीको 
प्रहरी नायब महातनरीक्षकलाई प्रदेश प्रहरी प्रमखुको रूपमा खटाउने व्यवस्था छ । यसरी खर्टने प्रहरी 
कमिचारीको पाररश्रतमक िथा सरु्वधा प्रदेश कानूनबमोजजम हनेु उललेख छ । नेपाल सरकारले प्रदेश 
प्रहरी कायािलयमा खर्टएका प्रहरी कमिचारीको पाररश्रतमक िथा सरु्वधाबापिको रकम सम्बजन्धि प्रदेश 
सरकारको बजेटबाट उपलब्ध नगराई यो वषि प्रदेश प्रहरी कायािलयहरूमा रू.६ अबि ६६ करोड ९४ 
लाख ९७ हजार बजेट र्वतनयोजन भई रू.६ अबि ११ करोड ४५ लाख ५२ हजार नेपाल सरकारको 
बजेटबाट खचि गरेको छ । ऐनअनसुार खचि व्यवस्थापन हनुपुदिछ । 

34. लेखापरीक्षण - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा ३५ मा सबै प्रकारका 
आय व्यय िथा िोर्कएबमोजजमका कारोबारको लेखा र र्वत्तीय र्ववरण पेस गरी लेखापरीक्षण गराउने 
व्यवस्था छ । प्रहरी प्रधान कायािलय अपराध अनसुन्धान र्वभागबाट प्राप्त र्ववरणअनसुार एक 
पररयोजनाको लातग यो वषि एक संयकु्त रािसंघीय तनकायमाफि ि ्रू.३१ लाख ४ हजार प्रजशक्षण, ि्याङ्क 
सङ्कलन, अनगुमन, बालमैरी कक्षको स्थापनालगायिका कायिमा खचि गरेको जनाएको छ । त्यसैगरी  
रार्िय प्रहरी प्रजशक्षण प्रतिष्ठान महाराजगन्जले संयकु्त रािसंघीय तनकायबाट प्राप्त रू.२ करोड ३ लाख 
७० हजार क्षमिा र्वकास िथा पाठ्यक्रम सधुारमा खचि गरेको उललेख छ । दवैु तनकायले सक्कल 
से्रस्िा सम्बजन्धि तनकायमा पठाएकोले लेखापरीक्षणको लातग पेस गरेको छैन । ऐनको व्यवस्थाअनसुार 
सबै प्रकारका आय व्यय र कारोबारको लेखापरीक्षण गराउनपुदिछ । 
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रार्िय प्रहरी प्रजशक्षण प्रतिष्ठान 

35. िातलम सञ्चालन - रार्िय प्रहरी प्रजशक्षण प्रतिष्ठान  महाराजगन्जले ियार गरेको वार्षिक िातलम 
क्यालेण्डरमा समावेश भएका जडुो, कराुँिे आधारभिू, घमु्िी प्रजशक्षण, र्वमानस्थल सरुक्षा, अपरेसनल 
कमाण्ड म्यानेजमेण्ट, साविजतनक खररद क्षमिा अतभवरृ्द्ध, कवाज प्रजशक्षणलगायि र्वतभन्न िातलम 
सञ्चालनका लातग यो वषि रू.१२ करोड ४० लाख  बजेट व्यवस्था भएकोमा रू.१० करोड ४९ लाख 
खचि भएको छ । त्यस्िै मास्टसि इन पतुलस साइन्स सञ्चालन गने अवधारणाअनसुार २०७५।७६ देजख 
बजेट र्वतनयोजन हुुँदै आए िापतन प्रत्येक वषि बजेट र्रज हनेु गरेको छ । यस वषिको स्वीकृि 

कायिक्रमबमोजजम िनाव िथा पररवििन व्यवस्थापन लगायि रू.१ करोड ६६ लाख लागिका १८ िातलम 
कायिक्रम सम्पन्न गरेको छैन । कायािन्वयनयोग्य कायिक्रमका लातग बजेट र्वतनयोजन गनुिपने र स्वीकृि  
कायिक्रम िोर्कएबमोजजम सम्पन्न गनुिपदिछ। 

36. प्रजशक्षण प्रतिष्ठान स्थानान्िरण - काभ्रपेलान्चोक जजललाको पनौिीमा  प्रतिष्ठानलाई अत्याधतुनक र सरु्वधा 
सम्पन्न बनाउन, सबलीकरण एवं सहयोग गनि नेपाल सरकार र भारि सरकारबीच  २५ नोभेम्बर २०१४ 
मा समझदारी भई भारिीय रू.५ हजार ४९४.६१ तमतलयन अनदुान सहयोग प्राप्त हनेु र ४ वषिमा 
पररयोजना सम्पन्न गने उललेख भएकोमा ६ वषिपतछ १० जनवरी २०२० मा मार र्वस्ििृ पररयोजना 
प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । प्रतिवेदनअनसुार १३ र्वतभन्न िहको लातग आवासीय भवन,  प्रशासकीय 
भवन पसु्िकालय अतडटोररयम, सेतमनार हलसमेि १५ गैरआवासीय भवन, परेड मैदान, पार्कि ङ, स्वीतमङ 
पलुलगायिका पूवािधार बनाउन रू.६ अबि ५७ करोडको गरुुयोजना ियार भएको छ । उक्त प्रतिष्ठान 
तनमािणको लातग भारि सरकारबाट तनयकु्त परामशिदािाबाट यो वषि बोलपर कागजाि ियार गने र खररद 
प्रर्क्रया पूविका कायिहरू भइरहेको व्यहोरा प्रतिष्ठानले जनाएको छ । गरुुयोजनाबमोजजमका कायि 
योजनाबद्ध िवरले समयमै सम्पन्न गनुिपदिछ । 

37. अस्थायी संरचनाको उपयोग - नेपाल सरकारको २०७५।५।२१ को तनणियानसुार १८ मर्हना तभर  र 
अस्थायी रूपमा व्यवस्थापन गरी प्रतिष्ठानलाई पनौिीमा सानि अस्थायी संरचना तनमािण कायि शरुु गरेकोमा 
हालसम्म रू.३२ करोड ९२ लाख ३९ हजार खचि भइसकेको छ । नेपाल सरकारको तनणियानसुार 
२०७६ फागनुदेजख नै महाराजगन्जबाट पनौिीमा स्थानान्िरण कायि शरुु हनुपुने देजखन्छ । प्रतिष्ठानलाई 
पनौिीबाट कायि सञ्चालन गने गरी अस्थायी संरचनाको तनमािण शरुु भए िापतन कायािलय स्थानान्िरण र 
संरचना उपयोग सम्बन्धमा  कुनै कायि अगातड नबढेको अवस्था छ । प्रहरी प्रतिष्ठानको पररसरतभर 
रहेको सुँगै स्थानान्िरण हनेु नेपाल प्रहरी अपराध अनसुन्धान र्वद्यालयिफि को अस्थायी संरचना तनमािण 
कायि शरुु नै भएको छैन । यसरी गरुुयोजनाबमोजजम पूणि संरचना तनमािण गरी स्थानान्िरण नहुुँदा 
र्प्रफ्याब संरचनाको उपयोतगिा नरहने जस्थति छ । साथै ित्काल स्थानान्िरण तनणिय कायािन्वयन नगरी 
अस्थायी संरचना तनमाणिकायि जारी राख्दा स्थायी संरचना तनमािणसुँगै अस्थायी संरचनामा भएको खचि 
उपयोगर्वहीन हनुसक्ने देजखुँदा नेपाल सरकारको तनणियानसुार स्थानान्िरण गनुिपने देजखन्छ ।  

नेपाल प्रहरी अस्पिाल 

नेपाल प्रहरी सेवामा कायिरि प्रहरी कमिचारी,  तिनका पररवार र भिूपवि प्रहरी कमिचारीहरूको स्वास््य 
उपचार गने उदे्दश्यले २०४० सालमा स्थापना भएको हो । अस्पिालले २०७४ कातििक २६ गिे देजख 
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सविसाधारणलाईसमेि उपचार सेवा प्रदान गदै आएको छ । अस्पिालमा १५० शय्या रहेकोमा २०७७।१२।१६ 
को मजन्रस्िरीय तनणियानसुार स्िरोन्नति गरी ३०० शय्याबाट सेवा उपलब्ध गराउुँदै आएको छ । सोको अतिररक्त 
३०० शय्याको अस्थायी कोतभड-१९ अस्पिाल सञ्चालन गनि स्वीकृति पाई सेवा प्रवाह गदै आएको छ।   

38. सञ्चालन खचि -   यो वषि नेपाल सरकारबाट चाल ुिथा पुुँजीगि बजेटिफि  रू.७४ करोड १३ लाख ८४ 
हजार खचि भएको छ । चाल ुखचििफि  पाररश्रतमकमा  रू.२५ करोड ९६ लाख ७७ हजार, औषतध खररदमा 
रू.१० करोड ८ लाख ४७ हजार,  पुुँजीगििफि  मेतसनरी िथा औजार खररद गरी रू.२७ करोड २९ लाख 
५५ हजार खचि भएको देजखन्छ । अस्पिालले यो वषि सविसाधारण उपचार व्यवस्थापनबाट रू.५९ लाख 
३३ हजार, र्वपन्न नागररक उपचार व्यवस्थापनबाट रू.७६ लाख ९७ हजार, कलयाणकारी कोषबाट अनदुान 
रू.२ करोड, एनेस्थेतसया िथा अन्य परीक्षण शलुक  रू.१ करोड १६ लाख ९४ हजार, नयाुँ उम्मेदवार 
स्वास््य परीक्षणबाट रू.१ करोड ६४ लाख ४० हजारसमेि रू.६ करोड १७ लाख ६४ हजार आम्दानी 
गरेको छ । अस्पिालको आन्िररक आम्दानीले मार प्रशासतनक खचि व्यवस्थापन गनि कठठन रहेको 
देजखन्छ। अस्पिालको ठदगोपना र सेवा र्वस्िारको लातग सबै प्रकारका आन्िररक स्रोिलाइि एकीकृि गरी 
आय वरृ्द्ध गनि िथा खचिमा तमिव्यर्यिा कायम गनुिपदिछ । 

39. सेवा प्रवाह - अस्पिालले यो वषि सेवारि िथा अवकाश प्राप्त प्रहरी कमिचारी, आजश्रि कमिचारी पररवार 
र ११ हजार ८९७ सविसाधारणसमेि २ लाख २ हजार ६२७ जनालाई जचर्कत्सा परामशि, प्रयोगशाला 
परीक्षण, एक्सरे, शलय जचर्कत्सालगायिको स्वास््य सेवा उपलब्ध गराएको छ । अस्पिालमा २ हजार 
३१७ जनालाई भनाि गरी उपचार उपलब्ध गराएको छ । सोको अतिररक्त २०७७।७८ मा कोतभड-
१९ संक्रतमिको पर्हचान गनि २० हजार ६४१ को पीसीआर र २०२ को एजन्टजेन परीक्षण गरेको 
छ। कोतभड-१९ संक्रतमि ३ हजार ४१८ जना भनाि गरी उपचार सेवा उपलब्ध गराएको छ ।   

फामेसी सेवा तनदेजशका, २०७२ अनसुार सविसाधारणको लातग अस्पिालकै फामेसीमाफि ि ्सलुभ 
र गणुस्िरीय औषतध उपलब्ध गराउनपुने व्यवस्था गरे िापतन फामेसी सञ्चालन नगरेका कारण सो सेवा 
उपलब्ध हनु सकेको छैन । यसैगरी र्वस्िाररि अस्पिाल सेवा कायिक्रम िथा नन्प्राजक्टस कायिर्वतध, 
२०७१ बमोजजम सामान्य जचर्कत्सा, शलयजचर्कत्सा, प्रयोगशाला सेवालगायिका र्वतभन्न र्वस्िाररि सेवा 
उपलब्ध गराउने उललेख भएकोमा अस्पिालले हालसम्म र्वस्िाररि स्वास््य सेवा सञ्चालन गरेको छैन। 
सेवा प्रवाहमा सधुार गनि ित्सम्बन्धी सेवा सञ्चालन गनुिपने देजखन्छ । 

40. डायलोतसस - अस्पिालको सेवा प्रभावकारी हनु जनशजक्त र पूवािधार सेवाग्राहीको आवश्यकिाअनसुार 
उपलब्ध हनुपुदिछ । अस्पिालमा रहेका १५ डायोलोतसस मेतसनमध्ये २ मेतसन सञ्चालनमा रहेको छैन। 

यो वषि ८८ जनालाई ५ हजार ८०१ सेसन सञ्चालन गरी डायलोतसस सेवा उपलब्ध गराएको देजखयो। 
त्यसैगरी डायलोतसस गराउन यो वषि १४ जना प्रिीक्षा सूचीमा रहेको अवस्था छ । तबरामीको चापअनसुार 
डायलोतसस मेतसनको अभावमा समयमा उपचार गनि नसर्कने हुुँदा बेचाल ुअवस्थामा रहेका उपकरण 
ममिि, तबरामीको चापअनसुार आवश्यक उपकरण र दक्ष जनशजक्तको व्यवस्थापन गरी डाइलोतसस सेवा 
र्वस्िार गरी थप प्रभावकारी बनाउनपुदिछ। 

41. एम.आर.आइि. मेतसन - अस्पिालले २०७२ मा खररद गरेको इचेन टेस्ला १.५ एम.आर.आइि.मेतसन ममिि 
सम्भारको अभावमा २०७७ पौषदेजख बन्द रहेको छ । मेतसनको केही पाटिस ्ममििको लातग २०७७ 
असोजमा बाइिब्याक र्वतधबाट खररद गने प्रर्क्रया अगातड बढाएकोमा कोतभडका कारण समयमै प्रार्वतधक 
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उपलब्ध नहुुँदा मेतसन पूणि रूपमा बन्द हनु गइि २०७७ पौषदेजख एम.आर.आइि. सरु्वधा उपलब्ध हनु 
सकेको छैन । एम.आर.आइि. मेतसन ममिि गरी सञ्चालनमा लयाउनपुदिछ । 

42. औषतध मौज्दाि - अस्पिालले औषतधको अभाव हनु नठदन अस्पिालको स्िर र औषतधको उपयोगअनसुार 
औषतधको औसि मौज्दाि र आकजस्मक माग र्वन्द ुिोकी व्यवस्थापन गनुिपदिछ । यो वषि औषतध 
आम्दानी, खपि र मौज्दािको र्ववरण परीक्षण गदाि लोसाटिन पोटातसयम ५० एमजी िथा एटोरभार्ष्टन 
१० एमजी क्रमश:  ३ लाख ८ हजार २३७ र ५ लाख २५ हजार ७०० चक्की उपलब्ध रहेको मध्ये 
क्रमश: २ लाख २७ हजार २० र ३ लाख ९१ हजार २००  मार खपि भई ८१ हजार २१७ र 
१ लाख ३४ हजार ५०० मौज्दाि रहेको छ । गि वषि नै पयािप्त मौज्दाि रहेका िी औषतध यो 
वषिसमेि खररद गरेको छ । त्यसैगरी ररटुक्सीम्याव ५०० एमजी इन्जेक्सन, सेफाजोतलन इन्जेक्सन 
जस्िा अत्यावश्यक औषतधको मौज्दाि शून्य रहेको छ । 

औषतधको उपयोगस्िरभन्दा बढी मौज्दाि रहेमा औषतधको आय ुसमाप्त भई उपयोगर्वहीन हनेु 
र व्यवस्थापन गनि कठठनाइ हनेु अवस्था रहन्छ । यो वषि र्वतभन्न ६१ प्रकारका रू.१ लाख ७१ हजार 
मूलयका औषतधको आय ुसमाप्त भई नष्ट गनुि परेको अवस्था छ । त्यसैगरी आवश्यक जीवनदायी 
औषतधको मौज्दाि शून्य रहुँदा उपचार सेवा प्रवार्हि हनेु भएकोले आकजस्मक माग र्वन्द ुिय गरी 
मौज्दाि व्यवस्थापन गनुिपने देजखएको छ । 

43. कोतभड-१९ रोकथाम िथा तनयन्रण - अस्पिालले यो वषि कोतभड -१९ रोकथाम िथा तनयन्रण 
कायिक्रमअन्िगिि ५० बेडको एच.डी.यू. स्थापनामा रू.५ करोड १४ लाख ५४ हजार, जोजखम भत्तामा 
रू.४ करोड ५७ लाख ८३ हजार, अस्पिाल िथा आइिसोलेसनका तबरामीहरूको खाना खचिमा रू.१ 
करोड ५ लाख २८ हजार, पी.पी.ई. खररदमा रू.१८ लाख ५४ हजार, औषतधजन्य सामग्री, रर-एजेन्ट 
लयाब एसोतसररजमा रू.८ करोड ७३ लाख ८१ हजारसमेि रू.१९ करोड ७० लाख खचि गरेको छ। 
साथै कोरोना कोषअन्िगिि र्वर्वध खािामाफि ि ् भेजन्टलेटरसर्हि २० आई.सी.यू. बेड स्थापना िथा 
उपकरण खररदमा रू.८ करोड ३१ लाख २१ हजार र तनयतमि बजेटबाट २०० बेड स्थापना िथा 
स्िरोन्नतिमा रू.३ करोड ३२ लाख २५ हजारसमेि रू.३१ करोड ३३ लाख ४६ हजार खचि भएको 
देजखन्छ । शय्या र्वस्िार, आई.सी.यू. िथा एच.डी.यू. स्थापनाको लातग स्वास््य सामग्री, मेतसनरी औजार 
िथा उपकरण र्वशेष पररजस्थतिको खररदसम्बन्धी तनयम प्रयोग गरी ५ ठदनको सूचनामा ४२ आइटमको 
लातग रू.१६ करोड ७८ लाख १ हजारको खररद सम्झौिा भएको छ । ित्काल खररद व्यवस्थापन 
गने उदे्दश्यले र्वशेष पररजस्थतिको खररद प्रर्क्रया अपनाएकोमा समेि समयमा सामान आपूतिि नभएको, 
के्रयासक्याट िली, इलेजक्िकल बेड, तसररन्ज पम्प, प्यासेन्ट मोतनटरलगायिका सामानहरू आपूतिि भए 
पतन प्रार्वतधक नापजाुँच र जडान कायि ४ देजख ३२ ठदनसम्म र्ढलो भएको छ । र्वशेष पररजस्थतिमा 
खररद भएका सामान िोर्कएको समयतभर आपूतिि गराइि सेवा प्रवाहलाइि प्रभावकारी बनाउनपुदिछ । 

महानगरीय िार्फक प्रहरी महाशाखा 
44. उपत्यकाको िार्फक व्यवस्थापन - सडक, सवारी साधन, जनशजक्त, प्रर्वतध‚ शहरीकरण, जनसंख्या वरृ्द्ध 

र प्रर्वतधको र्वकाससुँगै वढ्दै गएको सवारी साधनहरूको चापलाई सवु्यवजस्थि गनि दूरगामी सोचकासाथ 
योजनाहरूको िजुिमा गरी प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयन हनुपुदिछ।काठमाडौँ उपत्यकाका िीन जजललामा  
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२ हजार ८४ र्कलोतमटर सडक रहेको छ।आतथिक वषि २०७६।७७ को कातििक मसान्िसम्म 
वाग्मिीमा मार दिाि भएका सवारी साधनको संख्या १५ लाख ८ हजार ५३७ रहेको छ। िार्फक 
व्यवस्थापन िफि  हाल १ हजार ८७ जनशजक्तलाई आधार मान्दा एक जना िार्फक प्रहरीले १ हजार 
३८८ सवारी साधन  र १.९२ र्कलोतमटर  सडक व्यवस्थापन गनुिपने अवस्था देजखन्छ। 

केशरमहल संग्रहालयको दजक्षण गेट, माइिीघर, थापाथली, िीनकुने, कोटेश्वर, जडीबटुी, टंकेश्वर 
परोपकारलगायि ९ स्थानका सडक वत्ती बेचाल ु अवस्थामा रहेको एवं र्वतभन्न १० स्थानमा पैदल 
यारीका लातग जडान गररएको बत्तीसमेि चाल ुअवस्थामा छैनन ्। भौतिक पूवािधार (सडक, सडक बत्ती, 
आकाशे पलु, पार्कि ङ्ग स्थल) पयािप्त नहनु,ु उपलब्ध पूवािधार समयमा ममिि नहनु,ु सडकमा खालडा खलुडी 
पनुि, मास िान्सपोटि गने साधनको अभाव, सवारी तनयमको उललङ्क् घन लगायिका कारण िार्फक 
व्यवस्थापन कायि चनुौिी र समस्याको रूपमा देजखएको छ। उपत्यकाको यािायाि व्यवस्थापनसुँग 
सम्बजन्धि सबै तनकायले आपसी समन्वय गरी एकीकृि यािायाि व्यवस्था प्रणाली कायािन्वयन गनि  र 
पूवािधारमा सधुार गदै प्रर्वतधयकु्त िार्फक व्यवस्थापन कायिलाई अगातड बढाउनपुने देजखन्छ। 

45. सवारीसाधन होलड -  सवारी तनयमको पालना नगरी सञ्चालन  गरेका सवारी साधन िार्फक प्रहरीले 
होलडमा तलई आवश्यक कारबाही गदै आएको छ।महाशाखाले उपलब्ध गराएको र्ववरणअनसुार िार्फक 
प्रहरी महाशाखाअन्िगिि २०७८।४।१३ सम्म चारपाुँग्र े२४८ र  दईु पाङ्क्ग्र े१६१ सवारी साधन 
होलडमा रहेको देजखन्छ। त्यसैगरी िार्फक महाशाखाअन्िगििका उपत्यकाका र्वतभन्न ४१ शाखामा 
मोटरसाइकल १ हजार ७५५, कार र  जजप १४, टेम्पो  १, िक र्टपर ९ समेि १ हजार ७७९ सवारी 
िथा ढुवानी साधन होलडमा रहेको देजखयो। 

 बढी समयसम्म सवारीसाधन होलडमा रहुँदा सवारीसाधनको आयमुा ह्रास आउनकुा अतिररक्त 
व्यवस्थापनमा समेि कठठनाइ भइरहेको छ । उपयुिक्त सवारीसाधनमध्ये दाबी गनि नआएका सवारीसाधन 
प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा २० बमोजजम िायदािी खडा गरी प्रमखु जजलला अतधकारीसमक्ष पेस गनुिको 
अतिररक्त होलड भएका सवारीसाधनको समयमै आवश्यक व्यवस्था तमलाउनपुने देजखन्छ। 

46. जररबाना - सवारी िथा यािायाि व्यवस्था ऐन, २०४९ मा उजललजखि सवारी अनमुतिपर बेगर 
सवारीसाधन चलाएमा र िार्फक अनशुासन पालना नगरेका लगायि र्वतभन्न व्यवस्था पालना नगरेमा 
ऐनको दफा १६० बमोजजम दण्ड सजाय हनेु व्यवस्था छ । यो वषि महानगरीय िार्फक प्रहरी 
महाशाखाले उपत्यकामा िोर्कएको मापदण्ड पालना नगरी सवारीसाधन चलाएको कारण 
सवारीधनीहरूबाट ऐनबमोजजम जररबाना रू.२० करोड ७२ लाख ५० हजार असलु गरेको देजखन्छ। 
महानगरीय िार्फक महाशाखाले प्रयोगमा लयाएको िार्फक भायोलेसन रेकडि प्रणाली सफ्टवेयरअनसुार 
२०७७।७८ मा  २ लाख ९३ हजार १५९ जनाले िार्फक तनयम उललङ्क् घन गरेकोले रू.१८ करोड 
९२ लाख ३१ हजार जररबाना असलु गनुिपने गरी अतभलेखीकरण गरे िापतन सो प्रणालीमा सबै र्ववरण 
आबद्ध नगरेको कारण र्ववरण एकीकृि हनु सकेको छैन ।  

लेखापरीक्षणका लातग उपलब्ध र्ववरणअनसुार २०७७।४।१ देजख २०७८।१०।१४ सम्म 
सवारी तनयमको पालना नगने ८ हजार ७४० जना सवारी धनीबाट रू.६६ लाख ३१ हजार असलु गनि 
बाुँकी रहेको छ । सोको अतिररक्त २०७६।९।२३ देजख २०७७ आषाढ मसान्िसम्म सवारी तनयमको 
पालना नगने ३ हजार ९८३ जनाबाट रू.३१ लाख ३२ हजार जररबानासमेि असलु गनि बाुँकी रहेको 
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छ । सवारी तनयमको उललङ्क् घन पिाि ्सवारी ब्लबूुक, लाइसेन्स, यािायाि अनमुतिपर जफि गरी 
जररबाना िोकेको अधिकट्टी रतसदसमेि कायािलयमा रहेको देजखन्छ । कतिपय सवारीधनीले आफ्नो सवारी 
साधनको वैधिा र पटक पटक सवारी तनयम उललङ्क् घन गरेको कारण सम्पकि मा समेि नआई जररबाना 
रकम दाजखला नगरेको अवस्था छ । जररबाना दाजखला नगने र सम्पकि मा नै नरहने अन्य कारणसमेिको 
पर्हचान गरी  सवारी तनयमको  पालना नगने सवारीधनीलाई ित्काल जररबाना रकम दाजखला गराउन 
अन्िर तनकाय समन्वय गरी  आवश्यक व्यवस्था तमलाउनपुने देजखएको छ। 

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल 
 सशस्त्र संघषि, र्वरोह िथा पथृकिावादी गतिर्वतध, आिंकवादी गतिर्वतध िथा दङ्गा तनयन्रण गनि, 

प्राकृतिक प्रकोप र महामारीबाट पीतडिको उद्धारमा सहयोग गनि, सीमा सरुक्षा गनि, बाह्य आक्रमणको अवस्थामा 
नेपाली सेनाको मािहिमा रही सहयोग गनि र नेपाल सरकारले िोकेको अन्य कायिसमेिको जजम्मेवारी तनवािह गनि 
सशस्त्र प्रहरी बल ऐन, २०५८ अनसुार यो सरुक्षा तनकाय गठन भई सञ्चालनमा रहेको छ। 

47. वार्षिक कायिसम्पादन - वार्षिक प्रगति र्ववरणअनसुार सशस्त्र प्रहरी बलबाट यो वषि सीमा सरुक्षा पोष्ट 
वरृ्द्ध गरी २२४ पगेुको, सीमा इलाकामा २७ हजार ७७९ संयकु्त गस्िी र १ हजार २१८ एकल 
गस्िी सञ्चालन भएको, मानव बेचतबखनमा शंकास्पद १०६ जनालाई तनयन्रणमा तलई सम्बजन्धि 
तनकायमा बझुाएको, १२३ पटक समकक्षीसुँग सीमा समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न गरेको, अवैध राजस्व 
चोरी पैठारी तनयन्रण कायिअन्िगिि रू.८१ करोड २५ लाख ५५ हजारको अवैध चोरी पैठारी तनकासीका 
सामान बरामद गरी भन्सार कायािलयमा बझुाएको, र्वतभन्न १ हजार ६५६ घटनामा १७ हजार ९२४ 
शसस्त्र प्रहरी कमिचारी पररचालन गरी ३२२ जनाको जीर्वि उद्धार, १ हजार ८०२ जना घाईिे उद्धार 
र ८६६  मिृकको व्यवस्थापन गरेको छ । त्यस्िै यस सरुक्षा तनकायले सीमा ईलाकाका १ हजार 
१३७ स्थानमा दैतनक २२ हजार ५०० जनशजक्त पररचालन गरी कोतभड-१९ रोकथाम र तनयन्रण 
गरेको, र्वजशष्ट व्यजक्त सरुक्षाअन्िगिि ६३ स्थानमा ३३२ जना, जलर्वद्यिु र रार्िय गौरवका ६ 
आयोजनाको सरुक्षाअन्िगिि २२७, राजदूिावास ५ मा ८५ र महत्वपूणि प्रतिष्ठानअन्िगिि ११ स्थानमा 
२९४ समेि ९३८ जना सशस्त्र प्रहरी कमिचारी पररचातलि भई सरुक्षा व्यवस्था तमलाएको छ। 

48. भौतिक संरचना -  सशस्त्र प्रहरी बल, प्रधान कायािलय िथा मािहि समेि  ३८ कायािलयमा २०७७।७८ 
मा ब्यारेक, तनवास, शौचालय लगायि र्वतभन्न भौतिक संरचना तनमािण गनि रू.७१ करोड ६५ लाख 
१४ हजारको बजेट र्वतनयोजन भई रू.६८ करोड ६४ लाख ९३ हजारको खचि भएको देजखयो । 
र्कमाथान्का र लोमान्थाङ्ग बी.ओ.पी भवन, छाङ्गरु गलुम भवनको ३० देजख ५० प्रतिशि काम भएको, 
आजश्रि गलुम रामेछाप र बदिघाट िथा नौबस्िा िातलम जशक्षालय भवनको तनमािण कायि सम्पन्न भएको 
र आजश्रि गलुम, बाजरुाको भवन तनमािण कायि अजन्िम चरणमा रहेको छ । िथार्प पूवािधार पयािप्त 
रहेको देजखुँदैन । सशस्त्र प्रहरी बलको मौजदुा जनशजक्तको लातग अति आवश्यक पने ब्यारेक भवन, 
कायािलय भवन, मेश, लेक्चर हल, शौचालयलगायिका पूवािधारको कायियोजना ियार गरी पूवािधारको 
व्यवस्थापन गनुिपने देजखएको छ। 

49. सूचना प्रर्वतध एवं सवारीसाधन - स्थापना भएका सीमा सरुक्षा पोष्टमध्ये महत्वपूणि सीमा इलाकामा सीमा 
तनगरानीका लातग ८८ स्थानमा २६० सतभिलेन्स तसष्टम (सी.सी. क्यामरा) जडान भएको छ। सीमा 
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क्षेरमा हनेु अपरातधक र्क्रयाकलापलाई तनयन्रण र तनरुत्सार्हि गनि ग्राउण्ड बेस राडार तसष्टम, ड्रोन 
क्यामरा रेकडिर, भी.एच.एफ.वेस सेट, ५५५ थान सवारी, ढुवानी, उद्धारलगायि बन्दोबस्िीका साधन 
िथा उपकरण आवश्यक रहेको उललेख भए िापतन उपलब्ध हनु नसकेको अवस्था छ । सीमा क्षेरमा 
हनेु अपरातधक र्क्रयाकलापलाई ित्काल तनयन्रण गरी सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी वनाउन आवश्यक 
उपकरणको व्यवस्था तमलाई प्रर्वतधको उपयोगबाट सीमा सरुक्षा पोष्टलाई थप व्यवजस्थि बनाउनपुदिछ। 

50. पोशाक खररद र र्विरण - सशस्त्र प्रहरी तनयमावली, २०७२ मा खपि अवतधको आधारमा र्वतभन्न ४७ 
प्रकारका पोशाक िथा सामान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यो वषि पोशाक खररद गनि रू.५१ 
करोड ७२ लाख बजेट र्वतनयोजन भएकोमा बोलपर िथा तसलबन्दी दरभाउपरको माध्यमबाट १३ 
प्रकारका पोशाक खररद गनि रू.३० करोड ५० लाख ५७ हजारको खररद सम्झौिा भई आपूतिि एवं 
र्विरण भएको छ । र्वगि िीन वषिमा र्विरण गनुिपने सामानमध्ये ियारी चसु्िा १ लाख ३९ हजार 
७०६ थान, पी.टी. जतु्ता १ लाख ६ हजार ४२९, ब्यारेट क्याप ७३ हजार २१०, ऊनी जसी ८९ 
हजार ३९३, ऊलन पाइन्ट ५७ हजार ६९०, ऊलन सटि ४५ हजार ६५८ र कटन पाइन्ट ३८ 
हजार ८२ समेि र्वतभन्न १४ प्रकारका सामान अपगु रहेको छ । दरबन्दीअनसुारका सामान र्विरण 
हनु नसक्दा सेवा प्रवाहमा असर पनि सक्ने हुुँदा स्वीकृि नम्सिअनसुार खररद व्यवस्थापन गनुिपदिछ। 

51. मानवस्रोि व्यवस्थापन - सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालमा दक्ष जनशजक्त भनािदेजख अवकाश एवं अवकाश 
पतछको सेवा सञ्चालन गनि संगठनतभर मानवस्रोि र्वभाग रहेको छ । नेपाल सरकार मजन्रपररषद्को 
२०७८।११।५ को तनणियअनसुार कायम भएको ३७ हजार ११६ दरबन्दीमध्ये ३५ हजार ६१० 
(९५.९४ प्रतिशि) को पदपूतिि भएको छ । दरबन्दीअनसुार २२४ सीमा सरुक्षा पोष्टमा ७ हजार 
३८५, जलर्वद्यिुलगायि रार्िय गौरवका ६ आयोजना र ११ महत्वपूणि प्रतिष्ठानमा ५२१ जनासमेि 
७ हजार ९०६ जना अथािि ्२२.२० प्रतिशि कायिरि रहेको उललेख छ । त्यसैगरी प्रधान कायािलयमा 
१ हजार २३६ जनासमेि उपत्यकाजस्थि कायािलयहरूमा ५ हजार २५८ कायिरि रहेका छन ्। यो 
वषि र्वतभन्न पदमा ६७२ जना प्रहरी कमिचारी काजमा राखी जनशजक्त पररचालन गरेको देजखन्छ । 
राजस्व, भन्सार, औद्योतगक सरुक्षा बल गठन भएको छैन । सशस्त्र प्रहरी बल ऐन, २०५८ बमोजजम 
सीमा र रार्िय गौरवका आयोजना र प्रतिष्ठानको सरुक्षा, सशस्त्र द्वन्द र दङ्गा तनयन्रण गने लगायिका 
कायि प्रभावकारी बनाउन आवश्यकिाअनसुार दरबन्दी र पदपूतििको व्यवस्था तमलाई काज खटाउने 
कायिमा तनयन्रण गनुिपदिछ। 

नेपाल ए.पी.एफ. अस्पिाल 

बहालवाला र अवकाश प्राप्त शसस्त्र प्रहरी कमिचारी िथा आजश्रि पररवारलाई आवश्यक पने स्वास््य 
सेवा प्रदान गनि काठमाडौँमा सशस्त्र प्रहरी बलको मखु्यालय पररसरमा मेतडकल शाखाको रूपमा २०५९ देजख 
आरम्भ भएकोमा २०६२ देजख नेपाल ए.पी.एफ. अस्पिालको रूपमा बलम्ब,ु काठमाडौँमा स्थापना भएको यस 
अस्पिालले २०७३ देजख सविसाधारणलाई समेि स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउुँदै आएको छ । 

52. सेवा प्रवाह - अस्पिालले यो वषि सशस्त्र प्रहरी कमिचारी, आजश्रि पररवार, पूवि कमिचारीिफि  ८३ हजार 
७५८ र सविसाधारणिफि  ५ हजार ६३१ जनालाई बर्हरङ्ग, शलय जचर्कत्सा, एक्सरे, प्रयोगशाला 
परीक्षणलगायि र्वतभन्न स्वास््य सेवा उपलब्ध गराएको छ । अस्पिालले सशस्त्र प्रहरी कमिचारी, आजश्रि 
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पररवार, पूवि कमिचारीलाई सबै सेवा र औषतध तनःशलुक उपलब्ध गराएको छ । उजललजखि सेवाका 
अतिररक्त कोतभड-१९ को संक्रमणको उपचारको लातग डेतडकेटेड कोरोना अस्पिालको रूपमा समेि 
कायि गने अनमुति पाए पिाि ्यो वषि अस्पिालले ३ हजार ५३६ कोरोना तबरामीको उपचार गरेको 
छ। यसैगरी कोतभड-१९ परीक्षणको लातग लयाब सञ्चालन गरी ३६ हजार १९१ जना र मोतलकुलर 
लयाबबाट २३ हजार ४५८ जनालाई सेवा प्रवाह गरेको छ । 

53. खररद व्यवस्थापन - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ मा प्रतिस्पधाि सीतमि हनेु गरी टुक्रा 
टुक्रा पारी खररद गनि नहनेु उललेख छ । यो वषि औषतध खररदमा ६, सजजिकलमा ५, रेतडयोलोजीमा 
१, प्याथोलोजीमा ४,  सरसफाइसम्बन्धी सामानको ५, स्टेशनरी र्प्रजन्टङ्ग र तबरामी डाईट राशनमा 
एक÷एक ठेक्का बन्दोवस्ि भई रू.२ करोड ९३ लाख ४७ हजारको सम्झौिा भएकोमा सम्झौिाभन्दा 
बढी रकमको सोही आपूतििकिाि र सम्झौिा गरेको बाहेक अन्य आपूतििकिािबाट रू.५ करोड ९७ लाख 
८२ हजारको सोझै खररद भएको छ । आवश्यकिा तनधािरण नगरी थोरै पररमाण र मूलयको लातग 
बोलपरको माध्यमबाट खररद गने र बढी पररमाण र मूलयको लागि अनमुान प्रार्वतधक स्पेतसर्फकेसन 
ियार बेगर टुक्रा पारी सोही र अन्य आपूतििकिािबाट फरक मूलयमा सोझै खररद गनािले प्रतिस्पधाि सीतमि 
हनु गएको छ । प्रतिस्पधाि बेगरको खररद कायि तनयन्रण हनुपुदिछ । 

54. कोतभड–१९ रोकथाम र तनयन्रण – नेपाल सरकारको २०७६।१२।९ को तनणियअनसुार डेतडकेटेड 
कोतभड अस्पिालको रूपमा कायि गनि अस्पिालले स्वीकृति पाएको छ । यो वषि कोतभड–१९ रोकथाम 
र तनयन्रणको लातग रू.३७ करोड २६ लाख ३३ हजार खचि भएको छ । कोतभडका तबरामीको 
उपचारमा खर्टएका जचर्कत्सक र कमिचारीको जोजखम भत्ता र तनदेशन सतमतिको बैठक भत्ता बापि 
रू.६ करोड २८ लाख,  ८९ हजार, वाडि र आई.सी.यू.मा भनाि भएका तबरामी, स्वास््यकमी, कमिचारीलाई 
खाजा खाना खचि रू.५ करोड ४९ लाख ९७ हजार र मेतडकल र्टमको आवासमा रू.६७ लाख ५६ 
हजार, आई.सी.यू, वाडिको औषतध र औषतधजन्य सामानहरू खररद गदाि रू.५ करोड ५१ लाख १० 
हजार खचि भएको छ । अजक्सजन र अजक्सजन ग्याुँस प्लाण्ट तनमािणमा रू.१ करोड ९९ लाख २६ 
हजार, वेष्ट मेनेजमेन्ट उपकरणमा रू.१ करोड ६१ लाख ९२ हजार, एच.डी.यू.२ को आवश्यक मापदण्ड 
पूरा गनि आवश्यक पने आई.सी.यू. ५० बेड र एसोतसररज प्यासेन्ट मोतनटर २५, तडर्रबतलटर १ 
समेिका सामग्री खररदमा रू.८ करोड ४८ लाख ५२ हजार भकु्तानी  भएको छ ।  

एच.डी.यू. भवन, कोतभड मेश, आलमतुनयम पार्टिशनलगायिका भौतिक संरचना तनमािण गनि रू.२ 
करोड ११ लाख ६ हजार, िान्सफमिर जडान, ए.टी.एस. प्यानल जडान र इलेजक्िकलसुँग सम्बजन्धि 
ममिि सम्भार खचि रू.१ करोड २६ लाख ४० हजार,  इन्धनलगायि व्यािी खचि रू.५५ लाख ९ 
हजार, क्लोतथङ्ग र सरसफाइ खचिमा रू.१ करोड ५२ लाख ७७ हजार र कायािलय सामान, सञ्चार, पानी, 
ममिि सम्भार र फतनिचर खररदमा रू.१ करोड ७३ लाख ७९ हजार खचि गरेको छ । अस्पिालले 
बजेटको शीषिकगि बाुँडफाुँट नभएकोले कोतभड–१९ सुँग सम्बन्ध नभएको करार सेवा शलुक, बैठक 
भत्ता, सम्भार खचि, कायािलय सामान, ममिि सम्भार र इन्धनलगायिका खचि लेखेको छ । अस्पिालले 
रू.५ करोड ५१ लाखको औषतध र औषतधजन्य सामग्री र्वशेष पररजस्थतिको उललेख गरी तनयतमििफि का 
बोलपरदािाको स्वीकृि दरमा नै खररद गरेको उललेख छ ।  
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अन्य संस्था 

प्रहरी कलयाणकारी कोष 
     शाजन्ि स्थापनाथि २०४९ सालदेजख संयकु्त रािसंघ तमसनहरूमा नेपाल प्रहरीको सहभातगिाबाट प्राप्त  
रकममध्ये केही रकम कलयाणकारी कोषमा जम्मा हनेु र उक्त रकम लगानी गरी आजजिि ब्याजबाट बहालवाला 
िथा पूवि प्रहरी र पररवारका लातग कलयाणकारी कायि सञ्चालन गने उदे्दश्यले प्रहरी कलयाण कोषको स्थापना 
भएको हो । प्रहरी तनयमावली, २०७१ को तनयम १९४ को व्यवस्थाअनसुार प्रहरी कलयाण कोष सञ्चालन 
कायिर्वतध िजुिमा भई कोष सञ्चालनमा रहेको छ।  

55. र्वत्तीय जस्थति - कोषको गि वषिको मौज्दाि रू.३ अबि  ५७ करोड ३६ लाख ६९ हजार रहेकोमा यो 
वषि रू.९५ करोड ४० लाख ९८ हजार थप र रू.९१ करोड ७२ लाख ९१ हजार खचि भई रू.३ 
अबि ६१ करोड ४ लाख ७६ हजार मौज्दाि रहेको छ । यो वषि जग्गा, भवन, कायािलय सामान, 
फतनिचर, उपकरण िथा अन्य सम्पजत्तसमेि रू.७ करोड ७ लाख ३ हजारको जस्थर सम्पजत्त रहेकोमा 
रू.३ करोड २६ लाख ७८ हजार ह्रास कट्टी पिाि ्रू.३ करोड ८० लाख २५ हजार बाुँकी देजखन्छ। 
सम्पजत्तअनसुार ५ देजख १५ प्रतिशि ह्रास कट्टी गरेकोमा सम्पजत्त मूलयाङ्कनको आधार स्पष्ट नभएकोले 
वास्िर्वक सम्पजत्तको अवस्था जचरण गरेको छैन । भौतिक परीक्षण गरी वास्िर्वक मूलयका आधारमा 
सम्पजत्त लेखाङ्कन गनुिपदिछ । 

56. तमसनमा लगानी र शोधभनाि - प्रहरी कलयाण कोष सञ्चालन कायिर्वतध, २०७१ को पररच्छेद ४.१ मा 
कलयाणकारी कायिक्रम सञ्चालनको लातग यू.एन.तमसन, पेिोल पम्प, शर्पङ्ग कम्पलेक्सलगायिबाट प्राप्त 
रकम कोषको आय स्रोि हनेु व्यवस्था छ । हाइटी तमसनमा रू. ५० करोड ८१ लाख ८६ हजार 
लगानी भएको र रू.१ अबि ६५ करोड ५ लाख ४३ हजार शोधिभनाि प्राप्त भएको देजखन्छ । सडुान 
तमसनिफि  रू.९८ करोड ८७ लाख ४१ हजार लगानी भइि रू.२ अबि २५ करोड ६ लाख ४९ हजार 
शोधभनाि प्राप्त भएको छ । यो वषिसम्म रू.२४ करोड ६८ लाख शोधभनाि हनु बाुँकी रहेको छ । 
तमसन बाहेक आम्दानीको स्रोि न्यून देजखएकोले कोषको ठदगोपना र कलयाणकारी कायिहरूको तनरन्िरिा 
चनुौिीपूणि देजखुँदा कोष तनरन्िर सञ्चालनको लातग अन्य वैकजलपक स्रोिको पर्हचान गनुिपने देजखन्छ। 

शोधभनाि प्राप्त गनि बाुँकी रकम समयमै तलनपुदिछ ।   

57. व्यावसार्यक र्क्रयाकलाप - नेपाल प्रहरी तनयमावली, २०७२ को तनयम १९४ मा कलयाण कोष 
सञ्चालनका लातग आवश्यक जनशजक्त तनयजुक्त गने र पाररश्रतमक िोक्ने उललेख छ।कोष सञ्चालनको 
लातग  प्रहरी वररष्ठ उपरीक्षकसर्हि ३४ जनाको जनशजक्त संलग्न रही पाररश्रतमकमा यो वषि रू.१ 
करोड २२ लाख ८६ हजार खचि गरेको र नेपाल प्रहरीको स्वातमत्वमा रहेको जग्गा समेि प्रयोग गरेको 
अवस्था छ।छुटै्ट अजस्ित्वसर्हि दिाि भएको संस्थामा कायिरि कमिचारीको पाररश्रतमक िथा सो संस्थाले 
प्रयोग गरेको सम्पजत्तसुँग सम्बजन्धि खचि सोही तनकायबाट व्यहोने, शोधभनाि तलने वा नेपाल सरकारको 
िफि बाट योगदान देखाउने व्यवस्था तमलाउनपुदिछ। 

58. लेखा नीति - प्रहरी तनयमावली, २०७२ को तनयम १९४(७) मा कोषको लेखा प्रचतलि कानूनबमोजजम 
राजखने व्यवस्था छ । कोषले वासलाि ियार गरे िापतन नेपाल र्वत्तीय प्रतिवेदनमानको पालना गरी 
र्वत्तीय र्ववरण ियार गरेको छैन । 
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सशस्त्र प्रहरी बल कलयाणकारी सेवा केन्र 

संस्था दिाि ऐन, २०३४ अनसुार २०५९ सालदेजख कायि प्रारम्भ गरेकोमा हाल सशस्त्र प्रहरी तनयमावली, 
२०७२ को तनयम १६५ अनसुार सञ्चालनमा रहेको छ ।  

59. र्वत्तीय र्ववरण - सशस्त्र प्रहरी बल तनयमावली, २०७२ को तनयम १६५ (८) मा कोषको लेखा प्रचतलि 
कानूनबमोजजम राजखने व्यवस्था रहेको छ । केन्रले वासलाि ियार गरेको भएपतन नेपाल र्वत्तीय 
प्रतिवेदनमानको पालना गरी र्वत्तीय र्ववरण ियार गरेको छैन।केन्रले मािहिका र्वद्यालयको आम्दानी 
र खचिलाई र्वत्तीय र्ववरणमा एकीकृि गरेको पाइएन।मािहिमा सञ्चातलि अस्पिालको आय र व्ययलाई 
र्वत्तीय र्ववरणमा समावेश गरेको छैन।  

60. सञ्चालन नतिजा - केन्रको गि वषिको मौज्दाि रू.७४ करोड १२ लाख रहेकोमा यो वषि संयकु्त राि 
संघबाट प्राप्त शोधभनाि, मदु्दिी लगानीको व्याज र व्यावसार्यक लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलसमेि रू.१ अबि 
४२ करोड २८ लाख आम्दानी भई कुल रू.२ अबि १६ करोड ४० लाख भएकोमा तमसनमा जाने 
प्रहरी कमिचारीको भत्तामा रू.९४ करोड ८ लाख, प्रशासतनकलगायि सामाजजक र्क्रयाकलाप रू.१५ 
करोड ६० लाख, पूवािधार िथा लगानी र्वकासमा रू.३० करोड ९ लाख खचि भई रू.७६ करोड ६३ 
लाख बाुँकी रहेको छ ।  

61. ऋण िथा लगानी - केन्रले यस वषिसम्म रू.२ अबि ८८ करोड १९ लाख लगानी गरेको र कमिचारीलाई 
रू.२ अबि १९ करोड ४७ लाख सापटी प्रदान गरेको छ । केन्रले ऋण सापटीबाट यस वषि रू.११ 
करोड ४६ लाख सेवा शलुक र ब्याजबापि प्राप्त गरेको छ । कजाि कायिक्रमबाट गरेको लगानीमध्ये 
जातगर छाडेका िथा अयोग्य ठहररने गरी वखािस्ि भएका ५ कमिचारीबाट २०६८ सालदेजख रू.२५ 
लाख ५ हजार उठ्न बाुँकी रहेको रकम असलु गरेको देजखएन ।  

केन्रले २०७६ सालसम्म कीतििपरुजस्थि र्वद्यालयमा गरेको लगानी रू.१२ करोड ६७ लाखलाई 
खचिको रूपमा देखाएकोमा यस वषि सप्तरी र कोहलपरुको २ र्वद्यालयमा रू.१० करोड ८२ लाखलाई 
लगानीको रूपमा लेखाङ्कन गरेको छ । र्वद्यालयको आय र व्यय, जायजेथा र दार्यत्वलाई एकीकृि 
र्वत्तीय र्ववरणमा लेखाङ्कन गनुिपदिछ । 

62. शोधभनाि -  केन्रले संयकु्त रािसंघबाट प्राप्त शोधभनािलाई नगद प्रातप्तका आधारमा लेखाङ्कन गने गरेको 
छ । संयकु्त रािसंघ र केन्रबीच भएको सम्झौिाअनसुार मेजर इक्यपुमेन्ट, सेलफ सस्टेन िथा 
टुलसबापिको खचि रकम शोधभनाि हनुपुदिछ । यो वषि सशस्त्र प्रहरीको कमिचारीको तनवािह भत्ता रू.९४ 
करोड ८ लाखसमेि रू.१ अबि ५ करोड ८६ लाख खचि भएकोमा रू.१ अबि २६ करोड २५ लाख 
शोधभनाि प्राप्त भएको छ । मेजर इक्यपुमेन्ट िथा सेलफ सस्टेनका सामान, िातलमलगायिमा गरेको 
लगानी र शोधभनाि िथा भकु्तानी भएको र्ववरण व्यवजस्थि गनुिपदिछ । 

63. व्यावसार्यक र्क्रयाकलाप -  सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, कलयाणकारी सेवा केन्रको सञ्चालनसम्बन्धी 
कायिर्वतध, २०६६ मा आतथिक व्यवस्थापनको उललेख भए िापतन कमिचारी व्यवस्थापनबारे उललेख 
छैन। कोष सञ्चालनको लातग प्रहरी तनरीक्षकसर्हिको जनशजक्त संलग्न रहनकुो साथै सशस्त्र प्रहरी बल 
नेपालको स्वातमत्वमा रहेको जग्गा समेि प्रयोग गरेको अवस्था छ । छुटै्ट अजस्ित्वसर्हि दिाि भएको 
संस्थामा कायिरि कमिचारीको पाररश्रतमक िथा सो संस्थाले प्रयोग गरेको सम्पजत्तसुँग सम्बजन्धि खचि 
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सोही तनकायबाट व्यहोने, शोधभनाि तलने वा नेपाल सरकारको िफि बाट योगदान देखाउने व्यवस्था 
तमलाउनपुदिछ । 

अनगुमन िथा बेरुजू 
• अनगुमन - गि र्वगिको प्रतिवेदनमा मन्रालयको शाजन्ि सरुक्षा र आतथिक सहायिा खचि तनयन्रण गनुिपने, 

कारागारको क्षमिा र्वस्िार नभएको, भौतिक पूवािधारको आवश्यकिाअनसुार नभएको, तभसा जस्टकर अतभलेख 
अद्यावतधक नभएको, िार्फक व्यवस्थापन गने तनकायबीच समन्वय नगरेको, उजरुी फस्यौट नभएको, मआुब्जा 
र्विरण नभएको, नम्सिअनसुार पोशाक र्विरण, अस्पिालले फामेसी सेवा सञ्चालन नगरेको लगायिका व्यहोरा 
औलँयाइएकोमा यो वषि पतन सधुार नभएकोले र्वगिका व्यहोरा पनुरावजृत्त नहनेु गरी कायिसम्पादन गनुिपदिछ। 

• बेरुजू जस्थति - यो वषि मन्रालय र मािहिसमेिका तनकायको लेखापरीक्षणबाट देजखएको बेरुजूको जस्थति 
देहायअनसुार छः 

➢ सरकारी कायािलयिफि  ४४३ तनकायको रू.९३ करोड ६९ लाख १९ हजार बेरुजू देजखएकोमा प्रारजम्भक 
प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ रू.१ करोड ४६ लाख ११ हजार फस्यौट गरेकोले रू.९२ करोड २३ 
लाख ८ हजार बाुँकी रहेको छ । सोमध्ये रू.६६ करोड ८३ लाख ३३ हजार म्याद नाघेको पेश्की रहेको 
छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनसूुची -१५ मा छ । 

➢ अन्य संस्था १ िफि   रू.१ करोड ७ लाख २० हजार बेरुजू देजखएकोमा फस्यौट नभई बाुँकी रहेको 
छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनसूुची -१६ मा छ । 
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परराष्ट्र मन्रालय 

नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोजजम मन्रालयको कायिक्षेरमा नेपालको परराष्ट्र 
नीति, काननु, मापदण्ड, योजना कायािन्वयन र मूल्याङ्कन, र्वदेशी राष्ट्रहरू िथा संयकु्त राष्ट्र संघलगायिका 
अन्िरािर्ष्ट्रय र क्षेरीय संगठनहरूसँगको सम्बन्ध, अन्िरािर्ष्ट्रय मञ्चहरूमा नेपालको कूटनीतिक प्रतितनतधत्व, 
अन्िरािर्ष्ट्रय जगिमा नेपालको प्रतिष्ठा अतभवरृ्ि, राहदानी िथा तभसा, जशष्टाचार र ओहदाको प्रमाणपर, आतथिक 
कूटनीति, कूटनीतिक िहमा हनेु वािाि र सम्झौिा, नेपालको अन्िरािर्ष्ट्रय सीमा सम्बन्ध, र्वदेशमा रहेका 
नेपालीहरूको अतभलेख िथा तिनीहरूको हक, र्हि, उिार र संरक्षण गने लगायिका कायि रहेका छन ्। 
मन्रालय र मािहि सरकारी कायािलय िथा अन्य संस्थासमेि ४६ तनकायबाट कायिसम्पादन गरी सेवा प्रवाह 
भइरहेको छ ।  

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मािहिसमेि ४४ सरकारी कायािलयको तनम्नानसुार रू.१० अबि 3 
करोड 77 लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ: 

(रू. लाखमा) 
र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य कारोबार जम्मा 
६,२4,59 ३,००,५7 ४६ 78,15 १०,03,77 

उजल्लजखि लेखापरीक्षण रकममा यस मन्रालयमा र्वतनयोजन भई शहरी र्वकास मन्रालयबाट 
खचि भएको रू.२६ करोड ६५ लाख र भतूम व्यवस्था, सहकारी िथा गररबी तनवारण मन्रालयबाट खचि 
भएको रू.३७ लाखसमेि रू.२७ करोड २ लाख समावेश गररएको छैन । गि र्वगि वषि लेखापरीक्षण 
नभई बाँकी रहेका २ तनकायको रू.५४ करोड ९४ लाख समावेश छ । 

2. अन्य संस्था - यो वषि परराष्ट्र मातमला अध्ययन प्रतिष्ठानको रू.२ करोड ६७ लाख र बी.पी. कोइराला 
नेपाल-भारि फाउण्डेसन, नया ँददल्लीको चाल ुआतथिक वषििफि  रू. २५ करोड ३५ लाख र वक्यौिािफि  
रू.४७ करोड ७६ लाखसमेि रू.७३ करोड ११ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ ।   

3. योजना िथा कायिक्रम कायािन्वयन - आवतधक योजना, वार्षिक कायिक्रम िथा बजेट वक्तव्यमा उजल्लजखि 
कायिक्रम कायािन्वयनको जस्थति देहायबमोजजम छः 

3.1 राहदानी र्वभागले यो वषि ३ लाख ४९ हजारसमेि २०६७ देजख २०७८ आषाढसम्म ६७ लाख २५ 
हजार मेतसन ररडेबल पासपोटि जारी गरेको, २० लाख थान र्वद्यिुीय राहदानीका लातग एक सेवा प्रदायक 
संस्थासँग सम्झौिा गरेको, परराष्ट्र मन्रालयबाट कूटनैतिक सम्बन्धिफि  यो वषि ३ समेि हालसम्म १७१ 
देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ । यो वषि ५ मलुकुसँग ११ सम्झौिा भएको एवं 
दिपक्षीय उच्चस्िरीय भ्रमणहरूको आदान प्रदान भएको छ । 

3.2 पन्रौँ योजनामा उजल्लजखि कायिक्रममध्ये परराष्ट्र नीति, २०७७ िजुिमा भई कायािन्वयनमा आएको िथा 
२०७८।८।१ देजख र्वद्यिुीय राहदानी र्विरणको कायि प्रारम्भ भएको छ । र्वदेशजस्थि तनयोगहरूको 
लातग जग्गा खररदिफि  यो वषि नेपाली राजदूिावास ररयादमा ३ हजार ६६४ वगितमटर जग्गा खररद 
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भएको छ । नेपालको अन्िरािर्ष्ट्रय व्यापार र पयिटन प्रवििन िथा वैदेजशक लगानी आकषिण गनिका 
लातग देशगि व्यापार रणनीति िजुिमा एवं कायािन्वयन, आतथिक कूटनीतिको प्रभावकाररिा 
अध्ययन/मूल्याङ्कन लगायिका कायि हनु सकेको छैन ।  

3.3 बजेट वक्तव्य २०७७।७८ र मन्रालयको वार्षिक कायिक्रम िथा कायियोजनामा उजल्लजखि 
र्क्रयाकलापमध्ये नेपालको आतथिक कूटनीतिलाई देशगि र क्षेरगि लक्ष्य िोकी पररचालन गने, र्वकास 
सहायिा, व्यापार, लगानी, श्रम र पयिटन प्रवििनमा अन्िरािर्ष्ट्रय सहयोग बढाउने गरी आतथिक कूटनीति 
सञ्चालन गने जस्िा कायिक्रम/र्क्रयाकलाप आंजशक रूपमा कायािन्वयन भएको छ । र्वदेशी नागररकलाई 
आगमनमा ददइने प्रवेशाज्ञा अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराउने कायि कायािन्वयन हनु सकेको छैन। 
रार्ष्ट्रय, क्षेरीय र र्वश्वव्यापी सरोकार र चासोका र्वषयहरूमा सघन छलफल गरी साझा दृर्ष्टकोण बनाउन 
अन्िरािर्ष्ट्रय स्िरको सगरमाथा सम्वाद कायिक्रम कोतभड-१९ महामारीका कारण यो वषिसमेि सञ्चालन भएको 
छैन ।  

स्वीकृि वार्षिक कायिक्रम िथा लक्ष्यअनसुार प्रगति हातसल गने एवम ्बजेट वक्तव्यमा उजल्लजखि 
कायिक्रमको कायािन्वयनका लातग नतिजा सूचकसर्हिको कायियोजना िजुिमा गने, कायियोजनाअनरुूप कायि 
र्ववरण ियार गरी लागू गने र सोअनसुारको कायिसम्पादन मूल्याङ्कन गनुिपदिछ ।  

4. तनयोगहरूको कायि सम्पादन - र्वश्वका र्वतभन्न देशमा ३० राजदूिावास, 7 महावाजणज्यदूिावास िथा ३ 
स्थायी तनयोगसमेि नेपाली तनयोगको संख्या 40 पगेुको छ । तनयोगको उदे्दश्य, सेवा ददने कायिक्षेर, 
सेवाको कायि पररणाम, खचि िथा जनशजक्तको र्वश्लषेण गरी स्थापना गनुिपनेमा सो सम्बन्धमा पयािप्त 
अध्ययन/र्वश्लषेण भएको छैन। र्वदेशजस्थि नेपाली तनयोगहरूको कायि प्रभावकारी बनाउन तनयोगको 
कायि पररमाण, खचि िथा जनशजक्तको र्वश्लषेण गरी तनयोगहरूको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन ु
पदिछ ।  

5. र्वत्तीय र्ववरण - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा २९(२) बमोजजम 
मन्रालयले पेस गरेको आय-व्ययको केन्रीय र्वत्तीय र्ववरणमा देजखएका व्यहोरा देहायबमोजजम छन:्  

5.1 मन्रालयबाट पेस भएको र्वत्तीय र्ववरणअनसुार तनयोगिफि  यो वषि रू.४ अबि २५ करोड १ लाख 
तनकासा भएको मध्ये रू.४ अबि २३ करोड ९६ लाख खचि भएकोमा तनयोगहरूबाट पेस भएको र्वत्तीय 
र्ववरणअनसुार रू.३ अबि 8२ करोड ८८ लाख खचि भएको देजखन्छ । तनयोगमा रकम पठाएको 
आधारमा मन्रालयले खचि प्रर्वर्ष्ट गने िर यथाथिमा सबै रकम तनयोगमा खचि भई नसक्ने कारण 
मन्रालयले तनयोगहरूको र्वत्तीय र्ववरणमा उल्लेख भएभन्दा रू.४१ करोड ८ लाख बढी खचि जनाएको 
छ ।  

5.2 र्वत्तीय र्ववरणअनसुार यो वषि र्वदेशजस्थि नेपाली तनयोगहरूलाई रू.४ अबि २५ करोड १ लाख तनकासा 
भएको मध्ये रू.३ अबि ८२ करोड ८८ लाख खचि भई रू.४२ करोड १३ लाख बाकँी रहेको देजखन्छ। 
मन्रालयले ४० तनयोगलाई २०७८।७९ को प्रथम चौमातसक तनकासा ददँदा सोहीबमोजजम बाँकी रकम 
कट्टा गनुिपनेमा रू.३९ करोड 81 लाख कट्टी गरेको छ । र्वतनमय दर फरक परेको कारण तनकासा 
र्फिाि गनुिपने रकम र र्िज कट्टी गरेको रकमबीच रू.२ करोड 3२ लाख फरक देजखएको छ ।  
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5.3 मन्रालयले २०७७।७८ को र्वत्तीय र्ववरणमा समावेश गरेको ३९ तनयोगको कुल राजस्व रू.१ अबि 
७५ करोड ९ लाखमध्ये गि वषिको र्िज रू.4८ करोड ६१ लाख कट्टा गदाि खदु राजस्व रू.१ अबि 
२६ करोड ४८ लाख  हनेु देजखन्छ । िर तनयोगहरूबाट पेस भएको र्वत्तीय र्ववरणअनसुार रू.१ अबि 
4८ करोड ७२ लाख राजस्व सङ्कलन भएको देजखएको छ । लेखाङ्कनको अवतध फरक र र्वतनमय दर 
पररवििनका कारण केन्रीय र्वत्तीय र्ववरण र तनयोगहरूको र्वत्तीय र्ववरणमा रू.२२ करोड २४ लाख 
फरक देजखएको छ ।  

5.4 से्रस्िाको मौज्दाि र बैङ्क र्ववरणले देखाएको मौज्दाि एक आपसमा तभडान गरी बैङ्क र्हसाब र्ववरण 
ियार गनुिपनेमा नेपाली राजदूिावास कोपनहेगन, इस्लामाबाद, ररयादसमेि ९ तनयोगबाट उपलब्ध 
र्ववरणअनसुार २०७८ असार मसान्िमा से्रस्िामा देजखएको मौज्दािभन्दा बैङ्कमा रू.३७ लाख ५० हजार 
बढी देजखएको छ । 

5.5 आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ को तनयम ६४ बमोजजम प्रत्येक 
कायािलयले धरौटी कारोबारको लेखा अद्यावतधक राखी आतथिक र्ववरण ियार गनुिपने व्यवस्था छ। 
नेपाली राजदूिावास ओमान, बहराइन, इजजप्ट र अबधुाबीसमेि ४ तनयोगले घरेल ु कामदारको 
सरुक्षणबापि सम्बजन्धि रोजगारदािाबाट सङ्कलन गरेको रू.८ करोड ४९ लाख र्वत्तीय र्ववरणमा 
समावेश गरेका छैनन ्।  

तनयोगहरूले र्वतनयोजनिफि  वषािन्िमा तनकासामध्ये खचि भई बाँकी रकम िथा राजस्व रकम 
वषािन्िमा दाजखला नगरी अको आतथिक वषिको प्रथम/दोस्रो चौमातसक तनकासाबाट मन्रालयले कट्टा गरी 
र्हसाब तमलान गरेको देजखन्छ । उपयुिक्त जस्थतिमा मन्रालय र तनयोगहरूले देखाएको खचि िथा राजस्व 
तभडान नहनेु समस्या रहेको छ । यस सम्बन्धमा अनलाइन कम्प्यटुरमा आधाररि प्रणालीको प्रयोग गरी 
यथाथिपरक र्वत्तीय र्ववरण ियार गनुिपदिछ । 

6. घर/अपाटिमेण्ट सरुक्षण - सरकारी तनकायले अन्य तनकायमा राखेको धरौटीको अतभलेख महालेखा 
परीक्षकिारा स्वीकृि ढाँचामा राख्नपुने व्यवस्था छ । राजदूिावासहरूले चान्सरी भवन र कमिचारी आवास 
गहृ भाडामा तलँदा जेनेभा, हङकङ, कोपेनहेगनलगायि 2२ तनयोगबाट १०२ घर/अपाटिमेण्टका 
सम्बजन्धि घरधनीलाई रू.६ करोड ७४ लाख सरुक्षणबापि भकु्तानी भएको छ । मन्रालय िथा 
तनयोगहरूमा रहेको सरुक्षण रकमको अद्यावतधक अतभलेख राख्न ेिथा गि र्वगिसमेिको जजम्मेवारी देजखने 
गरी र्वत्तीय र्ववरण ियार गरी करार अवतध समाप्त भए पश्चाि ्सम्बजन्धि घरधनीबाट र्फिाि तलई राजस्व 
दाजखला गनुिपदिछ । यो वषि नेपाली स्थायी तनयोग, न्ययुोकि ले र्वगिदेजख भाडामा तलएका मध्ये २ घर 
छाडेकोमा घरधनीलाई भकु्तानी ददएको घरभाडा सरुक्षण रू.१२ लाख ९८ हजार र्फिाि तलनपुदिछ ।  

7. सेवा सरु्वधा सम्बन्धी काननु - र्वदेशजस्थि तनयोगका कमिचारीलाई वैदेजशक भत्ता, पाररवाररक भत्ता, 
शैजक्षक भत्ता, सेटलमेन्ट भत्ता, औषतध उपचार खचि, आवासलगायिका सरु्वधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा 
२०३१ सालदेजख पटक पटक र मजन्रपररषद्को २०५१।२।२३ को तनणियका आधारमा र्वतभन्न 
सरु्वधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्नानसुार छन:् 

7.1 तनयोगमा कायिरि कमिचारीहरूलाई एकीकृि रूपमा काननु बनाई सेवा सरु्वधा उपलब्ध गराउनपुने 
व्यहोरा गि र्वगि वषिदेजख औलँ्याइँदै आएकोमा जस्थति यथावि ्छ ।  
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7.2 कायािलय र कमिचारी आवासको घर भाडाको लातग यो वषि  ४० तनयोगले रू.९० करोड ६० लाख  
खचि गरेको छ । कमिचारी आवासको लातग तलएको घरमा उपलब्ध गराएको सरु्वधा र भाडा 
रकमसम्बन्धी मापदण्डमा र्वर्वधिा देजखएकोले मन्रालयले स्पष्ट मापदण्डसर्हिको नीति बनाई 
कायािन्वयन गनि साविजतनक लेखा सतमतिले २०६९।१।५ मा तनदेशन ददएकोमा हालसम्म कायािन्वयन 
नभएकोले २०७७।८।१४ को तनणियले ित्काल स्पष्ट मापदण्ड बनाई लागू गनि पनु: तनदेशन ददए 
िापतन कायािन्वयन भएको देजखएन । सतमतिबाट भएको तनदेशनको पालना हनुपुदिछ । 

7.3 मजन्रपररषद्को २०५१।२।२३ को तनणियमा तनयोग प्रमखु, अन्य कमिचारी र तनजका आजश्रि पररवार 
िथा तनजी कामदारको स्वास््य बीमा र बीमक आफैँ ले तिनुिपने शलु्क वा कतमसन भएमा सोसमेि नेपाल 
सरकारले व्यहोने उल्लेख छ । बीमा हनु नसक्ने भएमा मन्रालयको पूवि स्वीकृति तलई गराएको 
स्वास््योपचारमा लागेको खचि रकम नेपाल सरकारले व्यहोने उल्लेख छ । यो वषि र्वदेशजस्थि ४० 
कूटनैतिक तनयोगले तनयोग प्रमखु, कूटनीतिक कमिचारी, आजश्रि पररवार र तनजी कामदारको स्वास््य 
बीमा िथा उपचार खचिको लातग रू.२३ करोड 1३ लाख खचि गरेका छन।् औषतध उपचार खचि 
सम्बन्धमा स्पष्ट नीति बनाई लागू गनि मन्रालयलाई साविजतनक लेखा सतमतिले २०७६।३।६ को 
तनणियबाट तनदेशन ददएको छ । पदातधकारी, कमिचारी िथा तिनका पररवारको बीमा िथा औषधोपचार 
खचिमा सम्बजन्धि पदातधकारीको समेि तनजश्चि प्रतिशि योगदान हनेु गरी कायिर्वतध बनाउनपुदिछ ।  

8. भ्रमण खचि - भ्रमण खचि तनयमावली, २०६४ को तनयम ७(११) मा सरकारी कामको तसलतसलामा 
दैतनक भ्रमण भत्ता उपभोग गने पदातधकारी वा कमिचारीले दैतनक भत्ता उपभोग गरेको अवतधभर र्फल्ड 
भत्ता, बैठक भत्ता, िातलम भत्ता, स्थानीय भत्ता वा अन्य कुनै र्कतसमको भत्ता नपाउने उल्लेख छ । 
वैदेजशक भत्तासमेि पाउने कूटनीतिक कमिचारीहरूले कायिरि मलुकुको आन्िररक भ्रमणमा काज खर्टई 
दैतनक भत्ता प्राप्त गरेको अवतधमा समेि यो वषि ९ तनयोगले रू.१९ लाख ७६ हजार वैदेजशक भत्ता 
भकु्तानी गरेको छ । वैदेजशक भत्ता प्राप्त गने कमिचारीलाई दैतनक भत्ता भकु्तानी गने सम्बन्धमा आवश्यक 
नीतिगि व्यवस्था गनुिपने व्यहोरा र्वगि वषिको प्रतिवेदनमा समेि औलँ्याइएकोमा जस्थति यथावि ्छ ।  

9. सम्पजत्त खररद िथा व्यवस्थापन - र्वदेशजस्थि ४० तनयोगमध्ये ९ राजदूिावास कायािलय र ११ राजदूि 
तनवासमार आफ्नो स्वातमत्वमा वा तलजमा रहेको र बाँकीले भवन भाडामा तलई सञ् चालन गदै आएका 
छन ्। तनयोगहरूको लातग भवन खररद िथा तनमािण गदै जाने नेपाल सरकारको नीति भए पतन साउदी 
अरेतबयाको ररयादमा रू.५२ करोड ७७ लाखमा जग्गा खररद गने कायि मार भएको छ । तनयोगहरूको 
घर/अपाटिमेण्ट भाडाको लातग यो वषि रू.९० करोड ६० लाख खचि भएको छ । तनयोगको नाममा 
रहेका घरजग्गाको उपयोग र व्यवस्थापन सम्बन्धमा देजखएका केही व्यहोरा देहायबमोजजम छन:् 

9.1 गैरआवासीय भवन तनमािण गनिका लातग र्वगिमा क्यानबेरा, क्वालालम्परु, कोलम्बो, इस्लामावाद र 
बेइजजङ्गसमेि ५ स्थानमा खररद गररएका जग्गा लामो समयदेजख प्रयोगर्वहीन अवस्थामा रहेका छन।् 
मन्रालयको वार्षिक कायि योजनाअनसुार यो वषि बेइजजङ्ग र क्यानबेरामा नेपाली राजदूिावासहरूको भवन 
तनमािण प्रारम्भ गनि शरुुमा रू.७० करोड बजेट व्यवस्था गरेकोमा रकमान्िर गरी क्यान्बेराको लातग 
मार रू.१० लाख र्वतनयोजन कायम  गरे िापतन सो रकमसमेि खचि भएको छैन । उजल्लजखि ५ 
तनयोगको घर भाडाको लातग यो वषि मार रू.१० करोड १५ लाख खचि भएको छ ।मन्रालयले आफ्नो 
स्वातमत्वमा रहेको जग्गामा भवन तनमािण गरी घर भाडा खचिमा न्यूनिा ल्याउनपुदिछ ।   



परराष्ट्र मन्रालय 

 308  महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ंवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

9.2 नेपाली राजदूिावास, क्यानबेराले 6 हजार 198 वगितमटर जग्गा ९९ वषिको लातग १२ लाख अषे्ट्रतलयन 
डलरमा तलजमा खररद गरेको छ । जग्गा खररदको लातग २१ माचि २०१८ मा गरेको सम्झौिाको 
बुदँा ३(ए) मा तलजमा तलएको सो जग्गामा 18 मर्हनातभर भवन तनमािण कायि शरुु गरी ३६ मर्हनातभर 
सम्पन्न गनुिपने उल्लेख छ ।अषे्ट्रतलयन क्यार्पटल अथोररटीले ५ मे, 2022 सम्म पनु: भवन तनमािणको 
कायि शरुु गनि स्वीकृति ददएकोमा जग्गा खररद गरेको 50 मर्हना व्यिीि भइसकेकोमा भवनको ड्रइङ्ग 
तडजाइन मार ियार भएको छ । िर तनमािण कायिको लातग खररद प्रर्क्रया अगातड बढेको छैन । भवन 
तनमािणको लातग बजेट सतुनजश्चििा भएपतछ खररद प्रर्क्रया अगातड बढाउने जानकारी तनयोगबाट प्राप्त 
भएको छ । तलज सम्झौिाबमोजजम भवन तनमािण कायि प्रारम्भ गनुिपदिछ । 

9.3 जमिनी एकीकरण अजघ पजश्चम जमिनीको बोनमा रहेको नेपाली राजदूिावास सन ्२००० मा बतलिन सरे 
पश्चाि ्बोनजस्थि नेपाल सरकारको स्वातमत्वमा रहेको २ घर र त्यसले चचेको २ हजार ८४६ वगितमटर 
जग्गासमेि प्रयोगर्वहीन अवस्थामा रहे िापतन पालोपहरा, र्वद्यिु र पानी महसलुबापि यो वषि ८ हजार 
६२६ यरुो खचि भएको छ । प्रयोगर्वहीन घरजग्गामा प्रत्येक वषि खचि भइरहेकोले २१ वषिमा उक्त 
घरजग्गामा रू.१ करोड ८६ लाखभन्दा बढी खचि भइसकेको छ । उक्त सम्पजत्तको तबक्री वा सट्टापट्टा 
वा अन्य उपयकु्त उपाय अपनाई यथाशीघ्र व्यवस्थापन गनुिपने व्यहोरा गि र्वगि वषिका प्रतिवेदनहरूमा 
औलँ्याइएको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मजन्रपररषद्) को २०७६।८।१७ को तनणियले 
िोर्कएको प्रर्क्रया पूरा गरी प्रतिवेदन पेस गनि नेपाली राजदूिावासलाई अजख्ियारी प्रदान गरेकोमा 
तनयोगबाट तबक्रीको लातग आवश्यक प्रर्क्रया शरुु गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।  

9.4 नेपाल सरकारको स्वातमत्वमा संयकु्त राज्य अमेररकाको वाजशङ्टन डी.सी.मा चान्सरी भवन, कमिचारी 
आवास र राजदूिको तनवाससमेि ३ भवन रहेका छन ्। सोमध्ये ०.९३ एकड अथािि ्४० हजार 
७२६ वगिर्फट क्षेरफल भएको राजदूि तनवास रहेको जग्गामा िीन िले भवनको पछातडपर्ट्ट कररब ३० 
हजार वगिर्फट जग्गाको उपयोग हनु सकेको छैन । प्रयोगर्वहीन जग्गा उपयोगमा ल्याउनपुदिछ । 

9.5 आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा ६४ मा र्वदेशजस्थि तनयोगको 
तललाम सम्बन्धमा महालेखा तनयन्रक कायािलयले छुटै्ट कायिर्वतध िजुिमा गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृि 
गराई लागू गने व्यवस्था भए पतन त्यस्िो कायिर्वतध िजुिमा भएको छैन । र्वदेशजस्थि तनयोगहरूमा 
रहेका परुाना सवारीसाधन लगायि अन्य प्रयोगर्वहीन मालसामानको लातग बीमा लगायिका कारण थप 
आतथिक दार्यत्व तसजिना भएको छ । ऐनमा उजल्लजखि प्रावधानबमोजजम र्वदेशजस्थि तनयोगको जजन्सी 
मालसामानको व्यवस्थापनका लातग आवश्यक कायिर्वतध िजुिमा गरी जजन्सी व्यवस्थापन अद्यावतधक 
गनुिपदिछ । 

10. आतथिक कूटनीति - पन्रौँ योजनाअनसुार मन्रालय र मािहि तनकायबाट व्यापार, लगानी, पयिटन िथा 
रोजगारी प्रवििन गनि अन्िरािर्ष्ट्रय, क्षेरीय र दिपक्षीय सम्बन्ध सदुृढ गनि आतथिक कूटनीतिका र्वतभन्न 
र्क्रयाकलाप कायािन्वयनमा रहेका छन ्। मन्रालयबाट र्वदेशजस्थि तनयोगहरूमाफि ि ्कायािन्वयन गनि 
तनयािि प्रवििन, लगानी सम्मेलनको आयोजना, धातमिक र सांस्कृतिक, पयिटन प्रवििन, रोजगारीको नया ँ
सम्भावनाहरूको पर्हचान, पयिटन प्रवििनसम्बन्धी कायिक्रम र नेपाली डायस्पोराको पररचालन गने 
कायिक्रममा यो वषि ४० तनयोगमा रू.७ करोड ४८ लाख र्वतनयोजन भएकोमा १८ तनयोगबाट रू.१ 
करोड ६० लाख खचि भएको छ । नेपाल पयिटन बोडि, व्यापार िथा तनकासी प्रवििन केन्र, वैदेजशक 
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रोजगार प्रवििन बोडिसमेिबाट कायिक्रम सञ्चालन गनि मन्रालय माफि ि ्तनयोगहरूमा बजेट प्रवाह हनेु गरेको 
छ । मन्रालयको यो वषिको वार्षिक कायिक्रम िथा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनसुार नेपालको 
आतथिक कूटनीतिलाई देशगि र क्षेरगि लक्ष्य िोकी पररचालन गने, आतथिक कूटनीतिसम्बन्धी फ्याक्ट 
बूक ियार गने, आतथिक कूटनीतिको प्रभावकाररिा अध्ययन/मूल्याङ्कन गने लगायिका कायि हनु सकेको 
छैन । आतथिक कूटनीतिसँग सम्बजन्धि नेपाल सरकारका मन्रालय िथा अन्य सम्बि तनकायहरूबीच 
समन्वयात्मक रूपमा एकीकृि कायिक्रम िजुिमा गरी कायािन्वयन हनेु व्यवस्था तमलाउनपुदिछ । 

11. आयकर - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८ मा कुनै प्राकृतिक व्यजक्तले कुनै आय वषिमा रोजगारीबाट 
प्राप्त गरेका सबै प्रकारका रकम सो वषिमा सो व्यजक्तको रोजगारीको आय मानी गणना गनुिपने व्यवस्था 
छ । यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा देहायअनसुार छन:् 

11.1 आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६७ (६) मा रोजगार जहाँसकैु भए पतन नेपाल सरकारले भकु्तानी ददने 
भएमा भकु्तानीको स्रोि नेपालमा रहेको मानी कर कट्टा गनुिपने व्यवस्था रहेको छ । र्वदेशजस्थि नेपाली 
तनयोगहरूले सोअनसुार स्थानीय कमिचारीहरूको पाररश्रतमक आयकर गणना गरेको पाइएन । यो वषि 2१ 
नेपाली तनयोगले नेपालमा स्थायी घर ठेगाना भएका ८२ नेपाली नागररकलाई स्थानीय कमिचारीको 
रूपमा भनाि गरी रू.१३ करोड २ लाख करार सेवा शलु्क भकु्तानी गरेका छन ्। आयकर ऐन, 
२०५८ को दफा ८७ िथा अनसूुची-१ बमोजजम उजल्लजखि स्थानीय कमिचारीको पाररश्रतमक भकु्तानीमा 
लाग्ने रू.३ करोड २५ लाख पाररश्रतमक कर कट्टा गरेको छैन। यस सम्बन्धमा यर्कन गरी सो 
बापिको कर कट्टा गने व्यवस्था हनुपुदिछ । 

11.2 नेपाल सरकार, मजन्रपररषद्को २०७६।९।२८ को तनणियबाट र्वदेशजस्थि नेपाली तनयोगहरूमा कायिरि 
सतभिस स्टाफ (अदिली) को पाररश्रतमक वरृ्ि भई मातसक एकमषु्ट अमेररकी डलर ६०० देजख १ हजार 
३६५ सम्म िोर्कएको छ । वैदेजशक भत्ता निोर्कएको अवस्थामा आयकर ऐन, २०५८ को अनसूुची-
१ को व्यवस्थाअनसुार कूटनीतिक कमिचारी सरह वैदेजशक भत्ताको ७५ प्रतिशि रकममा कर छुटको 
सरु्वधा प्राप्त हनेु देजखँदैन । यो वषि र्वतभन्न १४ तनयोगले २५ सतभिस स्टाफलाई रू.२ करोड ४६ लाख 
पाररश्रतमक भकु्तानी गरेकोमा तनयोगले सतभिस स्टाफको पाररश्रतमक कर रू.३५ लाख कट्टा गरेको छैन। 
अि: यस सम्बन्धमा यर्कन गरी सोबापिको कर कट्टा गने व्यवस्था हनुपुदिछ ।  

12. दरबन्दी - तनजामिी सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६क (२) मा कुनै नया ँदरबन्दी तसजिना गदाि वा 
ित्काल कायम रहेको संगठन संरचना र दरबन्दीमा पनुरावलोकन गदाि वा हेरफेर गदाि संगठन िथा 
व्यवस्थापन सवेक्षण गरी नेपाल सरकार (मजन्रपररषद्) मा स्वीकृतिको लातग पेस गनुिपने व्यवस्था छ। 
र्वदेशजस्थि ४० नेपाली तनयोगमा स्वीकृि २३८ स्थानीय कमिचारीको दरबन्दीका अतिररक्त दोहा, 
बहराइन, जेद्दा, ओमान, वाजशङ्गटनलगायि १० तनयोगमा पजब्लक ररलेसन अर्फसर, ड्राइभर, अर्फस 
अतसस्टेन्ट र सोतसयल सेके्रटरीलगायिका पदमा १५ जनालाई अथि मन्रालयको पटक-पटकको 
सहमतिका आधारमा स्थानीय कमिचारीको रूपमा सेवा करारमा तनयकु्त गरेको छ । स्वीकृि दरबन्दीका 
अतिररक्त थप १५ स्थानीय कमिचारीको पाररश्रतमकको लातग यो वषि रू.४ करोड १ लाख खचि भएको 
छ । ऐनको प्रावधानअनसुार संगठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षणको आधारमा नेपाल सरकारबाट थप 
दरबन्दी स्वीकृि गराएर मार पाररश्रतमक भकु्तानी गनुिपदिछ । 
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13. हवाई र्टकट खररद - भ्रमण खचि तनयमावली, २०६४ को तनयम ४ मा भ्रमण र्कफायिी हनुपुने उल्लेख 
छ । मन्रालयमा कायिरि कमिचारीहरूको र्वदेश भ्रमण र र्वदेशजस्थि तनयोगहरूमा कायिरि कमिचारी 
िथा तिनका आजश्रि पररवार, तनजी कामदार र उच्चस्िरीय भ्रमणको लातग हवाई र्टकट आपूतिि गनि 
२०७४।७५ मा बोलपर प्रर्क्रया अपनाई एक सेवा प्रदायक फमिसँग सम्झौिा भएको छ। गि वषि 
हवाई र्टकट खररदको लातग बोलपर आह्वान गरेकोमा प्राप्त भएका प्रस्िाव असन्ितुलि देजखएकाले रद्द 
गरेकोमा पनु: बोलपरसम्बन्धी प्रर्क्रया प्रारम्भ गरेको छैन । सार्वक सम्झौिाबमोजजम मन्रालयले सोही 
फमिसँग यो वषि पटक पटक गरी रू.५ करोड ९८ लाख ८७ हजारको र्टकट खररद गरेको छ।  

नयाँ बोलपर नगरी ४ वषि पर्हलाको ठेक्कालाई तनरन्िरिा ददन ुमनातसब  देजखँदैन । उक्त 
फमिसँग सार्वकको सम्झौिाअनसुार र्टकट आपूतिि गदाि मन्रालयका पदातधकारी िथा कमिचारीहरूको 
र्वतभन्न तनयोगहरूमा पदस्थापना िथा तनयोगबाट र्फिाि हुँदा एकिफी र्टकट आवश्यक पने भएकाले 
त्यस्िा र्टकटको पररमाण बढी हनेु भई आपूतििकिािले बढी दर राखेको िथा दईु िफीको पररमाण कम 
हनेु हुँदा कम दर राखेको कारण समग्रमा नेपाल सरकारलाई थप व्ययभार पने अवस्था छ । कतिपय 
रुटको दर सम्झौिामा नहुँदा िोर्कएभन्दा फरक रुटबाट यारा गदाि अतिररक्त व्ययभार परेको छ ।  
र्वगिको सम्झौिा कायािन्वयन जस्थतिसमेिलाई ध्यान ददई साविजतनक खचिमा तमिव्यर्यिा कायम गनि 
बोलपर प्रर्क्रयाबाट हवाई र्टकट खररद गने व्यवस्था तमलाउनपुदिछ ।  

14. कानूनी परामशि सेवा खचि - नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदान गने एक कम्पनीको र्वदेशी प्यारेण्ट कम्पनीले 
नेपाल सरकार र्वरुि संयकु्त राज्य अमेररकाको वाजशङ्टन डी.सी. जस्थि लगानी र्ववाद तनरुपणसम्बन्धी 
अन्िरािर्ष्ट्रय केन्र समक्ष मध्यस्थिाको लातग २०७६।२।६ मा लगानीसम्बन्धी र्ववादको र्वषय पेस 
गरेको देजखयो । यससम्बन्धी खररद कायि कानून, न्याय िथा संसदीय मातमला मन्रालयबाट सम्पादन 
भई नेपाली दूिावास, वाजशङ्गटन डीसीले भकु्तानी ददएको सम्बन्धमा देहायबमोजजम देजखएको छ: 

14.1 नेपाल सरकार (मजन्रपररषद्) ले २०७७।६।१ मा नेपाल सरकारको िफि बाट काननु, न्याय िथा 
संसदीय मातमला मन्रालयले कानूनी प्रतिरक्षा गनि आवश्यकिाअनसुार र्वषय र्वज्ञको सेवा तलन सक्ने 
तनणिय गरेको छ । ित्पश्चाि ्सो मन्रालयले सम्पकि  गरी १३ अन्िरािर्ष्ट्रय ल फमिबाट प्राप्त प्रस्िाव 
प्रारजम्भक अध्ययन गरी सम्भार्वि ५ फमिको सूची अमेररकाजस्थि नेपाली राजदूिावास वाजशङ्गटन 
तड.सी.लाई २०७७।६।३० मा पठाएको छ । उक्त सूचीमध्ये एक फमिसँग वािाि गरी अमेररकी डलर 
२३ लाखमा कानूनी परामशि तलने सम्झौिा गरेको छ । दूिावासले यो वषि कानूनी परामशि प्रयोजनका 
लातग थप कायि समेिमा गरी अमेररकी डलर ३० लाख ४० हजारको रू.३६ करोड १७ लाख ५५ 
हजार खचि गरेको छ ।  

14.2 र्वदेशजस्थि नेपाली तनयोगको साविजतनक खररद कायिर्वतध, २०७३ को बुदँा ३ मा तनयोग प्रमखुले 
साविजतनक खररद ऐन, २०६३ र साबिजतनक खररद तनयमावली. २०६४ को मूलभिू मान्यिा अनकूुल 
हनेु गरी प्रतिस्पधाि, पारदजशििा, स्वच्छिा, प्रभावकाररिा र तमिव्यर्यिा अपनाइ खररद गनुिपने व्यवस्था 
छ। काननु, न्याय िथा संसदीय मातमला मन्रालयमा प्राप्त सम्भार्वि ५ अन्िरािर्ष्ट्रय ल फमिको 
प्रस्िावहरूमा अमेररकी डलर १५ लाखदेजख २५ लाखसम्म रहेको तथयो । दूिावासले सोमध्ये पर्हलो 
नम्बरमा रहेकोसँग प्रस्िाव माग गरेकोमा उक्त फमिले सम्झौिा गनि अस्वीकार गरेपतछ दोस्रो नम्बरमा 
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रहेको अमेररकी डलर १८ लाख प्रस्िाव गने एक अन्िरािर्ष्ट्रय ल फमिसँग वािाि गरी प्रस्िाव संशोधन 
पश्चाि अमेररकी डलर २३ लाखमा सम्झौिा गरेको देजखयो । 

15. कायि सञ्चालन कोष - वैदेजशक रोजगारीका तसलतसलामा र्वतभन्न मलुकुमा मतृ्य ुवा घाइिे भएका नेपाली 
नागररकको क्षतिपूतििबापि सम्बजन्धि रोजगारदािा कम्पनी िथा बीमा कम्पनीबाट प्राप्त हनेु रकम 
कन्सलुर सेवा र्वभागले सम्बजन्धि जजल्ला प्रशासन कायािलयमा पठाउने गरेको छ । मन्रालयको कायि 
सञ्चालन कोषमा गि र्वगि वषिको रू.२ करोड ४७ लाख ९७ हजार र यो वषि तनयोगहरूबाट प्राप्त 
राजस्व बापिको रकमसमेि रू.३ करोड ५२ लाख ३७ हजार बाँकी रहेको देजखन्छ । उक्त रकम 
मध्ये क्षतिपूतििबापिको रकम मिृक/घाइिेका सम्बजन्धि हकवालाको र्ववरण ियार पारी सम्बजन्धि 
जजल्ला प्रशासन कायािलयमाफि ि ्समयमै भकु्तानी गने र बाकँी रकम यर्कन गरी सजञ्चि कोष दाजखला 
हनुपुदिछ । 

राहदानी र्वभाग 

नेपाल सरकार (मजन्रपररषद्) को २०६६।१०।७ को तनणियानसुार नेपाली नागररकलाई राहदानी जारी 
गने उदे्दश्यले २०६७ ज्येष्ठमा केन्रीय राहदानी कायािलय स्थापना भएकोमा २०६८ माघदेजख उक्त कायािलय 
राहदानी र्वभागको रूपमा पररणि भई राहदानी सेवा उपलब्य गराइरहेको छ ।  

16. मेतसन ररडेबल राहदानी छपाइ - एक िान्सेली कम्पनीसँग २०६७।५।११ मा ४५ लाख मेतसन 
ररडेबल पासपोटि छपाई, आपूतिि र पसिनलाइजेसनसम्बन्धी कायि गनि प्रति राहदानी अमेररकी डलर ३.५९ 
का दरले भकु्तानी गने गरी २०७२।८।८ सम्मका लातग सम्झौिा भएको देजखन्छ । नेपाल सरकार, 
मजन्रपररषद्को २०७२।३।१८ को तनणियअनसुार २०७२।३।३१ मा थप २५ लाख राहदानी छपाइ, 
आपूतिि र पसिनलाइजेसनसम्बन्धी कायि िथा ५० प्रत्यक्ष आवेदन प्रणाली स्टेसन स्थापनासमेिको कायि 
गनि प्रति राहदानी करसर्हि अमेररकी डलर ५.१४७३ कायम हनेु गरी भेररएसन भएको देजखन्छ। यो 
वषि रू.३ करोड ३८ लाख ८३ हजारसमेि हालसम्म उक्त कम्पनीलाई रू.२ अबि ६८ करोड ४४ 
लाख १६ हजार भकु्तानी भएको छ । यो वषि ३ लाख ४९ हजारसमेि २०६७ देजख २०७८ चैर 
मसान्िसम्म कूटनीतिक (रािो) ६ हजार, र्वशेष/अर्फतसयल (नीलो) १९ हजार, साधारण (हररयो) ७० 
लाख ४५ हजार र ट्राभल डकुमेन्ट २ हजारसमेि ७० लाख ७२ हजार राहदानी छपाइ गरेको देजखन्छ । 

त्यसैगरी सबै शििहरू पर्हलो संशोतधि सम्झौिाबमोजजम नै हनेु गरी थप २ लाख राहदानी  
छपाइ, आपूतिि र पसिनलाइजेसन गने गरी २०७७।२।२८ मा उक्त सम्झौिा पनु: दोस्रो पटक संशोधन 
गरेको छ । दईु पटक सम्झौिा संशोधन गरी २०७८ चैरसम्म ७० लाख ७२ हजार राहदानी छपाइ 
िथा पसिनलाईजेसनको काम भएको छ । यसरी ५ वषिको लातग भएको खररद सम्झौिा भेररएसनबाट 
५ वषि थप गनुि साविजतनक खररदको तसिान्िअनकूुल देजखएन । आवश्यकिा पर्हचानको आधारमा ठेक्का 
अवतध तनधािरण गरी बोलपर आह्वान एवं कायािन्वयन गररनपुदिछ । 

17. भकु्तानीमा कर - खररद सम्झौिाको र्वशेष शििको बुदँा नं. १२ मा आपूतििकिाि संस्थालाई रकम भकु्तानी 
गदाि ५ प्रतिशि अतग्रम कर कट्टा गरी बाँकी रकमको प्रतििपर खािा खोली आपूतििकिािले 
सम्झौिाबमोजजम राहदानी पसिनलाइजेसन गरेको संख्याका आधारमा भकु्तानीका लातग नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा 
लेखी पठाउनपुने व्यवस्था छ । उक्त संस्थासँग १० जून, २०२० मा भएको संशोतधि सम्झौिाबमोजजम 
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२ लाख राहदानी छपाइ, आपूतिि र पसिनलाइजेसनका लातग अमेररकी डलर ९ लाख ७८ हजार  नेपाल 
राष्ट्र बैङ्कमा रहेको प्रिीिपर खािामा जम्मा गनुिपनेमा र्वभागले करसमेि अमेररकी डलर १० लाख २९ 
हजार जम्मा गनि पठाएको देजखयो । सम्झौिाबमोजजम भकु्तानीमा ५ प्रतिशिले हनेु अतग्रम करबापिको 
अमेररकी डलर ५१ हजारको रू.६० लाख ७२ हजार कट्टा गरी सजञ्चि कोष दाजखला गनुिपदिछ । 

18. र्वद्यिुीय राहदानी छपाइ - र्वद्यिुीय राहदानीका र्ववरणहरू र्वद्यिुीय रूपमा मेतसनले प्राप्त गरी पढ्ने र 
बढी सरुजक्षि, र्वश्वसनीय र भरपदो हनेु भएकोले हाल प्रयोगमा रहेको राहदानी सेवालाई र्वद्यिुीय 
राहदानीमा पररणि गनि २०७४।७५ देजख नेपाल सरकारको नीति िथा कायिक्रम र बजेट वक्तव्यमा 
उल्लेख हुँदै आएकोमा र्वद्यिुीय राहदानी आपूतिि िथा छपाइका लातग 2077 पौषमा एक िान्सेली 
सेवा प्रदायक कम्पनीसँग प्रति एकाई लागि ३२ पषृ्ठको लातग अमेररकी डलर १०.४५ र ६४ पषृ्ठको 
लातग अमेररकी डलर १०.९५ को दरले २० लाख र्वद्यिुीय राहदानी छपाइका लातग ३ वषि कायािवतध 
रहने गरी मूल्य अतभवरृ्ि कर बाहेक अमेररकी डलर २ करोड ११ लाखको खररद सम्झौिा भएको 
छ। सम्झौिा भएपतछ र्वद्यिुीय राहदानीको र्वस्ििृ तडजाइन ियार, आवश्यक बकुलेट तडजाइन, 
सफ्टवयेर तनमािण, उपकरण जडान एवम ्डाटा ट्रान्सफर र परीक्षणलयायिका काम सम्पन्न गरी २०७८ 
मंतसर १ बाट र्वद्यिुीय राहदानी छपाइ कायि शरुु भएको छ ।  

19. र्वद्यिुीय राहदानीको व्यवस्थापन - यो वषि ३ लाख ४९ हजार १७५ राहदानी जारी भएको ि्याङ्कको 
आधारमा मातसक औसि २९ हजार १०० राहदानी र्विरण भएको देजखन्छ । कोरोना महामारीका 
कारण र्वगि वषिको िलुनामा यो वषि न्यून संख्यामा राहदानी जारी भएको छ । शरुुमा ५० लाख थान 
र्वद्यिुीय राहदानीको आवश्यकिा पर्हचान गरी खररद प्रर्क्रया थातलएकोमा पतछ २० लाख थान राहदानी 
वा ३ वषिमध्ये जनु पर्हला हनु्छ सोका लातग मार खररद सम्झौिा भएको छ। बोलपर आह्वान र न्यून 
सहभातगिाको कारण ठेक्का अवतध लम्ब्याउनपुने र्वगिको पररजस्थति समेिका आधारमा ठेक्का व्यवस्थापन 
गनुिपनेमा कम अवतध र पररमाणको ठेक्का बन्दोवस्ि हुँदा प्रतिस्पधािमा असर पनुिका साथै तनकट भर्वष्यमा 
नै अति आवश्यक सेवा प्रवाहमा कदठनाइ हनेु देजखन्छ । 

कन्सलुर सेवा र्वभाग 

कन्सलुर सेवालाई सरल, सहज, पारदशी र उत्तरदायी ढङ्गले सम्पादन गने उदे्दश्यले नेपाल सरकारको 
२०७०।१।२० को तनणियबाट परराष्ट्र मन्रालयअन्िगिि कन्सलुर सेवा र्वभागको स्थापना भएको हो ।  

20. मिृक/घाइिे क्षतिपूतिि कोष - वैदेजशक रोजगारीका तसलतसलामा र्वतभन्न मलुकुमा मतृ्य ुवा घाइिे भएका 
नेपाली नागररकको क्षतिपूतििबापि सम्बजन्धि रोजगार कम्पनी िथा बीमा कम्पनीबाट प्राप्त हनेु रकम 
नेपाली तनयोगहरूमाफि ि ्यस र्वभागमा प्राप्त हनेु र र्वभागले मतृ्य ुवा घाइिे भएका व्यजक्तको स्थायी 
ठेगाना रहेको जजल्ला प्रशासन कायािलयमा पठाउने गरेको छ । र्वभागबाट प्राप्त र्ववरणअनसुार ७ श्रम 
गन्िव्य मलुकुमा मतृ्य/ुघाइिे भएका ८५७ जनाको क्षतिपूतििबापि रू.६९ करोड २९ लाख ८० हजार 
प्राप्त भएकोमा गि वषिको बाँकीसमेि ८११ जनाको पररवारलाई रू.६२ करोड २ लाख ९० हजार 
सम्बजन्धि जजल्ला प्रशासन कायािलयहरूमा पठाए िापतन ४६ जनाको पररवारलाई रू.८ करोड ६२ लाख 
२८ हजार पठाउन बाँकी रहेको देजखन्छ । मिृक/घाइिेका हकवालाले क्षतिपूतििबापिको रकम प्राप्त 
गरे, नगरेको सम्बन्धमा अनगुमन गनुिपदिछ ।  
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21. तभसा जस्टकर - र्वदेशजस्थि नेपाली राजदूिावास, महावाजणज्यदूिावास र स्थायी तनयोगहरूले माग गरेको 
आधारमा अध्यागमन र्वभागबाट १५ ददने, ३० ददने र ९० ददने अवतधका तभसा जस्टकरहरू कन्सलुर 
सेवा र्वभागमाफि ि ्िी तनयोगहरूलाई उपलब्ध गराउने गरेको छ । नेपाली तनयोगहरूले पेस गरेको 
राजस्वको आतथिक र्ववरणअनसुार यो वषि तभसा शलु्कबापि रू.३६ करोड ३८ लाख ४५ हजार राजस्व 
सङ्कलन भएको देजखन्छ । सबै तनयोगबाट तभसा जस्टकरको अद्यावतधक र्ववरण प्राप्त हनु नआएकोले 
सङ्कतलि राजस्व यथाथि रहेको सतुनजश्चि हनेु व्यवस्था तमलाउनपुदिछ । छपाइ िथा स्थानान्िरण लागिमा 
तमिव्यर्यिा कायम गनि र आम्दानी खचिको अतभलेख सरल र सहज बनाउन तभसा जस्टकरको हालको 
व्यवस्थालाई ई-तभसा प्रणालीमा रुपान्िरण गनुिपदिछ । 

अन्य संस्था 

परराष्ट्र मातमला अध्ययन प्रतिष्ठान 

नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सझुाव िथा  
परामशि ददने उदे्दश्यले र्वकास सतमति ऐन, २०१३ बमोजजम परराष्ट्र मातमला अध्ययन प्रतिष्ठान गठन आदेश, 
२०६८ अनसुार प्रतिष्ठानको स्थापना भएको हो ।  

22. कायि सम्पादन - परराष्ट्र मातमला अध्ययन प्रतिष्ठान गठन आदेश, २०६८ को दफा ३ मा नेपालको परराष्ट्र 
नीतिलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सझुाव िथा परामशि ददन परराष्ट्र 
मन्रीको अध्यक्षिामा प्रतिष्ठान र्वकास सतमति गठन हनेु व्यवस्था छ । गठन आदेशअनसुार परराष्ट्र 
मातमला सम्बन्धमा अल्पकालीन िथा दीघिकालीन नीति िजुिमा, नेपालले अवलम्बन गनुिपने रणनीतिसम्बन्धी 
अवधारणापर िथा र्वदेशी मलुकुमा दूिावास खोल्दा अपनाउनपुने मापदण्डका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई 
परामशि िथा सझुाव ददने जजम्मेवारी सतमतिलाई िोकेको छ । 

प्रतिष्ठानको काम कारबाहीलाई चसु्ि र प्रभावकारी बनाउन प्रतिष्ठानको संगठन िथा व्यवस्थापन 
सवेक्षण स्वीकृि भएको छैन । प्रतिष्ठानले दरबन्दी स्वीकृि नगराई स्रोि व्यजक्त २, सवारीचालक १ र 
स्वीपर १ करारमा तनयकु्त गरी कायि सञ्चालन गरररहेको छ । प्रतिष्ठानले यो वषि ३ अनसुन्धान कायि, 
परराष्ट्र मातमलासम्बन्धी ५ पसु्िक प्रकाशन र २ नवतनयकु्त राजदूिलाई अनजुशक्षण ददने कायि गरी रू.१ 
करोड ३० लाख खचि गरेको छ । प्रतिष्ठानको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउँदै परराष्ट्र 
नीतिसम्बन्धी मातमला अध्ययन अनसुन्धानमा र्वज्ञ समूहको रूपमा र्वकास गनि संगठन िथा व्यवस्थापन 
सवेक्षणका आधारमा संगठनात्मक स्वरूप ियार गरी कायि सम्पादन कायिलाई प्रभावकारी बनाउनपुदिछ ।  

अनगुमन िथा बेरुजू 

• अनगुमन - गि र्वगिको प्रतिवेदनमा तभसा जस्टकरको अतभलेख, र्वतनयोजन िथा राजस्वको यथाथि र्हसाब, 
कर र्फिािको अतभलेख, यथाथि आय व्यय र्ववरण ियार गनुिपने, र्वदेशजस्थि नेपाली तनयोगहरूको कायि 
र्वश्लषेण गरी सोको संख्या पनुरावलोकन गनुिपने, सरु्वधा सम्पन्न आवास उपलब्ध गराएको अवस्थामा 
सेटलमेन्ट भत्ताको औजचत्यमा पनुरावलोकन गनुिपने, तनयोगहरूको जग्गा खररद र भवन तनमािण कायिलाई 
प्राथतमकिा ददनपुने, सेवा सरु्वधासम्बन्धी एकीकृि र समयसापेक्ष कानूनी व्यवस्था गनुिपने, हवाई र्टकट 
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खररदमा देजखएका समस्या तनराकरण गरी साविजतनक खचिमा तमिव्यर्यिा कायम गनुिपने लगायिका र्वषयहरू 
औलँ्याइएकोमा यस वषि पतन सधुार भएको देजखएन । र्वगिका व्यहोरा पनुरावजृत्त नहनेु गरी कायिसम्पादन 
गनुिपदिछ ।   

• बेरुजू जस्थति - यो वषि मन्रालय र मािहिसमेिका तनकायको लेखापरीक्षणबाट देजखएको बेरुजूको जस्थति 
देहायअनसुार छः 

➢ मन्रालय र मािहिसमेिका ४४ तनकायको यो वषि रू.८ करोड ५३ लाख ९१ हजार बेरुजू देजखएकोमा 
फस्यौट नगरेकोले बाकँी रहेको छ । सोमध्ये रू.१७ लाख १२ हजार म्याद नाघेको पेश्की रहेको छ 
। यससम्बन्धी र्ववरण अनसूुची-१५  मा रहेको छ । 

➢ यो वषि एक प्रतिष्ठानको लेखापरीक्षणबाट रू.३ लाख ७९ हजार बेरुजू देजखएकोमा प्रतिर्क्रयाबाट फस्यौट 
भएको छ ।  
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नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोजजम मन्रालयको कायिक्षेरमा भतूम नीति, भ-ू

उपयोग नीति, सहकारी सम्बन्धी रार्िय नीति, कानून, मापदण्ड र तनयमन, अन्िरािर्िय सीमाको नक्साङ्कन, 
अतभलेखलगायिका कायि रहेका छन ्। मन्रालय र मािहि सरकारी कायािलय िथा संगठठि संस्थासमेि 27३ 
तनकायबाट कायिसम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।  

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मािहिसमेि २६४ सरकारी कायािलयको तनम्नानसुार रू.३३ अबि ५५ 
करोड ५४ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ:  

 (रू.लाखमा) 
र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य कारोबार जम्मा 
५,१४,७८ १,३०,८२ १,१२,७४ २५,९७,२० ३३,५५,५४ 

उजललजखि लेखापरीक्षण रकममा यो वषि मन्रालयमा र्वतनयोजन भई अन्य तनकायबाट भएको 
खर्ि रू.३५ करोड ९६ लाख समावेश गररएको छैन । अन्य मन्रालयमा र्वतनयोजन भई यस 
मन्रालयबाट खर्ि भएको रू.४१ लाख िथा मन्रालय मािहि दईु तनकायको बक्यौिा लेखापरीक्षण 
रू.८७ करोड ९१ लाख समावेश छ । 

मन्रालयअन्िगिि ७ तनकायको र्वतनयोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कारोबारसमेि रू.५ अबि 
४३ लाख लेखापरीक्षण गनि बााँकी छ ।  

2. संगठठि संस्था - यो वषि रार्िय सहकारी बोडिको २०७६।७७ र २०७७।७८ िथा गठुी संस्थानको 
२०७५।७६ र २०७६।७७ समेिको रू.४ अबि ३३ करोड ७१ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न 
गररएको छ । गठुी संस्थानको २०७७।७८ को लेखापरीक्षण गनि बााँकी रहेको छ ।  

3. वार्षिक कायिक्रम र प्रगति - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा २३ 
मा बजेट िथा कायिक्रमको अनगुमन िथा मूलयाङ्कनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यो वषि मन्रालयको वार्षिक 
कायिक्रमको प्रगति जस्थति तनम्नानसुार छः 

क्र सं कायिक्रम 

प्रगति प्रतिशि 

भौतिक र्वत्तीय 

1.  जग्गा प्रशासन सदुृढीकरण िथा अनौपर्ाररक भ-ूसम्बन्ध व्यवस्थापन कायिक्रम(भतूम 
सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग) 

५६.५४ ६५.९३ 

2.  र्कत्तानापी िथा नापी कायािलय सदुृढीकरण कायिक्रम ९८.४७ ७६.७४ 
3.  स्थलरुपी नापी िथा भ-ूउपयोग व्यवस्थापन कायिक्रम ८८.१४ ७२.४५ 
4.  खगोल िथा भ-ूमापन कायिक्रम ८५.०८ ७६.३४ 
5.  सहकारी के्षर सदुृढीकरण िथा प्रणाली सधुार कायिक्रम ८६.७० ३०.८६ 
6.  गरीब घर पररवार पर्हर्ान िथा पररर्यपर र्विरण कायिक्रम ७०.०० ४५.८० 
7.  गरीबसाँग र्वश्वशे्वर कायिक्रम ७५.७६ ८८.६० 
8.  गररबी तनवारण कोष - ३०.९७ 

 समग्र प्रगति प्रतिशि ८५.९६ ७४.५३ 
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जग्गा प्रशासन सदुृढीकरण िथा अनौपर्ाररक भ-ूसम्बन्ध व्यवस्थापन, गरीबसाँग र्वश्वशे्वर र 
गररबी तनवारण कोषको कायिक्रम लगायिको र्वत्तीय प्रगतिको िलुनामा भौतिक प्रगति न्यून देजखएकाले 
वार्षिक लक्ष्यअनसुार प्रगति हातसल हनेु गरी कायिक्रम कायािन्वयन गनुिपदिछ । 

4. पन्रौँ योजना कायािन्वयन - पन्रौं योजनाको दोस्रो वषिमा पााँर् उत्पादन क्षेरमा कृयाशील सहकारीलाई नमूना 
सहकारी बनाउने र एक सहकारी शीि भण्डार तनमािण गने लक्ष्य रहेकोमा कायािन्वयन नभएको, जग्गाको 
खण्डीकरण २.२२ प्रतिशिले घटाउने लक्ष्य रहेकोमा ४.२३ प्रतिशिले वरृ्ि भएको, ६५ प्रतिशि सहकारी 
संस्थाहरू सहकारी िथा गररबी व्यवस्थापन सूर्ना प्रणाली (कोपोतमस) मा आवि हनेु लक्ष्य रहेकोमा 
२७.५८ प्रतिशिमार आवि भएको, २० हजार वगिर्कलोतमटर लाइडार सभेक्षण र नक्साङ्कन गने लक्ष्य 
रहेकोमा १४.५ वगिर्कलोतमटर भएको, भतूमसधुार िथा मालपोि कायािलयहरूमा रहेको से्रस्िा २ करोड 
८६ लाख पषृ्ठ तडजजटलाइजेशन गने लक्ष्य रहेकोमा १ करोड २५ लाख पषृ्ठमार सम्पन्न भएको प्रगति 
र्ववरणबाट देजखएको छ । समग्रमा आवतधक योजनाले तनधािरण गरेका सूर्कहरूको प्रगति र्वश् लेषण गदाि 
योजना कायािन्वयनमा प्रगति न्यून देजखएको छ । योजनाले लजक्षि गरेका कायिक्रम कायािन्वयनमा 
प्रभावकाररिा बढाउनपुदिछ ।  

5. बजेट वक्तव्य कायािन्वयन - बजेट वक्तव्य २०७७।७८ मा गरीव घरपररवार पर्हर्ान गनि १५ 
जजललामा िथ्याङ्क सङ्कलन गने लक्ष्य रहेकोमा ११ जजललामा सम्पन्न भएको र गररबी तनवारण कोषद्वारा 
प्रवर्ििि ५५१ सामदुार्यक संस्थालाई सहकारी संस्थाको रूपमा दिाि िथा पररर्ालन गने, सहकारी सङ्घ 
संस्थाहरूको साझेदारीमा १० व्यावसार्यक आयोजनालाई पुाँजीगि अनदुान उपलब्ध गराउने, ३०० 
स्थानीय िहमा भतूम बैङ्क स्थापना गने, एकीकृि भतूम ऐन िजुिमा गने, स्थानीय िहमा सेवा हस्िान्िरण 
सम्बन्धी मोडातलटी ियार गरी ६० कायािलय हस्िान्िरण गने, सकुुम्बासी व्यवस्थापन िथा अव्यवजस्थि 
बसोबासलाई व्यवजस्थि गनि १०० स्थानीय िहमा जग्गा धनी पूजाि र्विरण गने लगायिका कायि 
कायािन्वयन भएका छैनन ्। बजेट वक्तव्यमा उजललजखि कायिक्रमको प्रभावकारी कायािन्वयन गनुिपदिछ। 

6. सेवा प्रवाह - सशुासन (व्यवस्थापन िथा सञ्चालन) तनयमावली, २०६५ मा प्रत्येक पदातधकारी िथा 
कमिर्ारीले कायिर्ववरणमा िोर्कएबमोजजम कायि सम्पन्न गनुिपने व्यवस्था छ । सेवा प्रवाह सम्बन्धमा 
देजखएका व्यहोरा देहायअनसुार छन:्   

6.1 सबै मालपोि िथा नापी कायािलयबीर् सञ् जालीकरण गरी एकीकृि भ-ूसूर्ना अतभलेख व्यवस्थापन 
प्रणालीमाफि ि सेवा प्रवाह हनु नसकेको, सङ्गठन संरर्ना स्वीकृि भएका १३१ मालपोि कायािलय मध्ये  
१२६ कायािलयमार सञ्चालनमा आएका, ७८ मालपोि कायािलयले आफ्नै सरकारी भवनबाट र बााँकी 
कायािलयले भाडाको भवनबाट सेवा प्रवाह गरेका छन ्। उजललजखि जस्थतिमा भ-ूअतभलेख व्यवस्थापन 
सूर्ना प्रणालीमा १२६ वटै मालपोि कायािलयलाइि आबि गरेपतन आवश्यकिा अनरुूप कायािलय भवन 
नभएकोले सो तनमािण गरी बााँकी ६ मालपोि कायािलयबाट समेि सेवा सञ्चालन गरी नागररकलाइि सेवा 
प्रदान गने कायिमा प्रभावकाररिा अतभवरृ्ि गनुिपदिछ ।   

6.2 भतूम व्यवस्थापन िथा अतभलेख र्वभाग मािहिका मालपोि कायािलयहरूका १ लाख ९५ हजार ७५ 
मोठ ठेली रहेकोमा १ लाख २३ हजार ८५५ मोठ ठेली बाइजण्डङ्ग भएको, ७१ हजार २२० ठेली 
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बाइजण्डङ्ग िथा ६२ हजार ४८९ ठेली ममिि गनि बााँकी रहेको छ । नागररकको सम्पजत्तसाँग सम्बजन्धि 
महत्वपूणि अतभलेखको रूपमा रहेका मोठहरूको ममिि सम्भार िथा बाइजण्डङ्ग गरी सरुक्षण गनुिपदिछ । 

6.3 मोहीको लगि कट्टासम्बन्धी बााँडफााँट, छोडपर, जग्गा छोडेको, अदालिको फैसला र अन्य समेि २१ 
भतूमसधुार िथा मालपोि कायािलयमा रहेका ३८ हजार ६४५ मदु्दामध्ये १५ हजार ४६५ फस्यौट भइि 
२३ हजार १८० मदु्दा फस्यौट गनि बााँकी रहेका छन ्।त्यसैगरी मोही कायम, मोही नामसारी, मोही 
प्रमाणपर, मोही तनष्काशन लगायिका र्वषयमा यस वषिसम्म २७ हजार ४८६ मदु्दा दिाि रहेकोमा यो 
वषि ८ हजार ४१६ फस्यौट गरी १९ हजार ७० मदु्दा फस्यौट गनि बााँकी रहेको छ । मदु्दा फस्यौट 
कायिमा दक्षिा वरृ्ि गरी सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी बनाउनपुने देजखएको छ । 

6.4 मन्रालय र मािहि तनकायको स्वीकृि दरबन्दी ६ हजार ६५४ मध्ये भतूम व्यवस्थापन िथा अतभलेख 
र्वभागिफि  ९४६, नापी र्वभागिफि  ८९८ र सहकारी र्वभागिफि  ४ समेि १ हजार ८४८ पद ररक्त 
रहेको छ । ररक्त पदहरूमध्ये मालपोि कायािलय, नापी कायािलयलगायि दैतनक रूपमा नागररकलाई  
सेवा ठदनपुने कायािलयहरू रहेका छन ्। आवश्यक दरबन्दी पदपूतिि नहुाँदा सेवा प्रवाह प्रभार्वि हनेु 
भएकोले दरबन्दीअनसुारको पदपूतिि गनुिपदिछ ।  

6.5 रार्िय र्वकास समस्या समाधान सतमतिको २०७७।१०।२ को तनणियले एउटै प्रकृतिको कायि सम्पादन 
गनि जजललास्िरमा मालपोि र नापी दईु कायािलय कायम रहेको हुाँदा सेवाग्राहीहरूलाई थप कठठनाइ हनेु 
भएकोले सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, र्सु्ि र सेवाग्राहीमैरी बनाउन भतूम व्यवस्था सम्बन्धी सेवा प्रवाह 
प्रणाली र संगठनात्मक पनुसंरर्ना गरी एकीकृि सेवा प्रदान गने व्यवस्था तमलाउन र दीघिकालीन 
समाधानको लातग मन्रालयले भतूम व्यवस्थासम्बन्धी सेवा प्रवाह प्रणाली र साङ्गठतनक पनुसंरर्नासम्बन्धी 
र्वस्ििृ अध्ययन गरी ३ मर्हनातभर मजन्रपररषद् मा प्रस्िाव पेस गने तनदेशन ठदएको छ । मन्रालयले 
हालसम्म एकीकृि सेवा प्रदान गने व्यवस्था गरेको छैन । साथै दीघिकालीन समाधानको लातग प्रस्िाव 
पेस गरेको पतन देजखएन । मन्रालयले एकीकृि प्रणाली माफि ि ्सेवा प्रवाह गने व्यवस्था तमलाउनपुदिछ।  

7. भतूमसम्बन्धी समस्या समाधान - नेपाल सरकारले भतूमहीन सकुुम्बासीलाइि जग्गा उपलब्ध गराउने िथा 
अव्यवजस्थि बसोबासीलाइि व्यवस्थापन गने प्रयोजनको लातग २०७७।१।१ मा साि सदस्यीय भतूम 
समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ ।आयोगको काम कारबाहीलाइि सहयोग, समन्वय र सहजीकरण 
गनि प्रत्येक जजललामा जजलला सतमति रहने, आयोगले गरेको कामको प्रगति र्ववरण र्ौमातसक रूपमा 
मन्रालयमा पेस गनुिपने उललेख छ ।आयोगले नेपाल सरकारले र्वगिमा गठन गरेका आयोग, कायिदल 
वा सतमतिले परुा गनि बााँकी राखेको अधरुो कायिको र्वषयमा ४३ हजार ८५५ र ७५३ मध्येका ७४३ 
स्थानीय िहसाँगको सहकायिमा भतूमहीन दतलि िथा भतूमहीन सकुुम्बासीिफि  २ लाख ४७ हजार ९६० 
र अव्यवजस्थि बसोवासी िफि  ९ लाख ३२ हजार ८०१ समेि १२ लाख २४ हजार ६१६ तनवेदन 
सङ्कलन गरेको उललेख छ । यो वषि पदातधकारी िथा कमिर्ारीको िलब भत्तामा रू.५ करोड २३ लाख 
८५ हजार समेि र्ाल ु र पुाँजीगि बजेटबाट कुल रू.८ करोड १५ लाख खर्ि गरेको छ। नेपाल 
सरकारले पटक पटक यस प्रकृतिका आयोग गठन गरे पतन सकुुम्बासी समस्या समाधान हनु सकेको 
छैन । र्वगिको आयोगले गरेको काम समेिको आधारमा वास्िर्वक भतूमहीन र अव्यवजस्थि बसोवासी 
पर्हर्ान गरी भतूमसम्बन्धी समस्याको दीघिकालीन समाधान गनुिपदिछ । 
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8. साविजतनक जग्गा जााँर्बझु आयोग - नेपाल सरकार मजन्रपररषद्को २०७६।२।६ को तनणियबाट ६ 
मर्हनाको कायिकाल िोकी 'सरकारी, साविजतनक गठुी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जााँर्बझु आयोग' गठन 
भएकोमा र्ौथो पटक २०७७ माघ मसान्िसम्म म्याद थप भई सो पश्चाि ्आयोग र्वघटन भएको छ। 
आयोगमा ३२६ उजरुी दिाि हनु आएकोमा गि वषि १० र २०७७ माघ मसान्िसम्म २३ समेि ३३ 
उजरुी मातथ छानतबन गरी प्रतिवेदन ठदएको देजखन्छ । आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनमध्ये १० 
प्रतिवेदनको आधारमा मजन्रपररषद् बाट २०७६।१०।६ मा तनणिय भएबमोजजम वााँके, मकवानपरु, 
रौिहट, भोजपरु र कास्की जजलला समेि ३२० रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गनि 
मन्रालयले मािहि र्वभाग िथा कायािलयहरूमा लेखी पठाएको छ । िर उक्त प्रतिवेदनको 
कायािन्वयनको अवस्था सम्बन्धमा मन्रालयले अनगुमन गरेको छैन । 

9. जग्गा खण्डीकरण  भ-ूउपयोग ऐन, २०७६ मा स्थानीय आवासीय प्रयोजनको लातग वगीकरण गररएको 
क्षेर बाहेक अन्य क्षेरमा व्यावसार्यक घडेरी र्वकास र तबक्री र्विरण गनि नपाइने उललेख छ । 
कृर्षयोग्य जतमनको बढ्दो खण्डीकरण तनयन्रण गनि २०७४।४।२६ मा वषिको एकपटक बाहेक 
खेिीयोग्य जग्गाको र्कत्ताकाट गनि नपाइने तनणिय गरेकोमा पनुः २०७५।९।२७ मा समेि खेिी योग्य 
जग्गा कुनै पतन प्रकारले र्कत्ताकाट गरी घडेरीको रूपमा तबक्री र्विरण गनि वा हक हस्िान्िरण गने 
गरी तलखि पास गनि नपाइने तनणिय दोहोर् याएको छ । एकािफि  जारी ऐन िथा तनदेशनको प्रभावकारी 
अनगुमन नहुाँदा अंशबण्डा, छोडपर, बकस िथा हालसार्वकका नाममा खेिीयोग्य जग्गाको खण्डीकरण 
नरोर्कएको र अकोिफि  समस्यामा परी र्कत्ताकाट गनुिपने अवस्थामा सविसाधारणले अनावश्यक झमेला 
भोग्नपुने अवस्था छ । यो वषि जग्गाको खण्डीकरण दर २.२२ प्रतिशिले न्यूनीकरण गने लक्ष्य 
रहेकोमा ४.२३ प्रतिशिले वरृ्ि भएको छ । जग्गाको खण्डीकरण िथा र्कत्ताकाटलाइि व्यवजस्थि 
गनेगरी आधार र मापदण्ड िोकी प्रभावकारी अनगुमन गनुिपदिछ ।          

10. तलज कायिनीति कायािन्वयन - सरकारी जग्गा दिाि िथा तलजमा उपलब्ध गराउने कायिनीति, २०७१ मा 
भोगातधकारको रूपमा सरकारी जग्गा प्राप्त गने व्यजक्त, संस्थाले त्यस्िो सरकारी जग्गाको  भोगातधकार 
कायिनीतिबमोजजम तलजमा पररणि गनुिपने, तलजमा उपलब्ध गराएको जग्गाको र्ववरण वेबसाइटमा 
राख् नपुने, सो जग्गाको उपयोग सम्बन्धमा अनगुमन िथा तनरीक्षण गनुिपने, तलजमा ठदएका जग्गाको 
एकीकृि वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन मन्रालयमा पेस गनुिपने व्यवस्थालगायिका र्वषय कायािन्वयन भएको 
छैन ।  

सोही कायिनीतिमा भोगातधकार प्राप्त व्यजक्त वा तनकायले तलजमा पररणि गने म्याद समाप्त 
भएपतछ तनकायलाई त्यस्िो भोगातधकार अन्त्य भएको जानकारी गराउने र भोगातधकार पाएको संस्थाको 
नाम कट्टा गने व्यवस्था छ । र्वगिमा सरकारी जग्गाको भोगातधकार उपलब्ध गराउने सम्बन्धी 
कायिनीति, २०५९ बमोजजम िराइिका १३ जजललामा २ हजार ८५७ तबघा, पहाडका १७ जजललामा ४ 
हजार १४ रोपनी िथा दोलखा, दैलेख र कातलकोट जजललामा २६ हजार ७३८ वगितमटर जग्गा  
भोगातधकार ठदएकोमा २०७८ आषाढसम्म २१ जजललाका ३० तनकायलाइि १० लाख १ हजार वगि 
तमटर जग्गामार तलजमा उपलब्ध गराएको उललेख छ। यसरी कायिनीतिअनसुार तलजमा पररणि नभएका 
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बााँकी जग्गा सम्बजन्धि व्यजक्त/संस्थाको भोगातधकारको लगि कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा लगि 
कायम गनुिपदिछ । 

केही सरकारी तनकायले समेि आवश्यक प्रर्क्रया परुा नगरी सरकारी जग्गा जतमनमा संरर्ना 
खडा गरी व्यवसायजन्य कायिसमेि गरररहेका छन ्। उक्त अवस्थामा सरकारी जग्गा तलजमा तलएको 
समेि देजखदैन । तलज कायिनीतिको व्यवस्थाअनसुार यसप्रकारका जग्गाको अतभलेख राखी तनजश् र्ि 
शलुक तलने र्वषयमा मन्रालयबाट आवश्यक तनदेशन ठदने व्यवस्था तमलाउनपुदिछ ।  

11. जग्गाको हदबन्दी - भतूमसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै पररवारले तभरी मधेश समेि िराई क्षेरमा १० 
तबघा, काठमाडौँ उपत्यकामा २५ रोपनी र काठमाडौँ उपत्यका बाहेक सम्पूणि पहाडी क्षेरमा ७० 
रोपनीको हदसम्म जग्गा राख् नसक्ने व्यवस्था छ । उक्त ऐनमा नेपाल सरकारले सूजर्ि आदेशद्वारा 
िोर्कएको शििमा साविजतनक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा आयोजना र अन्य जशक्षण वा स्वास्थ्य 
संस्था, उद्योग, घर जग्गा व्यावसाय, सहकारी खेिीको लातग हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख् न स्वीकृति 
ठदनसक्ने व्यवस्था छ । यस वषिसम्म हदबन्दी छुट भएका १६७ संस्थाको पहाडिफि  ७६ हजार ७६६ 
रोपनी र िराईिफि  ८ हजार ४२९ तबघा जतमन रहेको छ । त्यस्िो सरु्वधा प्राप्त पररवार िथा संस्थाले 
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको उदे्दश्यअनरुूप उपयोग गरे/नगरेको सम्बन्धमा अनगुमन गरी यर्कन 
गनुिपदिछ।  

11.1 भतूम व्यवस्थापन िथा अतभलेख र्वभागको भ-ूअतभलेख सूर्ना प्रणालीको अतभलेखअनसुार एक व्यजक्तको 
नाममा लतलिपरुमा २८.८३ रोपनी जग्गा रहेको छ । लतलिपरुका उजललजखि व्यजक्त र एक अको 
व्यजक्तको संयकु्त नाममा जर्िवनमा ६६.६७ रोपनी घर जग्गा रहेको अवस्था छ । कानूनले िोकेको 
हदभन्दा बढी देजखएका ३.८३ रोपनी जग्गा सम्बन्धमा यर्कन गरी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनसुार  
कारबाही गनुिको अतिररक्त हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेका अन्य व्यजक्तको समेि छानतबन गनुिपदिछ । 

 उजललजखि जग्गाधनीले लतलिपरु उपमहानगरपातलका ५ )घ( १ को २ रोपनी जग्गा रजजिेसन 
नम्बर ५५४(क) २०७८।३।३१ बाट एक तनजी र्वद्यालयलाई रू.७ करोड ४ लाखमा तन:सगि गरेको 
देजखन्छ।यसरी हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा भएको व्यजक्तले तबक्री गरेको जग्गाको तलखि पास गने कायि 
कानून सम्मि भएको नदेजखएकोले सो तलखिबाट तबक्री भएको जग्गा भतूम सम्बन्धी ऐन, २०२१ को 
दफा ७(३) अनसुार जफि गनुिपदिछ । 

11.2 कम्पनी ऐन, २०६३ अन्िगिि दिाि भएका संस्थाहरूबाट सञ्चालन हुाँदै आएको घर जग्गाको व्यावसार्यक 
कारोबारलाई व्यवजस्थि गनिका लातग 'हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख् न छुट ठदने सम्बन्धमा जारी भएको 
आदेश, २०६८' ले काठमाडौँ उपत्यकामा ६० रोपनीभन्दा बढी जग्गा हाउजजङ्ग कम्पनीले खररद गनि 
नपाउने गरी हदबन्दी िोर्कएको छ। सो आदेश जारी हनुभुन्दा अगातड ४७ हाउजजङ्ग कम्पनीले काठमाडौँ 
उपत्यकामा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खररद गनि स्वीकृति माग गरेकोमा ४३ कम्पनीलाइि ६० रोपनीभन्दा 
बढी जग्गा खररदको स्वीकृति ठदएको पाइयो । उजललजखि कम्पनीहरूले पूविस्वीकृतिका आधारमा 
कारोबार गरररहेका छन ्।जग्गाको हदबन्दी छुट ठदने सम्बन्धी आदेश, २०७४ मा हाउजजङ्ग कम्पनीलाई 
हदबन्दी छुट ठदने सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नभएको र पर्हले स्वीकृति तलएका हाउजजङ्ग कम्पनीहरूको 
सम्बन्धमा समेि उललेख गरेको छैन । हदबन्दी छुट ठदने सम्बन्धमा र्वतभन्न समयमा िदथि प्रकृतिका 
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आदेश जारी गरेको र्वषयमा ित्पश्चािको कानूनले सम्बोधन नगरेको हुाँदा यस्िो स्वीकृतिबाट भए गरेका 
कायिहरू बन्द गनि सम्बजन्धिलाई तनदेशन ठदने गरी नीतिगि जस्थरिा कायम गनुिपदिछ । 

12. सरकारी िथा साविजतनक जग्गा - नेपाल सरकार (कायिर्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोजजम 
मन्रालयले सरकारी िथा साविजतनक जग्गाको रार्िय अतभलेख व्यवस्थापन गरी संरक्षण गनुिपने, जग्गा 
प्रशासन तनदेजशका, २०५८ को बुाँदा नं. ४१४ मा सरकारी र साविजतनक जग्गा अनसूुर्ी १९ र २० 
बमोजजमको ढााँर्ामा दिाि गरी अतभलेख अद्यावतधक राख् नपुने व्यवस्था छ। मन्रालयले ियार गरेको 
यस वषिको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा सरकारी जग्गा २९ लाख ७ हजार ५४२ हेक्टर र साविजतनक 
जग्गा ४० लाख ५३ हजार ७१४ हेक्टर रहेको उललेख छ ।उक्त प्रतिवेदनमा महोत्तरीको जलेश्वर, 
डोलपा, डडेलधरुा, सप्तरीको राजर्वराज िथा कञ् र्नपरु, अघािखााँर्ी, कञ् र्नपरुको महेन्रनगर र झलारी 
जस्थि मालपोि कायािलयअन्िगििको सरकारी िथा साविजतनक जग्गाको र्ववरण समावेश गरेको छैन। 
सबै मालपोि कायािलयबाट सरकारी साविजतनक जग्गाको अतभलेख प्राप्त गरी सरकारी/साविजतनक 
जग्गाको एकीकृि अतभलेख ियार गनुिपदिछ । 

13. सरकारी जग्गाको संरक्षण - मलुकुी देवानी संर्हिा, २०७४ को दफा ३०६ र ३०७ मा 
सरकारी, साविजतनक जग्गा तमर्ी, घसुाई आफ्नो कब्जामा राख् न नहनेु, नेपाल सरकारको स्वीकृति नभई 
यस्िो जग्गामा तनजी प्रयोजनको लातग कुनै संरर्ना तनमािण गरेको भएमा प्रमखु जजलला अतधकारीले 
त्यस्िो संरर्ना भत्काउन आदेश ठदने, नभत्काएमा आफैँ ले भत्काउनपुने व्यवस्था छ । यससम्बन्धी 
व्यहोरा तनम्नानसुार छन:् 

13.1  भतूमसधुार िथा मालपोि कायािलय, लतलिपरुका संयकु्त जग्गाधनी िीन जनाले छम्पी ७क. को सार्वक 
र्कत्ता नम्बर २६ को ९ रोपनी ८ आना जग्गा २०६७।८।५ मा राजजनामा पास गरी खररद गरेका 
छन ् । तनजहरूले सो जग्गा ट्रायल रे्कको लातग तनवेदन ठदएकोमा मालपोि कायािलयको 
२०६७।११।६ को तनणियबाट उक्त र्कत्ताको जग्गाको क्षेरफलमा ३ रोपनी ४ आना थप भई कुल 
क्षेरफल १२ रोपनी १२ आना कायम गरी जग्गाधनी दिाि से्रस्िामा कायम गरेको देजखन्छ । हाल 
उक्त जग्गा ४१ र्कत्तामा र्कत्ताकाट गरी र्वतभन्न व्यजक्तलाई तन:सगि गरेकोमा उक्त जग्गाको नापी नक्सा 
तभडान गदाि हाल कायम भएका ९ र्कत्तामा साविजतनक जग्गा िथा पिी जग्गा घसुाई क्षेरफल वरृ्ि 
गरेको देजखन्छ ।सार्वकको एक र्कत्ताबाट र्कत्ताकाट गरी रजजिेसन नं. ६३०५ग-२०७८।३।३० 
बाट तन:सगि गरेको र्कत्ताको जग्गाको थैली अङ्कको आधारमा रू.४ करोड ५२ लाख १७ हजार मूलय 
बराबरको जग्गा बढाएको देजखन्छ । यसरी साविजतनक जग्गा व्यजक्तको नाममा दिाि गने मालपोि र 
नापी कायािलयका ित्कालीन पदातधकारी िथा संलग्न व्यजक्तलाई मलुकुी देवानी संर्हिा, २०७४ को 
दफा ३११ िथा अन्य कानूनबमोजजम कारबाही गरी उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दिाि से्रस्िा 
खडा गनुिपदिछ । 

13.2 सार्वक महााँकाल, हाल बढुानीलकण्ठ नगरपातलका वडा नं.९ को दईु र्कत्ताको ३६.५६ रोपनी जग्गा 
नापी कायािलयको र्फलडबकु र मालपोि कायािलयको जग्गा धनी दिाि से्रस्िा र्किाबअनसुार सार्वकको 
धोतबखोला जतनई नेपाल सरकारको नाममा दिाि कायम रहेको देजखन्छ । लेखापरीक्षणको क्रममा 
२०७९।१।६ मा स्थलगि तनरीक्षण गदाि उक्त जग्गा र्वतभन्न व्यजक्तले कब्जा गरी कररब 100 घर 
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टहरा तनमािण गरी तनजी र्वद्यालय, ग्यााँस तडलर, मास ुपसल, र्कराना पसल,  गाडी ममिि केन्रलगायिका 
व्यवसाय सञ्चालन गरररहेको देजखयो । मालपोि कायािलय, र्ाबर्हलको २०७७।११।१४ को सोही 
स्थानको अन्य जग्गाको कारोबार मूलयको आधारमा उक्त जग्गाको मूलय रू.१ अबि ९७ करोड २३ 
लाख हनु आउछ । नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गा कब्जा गरी तनजी फाइदाको लातग प्रयोग 
गने व्यजक्त िथा संस्थाहरूलाई कानूनअनसुार आवश्यक कारबाही गरी अनतधकृि रूपमा तनमािण गरेका 
भौतिक संरर्नाहरू भत्काई नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गाको संरक्षण गनुिपदिछ । 

13.3 नापी कायािलय, र्ावर्हलमा रहेको र्वक्रम सम्वि ्२०२२ को नापीबाट कायम मोठ नम्बर ११/३३७१ 
र र्फलडबकुअनसुार १७.६३ रोपनी क्षेरफल भएको सार्वक र्पली ९(घ) र्कत्ता नम्बर २५५ को 
जग्गा धोतबखोला जतनई नेपाल सरकारको नाममा दिाि कायम रहेकोमा नयााँ नापी पतछको र्फलडबकु र  
जग्गा धनी दिाि से्रस्िा र्किाबमा महााँकाल ९(घ) र्किा नम्बर १७३ को ९.५३ रोपनी जग्गा सार्वकको 
धोतबखोला जतनई नेपाल सरकारको नाममा दिाि कायम भएको देजखयो।ित्कालीन ६ नम्बर नापी 
गोस्वारा कायािलय, वसनु्धरा, काठमाडौँले २०६४ जेठमा ियार गरेको नक्सासाँग हाल कायम नक्सा 
तभडान गदाि  र्कत्ता नम्बर १७३  सार्वक धोतबखोला कायम भएको सरकारी जग्गामध्ये ८.१० रोपनी 
क्षेरफल र्कत्ता नम्बर ४२, ४६, ४७, ९३ लगायिका २० र्कत्तामा घसेुको देजखन्छ । मालपोि 
कायािलय, र्ाबर्हलको रजजिेसन नं. २५३४(क) २०७७।११।१४ बाट पाररि भएको सोही स्थान 
आसपासको कारोबारको आधारमा रू.४३ करोड ६९ लाख पने उजललजखि जग्गा हालसार्वकको 
तनणियबाट कानून र्वपरीि व्यजक्तको नाममा दिाि गरेको पाइएकोले सो मा संलग्न मालपोि कायािलय र 
नापी कायािलयका ित्कालीन पदातधकारी िथा अन्य सम्लग्न व्यजक्तलाई मलुकुी देवानी संर्हिा, २०७४ 
को दफा ३११ िथा अन्य कानूनबमोजजम आवश्यक कारबाही गरी व्यजक्तको नाममा दिाि भएको 
साविजतनक जग्गा र्फिाि गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गनुिपदिछ । 

13.4 मालपोि कायािलय,र्ाबर्हलको रजजिेसन नं. ४०५१(क)-२०७८।३।१६ अनसुार एक तन:सगिकिािले 
रू.२ करोड ८६ लाखमा तन:सगि गरेको र्पली भरकाली-२, र्कत्ता नम्बर ९७ को २७१.९० वगितमटर 
जग्गा र्व.सं. २०२२ सालको नापी नक्सामा र्कत्ता नम्बर ८०० कायम भई १७२.६२ वगि तमटर 
क्षेरफल रहेको देजखन्छ । कायािलयमा रहेको नापी कायािलय, र्ाबर्हलले नयााँ नापीको आधारमा 
२०७६।१।१९ मा ९९.२८ वगि तमटर क्षेरफल थप गरी हालको र्कत्ता नम्बर ९७ मा २७१.९० 
वगि तमटर क्षेरफल कायम गरेको छ । सोही आधारमा मालपोि कायािलय र्ाबर्हलले २०७८।३।१६ 
मा जग्गाधनी दिाि से्रस्िा अद्यावतधक गरेको छ । र्वक्रम सम्वि ्२०२२ सालको नापी नक्सा र र्फलड 
बकुमा र्कत्ता नम्बर ७७८ र ८०० को बीर्मा गोरेटो बाटो र र्कत्ता नम्बर ८००, ७०७, ७७८ र 
७९९ को बीर्मा पिी जग्गा रहेकोमा नयााँ नापी पश् र्ाि ्गोरेटो र पिी जग्गा लोप भएको छ । 
कारोबार मूलय रू.१ करोड ४ लाख भएको सरकारी जग्गालाई तनजी जग्गामा घसुाएको सम्बन्धमा 
छानतबन गरी ित्कालीन जजम्मेवार पदातधकारी िथा व्यजक्तलाई मलुकुी देवानी संर्हिा, २०७४ को दफा 
३११ िथा अन्य कानूनबमोजजम कारबाही गरी उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गनुिपदिछ। 

14. जर्या बगानको जग्गा व्यजक्तको नाममा दिाि - भतूमसम्बन्धी ऐन,२०२१ को दफा १२ङ मा हदबन्दीभन्दा 
बढी जग्गा राख्न स्वीकृति पाएका कृर्ष फामि, उद्योग प्रतिष्ठान वा कम्पनीबाट उदे्दश्यअनरुूप प्रयोग भएको 
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नपाइएमा मन्रालयले जफि गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गने उललेख छ । २०२१ सालको 
नापीअनसुार झापाको पूवि-पजश्चम राजमागिसाँग जोतडएको अनारमनी-१को र्कत्ता नम्बर २३६(मोठ नम्बर 
१/५२) को ३ तबघा ६ कट्ठा जग्गा त्यसपतछ नापी हुाँदा २ हजार ९३५ वगि तमटर जग्गा छुट्याई 
सार्वकबमोजजम एक जर्या बगानको नाममा र्कत्ता नम्बर ४८ कायम गरेको मोठ नम्बर १३७/७३ र 
नापी कायािलय भरपरुको र्फलड बकुबाट देजखन्छ । सोही कायािलयका ३ जग्गाधनीले अनारमनी १, 

र्कत्ता नम्बर २३७ र ९५१ मा रहेको २ तबघा ८ कट्ठा ७१/
२ धरु जग्गा हालसार्वकको लातग 

२०६९।१२।१३ मा संयकु्त तनवेदन ठदएकोमा नापी कायािलयले २०७०।८।१ मा र्कत्ता नम्बर 
२३७ र ९५१ को जग्गा अनारमनी - १ को नक्सा तसट नम्बर १८०-७०४२ मा र्कत्ता नम्बर ४८, 

४९, ५१, ५२ र ५३ साँग तभडेको िर र्कत्ता नम्बर ४८ को जग्गा एक जर्या बगानका नाममा दिाि 
रहेकोले से्रस्िा तमलान गरी हालसार्वक गररठदन ु नपने जनाई र्फलड मरु्लुका र तमतसल मालपोि 
कायािलयमा र्फिाि गरेको देजखन्छ। नापी कायािलय भरपरुले पनु: २०७०।११।९ र 
२०७०।१२।१० मा र्कत्ता नम्बर ४८ को जग्गा उजललजखि तनवेदकमध्येका एक व्यजक्तको सार्वक 
र्कत्ता नम्बर २३७ तभरको जग्गा भएकाले तनजको नाममा हालसार्वक गरी से्रस्िा तमलान गनि परार्ार 
गरेको आधारमा मालपोि कायािलय भरपरुले २०७०।१२।१२ मा उक्त २ हजार ९३५ वगितमटर 
जग्गा जर्या बगानको नामबाट उक्त व्यजक्तको नाममा दिाि से्रस्िा कायम गरेको छ । जग्गा दिाि से्रस्िा 
(मोठ) र र्फलडबकु र्वपररि  जर्या बगानको नामबाट व्यजक्तको नाममा दिाि भएको सम्बन्धमा छानतबन 
गरी सम्बजन्धि व्यजक्त िथा पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाई उक्त जग्गा सार्वक जर्या बगानको नाममा 
से्रस्िा कायम गनुिपदिछ । 

15. सरकारी जग्गा दिाि - मालपोि ऐन, २०३४ को दफा २४(२) ले साविजतनक सरकारी जग्गा जसको 
नाममा जनुसकैु िररकाबाट दिाि गराए पतन नेपाल सरकारको नाममा कायम गने व्यवस्था छ । 
काठमाडौँको बानेश्वर र अनामनगरको सरकारी जग्गालाई मालपोि कायािलयका कमिर्ारीसमेिको 
तमलोमिोमा व्यजक्तको नाममा दिाि गराएको र्वषयमा उजरुी परेपतछ र्वतभन्न २९ र्कत्ताको ७ रोपनी ७ 
आना २ पैसा २ दाम जग्गा कायािलयको २०७८।१।१७ को तनणियले नेपाल सरकारको नाममा 
कायम गरे िापतन सार्वककै व्यजक्तहरूले भोगर्लन गरररहेका छन ्। उक्त सरकारी जग्गाको संरक्षण 
र सदपुयोग गनुिपदिछ । 

रक्सौल-अमलेखगञ्ज खण्डमा पने नेपाल गभरमेण्ट रेलवेको नाउाँमा रहेको १ हजार ७४९ तबघा 
जग्गा र्व.सं. २०२२ सालमा उक्त रेलवे बन्द भए पश् र्ाि त्यसको संरर्ना र जग्गा संरक्षण हनु नसक्दा 
अतिक्रतमि भएको छ । उक्त जग्गा हाल र्वतभन्न व्यजक्त/उद्योगहरूले कब्जा गरेका छन ्। यस 
सम्बन्धमा छानतबन गरी सरकारी जग्गाको संरक्षण गने व्यवस्था तमलाउनपुदिछ । साविजतनक स्रोि 
साधनको अपव्यय र अतिक्रमण रोक्न मन्रालयले पयािप्त ध्यान ठदई मािहिका तनकायलाई पररर्ालन 
गनुिपदिछ । 

16. भतूम बैङ्कको स्थापना - भ-ूउपयोग ऐन,२०७६ को दफा २१ मा नेपाल सरकारले आवश्यकिाअनसुार 
स्थानीय िहमा भतूम बैङ्क स्थापना गनि सक्ने उललेख छ । रार्िय भतूम नीति, २०७५, पन्रौ योजना र 
२०७७।७८को नीति िथा कायिक्रममा भतूम बैङ्क स्थापना र सञ्चालन गररने उललेख छ । त्यसैगरी  
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२०७७।७८ को बजेट वक्तव्यमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय िहको सहलगानीमा ३०० स्थानीय िहमा 
भतूम बैङ्कका इकाई स्थापना गररने, बााँझो जतमन धेरै भएका स्थानीय िहबाट भतूम बैङ्क स्थापना शरुु गरी 
क्रमश: सबै स्थानीय िहमा लागू गररने, भतूम बैङ्कमा शेयर लगानी गनि रू.५० करोड व्यवस्था गररने 
उललेख छ । दशौँ पञ्चवषीय योजनादेजख नै भतूम बैङ्क स्थापना गने व्यहोरा उललेख हुाँदै आए िापतन सो 
सम्बन्धी र्वस्ििृ कायि योजना,सङ्गठन संरर्ना िथा आवश्यक कानून बन्न नसकेको कारण लागू हनु 
सकेको छैन । आवतधक योजना, नीति िथा कायिक्रम र बजेट वक्तव्यमा उललेख भएका र्वषयहरू 
कायािन्वयन हनुपुदिछ । 

17. सहकारी प्रवििन कायिक्रम - सहकारी ऐन, २०७४ मा सहकारी संस्थाहरूको तनरीक्षण िथा अनगुमन 
गने जजम्मेवारी रजजिार वा रजजिारबाट अतधकार प्राप्त अतधकारीको हनेु उललेख छ । सहकारी प्रवििनको 
लातग सहकारीसाँग सम्बजन्धि अनगुमन, िातलम, गोष्ठी, सेतमनार,आठद सहकारी र्वभाग िथा सहकारी 
प्रजशक्षण केन्रले सञ्चालन गदै आएको छ । सोही र्कतसमका अनगुमन, प्रजशक्षण र गोष्ठी िथा सेतमनार 
सञ्चालन गनि एक सहकारी महासंघलाइि मन्रालयले रू.२ करोड ३५ लाख ९७ हजार तनःशिि अनदुान 
उपलब्ध गराएको देजखयो । एकै प्रकृतिका कायिहरू फरक फरक तनकायबाट सम्पादन गदाि समन्वय 
गरी दोहोरो नहनेु गरी सञ्चालन गनुिपदिछ।  

18. सहकारी प्रवििन कोष - सहकारी ऐन, २०७४ मा सहकारी प्रवििन कोषमा सहकारी संस्थाहरूको जगेडा 
कोषमा रहेको रकमको ०.५ प्रतिशिले रकम साधारण सभाबाट लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनमुोदन भएको 
१५ ठदनतभर सहकारी संस्थाले कोषको खािामा रकम जम्मा गनुिपने व्यवस्था छ ।कोषमा रकम जम्मा 
नगने सहकारीको लगि खडा गरी आवश्यक कारबाहीको लातग र्वभागमा लेखी पठाउने व्यवस्था भए 
पतन देशभररका २९ हजार ८८६ सहकारी संस्थामध्ये अतधकांश संस्थाले उक्त कोषमा रकम जम्मा 
गरेका छैनन ्।कोषमा गि वषिको जजम्मेवारी रू.१ करोड ६९ लाख २१ हजार र यो वषिको थप रू.३ 
करोड ८ लाख ४८ हजार समेि रू.४ करोड ७७ लाख ६९ हजार मौज्दाि रहेको छ ।कोष 
सजर्वालयले सहकारीहरूबाट र्ववरण सङ्कलन नगरी बैङ्क स्टेटमेण्टको आधारमा कोषमा एकमषु्ठ आम्दानी 
जनाउने गरेकोले रकम दाजखला गने सहकारीको र्ववरण यर्कन हनेु अवस्था छैन । सहकारी संस्थाहरूको 
अनगुमन गरी कोषमा जम्मा भएको रकम प्रभावकारी िवरले पररर्ालन गनुिपदिछ । 

19. समस्याग्रस्ि सहकारी संस्था - सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ मा सहकारी संस्थाको तनरीक्षण र 
जााँर्वाट सदस्यहरूको र्हि र्वपरीि कायि गरेमा, सहकारीसम्बन्धी ऐन, तनयम र्वपरीि कायि गरेमा, 
आतथिक संकट परेमा सहकारी र्वभागका रजजिारको तसफाररसमा मन्रालयले सहकारी संस्थाहरूलाई 
समस्याग्रस्ि घोषणा गनि सक्ने व्यवस्था छ । बर्ि िथा ऋणको कारोबार गने समस्याग्रस्ि सहकारी 
संस्थाहरूको छानतबन गनि गठठि जााँर्बझु आयोग, २०७० को प्रतिवेदनअनसुार १५३ सहकारी संस्था 
समस्याग्रस्ि देजखएकोमा मन्रालयले २०७४ मा १२ सहकारी संस्था मार समस्याग्रस्ि घोषणा गरेको 
र १४१ संस्था समस्याग्रस्ि घोषणा गनि बााँकी रहेको देजखन्छ । बर्िको र्हनातमना गरी हाल कारबाहीमा 
परेको एक सहकारीलाई समेि समस्याग्रस्ि घोषणा गरेको पाइएन । समयमै समस्याग्रस्ि घोषणा 
नगरेको वा र्ढलो घोषणा गरेको कारण सहकारीहरूवाट उठ्न सक्ने रकम पतन नउठ्ने अवस्था उत्पन्न 
भएको छ । प्रतिवेदनमा उललेख गरे बाहेक सहकारी र्वभागको तनरीक्षणबाट ऐन र्वपरीि कायि गरी 
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आतथिक सङ्कटमा परेका सहकारीहरूलाई समस्याग्रस्ि संस्था घोषणा गरेको देजखाँदैन ।प्रतिवेदनका 
सझुाउको कायािन्वयन िथा नेपाल राि बैङ्कलगायि अन्य तनकायसाँग समन्वय गरी अनगुमनलाई थप 
प्रभावकारी बनाई सविसाधारणको बर्ि रकम जोजखमरर्हि बनाउन गि र्वगि वषिसमेि औलँयाइएकोमा 
अपेजक्षि सधुार भएको देजखएन ।  

20. गरीब पररर्यपर - गरीब पररवार पर्हर्ानको लातग आवश्यक िथ्याङ्क सङ्कलन िथा र्वश्लषेण गने िथा 
पर्हर्ान भएका पररवारलाई पररर्यपर र्विरण गने प्रर्क्रयालाई व्यवजस्थि गनि गरीब पररवार पर्हर्ान 
िथा पररर्यपर र्विरण तनदेजशका, २०७५ जारी भएको छ । र्वगिमा गरीब घर पररवार सहयोग 
समन्वय बोडिको सजर्वालय माफि ि ्२६ जजललामा गररएको गरीब घर पररवार पर्हर्ान सवेक्षणबाट ३ 
लाख ९१ हजार ८३१ गरीब घरपररवार पर्हर्ान गरेको छ । त्यसैगरी बााँकी ५१ जजललामध्ये यो वषि 
सम्म २३ जजललाबाट सङ्कलन भएको ११ लाख १० हजार ७७० िथ्याङ्क प्रशोधन िथा र्वश् लेषण भएको 
मन्रालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा उललेख छ । र्वगिमा गरीब पररवारको रूपमा पर्हर्ान भएका 
सबैलाई पररर्यपर र्विरण हनु सकेको छैन । प्राप्त र्ववरणअनसुार २०७५।७६ को ८ लाख ५० 
हजार लगायि हालसम्म सङ्कलन भएका घर पररवारको िथ्याङ्क र्वश्लषेण र वगीकरण गरी गरीब पररवारको 
सूर्ीमा पने संख्या यर्कन हनु बााँकी रहेको छ।समयमा कायि योजना बनाई गरीब पररर्यपर र्विरण 
गने कायि सम्पन्न गनुिपदिछ । 

21. मेतसन खररद - मन्रालयले नक्सा प्रणालीलाई तडजजटलाईज गनिको लातग एटीएम शैलीको नक्सा ठदने 
मेतसन २०७७।३।१७ सम्म आपूतिि गनि एक आपूििकसाँग २०७६।११।१७ मा रु=१९ लाख ८९ 
हजारको खररद सम्झौिा गरेको र सबै उपकरणको आपूतिि र जडान भएपतछ भकु्तानी हनेु उललेख छ। 
मन्रालयले उक्त मेतसनको तबल, जााँर्पास िथा जजन्सी दाजखला प्रतिवेदन संलग्न गरी २०७८।३।२३ 
मा परैु रकम भकु्तानी  गरेको छ ।उक्त मेतसन लेखापरीक्षणको समय २०७९।१।२० पश् र्ाि आपूतिि 
भए पतन उपयोगमा आएको देजखएन । मागबमोजजमको मेतसन आपूतिि नहुाँदै अजन्िम भकु्तानी ठदएको 
सम्बन्धमा सम्बजन्धि पदातधकारी िथा आपूतििकिाि जजम्मेवार हनुपुदिछ ।   

22. उपकरण खररद  गरीब घर पररवार पर्हर्ान िथा पररर्यपर र्विरण कायिक्रमको िथ्याङ्क प्रशोधनका 
लातग छुटै्ट सभिर स्थापनाको गनि २०७७।३।२० सम्म आपूतिि गनि २०७७।२।१४ मा एक 
आपूििकसाँग रू.३७ लाख ३४ हजारको खररद सम्झौिा भएकोमा िोर्कएको समयमा आपूतिि हनु नसकी 
२०७७।९।१९ सम्म म्याद थप भएको देजखन्छ । सम्झौिाको बुाँदा नं.२ मा सबै उपकरणको आपूतिि 
र जडान भई तनरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएपतछ भकु्तानी ठदने व्यवस्था रहेकोमा २०७७।९।२६ को 
जााँर्पास प्रतिवेदनमा अपरेर्टङ्ग तसस्टम सपोटि जडान नभएको उललेख छ । मन्रालयले सो तसष्टम 
जडान भएको सतुनजश्चि नगरी गि वषिको भकु्तानी रू.४ लाख ३३ हजार र यो वषि रू.३३ लाख १ 
हजारसमेि रू.३७ लाख ३४ हजार भकु्तानी गरेको छ । उक्त सभिर लेखापरीक्षण अवतध (२०७९ 
वैसाख) सम्म पतन प्रयोगमा लयाएको देजखएन । यस सम्बन्धमा मन्रालयले छानतबन गरी जजम्मेवार 
व्यजक्तलाई जवाफदेही बनाउनपुदिछ । 
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भतूम व्यवस्थापन िथा अतभलेख र्वभाग 
सविसाधारण जनिाको सेवा, सरु्वधा र आतथिक र्हि कायम राख् न भ÷ूअतभलेख िथा से्रस्िा व्यवजस्थि गरी 

भ÷ूसूर्ना प्रणालीको र्वकास गने उदे्दश्यले सार्वकको मालपोि र भतूमसधुार र्वभागलाई एकीकरण गरी २०५७ 
सालमा र्वभागको स्थापना भएको हो । 

23. कायि सञ्चालन कोष - भतूम व्यवस्थापन सदुृढीकरण कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वतध, २०६७ मा सार्वकका 
जजलला र्वकास सतमति, गाउाँपातलका िथा नगरपातलकाबाट प्राप्त रकम बााँडफााँट गरी रू.६ लाख मालपोि 
कायािलयले खर्ि गने र सोभन्दा मातथको रकम र्वभागको कोषमा जम्मा गनुिपने व्यवस्था छ ।कोषमा 
गि वषिसम्म रू.१९ करोड ३७ लाख ११ हजार रहेकोमा यो वषिको रू.२५ लाख ८० हजार 
आम्दानीसमेि रू.१९ करोड ६२ लाख ९१ हजारमध्ये रू.१७ करोड ९२ लाख ८९ हजार खर्ि भै 
रू.१ करोड ७० लाख २ हजार मौज्दाि देजखन्छ । कोषमा रहेको मौज्दाि रकम संघीय सजञ्चि कोषमा 
दाजखला गनुिपदिछ । 

24. अतनवायि बर्ि   भतूम सम्बन्धी ऐन,२०२१ को दफा ५९ख मा कुनै व्यजक्तले अतनवायि बर्िको रकम 
र्फिाि तलन र्ाहेमा यो दफा प्रारम्भ भएको तमति (आठौँ संशोधन २०७६।१०।२८) ले एक वषितभर 
सोको प्रमाणसर्हि कायािलयमा तनवेदन ठदनपुने र म्यादतभर तनवेदन पनि नआएमा अतनवायि बर्िको 
रूपमा जम्मा भएको रकम राजस्व खािामा दाजखला गनुिपने व्यवस्था छ । भतूमसधुार िथा मालपोि 
कायािलय र्वराटनगरको प्रगति प्रतिवेदनमा अतनवायि बर्ििफि  र्फिाि गनि बााँकी रू.६८ लाख १७ हजार, 
असलु गनि बााँकी ऋण रू.८७ लाख ६६ हजार र बैङ्कमा मौज्दाि रू.६६ लाख १० हजार रहेको 
उललेख छ । उजललजखि अवतधमा बर्ि र्फिािको लातग तनवेदन प्राप्त भएको अतभलेखबाट नदेजखएकोले 
बैङ्क मौज्दाि रकम सजञ्चि कोषमा दाजखला गनुिपदिछ ।  

25. राजस्व र्हनातमना   सार्वक आतथिक कायिर्वतध ऐन, २०५५ को दफा १३ मा आफ्नो जजम्मामा आएको 
सरकारी नगदी सोही ठदन वा त्यसको भोतलपलट यथास्थानमा दाजखला नगरी १५ ठदनभन्दा बढी र्ढलो 
गरेर जम्मा गरेमा २५ प्रतिशिसम्म जररबाना गरी नगद दाजखला गनि लगाई कसूरको माराअनसुार 
प्रर्तलि कानूनबमोजजम र्वभागीय कारबाही समेि गनि गराउन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा आतथिक कायिर्वतध 
िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा २८ मा सार्वकको ऐनमा भएको जररबाना १० प्रतिशि 
कायम गरी अन्य  कारबाही सार्वककै कानून सरह रहेको छ । भतूमसधुार िथा मालपोि कायािलय, 
कलैया,बाराका एक कमिर्ारीले २०७५ श्रावणमा रजजिेसन फााँट 'ग' मा कायिरि रहाँदा असलु गरेको 
रजजिेसन दस्िरु,सेवा शलुक र पुाँजीगि लाभकर समेिको नगद राजस्व रू.७७ लाख ३८ हजार सम्बजन्धि 
राजस्व खािामा दाजखला गरेको छैन। सोही कमिर्ारी मालपोि कायािलय, तसमरा, बारामा 
२०७५।४।२९ देजख २०७६।१।१२ सम्म तनतमत्त कायािलय प्रमखु भई कायिरि रहाँदा कायािलयले 
असलु गरेको रजजिेसन दस्िरु, सेवा शलुक िथा पुाँजीगि लाभकरमध्ये रू.४ करोड ५१ लाख ४० 
हजार सम्बजन्धि राजस्व खािामा दाजखला गरेको छैन। राजस्व रकम दाजखला नगरी र्हनातमना गने 
कमिर्ारीबाट दाजखला गनि बााँकी राजस्व र सोमा लाग्ने जररबानासमेि असलु गरी कानूनबमोजजम  
कारबाही गनुिपदिछ । 
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मालपोि कायािलय, धनकुटाले २०७७।७८ मा नगदी रतसदवाट असलु गरेको राजस्वमध्ये 
रू.६७ लाख ७९ हजार राजस्व दाजखला नगरेकोले नगदी रतसद जजम्मा तलने कमिर्ारीले कायािलयमा 
कायिरि अवतधको कारोबार छानतबन गनि लेखी पठाएकोमा २०७५।७६ देजख २०७८।७९ अवतधमा 
मस्यौट गरेको रकममा ब्याजसमेि रू.१ करोड ६७ लाख ८ हजार असलु गरेको जानकारी ठदएको 
छ। लेखापरीक्षणबाट औलँयाएको रकम र ब्याजमार असलु गरेर उन्मूजक्त नठदई प्रर्तलि कानूनअनसुार  
थप कारबाही गनुिपदिछ ।  

26. तडजजटाइजेसन - र्वभागअन्िगििका मालपोि कायािलयहरूमा तलखि पाररि सम्बन्धी कामलाई 
तडजजटाइजेसन गने क्रममा र्वकास गरेको िीन सफ्टवेयरमध्ये जग्गा अतभलेख सूर्ना व्यवस्थापन प्रणाली 
१२६ मालपोि कायािलयमा लागू भए िापतन सफ्टवेयरले सबै सूर्ना उपलब्ध गराउन सकेको छैन । 
र्वभागले एक सेवा प्रदायकसाँग २०७६ सम्मका मोठ िथा परुाना से्रस्िा कम््यटुरकृि गने कायि 
२०७८।३।१४ मा सम्पन्न गनि २०७६।४।१६ मा रु १३ करोड ५३ लाख ६२ हजारको सम्झौिा 
गरेको छ । सो कायिका लातग रू.५ करोड ९७ लाख ९३ हजार भकु्तानी भएकोमा हालसम्म कायिसम्पन्न 
भएको छैन ।  

भ-ूसेवा प्रणाली ७१ मालपोि कायािलयमा मार लागू भएकोमा मध्यस्ि बेगर सेवाग्राही आफैँ ले 
उपयोग गनि सकेका छैनन ्। जग्गाको कारोबारमा संलग्न लेखापढी व्यवसायीको मार पहुाँर् रहेको 
छ। यी िीनवटै प्रणाली मालपोिको सेवा प्रवाहको आधतुनकीकरणका लातग प्रयोगमा लयाइएको भए 
िापतन एक आपसमा अन्िरआवििा गने प्रणाली र्वकास गरेको छैन । र्वभागले यो सफ्टवेयरलाई मूल 
प्रणालीमा आवि गराई सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा लयाउनपुदिछ । 

27. घटी थैली - मालपोि तनयमावली, २०३६ को तनयम ५ख मा न्यूनिम मूलय तनधािरण सतमतिले प्रत्येक 
वषिको आषाढ मसान्ि तभर जग्गाको न्यूनिम मूलय तनधािरण गने र न्यूनिम मूलय तनधािरण गने आधारहरू 
आफैँ ले िोक्न सक्ने व्यवस्थाअनसुार २०७७।७८ को लातग जग्गाको न्यूनिम मूलय तनधािरण 
गरेका  छन ् । मालपोि कायािलय, भरपरुको रजजिेसन नम्बर ४ र ६ अनसुार एक व्यजक्तले 
२०७७।४।१ मा अनारमनी ३ का र्कत्ता नम्बर ९५,९६ र १७० को २५३.९३ वगितमटर क्षेरफल 
भएका जग्गा रू.२१ लाखमा खररद गरेकोमा रजजिेसन नम्बर २०।२०७७।४।२ बाट आफैँ  
सञ् र्ालक रहेको  तनजी अस्पिाललाई रू.३ करोड ४० लाख थैली अङ्क कायम गरी तन:सगि गरेको 
देजखयो । एक ठदनको फरकमा रू.३ करोड १९ लाख फरक थैली कायम गरी जग्गाको खररद तबक्री 
कारोबार गने कायि प्रर्तलि बजार व्यवहार अनरुूप भएको नदेजखएकाले सो सम्बन्धमा छानतबन गरी 
एक ठदनको फरकमा घटी थैली कायम भएको कारणले रजजिेसन दस्िरु रू.१२ लाख ७६ हजार असलु 
गरी रू.२१ लाखमा खररद गरेको जग्गा रू.३ करोड ४० लाखमा तन:सगिकिाि आफैँ  सञ्चालक रहेको 
संस्थालाई तबक्री गदाि छुट भएको करलगायिका र्वषयमा थप छानतबन गरी असलु गनुिपदिछ ।  

28. रजजिेसन र दृर्ष्टबन्धकको मूलयाङ्कन - न्यूनिम मूलय तनधािरण सतमतिले प्रत्येक वषिको आषाढ मसान्ि 
तभर जग्गाको न्यूनिम मूलय तनधािरण गने र न्यूनिम मूलय तनधािरण गने आधारहरू आफैँ ले िोक्न सक्ने 
व्यवस्थाअनसुार सतमतिले भौतिक पूवािधार, सडक, र्वगिका पाररि तलखि र्लन र्लिीको खररद तबक्री 
मूलय र दृर्ष्टबन्धकको मूलयलाई आधार मान्ने गरेका छन ्। बैङ्क िथा र्वत्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, 
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२०७३ को दफा ५५मा राि बैङ्कको तनदेशन िथा सञ्चालक सतमतिले तनधािरण गरेको कजाि नीतिको 
अधीनमा रही बैङ्क िथा र्वत्तीय संस्थाले प्रयोजन खलुाएर मार कजाि प्रवाह गनुिपने र कजाि ठदाँदा आफूलाई 
मान्य हनेु र्ल अर्ल सम्पजत्त सरुक्षण तलई वा अन्य उजर्ि जमानीलाई आफ्नो र तनक्षेपकिािको र्हिको 
सरुक्षा हनेुगरी कजाि प्रवाह गनुिपने व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्न छन:् 

28.1 भतूमसधुार िथा मालपोि कायािलय, भरपरुको २०७७।४।२ को राजजनामा तलखिबाट अनारमनी ३ 
को ५७१.४८ वगितमटर  क्षेरफल भएका  ५ र्कत्ता जग्गा एक तनजी अस्पिालले आफ्नै सञ्चालकबाट 
रू.८ करोड थैली अङ्क कायम गरी खररद गरेकोमा सोही जग्गा िथा तलग-लगापाि समेि २०७७।४।४ 
मा सोही कायािलयबाट र्वतभन्न ४ र्वत्तीय साँस्थासाँग दृर्ष्टबन्धक तलखि पाररि गरी रू.१ अबि ७४ करोड 
ऋण तलएको देजखयो । सञ्चालकले अस्पिाललाई तबक्री गरेको जग्गाको तलखिमा तलग-लगापािको 
मूलय समावेश गरेको छैन । जग्गाधनीले  आफ्नो अर्ल सम्पजत्तको खररद मूलयभन्दा अतधक मूलयाङ्कन 
गराई र्वत्तीय संस्थाबाट ऋण तलंदा सविसाधारण तनक्षेपकिािहरूको तनक्षेप जोजखममा पने भएकाले 
वास्िर्वक मूलय भन्दा अतधक कजाि प्रवाह गरेको कारोबारको र्वश्वसनीयिा सम्बन्धमा नेपाल राि बैङ्कले 
सम्बजन्धि बैङ्कहरूको प्रभावकारी अनगुमन गरी सविसाधारणको तनक्षपेको सरुक्षा गनुिपदिछ । एक ठदनको 
फरकमा रजजिेसन प्रयोजनमा जग्गाको थैली अङ्क न्यून देखाउने िर सोही जग्गा दृर्ष्टबन्धक गदाि खररद 
मूलय भन्दा २२ गणुा बढी थैली अङ्क कायम गदाि घटी राजस्व प्राप्त हनेु गरी गरेको कारोबार सम्बन्धमा 
कायािलयले थप छानतबन गरी छुट भएको राजस्व यर्कन गरी असलु गनुिपदिछ । 

28.2 भतूमसधुार िथा मालपोि कायािलय, र्वराटनगरको तलखिअनसुार एक तनजी बाल अस्पिालले  
२०७५।१०।२८ मा रू.८ करोड ७ लाख ११ हजारमा खररद गरेको र्वराटनगर-१० को रङ्गलेी 
जाने मूल बाटोमा पने १ हजार ७०० वगितमटर क्षेरफल भएको र्ार र्कत्ता जग्गा खररद मूलयलाई नै 
हालको थैली कायम गरी एक तनजी कम्पनीलाई २०७७।१२।१२ मा तबक्री गरेको छ । तनजी 
कम्पनीले उक्त जग्गा सोही ठदन एक वाजणज्य बैङ्कमा रू.६७ करोड ८० लाखमा तधिो राखी ऋण तलन 
यसै कायािलयबाट दृर्ष्टबन्धक तलखि पास गरेको छ । दवैु कम्पनीको सञ्चालक एकै व्यजक्त रहेका र 
खररद मूलय िथा तधिो अङ्क बीर् रू.५९ करोड ७२ लाख ८९ हजार फरक परेकोले दईु कम्पनी 
बीर्को कारोबार सामान्य बजार व्यवहारअनसुार पतन देजखएन । उक्त जग्गाको कारोबार सम्बन्धमा 
छानतबन गरी छुट भएको राजस्व यर्कन गरी असलु गनुिपदिछ ।  

28.3 भतूमसधुार िथा मालपोि कायािलय, कलैयाको तलखिअनसुार सवारीसाधनको कारोबार गने एक तनजी 
कम्पनीले सार्वक प्रसौनी-२ को १-१८-७ तबघा क्षेरफल भएको ६ र्कत्ता जग्गा २०७८।३।२३ मा 
रू.१२ करोड ७६ लाख ५० हजारमा खररद गरेकोमा भोतलपलटै एक वाजणज्य बैङ्कमा रू.३४ करोडमा 
तधिो बन्धक राखी ऋण तलएको छ । सो जग्गाको मूलय एक ठदनको फरकमा रजजिेसन तलखि र 
दृर्ष्टबन्धक तलखिमा रू.२१ करोड २३ लाख ५० हजार फरक परेकोले वास्िर्वक बजार मूलयअनसुार 
कारोवार भएको देजखएन । उक्त जग्गाको कारोबार सम्बन्धमा छानतबन गरी छुट भएको राजस्व यर्कन 
गरी असलु गनुिपदिछ । 

29. कर तनयोजन -  आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३५ मा करमजुक्त योजनाको भागको रूपमा गररएको 
कुनै प्रबन्ध वा प्रबन्धको कुनै भागलाई पनुः र्ारररीकरण गनुिपने व्यवस्था छ । सोही ऐनको अनसूुर्ी-
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१ मा कम्पनीको आयमा २५ प्रतिशि कर लाग्ने व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा 
तनम्नानसुार छन:् 

29.1 भतूमसधुार िथा मालपोि कायािलय, र्वराटनगरअन्िगिि एक तनजी कम्पनीको नाममा थलाहा-१ख मा 
रहेको १२ र्कत्ता जग्गा आफ्नै सञ्चालकहरूलाई २०७७।८।१० मा रू.१ करोड ९३ लाख ३ 
हजारमा राजजनामा पास गरी तन:सगि गरेकोमा सञ्चालकहरूले सोही ठदन राजजनामा पास गरी कृर्ष सम्बन्धी 
अको दईु फमिलाई रू.५ करोड १५ लाख ३९ हजारमा तबक्री गरेका छन ्। तन:सगिकिाि कम्पनीले 
सञ्चालकलाई थोरै मूलयमा तबक्री गरी ५ प्रतिशिमार लाभकर तिरी कर तनयोजन गरेको देजखएकोले 
फरक परेको थैली रू.३ करोड २२ लाख ३६ हजारमा घटी हनु गएको २० प्रतिशि कर रू.६४ 
लाख ४७ हजार सम्बजन्धि आन्िररक राजस्व कायािलयमा आय-र्ववरण पेस गनि लगाई असलु गनुिपदिछ। 

29.2 मालपोि कायािलय, भरिपरुको रजजिेसन नं. ३७४२ग २०७८।१।१६ अनसुार कृर्ष सम्बन्धी एक 
कम्पनीले र्कत्ता नम्बर१९०७,९६७ र ९६९ को १० हजार ५१३ वगितमटर जग्गा ६ जनाको नाममा 
संयकु्त दिाि रहने गरी रू.१ करोड ७९ लाख ९० हजारमा राजजनामा पाररि गरेकोमा उजललजखि ६ 
जनाले सो जग्गा रजजिेसन नं.३७६१ बाट २०७८।३।२२ मा आफ्नै पररवारका सदस्य सञ्चालक 
रहेको पोतलस्याक उत्पादन गने अको कम्पनीललाई रू.१० करोड ७८ लाख २१ हजारमा तबक्री गरेको 
छ । तन:सगिकिाि कम्पनीले २५ प्रतिशि करबाट उन्मजुक्त पाउन बीर्मा कम थैलीको कारोबार खडा 
गरी ५ प्रतिशि पुाँजीगि लाभकरमार तिरेको देजखएकोले दईु कारोबारबीर्को फरक रकम रू.८ करोड 
९८ लाख ३१ हजारमा २० प्रतिशिले हनेु आयकर रू.१ करोड ७९ लाख ६६ हजार असलु गनुिपदिछ। 

29.3 भतूमसधुार िथा मालपोि कायािलय,तडललीबजारको रजजिेसन नं. २७९घ अनसुार तनजी कम्पनीको रूपमा 
दिाि एक कलेजले काठमाडौँ महानगरपातलका-३ को र्कत्ता नम्बर १७६ को ६७६.२० वगि तमटर 
जग्गा र सोमा तनतमिि घर २०७७।६।१८ मा आफ्नै एकल र्हस्सेदारलाई रू.८ करोडमा तबक्री गरी 
१.५ प्रतिशि अतग्रम कर दाजखला गरेको छ । उजललजखि खररदकिािले सोही घर-जग्गा 
२०७७।१०।७ मा एक व्यजक्तलाई रू.१३ करोडमा तबक्री गरी खर्ि कट्टी पतछको लाभमा ५ प्रतिशि 
पुाँजीगि लाभकर दाजखला गरेको छ ।कलेजले संस्थागि लाभमा लाग्ने २५ प्रतिशि आयकरलाई कम 
गनि सम्बि व्यजक्तलाई न्यून थैलीमा तबक्री गरी कर तनयोजन गरेकोले थप छानर्वन गरी न्यून थैली 
अङ्क रू.५ करोडमा छुटेको २० प्रतिशि आयकर रू.१ करोड र शलुक समेि र्हसाव गरेर कर तनधािरण 
गरी  असलु गनुि पदिछ । 

29.4 भतूमसधुार िथा मालपोि कायािलय,कलैयाको तलखिअनसुार लतलिपरु ठेगाना भएको एक तनजी कम्पनीले 
प्रसौतन वडा न २ को १ तबघा ३ कट्ठा १२ धरु क्षरेफल भएको र्ार र्कत्ता जग्गा २०७८।२।२६ 
मा रू.२ करोड ५६ लाख ५० हजारमा दईु व्यजक्तलाई तबक्री गरेकोमा सोही जग्गा उक्त खररदकिािले 
२०७८।३।२३ मा सवारी साधन सम्बन्धी कारोबार गने अको एक तनजी कम्पनीलाई पनु: रू.१० 
करोड २० लाखमा तन:सगि गरेको छ ।  

सोही कायािलयको अको तलखिअनसुार लतलिपरु ठेगाना भएको सोही कम्पनीले २०७१ सालमा 
खररद गरेको प्रसौतन-२ कै १४ कट्ठा १५ धरु क्षेरफल भएको दईु र्कत्ता जग्गा २०७८।२।२३ र 
२६ मा कम्पनीकै एक सम्बि व्यजक्तलाई रू.२६ लाख ५५ हजारमा तन:सगि गरेकोमा उक्त सम्बि 
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व्यजक्तले पतन सवारी साधन सम्बन्धी कारोबार गने उजललजखि तनजी कम्पनीलाई नै २०७८।३।२३ 
मा रू.२ करोड ८० लाखमा तबक्री गरेको छ ।  

 स्थानीय िहको दवैु तसफाररसमा घर-बाटोको जस्थति यथावि रहे पतन १ मर्हनाको अन्िरालमा 
जग्गाको मूलयमा क्रमश: र्ार गणुा र दश गणुा अन्िर रहेबाट लतलिपरु ठेगाना भएको कम्पनीले 
मनुाफामा लाग्ने २५ प्रतिशि करबाट उन्मजुक्त पाउन बीर्मा कम थैलीको कारोबार खडा गरी कर 
तनयोजन गरेको देजखन्छ । यस प्रकार सम्बि पक्षबीर् भएको कारोबारको मनुाफा रू.२ करोड ५२ 
लाख ७८ हजार र दोस्रो कारोबारको मनुाफा रू.७ करोड ५७ लाख ७३ हजार समेि रू.१० करोड 
१० लाख ५१ हजारमा २० प्रतिशिले हनेु आयकर रू.२ करोड २ लाख १० हजार असलु गनुिपदिछ। 

30. पुाँजीगि लाभकर - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५क (५) र जग्गा िथा घर जग्गा तनःसगिमा 
पुाँजीगि लाभकर सम्बन्धी तनदेजशका, २०७२ बमोजजम जनुसकैु र्कतसमबाट स्वातमत्त्व प्राप्त गरेको जग्गा 
िथा घरजग्गा भए िापतन ५ वषि अवतध नपगेुको भए ५ प्रतिशि र ५ वषि अवतध पगेुको भए २.५ 
प्रतिशि पुाँजीगि लाभकर तलनपुने व्यवस्था रहेकोमा सोअनसुार पुाँजीगि लाभकर असलु नभएका व्यहोरा 
तनम्नानसुार छन।् 

30.1 मालपोि कायािलय, लतलिपरु, र्ाबर्हल र भैरहवाका ४1 तन:सगिकिािले पााँर् वषिभन्दा कम अवतध 
स्वातमत्व भएको जग्गा तन:सगि गदाि ५ प्रतिशिका दरले पुाँजीगि लाभकर असलु गनुिपनेमा २.५ 
प्रतिशिका दरले मार असलु गरेकोले तन:सगि रकम रू.75 करोड 22 लाख 4७ हजारमा रू.२ करोड 
15 लाख पुाँजीगि लाभकर घटी असलु गरेका छन ्।उक्त रकम असलु गनुिपदिछ । 

30.2 मालपोि कायािलय, तसमराले २०७५।७६ मा र्ौध तन:सगिकिािहरूले ५ वषिभन्दा कम अवतध स्वातमत्व  
भएको रू.३ करोड २६ लाख ६० हजार मूलयको जग्गा तन:सगि गरेकामा रू.१५ लाख ८५ हजार 
पुाँजीगि लाभकर असलु गरेको छैन ।उक्त रकम असलु गनुिपदिछ ।   

31. थैली - मालपोि कायािलयबाट पाररि हनेु तलखिमा जग्गाको बाटोको स्िरका आधारमा न्यूनिम मूलयाङ्कन 
पजुस्िकामा उजललजखि दरभन्दा घटी थैली कायम गरी राजीनामा पास गनि नतमलने व्यवस्था छ ।भतूमसधुार 
िथा मालपोि कायािलयहरू कलैया, पसाि, लतलिपरु, तडललीबजार िथा काभ्रपेलाञ्चोकले घटी थैली राखी 
तलखि पाररि गदाि रजजिेसन दस्िरु रू.३ करोड ७ लाख ३३ हजार र पुाँजीगि लाभकर रू.२ करोड 
९० लाख ८९ हजारसमेि रू.५ करोड ९८ लाख २२ हजार घटी राजस्व असलु गरेका छन ्। यस 
सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्नानसुार छन:् 

31.1 भतूमसधुार िथा मालपोि कायािलय, कलैयाको न्यूनिम मूलयाङ्कन पजुस्िकामा तनजी ्लर्टङ्ग जग्गाको 
हकमा प्रत्येक स्थानीय िहको पक्की बाटोको अतधकम मूलयाङ्कन सरह थैली कायम गनुि पने व्यवस्था 
छ। जग्गा कारोबार गने र्वतभन्न व्यजक्तले अंशबण्डा, दिािफारी, बकसपर समेिलाई माध्यम बनाई 
र्कत्ताकाट गरी बाटो सर्हिका र्वकतसि घडेरीहरू तबक्री गरेको नापी नक्सा िथा तलखिहरूबाट 
देजखन्छ। छनौटको आधारमा तलखि परीक्षण गदाि तनजी िवरले र्वकास गरेका घडेरीलाई मूलयाङ्कन 
पजुस्िकाबमोजजम सम्बजन्धि स्थानीय िहको पक्की बाटोको अतधकिम दरको आधारमा न्यूनिम थैली 
कायम गनुि पनेमा बाटो नै नभएको वा कच्र्ी बाटोसाँग जोतडएको देखाई २०७५।७६ मा ३६ 
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तन:सगिकिािले २६६ तलखिमा रू.१ करोड २२ लाख ४३ हजार रजजिेसन दस्िरु िथा रू.१ करोड ३ 
लाख ७३ हजार पुाँजीगि लाभकर र २०७७।७८ मा १६७ तन:सगिकिािले ६०८ तलखिमा रू.१ 
करोड ४० लाख ३० हजार रजजिेसन दस्िरु िथा रू.१ करोड ५६ लाख २६ हजार पुाँजीगि लाभकर 
समेि रू.५ करोड २२ लाख ७२ हजार राजस्व छुट भएकोले उक्त रकम असलु हनु ुपदिछ ।  

31.2 भतूमसधुार िथा मालपोि कायािलय तडललीबजार, काभ्र े र लतलिपरुले जग्गाको न्यूनिम मूलयाङ्कन 
पजुस्िकामा उललेख दरभन्दा घटी थैली अङ्क कायम गरी तलखि पाररि गदाि ८ तनःसगिकिािको रू.३ 
करोड ८० लाख ६४ हजार घटी थैली कायम हनु गई रजजिेसन दस्िरु रू.१६ लाख ४१ हजार र 
पुाँजीगि लाभकर रू.११ लाख ३७ हजार समेि रू.२७ लाख ७८ हजार घटी भएको हुाँदा उक्त रकम 
असलु गनुिपदिछ।  

31.3 भतूमसधुार िथा मालपोि कायािलय, पसािले रजजिेसन नम्बर ख ५३४ बाट वेलवा ५ को र्कत्ता नम्बर 
१६५,१६७, १७६, १७७ लगायि ११ र्कत्ताको ६ तबघा २ कट्ठा ३ धरु र लालपसाि ४ को १६२ 
र १६३ को जग्गा २ तबघा ३ कट्ठा जग्गा एक जस्पतनङ्ग तमलले स्थानीय िहको बाटो नभएको 
तसफाररसको आधारमा प्रतिकट्ठा रू.१ लाखको दरले एक व्यजक्तलाई रू.१ करोड ६७ लाख १५ हजार 
थैली राखी रजजिेसन पाररि गरी ठदएकोमा सो जग्गाको नापी नक्सामा बाटो छुट्याई र्कत्ताकाट भएको 
देजखन्छ । सो वषिको मूलयाङ्कन पजुस्िकाअनसुार घडेरीयकु्त जग्गालाई कच्र्ी बाटोले छोए सरह मूलयाङ्कन 
गदाि घटीमा रू.३ करोड ३० लाख ३० हजार हनेुमा रू.१ करोड ६३ लाख १५ हजार घटी मूलयाङ्कन 
गरी रजजिेसन दस्िरु रू.८ लाख ९७ हजार र पुाँजीगि लाभकर रू.२ लाख ४५ हजार समेि रू.११ 
लाख ४२ हजार घटी असलु भएको छ । यस सम्बन्धमा थप छानतबन गरी छुट भएको राजस्व असलु 
हनुपुदिछ । 

31.4 एक पटक कायम भैसकेको थैली घटाउन नतमलनेमा भतूमसधुार िथा मालपोि कायािलय लतलिपरु र 
तडजललबजारका तन:सगिकिािले िी जग्गा खररद गदािको थैलीभन्दा रू.३ करोड ७५ लाख १६ हजार 
घटीमा तलखि पाररि गदाि रजजिेसन दस्िरु, बागमिी सभ्यिा शलुक र पुाँजीगि लाभकर समेि रू.३६ 
लाख ३० हजार घटी असलु गरेको छ । उक्त रकम असलु गनुिपदिछ । 

32. र्कत्ताकाट - मालपोि कायािलयहरूको न्यूनिम मूलयाङ्कन पजुस्िकामा एउटा मूल र्कत्ताबाट र्कत्ताकाट 
भई पाररि हनेु तलखिहरूमा क्षेरफलको अनपुािमा समान थैली कायम गररने व्यवस्था छ। मालपोि 
कायािलय लतलिपरुका १३,र्ाबर्हलका 2 र कलङ्कीका ४ तनःसगिकिािले एउटा मूल र्कत्ताबाट र्कत्ताकाट 
भई तनःसगि गरेको जग्गाको तलखि पाररि गदाि क्षेरफलको अनपुािमा समान थैली नराखी रू.२७ करोड 
२६ लाख १५ हजार घटी थैली कायम गरी जग्गा तनःसगि गरेकाले रजजिेसन दस्िरु रू.१ करोड ३२ 
लाख ९९ हजार र पुाँजीगि लाभकर रू.१ करोड ३२ लाख ९8 हजार समेि रू.२ करोड ६५ लाख 
९७ हजार घटी राजस्व असलु गरेका छन ्। उक्त रकम असलु गनुिपदिछ।     

33. घरबाटो तसफाररस - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १२ को उपदफा २ङ(२८) 
बमोजजम स्थानीय तनकायले घरबाटो तसफाररस गदाि वास्िर्वक अवस्था खलुाई तसफाररस गनुिपने र सोही  
तसफाररसबमोजजम न्यूनिम मूलयाङ्कन पजुस्िकाको आधारमा घरजग्गाको थैली अङ्क कायम गनुिपने व्यवस्था 
छ । यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्नानसुार छन:् 
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33.1 मालपोि कायािलयबाट तलखि पास भएका र्कत्ताहरूको नापी नक्सा भन्दा तसफाररस फरक भएको 
कारणले भतूमसधुार िथा मालपोि कायािलय, लतलिपरु, गरुडा र मौलापरुका का ११२ तन:सगिकिािको 
रू.४१ करोड ९७ लाख ७७ हजार थैली रकम घटी कायम हनु गई रजजिेसन दस्िरु रू.1 करोड 
६१ लाख ६७ हजार र पुाँजीगि लाभकर रू.१ करोड १९ लाख २५ हजार समेि रू.2 करोड ८० 
लाख ९२ हजार राजस्व छुट भएकोले उक्त रकम असलु गनुिपदिछ। 

33.2 मालपोि कायािलय, तसमराले २०७५।७६ मा एक तनःसगिकिािले जीिपरु तसमरा उप-महानगरपातलकाको 
२ग को दईु र्कत्ताको ७ कट्ठा १२ धरु जग्गा स्थानीय िहको बाटो नभएको भन्न े२०७६।२।१४को 
तसफाररसको आधारमा २०७६।२।३१ मा रू.९ लाख ७५ हजार थैली कायम गरी तन:सगि गरेको छ 
। सोही जग्गा सोही ठदन सार्वक खररदकिािले एक कम्पनीलाई तबक्री गने प्रयोजनको लातग पेस गरेको 
सोही स्थानीय िहको २०७६।२।३१को तसफाररसमा उक्त जग्गा ढलान बाटोसाँग जोतडएको लेखी 
आएबमोजजम रू.४ करोड ५० लाख थैली कायम गरेको छ । नापी कायािलयको टे्रस नक्सामा उक्त 
जग्गा राजमागिसाँग जोतडएको देजखएकोले न्यूनिम मूलयाङ्कन पजुस्िकाअनसुार न्यूनिम थैली रू.२ करोड 
२८ लाख हनु आउाँछ । एउटै जग्गा एकै स्थानीय िहबाट फरक फरक तसफाररस भई आएको र 
कारोबार थैली समेि फरक पारी पर्हलो कारोबारमा घटी राजस्व असलु भएको सम्बन्धमा छानतबन गरी 
फरक रू.४ करोड ४० लाख २५ हजारमा रजजिेसन िथा मखु्यमन्री स्वच्छिा अतभयान कोष शलुक 
समेि रु २२ लाख १ हजार र पुाँजीगि लाभकर रू.११ लाख २५ हजार  समेि रु ३३ लाख २६ 
हजार असलु गनुिपदिछ ।  

33.3 मालपोि कायािलय, तसमराको २०७५।७६ को तलखिअनसुार ६ तन:सगिकिािले तनजी िवरले घडेरी 
र्वकास गरी एक कट्ठा क्षरेफलका ५४ र्कत्ता जग्गा तन:सगिमा सो वषिको न्यूनिम मूलयाङ्कन 
पजुस्िकाअनसुार प्रति कट्ठा रू.७ लाख दरले न्यूनिम थैली कायम गनुिपने व्यवस्था छ ।िी र्कत्ताको 
नापी नक्सामा ्लर्टङ्गको बाटो देजखए िापतन बाटो नभएको उललेख गरी स्थानीय िहको तसफाररसको 
आधारमा घटी दरले थैली कायम गदाि रू.३ करोड ७७ लाख ५० हजार घटी मूलयार्ङ्कि भई रजजिेसन 
दस्िरु रू.१५ लाख १९ हजार र पुाँजीगि लाभकर रू.१५ लाख ३० हजारसमेि रू.३० लाख ३९ 
हजार घटी दाजखला भएको छ । उक्त रकम असलु गनुिपदिछ । 

34. जोतडएका र्कत्ताको मूलय  मालपोि कायािलयहरूको 2077।78 को न्यूनिम मूलयाङ्कन पजुस्िकामा 
स्थानीय िहबाट घरबाटो तसफाररसमा जे लेखी आए िापतन एक आपसमा जोतडएर आएको र्कत्ता कुनै 
एक व्यजक्तले खररद गरेमा कुनै एक र्कत्तामा बाटो भए अन्य र्कत्ता पतन सोही बाटोमा जोतडए सरहको 
न्यूनिम मूलयाङ्कन कायम गररने उललेख छ। आपसमा जोतडएका जग्गाहरूको बाटोको स्िरअनसुार 
मातथललो दरमा मूलयाङ्कन नगरेका कारण थैली रकम घटी हनु गई भतूमसधुार िथा मालपोि कायािलय, 
तडललीबजार, लतलिपरु, र्ाबर्हल, कलङ्की र भैरहवाका  २० तन:सगिकिािबाट रजजिेसन दस्िरु रू.३ 
करोड ८ लाख ५८ हजार र पुाँजीगि लाभकर रू.२ करोड ६० लाख ८२ हजारसमेि रू.५ करोड 
६९ लाख ३० हजार छुट भएकोले उक्त छुट राजस्व असलु गनुिपदिछ । 

35. उद्दशे्य र्वपरीि कारोबार - स्थानीय िहले भ-ूउपयोग ऐन, २०७६ िथा नापी र्वभागबाट ियार गररएको 
भ-ूउपयोग नक्सा डाटाबमोजजम जग्गाको वगीकरण गरी मापदण्ड पूरा भएका जग्गालाई मार 
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र्कत्ताकाटको लातग तसफाररस गने व्यवस्था छ । पशपुालन, फलफूल खेिी व्यवसायको उदे्दश्यले दिाि 
भएको मालपोि कायािलय, लतलिपरुअन्िगििका एक तनजी कम्पनीको स्वातमत्वमा रहेको र्ापागाउाँमा 
रहेको जग्गा यो वषि मार 5 र्कत्तामा टुक्रा गरी तबक्री गरेको देजखन्छ । एक र्कतसमको उद्योग 
व्यवसाय गनि दिाि भएको कम्पनीले खररद गरेको जग्गालाई भ-ूउपयोग ऐन र्वपरीि ्लर्टङ गरी 
घडेरीको रूपमा तबक्री गनि स्थानीय िहले ठदएको तसफाररस तनयमसम्मि देजखएन। संस्थाको उदे्दश्य 
र्वपरीि कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा र्कत्ताकाट गरी र्वगि वषिदेजख जग्गा तबक्री गने कायि गदै 
आएको देजखएकोले यस सम्बन्धमा छानतबन गरी छुट भएको राजस्व असलु गनुिपदिछ । 

36. रजजिेसन दस्िरु छुट  मधेश प्रदेश र लजुम्बनी प्रदेशको आतथिक ऐन, २०७७ मा र्वतभन्न खेिी एवं 
उद्योगको नाममा खररद गने जग्गाको तलखिमा लाग्ने रजजिेसन शलुकमा सम्बजन्धि स्थानीय िहको 
तसफाररसको आधारमा ७५ प्रतिशि छुट ठदने िर त्यस्िो जग्गाको प्रयोग उदे्दश्य र्वपरीि भएको पाइएमा 
छुट ठदएको रजजिेसन शलुक असलु गरी सोही रकम बराबर जररबाना गनुिपने उललेख छ । यस 
सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्नानसुार छन:् 

36.1 मालपोि कायािलय,पजश्चम नवलपरासीले नागाजुिन, काठमाडौको एक टे्रतडङ्ग कम्पनीले खाद्य िथा ियारी 
वस्िहुरू उत्पादन गने तमल संर्ालन गने गराउने उदे्दश्य थप गरी २०७७।१२।१२ मा गरेको रू.९ 
करोड ५० लाखको २ तबघा १५ कट्ठा १० धरु जग्गा खररदमा स्थानीय िहको तसफाररस बेगर ७५ 
प्रतिशिले हनेु रू.२८ लाख ५० हजार रजजिेसन दस्िरु छुट ठदएको पाइयो । सोही कायािलयले िीन 
कृर्ष फमिलाई रू.४ करोड ४९ लाखको जग्गा खररदमा रू.१३ लाख ४७ हजार रजजिेसन दस्िरु छुट 
ठदएकोमा स्थानीय िहको तसफाररस प्राप्त गरेको छैन । स्थानीय िहको तसफाररस बेगर यस्िो छुट ठदन 
नतमलने भएकोले उक्त रकम असलु हनु ुपदिछ ।  

36.2 भतूमसधुार िथा मालपोि कायािलय, कलैयाको २०७६।७७ को तलखि परीक्षण गदाि एक कृर्ष फमि र 
एक औषतध उद्योगले क्रमश: कृर्ष र उद्योग प्रयोजनको लातग जग्गा खररद गदाि क्रमश: रू.५ लाख 
७९ हजार र रू.२ लाख समेि रू.७ लाख ७९ हजार रजजिेसन दस्िरु छुट तलई खररद गरेको जग्गा 
अन्य प्रयोजनको लातग तबक्री गदाि प्रदेश आतथिक ऐनबमोजजम छुट तलएको रकम र सोही बरावर जररबाना 
समेि रू.१५ लाख ५८ हजार असलु गरेको छैन । मालपोि कायािलय तसमराले २०७७।७८ को 
तलखिअनसुार एक एग्रो फमिले कृर्ष प्रयोजनको लातग खररदमा ७५ प्रतिशिले हनेु रू.१५ लाख ९ 
हजार छुट तलई खररद गरेको जग्गा दईु मर्हनामा नै अन्य प्रयोजनको लातग तबक्री गरेकोमा छुट तलएको 
रकम र सोही बरावरको जररबानासमेि रू.३० लाख १७ हजार असलु गरेको छैन । उक्त रकम 
असलु गनुिपदिछ । 

37. कर र्ववरण - आयकर ऐन,२०५८ को दफा ९६(२) मा प्रत्येक वषि समाप्त भएको िीन मर्हनातभरमा 
सो वषिको आय र्ववरण र्वभागले िोकेको स्थानमा दाजखला गनुिपने उललेख छ । मालपोि कायािलय 
र्वराटनगरले रजजिेसन नम्बर ८६६ ख २०७७।५।२८ बाट एक कम्पनीले कञ् र्नबारी र्वराटनगरको 
२ कट्ठा जग्गा एक व्यजक्तलाई रू.१ करोड १० लाखमा तन:सगि गरेकोमा १.५ प्रतिशिले हनेु अतग्रम 
लाभकर दाजखला गरेको छ । आन्िररक राजस्व र्वभागको एकीकृि कर प्रणालीअनसुार तन:सगिकिािले 
२०७७।७८ को आय र्ववरण पेस गरेको नदेजखएकोले पुाँजीगि लाभकर स्वघोषणा फाराममा देखाएको 
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लाभ रू.१ करोड ६ लाख ४० हजारमा आयकर ऐन,२०५८ बमोजजम २५ प्रतिशि कर रू.२६ लाख 
६० हजार छुट भएको छ । उक्त कारोबारको र्ववरण सम्बजन्धि आन्िररक राजस्व कायािलयमा पेस 
गरी छुट भएको कर असलु गनुिपदिछ । 

नापी र्वभाग 
आतथिक िथा सामाजजक र्वकासका तनजम्ि आवश्यक पने नक्सा िथा भौगोतलक सूर्ना उत्पादनमा 

एकरूपिा कायम गने प्रमखु उदे्दश्यले र्वक्रम सम्वि ्२०१४ मा र्वभागको स्थापना भएको हो । र्वभागअन्िगिि 
४ महाशाखा, १२९ नापी कायािलय र ६ र्वशेष नापी कायािलय रहेका छन ्।  

38. नम्स्ि - साविजतनक खररद तनयमावली,२०६४ को तनयम १२ मा साविजतनक तनकायले परामशि सेवाको 
लागि अनमुान सम्बजन्धि मन्रालयले ियार गरेको भए त्यस्िो नम्सिअनसुार गनुिपने उललेख छ । 

र्वभागले २७ जजललाका २२१ स्थानीय िहको भ-ूउपयोग नक्सा ियार गने कायि भतूम व्यवस्था, सहकारी 
िथा गररबी तनवारण मन्रालयबाट २०७३।१२।२० मा स्वीकृि र्वषशेज्ञहरूको पाररश्रतमक दरअनसुार 
लागि अनमुान ियार गरी बोलपरको माध्यमद्वारा परामशिदिासाँग खररद सम्झौिा गरी यो वषि रू.५४ 
करोड खर्ि गरेको छ । मन्रालयले तनयमावालीअनसुार भ-ूउपयोग नक्सा ियार गनि आवश्यक पने 
र्वषयगि र्वषेशज्ञको प्रति इकाई कायिठदन तनधािरण गरी नम्सि स्वीकृि गरेको देजखएन । नम्सि स्वीकृि 
गराई खररद व्यवस्थापनको कायि गनुिपदिछ । 

39. खररद व्यवस्थापन - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ७ अनसुार रू.१० करोडभन्दा 
बढीको खररद कायि गदाि खररद गरुुयोजना बनाई अतधकिम प्रतिस्पधािको लातग खररद ्याकेज बनाई 
खररद कायि अगातड बढाउनपुनेमा नापी नक्सा तडजजटलाइजेसन सम्बन्धी एकै प्रकृतिको कायि र्वतभन्न 
जजललाको लातग २० टुक्रामा अलग अलग ्याकेज बनाई रू.३ करोड १५ लाख देजख रु ३ करोड 
९४ लाखसम्म र्वभाजन गरी स्थानीय परामशिदािासाँग सम्झौिा गरेको पाइयो । उजललजखि २० 
्याकेजको कायिमा यो वषि रू.५४ करोड ९५ लाख ९२ हजार भकु्तानी गरेको छ । तबतभन्न 
परामशिदािाबाट भएको कायिलाई एकीकृि िथा समन्वयात्मक िररकाले सम्पन्न गरी भ-ूउपयोग नक्सालाई 
प्रयोगमा लयाउनपुदिछ । 

40. लाइडर सभे - तबतभन्न प्रकारका र्वकास तनमािण पररयोजना, प्रकोप व्यवस्थापन िथा नक्साङ्कन कायिका 
लातग आवश्यक पने पररशिु साङ्खीय िथा हवाईजर्र ियार गनि जर्िवन देजख कन्र्नपरुसम्म िराई 
क्षेरको कररब २० हजार वगितमटर लाईडर प्रर्वतधको प्रयोग  गरी  सभे गने कायिको लातग 
२०७६।३।२० मा रू.५९ करोड ३५ लाख ३५ हजारको एक परामशिदािासगाँ खररद सम्झौिा 
भएको छ । सम्झौिाअनसुार २०७७।६।२० सम्ममा कायि सम्पन्न गनुिपनेमा २०७८।१२।१४ 
सम्म म्याद थप हुाँदा 14 हजार 500 वगि तमटर (७२ प्रतिशि) को मार कायि सम्पन्न भएको छ । 
परामशिदािालाई यो वषि रू.८ करोड ९० लाख ३० हजारसमेि यस वषिसम्म रू.२३ करोड ७४ लाख 
१४ हजार भकु्तानी भएको छ । पटक पटक म्याद थप गदाि समेि कायि सम्पन्न नगने परामशिदािालाई 
खररद सम्झौिाको शिि िथा कानूनबमोजजम कारबाही गरी कायि सम्पन्न गनि लगाउनपुदिछ । 



भतूम व्यवस्था, सहकारी िथा गररबी तनवारण मन्रालय 

 334 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

 

 

सहकारी र्वभाग  
सहकारी प्रणालीलाइि आतथिक िथा सामाजजक र्वकासको आधारको रूपमा र्वकास गने र ग्रामीण 

र्वकासको उपयकु्त र प्रभावकारी माध्यमको रूपमा उपयोग गने प्रयासलाई संस्थागि गनि र्वक्रम सम्वि ्२०१० 
मा र्वभागको स्थापना भएको हो । र्वभागको कायिक्षेरमा सहकारी संस्थाहरूको तनयमन, प्रवििन िथा प्रजशक्षण 
सम्बन्धी कायि रहेका छन ्।  

41. सहकारी संस्था अनगुमन - सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२५ अनसुार सहकारी ऐन र तनयम 
बमोजजमको तनदेशन पालना नगरेमा  रू.३ लाखसम्म जररबाना गनिसक्ने व्यवस्था छ। नमूना छनौट 
गरी परीक्षण गररएका १६ सहकारी संस्थाको अनगुमन प्रतिवेदनमा तिनि सक्ने क्षमिा र्वर्ार नगरी 
पदातधकारीलाई ऋण ठदएको, तधिोको मूलयाङ्कन रीिपूविक नगराएको, भाखा नाघेको ऋण असलुी नगरेको, 
सीमाभन्दा बढी शेयर जारी गरेको, कायिक्षेर बार्हर ऋण लगानी गरेको, स्वीकृति बेगर बर्ि सङ्कलन 
गरेको लगायिका व्यहोरा उललेख छ । र्वभागले १३ सहकारी संस्थालाई अनगुमन गरेको २० 
मर्हनापतछ सधुारको लातग तनदेशन ठदएको छ । अनगुमनबाट कैर्फयि देजखएका सहकारी संस्थाहरूलाई 
सधुारको कायि योजना पेस गनि लगाए पतन सधुारको जस्थति मूलयाङ्कन िथा र्वश्लषेण गरेको छैन । तनदेशन 
पालना नगरेको अवस्थामा जररबाना असलुी लगायिका कारबाही गनुिपनेमा अनगुमन कायिलाई तनष्कषिमा 
परु् याएको छैन । अनगुमन कायिलाई प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयन गनुिपदिछ । 

42. सम्पजत्त शिुीकरण : सम्पजत्त शिुीकरण तनवारण सम्बन्धी सहकारी संघ संस्थाहरूलाई जारी गररएको 
तनदेशन, २०७४ को दफा ३२ मा सम्पजत्त शिुीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाहरूको कायािन्वयन नगने 
संस्थालाई तलजखि रूपमा सरे्ि गराउने, अटेर गनेलाई रू.१० लाख देजख रू.५ करोडसम्म जररबाना 
गने एवं दिाि खारेजसम्म गनि सक्ने उललेख छ । नमूना छनौट गररएका १४ बर्ि िथा ऋण सहकारी 
संस्थाको तनरीक्षण प्रतिवेदनअनसुार जोजखम व्यवस्थापन नगरेको, शङ्कास्पद कारोबारको पर्हर्ान गने 
प्रणाली नराखेको, सदस्यको उच्र् र असामान्य आतथिक कारोबारको सकु्ष्म अध्ययन नगरेको लगायिका 
व्यहोरा उललेख छ । र्वभागले तनरीक्षण पश्चाि स्पष्टीकरण माग गरी सधुारको कायि योजना पेस गनि 
लगाए पतन कायािन्वयनको अवस्था यर्कन गरेको छैन । यो वषि एक सहकारी संस्थालाई कारबाही गरे 
पतन अन्य संस्थाहरूमा देजखएका कैर्फयि मातथ कारबाही गरेको छैन । सहकारी संस्थामातथको 
तनयमनकारी भतूमका प्रभावकारी नभएका कारण सम्पजत्त शिुीकरणसम्बन्धी जोजखम र्वद्यमान रहेको 
देजखएकाले प्रर्तलि कानूनअनसुार कारबाही गनुिपदिछ । 

43. गनुासो व्यवस्थापन - यो वषि सहकारी संस्थाको बर्ि िथा तनक्षपे र्हनातमना, अपर्लन िथा अतनयतमििा 
गरेको, कायािलय फेला नपरेको, आफ्नो खािाको रकम अरुलाई ठदएको,  झटुो लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 
पेस भएको लगायिका ७५ उजरुी परेको देजखन्छ । र्वभागले प्राप्त उजरुीहरू सम्बजन्धि प्रदेश िथा 
स्थानीय िहमा पठाए िापतन कतिपय संस्थाको पर्हर्ान नभएकोले  कारबाही गनि नसर्कएको जवाफ 
प्राप्त भएको उललेख छ । सहकारी संस्थाहरूको समन्वयात्मक िवरले अनगुमन िथा तनयमन गनि 
एकीकृि  सूर्ना प्रणाली र्वकास गरी सहकारी संस्थाहरूमा आतथिक सशुासन, पारदजशििा र जवाफदेर्हिा 
अतभवरृ्ि गराउनपुदिछ ।  
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44. कायि सम्पादन - सहकारी ऐन,२०७४ को दफा १०५ मा समस्याग्रस्ि संस्था वा सङ्घको सम्पजत्त 
व्यवस्थापन िथा दायीत्व भकु्तानी सम्बन्धी कायि गनि नेपाल सरकारले २०७४ सालदेजख समस्याग्रस्ि 
सहकारी व्यवस्थापन सतमति गठन गरेको छ ।उक्त ऐनको दफा १०६ मा सो सतमतिले सहकारीका 
सभा, सतमति र तलजक्वडेटरको अतधकार प्रयोग गनि पाउने, सोधपछु, बयान र कागजाि पेस गनि लगाउने, 
ऋण असलुी, तललाम तबक्री र सम्पजत्त तबक्री गनि पाउने व्यवस्था छ । २०७६ आषाढसम्म समस्याग्रस्ि 
घोषणा भएका १२ मध्ये ११ सहकारी संस्थाको रू.१ अबि ९८ करोड ७१ लाख दार्यत्व व्यवस्थापन 
गनि यस सतमतिमा पठाइएकोमा गि वषि एक सहकारी संस्थाको रू.५ करोड ५२ लाख दार्यत्व तमलान 
गरे पतन यो वषि कुनै प्रगति भएको छैन । सतमतिले र्वपक्षीलाई कायािलयमा हाजजर हनु सूर्ना जारी 
गरे पतन हाजजर हनु नआउनेलाई हाजजर गराउन थप प्रयास गरेको छैन ।सतमतिले आफ्नो भतूमका र 
जजम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपले सम्पन्न गनुिपदिछ । 

संगठठि संस्था 

रार्िय सहकारी र्वकास बोडि  
सहकारी तसिान्िअनरुूप तनम्नस्िरका जनिाको आतथिक िथा सामाजजक र्वकासका लातग सेवा 

सरु्वधासम्बन्धी नीति तनमािण िथा ित्सम्बन्धी योजना िजुिमा गरी रार्िय स्िरमा र्वतभन्न र्कतसमका सहकारी संघ 
िथा संस्थाहरूको र्वकासमा सघाउ परु् याउने उदे्दश्यले रार्िय र्वकास बोडि ऐन, २०४९ अन्िगिि बोडि सञ्चालनमा  
रहेको छ ।  

45. र्वत्तीय जस्थति र सञ्चालन नतिजा - यो वषि पुाँजी िथा दार्यत्वअन्िगिि जगेडा कोष रू.१ अबि १० करोड 
४० लाख,  साधारण जगेडा कोष रू.२३ करोड ४४ लाख, सहकारी र्वकास कोष रू.१३ करोड ३ 
लाख, कमिर्ारी उपदान कोष रू.२ करोड ७५ लाख, कलयाणकारी कोष रु ७२ लाख र र्ाल ुदार्यत्व 
रू.६ करोड ८ लाख रहेको देजखन्छ । जस्थर सम्पजत्त रू.१ अबि २९ करोड ६६ लाख, कजाि लगानी 
रु ११ करोड २७ लाख, शेयर लगानी रू.७० लाख र र्ाल ुसम्पजत्त रू.१४ करोड ७९ लाखसमेि 
सम्पजत्त रू.१ अबि ५६ करोड ४२ लाख देजखन्छ । गि बषि रु १ करोड १४ लाख नाफा भएकोमा 
यो वषि रू.१ करोड ९४ लाख रहेको छ ।  

46. भरिपरु बसपाकि  - सहकारी र्वकास बोडिको २०६०।८।२३ को तनणियअनसुार भरिपरु 
नगरपातलकालाई बोडिको स्वातमत्वमा रहेको भरिपरु नगरपातलका वडा नम्वर ९ जस्थि र्कत्ता नम्बर 
२४३६ को ४ र्वगाह  ९ कठ्ठा ११ धरु जग्गा एवं सो नगरपातलकाको स्वातमत्वमा रहेको जग्गासमेि 
७ र्वगाह ९ कठ्ठा ११ धरु जग्गामा बसपाकि  टतमिनल तनमािण गनि बोडि र नगरपातलकाबीर् 
२०६०।११।१५ मा करार भएअनसुार बसपाकि  तनमािण गरी बसपाकि  सञ्चालन भएको देजखन्छ । 
सोसम्बन्धी व्यहोरा तनम्नानसुार छन:्  

46.1 करारअनसुार भरिपरु नगरपातलकाको खर्िमा बसपाकि  तनमािण गरी उक्त खर्िबापिको सााँवा, ब्याज र 
व्यवस्थापनको खर्ि कटाई बर्ि रकममा दवैु पक्षको शेयरको अनपुािमा र्हस्सा हनेु व्यवस्था छ । 
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बसपाकि , कम्पनी ऐनअनसुार सञ्चालन गने र त्यसपतछ यो करार स्विः रद्द हनेु व्यवस्था छ । बोडिले 
बसपाकि को आम्दानी खर्ि िथा हक र्हस्साको र्ववरण प्राप्त गरेको छैन । 

46.2 भरिपरु नगरपातलका कायािलयले २०६६।१२।१५ मा  बोडिको जग्गामा केन्रीय बस टतमिनल सम्पन्न 
भईसकेको जानकारी गराएको र बााँकी रहेको बोडिको जग्गामा सम्पूणि आम्दानी नगरपातलकाले प्राप्त हनेु 
गरी टतमिनलसाँगै रहेको खाली स्थानमा यािायाि व्यवसायीसाँग सम्वजन्धि व्यावसार्यक र्क्रयाकलाप र 
थोक िरकारी िथा फलफुल बजार (मण्डी) तनमाणि र सञ्चालन गनि स्वीकृति ठदएको छ । उजललजखि 
बस टतमिनल र नारायणगढ बसपाकि  तनजी क्षरेलाई सहभागी गराई सञ्चालन िथा व्यवस्थापन गने 
तनणियानसुार २०७५।७६ देजख २०७७।७८ सम्म ३ वषिका लातग न्यूनिम रू.७ करोड ९८ लाख 
कायम गरी तसलबन्दी बोलपर आह्वान गदाि एक प्राईभेट तलतमटेडले सबैभन्दा बढी रु १० करोड ५ 
लाख कबोल गरेको र तनजको बोलपर स्वीकृि गरी आशयको सरु्ना प्रकाशन गरेकोमा  सम्झौिा 
भएको देजखएन । बसपाकि  सञ्चालन भैसकेिापतन बोडिलाई कुनै आम्दानी प्राप्त भएको छैन। बोडिको 
नाममा बसपाकि को शेयर प्राप्त हनुपुने र बजार क्षरेबाट प्राप्त  हनुपुने रकम असलु गनुिपने व्यहोरा गि 
वषिको प्रतिवेदनमा औलँयाइएकोमा जस्थति यथावि छ।  

47. अन्य जग्गा - बााँकेजस्थि कारकााँदो -७, नेपालगंजमा रहेको बोडिको जग्गामा ित्कालीन नेपाल खाद्य 
संस्थानले भवन तनमािण गरेकोले त्यसको सट्टामा जग्गा उपलब्ध गराईठदन लामो समय देजख खाद्य 
संस्थानसाँग बारम्बार परार्ार गरेिा पतन  सट्टा जग्गा उपलब्ध गराएको छैन। बोडिको स्वातमत्वमा 
रहेको भरिपरु िथा भोटार्हटीजस्थि जग्गाको मालपोि/घरजग्गा कर भकु्तानी अद्यावतधक नगरेको र  
काठमाण्डौ महानगरपातलका वडा नम्बर २४ जस्थि  १ रोपनी ८ आना २ पैसा ३ दाम जग्गाको  
अवस्था  खलुासा गरेको छैन । बोडिको स्वातमत्वमा रहेका जग्गाको अतभलेख अद्यावतधक गरी राखी 
उपयोग र संरक्षण गनुिपदिछ।  

48. लगानी -  यो वषि बोडिको शेयर लगानी रू.७० लाख ४८ हजारलाई परल मूलयमा देखाईएको छ । 
शेयर वापि लगानी गररएका संस्थाहरूबाट लाभांश प्राप्त भएको छैन । गि वषि बोडिको रु ९ करोड 
८९ लाख ३६ हजार कजाि लगानी रहेकोमा यो वषि रू.१ करोड ३७ लाख १८ हजारले बरृ्ि भई रु 
११ करोड २६ लाख ५४ हजार रहेको छ। कजाि वगीकरण गरी जोजखम व्यवस्था गनि यस सम्बन्धी 
कुनै नीति तनमािण गरेको देजखएन। आवश्यक नीति तनमािण िथा र्वतनयम संशोधन गरी समय सापेक्ष 
सधुार गनि र्वगिमा एक सतमति गठन भएकोमा कुनै कायि भएको देजखएन ।कजाि लगानीलाई व्यवजस्थि 
गनि सो सम्बन्धी नीति ियार गरी कायािन्वयन गनुिपदिछ ।  

अनगुमन िथा बेरुजू 
• अनगुमन - गि र्वगिका प्रतिवेदनमा भोगातधकारमा ठदएका जग्गा तलजमा पररणि नगरेको, सरकारी िथा 

साविजतनक जग्गाको केन्रीय अतभलेख अद्यावतधक नगरेको, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको उपयोगको प्रभावकारी 
अनगुमन नभएको, कारोबार मूलयको आधारमा जग्गा िथा घरको रजजिेसन शलुक असलु नगरेको, पुाँजीगि 
लाभकर तनधािरण सम्बन्धमा आवश्यक प्रमाण पेस नगरेको, न्यूनिम मूलयाङ्कन घटाइि घर जग्गाको कारोबार 
गरेको, घरबाटो तसफाररस गदाि ररु्टपूणि तसफाररस हनेु गरेको, सम्बि व्यजक्त बीर् कारोबार गरी कर दार्यत्व 
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घटाउने गरेको, बैङ्कहरूको तधिो तललाम र दाजखला खारेज गदाि लाभकर घटी असलु हनेु गरेको, समस्याग्रस्ि 
सहकारी संस्थाहरूको दार्यत्व फरफारक नभएको  लगायिका व्यहोरा औलँयाइएकोमा यो वषि पतन सधुार 
भएको छैन । र्वगिका व्यहोरा पनुरावजृत्त नहनेु गरी कायिसम्पादन गनुिपदिछ । 

• बेरुजू जस्थति - यो वषि मन्रालय र मािहिका समेि १३७  कायािलयमा रू.४ अबि ७५ करोड ८३ लाख  
६६ हजार बेरुजू देजखएकोमा प्रारजम्भक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ २ कायािलयले रू.७९ लाख ७५  
हजार फछियौट गरेकोले रू.४ अबि ७५ करोड ३ लाख ९१ हजार बााँकी रहेको छ । सोमध्ये रू.२ करोड 
९ लाख ८९  हजार म्याद नाघेको पेश्की रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनसूुर्ी १५ मा छ 
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भौतिक पूवािधार िथा यािायाि मन्रालय 

नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोजजम यस मन्रालयको  कायिक्षेरमा रार्िय 
यािायाि र्वकास र व्यवस्थापन, रार्िय रेलमार्ि, मेट्रो रेल, यािायाि सरुक्षा प्रणाली, रार्िय लोकमार्ि, जल मार्ि 
लर्ायि वैकजपपक यािायाि, आधारभिू यािायािसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड िजुिमा िथा कायािन्वयन, समन्वय 
र तनयमन लर्ायिका कायि रहेका छन ्। मन्रालय र मािहि सरकारी कायािलय िथा संर्ठठि संस्थासमेि 
१४० तनकायबाट कायि सम्पादन र्री सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।   

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मािहिसमेिका १३९ सरकारी कायािलयको तनम्नानसुार रू.१ खबि 
२० अबि ७४ करोड ५३ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ:  

(रू.लाखमा) 
र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य जम्मा 

9४,११,३८ 1,6२,९३ 16,३०,१९ ८,७०,0३ १,२०,७४,५३ 

उजपलजखि लेखापरीक्षण रकममा यस मन्रालयमा र्वतनयोजन भई रक्षा मन्रालयबाट खर्ि भएको 
रू.9 अबि 37 करोड 40 लाख समावेश छैन । साथै उद्योर् मन्रालय र रार्िय पनुतनिमािण प्रातधकरणमा 
र्वतनयोजन भई यस मन्रालयबाट खर्ि भएको रू.13 करोड 25 लाख िथा मन्रालय मािहि ४ 
कायािलयको २०७६।७७ को लेखापरीक्षण बक्यौिा रू.1 अबि 58 करोड 94 लाख समावेश छ ।  

2. अन्य संस्था - यो वषि २ संस्थाको रू.१३ अबि ४६ करोड ६६ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न र्ररएको 
छ । नेपाल रेलवे कम्पनीको लेखापरीक्षण बक्यौिा रहेको छ ।  

3. आवतधक योजना कायािन्वयन - पन्रौँ योजनाले रार्िय सडक सञ्जालको र्वस्िार र्री आतथिक समाजजक 
र्वकास, व्यापार सहजीकरणमार्ि ि ्आतथिक समरृ्ि हातसल र्ने लक्ष्य पूरा र्नि कुल यािायाि खर्ि 
न्यूनत्तम हनेु र्री सडक सञ्जालको सन्ितुलि र्वकास िथा र्वस्िार र्ने, सडक पूवािधारहरूको उजर्ि 
संरक्षण, ममिि सम्भार र सडक सरुक्षा र्री सहज सवारी आवार्मन सतुनजिि र्ने लक्ष्य राखेको छ । 
सडक िथा रेल मार्ि पूवािधारका प्रमखु सूर्कहरूमा र्वर्ि २ वषिको प्रर्ति जस्थति देहायबमोजजम छ: 

क्र.सं. सूर्क एकाइ 

१५ औ ँयोजनाको लक्ष्य उपलजधध 2077।78 
को प्रर्ति 
प्रतिशि २०७६।७७ २०७७।७८ २०७६।७७ २०७७।७८ 

१ रार्िय राजमार्ि (दईु लेन सम्म कालो परे) र्कलोतमटर ७१९४ ८४९४ ६३६४ ६८७० 80.88 

२ रार्िय राजमार्ि (दईु लेन मातथ द्रिुमार्ि समेि)  र्कलोतमटर १५५ २२५ १५९ २१० 93.33 

३ रार्िय राजमार्ि (नयााँ ट्रयाक तनमािण)  र्कलोतमटर ३५० ३५० ६३ १५० 42.86 

४. रार्िय राजमार्ि पनुस्थािपना िथा पनुतनिमािण  र्कलोतमटर २०० २२५ २७०  ३०० 133.33 

५. रार्िय राजमार्ि आवतधक ममिि सम्भार  र्कलोतमटर ७२९ ७५० ३६० ४२४ 56.53 

६. रार्िय राजमार्ि तनयतमि ममिि सम्भार  र्कलोतमटर ७१८७ ७२०० ७२०० ७१८७ 99.92 

७. रेलमार्ि ( स्िरोन्नति र नयााँ ट्रयाक) र्कलोतमटर ६५ ११५ ४८ ६० 52.17 

८. नयााँ सडक तनमािण र्कलोतमटर १४५० १८०० ३६५ ४७२ 26.22 

स्रोि: मध्यावतध खर्ि मूपयाङ्कन, २०७८ - रार्िय योजना आयोर् र आतथिक सवेक्षण, २०७९ - अथि मन्रालय 
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उजपलजखि िातलकाअनसुार रार्िय राजमार्ि (नयााँ ट्रयाक) तनमािण र नयााँ सडक तनमािणिर्ि  यो 
वषि 50 प्रतिशिभन्दा न्यून प्रर्ति देजखएको छ । मध्यावतध खर्ि मूपयाङ्कन प्रतिवेदन, 2078 बमोजजम 
बजेट र्वतनयोजन भएकोमा नयााँ सडक तनमािण, रेलमार्िको स्िरोन्नति िथा नयााँ ट्रयाक लर्ायिका 
कायिक्रमहरू लक्ष्यअनरुूप कायािन्वयन नहुाँदा यो वषि ६७.८२ प्रतिशि मार खर्ि भएको देजखन्छ । 
मन्रालयले िोर्कएको नतिजा सूर्क पूरा र्रेको नदेजखाँदा र्वत्तीय एवं भौतिक लक्ष्य पूरा र्री नतिजा 
हातसल र्नुिपदिछ ।  

4. नीति िथा कायिक्रम कायािन्वयन - मन्रालयको वार्षिक कायिक्रमहरूको प्रर्ति जस्थति देहायबमोजजम छ:  

4.1 पूवि-पजिम राजमार्िलाई आर्ामी ३ वषितभर एतसयाली राजमार्ि मापदण्डअनरुूपको डेतडकेटेड र्ार लेनको 
सरुजक्षि सडकको रूपमा स्िरोन्नति र्ने नीतिअनसुार यो वषि रू.१२ अबि २१ करोड र्वतनयोजन भएकोमा 
कमला-ढपकेबर-पथलैया १३० र्कलोतमटर खण्डको स्िरोन्नतिको तडजाइन ियार र्ने कायि पूरा हनु 
नसकेको, कमला-कञ्चनपरु ८७ र्कलोतमटर खण्डको ठेक्का व्यवस्थापन भई मोतबलाइजेशन पेश्की रु.96 
करोड ९१ लाख भकु्तानी भएको, नारायणर्ढ-बटुवल ११३ र्कलोतमटरमध्ये पूवी र पजिम खण्डको 
भौतिक प्रर्ति ७ प्रतिशि मार रहेको छ ।   

4.2 आर्ामी ३ वषितभर तनमािण सम्पन्न र्ने लक्ष्यसर्हि मध्यपहाडी (पषु्पलाल) लोकमार्ि ३०० र्कलोतमटर 
कालोपरे र्ने लक्ष्य रहेकोमा १९९ र्कलोतमटर, हलुाकी राजमार्ि २५० र्कलोतमटर कालोपरे र्ने लक्ष्य 
रहेकोमा २२५ र्कलोतमटर र उत्तर दजक्षण लोकमार्िअन्िर्ििको कालीर्ण्डकी कररडोर ९० र्कलोतमटर 
कालोपरे र्ने लक्ष्य रहेकोमा ५५ र्कलोतमटर मार कालोपरे भएको छ । 

4.3 नेपालका सबै जजपला सदरमकुाम सडक सञ्जालमा जोड्न कणािली कररडोरको तनमाणि कायिलाई िीव्रिा 
ठदई हमु्ला सदरमकुामसम्म सडक परु् याउने लक्ष्य रहेको भए िापतन कणािली कररडोरमा यस वषिको १० 
र्कलोतमटर समेि 135 र्कलोतमटर ट्रयाक तनमािण भई 28 प्रतिशि प्रर्ति र्रेको छ । हमु्ला 
सदरमकुामसम्म मोटरबाटो पगु्न बााँकी रहेको छ । 

4.4 काठमाडौँ तिनकुने-कोटेश्वर-जडीबटुी खण्डमा संभाव्यिा अध्ययन पूरा र्री फ्लाई ओभर िथा सरुूङ्ग मार्ि 
तनमाणि प्रारम्भ र्ने िथा नयााँ बानेश्वरमा अन्डरपास र तरपरेुश्वर माइिीघरसम्म सवारी सहज र्नि उपयकु्त 
र्वकपप पर्हर्ान र्री तनमाणि र्ने उपलेख भए िापतन कायि शरुु भएको छैन । 

4.5 तनजर्ढ, बटुवल र कोहलपरु जोड्ने रेलवे लाइनको तनमाणि र्ने, जयनर्र-जनकपरु-तबजलपूरा खण्डमा 
रेल सेवा सञ्चालन र्ने र बठदिबास -तनजर्ढ खण्डको तनमािण कायिको भौतिक प्रर्ति ५२ प्रतिशि मार 
रहेको छ । रसवुा-तनजर्ढ-काठमाडौँ र वीरर्न्ज-काठमाडौँ रेलमार्िको लातर् र्वस्ििृ सम्भाव्यिा अध्ययन 
र्ने कायिक्रम रहेकोमा सोको कायािन्वयन भएको पाइएन । 

4.6 पानीजहाज सञ्चालनको लातर् कानूनी, नीतिर्ि, संस्थार्ि व्यवस्था र्नि आन्िररक जल यािायाि पूवाधािर 
र्वकास र्नि कोशीको र्िरादेजख िजुम्लङ्टार, नारायणीको तरवेणीदेजख देवघाट हुाँदै राम्दी र कणािलीको 
खक्रौलादेजख जखमडीसम्म जल यािायाि सञ्चालनको सम्भाव्यिा अध्ययन कायि सम्पन्न र्ने र नेपालको 
आफ्नै ध्वजावाहक पानीजहाज भारिको आन्िररक जलमार्ि समदु्रसम्म जान सक्ने र्री सञ्चालन र्नि 
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पूवाधािर तनमाणि िथा कानूनी व्यवस्था र्ने लक्ष्य रहेकोमा पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी कानून 
पररमाजिन/अद्यावतधक नभएकोले अन्य कायिसमेि भएको पाइएन । 

4.7 शहरी क्षेरको सवारी र्ापलाई व्यवस्थापन र्नि र यारलुाई सरुजक्षि एवं सरु्वधायकु्त सेवा प्रदान र्नि ठूला 
क्षमिाका साविजतनक सवारीसाधन सञ्चालनलाई प्रोत्सार्हि र्ने कायि भएको देजखएन ।  

  नीति िथा वार्षिक कायिक्रममा उजपलजखि कायिक्रमहरू लक्ष्य अनरुूप कायािन्वयन र्री प्रर्ति 
हातसल र्नुिपदिछ । 

5. बजेट वक्तव्य कायािन्वयन - बजेट वक्तव्य २०७७।७८ ले मन्रालयसाँर् सम्बजन्धि मखु्य मखु्य 
कायिक्रमका साथै क्षेरर्ि अपेजक्षि सूर्कहरूसमेि प्रस्ििु र्रेको छ । सडक र्वभार्ले ियार र्रेको 
वार्षिक प्रर्ति प्रतिवेदनबमोजजम वार्षिक बजेटले तनधािरण र्रेका सडक क्षेरको सूर्कहरूमा देहायबमोजजम 
प्रर्ति हातसल भएको देजखन्छ:  

तबबरण एकाई 

२०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८ प्रर्ति 
प्रतिशि लक्ष्य प्रर्ति लक्ष्य प्रर्ति लक्ष्य प्रर्ति 

जजपला सदरमकुाम पगु्ने बाटो संख्या   ७७ ७६ ७७ ७६ ९८.७० 
कालोपरे सडक र्कलोतमटर १२२६ ९८८ १२०० ७२९ १४०० ११९० 85 
खण्डाजस्मि सडक र्कलोतमटर १४१६ १३६३ १२०० ७५७ १००० ७३९ 73.9 
माटे सडक र्कलोतमटर ६५२ ४४० ५०० ५०० ५०० ४७२ 94.4 
कालोपरे स्िरको सडक पनु: 
तनमािण िथा पनुस्थािपना 

र्कलोतमटर - - - - ६०० ५०७ 84.5 

आवतधक सडक ममिि र्कलोतमटर ३३४ २३० ५२४ ३६० ७२९ ४२४ 58.16 
पलु तनमािण संख्या ३०० २४३ ३०० २१० ३०० १९२ 64 

5.1 यो वषि सडक क्षेरको लातर् रू.१ खबि १९  अबि ९८ करोड ४७ लाख, रेल यािायािको लातर् रू. 
८ अबि ४६ करोड ७० लाख, जलयािायािको लातर् रू.७ करोड ३० लाख बजेट र्वतनयोजन भएकोमा 
क्रमश: रु.८८ अबि ७२ करोड ७१ लाख, रू.४ अबि ६५ करोड ३२ लाख र रू.५ करोड ४५ लाख 
खर्ि भएको देजखन्छ । सडक क्षेरका सूर्कहरूमा लक्ष्यअनरुूप अपेजक्षि प्रर्ति हातसल हनु सकेको 
छैन। रेल यािायाि र जल यािायािको सूर्कसमेि तनधािरण र्रेको देजखएन ।   

5.2 पर्हलो प्राथतमकिा प्राप्त ४८ आयोजनामध्ये ३ आयोजनाको भौतिक प्रर्ति शून्य, ६ आयोजनाको ५० 
प्रतिशिभन्दा कम, १८ आयोजनाको ८० प्रतिशिभन्दा कम र २१ आयोजनाको भौतिक प्रर्ति ८० 
प्रतिशिभन्दा बढी रहेको छ । भौतिक प्रर्ति ५० प्रतिशिभन्दा कम रहेका पर्हलो प्राथतमकिा प्राप्त 
आयोजना देहायबमोजजम छ्न:्  

क्र.सं योजनाको नाम 
र्वत्तीय (रू. लाखमा) भौतिक 

प्रर्ति र्वतनयोजन  खर्ि  प्रतिशि 
१ सासेक राजमार्ि सधुार आयोजना दोस्रो र्रण ४,२१,८३ ७३,९८ ८.८७ ४९.९१ 
२ र्क्रपथ र्वस्िार आयोजना ७७,९० ११,१९ १५.४० ४६.00 

३ नेपाल भारि के्षरीय व्यापार िथा  यािायाि आयोजना  
(मजुग्लङ-नारायणर्ढ सडक खण्ड) ४८,५० १८,१९ ३७.५२ ४३.६४ 
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क्र.सं योजनाको नाम 
र्वत्तीय (रू. लाखमा) भौतिक 

प्रर्ति र्वतनयोजन  खर्ि  प्रतिशि 
४ सरुुङ मार्ि र्वकास कायिक्रम ३६,०० ४८ १.३५ २९.२८ 
५ के्षरीय व्यापाररक मार्ि र्वस्िार आयोजना २,८३,७९ ७५ ०.२७ २१.00 
६ सासेक सडक सधुार आयोजना ६,२२,९४ १,२१,६५ १९.५३ १७.४३ 
७ दोस्रो पलु सधुार िथा संभार आयोजना १,२०,०० ८ ०.०७ ०.०५ 
८ सयुिर्वनायक-धतुलखेल र कोटेश्वर-बानेश्वर-तरपरेुश्वर सडक ९७,०० - - - 

 स्रोि: वार्षिक प्रर्ति समीक्षा 2077।78 - सडक र्वभार् 

र्वतनयोजजि रकम खर्ि र्नि नसक्दा आर्ामी वषिको दार्यत्व बढ्ने, अपेजक्षि लाभ प्राप्त र्नि 
 र्ढलाइ हनेु भएकोले मन्रालय मािहिका र्वभार् र कायािलयहरूले बजेट कायािन्वयन दक्षिा 
 बढाउनपुदिछ ।  

6. रणनीतिक योजना कायािन्वयन -  सडक, रेल िथा यािायािको र्वकास र्नि पााँर् वषे रणनीतिक योजना 
(२०७३-२०७८) मा सडक पूवािधार क्षेरका लातर् रू.६ खबि २० अबि, रेल पूवािधार क्षेरका लातर् 
रू.१ खबि ८० अबि एवं यािायाि व्यवस्थापन क्षरेका लातर् रू.१६ अबिसमेि रू.८ खबि १६ अबि 
लर्ानी र्नुिपने उपलेख छ । योजना कायािन्वयन भएको ५ वषिको अवतधमा देहायबमोजजम रू.५ खबि 
८६ अबि ६६ करोड ५३ लाख र्वतनयोजन र्री रू.४ खबि ३० अबि ७२ करोड ४२ लाख  (७३.४२ 
प्रतिशि) मार खर्ि र्रेको छ: 

 (रू. लाखमा) 
क्षरे अनमुान र्वतनयोजन खर्ि खर्ि प्रतिशि 

सडक ६,२०,००,०० ५,५०,९७,९७ ४,०५,८०,१८ ७३.६५ 

रेल १,८०,००,०० २८,५८,५७ २१,५०,३२ ७५.२२ 

यािायाि व्यवस्थापन १६,००,०० 7,09,99 3,41,92 48.16 

जम्मा  ८,१६,००,०० ५,८६,६६,५३ ४,३०,७२,४२ 73.42 

 रणनीतिक योजनाले राखेका लक्ष्य प्रर्ति सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्नानसुार छन:्  

6.1 भकूम्पबाट क्षतिग्रस्ि दोलखा-तसंर्टी, पााँर्खाल-मेलम्र्ीलर्ायिका सडकलाई भकूम्पपतछको पनुतनिमािणको 
नमूना सडकको रूपमा स्िरोन्नति िथा पनुतनिमािण कायि सम्पन्न र्ने, हमु्लाको तसतमकोटलाई सडक 
सञ्जालमा जोड्ने, नदाहा-कोशी पलु-र्िरा-रूपनर्र सडक, र्वराटनर्र र्क्रपथ, हलेसी-ठदके्तललर्ायिका 
६५४ र्कलोतमटर सडकलाई २ वषितभर र सर्रमाथा राजमार्ि, शहीद मार्ि, रााँके-रर्व-भेडेटार सडक, 
सहजपरु-बोक्तान-ठदपायल सडक, मसु्िाङ-डोपपा-जमु्लालर्ायिका १ हजार ५२४ र्कलोतमटर महत्वपूणि 
१९ सडकलाई ५ वषितभर इण्टरतमतडयट डबल लेनमा र्वकास र्ने लक्ष्य हातसल भएको छैन ।  

6.2 रेलमार्ि तनमािण सम्पन्न र्री ८५ र्कलोतमटरमा रेल सञ्चालन र्ने र नयााँ रेलमार्ि बेड ट्रयाक िथा पलु 
तनमािण लक्ष्य ३९८ र्कलोतमटर रहेकोमा रेलमार्ि तनमािण ५६ र्कलोतमटर र नयााँ रेलमार्ि बेड ट्रयाक 
तनमािण ४९ र्कलोतमटर मार भएको छ । 
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6.3 यािायाि उपक्षेरअन्िर्िि २५ लाख सवारीसाधनका नम्बर प्लेटलाई ५ वषिमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा 
रुपान्िरण र्ने लक्ष्य रहेकोमा २४ हजार ५६१ छपाइ र्री 9 हजार 51 (०.९८ प्रतिशि) मार 
इम्बोस्ड नम्बर जडान भएको छ । 

6.4 काठमाडौँ उपत्यकातभरका ५७३ र्कलोतमटर सडकमा र्वद्यमान २०० रुटमध्येबाट ५६ रुट कायम 
भई ३०९ र्कलोतमटर सडकको २४ रुटमा लामवि भएर बस र्ढ्ने प्रणाली सर्हिको सहर्ालक रर्हि 
यािायाि सेवा सञ्चालनमा नभएको िथा मास ट्रान्सपोटि तसस्टम सञ्चालन नभएकोले लक्ष्य अनरुूप ४ 
लाख ८३ हजार ३००  भेर्हकल र्कलोतमटर प्रति ठदनबाट १ लाख ५५ हजार भेर्हकल र्कलोतमटर 
प्रतिठदन कायम र्री प्रति वषि अमेररकी डलर ३४ तमतलयन बर्ि र्ने लक्ष्यसमेि हातसल हनु सकेको 
देजखएन। 

मन्रालयले रणनीतिक योजना कायािन्वयनको प्रर्ति समीक्षा एवं अनरु्मन र्रेको  
पाइएन । रणनीतिक योजना कायािन्वयनबाट ५ वषिमा प्रत्येक वषि कररब १५ प्रतिशिले राजस्व वरृ्ि 
भई यािायाि क्षेरको वार्षिक राजस्व २०७७।७८ मा रू.२५ अबि ५० करोड पगु्ने अपेक्षा राखेकोमा 
लक्ष्यबमोजजमका योजनाहरू कायािन्वयन नहुाँदा यस क्षरेबाट लाभ प्राप्त र्नि सकेको छैन । अि: 
रणनैतिक योजनाको प्रभावकारी कायािन्वयन र्नुिपदिछ । 

7. नीतिर्ि एवं कानूनी व्यवस्था - भौतिक पूवािधार िथा यािायाि मन्रालयसाँर् सम्बजन्धि नीति, कायिक्रम, 

कायि सञ्चालनलाई व्यवजस्थि र्नि र्वद्यमान नीति िथा कानूनमा संशोधन एवं कायि क्षरेमा पनुरावलोकनको 
आवश्यकिा देजखएको छ ।  

7.1 रार्िय यािायाि नीति, 2058 िजुिमा भएको दईु दशकभन्दा बढी समय व्यिीि भइसकेकोले सो पिाि 
पररवििन भएको जनसंख्या, प्रादेजशक र्वभाजन, अतधकार िथा स्रोिको र्वभाजन, प्रशासतनक प्रणाली, 
सवारीको र्ाप समेिले पररवतििि रार्िय प्राथतमकिा पूरा र्नि सम्भव नहनेु िथा सडक, रेल, जल, रज्ज ुर 
हवाई मार्िसमेि यािायािका सबै क्षेरलाई समेट्न नयााँ रार्िय यािायाि नीति आवश्यक देजखएको छ।  

7.2 राज्य संरर्नाअनसुार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय िहहरूबीर् अतधकार, जजम्मेवारी र स्रोि 
समेिको बााँडर्ााँट भएकोले अतधकार र जजम्मेवारीमा दोहोरो नपने र्री कायिक्षेर पनुरावलोकन र्नुिपने 
आवश्यकिा रहेको छ ।  

8. बजेट र खर्िको अवस्था - मन्रालय र मािहिको तनकायहरूको र्वर्ि ५ वषिको पुाँजीर्ि खर्िको जस्थति 
देहायबमोजजम छ: 

(रू. लाखमा) 

आतथिक वषि शरुु बजेट संशोतधि बजेट 
कुल तनकासा/खर्ि 

खर्ि खर्ि प्रतिशि 

२०७३।७४ ७२,६७,६० ७९,४२,५६ ७१,७३,२३ ९०.३१ 
२०७४।७५ ८९,५०,६७ १,०३,५६,८७ ९६,०१,०५ ९२.७० 
२०७५।७६ ९३,७२,८२ १,१९,२८,९३ ९१,४८,४९ ७६.६९ 
२०७६।७७ १,४४,८८,७७ १,३९,५४,५० 74,58,97 ५३.५२ 
२०७७।७८ १,२३,९२,८३ १,३७,८९,८७ ९३,५२,६५ ६७.८२ 
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8.1 मन्रालयको र्वर्ि ४ वषिको औसि पुाँजीर्ि खर्ि र्वतनयोजजि बजेटको िलुनामा ७८ प्रतिशि रहेकोमा 
यो वषि ६७.८२ प्रतिशिमार रहेको देजखएकोले बजेट कायािन्वयन दक्षिा बढाउनपुने देजखन्छ ।  

8.2 मन्रालय र अन्िर्िि तनकायले  यो वषि रू.९३ अबि ५२ करोड ६५ लाख पुाँजीर्ि खर्ि र्रेकोमा िेस्रो 
र्ौमातसकमा रू.५९ अबि ४ करोड ६५ लाख (६३.१३ प्रतिशि) िथा आषाढ मर्हनामा रू.३४ अबि 
४५ करोड ४३ लाख (३६.८४ प्रतिशि) खर्ि र्रेको देजखयो । वषिको अन्िमा खर्ि र्ने पररपाटीले 
अनरु्मनमा कमी भई र्णुस्िरीय कायि सम्पादन र्नि कठठनाइ हनेु, खररद र तनमािणका र्वतध, प्रर्क्रयाहरू 
पूरा नहनेु, वास्िर्वक खर्ि नभई पेश्की प्रवाह मार हनेु भएकोले र्ौमातसक खर्ि सन्िलुन कायम हनेु 
र्री बजेट कायािन्वयन र्नुिपदिछ । 

9. वैदेजशक स्रोिको उपयोर् - यो वषि वैदेजशक अनदुान रू.३ अबि १ करोड ९६ लाख  र ऋण रू.६९ 
अबि ७१ करोड ७३ लाखसमेि वैदेजशक स्रोिबाट रू.७२ अबि ७३ करोड ६९ लाख प्राप्त हनेु अनमुान 
रहेकोमा अनदुान रू.२ अबि ६ करोड १९ लाख (२.८३ प्रतिशि) र ऋणबाट रू.३८ अबि ४१ करोड 
१७ लाख (52.८१ प्रतिशि) समेि रू.४० अबि ४७ करोड ३६ लाख वैदेजशक सहायिा प्राप्त भएको 
छ ।   

9.1 राजमार्ि स्िरोन्नति िथा पनुस्थािपना कायिक्रमको लातर् यो वषि भारिको एजक्जम बैङ्कको सोझै भकु्तानी 
ऋणबाट रू.१ अबि ५० करोड, काकडतभट्टा-इनरूवा-पथलैया-नारायणघाट खण्डको लातर् एतसयाली 
र्वकास बैङ्क (ए.डी.बी.) शोधभनाि ऋणबाट रू.१ अबि, सूयिर्वनायक-धतुलखेल र कोटेश्वर-बानेश्वर-तरपरेुश्वर 
सडकको लातर् जाइका शोधभनाि ऋणबाट रू.९७ करोड प्राप्त हनेु अनमुान र्रेकोमा प्राप्त भएको छैन। 

9.2 मन्रालयले संशोतधि बजेट अनमुान र्दाि र्ीन सरकारको सोझै भकु्तानी अनदुानबाट र्क्रपथ र्वस्िार 
आयोजनाको लातर् रू.५९ करोड ९६ लाख र सरुुङ मार्ि र्वकास कायिक्रमको लातर् रू.१५ करोड 
प्राप्त हनेु अनमुान र्रेकोमा प्राप्त भएको छैन । 

9.3 वैदेजशक स्रोिबाट सञ्चातलि देहायका १२ योजनामा वैदेजशक सहायिा उपयोर् क्षमिा ०.१८ प्रतिशिदेजख 
५८.३० प्रतिशिसम्म रहेको पाइयो । 

 (रू. लाखमा) 

क्र सं स्रोि योजना कायिक्रम र्वतनयोजन खर्ि खर्ि 
प्रतिशि 

१ एजक्जम बैङ्क, भारि सडक सधुार आयोजना ७,८१,३६ ३,७३,१२ 47.75 
२ आई.डी.ए. के्षरीय व्यापार िथा यािायाि आयोजना मजुग्लङ 

नारायणर्ढ सडक  ४८,५० १८,२० 37.53 
३ आई.एम.एर्. आर.सी.एर् सडक पूवािधार र्वकास कायिक्रम १,१०,११ ६०,१५ 54.63 
४ जापान नार्ढुङ्गा सरुूङ्ग मार्ि तनमािण आयोजना ३,५५,८१ १,२८,२५ 36.04 
५ ए.डी.बी. सासेक राजमार्ि सडक सधुार आयोजना, कन्र्नपरु 

कमला (पजिम) खण्ड  ३,२८,१८ 36,92 11.25 
६ ए.डी.बी.  सासेक राजमार्ि सडक सधुार आयोजना  २,३९,३० ३८,८४ 16.23 
७ ए.डी.बी.  सासेक राजमार्ि सडक सधुार आयोजना, सााँघटुार-

ओखलढुङ्गा कुइतभर सडक  २,६२,४४ ८५,९२ 32.74 
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क्र सं स्रोि योजना कायिक्रम र्वतनयोजन खर्ि खर्ि 
प्रतिशि 

८ ए.डी.बी.  सासेक राजमार्ि सडक सधुार आयोजना, कन्र्नपरु 
कमला (पूवी) खण्ड  १,३७,५५ ३,२२ 2.34 

९ आई.डी.ए. के्षरीय व्यपार िथा यािायाि आयोजना  २,६९,०६ ४८ ०.१८ 
१० ए.डी.बी.  सासेक (मजुग्लङ-पोखरा) सडक योजना - १ २,४०,०१ २१,७९ 9.08 
११ ए.डी.बी.  सासेक (मजुग्लङ-पोखरा) सडक योजना - २  १,६०,०० ८,१३ 5.08 
१२ आई.डी.ए. रेल मेट्रो रेल िथा मोनो रेल आयोजना  ५,३३,८३ ३,११,२१ 58.30 

स्रोि: केन्द्रीय आतथिक र्ववरण 2077।78 : भौतिक पूवािधार िथा यािायाि मन्रालय 

9.4 वैदेजशक स्रोिबाट यो वषि रू.3८ अबि 4१ करोड १७ लाख ऋण प्राप्त भएकोमा रू.१० अबि १० 
करोड ७२ लाख मार खर्ि भएको छ । प्राप्त रकमको २६.३१ प्रतिशि मार खर्ि भएकोले बााँकी 
उपभोर् नर्ररएको ऋण रकममा समेि धयाज तिनुिपने अवस्था छ । अि:  प्राप्त वैदेजशक स्रोिको 
उपयोर् क्षमिा बढाउनपुदिछ । 

10. रकमान्िर एवं स्रोिान्िर - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को पररच्छेद ४ 
मा बजेट तनकासा, खर्ि र तनयन्रण सम्बन्धी व्यवस्था छ । स्वीकृि बजेट थपघट िथा 
रकमान्िरसम्बन्धी व्यहोरा देहायबमोजजम छन:्  

10.1 मन्रालय र मािहिको तनकायहरूका लातर् पुाँजीर्ििर्ि  शरुू र्वतनयोजजि बजेट रू.1 खबि २३ अबि 
९२ करोड ८३ लाखमा रू.६१  अबि १५ करोड १३ लाख (४९.३४ प्रतिशि) थप िथा रू.४७ अबि 
१८ करोड १० लाख (३८.०७ प्रतिशि) घटाई रू.१ खबि ३७ अबि ८९ करोड ८७ लाख बजेट 
कायम र्रेकोले शरुु र्वतनयोजन यथाथिपरक देजखएन । यो वषि रकमान्िरबाट बजेट थप िथा घट 
भएका केही उदाहरण देहायबमोजजम छन:् 

 (रू. लाखमा) 
रकमान्िरबाट थप रकमान्िरबाट घट  

ब.उ.शी.नं. शरुु बजेट थप बजेट थप प्रतिशि ब.उ.शी.नं. शरुु बजेट घट बजेट घट प्रतिशि 

३३७०११२२४ ६,८५,९6 ६,९८,२० १०२ ३३७०११७६४ ३,३०,२० ४,०४,९० १२२.६२ 

३३७०११२०४ १,१७,९९ १,७८,४० १५१ ३३७०११२२४ २३,९८ १८,८५ ७८.६२ 

३३७०१११९४ ८,०० १०,०० १२५ ३३७०११२३४ ६६,१५ ४,२३,८० ६४.०८ 

३३७०११३०४ १,९१,६२ २,०६,५० १०८ ३३७०११३४४ ७७,९० ८४,५० १०८.४७ 

३३७०११०८४ ३,०१,५१ ३,१२,४९ १०४ ३३७०११६७४ ३,४९,७७ २,५०,०३ ७१.४९ 

३३७०११३४४ ७७,९० ८४,५० १०८ ३३७०११६९४ २,७७,८० २,५५,९८ ९२.१५ 

३३७०११३७४ १,९६,८० ५,४२,२२ २७६ ३३७०११७०४ ४,३६,३८ ४,३२,९२ ९९.२१ 

३३७०११४३४ १,८३,२० ४,०२,५४ २२० ३३७०११७४४ १,१०,५० ६८,०० ६१.५४ 

३३७०१११५४ १८,२१ २८,७० १५८ ३३७०२१०१४ ८,६४,२९ ६,१९,०७ ७१.६३ 

३३७०१११७४ २३,८२ ३१,९९ १३४ ३३७०११४२४ १४,०० ५,९२ ४२.३३ 

10.2 मन्रालयले कायिप्रर्तिको आधारमा बजेट थप/घट र्दाि असार मर्हनामा मार २३ आयोजनामा रू.९ 
अबि ३९ करोड ७५ लाख थप र्री १८ आयोजनामा रू.९ अबि ८ करोड ४९ लाख घटाएको छ । 
शरुू र्वतनयोजजि बजेटको ८७.४१ प्रतिशि असारमा मार थप घट भएको छ ।  
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मन्रालयले आवश्यकिामा आधाररि बजेट अनमुान ियार र्री कायािन्वयन र्नुिपदिछ ।  

11. रार्िय र्ौरवका आयोजना - मन्रालय मािहि रार्िय र्ौरवका ७ आयोजनाहरू कायािन्वयनमा रहेका 
छन ्। यी आयोजनाहरूको लातर् यो वषि रू.40 अबि 62 करोड 96 लाख बजेट र्वतनयोजन भएकोमा 
रू.34 अबि 36 करोड 96 लाख खर्ि भएको छ । रार्िय र्ौरवका आयोजनाहरूको कायािन्वयन 
अवस्था देहायबमोजजम देजखएको छ: 

11.1 पूविमा पााँर्थरको जर्यो भन्ज्याङदेजख पजिममा बैिडीको झलुाघाटसम्म कुल लम्बाइ १ हजार ८७९ 
र्कलोतमटर रहेको पषु्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ि आयोजना रू.84 अबि 33 करोडको लार्िमा 
२०६४।६५ देजख शरुु भई २०७४।७५ मा सम्पन्न हनेु अनमुान रहेकोमा संशोतधि कायििातलका 
अनसुार २०७९।८० सम्म रू.1 खबि १ अबि ५० करोडको लार्िमा सम्पन्न र्ने लक्ष्य रहेको छ । 
यो वषि १९९ र्कलोतमटर कालोपरे र ७ पलु तनमािणसमेि यो वषिसम्म १ हजार ११३ र्कलोतमटर 
सडक कालोपरे िथा ९० पलु तनमािणको कायि सम्पन्न भई आयोजना शरुु भएको १३ वषिमा भौतिक 
प्रर्ति ५८ र र्वत्तीय प्रर्ति ६३ प्रतिशि रहेको छ । यो वषिको रू.७ अबि 20 करोड समेि यो 
वषिसम्म रू.५३ अबि ३४ करोड खर्ि भएको छ । कायििातलकाबमोजजम तनमािण कायि सम्पन्न र्नुिपदिछ। 

11.2 हलुाकी राजमार्िअन्िर्िि पूविमा झापाको केर्नादेजख पजिममा कञ्चनपरुको दोधारा र्ााँदनीसम्म रू.६५ 
अबि २० करोडको लार्िमा १ हजार ७९२ र्कलोतमटर कालोपरे सडक र २१९ पलु तनमािण र्ने 
लक्ष्य रहेकोमा आयोजनाले यो वषि २२५ र्कलोतमटर कालोपरे र ५ पलु  तनमािण सम्पन्न र्रेको छ । 
यो वषिसम्म ७३७ र्कलोतमटर कालोपरे र १०० पलु तनमािण कायि सम्पन्न भई समर्िर्ि भौतिक प्रर्ति 
६८ र र्वत्तीय प्रर्ति ४६ प्रतिशि रहेको छ । यो वषिको रू.१० अबि १३ करोडसमेि यो वषिसम्म 
रू.45 अबि 5३ करोड खर्ि भएको छ ।   

11.3 िेह्रथमु जजपलाको वसन्िपरुदेजख उत्तरी सीमाना र्कमाथाङ्कासम्मको १६२ र्कलोतमटर सडक तनमािण एवं 
स्िरोन्नति र्नि रू.१६ अबि २० करोडको लार्िमा शरुु भएको उत्तर-दजक्षण (कोशी) लोकमार्ि 
आयोजनामा यो वषिको रू.५४ करोडसमेि रू.३ अबि ५८ करोड खर्ि भई यो वषिसम्म १४८ र्कलोतमटर 
ट्रयाक, ६८  र्कलोतमटर खण्डाजस्मि र ४ पलु तनमािण कायि सम्पन्न भएको छ । यो आयोजना 
२०६५।६६ देजख शरुु भई २०८०।८१ मा सम्पन्न हनेु अनमुान र्ररएकोमा १२ वषि (७५ प्रतिशि) 
अवतध व्यिीि हुाँदा मा भौतिक प्रर्ति २४ र  र्वत्तीय प्रर्ति २२ प्रतिशि रहेको छ ।  

11.4 उत्तर-दजक्षण लोकमार्ि अन्िर्िि नवलपरासीदेजख मसु्िाङसम्मका ९ जजपला समेटेको काली र्ण्डकी 
कोररडोर आयोजना २०६६।६७ देजख शरुू भएको हो । यस आयोजनाले र्ैंडाकोट-राम्दी-मालढुङ्गा 
खण्डको २४५ र्कलोतमटर ट्रयाक तनमािण िथा स्िरोन्नति र्ने र बेनी-जोमसोम-कोरला खण्डको १९९ 
र्कलोतमटर ट्रयाक खोपने िथा स्िरोन्नति र्ने लक्ष्य राखेको छ । कुल लार्ि रू.२७ अबि रहेको यस 
आयोजनाले र्ैंडाकोट-राम्दी-मालढुङ्गा खण्डमा यो वषि रू.२ अबि ८ करोड ८२ लाख खर्ि र्री १.१ 
र्कलोतमटर नयााँ ट्रयाक तनमािण, ५.५ र्कलोतमटर कालो परे र ४ वटा पलु तनमािण भएको छ । त्यस्िै 
बेनी-जोमसोम-कोरला खण्डमा रू.९३ करोड ५० लाख खर्ि र्री १.१ र्कलोतमटर नयााँ ट्रयाक तनमािण, 
१० र्कलोतमटर कालो परे, ५० र्कलोतमटर खण्डाजस्मि र ४ वटा पलु तनमािण र्रेको छ । आतथिक 



भौतिक पूवािधार िथा यािायाि मन्रालय 

 346 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ंवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९  

 

वषि २०७९।८० मा सम्पन्न र्ने लक्ष्य रहेको यो आयोजना शरुु भएको १३ वषिमा भौतिक प्रर्ति ४९ 
र खर्ि रू.१० अबि १ करोड भई र्वत्तीय प्रर्ति 37.07 प्रतिशि रहेको छ ।  

11.5 उत्तर-दजक्षण (कणािली कररडोर) लोकमार्ि आयोजनाले र्हपसा-तसमीकोट-सतलसपला सडक खण्ड १४५  
र्कलोतमटर ट्रयाक खोलेको छ । आयोजना २०६९।७० देजख शरुु भई २०७९।८० मा सम्पन्न हनेु 
अनमुान रहेको तथयो । शरुु लार्ि रु.4 अबि १० करोड रहेको उक्त आयोजनाको संशोतधि लार्ि 
अनमुान रू.११ अबि परेु्को छ । आयोजनामा यो वषिसम्म रु.2 अबि ६८ करोड खर्ि भई ९ वषिको 
समग्र प्रर्ति २८ प्रतिशि रहेको छ । 

11.6 पूवि मेर्ीदेजख पजिम महाकालीसम्म कुल ९४६ र्कलोतमटर रेल मार्ि तनमािण एवं सञ्चालनको लक्ष्यसर्हि 
रेल, मेट्रो िथा मोनोरेल र्वकास आयोजना २०६६।६७ देजख शरुु भएको हो ।यस आयोजनाको कुल 
लार्ि रू.९ खबि ५५ अबि २२ करोड रहेकोमा यो वषिसम्म रू.२४ अबि ४६ करोड ९६ लाख खर्ि 
र्री ४९ र्कलोतमटर नयााँ ट्रयाकबेड र ५६ र्कलोतमटर रेलमार्ि पनुस्थािपना र्री जयनर्रदेजख जनकपरु 
कुथािसम्म ३५ र्कलोतमटर रेल सेवा सञ्चालनमा पयाएको छ । आयोजनाको समग्र र्वत्तीय प्रर्ति ३ 
प्रतिशि रहेको छ ।  

 आयोजनाको लातर् आवश्यक जग्र्ा प्रातप्तमा समस्या, सम्झौिा कायािन्वयनको प्रभावकारी 
अनरु्मनको कमी, कोतभड-१९ लर्ायिका कारणले आयोजनाहरूको भौतिक प्रर्ति न्यून रहेको छ । 
लार्ि लाभ र्वश्लषेण, सम्भाव्यिा अध्ययन, जग्र्ा प्रातप्त, वािावरणीय प्रभाव अध्ययन जस्िा पूवि ियारी 
र्रणका कायिहरू सम्पन्न नर्री आयोजनाहरू कायािन्वयनमा लैजााँदा कायािन्वयन र्रणमा र्वर्वध समस्या 
तसजिना हनु र्ई  उपलेख्य रूपमा समय एवं लार्िसमेि वरृ्ि भएको छ । मन्रालयले योजना सञ्चालनमा 
रहेका समस्या समाधानको लातर् आवश्यक समन्वय र कायािन्वयन जस्थतिको प्रभावकारी अनरु्मन र्री 
िोर्कएको भौतिक लक्ष्य हातसल र्नुिपदिछ । 

12. मािहि कायािलयको बजेट खर्ि - मन्रालयले मािहिका कायािलयले सञ्चालन र्ने योजना िथा 
कायिक्रमका लातर् र्वतनयोजजि बजेट उपशीषिक नं 337310113 सडक बोडििर्ि को सडक ममिि 
िथा सञ्चालन र तनमािणका लातर् रू.७ अबि २५  करोड मािहि कायािलयलाई अजख्ियारी नठदई आर्ैं ले 
खर्ि लेखी सम्बजन्धि कोष िथा लेखा तनयन्रक कायािलयलाई भकु्तानी आदेश जारी र्री कायािलयमार्ि ि ्
भकु्तानी ठदएको पाइयो । यस प्रकार खर्िको अजख्ियारी ठदई कायिक्रमअनसुार खर्ि र्रे नर्रेको अनरु्मन 
र्नुिपने तनकाय आर्ैं ले बजेट खर्ि लेख्न ुउजर्ि देजखएन । यस्िा कायिमा तनयन्रण र्नुिपदिछ ।  

13. मातथपलो तनकायबाट खररद - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ बमोजजम 
अतधकार प्राप्त अतधकारीको अतधकारमा िालकु कायािलय वा पदातधकारीले हस्िक्षेप र्नि तमपदैन । 
साविजतनक लेखा सतमतिले समेि केन्द्रीय तनकायले र्ररने उपलेख भएका आयोजना बाहेक सबै आयोजना 
मािहिका सम्बजन्धि तनकायबाट खररद व्यवस्थापन कायि र्ने र र्वभार् एवं तनदेशनालयहरूले अनरु्मन 
िथा मूपयाङ्कन र्ने तनदेशन ठदएको छ । उक्त प्रावधान र्वपरीि पषु्पलाल (मध्यपहाडी) आयोजना 
तनदेशनालयले रू.5 अबि 95 करोड,  मदन भण्डारी आयोजना तनदेशनालयले रू.5 अबि ७९ करोड, 
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हलुाकी राजमार्ि आयोजना तनदेशनालयले रू.१ अबि ८३ करोड ५ लाखका, सडक र्वभार्, पलु 
महाशाखाले रू.५ अबि ६१ करोडका खररद सम्झौिा र्री कायािन्वयनका लातर् मािहि कायािलयमा 
पठाएको छ । र्वभार् िथा तनदेशनालयहरूले मािहि कायािलयको काममा हस्िक्षेप हनेु र्री खररद 
कायि र्नुि उपयकु्त नदेजखएको व्यहोरा र्वर्िका वार्षिक प्रतिवेदनमा समेि औपंयाइएकोमा जस्थति यथावि 
छ ।  

सडक र्वभार् 
र्वभार्ले दीघिकालीन सडक संरर्नाहरूको तनमािण एवं सधुार कायि मािहि तडतभजन एवं योजना 

कायािलयहरूमार्ि ि ्सञ्चालन र्ने र्रेको छ । सडकहरूको ममिि संभारको कायिमा हेभी इजक्वपमेन्ट तडतभजन र 
याजन्रक कायािलयहरूमा रहेको उपकरणसमेि पररर्ालन र्ने र्रेको छ ।  

14. संयकु्त उपक्रम दिाि - मूपय अतभवरृ्ि कर ऐन, २०५२ को दर्ा १० (ख) (१) मा संयकु्त उपक्रम 
दिाि हनेु व्यवस्था र सोही दर्ाको उपदर्ा ३ मा दिाि भएको संयकु्त उपक्रमले त्यस्िो उपक्रम खडा 
र्दाि र्रेको सम्झौिामा िोर्कएको अवतध समाप्त भएपतछ दिाि खारेज र्राउनपुने व्यवस्था छ । र्वभार्ले 
मूपय अतभवरृ्ि करमा दिाि नभएका ६ संयकु्त उपक्रमसाँर् रू.१ अबि ६ करोड ८४ लाख  र सडक 
तडतभजन कायािलय काठमाडौँले ७ संयकु्त उपक्रमसाँर् रू.४९ करोड ४३ लाखको खररद सम्झौिा र्रेको 
छ । र्वभार्ले यो वषि सम्बजन्धि तनमािण कायि र्ने संयकु्त उपक्रमको मूपय अतभवरृ्ि कर दिाि प्रमाण 
परको आधारमा खररद सम्झौिा र्नुिपनेमा परुानो अन्य कामको लातर् मूपय अतभवरृ्ि कर दिाि भएका 
११ संयकु्त उपक्रमसाँर् रू.१ अबि ६२ करोड ३४ लाखको र सडक तडतभजन कायािलय,  काठमाडौँले 
अन्य काममा दिाि भएका ९ संयकु्त उपक्रमसाँर् ८७ करोड ६४ लाखको खररद सम्झौिा र्रेको छ । 
ऐनको व्यवस्थाबमोजजम िोर्कएको अवतध समाप्त भएका संयकु्त उपक्रमसाँर् खररद सम्झौिा र्नि तमपने 
देजखदैन ।  

15. स्रोिको सतुनजिििा - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ को तनयम २१ 
मा बजेट िजुिमा र्दाि र्वर्ि र र्ाल ुआतथिक वषिमा सम्झौिा भई बााँकी दार्यत्वमध्ये आर्ामी आतथिक 
वषिमा सम्झौिाअनसुार खर्ि हनेु प्रतिवििा िथा स्रोि सतुनजिििा र्रेर मार ठेक्का व्यवस्थापन र्नुिपने 
व्यवस्था छ । सडक तडतभजन, बटुवलले २०७६।७७ र २०७७।७८ मा २१ खररद सम्झौिा र्री 
मोतबलाइजेसन पेश्की र रतनङ तबलको रू.११ करोड १० लाख भकु्तानी र्रेका  ठेक्काहरू यस वषि 
वार्षिक कायिक्रममा नै समावेश नभएकोले रू.१२ करोड ४४ लाख बराबरको तनमािण कायि हनु सकेको 
छैन । र्वभार् िथा मन्रालयले खररद सम्झौिा र्रेका योजनाको स्रोिको सतुनजिििा र्री तनमािण कायि 
सम्पन्न र्राउनपुदिछ । 

16. खररद सम्झौिाको अन्त्य -  साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ५९ (४) मा खररद सम्झौिामा 
अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक साविजतनक तनकायले साविजतनक र्हिका लातर् सरु्वस्िाको आधारमा 
खररद सम्झौिाको अन्त्य र्नि सक्ने व्यवस्था छ । सडक तडतभजन, काठमाडौँले रू.८३ करोड १५ 
लाख ६१ हजारमा खररद सम्झौिा र्री रू.३५ करोड २ लाख ६६ हजार भकु्तानी र्रेका १८४ ठेक्का,  
सडक तडतभजन पापपाले ३६ ठेक्का, सडक तडतभजन कास्कीले रू.१७ करोड १० लाख ६४ हजारमा 
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खररद सम्झौिा र्री रू.12 करोड ५१ लाख ९९ हजार भकु्तानी र्रेका ९ ठेक्का, मदन भण्डारी राजमार्ि 
आयोजना कायािलय र्पुमीले १८ ठेक्का सरु्वस्िाको आधारमा र्रर्ारक र्रेका  छन ्। साविजतनक 
र्हिका लातर् खररद सम्झौिाको अन्त्य र्रेको परु्ि नभई पटक पटक म्याद थप र्दाि पतन कायि सम्पादन 
कम भएका ठेक्का र्रर्ारक र्रेको पाइयो । यस्िो अवस्थामा ऐनको दर्ा ५९(८) बमोजजम जमानि 
जर्ि र्री सम्झौिाबमोजजमको कायि र्राउाँदा लाग्ने थप लार्िसमेि असलु र्नुिपनेमा र्वभार्ीय सहमति 
तलई सरु्वस्िाको आधारमा ठेक्का र्रर्ारक र्रेको तनयमसम्मि देजखएन ।  

17. कजन्टन्जेन्सी खर्ि - नेपाल सरकारले जारी र्रेको आतथिक संकेि िथा खर्ि वर्ीकरण, २०७४ मा 
खर्िसम्बन्धी संकेिहरू िोर्कएका छन ्। उक्त संकेिसाँर् मेल नखाने र्री साविजतनक तनमािण खर्ि 
शीषिकबाट र्वभार् र अन्िर्ििका 48 कायािलयले ज्याला खर्िमा रू.23 करोड ८१ लाख, इन्धन खर्िमा 
रू.८ करोड ७ लाख,  कायािलय सामान र सूर्ना प्रकाशनमा रू.१५ करोड २8 लाख, दैतनक िथा 
भ्रमण भत्तामा रू.४ करोड ३३ लाख, ममिि खर्ि रू.12 करोड २७ लाख, अन्य खर्ि रू.12 करोड 
४२ लाख, र्ववरण नखलेुको खर्ि रू.५ करोड ८२ लाख ४१ हजार र र्वभार्मा पठाएको रू.३८ 
करोड ३७ लाखसमेि रू.1 अबि २० करोड ३७ लाख कजन्टन्जेन्सी रकमबाट खर्ि र्रेका छन ्। 
यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्नानसुार छन:् 

17.1 मन्रालयले साविजतनक खररदमा कजन्टन्जेन्सी खर्िलाई व्यवजस्थि र्ने तनदेजशका, २०७४ जारी र्रेको 
छ । तनदेजशकाले कजन्टन्जेन्सी खर्ि जनाउाँदा सम्बजन्धि ठेक्काको नापी र्किाबमा खर्ि प्रर्वि र्नुिपने र 
ठेक्कार्ि खर्िको अतभलेख राख्न ेव्यवस्था र्रे िापतन र्वभार् र मािहिका कायािलयले सो अनरुूप  अतभलेख 
राखेको पाइएन । स्वीकृि तनदेजशकाको पालना र्नुिपने व्यहोरा र्ि र्वर्ि वषिको प्रतिवेदनमा 
औपंयाइएकोमा सधुार भएको छैन  । 

17.2 आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व तनयमावली, 2077 को तनयम 30 मा र्वतनयोजन ऐनले 
फ्रीज नहनेु भनी िोकेको शीषिकको रकम बाहेक आतथिक वषि समाप्त हनु कम्िीमा 7 ठदन अर्ावै भकु्तानी 
तनकासा बन्द र्नुिपने व्यवस्था छ । र्वभार्ले मािहि कायािलयलाई खर्ि र्ने अजख्ियारी ठदएको मध्ये 
यो वषि सम्बजन्धि कायािलयले कजन्टन्जेन्सी खर्ि जनाई र्वभार्मा पठाएको रू.३८ करोड ३७ लाख  
कायि सञ्चालन कोषमा राखी यो वषि रू.१६ करोड २३ लाखको मेतसनरी औजार खररद र्रेको र आर्ामी 
वषिका लातर् दार्यत्व तसजिना र्रेको रू.14 करोड ८ लाख 207८।7९ मा खर्ि र्री बााँकी रू.८ 
करोड ६ लाख सजञ्चि कोष दाजखला र्रेको छ । सडक र्वभार् र मािहिका कायािलयलाई र्वतनयोजन 
ऐनले फ्रीज हनेु शीषिकबाट तनकासा ठदएको रकम आतथिक वषिको अन्िसम्ममा फ्रीज नर्री आर्ामी वषि 
जजम्मेवारी सारी खर्ि लेखेको तनयमसम्मि देजखएन । यस सम्बन्धमा सम्बजन्धि पदातधकारीलाई जजम्मेवार 
बनाई उक्त कायिमा तनयन्रण र्नुिपदिछ ।  

18. मूपय समायोजन   - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ११९ को उपतनयम २ )ख ( मा 
सम्पन्न भएको काममा लारे्को श्रम, सामग्री र उपकरणको मार मूपय समायोजन हनेु र्री सूर तनधािरण 
र्नुिपने र सोहीअनसुार सम्झौिामा उपलेख र्री सोही आधारमा मूपय समायोजन भकु्तानी हनुपुने उपलेख 
छ । मूपय समायोजन रकम भकु्तानीसम्बन्धी प्रमखु व्यहोरा तनम्नानसुार छन:् 
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18.1 पषु्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ि आयोजना कायािलय दैलेखले थलाहर्ाड पलु तनमािण योजनाको बेस 
इन्डेक्स  तनधािरण र्दाि जलुाई अर्ि 2018।19 को इन्डेक्स तलनपुनेमा जलुाई अर्ि 2017।18 
को बेस इण्डेक्स तलई बढी भकु्तानी र्रेको रू.२४ लाख ६८ हजार, पषु्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ि 
योजना कायािलय, पवििले ३ तनमािण व्यवसायीलाई मूपय समायोजन भकु्तानी र्दाि बेस इन्डेक्स र्रक 
पारी यो वषि बढी भकु्तानी र्रेको रू.९३ लाख १७ हजारसमेि रू.१ करोड १७ लाख ८५ हजार 
असलु र्नुिपदिछ । 

18.2 व्यापाररक मार्ि र्वस्िार आयोजना, बाराले एक संयकु्त उपक्रमलाई मूपय समायोजन भकु्तानी र्दाि तनमािण 
सामग्रीको बेस इन्डेक्स ९५.१ तलनपुनेमा ९४.२ तलएको िथा मेतसनरी एण्ड इजक्वपमेन्टको इन्डेक्स 
तलई मूपय समायोजन भकु्तानी र्नुिपनेमा ट्रान्सपोटि, भेइकपस एण्ड र्डु्सको इन्डेक्स तलएकोले आईपीसी 
१० देजख १५ सम्म मूपय अतभवरृ्ि करसमेि रू. ५९ लाख ५२ हजार बढी मूपय समायोजन भकु्तानी 
भएको छ । बढी भकु्तानी भएको रकम असलु र्नुिपदिछ । 

18.3 खररद सम्झौिाको र्वशेष शििमा परुानो सूर प्रयोर् र्री मूपय समायोजन भकु्तानी र्ने उपलेख र्रे िापतन 
सडक तडतभजन, हेटौंडाले बंर्री खोला पलु तनमािण र्ने एक संयकु्त उपक्रमलाई इन्डेक्स उपलेख नर्रेको 
र तनमािण व्यवसायीले श्रम, सामग्री र उपकरणको कोर्र्तसयन्ट फ्याक्टर सम्झौिामा उपलेख नर्रेको 
अवस्थामा सम्झौिाको शिि र्वपरीि यस वषिसम्म मूपय समायोजन भकु्तानी र्रेको मूपय अतभवरृ्ि कर 
समेि रू.६० लाख २८ हजार असलु र्नुिपदिछ । 

18.4 सडक तडतभजन, सखेुि अन्िर्ििका र्वतभन्न ५ ठेक्काको सम्झौिामा मूपय समायोजन बापि औसि र्वतधबाट 
र्णना र्ने उपलेख छैन । कायािलयबाट मेतसन उपकरणको र्हसाब र्री मूपय वरृ्ि भकु्तानी 
र्नुिपनेमा  ट्रान्सपोटि भेइकपस एण्ड र्डु्सको र मेतसन उपकरणको औसि र्वतधबाट र्णना र्री मूपय 
अतभवरृ्ि कर समेि रू.२ करोड ४१ लाख ३५ हजार बढी भकु्तानी भएकोले उक्त रकम असलु 
र्नुिपदिछ । 

18.5 मोहना पलु, अत्तररया सडक योजनाले मेतसन/उपकरणको मूपय सूर्ीअनसुार मूपय समायोजन भकु्तानी 
र्नुिपनेमा ट्रान्सपोटि इजक्वप्मेन्ट एण्ड पाटिस र मेतसनरी एण्ड इक्वीपमेन्टको औसि र्वतधबाट र्णना 
र्रेको कारणबाट एक तनमािण व्यवसायीलाई रू.४२ लाख ४० हजार, सडक तडतभजन लतलिपरुले ६ 
तनमािण व्यवसायीलाई रू.४१ लाख १६ हजार, मदन भण्डारी राजमार्ि योजना कायािलय, हेटौंडाले १ 
तनमािण व्यवसायीलाई रू.1 करोड ३६ लाख ६९ हजार र मदन भण्डारी राजमार्ि योजना कायािलय, 
उदयपरुले 1 तनमािण व्यवसायीलाई रू.३ करोड ५३ लाख १ हजारसमेि रू.५ करोड ७३ लाख २६ 
हजार बढी मूपय समायोजन भकु्तानी ठदएको छ । बढी भकु्तानी ठदएको रकम असलु हनुपुदिछ । 

18.6 सडक र्वभार्ले २०७०।४।२ मा मोतबलाइजेसन पेश्की कटाए पतछको बााँकी तबल रकममा मूपय 
समायोजन र्ने र्री खररद सम्झौिा र्नि मािहि कायािलयलाई तनदेशन ठदएको छ । उक्त तनदेशनअनसुार 
मूपय वरृ्िको भकु्तानी र्दाि मोतबलाइजेसन पेश्की कट्टी पिािक्ो तबल रकमबाट र्णना र्नुिपनेमा 
पषु्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ि आयोजना कायािलय दैलेख, पविि र सडक तडतभजन, नेपालर्न्जले ९ 
ठेक्कामा पेश्की रू.७२ करोड ४७ लाख कट्टी नर्री मूपय समायोजन रू.११ करोड ५७ लाख भकु्तानी 
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र्रेको छ । सडक र्वभार्को तनणिय कायािन्वयन नर्दाि नेपाल सरकारलाई थप व्ययभार परेको उक्त 
रकम असलु र्नुिपदिछ । 

18.7 साविजतनक खररद अनरु्मन कायािलयको 2076।9।16 को परानसुार बोलपरसम्बन्धी कार्जािको 
प्राइस एड्जस्टमेन्ट डाटामा बोलपरदािाले कोर्र्तसयन्ट नभरी खाली छोडेमा तनजलाई मूपय समायोजन 
ठदन नतमपने उपलेख छ । पषु्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ि आयोजना कायािलय, काभ्रपेलाञ्चोकले एक 
तनमािण व्यवसायीले बोलपरसम्बन्धी कार्जाि पेस र्दाि प्राइस एड्जस्टमेन्ट डाटाको कोर्र्तसयन्ट 
नभरेकोमा मूपय समायोजन रू.६४ लाख १३ हजार र सडक तडतभजन, दाङले ककरहवा पलु तनमािण 
र्ने एक व्यवसायीले बोलपरको प्राइस एड्जस्टमेन्ट डाटा भने स्थानमा कोर्र्तसयन्ट नभरेकोमा रू.२३ 
लाख ६९ हजार मूपय समायोजन भकु्तानी र्रेको छ । उजपलजखि व्यवस्था र्वपरीि सम्झौिा एवं 
भकु्तानी र्नेलाई कारबाही र्री मूपय समायोजनबापि भकु्तानी भएको रू.८७ लाख ८२ हजार असलु 
हनुपुदिछ।   

18.8 सडक तडतभजन, लहानले तर्देरी खोला पलु, महलुी घाडन खोला पलु र समुरी खोला पलु तनमािणको 
सम्झौिाको र्वशेष शििको बुाँदा ४६.१  मा मूपय समायोजन आकर्षिि नहनेु र्री खररद सम्झौिा भएकोमा 
कायािलयले रू.४९ लाख ४९ हजार मूपय समायोजन भकु्तानी ठदएको देजखएकोले सम्झौिा र्वपरीि 
भकु्तानी भएको उक्त रकम असलु हनुपुदिछ ।  

  मूपय समायोजन भकु्तानी सम्बन्धमा बेस फ्याक्टर एवं इन्डेक्स र्रक र्णना, दाबी नर्रेको 
मूपय समायोजन भकु्तानी, सम्झौिामा उपलेख नभएको बीमा िथा जनरल आइटम समावेश र्री मूपय 
समायोजन भकु्तानी र्रेको पाइयो । यसबाट तनमािण लार्ि बढ्ने भएको हुाँदा र्वभार्ले अनरु्मन र्री 
सम्झौिाका व्यवस्थाको पालना र्राउनपुदिछ ।  

19. तडजाइन एण्ड तबपड सम्झौिामा मूपय समायोजन - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ५५(२) 
मा एकमिु कायि सम्पादन (लमसम कन्ट्राक्ट) को आधारमा खररद सम्झौिा भएकोमा मूपय समायोजन 
भकु्तानी र्नि नतमपने उपलेख छ । साविजतनक लेखा सतमतिले तडजाइन एण्ड तबपड प्रर्क्रयाबाट हनेु 
तनमािण कायिको भेररएसन र मूपय समायोजनलाई व्यवजस्थि र्नि थप कानूनी व्यवस्था र्नि  
२०७६।११।८ मा तनदेशन ठदएकोमा हालसम्म सोसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र्रेको छैन । सडक 
र्वभार्,  पलु महाशाखा आयोजना कायािन्वयन इकाईले लमसम प्रकृतिका पलु तनमािण कायिमा तडजाइन 
एण्ड तबपड सम्झौिा र्दाि मूपय समायोजन भकु्तानी ठदने प्रावधान राखेको कारण १० कायािलयहरूले 
८० खररद सम्झौिामा रू.७३ करोड ४५ लाख मूपय समायोजन भकु्तानी र्रेका छन ्। तडजाइन एण्ड 
तबपड लमसम प्रकृतिको सम्झौिा भएकोले ऐनको व्यवस्थाअनसुार मूपय समायोजन भकु्तानी ठदन तमपदैन।  

तडजाइन एण्ड तबपड प्रर्क्रयाबाट तनमािण कायि र्राउने सम्बन्धमा साविजतनक खररद ऐन, 
तनयमावलीमा र्वस्ििृ उपलेख नभएको िथा साविजतनक खररद अनरु्मन कायािलयले बोलपर कार्जाि 
ियार नर्रेकोले मूपय समायोजन, भेररएसन आदेशलर्ायिका पक्षमा र्वर्वधिा देजखएको छ । यस 
र्वतधबाट र्ररने खररद कायिलाई व्यवजस्थि र्नुिपदिछ । 
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20. पूवितनधािररि क्षतिपूतिि - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२१ मा तनमािण व्यवसायीको 
कारणले िोर्कएको अवतधमा कायि सम्पन्न हनु नसकेमा पूवितनधािररि क्षतिपूतिि तलनपुने व्यवस्था छ । यो 
वषि र्वभार् मािहिका ५ कायािलयले १२ खररद सम्झौिामा तनयमानसुार रू.२ करोड ७० लाख ६५ 
हजार पूवितनधािररि क्षतिपूतिि असलु र्रेका छैनन ्। यससम्बन्धी व्यहोरा देहायअनसुार छन:् 

20.1 सडक तडतभजन, महेन्द्रनर्रले रू.७ करोड 23 लाख २१ हजारमा खररद सम्झौिा र्रेको र्वतभन्न ८ 
ठेक्कामा सडक स्िरोन्नति र्ने कामको लातर् तनमािण व्यवसायीसाँर् २०७७।१२।१५ मा सम्पन्न र्ने 
र्री २०७७।३।७ मा सम्झौिा र्रेको छ । उक्त ठेक्काहरूको तनमािण कायि म्यादतभर सम्पन्न र्रेको 
देजखएन । साथै उक्त ठेक्काको म्याद थपसमेि भएको छैन । तनयमावलीमा भएको व्यवस्थाअनसुार 
रू.३३ लाख ५५ हजार पूवितनधािररि क्षतिपूतिि लर्ाई सम्झौिाबमोजजमको तनमािण कायि सम्पन्न र्नुिपदिछ। 

20.2 सडक तडतभजन, लतलिपरुले कोट्कु खोलामा २५ तमटरको आरसीसी पलु तनमािण र्निको लातर् 
२०७२।६।२२ मा एक तनमािण व्यवसायीसाँर् रू.३ करोड ४१ लाख ९३ हजारको खररद सम्झौिा भई 
अजन्िम पटक २०७७।२।२० सम्म म्याद थप र्रे िापतन कायि सम्पन्न भएको छैन । तनधािररि अवतध 
िथा म्याद थपको अवतधमा पतन सपुर स्ट्रक्र्रका केही काम र्रेको, एप्रोर् रोड, ररभर टे्रतनङ र 
प्रोटेक्सनको कुनै पतन कायि नर्री अधरैु रहेको देजखयो । म्याद थपसमेि नभएकोले सम्झौिा रकमको 
१० प्रतिशि पूवितनधािररि क्षतिपूतिि रू.३८ लाख ८६ हजार असलु र्री बााँकी तनमािण कायि सम्पन्न 
र्नुिपदिछ । 

20.3 सडक तडतभजन, बटुवलले एक तनमािण व्यवसायीसाँर् सम्झौिा रकम रू.8 करोड 54 लाख २६ हजार 
र रू.8 करोड 49 लाख 96 हजारमा तनमािण र्रररहेको दईु पलुको तनमािण कायिमा अतधकिम ्१० 
प्रतिशिले हनेु रू.१ करोड ७० लाख ४२ हजार पूवितनधािररि क्षतिपूतिि तलने र्री म्याद थप र्रेकोमा 
कायािलयले रू.६० लाखमार कट्टा र्रेको देजखएकोले बााँकी रू.१ करोड १० लाख ४२ हजार 
पूवितनधािररि क्षतिपूतिि असलु र्री तनमािण कायि सम्पन्न र्नुिपदिछ। यसैर्री िारेखोला पलु तनमािण र्नि एक 
तनमािण व्यवसायीसाँर् भएको खररद सम्झौिाको म्याद २०७६।१२।३० सम्म भएकोमा तनमािण 
व्यवसायीले २०७७।६।२८ मा मार कायि सम्पन्न र्रेको देजखन्छ । अि: सम्झौिा रकम रू.३ करोड 
३२ लाख ५ हजारको ०.०५ प्रतिशि प्रति ठदनका दरले १७८ ठदनको रू.२९ लाख ५५ हजार 
पूवितनधािररि क्षतिपूतिि असलु र्नुिपदिछ । 

21. खररद सम्झौिाको अन्त्य - साविजतनक खररद ऐन, 2063 को दर्ा 59 मा खररद सम्झौिा र्ने तनमािण 
व्यवसायीले सम्झौिाबमोजजम काम शरुु नर्रेमा,  काम शरुु र्री बीरै्मा छाडेमा वा सम्झौिाबमोजजम 
कामको प्रर्ति नर्रेमा साविजतनक तनकायले त्यस्िो सम्झौिा जनुसकैु बखि अन्ि र्नि सक्ने, सो काम 
बापि राजखएको पूरै जमानि जर्ि हनेु र बााँकी कायि पूरा र्नि जे जति रकम आवश्यक पछि सो रकम 
सम्झौिाबमोजजम कायि नर्ने तनमािण व्यवसायीबाट सरकारी बााँकी सरह असलु उपर र्ने व्यवस्था छ। 
यस सम्बन्धमा देजखएका प्रमखु व्यहोरा तनम्नानसुार छन:् 
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21.1 सडक तडतभजन, हेटौंडाले १८ सडकको तनमािण कायिको खररद सम्झौिा अन्त्य र्री रू.२ करोड २३ 
लाख ९२ हजार राजस्व दाजखला र्नि सूर्ना प्रकाशन र्रेकोमा हालसम्म दाजखला भएको छैन । उक्त 
रकम असलु र्री राजस्व दाजखला र्नुिपदिछ ।  

21.2 हलुाकी राजमार्ि योजना कायािलय, जनकपरुले समयमा नै तनमािण व्यवसायीले काम नर्रेका कारण २ 
तनमािण व्यवसायीको कायिसम्पादन जमानि र पेश्की जर्ि र्री राजस्व दाजखला र्रेकोमा थप जररवाना 
र पेश्कीमा लाग्ने धयाज रू.१ करोड ४३ लाख ५२ हजार असलु र्नि परार्ार र्रेकोमा हालसम्म 
असलु भएको छैन । बााँकी जररवाना असलु र्री राजस्व दाजखला र्नुिपदिछ । 

22. भेररएसन -   साविजतनक खररद ऐन, 2063 को दर्ा 54 मा खररद सम्झौिा र्दािका बखि पूवािनमुान 
र्नि नसर्कएको पररजस्थति सम्झौिा कायािन्वयनको क्रममा तसजिना भएमा सोको स्पि कारण खलुाई 
भेररएसन आदेश जारी र्निसक्ने व्यवस्था छ । साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ११८ 
मा भेररएसन जारी र्दाि प्रार्वतधक पषु्याइाँ समेि पेस र्नुिपने व्यवस्था छ । भेररएसन आदेश सम्बन्धमा 
देजखएका व्यहोरा तनम्नानसुार छन:् 

22.1 सडक तडतभजन, सखेुिले बोटेर्ौर-कापरे् सडक खण्डमा  सडक तनमािण िथा स्ट्रक्र्र तनमािण कायिको 
कायि सम्पन्न भएको अवतध (२०७६।१०।१०) पिाि ्२०७७।५।२ मा रू.३७ लाख ४३ हजार 
(३.११ प्रतिशि ) बढीको दोस्रो भेररएसन आदेश स्वीकृि र्रेको छ । साथै पर्हरोको कारणबाट 
नोक्सानी भएको कायि बीमाबाट दाबी र्री कायि र्राउनपुनेमा भेररएसनमार्ि ि ्कायि र्राएकोले थप 
व्ययभार परेको छ । 

22.2 हलुाकी राजमार्ि योजना कायािलय, पसािले सडक तनमािण कायिमा महातनदेशकबाट २०७६।३।२७ मा 
स्वीकृि भेररएसनबाट कायम भएको पररमाणभन्दा बढी पररमाणको नापी र्री रू.८५ लाख २४ हजार 
भकु्तानी र्रेको छ । 

22.3 व्यापाररक मार्ि र्वस्िार आयोजना, बाराले भेररएसन जारी र्री कायम भएका पररमाणभन्दा एक तनमािण 
व्यवसायीलाई बढी पररमाण नापी र्री रू.४२ लाख ७० हजार बढी भकु्तानी र्रेको छ । यसरी पनु: 
थप भेररएसन स्वीकृि नै नर्री थप पररमाण भकु्तानी र्रेको छ । 

22.4 सडक तडतभजन, जनकपरुले रािो नदी पलु तनमािण र्ने तनमािण व्यवसायीलाई भेररएसन नै स्वीकृि नर्री 
शरुु पररमाण भन्दा बढीको रू.४० लाख ७७ हजार भकु्तानी र्रेको छ।   

22.5 र्ाईघाट-ठदके्तल सडक योजना, उदयपरुले भेररएसन आदेश जारी र्ररसकेकोमा भेररएसनबाट कायम 
पररमाण भन्दा बढी पररमाण नापी र्री एक तनमािण व्यवसायीलाई रू.८५ लाख ८६ हजार भकु्तानी र्रेको 
छ । 

22.6 सडक तडतभजन, काठमाडौँले ७ ठेक्कामा कायि सम्पन्न पिाि ् भेररएसन आदेश स्वीकृि र्रेको छ । 
भेररएसन आदेश स्वीकृि नर्राई थप काम र्नि िथा सम्झौिाबमोजजमको कायि घटाउन नतमपनेमा र्वतभन्न 
आइटमको पररमाणमा भेररएसन पिाि ्रू.३ करोड ५२ लाख थप र रू.७ करोड १५ लाख १० हजार 
घटाएको तनयमसम्मि देजखएन ।  
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22.7 सडक तडतभजन, सखेुिले २ ठेक्कामा र्वतभन्न स्थानमा पलु तनमािणको प्याकेज बनाई सम्झौिा र्रेकोमा 
काम शरुु भएको कररब १ वषिभन्दा बढी अवतध व्यिीि भइसकेपतछ २ पलु तनमािणका प्याकेजमा 
एक /एक थप पलु वनाउन नसक्ने कारण उपलेख र्री िररया खोलाको सट्टा काले खोलामा र इड्की 
र्ाडको सट्टा छेडेना खोलामा पलु बनाउने र्री ड्रइङ्ग तडजाइन र लार्ि अनमुान पररवििन र्री शरुु 
लार्ि रू.६ करोड १५ लाखको सट्टा रू.६ करोड २९ लाख ९० हजार लार्ि कायम र्री भेररएसन 
स्वीकृि र्रेको छ । र्रक कायिको लातर् नयााँ खररद प्रर्क्रया शरुु नर्री पर्हलाको सम्झौिामा 
भेररएसनबाट काम थपघट र्राई र्नुि खररद ऐन िथा तनयमावलीको मनसाय अनरुूप देजखाँदैन । यस 
प्रकार कायि क्षेर पररवििन भएको अवस्थामा समेि भेररएसन र्री कायि र्नेलाई जजम्मेवार बनाउनपुदिछ।  

22.8 रानी-र्वराटनर्र-इटहरी-धरान सडक योजना र एक तनमािण व्यवसायीबीर् रे्नेज २९+६३० देजख 
३२+०८० र्कलोतमटर सम्म सडक र्वस्िार र्ने र्री  सम्झौिा भएकोमा उक्त क्षेरमा तनमािण कायि 
र्दाि ११० तमटर लम्बाइ बढेको जनाई भेररएसनबाट ०+००० देजख ०+११० सम्म नयााँ रे्नेज कायम 
र्री रू.१ करोड १ लाख २९ हजार थप भकु्तानी ठदएको छ । कुल २ हजार ४५० तमटरको ठेक्कामा 
थप ११० तमटरले लम्बाइ वरृ्ि हुाँदा समग्र बाटोको लम्बाइ बढ्न र्एको छ  । रे्नेज ओभरपयाप 
सम्बन्धमा र्ि वषिसमेि औपँयाइएकोमा पनु: कुल लम्बाइ  वरृ्ि हनेु र्री भेररएसन र्दाि सोको कारण 
खोजी र्री लम्बाइ यर्कन र्रेको छैन । योजनाले पनुः नापजााँर् र्री सडकको लम्बाइ र भकु्तानी 
रकम यर्कन र्नुिपदिछ। 

22.9 साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा 54(३) मा लार्ि अनमुान स्वीकृि र्नेभन्दा िप लो िहको 
अतधकारीले भेररएसन आदेश जारी र्नि नहनेु व्यवस्था छ । सडक तडतभजन, बटुवलले कुरुङे्ग खोलाको 
पलु तनमािण र्नि रू.१० करोड ४४ लाख १८ हजारको लार्ि अनमुान महातनदेशकबाट स्वीकृि 
भएकोमा २.९७ प्रतिशि बढीको लार्ि अनमुान िथा शरुु सम्झौिा रकम रू.८ करोड ८८ लाख ८९ 
हजारभन्दा २.२८ प्रतिशि बढी अथािि ्रू.२० लाख 28 हजारको भेररएसन आदेश तडतभजन प्रमखुबाट 
स्वीकृि भएको छ । महातनदेशकबाट लार्ि अनमुान स्वीकृि भएको ठेक्काको भेररएसन आदेश कायािलय 
प्रमखुले जारी र्रेको तनयमसम्मि देजखएन । 

23. जमानि - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ मा पेश्की जमानिको म्याद पेश्की र्स्यौट र्ने 
अवतधभन्दा कम्िीमा १ मर्हना बढी अवतधको र कायिसम्पादन जमानिको मान्य अवतध ररु्ट सच्याउने 
अवतधभन्दा कम्िीमा १ मर्हनाभन्दा बढी अवतधको हनुपुने व्यवस्था छ । यो वषि सडक तडतभजन 
लतलिपरु, काठमाडौँ लर्ायि १३ कायािलय अन्िर्ििका ४७ तनमािण व्यवसायीले राखेको कायि सम्पादन 
जमानि रू.५ करोड ७८ लाख ३९ हजार र पेश्की जमानि रू.१३ करोड 2१ लाख ४६ हजारको 
म्याद समाप्त भएको छ । सम्झौिा अवतधमा कायि सम्पन्न नर्ने तनमािण व्यवसायीलाई साविजतनक खररद 
ऐन, तनयम िथा खररद सम्झौिाबमोजजम कारबाही र्री पेश्की बााँकी रकममा १० प्रतिशि धयाजसर्हि 
असलु हनुपुदिछ ।  

24. बढी भकु्तानी - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ को तनयम ३९ मा 
कुनै रकम भकु्तानी ठदाँदा रीि परेु्, नपरेु्को जााँर् र्नुिपने र साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को 
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तनयम १२३ मा सम्पन्न भएको कामको नापी र्किाबमा प्रमाजणि भएको आधारमा भकु्तानी र्नुिपने 
व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा २२ कायािलयबाट नापी र्किावमा एवं तबलमा उपलेख भएको वास्िर्वक 
कायि पररमाण, तबल र संलग्न प्रमाणभन्दा बढी भकु्तानी भएको रू.५ करोड 55 लाख 24 हजार असलु 
र्नुिपदिछ । यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा देहायबमोजजम छन:् 

24.1 पषु्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ि आयोजना कायािलय, दैलेखले दैलेख खण्डको रे्नेज नं. १३+३०० 
देजख २९+१६८ र्कलोतमटर सम्म कालोपरे सडक तनमािण र्नि तनमािण व्यवसायीले पेस र्रेको रतनङ 
तबलको आधारमा १४ औ ँरतनङ तबलसम्मको मूपय समायोजनसमेि रू.३५ करोड ५७ हजार भकु्तानी 
र्नुिपनेमा कायािलयले राखेको ठेक्का लर्िअनसुार १४ औ ँरतनङ तबलसम्मको कुल भकु्तानी रू.३५ करोड 
४५ लाख ९४ हजार रहेको छ । यथाथि कायि पररमाणभन्दा रू.४५ लाख ३७ हजार बढी भकु्तानी 
र्रेकोमा कायािलयले रू.१३ लाख ७७ हजार मार कट्टी र्रेको पाइयो । अि: घटी कट्टी र्रेको रू.३१ 
लाख ६० हजार असलु हनुपुदिछ । 

24.2 सडक सधुार िथा र्वकास आयोजना तनदेशनालयले परामशिदािालाई वास्िर्वक तबल रू.11 करोड 30 
लाख 30 हजार भकु्तानी र्नुिपनेमा हालसम्म रू.15 करोड 22 लाख 43 हजार भकु्तानी भएकोले 
वास्िर्वक तबल रकमभन्दा रू.३ करोड ९२ लाख १३ हजार बढी भकु्तानी र्रेको रकम असलु 
हनुपुदिछ। 

24.3 व्यापाररक मार्ि र्वस्िार आयोजना बाराले एक तनमािण व्यवसायीलाई मूपय समायोजनबापि भकु्तानी र्दाि 
दोहोरो जोडजम्मा भएको कारण रू.१६ लाख ३३ हजार बढी भकु्तानी भएको रकम असलु हनुपुदिछ । 

25. स्पेतसर्र्केसनभन्दा बढी प्रयोर् - स्यान्डडि स्पेतसर्र्केसन अर् रोड एण्ड तिज, २०७3 को बुाँदा 
१३०२ मा कालोपरे सडकमा प्रयोर् हनेु तबटुतमनको याक कोटको स्प्र ेदर ०.४ देजख ०.६ तलटर 
प्रति वर्ितमटरसम्म हनेु व्यवस्था छ । र्वभार्बाट जारी भएको स्यान्डडि स्पेतसर्र्केसनबमोजजम तनमािण 
सामग्रीको प्रयोर् र्नुिपनेमा िोर्कएको पररमाणभन्दा बढी तनमािण समाग्रीको प्रयोर् र्ने दर र्वश्लषे्ण र्री 
िथा ठेक्का तबलमा िोर्कएको पररमाणभन्दा बढी पररमाणमा सामग्रीको प्रयोर् र्रेको देखाई ११ कायािलयले 
६६ ठेक्कामा देहायबमोजजम रू.२ करोड ३१ लाख बढी भकु्तानी र्रेको छ: 

कायािलय 
संख्या ठेक्का संख्या कामको र्ववरण स्पतसर्र्केसनअनसुारको 

दर (तल./व.तम.) 
प्रयोर् भएको 
(तल./व.तम.) 

र्रक पररमाण 
(घनतमटर) 

बढी भकु्तानी  
(रू. हजारमा)  

९ ६४ याक कोट ०.६ ०.७३ २८६५५.१ १७०१३ 
२ २ र्प्रतमक्स कापेर्टङ्ग ०.०२ ०.०४ १७४३१ ६०८७ 
1१ ६६  जम्मा  २३१०० 

25.1 सडक तडतभजन, मोरङले र्वतभन्न २३ ठेक्कामा स्पेतसर्र्केसनले िोकेकोभन्दा बढी ०.७३ तलटर प्रति 
वर्ितमटरले सम्झौिा र्री सोहीबमोजजम तनमािण व्यवसायीलाई भकु्तानी ठदएको छ । कायािलयले 
स्पेतसर्र्केसनले िोकेको मातथपलो स्प्र ेदरभन्दा बढीको सम्झौिा र्री रू.२९ लाख १६ हजार बढी 
भकु्तानी र्रेको देजखएकोले उक्त रकम असलु हनुपुदिछ । 



भौतिक पूवािधार िथा यािायाि मन्रालय 

 355 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ंवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९  

 

25.2 मोहना पलु-अत्तररया सडक योजना कायािलय, कैलालीले यस वषि 3 ठेक्कामा 0.८ का दरले स्प्र ेरेट 
राखी याककोट भकु्तानी र्रेको छ । स्पेतसर्र्केसनभन्दा र्रक दरमा याक कोट प्रयोर् र्रेकोले 
रू.८९ लाख ६५ हजार बढी भकु्तानी भएको देजखएकोले उक्त रकम असलु हनुपुदिछ ।  

25.3 सडक तडतभजन, दाङले यस वषि सडक तनमािणको याककोटमा ०.७३ का दरले स्प्र ेरेट प्रयोर् र्रेको 
छ । स्पेतसर्र्केसनभन्दा र्रक दरमा याककोटमा स्प्र ेर्रेको कारण २० ठेक्कामा रु १८ लाख ६८ 
हजार बढी भकु्तानी र्रेको देजखएकोले उक्त रकम असलु हनुपुदिछ । 

25.4 सडक तडतभजन, हेटौंडाले कालोपरे सडक तनमािण र्निका लातर् २०७६।७७ मा लार्ि अनमुान बनाई 
ठेक्का बन्दोबस्ि र्दाि याक कोटको स्प्र ेदर ०.७३ सम्म राखी स्पेतसर्र्केसनले िोकेभन्दा बढी दरले 
लार्ि अनमुान बनाएको र सोहीअनसुार खररद सम्झौिा र्री २ तनमािण व्यवसायीलाई स्पेतसर्र्केसन 
भन्दा बढी स्प्र ेदर राखी तबटुतमनको रू.३६ लाख ६५ हजार बढी भकु्तानी र्रेको देजखएकोले उक्त 
रकम असलु हनुपुदिछ । 

25.5 सडक तडतभजन, जनकपरुले कालोपरे सडक तनमािण र्निका लातर् २०७६।७७ मा लार्ि अनमुान 
बनाई ठेक्का बन्दोबस्ि र्दाि याककोटको स्प्र ेदर ०.७३ सम्म राखी स्पेतसर्र्केसनले िोकेभन्दा बढी 
दर राखी लार्ि अनमुान बनाएको र सोहीअनसुार खररद सम्झौिा र्री १३ तनमािण व्यवसायीलाई 
स्पेतसर्र्केसनभन्दा बढी स्प्रकेो रू.३० लाख ३७ हजार बढी भकु्तानी र्रेको देजखएकोले उक्त रकम 
असलु हनुपुदिछ । 

25.6 सडक तडतभजन, नेपालर्न्जले दईु ठेक्कामा र्प्रतमक्स कापेर्टङ्ग कायिको 0.02 स्पेतसर्र्केसनअनसुार 
भकु्तानी र्नुिपनेमा 0.04 प्रयोर् र्री स्पेतसर्र्केसनभन्दा रू.६० लाख ८७ हजार बढी भकु्तानी र्रेको 
देजखएकोले उक्त रकम असलु हनुपुदिछ ।  

 र्वभार् र मािहिका कायािलयहरूले स्पेतसर्र्केसनले िोकेको दर र पररमाणबमोजजम लार्ि 
अनमुान ियार र्री सोही आधारमा सम्झौिा एवं भकु्तानी र्नुिपदिछ । 

26. तडजाइन पररवििन - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ५(क) मा एकपटक स्वीकृि भएको 
तडजाइन वा लार्ि अनमुानमा संशोधन र्नुिपदाि त्यस्िो संशोधन शरुुको लार्ि अंकमा २५ प्रतिशि 
भन्दा बढी र्रक परेमा वा ररु्टपूणि तडजाइन र्रेको वा अस्वाभार्वक लार्ि अनमुान ियार र्रेको 
कारणले खररद कायि प्रभार्वि भएमा त्यस्िो तडजाइन वा लार्ि अनमुान ियार जााँर् वा स्वीकृि र्ने 
पदातधकारी र सो कायिमा संलग्न परामशिदािा प्रर्तलि कानूनबमोजजम कारबाहीको भार्ीदार हनेु उपलेख 
छ । तडजाइन पररवििन हुाँदा तनमािण कायि र्ढलो र  लार्ि वरृ्ि हनु र्एको केही उदाहरण देहायबमोजजम 
छः  

26.1 सडक तडतभजन, सखेुिले पलु तनमािण कायिको व्यवसायीसाँर् जनु १८, २०१८ मा  सम्झौिा भएपिाि ् 
रे्िअुरी ६, २०२० मा तडजाइन पररवििन र्रेको छ । पलुको तडजाइनमा ५० तमटर स्पानको सट्टा 
६० तमटर बनाएको, लेफ्ट एबटुमेन्टमा स्लोप बेड रक भेर्टएको उपलेख र्री भेररएसन आदेशमार्ि ि ्
शरुु सम्झौिा रकममा १४.९८ प्रतिशि अथािि ्रू.१ करोड ९० लाख ५२ हजार लार्ि वरृ्ि हनेु र्री 
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सम्झौिा रू.१४ करोड ६२ लाख २१ हजार कायम र्रेको छ । यसप्रकार स्थान िथा  पलुको 
लम्बाइ पररवििन र्नुिपने कारण दशािइ सम्झौिा भएको २ वषि पिाि ्मार तनमािण कायि शरुु भएको 
देजखन्छ ।  

26.2 पलु योजना पूवी क्षेर सेक्टर नं. १, धरानबाट तनमािण भएको बढुी खोला पलु स्वीकृि तडजाइनअनसुार 
एप्रोर् रोड बायााँिर्ि  २०० तमटर र दायााँिर्ि  १४८.१७ तमटर समेि ३४८.१७ तमटर रहेकोमा 
सम्झौिाको बी.ओ.क्यू. मा २०० तमटर मार राखेकोले तडजाइन भन्दा १४८.१७ तमटर घटी कायि 
र्रेको छ । एप्रोर् सडकमा २०० तमटरको प्रति तमटर रू.५५ हजारका दरले रू.१ करोड १० लाख 
भकु्तानी र्रेको छ । तडजाइन एण्ड तबपड ठेक्काको सम्पूणि रकम भकु्तानी भैसकेकोमा स्वीकृि 
तडजाइनभन्दा घटी पररमाणको कायि भएको छ । समानपुातिक दरले र्हसाब र्दाि तडजाइनअनसुार 
प्रस्िार्वि मूपय रू.१ करोड १० लाखलाई तडजाइनको पररमाण ३४८.१७ ले र्हसाब र्दाि प्रति तमटर 
रू.३१ हजार ५९३ को दरले तडजाइनभन्दा घटी कायि र्रेको १४८.१८ तमटरको रू.४७ लाख ८१ 
हजार र सोमा लाग्ने मूपय अतभवरृ्ि करसमेि असलु हनुपुदिछ ।  

26.3 नारायणघाट-मजुग्लङ सडक आयोजना, भरिपरुले जलर्वरे खोलामातथ र्प्रस्टे्रस्ड आरसीसी पलु तनमािण र्नि 
रू.१२ करोड ३५ लाख ५१ हजारमा तनमािण व्यवसायीसाँर् सम्झौिा भएकोमा भेररएसनबाट ०.२८ 
प्रतिशि वरृ्ि र्री हालसम्म रू.११ करोड ७४ लाख ७४ हजार भकु्तानी भएको छ । पलुको शरुु 
तडजाइन नक्सामा र्पयरको जर् सिहभन्दा २.१० तमटर िल देखाएकोमा वास्िर्वक स्थलको 
अवस्थाअनसुार सो लेभलसम्म माटो खन्न ेकायि र्नि आवश्यक नदेजखएको, बायााँ र्पयरको र्ाउण्डेसन 
लेभलसम्म माटो खन्ने कायि र्दाि खोलापर्ट्टको १ तमटर भार्मा कडा र्ट्टान नभेर्टएकोले पर्हलो पटक 
तडजाइन संशोधन भएको छ । सार्वकको २० तमटर स्पानलाई घटाएर १५ तमटरको स्पान बनाई 
दोस्रोपटक संशोधन भएको र आरसीसी वालको समेि दायााँ एबटु्मेन्टको तडजाइन र्ाउण्डेसन लेभल 

भन्दा झण्डै २ तमटर िल रहेको देजखएकोले िेस्रो पटक तडजाइन संशोधन र्रेको पाइयो । शरुुको 
तडजाइनमा पलुको लातर् ६०० तमटर एप्रोर् सडक तनमािणको व्यवस्था रहेकोमा संशोतधि रेखाङ्कन 
अनसुार ३०० तमटरले एप्रोर् सडक पगु्ने देजखएको, त्यस्िै पलुको समग्र लम्बाइ ८० तमटरबाट घटेर 
७५ तमटर भएको छ । उपयुिक्त अवस्थामा ग्यातबयन पररमाण ४ हजार ८४५ घन तमटरबाट घटाई 
९८३ घनतमटर कायम भएको छ । र्वतभन्न १३ नयााँ आइटम थप र्री नयााँ आइटमको कामको 
लार्ि अनमुान दरको हाराहारीमा रू.१ करोड ३५ लाख १३ हजार भकु्तानी भएको छ । शरुु सम्झौिा 
भन्दा घटीको भेररएसन भए िापतन ररु्टपूणि तडजाइनको कारणबाट िोर्कएको अवतधमा काम सम्पन्न 
नभएको, भेररएसन र्नुिपरेको, नयााँ आइटम थप र्दाि नयााँ आइटमको काममा प्रतिस्पधाि हनु नसकेको 
अवस्था छ ।  

26.4 सडक तडतभजन, सखेुिले सखेुि-जमु्ला सडक खण्डअन्िर्िि रानी खोला, छेडा खोला, लोहा खोला, पािले 
खोला, लामर्डुी खोला र माटो खोला समेि ६ स्थानमा पलु तनमािण र्नि तनमािण व्यवसायीसाँर् 
२०७४।२।२८ मा रू.१८ करोड ४६ लाख ८४ हजारको सम्झौिा र्रेको तथयो । सम्झौिा भएको 
कररब २ वषि पिाि ्२०७६।२।८ मा सबै पलुमा तडजाइन ड्रइङ्गमा उजपलजखि आइटमबाट कायि हनु 
नसक्ने जनाई भेररएसन आदेशबाट र्वतभन्न आइटमको कायि पररमाण पररवििन र्रेको छ । सोमध्ये 
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रे्नेज नं ७+६०० छेडा खोलामा पलु तनमािण र्ने उपलेख भएकोमा जर् खन्न ेकायि र्दाि बेड प्राप्त हनु 
नसकेको, र्ाउण्डेसन मतुनको माटो कमसल प्रकृतिको देजखएको, ३० तमटर लम्बाइको पलु बनाउनपुनेमा 
१० तमटरको मार तडजाइन भएको, सो ठाउाँमा कजवे प्रयोर्योग्य भएको जनाई पलु नबनाउने तनणिय 
र्रेको छ । पलु नबनाउने भैसकेपतछ पलुका सबै आइटम भेररएसन आदेशले घटाउनपुनेमा कज वे 
प्रोटेक्सन कायि र्नुिपने जनाई रू.६९ लाख २७ हजारको कायि र्राएको देजखन्छ ।  

26.5 सडक तडतभजन, काठमाडौँले धोतबखोला आर.सी.सी. पलु परामशिदािाबाट पेस र्रेको तडजाइनका 
आधारमा २०७२।४।२१ मा ठेक्का सम्झौिा र्रेकोमा तनमािण कायि प्रारम्भ र्री पलुको एबटुमेन्ट 
समेि राजखसकेपतछ २०७५।११।१७ मा तडजाइनअनसुारको पलु बनाउाँदा सो पलुको डेक स्लाबको 
लेभल सडकभन्दा २.५ तमटर उर्ाईसम्म पगु्ने, एप्रोर् रोड को ग्रडे उच्र् हनेु, टतनिङ्ग रेतडएस नपगु्ने, 
सडकको लेभल उठाउनपुने लर्ायिका कारण उपलेख र्री तडजाइन पररवििनको तनणिय र्रेको छ । 
संघीय सपुररवेक्षण िथा अनरु्मन कायािलय, काठमाडौँले २०७६।११।८ मा पलुको पनु: तडजाइन 
र्दाि पलुको उर्ाई घटाउनपुने र सोको लातर् र्वतभन्न उपायमध्ये साइट स्पेतसर्र्क तडजाइन अप्सन 

उपयकु्त हनेु िथा पलुको पनु: तडजाइन  सडक र्वभार् अन्िर्ििको पलु महाशाखाले र्ने र्री तनणिय 
भएको छ । पलु तनमािण कायि प्रारम्भ भएको झण्डै ५ वषिपतछ डेक स्पयाबको उर्ाई 900 एम.एम.बाट 
700 एम.एम. बनाई २०७७।४।२९ मा महातनदेशकबाट पलुको नयााँ तडजाइन स्वीकृि भएको छ । 
यसरी सडक लेभलबाट झण्डै २.५ तमटर मातथ पलु हनेु र्री तडजाइन र्ने परामशिदािालाई कारबाही 
नर्री र्वभार्ले पलुको पनु: तडजाइन र्रेको छ ।  

26.6 सडक तडतभजन, काठमाडौँले एक परामशिदािाबाट ियार र्राएको ज्यातमरे खोलाको पलुको तडजाइन 
स्वीकृति पिाि ्२०७५।१।२० मा १८ मर्हनातभर तनमािण सम्पन्न र्ने र्री सम्झौिा भएकोमा तनमािण 
प्रारम्भ भएको २ वषि पतछ पलुको तडजाइन पररवििन भएको छ । परामशिदािाले शरुुमा पलुको र्ौडाइ 
११ तमटर हनेु र्री तडजाइन र्रे पिाि ्बाटोको र्ौडाइ ७ तमटर मार भएकोले पलुको र्ौडाइ पतन 
घटाउनपुने कारण तडजाइन पररवििन भएको छ । परामशिदािाले पलु तनमािण र्ररने स्थानमा बाटोको 
र्ौडाइसमेिलाई ध्यान नठदई तडजाइन र्रेको र र्वभार्बाट समेि सोही तडजाइनलाई नै स्वीकृि र्री 
कायि प्रर्क्रया अर्ातड बढाउाँदा तनमािण कायिमा र्ढलाइ भएको छ ।   

  परामशिदािाले आवश्यक िथ्याङ्क, सूर्ना, भौर्ोतलक अवस्था र स्थानीय आवश्यकिा समेि 
र्वर्ार नर्री तनमािण कायि नै नहनेु र्री तडजाइन बनाएको जस्थति देजखएको छ । त्यस्िो तडजाइन िथा  
तसर्ाररस र्ने र स्वीकृि र्ने पदातधकारीलाई कारबाही र्रेको देजखएन । तडजाइनमा ररु्ट भएकोमा 
परामशिदािालाई ररु्ट नदोहोर् याउने सरे्ि र्राए िापतन पलुको र्वस्ििृ पररयोजना प्रतिवेदन िथा ड्रइङ्ग 
तडजाइनमा भएको खर्िको उपलजधध देजखएन । र्वभार्ले परामशिदािाले पेस र्रेको तडजाइन  िथा 
तनमािण स्थलको यथाथि अध्ययन र्री ड्रइङ्ग तडजाइन ियार र्रेको सतुनजिि र्री स्वीकृि र्नुिपदिछ ।  

27. पहुाँर्मार्िको बढी भकु्तानी - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२५ मा खररद सम्झौिा 
बमोजजम भएको तनमािण कायि सम्पन्न भएपतछ ३० ठदनतभर सम्बजन्धि तनमािण व्यवसायीले तनमािण भए 
बमोजजमको नक्सा (एज तबपट) साविजतनक तनकायमा पेस र्नुिपने व्यवस्था छ । तनमािण व्यवसायीले 
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पेस र्रेको एजतबपट नक् सामा माई खोला पलु तनमािणमा ७६० तमटर पहुाँर् मार्िको कायि र्रेको 
देजखएकोमा पलु योजना पूवी क्षेर सेक्टर नं. १, धरानले तबल अर् क्वाजन्टटीमा उपलेख भएबमोजजम 
१ र्कलोतमटर पहुाँर् मार्िको एकमिु मूपय अतभवरृ्ि कर बाहेक रू.७० लाख भकु्तानी र्रेको छ । 
वास्िर्वक काम देजखने एज तबपटमा उपलेख भएको भन्दा २४० तमटर बढी पहुाँर् मार्िको प्रति तमटर 
रू.७ हजारले हनेु रू.१६ लाख ८० हजार र सोको मूपय समायोजन रू.६ लाख ७२ हजारसमेि 
रू.२३ लाख ५२ हजार र सोमा लाग्ने मूपय अतभवरृ्ि करसमेि असलु हनुपुदिछ ।  

28. बढी भकु्तानी - परामशिदािासाँर् भएको सम्झौिाको र्वशेष शििको बुाँदा नं. ४.५ मा ५ जनाभन्दा बढी 
मखु्य र्वशेषज्ञ पररवििन र्रेमा पररवििन भएका कमिर्ारीहरूको ५ प्रतिशि पाररश्रतमक कट्टा र्नुिपने 
व्यवस्था छ । सडक सधुार िथा र्वकास आयोजना तनदेशनालयले ५ जनाभन्दा बढी मखु्य र्वशेषज्ञ 
पररवििन र्रेकोमा ५ प्रतिशिले हनेु रू.४४ लाख ८१ हजार  पाररश्रतमक कट्टा र्रेको नदेजखएकोले 
सम्झौिाबमोजजमको उक्त रकम परामशिदािाबाट असलु र्नुिपदिछ । 

29. दोहोरो भकु्तानी - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२३ मा प्रार्वतधक नापजााँर् भएको 
वास्िर्वक कामको पररमाणको मार भकु्तानी र्नुिपने उपलेख छ । पषु्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ि 
आयोजना कायािलय, दैलेखले जाजरकोट जजपलाको कुद ुजर्ातिपरु-काडा-झप्रा-थलार्ाड सडक स्िरोन्नति 
िथा सडक र्वस्िारकायिको तनमािण व्यवसायीलाई भकु्तानी र्दाि र्वतभन्न आइटममा दोहोरो हनेु र्री 
नापजााँर् र्रेको छ । दोहोरो भकु्तानी भएको पररमाणको सम्झौिा दरको आधारमा बढी भकु्तानी भएको 
रू.१२ लाख ६५ हजार र सोही योजना कायािलयले रुकुम-हााँतसबाङ्ग-र्ौरजहारी सडक तनमािणको अकाि 
एक तनमािण व्यवसायीलाई एउटै रे्नेजमा दोहोरो काम र्राई रू.१३ लाख ४६ हजार  बढी भकु्तानी 
र्रेको छ । दोहोरो भकु्तानी भएको रू.२६ लाख ११ हजार र सो को मूपय अतभवरृ्ि करसमेि असलु 
हनुपुदिछ । 

30. पाइप लाइनको भकु्तानी - आतथिक  कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ को तनयम 
३८ मा अतधकार प्राप्त अतधकारीले स्वीकृि वार्षिक बजेट िथा कायिक्रम र सम्बजन्धि खर्ि शीषिकमा 
परेको र खर्ि र्नि बााँकी रहेको छ भने खर्ि र्नि र खर्िको आदेश ठदन पाउने उपलेख छ । सडक 
तडतभजन, काठमाडौँले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी तलतमटेड महााँकालबाट र्ाबर्हल र्ोकमा १२ इन्र् 
डी वान पाइपबाट ४ इन्र् एर्.डी.पी. पाइप इन्टरकनेक्सन र्ने लर्ायिका कायि कायािलयको बजेटबाट 
र्राई भकु्तानी र्रेको पाइयो । नयााँ जडान र्ररएको ८ र ४ इन्र् साइजमा पाइप लाइनमा पानी 
सञ्चालनमा समस्या भएको कारण पर्हलेको कायिमा सधुारसमेि र्रेको देजखन्छ । यस प्रकारको प्रार्वतधक 
ररु्टलाई खानेपानी योजनाको तनमािण व्यवसायीबाट र्राउनपुनेमा तडतभजनबाट र्राएको छ । सो कायिको 
लातर् तडतभजनले पाइप लाइन िथा र्र्र्टङ्ग, पाइप िथा र्र्र्टङ्ग खररद िथा ढुवानी र प्रोतभजनल समबाट 
खानेपानी कायािलयलाई भकु्तानी ठदएको रू.१२ लाखसमेि रू.४ करोड ८० लाख खर्ि र्रेको छ । 
काठमाडौँ उपत्यकातभर मेलम्र्ीको खानेपानी आपूतिि िथा र्वस्िार कायि र्नि काठमाडौँ उपत्यका 
खानेपानी तलतमटेड र आयोजना कायािन्वयन तनदेशनालयलाई िोर्कएको छ । उक्त कायिको लातर् छुटै्ट 
बजेट व्यवस्था भै सो कायािलयले कायि र्दै आइरहेको हुाँदा सडक तडतभजन कायािलयको कायि क्षेरतभर 
नपने उक्त खर्ि सोधभनाि तलनपुदिछ।   
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31. र्रक रे्नेजमा कायि - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२३ मा तबल वा बीजकको 
भकु्तानी र्दाि तनमािण व्यवसायीसाँर् भएको खररद सम्झौिाको शििबमोजजम र्नुिपने उपलेख छ । तनमािण 
व्यवसायीले ठेक्का सम्झौिामा उजपलजखि स्थानभन्दा र्रक स्थानमा र्रेको तनमािणको भकु्तानी ठदन नतमपने 
भए िापतन र्वभार् मािहिका कायािलयहरूबाट त्यस्िो भकु्तानी भएको केही उदाहरण देहायबमोजजम 
छन:् 

31.1 सडक तडतभजन, महेन्द्रनर्रले र्वतभन्न ३ ठेक्काको लार्ि अनमुानमा उपलेख भएको रे्नेजभन्दा र्रक 
रे्नेजमा कायि र्राई रू.1 करोड ४९ लाख ४२ हजार भकु्तानी र्रेको छ । सम्झौिाभन्दा र्रक 
रे्नेजमा कायि र्राएको तनयमसम्मि देजखएन ।  

31.2 सडक तडतभजन, काठमाडौँले एक तनमािण व्यवसायीसाँर् रे्नेज ०+००० देजख ३+६०० र्क.तम. सम्म 
मार सडक तनमाण कायि र्ने र्री ठेक्का सम्झौिा र्रेको तथयो । िोर्कएको रे्नेजभन्दा र्रक रे्नेजमा 
र्वतभन्न आइटमको तनमािण कायि र्राई रू.१ करोड ६५ लाखको भकु्तानी र्रेको तनयमसम्मि देजखएन। 

31.3 र्ोरखा जजपलाजस्थि ११ र्कलो-छेपेटार-भालसु्वााँरा-बारपाक सडक योजनाले रे्नेज नं ४०+००० देजख 
५०+००० र्कलोतमटर सम्म सडक खन्ने, सबबेस, आर.सी.सी पेभमेण्ट र क्रस डे्रनेज कायिका लातर् 
तनमािण व्यवसायीसाँर् सम्झौिा र्रेकोमा ररभाइज्ड इर्िमेट िथा भेररएसन तनणियमा समेि सोही रे्नेज 
४० र्कलोतमटर देजख ५० र्कलोतमटर उपलेख छ । िर तनमािण व्यवसायीलाई रू.२ करोड २९ लाख 
९७ हजार भकु्तानी र्दाि सम्झौिामा उपलेख भएको रे्नेजभन्दा र्रक रे्नेजको नापी र्री रू.१ करोड 
६ लाख ६६ हजार भकु्तानी र्रेको तनयमसम्मि देजखएन । 

31.4 सडक तडतभजन, काठमाडौँले बालाज ुमाछापोखरी-मडु्ख ुसडकको स्िरोन्नति कायि रे्नेज ३+९०० देजख 
५+००० र्क.तम. सम्मको सम्झौिा र्रेकोमा तनमािण व्यवसायीले २०७७।१०।४ मा पेस र्रेको 
अजन्िम तबलमा रे्नेज ०+६०० देजख ०+६८० र रे्नेज ३+५५० देजख ३+८२० मा कायि र्रेको 
उपलेख छ । सम्झौिामा िोर्कएको स्थानभन्दा र्रक स्थानमा सडक ममिि िथा स्िरोन्नतिबापि 
भकु्तानी ठदएको रू.५२ लाख ६८ हजार तनयमसम्मि देजखएन ।  

32. अधरुा योजना - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ५९ मा साविजतनक तनकायसाँर् खररद सम्झौिा 
र्नेले सम्झौिाबमोजजम काम नर्री वीरै्मा छोडेमा वा सम्झौिाबमोजजम कामको प्रर्ति नर्रेमा तनजसाँर्को 
सम्झौिा अन्त्य र्री कारबाही र्नि सर्कने र दर्ा ६३ मा कालोसूर्ीमा राख्न लेखी पठाउनपुने व्यवस्था 
छ । सम्झौिाबमोजजम काम नभएकोमा प्रर्तलि ऐनबमोजजम कारबाही नभएका केही उदाहरण 
तनम्नानसुार छन:् 

32.1 र्वभार्ले शिप्रतिशिभन्दा बढी म्याद थप र्दाि समेि रू.४९ करोड ४३ लाख ५० हजारमा सम्झौिा 
भएका २२ ठेक्काको  प्रर्ति शून्य रहेको छ । र्वतभन्न ३३ ठेक्कामा रू.१ अबि ४० करोड ८१ लाख 
३८ हजारमा सम्झौिा भएकोमा प्रर्ति २५ प्रतिशिसम्म मार रहेको छ । त्यस्िै रू.९ अबि ५ करोड 
४५ लाख ३६ हजारमा सम्झौिा भएका १०७ ठेक्काको प्रर्ति ५० प्रतिशिसम्म मार रहेको छ । 
यसरी शिप्रतिशि म्याद थप र्दाि समेि तनमािण कायि नर्ने तनमािण व्यवसायीलाई खररद सम्झौिाको 
शिि िथा साविजतनक खररद ऐन र तनयमावलीबमोजजम कारबाही र्नुिपदिछ । 
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32.2 हलुाकी राजमार्ि योजना कायािलय, पसािले जमनुी खोला पलु तनमािण र्नि २०६६।३।३० मा रू.४ 
करोड ३० लाख ५० हजारमा खररद सम्झौिा र्रेको छ । सम्झौिाअनसुार ३१ मर्हनामा तनमािण 
कायि सम्पन्न र्ररसक्नपुनेमा तनमािण व्यवसायीले ९३ प्रतिशि भौतिक प्रर्ति पिाि ्कुनै काम र्रेको 
छैन । उक्त ठेक्काको म्याद महातनदेशकबाट २०७१ रै्र मसान्िसम्म अजन्िम पटकको लातर् थप 
र्रेकोमा सपुररटेन्डेन्ट इजन्जतनयरबाट २०७१ रै्र मसान्िबाट २०७८।८।१९ सम्म १० प्रतिशि 
जररवाना लर्ाई म्याद थप भएको छ । म्याद थप र्दाि समेि एप्रोर् रोड र नदी तनयन्रणका बााँकी 
कामहरू र्रेको देजखएन ।  

32.3 सडक तडतभजन, हेटौंडाले तिलाबे खोला पलु र नौरंतर्या नदी पलु तनमािण र्नि २०६७।६८ मा क्रमश: 
रू.२ करोड १४ लाख २५ हजार र रू.२ करोड ६४ लाख ४८ हजारमा खररद सम्झौिा र्रेकोमा 
पटक पटक र्री २०७८।१२।३० सम्म म्याद थप र्रेको छ । तिलावे खोला पलुको रू.१ करोड 
२ लाख १४ हजार भकु्तानी भई र्वत्तीय प्रर्ति ४७ प्रतिशि र नौरंतर्या नदी पलुको रू.२ करोड ४० 
लाख ३६ हजार भकु्तानी भई र्वत्तीय प्रर्ति ९० प्रतिशि छ । बााँकी कायि नर्री तनमािण कायि अधरुो 
राखेको छ ।  

32.4 पषु्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ि आयोजना कायािलय, धतुलखेलले पङख ुखोला पलु तनमािण र्निका लातर् 
एक तनमािण व्यवसायीसाँर् २०७२।६।७ मा १२ मर्हनामा सम्पन्न र्ने र्री रू.२ करोड २९ लाख 
३८ हजारमा खररद सम्झौिा र्रेकोमा र्ाउण्डेसनसम्मको तनमािण कायि र्री रू.९१ लाख ३८ हजार 
भकु्तानी र्रेको छ । सो पिाि ् कुनै पतन भकु्तानी भएको देजखएन । ठेक्काको म्याद समेि 
२०७७।६।३० सम्म थप भएको र सो पिाि ्म्याद थप समेि नभएको िथा तनमािण कायि नर्री 
अधरुो रहेको छ ।  

32.5 हलुाकी राजमार्ि योजना कायािलय, पसािले बर्ईखोला पलु तनमािण र्नि एक तनमािण व्यवसायीसाँर् 
२०७४।३।२८ मा रू.८ करोड २४ लाख ९९ हजारमा २०७६।९।२७ मा सम्पन्न र्ने र्री खररद 
सम्झौिा र्रेकोमा थप भएको म्याद २०७८।१२।२ समेि समाप्त हुाँदा रू.२ करोड २० लाख ३५ 
हजार भकु्तानी भई र्वत्तीय प्रर्ति २६.७ प्रतिशि र भौतिक प्रर्ति ३४.२ प्रतिशि मार रहेको छ । 
पलुको एउटा एबटु्मेन्ट अधरुो राखेकोले १ वषिदेजख डण्डीहरू पानीमा डबेुर जखया लातर्सकेको देजखन्छ।  

32.6 उत्तर-दजक्षण (कातलर्ण्डकी) लोकमार्ि आयोजना,  पापपाले २०७५।४।३० मा रू.३ करोड ४८ 
लाखमा िरङ्ग खोला पलु तनमािण र्नि र २०७५।५।३ मा रू.६ करोड ३२ लाखमा बोदी खोला पलु 
तनमािणका लातर् एक तनमािण व्यवसायीसाँर् सम्झौिा र्रेको छ । व्यवसायीले २०७६।५।११ मा थप 
भएको म्यादतभर कायि सम्पन्न र्ने प्रतिवििा जनाएको देजखन्छ । दवैु सम्झौिामा मूपय समायोजनसमेि 
क्रमश: रू.२ करोड ४१ लाख र रू.४ करोड ९१ लाख खर्ि भैसकेको अवस्थामा अजन्िमपटक तमति 
२०७८।१२।३० सम्म म्याद थप भएकोमा  हालसम्म दवैु पलुको तनमािण कायि अधरुो अवस्थामा 
रहेका छन ्। 

32.7 जटही-जनकपरु-ढपकेबर सडक योजना, बठदिवासले तनमािण व्यवसायीसाँर् २०७३।३।२९ मा   
पत्थरखोला पलु तनमािणका लातर् २४ मर्हनामा सम्पन्न र्ने र्री मूपय अतभवरृ्ि कर बाहेक रू.५ करोड 
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७ लाखको खररद सम्झौिा भएको छ । हालसम्म पलु तनमािणको लातर् मूपय समायोजन समेि  रू.२ 
करोड ३२ लाख भकु्तानी भएको छ ।  स्थलर्ि अवलोकन र्दाि पलु तनमािण कायि स्थतर्ि रहेको िथा 
साइट पररर्ालनकै अवस्थामा रहे िापतन कामदार  पररर्ातलि नभएको र एम्बटुमेन्टसम्मको काम सम्पन्न 
भएको देजखएको छ । तनमािणस्थलमा राजखएका तनमािण सामग्री जखया लातर्सकेको र वषाििको 
मौसम  शरुुवाि भएसाँरै् एम्बटुमेन्टपतछ थप काम हनेु अवस्था छैन । तनमािण कायिको हालसम्मको 
प्रर्ति ४७ प्रतिशि मारै रहेको अवस्थामा २०७८।८।२७ मा रू.४० लाख थप पेश्की उपलधध 
र्राएको छ । तनमािण व्यवसायीले २०७८।१२।३० सम्म सक्ने र्री म्यादथप भए िापतन सो म्याद 
र्जुिसकेको र पेश्की जमानि  रू. ६४ लाख ८३ हजारको म्याद समाप्त भैसक्दासमेि कायािलयले थप 
अवतधको जमानि प्राप्त र्रेको छैन ।  

33. तनमािणस्थलको उपलधधिा - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ६  )३ (मा साविजतनक 
तनकायले तनमािणस्थलको व्यवस्था नभई बोलपर आह्वान र्नि नहनेु व्यवस्था छ । तनमािणस्थल उपलधध 
नभई ठेक्का अधरुो रहेका केही उदाहरण देहायबमोजजम छन:्  

33.1 सडक तडतभजन, काठमाडौँले तनमािणस्थल सतुनजिि नर्री रू.३८ करोड १० लाख २२ हजारका ७ 
ठेक्का बन्दोबस्ि र्रेकोमा रू.१९ करोड १६ लाख ४५ हजार भकु्तानी भएपिाि ् खररद सम्झौिा 
अनसुारको थप काम र्निको लातर् तनमािणस्थल उपलधध र्राउन नसकेको कारण उक्त ठेक्काहरू अधरुो 
अवस्थामा रहेका छन ्। तडतभजनले समयमै तनमािण स्थल उपलधध र्राउन नसक्दा तनमािण कायिमा 
अवरोध हनुकुा साथै हालसम्मको भकु्तानी उपलजध धर्वहीन हनेु जस्थति छ । 

33.2 सडक तडतभजन, जशवपरुले भारिीय सीमा-हररवेसपरु-महादेव-सोहसा-पटना सडक तनमािणका लातर् 
२०७४।११।१० मा मूपय अतभवरृ्ि कर बाहेक रू.१० करोड ८२ लाखमा ३० मर्हनातभर सम्पन्न 
र्नेर्री सम्झौिा र्रेकोमा २०७७।५।९ सम्म तनमािण कायि सम्पन्न र्ने र्री म्याद थप भएको छ । 
लामो समयदेजख स्थानीय स्िरमा र्ववाद तसजिना भएको र उक्त र्ववाद समाधानको लातर् कायािलय, 
जजपला प्रशासन कायािलय र स्थानीय िहसमेिको रोहबरमा पटक पटक छलर्ल र्दाि समेि र्ववाद 
समाधान हनु नसकी तनमािण कायि अधरुो रहेको छ ।  

तनयमावलीको व्यवस्थाअनसुार तनमािणस्थलको व्यवस्था र्रेर मार ठेक्का बन्दोबस्ि  
र्नुिपदिछ । 

34. शिि सर्हिको बैङ्क जमानि - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा २७ मा व्यवस्था भएअनसुार 
कायि सम्पादन जमानि तलनपुने, साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ५२ )क(  मा साविजतनक 
तनकायले खररद सम्झौिा पिाि ्तनमािण व्यवसायीबाट अतग्रम बैङ्क जमानि तलई खररद सम्झौिा रकमको 
20 प्रतिशिमा नबढ्ने र्री पेश्की ठदन सर्कने व्यवस्था छ । बोलपरसम्बन्धी कार्जािमा कायि 
सम्पादन र पेश्की जमानि शििरर्हि हनुपुने उपलेख छ । र्वभार् मािहिका ३ कायािलयबाट शिि 
सर्हिको बैङ्क जमानि स्वीकार र्रेको अवस्था देहायबमोजजम छः 

34.1 सडक तडतभजन, सखेुिले तछन्र् ु-जाजरकोट सडक तनमािणको तनमािण व्यवसायीले पेस र्रेको रू.२८ 
लाख ८० हजारको शििसर्हिको कायि सम्पादन जमानि तलई खररद सम्झौिा र्रेको छ ।  
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34.2 मदन भण्डारी राजमार्ि आयोजना तनदेशनालय, लतलिपरुले तडजाइन एण्ड तबपट तबतधबाट पलु तनमािण 
कायिका तनमािण व्यवसायीलाई रू.२ करोड एक वाजणज्य बैङ्कको शििसर्हिको बैङ्क जमानि तलई पेश्की 
भकु्तानी र्रेको छ । 

34.3 सडक तडतभजन कायािलय, झापाले एक तनमािण व्यवसायीलाई वाजणज्य बैङ्कबाट जारी भएको शििसर्हिको 
बैङ्क जमानिको आधारमा रू.२ करोड १ लाख पेश्की उपलधध र्राएको छ ।  

  शििसर्हिको बैङ्क जमानि स्वीकार र्दाि जमानिबापि तनमािण व्यवसायीलाई भकु्तानी र्रेको 
रकम जोजखममा पने भएकोले कानून र बोलपरसम्बन्धी कार्जािमा िोर्कएको ढााँर्ामा बैङ्क जमानि 
तलनपुदिछ । 

35. घटी पेश्की कट्टी - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ११३(६) बमोजजम तनमािण 
व्यवसायीबाट सम्झौिाबमोजजमको काम सम्झौिामा उजपलजखि अवतधतभर सम्पादन नर्रेको कारणले 
पेश्की र्स्यौट हनु नसकेमा साविजतनक तनकायले उपतनयम (३) बमोजजम बैङ्क जमानिको रकम 
सम्बजन्धि बैङ्कबाट प्राप्त र्री पेश्की र्स्यौट र्री पेश्की रकमको दश प्रतिशि धयाजसमेि असलु र्नुिपने 
व्यवस्था छ । बोलपरसम्बन्धी कार्जािअनसुार तनमािण व्यवसायीसाँर् भएको सम्झौिा रकमको ३० 
प्रतिशि भकु्तानी भएपतछ प्रत्येक रतनङ तबलमा पेश्की रकमको न्यूनिम २० प्रतिशिका दरले कट्टी 
र्नुिपने र ८० प्रतिशि कायि हुाँदा सबै कट्टी भैसक्नपुने उपलेख छ । सम्झौिाबमोजजम पेश्की कट्टा 
नर्रेका केही उदाहरण देहायबमोजजम छन:्   

35.1 पषु्पलाल )मध्यपहाडी (  राजमार्ि आयोजना कायािलय, दैलेखले र्वतभन्न ५ ठेक्काको तनमािण व्यवसायीलाई 
रतनङ तबल भकु्तानी र्दाि ठेक्कामा न्यूनिम कट्टी र्नुिपने पेश्की कट्टी नर्री भकु्तानी र्रेको छ । सम्झौिामा 
शरुु अवतधको ८० प्रतिशितभरै सम्पूणि पेश्की कट्टी भैसक्नपुने भए िापतन पेश्की कट्टी र्रेको छैन । 
सम्झौिाबमोजजम कट्टी र्नुिपने पेश्की रू.९ करोड ६० लाख ६ हजार कट्टी नर्री भकु्तानी र्रेकोले 
सम्झौिाको पालना भएको देजखएन । सम्झौिाअनसुार तनमािण व्यवसायीको पेश्की कट्टा हनुपुदिछ । 

35.2 र्ोरखाको ११ र्कलो-छेपेटार-भालसु्वााँरा-बारपाक सडक योजनाले तरशूली नदीमा मोटरेबल पलु तनमािण 
र्नि तनमािण व्यवसायीसाँर् २०७४।९।२८ र्िे सम्म कायि सम्पन्न र्ने र्री सम्झौिा र्रेकोमा 
२०७८।३।१३ सम्म ठेक्काको म्याद थप र्रेको छ । योजनाले पेश्की जमानि उपलधध र्राउने एक 
वाजणज्य बैङ्कलाई २०७८।३।१३ मा उक्त ठेक्काको अतग्रम पेश्की जमानि रू.१ करोड ४९ लाख ४५ 
हजारको म्याद २०७९।३।३० सम्म थप र्री ठदन वा उक्त जमानिबापिको रकम कोष िथा लेखा 
तनयन्रक कायािलय, र्ोरखाको धरौटी खािामा जम्मा र्नि परार्ार र्रेकोमा उक्त बैङ्कले पेश्की जमानिको 
म्याद थप नर्रेको एवं जमानि रकम धरौटी खािामा दाजखला र्रेको छैन ।  

35.3 सडक सधुार िथा र्वकास आयोजना तनदेशनालयले ठेक्का सम्झौिा र्रेका ९ ठेक्काको  सम्झौिाअनसुार 
तनमािण सम्झौिाको शरुु अवतधको ८० प्रतिशि अवतधभन्दा बढी भैसक्दा पतन तनमािण व्यवसायीलाई 
भकु्तानी ठदएको मोतबलाइजेसन पेश्की रू.१ अबि ३४ करोड ५९ लाख ९७ हजार बााँकी देजखएकोले 
बााँकी रकम बैङ्क जमानिबाट असलु र्नुिपनेमा हालसम्म असलु नर्रेकोले म्याद नाघेको पेश्की रकम 
असलु हनुपुदिछ । 
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35.4 सडक तडतभजन, काठमाडौँले १ ठेक्का कायिमा तनमािण व्यवसायीलाई रू.३ करोड ५८ लाख पेश्की 
ठदएकोमा हालसम्म रू.१ करोड ५८ लाख मार र्स्यौट भै रू.२ करोड बााँकी देजखन्छ । तनमािण 
व्यवसायीले २०७५।२।२ सम्म तनमािण कायि सम्पन्न र्नुिपनेमा म्याद थप र्री ठेक्काको अवतध 
२०७७।२।२० सम्म परु् याएकोमा उक्त म्याद र बैङ्क जमानिको म्याद पतन २०७८।४।२४ मा 
समाप्त भई पेश्की रकम जोजखममा परेकोले उक्त पेश्की बााँकी रकम असलु र्नुिपदिछ ।  

36. सडक लर्ि सवेक्षण -  सडक र्वभार्ले नेपालका रणनैतिक सडक सञ्जालको सडक सरुक्षासम्बन्धी 
डाटा भेररर्ाई र्ने, सफ्टवेयरसम्बन्धी िातलम ठदने िथा अन्य र्वतभन्न जानकारी र्राउने उदे्दश्यले र्वश्व 
बैङ्कको सहयोर्मा ियार र्ररएको रोड इन्भेन्ट्री सभे सफ्टवेयर बनाउन दईु र्रण अन्िर्िि पर्हलो र्रणमा 
सो सफ्टवेयरको र्वकास र्ने र दोस्रो र्रणमा नेपालका र्वतभन्न भार्मा सो सफ्टवेयर लारू् र्नि परामशि 
सेवा उपलधध र्राउने र्री सम्झौिा भएको देजखन्छ । र्वश्व बैङ्कबाट प्राप्त सहयोर्को समयावतध 
२०७५।४।२८ मा समाप्त भएको छ । समयावतध समाप्त भएको कारण सम्झौिाअनसुारको भकु्तानी 
र्नि बााँकी रकम प्रथम र्रणको रू.४ लाख ८७ हजार र दोस्रो र्रणको रू.२ करोड २२ लाख २ 
हजारसमेि रू.२ करोड २६ लाख ९० हजार नेपाल सरकारको स्रोिबाट भकु्तानी र्रको छ । आयोजना 
समयमै सम्पन्न हनु नसकेकोले दाि ृतनकायको सहयोर्बाट भकु्तानी हनेु रकम नेपाल सरकारले भकु्तानी 
र्दाि नेपाल सरकारको स्रोििर्ि  र्ाप परेको छ ।  

37. दिाि नभएकालाई मूपय अतभवरृ्ि कर भकु्तानी - मूपय अतभवरृ्ि कर ऐन, २०५२ को दर्ा १० मा कुनै 
दईु वा सोभन्दा बढी व्यक्तीले कुनै तनजिि अवतधका लातर् कर लाग्ने कारोबार र्नि संयकु्त उपक्रम 
खडा र्रेमा त्यस्िा व्यक्तीहरू दिाि रहेका कायािलयमध्ये कुनै एक कायािलयको कर अतधकृि समक्ष 
संयकु्त उपक्रम अस्थायी दिािका लातर् तनवेदन ठदनपुने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दर्ा १५(१) मा 
दिाि नभएको व्यजक्तले कर असलु र्रेको देजखने कुनै बीजक वा कार्जाि जारी र्नि र कर उठाउन 
नहनेु व्यवस्था छ । पषु्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ि योजना कायािलय, पवििले मूपय अतभवरृ्ि करमा 
दिाि भएको नदेजखएको एक तनमािण व्यवसायीसाँर् सम्झौिा र्री भकु्तानी भएको मूपय अतभवरृ्ि कर 
रू.३१ लाख ३४ हजार र सोमा लाग्ने जररवाना समेि छानर्वन र्री असलु र्नुिपदिछ ।  

38. पलुको प्रयोर् - खररद सम्झौिाको शििबमोजजम िोर्कएको म्यादतभर तनमािण कायि सम्पन्न र्नुिपदिछ । 
तनमािण कायि सम्पन्न नभई प्रयोर् नभएका पलुका सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्नानसुार छन:् 

38.1 सडक तडतभजन, हेटौंडाले भलवुाई खोला पलु तनमािणको लातर् एक तनमािण व्यवसायीलाई रू.१ करोड 
३९ लाख ४४ हजार भकु्तानी र्रेको छ । उक्त खोलामा २०७६।३।२५ मा आएको बाढीले पहुाँर् 
मार्ि र खोलाको पजिमिर्ि  ४० तमटर र पूवििर्ि  २० तमटर बर्ाई लरे्कोले २० तमटरका ३ स्पान 
पलुले पानीको बहाव थेग्न नसक्ने भनी प्रार्वतधक प्रतिवेदन प्राप्त भएको देजखन्छ । रार्िय योजना 
आयोर्को टोलीले समेि स्थलर्ि अनरु्मन र्दाि र्वस्ििृ तडजाइन र ड्रइङ्गमा नै प्रार्वतधक ररु्ट भएकोले 
स्पान थप र्ने िथा ित्काल िटबन्ध व्यवजस्थि र्री सधुार र्नुिपने राय ठदएको छ । पलुको एप्रोर् 
रोड नबनाउाँदा हाल उक्त पलु प्रयोर्र्वहीन भएकोले रू.१ करोड ३९ लाख ४४ हजार लर्ानीको 
उपयोर् भएको छैन। पलुको एप्रोर् रोड बनाई पलु प्रयोर्मा पयाउनपुदिछ । 
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38.2 हलुाकी राजमार्ि योजना कायािलय, पसािले भाल ुखोला पलुको तनमािण र्नि रू.३ करोड १४ लाख ७७ 
हजारमा तनमािण र्ने र्री खररद सम्झौिा भएकोमा पलु तनमािणको स्थलर्ि अवलोकन र्दाि खोला 
पजिमिर्ि  भएकोमा खोलालाई छोडेर पूवितिर पलु तनमािण भइरहेको छ । पलुको हालसम्म वािावरणीय 
प्रभाव मूपयाङ्कन स्वीकृि नहनु ुिथा साइटमा जग्र्ाको र्ववादका कारण समेि खोला एकातिर पलु 
अकैतिर तनमािण भइरहेको देजखन्छ । यसरी पलुको तनमािण कायि खोलामातथ हनुपुनेमा खोला नै नभएको 
स्थानमा पलु तनमािण र्री हालसम्म रू.१ करोड ३७ लाख ५६ हजार भकु्तानी र्रेको छ ।  

38.3 सडक तडतभजन, र्वराटनर्रले भलवुा-तसमररया-इनरूवा सडक खण्डको बढुी खोलामा पलु तनमािण र्नि 
तनमािण व्यवसायीसाँर् २०७४।७।३० सम्म सम्पन्न र्ने र्री २०७१।८।१० मा रू.८ करोड ९३ 
लाख ९३ हजारको सम्झौिा र्रेको छ । पटक पटक र्री २०७८।१२।३० सम्म म्याद थप भएको 
उक्त तनमािण कायिमा यो वषिसम्म रू.५ करोड १० लाख ३१ हजार भकु्तानी भई ५७ प्रतिशि र्वत्तीय 
प्रर्ति भएको देजखन्छ । उक्त तनमािण कायिको सम्झौिा भएको ८ वषि व्यिीि हुाँदा पतन तनमािण कायि 
सम्पन्न भएको छैन । स्थलर्ि तनरीक्षण र्दाि पलुको एकिर्ि  मार सडकको पहुाँर् रहेको र अकोिर्ि  
सडक नै नभएको िथा तनमािणाधीन उक्त पलुको कररब ४०० तमटर नजजकै अको पलु सञ्चालनमा रहेको 
देजखयो । सम्झौिा भएको ८ वषि ५ मर्हना व्यिीि हुाँदासम्म पतन उक्त पलुको तनमािण कायि सम्पन्न 
नभएकोले हालसम्म भएको खर्ि रू.५ करोड १० लाख ३१ हजार उपयोर् हनु सकेको छैन ।  

  साविजतनक स्रोिको अपव्यय हनेुर्री र्लि तडजाइन र्ने र सो तडजाइनलाई स्वीकृि र्ने 
पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाई पलुलाई प्रयोर्मा पयाउने व्यवस्था र्नुिपदिछ । 

39. रोक्का रकम र्र्िाि -  सडक तडतभजन, काठमाडौँले एक ठेक्का कायिका तनमािण व्यवसायीलाई अजन्िम 
तबलको २०७८।३।२९ मा भकु्तानी र्दाि म्याद थप नभएको आधारमा पूवितनधािररि क्षतिपूतिि रू.१ 
करोड ८ लाख ५० हजार रोक्का र्री भकु्तानी ठदएको छ । उक्त कायि २०७७।७।१३ मा सम्पन्न 
भएको जनाई २०७७।७।१४ मा अजन्िम नापी र्रेको उपलेख छ । कायि सम्पन्न पिाि ्
२०७७।९।१० मा शरुु सम्झौिा भन्दा 10.80 प्रतिशि घटीको प्रथम भेररएसन आदेश र्वभार्ीय 
प्रमखुबाट स्वीकृि र्रेको छ। कायिसम्पन्न पिाि ्तनमािण व्यवसायीले नर्रेको कामलाई स्वीकार र्री 
भेररएसन जारी र्नुि र कायि सम्पन्न भएको ९ मर्हना २० ठदन पिाि ्म्याद थप र्रेको छ । र्वभार्ीय 
तनणियबाट म्याद थप र्री २०७८।६।२२ मा पूवितनधािररि क्षतिपूतििबापि रोक्का रकम र्र्िाि र्रेको 
तनयमसम्मि देजखएन।   

40. एजतबपट नक्सा - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२५ मा तनमािण कायि सम्पन्न 
भएको ३० ठदनतभर एजतबपट नक्सा पेस र्नुिपने र पेस नर्रेमा िोर्कएको रकम भकु्तानी रोक्का र्नुिपने 
व्यवस्था छ । सडक र्वभार्अन्िर्ििका १७ कायािलयले एज तबपट नक्सा पेस नभएकै अवस्थामा ७१ 
तनमािण व्यवसायीलाई रू.१ करोड ४० लाख रोक्का नर्री भकु्तानी र्रेको छ । सम्झौिाअनसुार एज 
तबपट नक्सा पेस नहुाँदै भकु्तानी ठदनेलाई जजम्मेवार बनाई तनमािण व्यवसायीबाट उक्त रकम असलु 
र्नुिपदिछ । 
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41. अन्िरतनकाय समन्वय - पलु सेक्टर, पापपाले पोखराको नठदपरुजस्थि सेिी नदी पलु तनमािणका लातर् 
रू.११ करोड २३ लाखमा सम्झौिा भएकोमा पलुतनमािणको लातर् ३७७.५० वर्ितमटर जग्र्ा प्रातप्त 
सम्बन्धमा नेपाल सरकार मजन्रपररषदबाट २०७६।१०।२८ मा तनणिय भए िापतन मआुधजा र्विरणको 
कायि हनु बााँकी रहेको छ । पलु तनमािणमा रू.९ करोड ५८ लाख खर्ि भैसकेकोमा पलुसाँरै् नहरको 
पानी वारपार हनु प्रयोर् भएको तसाँर्ाइको मोटरेबल पलु र खानेपानी पाइप लाइन क्रतसङ्गको लातर् ट्रस 
तिज स्वरूपको अको संरर्ना रहेका छन ्। एकै स्थानमा सेिीनदी वारपार र्निका लातर् ३ संरर्ना 
तनमािण र्नुिले साविजतनक तनकायहरूबीर् समन्वयको अभाव देजखएको छ ।साविजतनक स्रोि र साधनको 
अतधकिम उपयोर् र्नि साविजतनक तनकायहरूले आपसी समन्वय एवं औजर्त्यका आधारमा तनमािण कायि 
र्ने व्यवस्था र्नुिपदिछ । 

42. सीमा क्षरेमा पलु - जटही-जनकपरु-ढपकेबर सडक आयोजना, बठदिवासले  २०७८।५।१६ मा सम्पन्न 
र्ने र्री एक तनमािण व्यवसायीसाँर् २०७६।५।१५ मा मूपय अतभवरृ्ि कर बाहेक रू.२३ करोड ९२ 
लाखको  सम्झौिा र्रेकोमा हालसम्म मूपय समायोजन समेि रू. ७ करोड ७१ लाख  भकु्तानी र्रेको 
छ । धनषुा  जजपलाको जटहीजस्थि नेपाल-भारि सीमा नजजक तनमािण हनेु यो पलुमा हाल अवरोध 
भएको कारण  योजना कायािलयले  मन्रालय  एवं भारिीय दूिावाससाँर् परार्ार र्रेको छ । तनमािण 
कायिको सम्भाव्यिा अध्ययन, स्थलर्ि  परीक्षणलर्ायि  तनमािण कायिको भौतिक संरर्ना ३८ प्रतिशि 
सम्पन्न हुाँदा  तनमािण अवरोधले तनमािण कायिमा अन्योल तसजिना भएको छ । तनमािण कायि र्नि 
२०७९।५।८ सम्म म्याद थप भएको छ । तनमािण कायिमा देजखएको सीमासम्बन्धी अवरोध समाधान 
र्नि जजम्मेवार तनकायहरूले आवश्यक समन्वय िथा सहजीकरण र्नुिपदिछ । 

पषु्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ि आयोजना 
मध्यपहाडी भभूार्का जजपलालाई यािायाि सञ्जालमा जोडी सन्ितुलि र्वकास र्ने उदे्दश्यले पााँर्थरको 

जर्यो भञ्ज्याङदेजख बैिडीको झलुाघाटसम्म १ हजार ८७९ र्कलोतमटर सडक र १२९ पलु तनमािण र्नि यो 
आयोजना २०६४।६५ मा शरुु भई २०७९।८० मा सम्पन्न र्ने लक्ष्य रहेको छ  

43. लक्ष्य प्रर्ति - पषु्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्िअन्िर्िि पूविमा पााँर्थरको जर्यो भन्ज्याङदेजख पजिममा 
बैिडीको झलुाघाटसम्म कुल लम्बाइ १ हजार ८७९ र्कलोतमटर रहेको यो आयोजना रू.84 अबि 33 
करोडको लार्िमा २०६४।६५ देजख शरुु भई २०७४।७५ मा सम्पन्न हनेु अनमुान र्ररएकोमा 
संशोतधि कायििातलकाअनसुार २०७९।८० सम्म रू.1 खबि १ अबि ५० करोडको लार्िमा सम्पन्न 
र्ने लक्ष्य रहेको छ । यो वषि १९९ र्कलोतमटर कालोपरे र ७ पलु तनमािणसमेि यो वषिसम्म १ 
हजार ११३ र्कलोतमटर कालोपरे, ९० पलु तनमािणको कायि सम्पन्न भई आयोजना शरुु भएको १३ 
वषिमा भौतिक प्रर्ति ५८ र र्वत्तीय प्रर्ति ५२.५५ प्रतिशि रहेको छ । यो वषिको रू.७ अबि 20 
करोड समेि यो वषिसम्म रू.५३ अबि ३४ करोड मार खर्ि भएको छ । बााँकी ५३० र्कलोतमटर 
सडक र १८ वटा पलु तनमािणाधीन अवस्थामा रहेको छ । संशोतधि कायििातलकाबमोजजम तनमािण कायि 
सम्पन्न र्नुिपदिछ । 
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उपयुिक्त प्रर्तिको र्ववरणअनसुार  यस योजना कायािलयले कुल रूपमा तलएको लक्ष्य प्रर्तिको 
अपेक्षा समयमै पूतिि हनेु अवस्था देजखएन यसका लातर् आयोजनाले थप प्रयास र्नुिपने देजखन्छ । 

44. सडकको मापदण्ड - लोकमार्ि सडक मापदण्डअनसुार सडकको केन्द्रर्वन्दबुाट दायााँबायााँ २५/२५ र्री  
५० तमटर सीमा कायम र्नुिपनेमा आयोजनाले सडकको सीमा िोकेको छैन । आयोजनाले  स्थानीय 
जग्र्ाधनीको सहमतिमा सडकको र्ौडाइ दईु लेन (कररब १० तमटर) कायम र्री तनमािण र्दै आएको 
छ । सडकको सीमा सर्हिको मापदण्ड िोक्नपुने व्यहोरा र्ि वषिको प्रतिवेदनमा औपंयाइएकोमा जस्थति 
यथावि छ ।  

हलुाकी राजमार्ि आयोजना तनदेशनालय  
 िराईका २१ जजपलामा पूवि-पजिम ९७५ र्कलोतमटर र उत्तर-दजक्षण सहायक मार्ि कररब ८१७ 
र्कलोतमटरसर्हि १ हजार ७९२ र्कलोतमटर सडक र सो सडक खण्डमा पने २१९ पलुको तनमािण र्नि 
२०६५।६६ देजख हलुाकी राजमार्ि आयोजना सञ्चालनमा रहेको छ । आयोजना अन्िर्िि केन्द्रमा तनदेशनालय 
र उपत्यका बार्हर इटहरी, जनकपरु, वीरर्न्ज, कर्पलवस्ि,ु नेपालर्न्ज र धनर्ढीमा आयोजना कायािलय रहेका 
छन ्। यो आयोजनाको तनमािण कायि शरुुमा २०७४।७५ सम्ममा सम्पन्न र्ने लक्ष्य रहेकोमा कायि सम्पन्न 
नभएकोले आयोजनाको अवतध २०७९।८० सम्म थप भएको र संशोतधि लार्ि अनमुान रू.65 अबि 20 
करोड हनेु उपलेख छ । आयोजामा 2077।78 सम्म रू.४५ अबि ५३ करोड खर्ि भएको छ ।  

45. आयोजनाको प्रर्ति - तनदेशनालयबाट प्राप्त र्ववरणमा १ हजार ७९२ र्कलोतमटर र २१९ पलु तनमािण 
र्नुिपनेमध्ये ७३७ र्कलोतमटर सडक र १०० पलु तनमािण सम्पन्न भएको छ । लजक्षि अवतधतभर 
आयोजना सम्पन्न हनेुर्री तनमािण कायि र्राउनपुदिछ ।  

46. लार्ि अनमुानभन्दा बढीमा सम्झौिा - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १० को 
उपतनयम ७ मा तनमािण कायिको लार्ि अनमुान सम्बन्धी व्यवस्था छ । तनमािण कायिमा लाग्ने लार्ि 
पररमाणलाई त्यसको दररेटले र्णुन र्री लार्ि अनमुान ियार र्नुिपदिछ । तनदेशनालयले ठेक्का 
व्यवस्थापन र्री सम्झौिा र्रेका ९ ठेक्कामध्ये ४ ठेक्काका आईटमहरूमा लार्ि अनमुानमा उपलेख 
भएभन्दा बढी पररमाण राखी ठेक्का सम्झौिा र्रेको देजखयो । लार्ि अनमुानभन्दा बढी पररमाण राखी 
रू.१ करोड १२ लाख बढी रकमको ठेक्का सम्झौिा र्रेको तनयतमि देजखएन । यसरी लार्ि अनमुानभन्दा 
बढी पररमाणमा ठेक्का स्वीकृि र्नेलाई जजम्मेवार बनाई यस्िो कायिमा सधुार र्नुिपने देजखन्छ ।  

47. स्पेतसर्र्केसनको प्रयोर् -  स्टाण्डडि स्पेतसर्र्केसन अर् रोड एण्ड तिज, २०७३ मा कालोपरे सडकमा 
प्रयोर् हनेु याक कोटमा प्रयोर् हनेु तबटुतमनको स्प्र ेदर प्रति वर्ितमटर ०.४ देजख ०.६ तलटरसम्म हनेु 
व्यवस्था छ । तनदेशनालयबाट यो वषि भएका ९ ठेक्कामध्ये २  ठेक्कामा याक कोटको स्प्र ेदर ०.९ 
तलटर प्रति वर्ितमटर राखी लार्ि अनमुान ियार र्री सोहीअनसुार ठेक्का सम्झौिा र्रेको देजखयो । 
यसरी स्टाण्डडि स्पेतसर्र्केसनले िोकेभन्दा बढी दरले लार्ि अनमुान स्वीकृि र्री ठेक्का सम्झौिा र्दाि 
रू.१ करोड १८ लाख १९ हजार थप व्ययभार पनि र्एको देजखन्छ । स्पेतसर्र्केसनअनसुार लार्ि 
अनमुान बनाउनपुदिछ । 
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मदन भण्डारी राजमार्ि आयोजना तनदेशनालय 

झापा जजपलाको शाजन्िनर्रदेजख डडेलधरुा जजपलाको रुपालसम्म पूवि-पजिम राजमार्ि र मध्यपहाडी 
राजमार्ि बीर्मा समानान्िर सडक तनमािण र्ने उदे्दश्यले २०६४।६५ देजख सडक र्वभार्बाट आयोजना सञ्चालन 
हुाँदै आएकोमा मजन्रपररषद्को २०७५।२।६ को तनणियबाट मदन भण्डारी राजमार्ि आयोजना तनदेशनालय 
स्थापना भई कायि हुाँदै आएको छ । यो आयोजनाले ७६१ र्कलोतमटर सडक र १७५ पलु तनमािण र्ने लक्ष्य 
राखेकोमा यो वषिसम्म ३२४ र्कलोतमटर सडक र ७७ पलु तनमािणको कायि सम्पन्न भएको छ ।  

48. अधरुो ठेक्का - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ र तनयमावली २०६४ बमोजजम साविजतनक तनकायले खररद 
सम्झौिाबमोजजम िोर्कएको समयमा कायि सम्पन्न र्नुिपने व्यवस्था छ ।  ऐनको दर्ा ५९  िथा 
तनयमावलीको तनयम १२७ र १२८ मा  खररद सम्झौिाको अन्त्य सम्बन्धी व्यवस्था छ । ररडीबजारमा 
र्पुमी र स्याङ्जा जोड्ने पलु तनमािणका लातर् मदन भण्डारी राजमार्ि आयोजना कायािलय, र्पुमीले तनमािण 
र्नि २०६९।३।२५ मा ३ वषिको अवतधमा सम्पन्न र्ने र्री रू.२० करोड २९ लाखमा  एक तनमािण 
व्यवसायीसाँर् सम्झौिा र्रेकोमा २०७८।१२।३० सम्म म्याद थप भएको छ । तनमािण कायि शरुु 
भएको एक दशक नाजघसक्दा हालसम्म रु २ करोड ७८ लाख खर्ि भई भौतिक प्रर्ति २० प्रतिशि 
र र्वत्तीय प्रर्ति १२ प्रतिशि मार रहेको छ ।  

वेल र्ाउण्डेसन तडजाइनबमोजजम ठेक्का व्यवस्थापन, अथि रेतसस्टेन्स (ई.आर.टी.) र्ररएको र 
उक्त टेिमा कररब ३० तमटर वरपर कडा र्ट्टान वा बेड रक नरहेको उपलेख भई व्यवसायीले उक्त 
ई.आर.टी. बापिको भकु्तानी र्रेको िथा परीक्षणबमोजजम र्वद्यमान तडजाइन नै अजन्िम रहेको प्रतिवेदन 
पेस भएकोमा तलफ्ट स्टेतनङ्ग र वेल तसर्कङ्गको काम बाहेक अन्य कायि भएको छैन । तनमािण कायिको 
सािौँ रतनङ तबल २०७२ मा भकु्तानी भएको र पलु तनमािण र्ने मखु्य कायिमा केजन्द्रि नभई एप्रोर् रोड 
एवं ररभर टे्रतनङ्गलर्ायिका कायिका लातर् २०७७।६।२७ को आठौं रतनङ तबलबाट रू.३९ लाख 
भकु्तानी भएको छ । कालीर्ण्डकी कररडोरको तनमािण कायि सञ्चालनमा रर्हरहेको र उक्त कररडोर 
जोड्ने पलुको तनमािण कायि रोर्कएको अवस्था छ । पलुको तडजाइनमा कायािलय र व्यवसायीको र्रक 
मि रहेकोले ऐन िथा तनयममा भएको व्यवस्थाबमोजजम तनमािण कायि अर्ातड बढाउने वा सम्झौिा अन्त्य 
र्ने सम्बन्धमा आवश्यक तनणिय र्नुिपदिछ ।   

49. स्पेतसर्र्केसनको प्रयोर् - स्टान्डडि स्पेतसर्र्केसन अर् रोड एण्ड तिज, २०७३ ले कालोपरे सडकमा 
प्रयोर्  हनेु याक कोटमा प्रयोर् हनेु तबटुतमनको स्प्र ेदर प्रति वर्ितमटर ०.४ देजख ०.६ तलटरसम्म 
लाग्ने व्यवस्था छ । तनदेशनालयले ३ आयोजनामा याककोटको स्प्र ेदर ०.७ तलटर प्रति वर्ितमटर 
राखी लार्ि अनमुान ियार र्रेको पाइयो । स्टान्डडि स्पेतसर्र्केसनले िोकेभन्दा बढी दर राखी लार्ि 
अनमुान ियार र्दाि ५८ हजार ८०० तलटरको रू.५२ लाख ४० हजार बढीको लार्ि अनमुान ियार 
र्री स्वीकृि र्रेको देजखयो । र्वभार्ले स्वीकृि र्रेको स्पेतसर्र्केसनअनसुार लार्ि अनमुान ियार र्री 
ठेक्का व्यवस्थापन र्नुिपदिछ । 

50. लार्ि अनमुान - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १० को उपतनयम (६) बमोजजम 
स्वीकृि ड्रइङ्ग तडजाइनको आधारमा लार्ि अनमुान िजुिमा र्नुिपने, एक िह मातथको प्रार्वतधक वा 
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प्रार्वतधकहरूको समूहलाई जााँच्न लर्ाउनपुने र ररु्ट देखेमा सच्याउनपुने व्यवस्था छ । आयोजनाले 
यस वषि बोटेर्ौर-भेडाबारी-धतुलयातबट सडक खण्डका २ ठेक्का, ररडी-बलकोट सडक स्िरोन्नति कायि र 
धरान झापा सडक खण्डसमेि ४ ठेक्कामा ड्रइङ्ग तडजाइनमा उपलेख भएको पररमाणमा  साविजतनक मार् 
हनुसक्ने उपलेख र्री १० प्रतिशि थप र्री शरुु रे्नेजदेजख अजन्िम रे्नेजसम्मको लम्बाइमा प्रोतभजनल 
सममा थप र्री रू.२१ करोड ९६ लाख ८५ हजार अतिररक्त आतथिक भार पने र्री लार्ि अनमुान 
ियार र्रेको देजखयो। आतथिक व्ययभार पने र्री लार्ि अनमुान स्वीकृि र ठेक्का पट्टा र्नेलाई जजम्मेवार 
बनाउनपुदिछ । 

सडक सधुार िथा र्वकास आयोजना तनदेशनालय  

भारिीय एजक्जम बैङ्कको ऋण सहायिाबाट सञ्चातलि योजनाहरूले सम्पादन र्ने कामहरूको समन्वय र्ने 
कायिको लातर् स्थापना र्ररएको यो आयोजनाअन्िर्िि सञ्चातलि र्वतभन्न योजनाको लातर् परामशिदािा छनौट र्री 
तिनको कायिको आधारमा भकु्तानी र्ने, सञ्चालन र्ररने तनमािणसम्बन्धी कामको सवेक्षण, लार्ि अनमुान 
स्वीकृति,  तसर्ाररस िथा ठेक्कापट्टाको कायि र्राई मोतबलाइजेसन पेश्कीसमेि भकु्तानी र्री बााँकी कामको जजम्मेवारी 
मािहि योजना कायािलयमा पठाउने र्रेको छ ।  

51. सपुररवेक्षण खर्ि - बाग्दपुला-भीमतर्ठे्ठ सडक तनमािण र्ने एक व्यवसायीले ३० मर्हना तभर कायि सम्पन्न 
र्नुिपनेमा सम्झौिाको ३० मर्हना तबतिसक्दा ४.०४ प्रतिशि मार कायि र्रेको छ । तनमािण व्यवसायीले 
२०७७।७८ मा कुनै पतन काम र्रेको छैन । उक्त कायिमा परामशिदािालाई सपुरतभजन खर्ि बापि 
हाइवे इजन्जतनयर, र्र्पड तनरीक्षक, रेतसडेन्ट इजन्जतनयर, सहायक रेतसडेन्ट इजन्जतनयर, सोसोलोजजि जस्िा 
व्यजक्तलाई वषि भरर नै राखी रू. ८१ लाख ५१ हजार भकु्तानी र्रेको छ । काम नै नर्रेको अवस्थामा 
सपुरतभजन खर्ि भकु्तानी र्दाि परामशिदािाको कायिठदन नपरु् भई भेररएसनबाट थप र्री अतिररक्त आतथिक 
भार व्यहोनुि परेको छ ।  

52. परामशिदािाको भकु्तानी -  भेडेटार-रर्व-रााँके सडक, सेलेघाट-रामेछाप-सााँघटुार सडक, लमही-घोराही 
िलुसीपरु सडक, बठदिबास-जलेश्वर सडक, र्न्द्रौटा-कृष्णनर्र सडक र वसन्िपरु-कटहररया-कवार्ोठ 
सडकको भौतिक प्रर्ति १२ प्रतिशि देजख ४२ प्रतिशि मार हुाँदा समेि परामशिदािालाई ५० प्रतिशि 
भन्दा बढी भकु्तानी भएको छ ।  परामशिदािालाई तनमािण कायि न्यून भएको अवस्थामा समेि सपुरतभजन 
बापि पूरै भकु्तानी भएको छ । यी आयोजनामा हालसम्म परामशिदािालाई रू.२ अबि ८७ करोड ४ 
लाख भकु्तानी भएको छ । परामशिदािाको सम्झौिा अवतध समाप्त भई म्याद थप र्दै अतिररक्त रकम 
भेररएसनमार्ि ि ्थप र्दै भकु्तानी र्नुिपने र काम नभएको अवस्थामा अनावश्यक भकु्तानी हनेु देजखन्छ। 
यसप्रकारका कायि तनयन्रण र्नि आयोजनाले ध्यान ठदनपुदिछ । 

53. तनमािण कायि र परामशि खर्ि - आयोजनाले लमही घोराही सडक ३३ र्कलोतमटर, घोराही-िपुसीपरु सडक 
२४ र्कलोतमटर, भालबुाङ्ग-बाग्दपुला-तभमतर्ठे्ठ सडक ७० र्कलोतमटर र सहजपरु-बोक्टान-ठदपायल सडक 
५० र्कलोतमटर को तनमािण सपुरतभजन कायि र्निका लातर् एक परामशिदािासाँर् रू. ३५ करोड ६३ 
लाखको सम्झौिा र्रेको छ । भालबुाङ्ग-बार्दपुला-भीमतर्ठे्ठ ७० र्कलोतमटर सडकको ठेक्का पट्टा रद्द 
भई तनमािण कायि हनु नसकेको र उक्त कायिको प्रति र्कलोतमटर कन्स्ट्रक्सन सपुरतभजनको लार्ि 
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भेररएसन मार्ि ि ्रू.१३ करोड १९ लाख ४७ हजार घटाई बााँकी सडक तनमािणको सपुरतभजन कायि 
र्राउनपुने व्यहोरा र्ि वषिको प्रतिवेदनमा समेि उपलेख र्रेकोमा  सधुार भएको देजखएन । ठेक्का रद्द 
भए पतछ परामशिदािाको कायि समेि सोही आधारमा घटाउनपुदिछ ।   

आयोजना तनदेशनालय (ए.डी.बी.) 
  सडक सञ्जालमार्ि ि ्देश र्वकासमा टेवा परु् याउने उदे्दश्यले सडक र्वभार्अन्िर्िि रही एतसयाली र्वकास 
बैङ्कको सहयोर्मा सडक तनमािण कायि र्नि यस तनदेशनालयको स्थापना भएको हो । तनदेशनालयअन्िर्िि सञ्चालन 
हनेु सबै योजनाको योजना िजुिमा, कायिन्वयन, सपुररवेक्षण िथा अनरु्मन र्ने कायि तनदेशनालबाट हनेु र्रेको छ ।  

54. वैदेजशक सहायिा उपयोर् - एतसयाली र्वकास बैङ्कको सहयोर्मा सञ्चातलि योजना कायािन्वयनको लातर् 
अमेररकी डलर ६४ करोड १७ लाख ४४ हजार प्राप्त हनेु र्री सम्झौिा भएकोमा यो वषिसम्म अमेररकी 
डलर १३ करोड ९९ लाख ४ हजार (२१.८० प्रतिशि) मार उपयोर् भएकोले वैदेजशक सहायिाको 
उपयोर् सम्झौिाको िलुनामा न्यून देजखएको छ । वैदेजशक सहायिाको अतधकिम पररर्ालन हनेु र्री 
कायिक्रम सञ्चालन र्नुिपदिछ । 

55. पुाँजीर्ि खर्ि - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दर्ा १९ मा स्वीकृि 
बजेटअनरुूप कायिक्रम कायािन्वयन र्ने कििव्य र जजम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अतधकृि र जजम्मेवार 
व्यजक्तको हनेु उपलेख छ । तनदेशनालयको लातर् यो वषि पुाँजीर्ि बजेट रू.१५ अबि ८६ करोड ७6 
लाख र्वतनयोजन भएकोमा रू.३ अबि ५३ करोड 2 लाख  (२२.५० प्रतिशि) मार खर्ि भएको 
देजखन्छ । स्वीकृि बजेट िथा कायिक्रमको कायािन्वयन र्री लक्ष्य हातसल र्नुिपदिछ । 

56. नारायणर्ढ बटुवल सडक - एतसयाली र्वकास बैङ्कसाँर् भएको सम्झौिाअनसुार जनवरी २०२२ सम्म 
१५४ र्कलोतमटर सडक तनमािण र्ने सम्झौिा भएकोमा नारायणर्ढ-बटुवल (११३ र्कलोतमटर) सडकको 
प्रर्ति न्यून रहेको छ । उक्त खण्डको काम सम्पन्न र्नि ६५ र ४८ र्कलोतमटरको दईु प्याकेजको 
रू.१९ अबि ५३ करोड २० लाख ५९ हजारको लार्ि अनमुान ियार र्री ७ अर्स्ट, २०२२ सम्म 
सम्पन्न र्नि रू.१६ अबि ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजारको सम्झौिा भएकोमा २०७७।७८ सम्म 
रू.५९ करोड ११ लाख ६८ हजार खर्ि भएको छ । यो वषिसम्म सडक तनमािणिर्ि  ७ प्रतिशिमार 
भौतिक प्रर्ति भएकोले ऋण सम्झौिा अवतधतभर सडक तनमािण सम्पन्न हनेु अवस्था छैन । तनमािण 
व्यवसायीको क्षमिा, सम्पन्न र्ने समयावतध, प्रतिस्पधािमा समान अवसर र बढीभन्दा बढी बोलपरदािाको 
सहभातर्िा हनेु उदे्दश्यले तनमािण कायिको प्याकेजजङ्ग वा कामको स्लाइतसङ्ग भएकोमा बोलपरबाट एउटै 
तनमािण व्यवसायी छनोट भएकोले एकै तनमािण व्यवसायीबाट तनमािण कायि भइरहेको छ । राजमार्िको 
तनमािण कायि र्ढलो हुाँदा पनि जाने असरलाई ध्यान ठदई तनमािण कायिमा िीव्रिा पयाउनपुदिछ ।  

57. बढी भकु्तानी - भैरहवा-लजुम्बनी-िौतलहवा सडक तनमािण र्नि तनदेशनालय र व्यवसायीसाँर् भएको 
सम्झौिाको तबल अर् क्वाजन्टटीमा १ लाख ८ हजार ५६२ घनतमटर माटो खन्न ेर खन्दा तनस्कने 
माटोको ५० प्रतिशि प्रयोर् र्ने र्री इम्बैङ्कमेण्टको पररमाण ५४ हजार २८१ घनतमटर र अन्यरबाट 
ढुवानी हनेु माटोको पररमाण २ लाख ९७ हजार १३७ घनतमटर समावेश र्रेको छ । सडकमा माटो 
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खन्ने पररमाण बढेको उपलेख र्री भेररएसन थपसमेि १ लाख ३६ हजार ३०८ घनतमटरको भकु्तानी 
ठदएको छ । सोअनसुार खनेको माटोबाट ६८ हजार १५४ घनतमटर माटो इम्बैंकमेण्टमा प्रयोर् र्री 
नपरु् हनेु पररमाणमार अन्यरबाट आपूतिि र्रेको पररमाणमा र्णना र्री भकु्तानी ठदन ुपनेमा ५४ हजार 
२८१ घनतमटर मार खनेको माटो प्रयोर् र्री ३ लाख ३६ हजार ३०८ अन्यरबाट ढुवानी र्रेको 
माटोको पररमाण र्णना र्री भकु्तानी ठदएको देजखयो । यसरी १३ हजार ८७३ घनतमटर खन्दा 
तनस्कने माटोबाट इम्बैङ्कमेण्ट ियार र्ने कायिमा तनमािण व्यवसायीले उपलेख र्रेको दर रू.१२५  प्रति 
घनतमटरले भकु्तानी ठदनपुनेमा अन्यरबाट माटो पयाई इम्बैङ्कमेण्ट वनाउने दर रू.२६० ले भकु्तानी 
ठदएकोले प्रति घनतमटर रू.१३५  दरले बढी भकु्तानी र्रेकोले मूपय अतभवरृ्ि करसमेि रू.२१ लाख 
१६ हजार वढी भकु्तानी ठदएको छ । बढी भकु्तानी ठदएको रकम असलु र्नुिपदिछ । 

58. मूपय समायोजन -  साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ११९ बमोजजम साविजतनक तनकायले 
मूपय समायोजन र्नि सर्कने कुरा खररद सम्झौिामा उपलेख र्नुिपने र खररद सम्झौिामा मूपय समायोजन 
र्नि इन्डेक्स र सूरसमेि खररद सम्झौिामा उपलेख र्नुिपदिछ । हलेसी-ठदके्तल सडक तनमािण कायिको 
सम्झौिाको म्याद २०७३।१२।१० देजख दोस्रो पटक थप र्दाि नेपाल सरकारलाई कुनै प्रकारको थप 
आतथिक भार नपने तनणिय भएको छ । सोअनसुार दोस्रो पटक म्याद थप भएको ठदनको समायोजन 
इन्डेक्सअनसुार मूपय समायोजन भकु्तानी ठदनपुनेमा सोभन्दा बढी इन्डेक्स प्रयोर् र्री र्ि वषि १३ औ ँ
आईपीसीसम्म रू.५१ लाख ५५ हजार र यो वषि १४ औ ँर १५ औ ँिथा अजन्िम आईपीसीसम्म रू.९ 
लाख ३९ हजारसमेि रू.६० लाख ९४ हजार बढी भकु्तानी ठदएको छ । बढी भकु्तानी ठदएको रकम 
असलु र्नुिपदिछ । 

नार्ढुङ्गा सरुुङ मार्ि तनमािण आयोजना 
काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश र्ने मखु्य सडक नौतबसे-काठमाडौँ खण्डमा पने नार्ढुङ्गामा तरभवुन राजमार्िको 

तसस्नेखोला देजख  काठमाडौँ जजपलाको र्न्द्रातर्री नर्रपातलका वडा नं ३ सम्मको २.६८ र्कलोतमटर सरुुङ 
तनमािण र सोको लातर् पजिम िर्ि  ५६५ तमटर र पूवििर्ि  २.३०७ र्कलोतमटरको पहुाँर् सडक तनमािण र्री 
सडक यािायाि सधुार र्ने र नार्ढुङ्गा आसपासमा रहेको ट्रार्र्क आवार्मनको र्ापलाई कम र्ने उदे्दश्यले 
जापान सरकारसाँर् २२ तडसेम्बर २०१६ मा ऋण सम्झौिा भई जापानी येन १३ अबि २९ करोड ८० लाख 
१३ हजारमा ४२ मर्हनातभर कायिसम्पन्न र्नेर्री २०७६।६।६ मा खररद सम्झौिा  भई तनमािण कायि भइरहेको 
छ ।  

59. बजेट खर्ि - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दर्ा १९ (२) मा र्वतनयोजन 
ऐन वा अन्य ऐनबमोजजम स्वीकृि बजेट िथा कायिक्रमको अधीनमा रही बजेट कायािन्वयन र्ने कििधय 
र जजम्मेवारी सम्वजन्धि लेखा उत्तरदायी अतधकृि र मािहिका जजम्मेवार धयजक्तको हनेु व्यवस्था छ । 
आयोजनाको लातर् र्ि वषि रू.५ अबि ९० करोड ७८ लाख बजेट र्वतनयोजन भएकोमा रू.२ अबि १९ 
करोड १० लाख (३७.०८ प्रतिशि) खर्ि भएको छ । यो वषि रू.४ अबि ९१ करोड ७१ लाख 
र्वतनयोजन भएकोमा रू.१ अबि ५० करोड ३२ लाख खर्ि भई ३०.५७ प्रतिशि मार खर्ि भएको छ। 
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लक्ष्यअनरुूप खर्ि नहुाँदा आयोजनाको सरुुङ तनमािण कायि समयमा सम्पन्न हनेु अवस्था देजखाँदैन । स्रोिको 
अतधकिम उपयोर् हनेु र्री बजेटको कायािन्वयन दक्षिा बढाउनपुदिछ । 

60. वार्षिक प्रर्ति - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ को तनयम १६ र ३५ 
मा बजेट कायािन्वयन र्ने  प्रत्येक कायािलयले प्रर्ति र्ववरण ियार र्री घटी प्रर्ति हनुकुा प्रमखु कारण 
र सोको तनतमत्त जजम्मेवार व्यजक्तको पर्हर्ान र्नुिपने उपलेख छ । यो वषि १ र्कलोतमटर एप्रोर् सडक 
तनमािण र्ने लक्ष्य रहेकोमा ०.७८२ र्कलोतमटर तनमािण भएको, १ र्कलोतमटर सरुुङ मार्ि तनमािण र्ने 
लक्ष्य रहेकोमा ०.७०७ र्कलोतमटर मार सरुुङ मार्ि तनमािण भएको छ । साथै पलु, फ्लाइओभर, 
अण्डरपास, माटोको व्यवस्थापन, यािायाि व्यवस्थापन, संयन्रको तनमािण, ट्रार्र्क व्यवस्थापन,  र्वद्यिु 
आपूतिि व्यवस्थापन लर्ायिका कायि हनु सकेको छैन । लक्ष्यबमोजजम प्रर्ति हातसल र्नुिपदिछ ।  

61. मूपय समायोजन - तनमािण व्यवसायीसाँर् भएको खररद सम्झौिाको सामान्य शििको दर्ा १३.८ मा 
करेन्ट इन्डेक्स  रतनङ तबलको ४९ ठदन अर्ातडको सूर्काङ्क तलई मूपय समायोजन भकु्तानी र्नुिपने 
व्यवस्था रहेकोमा औसिमा, फ्यलु  र पावरको र्रक इन्डेक्स तलई आयोजनाले रू.७८ लाख ८६ हजार 
बढी भकु्तानी भएको छ । बढी भकु्तानी भएको रकममा मूपय अतभवरृ्ि करसमेि असलु र्नुिपदिछ। 

62. बीमामा मूपय समायोजन - खररद सम्झौिाअनसुार बीमाको भकु्तानी र्दाि सो मा मूपय समायोजन भकु्तानी 
ठदन तमपदैन । आयोजनाले मूपय समायोजन भकु्तानी र्दाि बीमाबापिको रकममा समेि श्रम, सामग्री र 
उपकरणको सूर्काङ्क प्रयोर् र्री भकु्तानी ठदएको देजखयो । बीमाको रकम श्रम, सामग्री र उपकरण 
अन्िर्िि नपने हुाँदा बीमा रकममा मूपयवरृ्ि ठदन तमपने नदेजखएकोले तनमािण व्यवसायीलाई बीमा रकममा 
समेि भकु्तानी भएको मूपय समायोजन रू.२५ लाख ११ हजार असलु हनुपुदिछ ।  

काठमाडौँ उपत्यका सडक र्वस्िार आयोजना 
काठमाडौँ उपत्यकातभर यािायाि सञ्जालमा देजखएको समस्या समाधान र्ने उदे्दश्यले 2063।64 मा 

आयोजनाको स्थापना भएको हो । स्थापनाकालमा सोपटीमोड-कलंकी-नार्ढुङ्गा सडक र्वस्िार िथा स्िरोन्नतिको 
काम र्दै आएकोमा 2068।69 देजख उपत्यकातभरको 14 तमटरभन्दा बढी र्ौडाइका सडक र्वस्िार एवं 
सधुार र्दै आएको छ ।  

63. लक्ष्य प्रर्ति - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ को तनयम १६ मा 
बजेट कायािन्वयन र्ने  प्रत्येक कायािलयले प्रर्ति र्ववरण ियार र्नुिपने व्यवस्था छ । कायिक्रमको 
कायािन्वयन समीक्षा र्दाि प्रर्ति घटी हनुकुा प्रमखु कारण र सोको तनतमत्त जजम्मेवार व्यजक्तको पर्हर्ान 
समेि र्नुिपने व्यवस्था छ ।आयोजनाले र्ि र्वर्ि वषिदेजख सञ्चातलि १५ स्थानमा २७ योजनाको कुल 
लार्ि रू.९ अबि ६३ करोड 70 लाखमध्ये यो वषिसम्म ५२.६६ प्रतिशिले रू.५ अबि ७ करोड ५७ 
लाखको मार कायि सम्पन्न र्रेको छ । यो वषि ६ योजना सम्पन्न भएको, एक तनमािण सम्झौिाको हनु 
नसकेको कायि शरुु र २० योजना तनमािणाधीन अवस्थामा रहेकोले भौतिक प्रर्ति शून्यदेजख ९५ 

प्रतिशिसम्म रहेको छ ।  समयमा साइट जक्लयरेन्स, जग्र्ा र्ववाद,  यरु्टतलटी  हस्िान्िरण, तनणिय 
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प्रर्क्रयामा र्ढलाई आठद प्रर्ति कम हनुकुा कारण देजखएका छन ्। उजपलजखि समस्या समाधान र्री 
तनमािण कायि िोर्कएको समयमा सम्पन्न र्नुिपदिछ। 

64. पूवितनधािररि क्षतिपूतिि - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२१ मा तनमािण व्यवसायीको 
कारणले िोर्कएको अवतधमा कायि सम्पन्न हनु नसकेमा पूवितनधािररि क्षतिपूतिि ठदनपुने व्यवस्था छ । 
आयोजनाबाट र्ाबर्हल-जोरपाटी-सााँख ुसडकको रे्नेज 0+000 देजख 3+600 र्कलोतमटर को तनमािण 
अवतधको म्याद २०७७।६।३० सम्म मार भएकोमा तनमािण व्यवसायीले १८ औ ं रतनङ तबल 
२०७८।३।८ मा पेस र्रेको छ । म्याद सर्कएको २४८ ठदनको सम्झौिा अङ्क रू.३३ करोड ३ 
लाख ९२ हजारको अतधकिम १० प्रतिशिले हनेु रू.३ करोड ३० लाख २९ हजार पूवितनधािररि 
क्षतिपूतिि असलु र्नुिपदिछ ।   

65. भेररएसन - साविजतनक खररद ऐन, 2063 को दर्ा 54 मा खररद सम्झौिा र्दािका बखि पूवािनमुान 
र्नि नसर्कएको पररजस्थति सम्झौिा कायािन्वयनको क्रममा तसजिना भएमा सोको स्पि कारण खलुाई 
भेररएसन आदेश जारी र्निसक्ने व्यवस्था छ । साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ११८ 
मा भेररएसन जारी र्दाि प्रार्वतधक पषु्याइसमेि पेस र्नुिपने व्यवस्था छ । आयोजनाले इमाडोल-
तसठद्दपरु-र्ोदावरी सडक तनमािण कायिको र्वतभन्न आइटमहरू थपघट हनु र्एको जनाई िेस्रो भेररएसन 
आदेश जारी र्रेको छ । उक्त ठेक्काको कायि २०७७।८।१२ मा सम्पन्न र्रेकोमा कायि सम्पन्न पिाि ्
१३.८९ प्रतिशिले रू.३ करोड २६ लाख ५३ हजार बढीको भेररएसन २०७७।१२।१२ मा स्वीकृि 
र्रेको तनयमसम्मि देजखाँदैन ।  

66. र्रक क्षरेमा कायि - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२३ मा तबल वा बीजकको 
भकु्तानी र्दाि तनमािण व्यवसायीसाँर् भएको खररद सम्झौिाको शििबमोजजम र्नुिपने उपलेख छ । तनमािण 
व्यावसायीले ठेक्का सम्झौिामा उजपलजखि स्थानभन्दा र्रक स्थानमा र्रेको तनमािणको भकु्तानी र्नि नतमपने 
भए िापतन आयोजनाले इमाडोल-तसर्िपरु-र्ोदावरी सडक तनमािण कायि र्ने र्री रे्नेज ३+१२६ देजख 
७+२१५ र्कलोतमटरसम्म उपलेख र्रेकोमा तनमािण व्यवसायीलाई सोभन्दा र्रक रे्नेजमा कायि र्राई 
रू. ४४ लाख २६ हजार भकु्तानी र्रेको तनयमसम्मि देजखएन ।  

रेल र्वभार्  
 नेपालमा रेल सेवाको र्वकास र र्वस्िार र्री सरुजक्षि, सलुभ र भरपदो रेल यािायाि प्रणाली र्वकास 
र्ने, रेल सेवासम्बन्धी अनसुन्धान र र्वकासको कायि र्ने, रेल सेवा र्वस्िार र्नि सम्भाव्य भएका ठाउाँहरूको 
अध्ययन र्ने उदे्दश्यले २०६८ मा रेल र्वभार्को स्थापना भई सो मािहि रेल, मेट्रोरेल िथा मोनोरेल र्वकास 
आयोजना सञ्चालनमा आएको छ । आयोजनाले ियार र्रेको प्रतिवेदनअनसुार मेर्ी महाकाली १ हजार ३ 
र्कलोतमटर र्वद्यिुीय रेपवे ट्रयाक स्याण्डडि रे्जमा तनमािण र्नि आवश्यक पने जग्र्ाको मआुधजा र तनमािण 
कायिमा रू.९ खबि ५५ अबि २२ करोड २१ लाख लाग्ने अनमुान भएकोमा यो वषिसम्ममा रू.24 अबि 30 
करोड ५३ लाख (2.54 प्रतिशि) खर्ि र्रेको छ ।   
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67. कायिक्रम र प्रर्ति - पूवि-पजिम (मेर्ी-महाकाली), काठमाडौँ-पोखरा-िराईलर्ायिका दजक्षणी सीमाबाट 
महत्वपूणि औद्योतर्क, व्यापाररक केन्द्रहरूलाई रेल सञ्चालनसाँर् आवि र्ने, प्रादेजशक प्रशातसनक 
केन्द्रहरूलाई पूवि-पजिम एवं काठमाडौँ-िराई रेल सञ्चालनसाँर् आवि र्नि पन्धौँ योजना अवतध 
२०८०।८१ सम्म ३४८ र्कलोतमटर रेलमार्ि स्िरोन्नति िथा ट्रयाक तनमािण र्ने लक्ष्य रहेको छ । 
लक्ष्यअनसुार २०७८ असार मसान्िसम्म ११५ र्कलोतमटर रेलमार्ि स्िरोन्नति िथा नयााँ ट्रयाक तनमािण 
पूरा र्ने आवतधक योजनामा उपलेख छ । यो वषि २५ र्कलोतमटर ट्रयाकबेड तनमािण र्ने, १२०  
र्कलोतमटरको र्वस्ििृ आयोजना प्रतिवेदन ियार र्ने, काठमाडौँ उपत्यका मेट्रो रेल (२२ र्कलोतमटर) 
को र्वस्ििृ आयोजना प्रतिवेदन ियार र्ने कायिक्रम भएकोमा १५.५ र्कलोतमटर मार ट्रयाकबेड तनमािण 
र्रेको छ । काठमाडौँ उपत्यका मेट्रो रेल, वीरर्न्ज-काठमाडौँ रेलमार्ि र केरूङ्ग-काठमाडौँ रेलमार्िको 
र्वस्ििृ अध्ययन र्री आयोजना प्रतिवेदन ियार र्रेको छैन । रेलमार्ि सञ्चालनका लातर् एप्रोर् सडक 
सधुार सम्बन्धी कायिसमेि र्रेको छैन । समग्रमा प्रर्ति न्यून देजखएकोले पन्रौं योजना अवतध 
२०८०।८१ सम्म ३४८ र्कलोतमटर रेलमार्ि स्िरोन्नति िथा ट्रयाक तनमािण र्ने लक्ष्य पूरा र्नि  
र्नुौिीपूणि देजखएको छ । 

68. जग्र्ा प्रातप्त र मआुधजा - जग्र्ा प्रातप्त ऐन, २०३४ को दर्ा १३ बमोजजम मआुधजा तनधािरण सतमतिले 
कायम र्रेको दरमा जग्र्ाको मआुधजा भकु्तानी र्नुिपदिछ । योजना कायािलयमा अतधग्रहण र्नि सूर्ीकृि 
भएका र्कत्तालाई रेल योजना कायािलयको स्वातमत्वमा पयाउन मआुधजा र्विरणका लातर् जजपला प्रशासन 
कायािलय सलािही, महोत्तरी र रौिहटलाई रू.२ अबि ३८ करोड ३१ लाख पेश्की  रकम उपलधध 
र्राएकोमा यो वषिसम्म रू.२० करोड ७ लाख मार र्स्यौट भएको छ । योजनाअन्िर्ििका तनमािण 
कायि सञ्चालन र्निका लातर् तनमािणस्थल व्यवस्था र्ने कायि प्रस्थान र्वन्द ुभए िापतन मआुधजा र्विरणको 
कायि पूरा हनु सकेको छैन । मआुधजा र्विरणका लातर् १ हजार ४१७ र्कत्ताको २०३ तबघा १४ 
कठ्ठा सूर्ीकृि भई सूर्ना प्रकाशन भएकोमा ९९० र्कत्ताका १६० र्वघा १२ कठ्ठाको मार मआुधजा 
र्विरण भएको छ । मआुधजा र्विरणसम्बन्धी कायिलाई समयमै सम्पन्न र्री रेलवे तनमािण कायि अर्ातड 
बढाउनपुदिछ ।  

69. खररद प्रर्क्रया रद्द - साविजतनक खररद तनयमावली, २0६४ को तनयम ६(३) मा साविजतनक तनकायले 
तनमािणस्थलको व्यवस्था नभई, तनमािणस्थलबाट हटाउनपुने रुख तबरुवालर्ायिका संरर्ना हटाउने 
सतुनजश् र्ििा नभई, मआुधजा र क्षतिपूतिि र्विरण र्नुिपनेमा सोको लातर् बजेटको सतुनजश् र्ििा नर्री िथा 
प्रर्तलि कानूनबमोजजम र्नुिपने वािावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृि नर्राई बोलपर आह्वान र्नि 
नहनेु उपलेख छ । आयोजनाले झापाको कााँकडतभट्टादेजख सनुसरीको इनरुवासम्म १०६ र्कलोतमटरको 
क्षेरमा रू.३३ अबि ३० करोड लार्ि अनमुानको रेपवे ट्रयाकबेड तनमािण र्नि जजपला प्रशासन कायािलयले 
जग्र्ा प्रातप्त सूर्ना प्रकाशन र्रेको आधारमा २०७७।३।१४ मा ३० प्याकेज र २०७७।३।१७ 
मा २४ प्याकेजसमेि ५४ प्याकेजमा तनमािण र्ने र्री बोलपर आह्वान र्रेको तथयो । आयोजनाले 
जग्र्ा प्रातप्तको कामसमेि हनु नसकेको कारण देखाई २०७७।५।२१ मा महातनदेशकबाट ठेक्का रद्द 
र्रेकोमा हालसम्म मआुधजा र्विरणको लातर् रू.३ अबि ७२ करोड ६४ लाख पेश्की ठदएकोमा २० 
करोड ७ लाखमार र्स्यौट भएको छ । मआुधजाको काम सम्पन् न हनु नसकेको िथा तनमािणको लातर् 
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स्रोि व्यवस्थापन हनु नसकेको कारण जनाई रेपवे ट्रयाकवेड तनमािण कायि अर्ातड बढ्न सकेको छैन। 
आयोजना सञ्चालनसम्बन्धी पूवि ियारी नभई बोलपर आह्वान र्री रद्द र्ररन ुऔजर्त्यपूणि मान् न सर्काँ दैन।   

70. सम्झौिाको कायािन्वयन - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ को तनयम 
३६ मा लक्ष्यअनसुार कायि सम्पन्न र्री प्रर्ति समीक्षा र्ने व्यवस्था छ । रेल योजना कायािलय, 
सलािहीअन्िर्िि सञ्चातलि रू.१४ अबि ७१ करोड बरारबरका २१ खररद सम्झौिामध्ये २०७०।७१ 
देजखका ४ रेलवे ट्रयाक बेड र ९ रेलवे तिज तनधािररि समयमा सम्पन्न हनु नसकेको र म्याद र्जुिसकेको 
अवस्थामा रहेका छन ्। उक्त खररद कायिका लातर् मूपय समायोजनसमेि यो वषिसम्म रू.९ अबि ६० 
करोड ८५ लाख खर्ि र्रेको छ । जग्र्ाको सााँध तसमानामा स्थानीय अवरोध, साईट जक्लयर हनु 
बााँकी देजखएको, स्वातमत्व र्ववादका कारण मआुधजा र्विरण हनु नसकेको, घरटहराको मआुधजा, धारा 
तबजलुी लर्ायिको लोकेसन तसफ्ट हनु बााँकी रहेको, अदालिमा मदु्दा र्वर्ाराधीन रहेको, जंर्ल कटान 
र व्यजक्तर्ि जग्र्ा हस्िान्िरण नभएको िथा पलु स्पान कम भएकोमा स्थानीयले स्पान थप मार् 
र्रेको कारण सम्झौिाबमोजजम िोर्कएको अवतधमा कायि सम्पादन हनु नसकेको जनाएको छ । केन्द्रीय 
तनकायले त्यसको भौतिक र र्वत्तीय पक्षको समीक्षा र्री  समस्याहरूको समाधान र्री तनमािण कायि 
समयमा सम्पन्न र्नुिपदिछ । 

71. नम्सिको िजुिमा - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १०(२) मा तनमािण कायिको लार्ि 
अनमुान ियार र्दाि तनमािणसम्बन्धी नम्सि नेपाल सरकार, मजन्रपररषद् बाट स्वीकृि र्राई लारू् र्नुिपने 
व्यवस्था छ । र्वभार्ले रेपवेसम्बन्धी तनमािण कायि र्निको लातर् अलर् नम्सि िथा स्पेतसर्र्केसन स्वीकृि 
र्री लारू् र्रेको छैन । नम्सि स्वीकृि र्राई लारू् र्नुिपने व्यहोरा र्ि वषिको प्रतिवेदनमा उपलेख 
र्ररएकोमा जस्थति यथावि छ । 

72. रेल सञ्चालन -  साविजतनक खररद तनयमावली, २०64 को तनयम ८५(५ख) मा कुनै मालसामान खररद 
र्नुिपदाि र्वदेशी मलुकुको सरकार वा त्यस्िो मलुकुको साविजतनक तनकायसाँर् तनधािररि तबक्री मूपयमा 
सोझै खररद र्निसक्ने व्यवस्था छ । नेपाल भारि तसमानामा तनमािणाधीन अन्िरदेशीय रेलमार्िमध्येको 
जयनर्र-जनकपरु-बठदिबास ६९ र्कलोतमटर, जयनर्रदेजख कुथािसम्म ३४ र्कलोतमटर तनमािण कायि 
सम्पन्न भई रेल सञ्चालनको ियारी अवस्थामा रहेको र उक्त स्थानमा रेल सञ्चालन र्नि जी टु जी 
प्रर्क्रयाद्वारा खररद र्नि मजन्रपररषद्को २०७५।९।२९ को तनणियले सैिाजन्िक सहमति प्रदान र्रेको 
देजखयो । सो सहमतिअनसुार आयोजनाले भारिको एक रेलवे कम्पनीसाँर् रू.८४ करोड १ लाख ४7 
हजारमा २ थान रेल खररद र्रेको छ । खररद र्रेको १७ मर्हनापतछ सञ्चालनमा आउाँदा उक्त रेलको 
वारेन्टी अवतध समाप्त भइसकेको छ । 

यािायाि व्यवस्था र्वभार् 

र्वतभन्न प्रकारका सवारीसाधनको दिाि, नवीकरण, खारेजी, सडक इजाजिपर, सवारीर्ालक अनमुतिपरको 
व्यवस्थापन र्री सविसाधारणलाई आवार्मन सेवा परु् याउन २०४१ मा र्वभार्को स्थापना भएको हो । सार्वकमा 
र्वभार् मािहि सञ्चालनमा रहेका यािायाि व्यवस्था कायािलयहरू प्रदेश सरकारलाई हस्िान्िरण भएको छ ।हाल  
र्वभार् मािहि पााँर् सवारी परीक्षण केन्द्र रहेका छन ्। 
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73. सेवा प्रवाह - र्वभार्ले सवारी र्ालक अनमुतिपरको रूपमा स्माटि काडि छपाइ र्री र्विरण र्दै आएको 
छ । र्वभार्ले २०७१ र २०७४ सालमा खररद र्रेका पााँर् थान स्माटि काडि र्प्रन्टर र २०७६ मा 
खररद र्रेको मास र्प्रन्टर मेतसनबाट यो वषिसम्म २५ लाख ४१ हजार स्माटि काडि छपाइ र्री र्विरण 
र्रेको र 1 लाख ५० हजार काडि छपाइ र्नि बााँकी देजखन्छ । मास र्प्रन्टरले प्रति घण्टा ४५० 
थानका दरले प्रति ठदन औसि ९ हजार थान मार काडि छपाइ र्ने देजखन्छ । दैतनक सवारी परीक्षा 
पास र्ने संख्या मास र्प्रन्टरले छपाइ र्ने क्षमिाभन्दा बढी हनेु एवं ट्रायल परीक्षा उत्तीणि पिाि ्स्माटि 
लाइसेन्स प्राप्त र्नि मर्हनौसम्म प्रिीक्षा र्नुिपने अवस्था छ । र्वभार्ले स्रोि साधनको व्यवस्था र्री 
समयमै सेवा प्रवाह र्नुिपदिछ । 

मध्यम िथा लामो दूरीमा सञ्चालन हनेु यारवुाहक साविजतनक यािायाि सेवासाँर् सम्वजन्धि 
प्रर्क्रया सहज, सरल, र प्रतिस्पधी बनाउन सूर्ना प्रर्वतधको माध्यमबाट साविजतनक यािायाि सेवाको 
र्टकट खररद र्नि सक्ने र्री अनलाइनबाट सवारीको र्टकट खररद तबक्रीसम्बन्धी तनदेजशका र्वभार्ले 
२०७७।६।२५ बाट लारू् हनेु र्री स्वीकृि र्रेकोमा सोको कायािन्वयन भएको छैन । तनदेजशकाको 
व्यवस्था कायािन्वयन र्री साविजतनक यािायािको सेवा प्रवाह सरल र सहज बनाउनपुदिछ ।   

74. इम्बोस्ड नम्बर प्लेट - मार्का आधारमा २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान र्ने एक कम्पनीसाँर् 
30 मे २०१६ मा ५ वषितभर सम्पन्न र्नि अमेररकी डलर ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५00 को 
खररद सम्झौिा भएको देजखन्छ । खररद सम्झौिाको शरुु म्याद ५ वषि समाप्त भई १ वषि थप र्दाि 
समेि यो वषिसम्म २४ हजार ५६१ थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइ भई रु. ४ करोड ३३ लाख 
६१ हजार भकु्तानी भएको देजखन्छ । र्वभार्ले अतनवायि रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कायि 
लारू् र्ने र्री राजपरमा सूर्ना प्रकाशन र्रेको भए िापतन अपेजक्षि प्रर्ति भएको देजखाँदैन । र्वभार्ले 
प्रदेश कायािलयहरूसाँर् समन्वय र्री इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अतनवायि रूपमा जडान र्राउनपुदिछ ।  

75. रेतडयो र्फ्रक्वेन्सी उपकरण - काठमाडौँ उपत्यकाको जर्ािी, नार्ढुङ्गा, नार्ाजुिन, र्र्पिङ र जोरपाटी िथा 
उपत्यका बार्हर इटहरी, पथलैया, अत्तररया, बटुवल, कोहलपरुलर्ायि १० स्थानमा इम्बोस्ड नम्बर 
प्लेट जतडि सवारीसाधनको अनरु्मन िथा तनरीक्षण र्निका लातर् रेतडयो र्फ्रक्वेन्सी आइडेजन्टर्र्केसन 
तडभाइस जडान र्ने र्री इम्बोस्ड नम्बर जडान र्ने कम्पनीसाँर् सम्झौिा भएकोमा तनमािण कम्पनीले 
हालसम्म कुनै पतन ठाउाँमा उक्त तडभाइस जडान र्रेको देजखएन । रेतडयो र्फ्रक्वेन्सी आइडेजन्टर्र्केसन 
तडभाइस जडान नहुाँदा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएका सवारीसाधनको अनरु्मन, तनरीक्षण हनु सकेको 
छैन । अि: सम्झौिाबमोजजमको कायि िोर्कएको समयमा सम्पन्न र्राउनपुदिछ । 

76. स्माटि र्प्रन्टर - र्ार थान स्माटि काडि र्प्रन्टर खररद र्निका लातर्  र्वभार् र एक कम्पनीबीर् १५ 
अक्टोबर  २०१७ मा अमेररकी डलर 2 लाख ४४ हजारको सम्झौिा भएको देजखन्छ । र्प्रन्टरको 
२४ रे्िअुरी, २०१९  मा जारी र्रेको स्वीकायि प्रमाणपरमा वारेन्टी अवतध ३ वषि उपलेख छ । 
साथै प्रार्वतधक स्पेतसर्र्केसनमा समेि वारेन्टी अवतध ३ वषि उपलेख र्री खररद सम्झौिा भएको 
देजखएकोले स्वीकायि प्रमाणपरमा जारी तमतिले वारेन्टी अवतध 24 रे्िअुरी २०२२ सम्म हनेु देजखन्छ 
। खररद सम्झौिाको र्वशेष शिि १५.१ मा स्माटि काडि र्प्रन्टरको १० प्रतिशि भकु्तानी वारेन्टी सर्कए 
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पिाि ्मार र्ने उपलेख छ । िर ४ थान स्माटि काडि र्प्रन्टर २०२० देजख नै तबतग्रएको र आपूििक 
कम्पनीले  वारेन्टी अवतधमा ममिि र्रेको नदेजखएकोले भकु्तानी बााँकी रहेको १० प्रतिशिले हनेु अमेररकी 
डलर २४ हजार ४०० को हनेु रू.२९ लाख ३२ हजार भकु्तानी र्नि तमपने देजखाँदैन । 

नेपाल पानीजहाज कायािलय 

वैकजपपक यािायािको र्वकास एवं आन्िररक र समदु्रसम्म जल यािायाि एवं समदु्रमा नेपाली पानी 
जहाज सञ्चालन र्री देशको आतथिक प्रतिस्पधाित्मक क्षमिा अतभवरृ्ि, अन्िरािर्िय िथा क्षेरीय व्यापार 
सहजीकरण, पयिटन प्रवििनलर्ायिबाट रार्िय अथििन्रमा टेवा परु् याउने उदे्दश्यले नेपाल पानीजहाज दिाि ऐन, 
२०२७ बमोजजम २०७५ र्ापर्णु २ मा नेपाल पानीजहाज कायािलयको स्थापना भएको हो । यो कायािलयलाई  
जल यािायािको पूवािधार र्वकास, पानीजहाज िथा  डङु्गा दिाि र सञ्चालन व्यवस्थापन िथा तनयमन र्ने प्रमखु 
जजम्मेवारी िोर्कएको छ । 

77. कानून िजुिमा - आन्िररक एवं अन्य मलुकुसाँर् जल यािायािको माध्यमबाट सम्पकि  कायम र्नि, 
सामठुद्रक मार्िको अतधकार उपयोर् र्नि अन्िरािर्िय सजन्ध सम्झौिाअनकूुल हनेु र्री कानून ियार 
र्नुिपनेमा कायािलयले नेपाल पानीजहाज दिाि ऐन, २०२७ संशोधनको प्रारजम्भक मस्यौदा ियार र्रे पतन 
संशोधन भएको छैन । िेस्रो मलुकुहरूसाँर् हनेु वैदेजशक व्यापारका लातर् जल यािायाि सञ्चालनको 
माध्यमबाट समदु्रसम्मको पहुाँर्मा सहजिा आउने, नेपालमा दिाि भएका व्यापाररक पानी जहाज समदु्रमा 
सञ्चालन र्दाि नेपालमा आयाि तनयािि हनेु सामानको ढुवानी सहज,  सरुजक्षि र भरपदो भई देशको 
प्रतिस्पधाित्मक क्षमिा वरृ्ि हनेु, व्यवसाय खर्िमा कमी आउने र रोजर्ारीमा वरृ्ि हनेु अपेक्षा पन्रौं 
योजनाले र्रेकोले यसका लातर् आवश्यक अन्िरािर्िय सजन्ध, समझदारी र जलयािायािको पूवािधार 
र्वकास एवं तनयमनका लातर् समयानकूुल कानून एवं तनदेजशका िजुिमा र्नुिपदिछ । 

78. कायि सम्पादन िथा मापदण्ड -  नेपाल पानीजहाज दिाि ऐन, २०२७ ले नेपाल पानीजहाज कायािलयलाई 
नेपाली पानीजहाज दिाि र्ने,  नेपाली डङु्गा दिाि र्ने, पानीजहाज िथा डङु्गा सञ्चालन र्ने संस्था दिाि र्ने 
िथा सोको तनयमन र्ने कायि िोकेको छ । यो वषि कमिर्ारीको िलब भत्ता र कायािलय सञ्चालनमा 
रू.१ करोड ९५ लाख खर्ि भएको छ । नेपालका नदीमा सञ्चालनमा रहेका यािायािका साधन र 
नेपाल बार्हर पानीजहाज सञ्चालन र्ने कुनै पतन संस्था दिाि भएका छैनन ्। नेपालका प्रमखु नदीहरू 
कोशी र नारायणी िथा र्वतभन्न िालमा जस्टमर, डङु्गाहरू सञ्चालन भइरहे िापतन िी डङु्गा सञ्चालन र्ने 
संस्था दिाि,  डङु्गा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड तनमािण िथा तनजिि मापदण्ड अपनाई सञ्चालन भए नभएको 
तनयमन कायािलयबाट हनु सकेको छैन । कायािलयले तनदेजशका एवं मापदण्ड स्वीकृि र्राई पालनाको 
जस्थतिको अनरु्मन र्नुिपदिछ । 

79. कायिक्रम कायािन्वयन - बजेट वक्तव्य २०७७।७८ मा आन्िररक जल यािायाि पूवािधार र्वकास र्नि 
कोशीको र्िरादेजख िजुम्लङ्गटार,  नारायणीको तरवेणीदेजख देवघाट हुाँदै राम्दी र कणािलीको खग्रौलादेजख 
जखमडीसम्म जल यािायाि सञ्चालनको सम्भाव्यिा अध्ययन कायि सम्पन्न र्ररने र नेपालको आफ्नै 
ध्वजावाहक पानीजहाज भारिको आन्िररक जलमार्िबाट समदु्रसम्म जानसक्ने र्री सञ्चालन र्नि पूवािधार 
तनमािण िथा कानूनी व्यवस्था र्ररने उपलेख छ । कायािलयको लातर् २०७५।७६ देजख २०७७।७८ 
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सम्म रू. १८ करोड ३५ लाख ६९ हजार र्वतनयोजन भएकोमा रू.८ करोड ९६ लाख खर्ि र्रेको 
छ । बजेट वक्तव्यले उपलेख र्रेका जल यािायाि सञ्चालनको संभाव्यिा अध्ययन लर्ायिका कायिहरु 
भएका छैनन ्। बजेट वक्तव्यमा उपलेख भएका  कायिक्रम कायािन्वयन र्नुिपदिछ । 

अन्य संस्था 

सडक बोडि नेपाल 

सडक बोडि ऐन, २०५८ अनसुार स्थापना भएको बोडिको यो वषिको आम्दानी रू.७ अबि ३९ करोड 
१८ लाख ४६ हजारमध्ये रू.६ अबि १४ करोड ३९ लाख ७ हजार खर्ि भई रू.१ अबि २४ करोड ७९ लाख 
३९ हजार मौज्दाि रहेको छ ।  

80. सडक दस्िरु - सडक बोडि ऐन, २०५८ को दर्ा ६ मा नेपाल सरकारले राजपरमा सूर्ना प्रकाशन 
र्री िोर्कएको सडक उपयोर् र्ने सवारीसाधनबाट दस्िरु एवं शपुक असलु र्ने व्यवस्था छ । यो वषि 
बोडिले रू.३ करोड ८२  लाख ३९ हजार सङ्कलन र्रेको छ । सडक दस्िरु सङ्कलनको िीन वषिको 
अवस्था तनम्नानसुार छ: 

(रू. हजारमा) 

सडक खण्ड 
आतथिक वषि 

२०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८ 
नौतबसे-मजुग्लङ  ६०९५४ १५५२५१ ९००० 
हेटौंडा-नारायणर्ढ  ५१०७२ ९०३७७ १०००० 
नारायणर्ढ-बटुवल  ३५९५६ ४६७०३ ४५०० 
भैरहवा-भमूही  ९७२६ १०१४६ ४२९८ 
पााँर्खाल-मेलम्र्ी  २०७६।७७ देजख दस्िरु सङ्कलन 

कायि शरुू भएको । 
६७५१ ७६ 

खकुोट-तसन्धलुी-बदीवास  २१५६२ ९९२७ 
धलुीखेल-खकुोट-तसन्धलुी  २९१३४ ४३८ 

जम्मा १५७७०८ ३५९९२४ ३८२३९ 

उजपलजखि र्ववरणअनसुार सडक दस्िरु र्ि वषिको िलुनामा १०.६२ प्रतिशि मार सङ्कलन 
भएको देजखन्छ । नेपाल सरकारले २०७६।१।२ मा र्वतभन्न राजमार्िका १४ खण्डमा सडक दस्िरु 
सङ्कलन र्ने अनमुति ठदए िापतन कााँकडतभट्टा-दमक खण्ड, दमक-इटहरी खण्ड, कोशी-र्ौहवाि खण्ड, 
र्ौहवाि-पथलैया खण्ड, हेटौंडा-वीरर्न्ज खण्ड, वीरर्न्ज-पथलैया खण्ड र र्वराटनर्र-धरान खण्डमा यो 
वषिसम्म सडक दस्िरु सङ्कलन कायि भएको छैन । ऐनको व्यवस्थाबमोजजम सडक दस्िरु असलु र्री 
उपयोर् र्ने व्यवस्था तमलाउनपुदिछ । 

81. सडक दस्िरु असलुी - सडक दस्िरु सङ्कलनकिािसाँर् भएको सम्झौिामा सङ्कलनकिािले ठेक्का सम्झौिा र्नुि 
अर्ावै प्रथम र्कस्िा दाजखला र्नुिपने, सम्झौिा पिाि ्मर्हना शरुु भएको ७ ठदनतभर र्कस्िा रकम 
दाजखला र्रीसक्नपुने, सो नर्रेमा प्रतिठदन ०.०५ देजख ०.५ प्रतिशिका दरले ३० ठदनसम्म हजािना 
असलु र्नुिपने र सो पिाि ्कायिसम्पादन जमानि जर्ि र्नुिपने व्यवस्था छ ।बोडिले नौतबसे-मजुग्लङ 
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सडक, हेटौंडा-नारायणर्ढ सडक, खकुोट-तसन्धलुी-बठदिवास र भैरहवा-भमूही सडक खण्डमा दस्िरु 
सङ्कलनको ठेक्काबाट २०७८ असारसम्म हजािना समेि रू.४ करोड ६ लाख असलु भएको छैन । उक्त 
रकम असलु र्नुिपदिछ । 

82. र्रक लेखाङ्कन - बोडिबाट तनकासा ठदएकामध्ये ३६ कायािलयले  र्र्िाि र्नि बााँकी रु ५ अबि ७९ 
करोड ४४ लाख ८७ हजार देजखएकोमा सडक बोडिको आतथिक र्ववरणअनसुार रू.५ अबि ७७ करोड 
२० लाख २७ हजार मार देजखएकोले रू.२ करोड २४ लाख ६१ हजार घटी देजखएको छ । तनकासा 
र्रक परेको सम्बन्धमा यर्कन र्नुिपदिछ ।  

83. मौज्दाि उपयोर् - सडक बोडि ऐन, २०५८ को दर्ा ५ ले बोडिलाई सडकको ममिि सम्भार र्राउने, 
सडक उपयोर् दस्िरु असलु र्ने जजम्मेवारी प्रदान र्रेको छ । बोडिले पयािप्त जनशजक्त नभएको कारण 
देखाई सडकको पनु: तनमािण, पनुस्थािपना, स्िर वरृ्ि र दस्िरु सङ्कलन कायि प्रभावकारी बनाउन सकेको 
छैन । सडक ममिि कायि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नभएका कारण मौज्दाि रकम उपयोर् हनु नसकी 
यो वषिसम्म बोडिको खािामा रू.६ अबि ५२ करोड ३४ लाख ६० हजार बााँकी रहेको र सोबाट रू.२९ 
करोड ७४ लाख ३७ हजार धयाज प्राप्त भएको छ । सङ्कलन र्ररएको दस्िरु सोही प्रयोजनमा खर्ि 
र्री सडकको र्णुस्िरमा सधुार र्नुिपदिछ । 

84. पेश्की - बोडिको आतथिक प्रशासनसम्बन्धी तनयमावली, २०६० को तनयम ३७ मा सडक बोडिबाट 
तनकासा प्राप्त र्ने तनकायले प्रत्येक आतथिक वषि समाप्त भएको १ मर्हनातभर र्रर्ारक र्नुिपने उपलेख 
छ । ित्कालीन जजपला र्वकास सतमतिहरूलाई २०७२।७३ अर्ावै ठदएको पेश्कीमध्ये रू.१० करोड 
८२ लाख २३ हजार र्र्िाि र्नि पटक पटक िाकेिा र्रे िापतन र्र्िाि भएको देजखएन ।  

स्थानीय िहलाई ठदएको पेश्कीमध्ये २०७७।७८ सम्म रू.३७ करोड ३९ लाख ७० हजार 
र्स्यौट हनु बााँकी देजखएको छ । तनकासामा र्ढलाइ भएको र पेश्की रकमबाट ममिि सम्भारको कायि 
हनु नसकेका कारण तनकासा रकम खर्ि हनु नसकेकोले स्थानीय तनकायलाई २०७८ रै्रसम्म खर्ि 
र्नि सहमति ठदएको छ । समयमा तनकासा ठदई ममिि कायि समयमै र्राउने र तनयमको व्यवस्था 
अनसुार िोर्कएको समयमा पेश्की र्रर्ारक र्नुिपदिछ । 

अनरु्मन िथा बेरुजू 

• अनरु्मन - र्ि वषिको प्रतिवेदनमा ररु्टपूणि तडजाइन, अधरुा आयोजना, नीति िजुिमा, बजेट वक्तव्यको 
कायािन्वयन, पुाँजीर्ि खर्ि, रकमान्िर एवं स्रोिान्िर, स्रोि सतुनजिििा, सडक सीमा,  खररदमा प्रतिस्पधाि, 
अधरुा तनमािण कायि, आयोजना स्वीकृति, कजन्टन्जेन्सी खर्ि, परामशि सेवा, समन्वय र तनमािणस्थल, पूवितनधािररि 
क्षतिपूतिि, आइटम भेररएसन, नम्सि, खररद सम्झौिा अन्त्य, मूपय समायोजन, तनमािण कायिको र्णुस्िर, तडजाइन 
एण्ड तबपड ठेक्कामा मूपय समायोजन, नम्सिमा र्वर्वधिालर्ायिमा सधुार र्नुिपने व्यहोरा समावेश र्ररएकोमा 
सोको कायािन्वयन भएको पाइएन । र्वर्िका व्यहोरा पनुरावजृत्त नहनेु र्री कायिसम्पादन र्नुिपदिछ । 

• बेरुजू जस्थति - यो वषि मन्रालय र मािहि तनकायको लेखापरीक्षणबाट देजखएको बेरुजूको जस्थति देहायअनसुार 
छः 
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➢ सरकारी कायािलयिर्ि  ११९ तनकायमा रू.६ अबि ६१ करोड ५५ लाख १२ हजार बेरुजू देजखएकोमा 
प्रारजम्भक प्रतिवेदन उपलधध र्राएपतछ ११ तनकायले रू.४ करोड ४५ लाख ८० हजार र्स्यौट 
र्रेकोले रू.६ अबि ५७ करोड ९ लाख ३२ हजार बााँकी रहेको छ । सोमध्ये रू.१ अबि १९ करोड 
९४ लाख ७८  हजार म्याद नाघेको पेश्की बााँकी रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनसूुर्ी १५ मा 
छ । 

➢ अन्य संस्था सडक बोडििर्ि  रू.२ करोड ५१ हजार बेरुजू देजखएकोमा प्रारजम्भक प्रतिवेदन उपलधध 
र्राएपतछ कुनै बेरुजू र्स्यौट नभएकोले रू. २ करोड ५१ हजार बााँकी रहेको छ । यससम्बन्धी 
र्ववरण अनसूुर्ी १६ मा छ । 
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मर्हला, बालबातलका िथा ज्येष्ठ नागररक मन्रालय 

 नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोजजम मन्रालयको कायिक्षेरमा मर्हला, 
बालबातलका िथा ज्येष्ठ नागररकका र्वषयमा नीति, योजना र कायिक्रम िजजिमा एवं कायािन्वयन गने, अनाथ 
बालबातलका, असहाय मर्हला, वदृ्धवदृ्धा, ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्ग र अशक्तको संरक्षण गने, समाज कल्याण पररषद् र 
सरकारी एवं गैरसरकारी संघ संस्थाद्वारा सञ्चातलि कायिक्रमको मूल्याङ्कन िथा गैरसरकारी संस्थाको समन्वय, 
पररचालन र अनजगमनलगायिका कायि रहेका छन ्। मन्रालय र मािहि सरकारी कायािलय िथा संगठठि 
संस्थासमेि १० तनकायबाट कायिसम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ । 

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मािहिसमेि ९ सरकारी कायािलयको तनम्नानजसार रू.४५ करोड ८ 
लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छः 

 (रू. लाखमा) 
र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य जम्मा 
३७,८० २,२३ ९५ ४,०९ ४५,०८ 

2. अन्य संस्था - यो वषि १ संस्थाको रू.७७ करोड ४० लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ। 

3. कायिमूलक लेखापरीक्षण- यो वषि ज्येष्ठ नागररक संरक्षण र सामाजजक सजरक्षा र्वषयको कायिमूलक 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । 

4. कायिक्रम र प्रगति - आतथिक कायिर्वतध िथा  र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व  तनयमावली, २०७७ को तनयम १६(९) 
िथा ३५(१) बमोजजम बजेट िथा कायिक्रम कायािन्वयन गने प्रत्येक कायािलयले कायिक्रमको 
र्क्रयाकलापगि रूपमा िोर्कएको अवतधको प्रगति र्ववरण  ियार गनजिपने व्यवस्था छ । वार्षिक प्रगति 
प्रतिवेदनअनजसार  तनम्न र्क्रयाकलापमा न्यून प्रगति  देजखएकोले स्वीकृि कायिक्रम कायािन्वयन गरी प्रगति 
हातसल गनजिपदिछः 

क्र. सं. र्क्रयाकलाप इकाई 
वार्षिक 
लक्ष्य 

वार्षिक 
प्रगति 

प्रगति 
प्रतिशि 

1 मर्हला उद्यमशीलिा सहजीकरण केन्रको स्थापना स्थानीय िह 70 30 ४२.८५ 
2 जीर्वकोपाजिन सजधार कायिक्रमबाट सीप र्वकास िातलम िथा प्रर्वतध 

प्राप्त मर्हला 
मर्हला संख्या 2665 1500 ५६.२८ 

3 अपाङ्गिा भएकालाई सहायक सामग्री उत्पादन िथा र्विरण जना 4000 2043 ५१ 
4 ज्येष्ठ नागररक ठदवा सेवा िथा तमलन केन्र सञ्चालन वटा 350 211 ६०.२८ 

5. आवतधक योजनाको कायािन्वयन  - पन्रौं योजनामा सामाजजक उत्तरदार्यत्व कोषअन्िगििको तनजिि रकम 
मर्हला सशजक्तकरणमा उपयोग गने नीतिगि व्यवस्था गने, लैर्ङ्गक सशक्तीकरण सूचकाङ्कहरूको आधार 
तलई प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई र्वत्तीय हस्िान्िरण गने,  ज्येष्ठ नागररक संरक्षण नीति िजजिमा गने र 
प्रदेशमा कजम्िमा एउटा सजर्वधासम्पन्न वदृ्धाश्रम सञ्चालन गने उल्लेख छ । वार्षिक कायिक्रमको 
कायािन्वयनबाट तनम्नानजसारको उपलजधध हातसल भएको मन्रालयले उल्लेख गरेको छः 
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क्र. सं. नतिजा सूचक 
2०७७।७८ 
को लक्ष्य 

2०७७।७८ 
को उपलजधध 

१ लैर्ङ्गक सशक्तीकरण सूचकाङ्क ०.६१ ०.५६ 

२ लैर्ङ्गक असमानिा सूचकाङ्क ०.४४ ०.५५८ 

३ लैर्ङ्गक र्वकास सूचकाङ्क ०.९३४ ०.८७ 

४ ज्येष्ठ नागररक ठदवा सेवा केन्र  िथा तमलन केन्र ३५० २११ 

५ मानव बेचतबखन पीतडि/प्रभार्विका लातग पजनस्थािपना केन्र सञ्चालन भएका जजल्ला १३ १० 

पन्रौं योजनाका ९ नतिजा सूचकमा रहेका असहाय, अशक्त, एकल र जोजखममा परेका ज्येष्ठ 
नागररकको र्वशेष संरक्षण र सजरक्षाको व्यवस्था गने, ज्येष्ठ नागररकको ज्ञान, सीप र अनजभवलाई उपयोग 
गनि नीति तनमािणमा, सहभातगिा र स्रोिमा पहजुँच सजतनजिि गने लगायिका ४ रणनीतिसम्बन्धी कायिक्रम 
कायिन्वयन गरेको छैन । स्वीकृि  योजना र बजेट कायािन्वयन क्षमिा वरृ्द्ध गरी योजनाका लक्ष्य पूरा 
गनजिपदिछ । 

6. बजेट वक्तव्य कायािन्वयन - बजेट वक्तव्य २०७७।७८ मा उल्लेख भएका कायिक्रमहरूमध्ये असहज 
पररजस्थतिका कारण जोजखममा परेका मर्हला, बालबातलका र ज्येष्ठ नागररकलाई सजरक्षा एवं संरक्षणका 
कायिक्रम, लैर्ङ्गक उत्तरदार्यत्व वजेट प्रणालीलाई प्रदेश िथा स्थानीय िहको बजेट प्रणालीमा समावेश 
गने, सडक बालबातलका मजक्त देश वनाउन बालबातलकाको समजजचि व्यवस्थापन लगायि खेलकज द, 
मनोरञ्जनका लातग बाल उद्यान, पजस्िकालय र र्वज्ञान िथा प्रर्वतध संग्राहालय तनमािण गने, मजलजकभरका 
ज्येष्ठ नागररक आश्रमहरूको न्यूनिम पूवािधारहरू र सजर्वधाहरूको मापदण्ड िोकी सञ्चालन गने, 
अलजाइमसि, अर्टजम लगायिका उमेरजन्य रोगका कारण अपाङ्गिा भएका ज्येष्ठ नागररकको तनःशजल्क 
उपचार  र आय-आजिन कायिक्रम सञ्चालन गनेलगायिका र्वषयको कायािन्वयन भएको छैन । बजेट 
वक्तव्यले उल्लेख गरेका कायिक्रमको कायियोजना बनाई कायािन्वयन गनजिपदिछ।  

7. ठदगो र्वकास लक्ष्य - ठदगो र्वकास लक्ष्यसुँग आबद्ध हजने गरी यस मन्रालयअन्िगिि र्वतभन्न र्क्रयाकलापमा 
२० सूचक िोकी लक्ष्य तनधािरण भएको छ । सन ्२०१९, २०२२, २०२५ र २०३० को लातग 
िोर्कएको माइलस्टोनअनजसार सन ्२०१९ सम्मको प्रगति देहायबमोजजम रहेको छ: 

क्र. सं. पररमाणात्मक लक्ष्य र सूचकहरू 
2015 को 

आधार 
२०१९ को 
माइलस्टोन 

2019 को 
प्रगति 

1.  समान कामका लातग सामान ज्याला/पाररश्रतमक (मर्हला र पजरुषबीचको 
समानिामूलक ज्यालाको अनजपाि) 

0.62 0.72 0.92 

2.  लैर्ङ्गक असमानिाका सूचकहरू 0.49 0.38 0.05 
3.  लैर्ङ्गक सशक्तीकरण मापन 0.57 0.6 0.69 
4.  श्रमशजक्तमा मर्हला र पजरुषको सहभातगिाको अनजपाि 0.93 0.95 1 
5.  मर्हलाले घरायसी काममा खचेको औसि समय/घण्टा 14 11.84 6 
6.  मर्हलाहरूको सम्पजत्त मातथको स्वातमत्व 26 29.7 40 
7.  १५ देजख २४ वषि उमेर समूहका इन्टरनेट प्रयोग गने मर्हलाको प्रतिशि 19.6 40.5 98 

 मन्रालयले सन ्२०१९ पतछ लक्ष्य सूचकहरूको प्रगति अद्यावतधक मूल्याङ्कन गरेको छैन। 
कतिपय सूचकका मापनको आधारको अभाव रहेको, कतिपयको प्रगति जस्थति उल्लेख नभएकोले 
मन्रालयले ठदगो र्वकास लक्ष्य कायािन्वयन गनेिर्ि  गरेका कायिको मूल्याङ्कन गनि सक्ने अवस्था छैन। 
मर्हला मातथ हजने सबै प्रकारका र्हंसाको उन्मूलन, तनणाियक िहमा मर्हलाको सहभातगिा अतभवरृ्द्ध, 
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लैर्ङ्गक असमानिा न्यूनीकरण जस्िा काहिरुको कायािन्वयनका लातग कायियोजना िजजिमा गरी कायिक्रम 
सञ्चालन गनजिपदिछ । 

8. कोष सञ्चालन - केन्रीय आपिकालीन बाल उद्धार कोष, ज्येष्ठ नागररक कल्याण कोष र एकल मर्हला 
सजरक्षा कोष लगायि पाुँच कोषमा गि र्वगिको मौज्दाि रू.१९ करोड ६० लाख र यो वषि रू.१ 
करोड ५० लाख थप गरी जम्मा रू.२१ करोड १० लाख मौज्दाि रहेको छ । मन्रालयले हरेक वषि 
कायिक्रम स्वीकृि गरी उक्त कोषमा रकम जम्मा गने गरेको  छ । मजलजक संघीय संरचनामा गएको 
अवस्थामा सोहीअनजसारको कोष खचि गने कायिर्वतध स्वीकृि नभएको कारण रकम खचि  हजनसकेको छैन । 
मर्हला, बालवातलका एवं ज्येष्ठ नागररकको संरक्षण र र्वकासका तनधािररि लक्ष्य हातसल गनि र्वतभन्न 
उदे्दश्यले स्थापना भएका कोषहरू उदे्दश्य पररपूतिि हजने गरी  गठन आदेशअनजसार सञ्चालन गनजिपदिछ । 

9. बालगहृ सञ्चालन - बालबातलकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले वैकजल्पक हेरचाहको व्यवस्था भएसम्म 
बालबातलकालाई बालगहृमा राख्न अनजमति ठदएको छैन । आवश्यक बालगहृ सञ्चालन िथा व्यवस्थापन 
मापदण्ड, २०६९ अनजसार वैकजल्पक हेरचाहको व्यवस्थार्वहीन बालबातलकाको लातग आवासीय बालगहृ 
अजन्िम र्वकल्पको रूपमा हजनजपने  उल्लेख छ । रार्िय बाल अतधकार पररषद्काअनजसार ४३ जजल्लामा 
४५३ बालकल्याण गहृ रहेका र िी संस्थामा ११ हजार ३८१ बालबातलका आजश्रि छन ्। यो वषि 
बालगहृमा ५ हजार २३७ बालक र ६ हजार १४४ बातलका रहेको  उल्लेख छ । पररषद्ले पतछल्लो 
एक वषिमा १६९ बालगहृको अनजगमन गदाि १ हजार ७१ जना आमाबजबा भएका, ७५० जना आमा 
मारै भएका, ४२५ जना बाबज मारै भएका, ६०२ जना आमाबजबा दजवै नभएका र ५२ जना अतभभावक 
नखजलेको र्ववरण उल्लेख गरेको छ । बालगहृ एकद्वार प्रणालीबाट दिाि हजन जपनेमा  ३८ समाज कल्याण 
पररषदमा कायिक्रम स्वीकृि भएर सञ्चालनमा रहेको, १४८ जजल्ला प्रशासन कायािलयमा दिाि भएका,  ८ 
कम्पनी रजजिारको कायािलयमा र एउटा गजठी संस्थानमा दिाि भएको छ । एक बालगहृ वडा कायािलयमा 
व्यवसायका रूपमा दिाि गरेको छ ।  

मापदण्ड र्वपरीि सञ्चालनमा रहेका संस्थालाई आवश्यक कारबाही र खारेजी गने, आवश्यक पने 
बालगहृको संख्या यर्कन गरी सोको व्यावहाररक खाका बनाई लागू गने, आमाबाबज रे्ला परेका िर 
बालगहृमै राखी पररवारमा पजनतमिलन नगराउने संस्थाका सञ्चालकलाई कारबाही गने साथै संस्था दिािको 
एकीकृि कानजन बनाई एकद्वार प्रणालीबाट दिाि, नवीकरण र अनजगमनको कायि गरी बालगहृ सञ्चालन 
कायिलाई पारदशी र प्रभावकारी बनाउनजपदिछ ।  

10. धमिसन्िान व्यवस्थापन - सन ्२०१० मा ित्कालीन मर्हला बालबातलका िथा समाज कल्याण मन्रालयले 
अन्िरदेशीय धमिप जर, धमिप जरी व्यवस्थापन सतमति गठन गरी १८ देशमा धमिप जर,  धमिप जरी पठाउन 
सक्ने  व्यवस्था गरेको देजखन्छ । मजलजकी देवानी संर्हिा, २०७४ लागू भएपतछ र्वदेशी नागररकको 
लातग धमिप जर, धमिप जरी ग्रहणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । मन्रालयको अतभलेखअनजसार सन ्२०१० 
देजख २०१९ जजलाईसम्म अमेररका, फ्रान्स, नवे, डेनमाकि , क्यानडा, स्वीट्जरल्याण्ड र बेजल्जयममा २४ 
बालबातलका धमिसन्िानको रूपमा गएको देजखए िापतन अमेररकी स्टेट तडपाटिमेन्टको अतभलेख र उक्त 
७ देशले नेदरल्याण्डजस्थि अन्िर सरकारी तनकाय ‘हेग कन्फे्रन्स अन प्राइभेट इन्टरनेसनल ल’ लाई 
बजझाएको सूचीमा १७३ धमि सन्िान नेपालबाट उक्त देशमा लगेको देजखन्छ । उक्त िथ्याङ्कहरूको 
आधारमा १४९ बालबातलका सरकारी अतभलेखमा नराखी धमि सन्िान बनाएर गैरकानजनी रूपमा  र्वदेश 
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पजर् याएको अवस्था छ । मन्रालयले अन्य ११ देशमा धमि सन्िानको रूपमा लगेका बालबातलकाको 
िथ्याङ्कसमेि राखेको छैन । यो वषिको कायिक्रममा धमिप जर धमिप जरीको िथ्याङ्क अतभलेखाङ्कन गनि रू.८ 
लाख बजेट र्वतनयोजन भएकोमा खचि  भएको छैन ।  

11. अनजगमन - नेपाल सरकार कायि र्वभाजन तनयमावली, २०७४ मा मन्रालयले रार्िय िथा अन्िरार्िय 
गैरसरकारी संस्थाहरूको समन्वय र पररचालन गरी सञ्चातलि कायिक्रमको अनजगमन गनजिपने व्यवस्था 
छ। मन्रालयले २०७७।७८ मा र्वतभन्न ४३ संस्थाको साधारण सम्झौिा र ३२ संस्थाको पररयोजना 
सम्झौिाको लातग समाज कल्याण पररषद्लाई सहमति ठदएको छ । सम्झौिाका शििअनजसार कायिक्रम 
सञ्चालन भए, नभएको मन्रालयले अनजगमन गरेको छैन । गैरसरकारी संस्था मार्ि ि ्सञ्चालन हजने 
कायिक्रमको अनजगमन गनजिपदिछ । 

कायिमूलक लेखापरीक्षण 

ज्येष्ठ नागररक संरक्षण र सामाजजक सजरक्षा 
नेपालको संर्वधानले ज्येष्ठ नागररकको हकलाई मौतलक हकमा समावेश गरी राज्यबाट र्वशेष संरक्षण 

र सामाजजक सजरक्षाको प्रत्याभतूि गरेको छ । ज्येष्ठ नागररक सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले ६० वषि उमेर पूरा 
गरेका नेपालीलाई ज्येष्ठ नागररकको रूपमा पररभार्षि गरेको छ । रार्िय जनगणना, २०६८ अनजसार नेपालमा 
ज्येष्ठ नागररकको जनसंख्या २१ लाख ५४ हजार अथािि ्कज ल जनसंख्याको ८.१३ प्रतिशि रहेको छ । ज्येष्ठ 
नागररकको संरक्षण र सामाजजक सजरक्षासुँग सम्बजन्धि कायिक्रमहरूको सञ्चालन दक्षिा िथा कायिक्रमको 
प्रभावकाररिा परीक्षण एवं मूल्याङ्कन गने उदे्दश्यले कायिमूलक लेखापरीक्षण गदाि देजखएका व्यहोरा तनम्नानजसार 
छन:् 

12. ज्येष्ठ नागररक नीति - नेपालको संर्वधानले मौतलक हकको रूपमा ज्येष्ठ नागररकको हकको व्यवस्था 
गरेको छ । संर्वधानको व्यवस्था कायािन्वयनको लातग ज्येष्ठ नागररकसम्बन्धी ऐन िथा तनयमावली र 
सामाजजक सजरक्षा ऐन जारी भएका छन ्। मजलजकी देवानी संर्हिा, २०७४ मा प्रत्येक छोराछोरीले आफ्नो 
आतथिक िथा सामाजजक हैतसयिअनजसार आमा बाबजको आवश्यक हेरचाह, स्याहार सम्भार, औषतध उपचार 
वा रेखदेख गनजिपने व्यवस्था छ । कानूनको व्यवस्था कायािन्वयन गनि ज्येष्ठ नागररक रार्िय कायियोजना, 
२०६२ िथा अन्य कायिर्वतध एवं तनदेजशकाहरू जारी भएको छन ्। यी सबै व्यवस्थाबाट समेि ज्येष्ठ 
नागररकले मानव अतधकारको पूणि उपयोग गनि नपाएको एवं ज्येष्ठ नागररकको ज्ञान सीप र अनजभवको 
अन्िरपजस्िा हस्िान्िरण हजन सकेको छैन । िसथि ज्येष्ठ नागररक सम्बन्धमा हालसम्म कायािन्वयन 
भएका कानून, कायिर्वतध र कायिक्रमहरूको मूल्याङ्कन एवं समस्या र च जनौिीको र्वश्लषेण गरी ज्येष्ठ 
नागररकसम्बन्धी नीति िजजिमा गनजिपदिछ ।  

13. ज्येष्ठ नागररक व्यवस्थापन - नेपालको संर्वधानमा ज्येष्ठ नागररकको व्यवस्थापन स्थानीय िहको एकल 
अतधकार सूचीमा समावेश छ । स्थानीय िहले संघ र प्रदेशबाट हस्िान्िरण हजने अनजदान र आफ्नै स्रोि 
समेिबाट सामाजजक सजरक्षा भत्ता र्विरण, ठदवा सेवा केन्र, भेटघाट स्थल र ज्येष्ठ नागररक तमलन केन्र 
तनमािण िथा सञ्चालन, ज्येष्ठ नागररक सम्मानलगायिका र्क्रयाकलापहरू सञ्चालन गने गरेका छन ्। 
लेखापरीक्षणको तसलतसलामा प्राप्त जानकारीअनजसार ११४ वदृ्धाश्रम र ९४ ठदवा सेवा केन्रसमेि 2०८ 
केन्र स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको र िी केन्रमा ८ हजार ८९० ज्येष्ठ नागररकले आश्रय पाएको 
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देजखन्छ । त्यसैगरी ७७ जजल्लाका १६४ स्थानीय िहमा २०० तमलन केन्र सञ्चालनमा रहेका छन।् 
स्थानीय िहले ज्येष्ठ नागररक व्यवस्थापनअन्िगिि ज्येष्ठ नागररक मैरी सडक मनोरन्जन स्थल िथा 
पाकि , व्यायमशाला र ध्यान केन्र लगायिका आधारभिू सेवामा ध्यान ठदनजपने देजखएको छ । स्थानीय 
िहतभर रहेका ज्येष्ठ नागररकको वगीकरण र अवस्थासर्हिको अतभलेख अद्यावतधक गने एवं आफ्नो 
क्षेरमा सञ्चातलि वदृ्धाश्रम, ठदवा सेवा केन्र, ज्येष्ठ नागररक तमलन केन्र एवं र्वतभन्न संघ संस्थाबाट 
सञ्चातलि कायिक्रमहरूको तनयतमि अनजगमन गरी देजखएका समस्या समाधान गनि लगाउनजपदिछ। साथै 
कानूनले िोकेबमोजजम ज्येष्ठ नागररकको अतभलेख राखी उनीहरूसुँग भएको अनजभव र र्वज्ञिाको प्रयोग 
गने व्यवस्था तमलाउनजपदिछ ।  

14. पालनपोषण र हेरचाह - ज्येष्ठ नागररकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दर्ा ४ मा भएको व्यवस्थाअनजसार 
आफ्नो आतथिक हैतसयि िथा इज्जि आमदअनजसार पालनपोषण िथा हेरचाह गनजि पररवारको प्रत्येक 
सदस्यको कििव्य हजने, ज्येष्ठ नागररकले आफ्नो अंश तलई पररवारबाट अलग बसेको वा बस्न चाहेको 
अवस्थामा बाहेक तनजले चाहेको पररवारको सदस्यले आफ्नो साथमा राखी पालनपोषण गनजिपने लगायिका 
व्यवस्था छन ्। सोही ऐनको दर्ा ५ मा ज्येष्ठ नागररकको पालन पोषण िथा हेरचाह गनजिपने कििव्य 
भएको पररवारको सदस्य नािेदार वा हकवालाले तनजलाई आरू्सुँगै राखी पालनपोषण िथा हेरचाह 
नगरेमा ज्येष्ठ नागररकले सम्बजन्धि स्थानीय िहमा उजजरी ठदनसक्ने व्यवस्था छ । ज्येष्ठ नागररकको 
पालनपोषण र रेखदेखको पर्हलो कििव्य पररवारका सदस्य वा हकवालाको हजने कानूनी व्यवस्था रहेको 
भए िापतन सोको कायािन्वयन पक्ष सबल रहेको देजखुँदैन । ज्येष्ठ नागररकको मानव अतधकारको संरक्षण 
एवं सम्पजत्तको लातग उनीहरू मातथ हजने र्हंसा र दजव्यिवहार रोक्न एवं पालनपोषण िथा उजचि हेरचाहको 
सजतनजिििाको लातग ज्येष्ठ नागररकले आजेको सम्पजत्तलाई इच्छापरअनजसार हस्िान्िरण गनि पाउने 
कानूनी व्यवस्था गनजिपदिछ । 

15. स्वास्थ्य बीमा र स्वास्थ्य सेवा - स्वास्थ्य बीमा तनयमावली, २०७५ को तनयम १६ अनजसार कायिक्रममा 
आबद्ध ७० वषि उमेर पजगेका ज्येष्ठ नागररकको योगदान रकमको शिप्रतिशि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार 
वा स्थानीय िहले व्यहोने उल्लेख छ । स्वास्थ्य बीमा बोडिबाट उपलव्ध र्ववरण अनजसार २०७७।७८ 
मा स्वास्थ्य बीमा कायिक्रममा ७० वषि मातथका ५ लाख ५७ हजार ज्येष्ठ नागररक आवद्ध भएको र सो 
वापि नेपाल सरकारले रू.१ अवि ९४ करोड ९९ लाख व्यहोरेको देजखन्छ। रार्िय जनगणना, २०६८ 
अनजसार ७० वषिमातथका ज्येष्ठ नागररकको संख्या ८ लाख ४३ हजार रहेकोमा ५ लाख ५७ हजार मार 
स्वास्थ्य बीमा कायिक्रममा आवद्ध भएकोले २ लाख ८६ हजार बीमाको पहजुँच बार्हर रहेको देजखन्छ । 
स्वास्थ्य बीमा कायिक्रम अन्िगिि देशभरका ४३२ स्वास्थ्य संस्थाबाट र्वतभन्न ३५ रोगको तनःशजल्क उपचार 
उपलव्ध भइरहेकोले सबै ज्येष्ठ नागररक आवद्ध हजने व्यवस्था गनजिपदिछ ।  

जेररयार्िक वाडि स्थापना िथा सञ्चालन तनदेजशका, २०७० बमोजजम यो वषिसम्म र्वतभन्न २४ 
अस्पिालबाट ज्येष्ठ नागररकहरूलाई तनःशजल्क एवम ्सहजतलयिपूणि जेररयार्िक स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध 
गराउुँदै आए िापतन अतधकांश अस्पिालमा जेररयार्िक र्वशेषज्ञको अभाव रहेको, तनजी अस्पिालहरूले 
यस्िा सेवा उपलधध नगराएको,  िोर्कएका सीतमि अस्पिालबाट मारै सेवा प्रदान हजने जस्थतिले सबैलाई 
सजलभ पहजुँचको अभाव रहेको छ । ज्येष्ठ नागररकको उपचारको लातग रार्ियस्िरको अस्पिालको 
स्थापना गने एवं ५० शैया वा सोभन्दा बढी क्षमिाका सबै अस्पिालहरूको पूवािधार ज्येष्ठ नागररक 
मैरी बनाई जेररयार्िक र्वशेषज्ञ समेि रहने व्यवस्था तमलाई वाडि सञ्चालन गनजिपदिछ।  
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16. सामाजजक सजरक्षा भत्ता - सामाजजक सजरक्षा ऐन, २०७५ को दर्ा ४ को उपदर्ा १ मा दतलि र एकल 
मर्हला ज्येष्ठ नागररकले ६० वषि उमेर पूरा गरेपतछ र अन्य ज्येष्ठ नागररकले ७० वषि (२०७९।८० 
को बजेट वक्तव्यले ६८ वषि) उमेर पूरा गरेपतछ सामाजजक सजरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था छ । र्वतभन्न 
१० प्रकारका सामाजजक सजरक्षा भत्तामा २०७५।७६ मा रू.१ खबि १३ अवि १० करोड २०७६।७७ 
मा रू.१ खबि ४७ अवि ३२ करोड र २०७७।७८ मा रू.१ खबि ५६ अबि ४९ करोड खचि भएको 
देजखन्छ। सामाजजक सजरक्षाको दायरा र दर एवं यस्िो सजर्वधा प्राप्त गने लाभग्राहीको संख्या वरृ्द्ध हजुँदै 
गएकोले खचिको आकार प्रत्येक वषि वरृ्द्ध हजुँदै गएको देजखन्छ । सामाजजक सजरक्षामा राज्यको दार्यत्व 
वरृ्द्ध भइरहेको सन्दभिमा न्यून आय भएका नागररक िथा लजक्षि वगिलाई समेट्ने गरी भत्ता र्विरण गनि 
सकेमा र सो कायिक्रमलाई कोष व्यवस्थासर्हि अजघ बढाउन सकेमा दार्यत्व व्यवस्थापन सहज हजने 
देजखन्छ। अिः बेग्लै कोषको व्यवस्थासर्हि स्वास्थ्य, खाना िथा अन्य क्षेरमा समेि आवद्ध गरी 
कायिक्रम सञ्चालन गनि अध्ययन अनजसन्धान गरी कायिक्रमलाई थप व्यवजस्थि गनजिपने देजखन्छ। 

17. अनजदान पररचालन - ज्येष्ठ नागररकका क्षेरमा काम गने संस्थालाई स्थानीय िहमार्ि ि ्उपलव्ध गराउने 
अनजदानसम्बन्धी कायिर्वतध, २०७५ को बजुँदा नं.६ मा कायिर्वतध बमोजजमका लजक्षि वगिलाई नेपाल 
सरकारबाट जजन उदे्दश्यको लातग अनजदान उपलव्ध गराइएको हो सोही उदे्दश्यको लातग मार उपयोग 
गनजिपने उल्लेख छ । यो वषि मन्रालयले ३४ गैरसरकारी संस्थालाई सम्बजन्धि स्थानीय िहमार्ि ि ्
रू.४ करोड ९१ लाख अनजदान प्रदान गरेको छ । अनजदान प्रदानको जस्थति र्वश्लषेण गदाि ज्येष्ठ नागररक 
धेरै भएका संस्थामा कम र कम भएको संस्थामा बढी अनजदान प्रदान भएको देजखन्छ। अनजदान र्विरणको 
वस्िजगि आधार िय नगरेको कारण आवश्यकिाको आधारमा अनजदान प्रदान भएको अवस्था देजखएन । 
यसमा सजधार हजनेगरी कायिर्वतध तनमािण र अनजदान उपयोगको अनजगमनसमेि गरी कायिक्रमको 
प्रभावकाररिा अतभवरृ्द्ध गनजिपदिछ । 

18. आवास तनमािण -  साविजतनक तनकायबाट अनजदान प्राप्त गरी जेष्ठ नागररकका लातग तनमािण भएका 
संरचनाहरू िोर्कएको प्रयोजनमा उपयोग भए नभएको सम्बन्धमा प्रभावकारी अनजगमन गनजिपदिछ । 
मन्रालयले साविजतनक तनजी साझेदारीमा जेष्ठ नागररक आवस बनाउन ेप्रयोजनको लातग जे.पी. प्रतिष्ठानसंग 

सम्झौिा गरी  २०७२।७३ सम्म लजससरे्दी काठमाडौँमा जेष्ठ नागररक ग्राम मैरी सेवाश्रम तनमािण कायिको 
लातग रू. ९ करोड १ लाख अनजदान उपलव्ध गराएको देजखन्छ । प्रतिष्ठानले केही तनःशजल्क र अन्य सःशजल्क 
जेष्ठ नागररक आवास सजर्वधा सर्हि जेष्ठ नागररक गहृ संचालन गरी रहेकोमा सरकारले ठदएको अनजदान र 
प्रतिष्ठानको आयबाट सम्झौिा बमोजजम जेष्ठ नागररकहरूले सजर्वधा प्राप्त गरे नगरेको सम्बन्धमा अनजगमन 
गरेको छैन ।   

एक गैरसरकारी संस्थालाई खजलालटार, काठमाडौँमा जेष्ठ नागररक आवास गहृ तनमािण गनि 
२०७१।७२ सम्म रू. 6 करोड १ लाख उपलधध गराएकोमा प्रार्वतधक प्रतिवेदनअनजसार २०७२ को  
भ जकम्पबाट तनमािणाधीन भवनमा क्षति पजगेको उल्लेख छ । तनमािणातधन भवनको शजरुवािका तबम िथा 
र्पलरहरू रेिोर्र्र्टङ्गबाट समेि सजधार हजन नसक्ने अवस्था भएकोले थप तनमािण कायि गनि उपयजक्त नभएको 
साथै अपर धलकमा जतमनको बनावटका कारण प्रर्वतधबाट स्लोप रे्लर रोकी तनमािण कायि गनि नसर्कन े
उल्लेख गरी िी संरचनामा ित्पश् चाि कज नै काम भएको छैन । यस सम्बन्धमा थप छानतबन गरी संरचनामा 
खचि भएको बाहेक बाुँकी रकम र्र्िाि गरी सजञ्चि कोषमा दाजखला गनजिपदिछ ।  
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19. समन्वय र सहकायि - ज्येष्ठ नागररकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दर्ा १४ बमोजजम मर्हला बालबातलका 
िथा ज्येष्ठ नागररक मन्रालयको मन्री वा राज्यमन्रीको अध्यक्षिामा गठन हजने केन्रीय ज्येष्ठ नागररक 
कल्याण सतमतिले ज्येष्ठ नागररकसम्बन्धी कायि गने तनकाय र सञ्चातलि कायिक्रमबीच समन्वय गने 
व्यवस्था छ । ज्येष्ठ नागररकको संरक्षण र सामाजजक सजरक्षा सम्बन्धी कायि गदाि ज्येष्ठ नागररक सम्बन्धी 
कायि गने सरकारी तनकाय र गैरसरकारी संघ संस्था बीच सहकायि गनजिपदिछ । ज्येष्ठ नागररकहरूको 
संरक्षण िथा सजरक्षाको क्षेरमा कायि गनि मर्हला बालबातलका िथा ज्येष्ठ नागररक मन्रालय, रार्िय 
पररचयपर िथा पञ्जीकरण र्वभाग, प्रदेश मन्रालय, स्थानीय िहहरू, समाज कल्याण पररषद्, रार्िय 
ज्येष्ठ नागररक महासंघ, वदृ्धाश्रम िथा ठदवा सेवा केन्रहरू, क्लबहरू िथा गैरसरकारी तनकायहरू रहेका 
छन ्। मन्रालयले नीतिगि कायि िथा अनजगमन गने, पञ्जीकरण र्वभागले िथ्याङ्क सङ्कलन िथा पररचयपर 
र्विरण गने, स्थानीय िहहरूले सामाजजक सजरक्षा भत्ता र्विरण र िथ्याङ्क अद्यावतधक गने र अन्य 
तनकायहरूले ज्येष्ठ नागररकहरूको संरक्षणका कायिहरू गदै आएका छन ्। कतिपय स्थानीय िहहरूले 
ज्येष्ठ नागररकहरूलाई थप भत्ता िथा सजर्वधा उपलव्ध गराउने र ज्येष्ठ नागररकको सम्मानमा र्वतभन्न 
कायि गने गरेका छन ्। ज्येष्ठ नागररकको क्षेरमा कायिरि तनकायहरूबीच नीति तनमािण, योजना िथा 
कायिक्रम तनमािण र सञ्चालन समन्वयात्मक रूपमा हजन सकेमा मार ज्येष्ठ नागररकहरूको सजरक्षा र 
संरक्षण थप प्रभावकारी हजन सक्दछ । िर यी तनकायहरूबीच उजचि समन्वय हजन नसक्दा कायिक्रम 
सञ्चालनमा दोहोरोपना आउनजका साथै स्रोिको सदजपयोग िथा लजक्षि उदे्दश्य हातसल हजनसक्ने अवस्था 
देजखुँदैन। केन्रीय सतमति िथा सम्बद्ध तनकायहरूबीच समन्वय कायम गरी कायिसञ्चालन गनजिपदिछ । 

अन्य संस्था 

समाज कल्याण पररषद् 

समाज कल्याण र सामाजजक सेवा सम्बजन्धि र्क्रयाकलाप र्वकाससुँग आबद्ध गराउने िथा गैरसरकारी 
संस्थाको कायिमा समन्वय गने उदे्दश्यले २०३४ सालमा सामाजजक सेवा रार्िय समन्वय सतमतिको नामले स्थापना 
भई समाज कल्याण ऐन, २०४९ अनजसार पररषद्ले कायि गदैआएको छ । 

20. आय-व्यय एवं स्रोि पररचालन - आय-व्यय र्ववरणअनजसार गि वषिको मौज्दाि रू.५१ करोड ६६ 
लाखसमेि कज ल आय रू.९३ करोड ५३ लाखमध्ये यो वषि प्रशासतनक कायि र कायिक्रममा रू.३५ 
करोड ७७ लाख खचि भई रू.५७ करोड ७६ लाख मौज्दाि रहेको छ । वार्षिक कायिसम्पादनको 
अवस्था र्वश्लषेण गरी मौज्दाि रहेको रकम प्रतिर्ल आजिन हजने गरी पररचालन गनजिपदिछ । 

21. संस्था आबद्धिा िथा नवीकरण - समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दर्ा १३ र समाज कल्याण तनयमावली, 
२०४९ को तनयम १३ बमोजजम  २०७७।७८ मा १ हजार ६६ गैरसरकारी संस्थाले आबद्धिा तलई 
हालसम्म आबद्ध संख्या ५२ हजार ५७९ पजगेको देजखन्छ । आबद्धिा तलएका संस्थामध्ये  ७ हजार 
८८४ संस्थाले नवीकरण गराए िापतन ४४ हजार ६९५ संस्थाले नवीकरण गरेका छैनन ्। आबद्धिा 
नवीकरण नगने िर वैदेजशक सहयोग तलई कारोबार गने संस्थाको सम्बन्धमा  र्वदेशी मजरा प्राप्त गने 
माध्यम बैङ्क िथा र्वत्तीय संस्थाहरू, अथि मन्रालयको वैदेजशक सहयोग व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, 
सम्बजन्धि आन्िररक राजस्व कायािलय, संस्था दिाि नवीकरण गने तनकायसुँग समन्वय, दोहोरो सञ्चार 
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स्थार्पि गरी नवीकरणको दायरामा ल्याउनजपदिछ। ऐनबमोजजम आबद्धिा नतलई वैदेजशक स्रोि पररचालन 
गने कायिमा तनयन्रण गनजिपदिछ । 

22. उजजरी छानतबन - समाज कल्याण तनयमावली, २०४९ को तनयम ७(१२) मा पररषद्सुँग आबद्ध 
संस्थाहरूसुँग सम्झौिा गरी कायिरि सामाजजक संस्थामा प्राप्त उजजरी उपर छानतबन गने, छानतबन 
प्रतिवेदनअनजसार सम्बजन्धि तनकायमा तसर्ाररस एवं कारबाही गने गराउने उल्लेख छ । पररषद् िथा 
अन्य तनकायमा रार्िय गैरसरकारी संस्थािर्ि  २० उजजरी परेकोमा २ को र अन्िरार्िय गैरसरकारी 
संस्थािर्ि  ७ उजजरी परेकोमा ३ को छानतबन गरेको देजखन्छ । पररषद् मा परेका उजजरीको अनजपािमा 
छानतबन न्यून रहेको छ । छानतबन प्रतिवेदनको कायािन्वयन नभएको एवं कायािन्वयन गने तनकायमा 
तसर्ाररस पतन नभएको अवस्था छ ।  

जजल्ला प्रशासन कायािलय, लतलिपजरमा २०५४।४।१६ मा दिाि भएको एक सामाजजक संस्थाले 
पररषद्सुँग २०५५ मा आबद्धिा तलएको छ । सन ्२०१५ माचिदेजख २०२० रे्ब्रजअरीसम्म जचिवनमा 
एक कोररयन संस्थाको आतथिक सहयोगमा सनहाक र्पस सेन्टर स्थापनाको लातग भवन तनमािण र 
आवश्यक र्तनिचर खररद गनि रू.६ करोड ४१ लाखको समझदारी भई भरिपजर महानगरपातलका-११, 
वसेनीमा १० कट्ठा जतमन भाडामा तलई ४० कोठाको र्पस सेन्टर तनमािण गदाि रू.५ करोड ९८ लाख 
खचि भएको रकम पररषद् बाट अनजमोदन भएको छ । उक्त संस्थाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनजसार उक्त 
कायिमा रू.७ करोड ४२ लाख खचि देखाएकोमा अतिररक्त खचि भएको रू.१ करोड ४४ लाख आम्दानीको 
स्रोि खजलेको छैन । र्वत्तीय र्ववरणअनजसार एक कम्पनीको स्वातमत्वमा रहेको उक्त जग्गा ३० वषिको 
लातग मातसक रू.५० हजार तलजमा तलएको देजखन्छ। एक समाजसेवीले र्वश्व शाजन्िको लातग संस्थालाई 
तन:शजल्क दान ठदएको जग्गा जचिवन मालपोि कायािलयले रू.५ लाखको थैली अङ्क कायम राखी एक 
कम्पनीको नाममा राजजनामा पास गरेको देजखन्छ  

जग्गादािाले तन:शजल्क प्रदान गरेको जग्गा  एक कम्पनीको नाममा राजजनामा पाररि गरी 
तन:शजल्क दान तलएको संस्थाले तलजमा तलएको, अनजमोदन भएको रकमभन्दा बढी खचि देखाएको रकमको 
स्रोि नखजलेको लगायिका र्वषयहरू छानतबन प्रतिवेदनमा औल्याएकोमा प्रतिवेदन कायािन्वयन गरेको 
छैन। छानतबन प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका र्वषय उपर कारबाही गनजिपदिछ ।  

23. वैदेजशक सहयोग - वैदेजशक सहयोग स्वीकृति तनदेजशका, २०७१ को बजुँदा नं.४  मा गैरसरकारी 
संस्थाहरूको स्वीकृि  पररयोजना अथि मन्रालयको सहयोग व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रर्वष्ट गरी 
मर्हला िथा बालबातलका मन्रालयको तसर्ाररसमा पररषद्ले पररयोजना स्वीकृि गने व्यवस्था छ । सोही 
तनदेजशकाको बजुँदा नं.४.११ मा सम्बजन्धि संस्थाले उक्त प्रणालीमा प्रर्वष्ट गरेको जानकारी पररषद्लाई 
ठदई पररयोजना अनजदान संशोधन गनि सक्ने व्यवस्था छ । पररषद्ले  यो वषि ३६ संस्थाको रू.६ अबि 
९९ करोड १६ लाखको शजरु पररयोजना स्वीकृि गरेकोमा रू.६६ करोड १२ लाख संशोधनबाट थप 
गरेको छ । संशोतधि बजेट अथि मन्रालयको बजेट सूचना प्रणालीमा प्रर्वष्ट गरेको देजखएन । वैदेजशक 
सहयोग रकम बजेटरी तसस्टममा नदेखाई संशोधन गनजिलाई तनयमसम्मि मान्न सर्कुँ दैन। तनदेजशकाको 
प्रर्क्रया पूरा गरेर मार संशोधनको स्वीकृति ठदनजपदिछ । 

24. सम्पजत्तको अतभलेख - वैदेजशक सहयोग स्वीकृति तनदेजशका, २०७१ को बजुँदा नं.४.८ मा गैरसरकारी 
संस्थाले वैदेजशक सहयोगमा जग्गा वा भवन खररद गदाि सम्बजन्धि स्थानीय िहको तसर्ाररस र जग्गा 
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वा भवन उपयोग गने योजना पररषदमा पेस गनजिपने व्यवस्था छ । त्यसरी खररद भएको भौतिक सम्पजत्त 
सम्बजन्धि संस्थाको जजन्सी खािामा अतभलेख राखी पररषदमा पेस गनजिपने र पररषद्ले अतभलेख राख्नजपने 
व्यवस्था छ । पररषदबाट २०७७ मा प्रकाजशि श्विे-परको बजुँदा नं.६ मा कररब ६०० संस्थासुँग अचल 
सम्पजत्त रहेको उल्लेख गरेिापतन पररषद्ले संस्थासुँग भएको अचल सम्पजत्तको अतभलेख राखेको छैन । 
लेखापरीक्षणको क्रममा छनौट गररएका १४ संस्थासुँग १ हजार ३७१ रोपनी ९ आना जग्गा रहेको 
देजखन्छ । वैदेजशक सहयोगमा खररद गरेका अचल सम्पजत्त संस्थाको उदे्दश्यभन्दा र्रक प्रयोजनमा 
उपयोग हजनसक्ने जोजखम रहेकोले अतभलेख अद्यावतधक राख्नजपदिछ । त्यसैगरी उदे्दश्यअनजसार प्रयोग भए 
नभएको सम्बन्धमा अनजगमन मूल्याङ्कन गरी उदे्दश्यअनजसार प्रयोग नभएका जग्गा नेपाल सरकार मािहि 
ल्याउन आवश्यक कारबाही गनजिपदिछ । 

25. कायिक्रम िथा पररयोजना अनजमोदन - वैदेजशक सहयोग स्वीकृति तनदेजशका, २०७१ को बजुँदा नं.५ मा 
संघ, संस्थाद्वारा वैदेजशक सहयोगमा कायिक्रम, पररयोजना सञ्चालन गनजिपूवि  समाज कल्याण ऐन २०४९ 
को दर्ा १६ अनजसार स्वीकृि तलनजपने व्यवस्था छ । पूवि स्वीकृति नतलई कायिक्रम सञ्चालन गरेमा 
एक पटकका लातग मार खचि रकम अनजगमन/मूल्याङ्कन गरी अनजमोदन गनि सक्ने व्यवस्था छ । िर 
२०७१।७२ देजख २०७७।७८ सम्म स्वीकृि नतलई खचि गरेका 516 रार्िय गैरसरकारी संस्थाका 
569 पररयोजनाको रू.18 अबि ८७ करोड ५६ लाख पररषद्ले अनजमोदन गरेको छ । 

अथि मन्रालयको अनजदान व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समेि सहायिा रकम नदेखाई सोझै 
दािासुँग सम्झौिा गरी कायिक्रम सञ्चालन गने प्रवजृत्त बढेकोले गैरसरकारी क्षेरमा र्वत्तीय सजशासन कमजोर 
रहेको देजखन्छ । पूवि स्वीकृति बेगर पररयोजनामा खचि गने र खचि गरी कायिक्रम सम्पन्न पिाि ्
अनजमोदनका लातग पररषदमा पेस गने प्रवजृत्त प्रत्येक वषि बढ्दै गएको छ । पररषद्ले गैरसरकारी संस्थाहरूले 
कानजनको पालना नगरेको अवस्थामा समेि आवश्यक तनयन्रणका लातग ठोस कदम चालेको देजखुँदैन । 
तनदेजशकाको प्राबधानबमोजजम पररयोजना सञ्चालन गनजि गराउनजपदिछ ।  

26. बालगहृ पररयोजना - वैदेजशक सहयोग स्वीकृति तनदेजशका, २०७१ को बजुँदा नं.४.६ मा बालगहृ सञ्चालन 
गने संघ संस्थाले नेपाल सरकारद्धारा तनधािरण गरेको मापदण्डबमोजजम बालगहृ सञ्चालन गनजिपने, 
बालगहृको तनरन्िरिाको लातग वार्षिक बजेटको न्यूनिम ५ प्रतिशि रकम अक्षय कोषको रूपमा मजद्दिी 
खािामा जम्मा गनजिपने व्यवस्था छ । पररषद्ले कोष पररचालन तनदेजशकाबेगर र्वगि ३ आतथिक वषिमा 
बालगहृ सञ्चालनको लातग १४ अन्िरािर्िय गैरसरकारी संस्थािर्ि   रू.१७ अबि ७९ करोड ९७ लाख 
र 130 रार्िय गैरसरकारी संस्थािर्ि  रू.२ अबि ३८ करोड ५४ लाख वैदेजशक सहयोग स्वीकृति िथा 
सम्झौिा गरेको देजखन्छ । बालगहृको तनरन्िरिाको लातग तनदेजशकाअनजसारको रकम कट्टी नगरेको, 
कट्टी गरेको रकमसमेि अक्षय कोषमा राखेको छैन । उजल्लजखि र्वषय पररषद्ले गने अनजगमन मूल्याङ्कन 
प्रतिवेदनमा समेि उल्लेख गरेको छैन । पररषद्ले बालगहृको तनरन्िरिाको लातग पररयोजना स्वीकृि 
वा सम्झौिा हजुँदा नै अक्षय कोषमा िोकेको रकम राख्न ेसजतनजिििा पिाि ्मार स्वीकृि ठदनजपदिछ । सो 
कोषको जस्थति मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा समावेश गनजिपदिछ। साथै कोष पररचालन िथा सञ्चालन सम्बन्धमा 
आवश्यक तनदेजशका बनाई लागू गनजिपदिछ ।  

27. बालगहृ सञ्चालन - आवासीय बालगहृको सञ्चालन िथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ को बजुँदा 
८ मा बालगहृका लातग भवन बनाउुँदा वा भाडामा तलुँदा श्मसान घाट नजजक नभएको हजनजपने र भवन 



मर्हला, बालबातलका िथा ज्येष्ठ नागररक मन्रालय 

 389 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

िथा जग्गा व्यावसार्यक प्रयोजनको लातग भाडामा ठदन वा अन्य प्रयोजनमा लगाउन नपाइने व्यवस्था 
छ। एक अन्िरार्िय गैरसरकारी संस्थाको नेपाली साझेदार संस्थाले साुँखजमा १४ रोपनी १५ आना ३ 
पैसा क्षेरर्लको जग्गामा भवन तनमािण गरी बालगहृ सञ्चालन गरेको देजखन्छ । उक्त बालगहृमा ५० 
बालबातलका रहेका छन ्। पररषद्को स्वीकृति र्वना भवनको कोठा थप गरी संरचना पररवििन गरेको, 
संस्थाको नाममा रहेको जग्गा िथा भवनमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको िथा जग्गा र भवन नजजकै 
श्मसानघाट रहेको देजखन्छ । मापदण्ड र्वपरीि सञ्चालनमा रहेका बालगहृलाई कानजनी दायरामा ल्याई 
आवश्यक कारबाही गनजिपदिछ ।  

28. बक्यौिा  असजली - पररषद् आतथिक प्रशासन तनयमावली, २०५० को तनयम ६२(4) मा पररषद्ले भवन, 
जतमन र उपकरण तनधािररि प्रर्क्रया अपनाई भाडामा ठदनसक्ने व्यवस्था छ । भकृज टीमण्डप सञ्चालन 
कायािलयबाट २०७८ आषाढ मसान्िसम्म र्वतभन्न ५० संघ संस्था एवं व्यजक्तबाट भाडा बापि रू.५ 
करोड २८ लाख ७७ हजार असजल गनि बाुँकी रहेको देजखन्छ । सोमध्ये यो वषिको मार र्वतभन्न ९ 
संस्थाको रू.3९ लाख 4३ हजार रहेको छ । सम्झौिाबमोजजमको रकम असजल गनजिपदिछ । 

अनजगमन िथा बेरुजू 

• अनजगमन -  गि र्वगिका प्रतिवेदनमा अनजदानको उपयोग, अनजगमन मूल्याङ्कन, अतभलेख व्यवस्थापन, 
कायिक्रम कायािन्वयन, उजजरी छानतबन, भाडा असजलीलगायिका व्यहोरामा औलँ्याइएकोमा यो वषि पतन सजधार 
भएको पाइएन । र्वगिका व्यहोरा पजनरावजृत्त नहजने गरी कायिसम्पादन गनजिपदिछ । 

• बेरुजू - यो वषि मन्रालय र मािहि समेिका तनकायको लेखापरीक्षणबाट देजखएको बेरुजू जस्थति देहाय 
अनजसार छः  

➢ मन्रालय र मािहिसमेिका ८ तनकायको यो वषि रू.३१ लाख २० हजार बेरुजू देजखएकोमा प्रारजम्भक 
प्रतिवेदन उपलधध गराएपतछ रू.२ हजार र्स्यौट गरेकोले रू.३१ लाख १८ हजार बाुँकी रहेको छ । 
सोमध्ये रू.१० लाख म्याद नाघेको पेश्की रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनजसूची १५ मा छ ।  

➢ यो वषि एक संगठठि संस्थाको रू.४ करोड ९० लाख ५१ हजार बेरुजू देजखएकोमा प्रारजम्भक प्रतिवेदन 
उपलधध गराएपतछ रू.५ लाख २० हजार र्स्यौट भई रू.४ करोड ८५ लाख ३१ हजार बाुँकी रहेको 
छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनजसूची १६ मा छ 
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यवुा िथा खेलकुद मन्रालय 

 नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोजजम मन्रालयको कायिक्षेरमा खेलकुदको 
माध्यमबाट यवुा जनशजिको शारीररक िथा मानतसक र्वकास गरी सक्षम र अनशुातसि नागररक ियार गनि यवुा 
एवं खेलकुदसम्बन्धी नीति, योजना, कायिक्रम िजुिमा, कायािन्वयन र र्वकास गने लगायिका कायि रहेका छन ्। 
मन्रालय मािहि सरकारी कायािलय र अन्य संस्थासमेि ४ तनकायबाट कायिसम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको 
छ । 

1. सरकारी कायािलय - मन्रालयको तनम्नानसुार रू.१ अबि 6० करोड ६७ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न 
भएको छ:   

                                                               (रू.लाखमा) 
र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य जम्मा 
1,39,52 7,3१ 13,8४ - 1,6०,६७ 

2. अन्य संस्था - यो वषि ३ संस्थाको रू.१३ अबि ५४ करोड ९ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको 
छ।  

3. कायिमूलक लेखापरीक्षण - यो वषि यवुा स्वरोजगार कायिक्रम कायािन्वयन र्वषयको कायिमूलक 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । 

4. आवतधक योजना कायािन्वयन - पन्रौं योजनामा उल्लेख भएका खेलकुदसम्बन्धी अध्ययन िथा र्वकासका 
लातग छुटै्ट शैजक्षक संस्थाको स्थापना, अक्षय कोषको व्यवस्था गरी खेलाडीको सामाजजक सरुक्षाको 
सतुनजिििा, खेल सहरको र्वकास र उच्च भ-ूभातगय खेलकुद िातलम केन्र स्थापना, खेलकुद जललतनक 
स्थापना, हरेक प्रदेशमा सरु्वधा सम्पन्न एक रङ्गशाला तनमािण, र्क्रकेट मैदान तनमािण, प्रत्येक तनवािचन 
क्षेरमा कम्िीमा एक खेल मैदान तनमािणलगायिका खेलकुद  पूवािधार तनमािण, स्िरोन्नति र व्यवस्थापनका 
साथै प्रतियोतगिा सञ्चालनमा तनजीक्षरेको सहभातगिालगायिका कायिक्रमहरू शरुु भएको छैन । समय 
िातलका बनाई आवतधक योजनाको कायािन्वयन गनुिपदिछ ।   

5. बजेट विव्य कायािन्वयन - बजेट विव्य २०७७।७८ मा सबै प्रदेशमा यवुा नव प्रवििन केन्र स्थापना 
गने, यवुालाई प्रार्वतधक िथा व्यावसार्यक जशक्षा र िातलम उपलब्ध गराई उद्यमशीलिाको र्वकास गने, 
रार्िय यवुा पररषद्, नेपाल स्काउट र रार्िय सेवा दल िथा शैजक्षक संस्थालगायिका माध्यमबाट यवुा 
पररचालन गने, संघ, प्रदेश र स्थानीय िहको सहकायिमा खेलकुद पूवािधारको तनमािण, प्रतियोतगिा आयोजना 
र प्रजशक्षणका कायिक्रम सञ्चालन गने, तनमािणाधीन अन्िरार्िय र्क्रकेट मैदान तनमािण, प्रादेजशक रङ्गशाला 
तनमािण, सबै स्थानीय िहमा खेलग्रामको र्वकास र उच्च पवििीय खेलकुद िातलम केन्र स्थापनालगायिका 
कायि गनि रू.२ अबि ३६ करोड बजेट र्वतनयोजन भएको देजखन्छ । कायिक्रमअनसुार ७११ यवुालाई 
यवुा उद्यमशीलिा िथा साक्षरिा िातलम प्रदान भएको, नेपाल स्काउटबाट ४२० जनालाई र्वपद् 
व्यवस्थापन िातलम ददएको, मलुपानी र्क्रकेट रङ्गशालाको खररद सम्झौिा मार भएको, च्यासल फुटवल 
मैदान तनमािण सम्पन्न हनु नसकेको, गलु्मीको शहीद लखन थापा रङ्गशालाको ५ प्रतिशि कायि सम्पन्न 
भएको र १४० स्थानीय िहमा खेलग्राम स्थापना गनि र्वत्तीय हस्िान्िरण गरेको जस्थति छ । पुुँजीगििफि  
७७ कायिक्रम सञ्चालन गनि रू. ७७ करोड २२ लाख ३७ हजार बजेट रहेकोमा  रू.४५ करोड  ५५ 
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लाख  ५२ हजार खचि गरी  ५९ प्रतिशि भौतिक  प्रगति गरेको छ । उि कायिक्रममध्ये  धनगढी 
प्रादेजशक रङ्गशाला, लम्जङु्गको गौरीटार रङ्गशाला र झापाको मदन भण्डारी रङ्गशाला लगायिका १५ 
कायिक्रममा र्वतनयोजन भएको रू.२ करोड २५ लाख खचि नभएकोले प्रगति शनु्य रहेको छ । बेलझणु्डी, 
दाङ्ग, तसमरा रङ्गशाला र झापामा कभडिहल तनमािण कायिक्रममा २५ प्रतिशिभन्दा कम प्रगति भएको छ 
। लक्ष्यबमोजजम समयमा खेलकुद पूवािधार तनमािण कायि सम्पन्न गनुिपदिछ ।  

6. ददगो र्वकास लक्ष्य - ददगो र्वकास लक्ष्यमा गररबी न्यूनीकरणको कायिमा यवुाको सहभातगिा बढाउने, 
कृर्ष व्यवसायमा आकषिण बढाउने, प्रार्वतधक िथा व्यवसार्यक सीप भएका यवुाको संख्यामा वरृ्ि गने, 
यवुा स्वयं सेवा र नवीनिालाई प्रोत्साहन गने, रोजगारी, जशक्षा र िातलम पाएका यवुाहरूको अनपुाि 
बढाउने र तनणिय तलने सबै िहहरूमा यवुा प्रतितनतधत्व सतुनजिि गने उल्लेख छ । नेपालमा कुल 
जनसंख्याको ४०.३५ प्रतिशि यवुा छन ्। यवुा र्वकास सूचकांकमा नेपाल र्वश्वमा ९५ औ ँस्थानमा 
भए पतन १९.२ प्रतिशि यवुा पूणि बेरोजगार छन।् बेरोजगार यवुाको २७ प्रतिशि एक वषिभन्दा बढी 
अवतधको रोजगारीको खोजीमा रहेका छन ्। यवुा साक्षरिा दर ७१ प्रतिशि रहेकोमा सीप र दक्षिाका 
आधारमा दक्ष यवुा २, अदक्ष ७४ र अधिदक्ष २४ प्रतिशि रहेका छन ्। स्नािक गररसकेका २६.१ 
प्रतिशि दक्ष यवुा बेरोजगार छन ्। मन्रालयले ददगो र्वकास लक्ष्यसुँग उपयुििबमोजजमका यवुाको 
अवस्थालाई र्वश्लषेण गरी प्रगति प्रतिवेदन ियार नगरेकोले सम्पाददि कायिको मूल्याङ्कन गने जस्थति 
देजखएन । जनसांजख्यक लाभको अवसरलाई पुुँजीकृि गरी आतथिक समरृ्िमा यवुाको योगदान सजुचिििा 
हनेुगरी ददगो र्वकास लक्ष्य हातसल गनुिपदिछ । 

7. खेलग्राम तनमािण - स्थानीय िहमा खेलकुद पूवािधार तनमािणसम्बन्धी कायिर्वतध, २०७५ मा स्थानीय िहदेजख 
नै खेलाडीहरूको उत्पादन, र्वकास िथा व्यवस्थापनका लातग खेलकुद पूवािधारहरूको तनमािण गने उल्लेख 
छ । कायिर्वतध अनसुार २०७६।७७ मा  ७०:३० को अनपुािमा लागि साझेदारीमा ८४ स्थानीय िहलाई 
रू.४० करोड तनकासा ददएकोमा खेलग्राम तनमािण िथा स्िरोन्नति कायिक्रममा अतधकांश पेश्की बाुँकी रहेको, 
तनमािण कायि ससु्ि रहेको छ । तनकासा रकम खचि भएको सतुनजिि नगरी २०७७।७८ मा थप १४० 
स्थानीय िहलाई रू.३७ करोड ४० लाख तनकासा गरेको छ। खेलग्राम तनमािणको प्रगति प्रतिवेदन तलई खचि 
र प्रगतिको आधारमा तनमािण कायि हनेुगरी बजेट उपलब्ध गराउनपुदिछ । 

8. आतथिक िथा सामाजजक र्वकास कायिक्रम – सरकारले बजेट माफि ि ्घोषणा गरेका आतथिक िथा सामाजजक 
र्वकास कायिक्रम कायािन्वयन गनुिपदिछ । प्रमाणपर तधिो राखेर ५ प्रतिशि ब्याजमा रू.२५ लाखसम्म 
शैजक्षक कजाि उपलब्ध गराउने कायिको लातग कुनै र्वत्तीय संस्थालाई जजम्मेवारी ददएको देजखएन । उि 
कायिक्रम २०७५।७६ मा नै घोषणा भएकोमा यो कायिक्रमबाट लजक्षि वगिले लाभ पाएका छैनन ्। 
यवुा उद्यमी च्यालेन्ज फण्ड अन्िगिि उद्यमी स्टाटिअपको लातग १ प्रतिशि ब्याज दरमा रू.२५ लाख 
ऋण उपलब्ध गराउने घोर्षि नीति समेि कायािन्वयनमा आएको छैन । नेपाल  सरकारले २०७१।७२ 
देजख नै ऋण उपलब्ध गराउन एक कोष गठन गरी रू.५० करोड अनदुान उपलब्ध गराएकोमा सो 
कोष पररचालन भएको छैन । यो वषि  स्टाटिअप ऋणको लातग ७०० व्यवसायीको तनवेदन माग 
गरेकोमा सो कायिक्रम रद्द गरेको छ । गररब घर पररवार पर्हचान गरी र्वपन्न लजक्षि कायिक्रम सञ्चालन 
गनि २०६९ मा नै एक बोडि गठन गरेर २०७१ सालमा २६ जजल्लामा गररब घर पररवारको िथ्याङ्क 
सङ्कलन गनि शरुु गरेकोमा हालसम्म उि कायि सम्पन्न गरेको छैन । र्वदेशबाट फकि ने लजक्षि यवुालाई 
सहतुलयि ऋणको कायिक्रमका लातग रू.१५ अबि बजेट प्रक्षपेण गरे पतन कायािन्वयन हनु बाुँकी छ।  

यवुा िथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको सजचवालय  
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बैङ्क, र्वत्तीय संस्था िथा सहकारी संस्थाबाट र्वना तधिोका पररयोजनामा सहतुलयि ब्याजदरमा व्यवसायीलाई 
बढीमा रू.2 लाखसम्म आवतधक ऋण उपलब्ध गराउन स्वरोजगार कायिक्रम सञ्चालन गने र व्यावसार्यक िथा 
सीपमूलक िातलम समेि उपलब्ध गराउने उदे्दश्यले 2064 सालमा कोषको स्थापना भएको हो।  

9. आन्िररक लेखापरीक्षण – कोष सञ्चालन तनयमावली, २०६५ को तनयम २१ (२) मा कोषको आन्िररक 
लेखापरीक्षण कोष िथा लेखा तनयन्रक कायािलयबाट हनेु व्यवस्था गरेकोमा र्वतनयोजनिफि को मार 
आन्िररक लेखापरीक्षण भएको छ । तनयममा व्यवस्था भएबमोजजम सम्पूणि आतथिक कारोबारको 
आन्िररक लेखापरीक्षण गनुि गराउनपुदिछ ।  

10. कजाि लगानी – बैङ्क िथा र्वत्तीय संस्थासुँग तलएको कजाि रू.३ अबि ८२ करोड ३ लाख,  जगेडा िथा 
कोष व्यवस्था रू.७९ करोड ४८ लाख र अन्य दार्यत्व रू.१९ करोड ३ लाख समेि कुल पुुँजी िथा 
दार्यत्त्व रू.४ अबि ८० करोड ५४ लाखमध्ये कोषबाट कजाि प्रवाह भएको रू.२ अबि ४८ करोड ८ 
लाख, अन्य सम्पजत्त रू.२ करोड १७ लाख र मौज्दाि रू.२ अबि ३० करोड २९ लाख रहेको छ । 
गि वषि रू.३ अबि ८१ करोड मौज्दाि रहेकोमा यो वषि रू.३ अबि ८२ करोड बाुँकी देजखन्छ । 
मौज्दािमध्ये बैङ्क मौज्दाि रू.२ अबि ३० करोडको ब्याज आय रू.१२ करोड ३७ लाख मार देखाएकोले 
प्रतिस्पधाित्मक िवरले सरुजक्षि हनेु गरी मौज्दाि रकमको उजचि पररचालन हनुपुदिछ । 

11. ब्याज अनदुान - नेपाल सरकारबाट ब्याज अनदुान ददने प्रयोजनको लातग र्वगिमा तनकासा भएको 
रकममध्ये रू.१ करोड ६१ लाख ६० हजार ब्याज अनदुान तनदेजशका २०७४ बमोजजम ब्याज अनदुान 
ददनपुने दार्यत्त्व नदेखाई मौज्दाि राखेकोले उि रकम संघीय सजञ्चि कोष दाजखला गनुिपदिछ । 

कायिमूलक लेखापरीक्षण 

यवुा स्वरोजगार कायिक्रम कायािन्वयन 
आतथिक रूपले र्वपन्न मर्हला, दतलि, आददवासी जनजाति, मधेसी, थारु, सीमान्िकृि, लोपोन्मखु, 

अल्पसंख्यक, मजुस्लम, अपाङ्गिा भएका व्यजि वा समदुाय, गररब र्कसान, मजदरु, सकुुम्बासी वा साना व्यवसायी 
एवं यवुाहरू िथा परम्परागि सीप भएका जािजातिहरूलाई व्यावसार्यक खेिी, पशपंुक्षीपालन, कृर्षजन्य िथा 
सेवामूलक स्वरोजगार कायिक्रम सञ्चालन गनि सहतुलयि व्याजदरमा प्रतिव्यजि रू.२ लाखसम्म आवतधक ऋण 
उपलव्ध गराई रोजगारी सजृनाबाट आयआजिन वरृ्ि गरी जीर्वकोपाजिनलाई सहज बनाउने मखु्य उदे्दश्यले यवुा 
स्वरोजगार कोष स्थापना भएको छ । कोषको व्यवस्थापन र कोषबाट सञ्चातलि स्वरोजगार कायिक्रम कायािन्वयन 
अवस्थाको मूल्याङ्कन िथा र्वश्लषेण गने उदे्दश्यले कायिमूलक लेखापरीक्षण गदाि देजखएका प्रमखु व्यहोरा 
देहायबमोजजम छन:् 

12. तनजरक्रय पुुँजी - कोषले यवुा िथा साना ब्यवसाय प्रवििन गरी स्वरोजगार सजृना गने उदे्दश्यले र्वतभन्न 
बैङ्क िथा र्वत्तीय संस्थाहरूबाट 3.5 प्रतिशि ब्याजदरमा  प्राप्त गरेको रकम ४ प्रतिशि ब्याजदरमा 
लगानी गने गरेको छ । र्वत्तीय संस्थाबाट ऋण तलएको रकम समयमै पररचालन गनुिपनेमा 2077।78 
सम्ममा र्वतभन्न बैङ्क िथा र्वत्तीय संस्थाको 183 खािामा रू.2 अबि 30 करोड २८ लाख ५७ हजार 
मौज्दाि रहेको छ । गि वषिसम्म यस्िो मौज्दाि रू.1 अबि ३८ करोड ६० लाख ३० हजार तथयो। 
प्राप्त ऋणमध्ये कोषले गि वषिदेजख नै लगानी नगरी ठूलो रकम तनजरक्रय राखेको कारणले यो वषि खदु 
ब्याज आम्दानी रू.2 करोड 11 लाख ३० हजार ऋणात्मक रहेको छ । प्राप्त ऋण प्रभावकारी ढंगले 
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लगानी नगरी घाटामा सञ्चालन गनुिपदाि कोषको ददगोपनामा असर पदिछ । कोषलाइि प्रभावकारी ढंगले 
सञ्चालन गनि आवश्यकिाको आधारमा मार ऋण तलने र तलएको ऋणलाइि प्रभावकारी रूपमा उपयोग 
गनुिपदिछ । 

13. व्यवसायको तनरन्िरिा - कजाि लगानी िथा असलुी कायिर्वतध, 2077 को 17(6) मा ऋणीले तलएको 
ऋण िोर्कएको प्रयोजन बाहेक अन्य प्रयोजनमा उपयोग गरेमा वा कजािको दरुूपयोग गरेमा त्यस्िा 
ऋणीबाट कोषले प्रचतलि कानूनबमोजजम साुँवा, ब्याज र हजािनासमेि असलु गनुिपने व्यवस्था छ । 
स्वरोजगारको लातग र्वतभन्न सहकारी संस्थाबाट उपलब्ध गराइएको ऋण रकमबाट ऋणीको श्रम, सीप, 
ज्ञान र पुुँजीको पररचालन गरी कुनै वस्ि ुवा सेवाको व्यापार, लघ ुउद्यम, साना वा घरेल ुउद्योग सञ्चालन 
वा साना व्यापार, व्यवसाय वा त्यस्िै अन्य कुनै उद्यम गरी आय आजिन गनुिपनेमा कास्की, िनहुुँ, 
बाग्लङु र लमजङु जजल्लाका 16 सहकारी संस्थाले उपलब्ध गराएका 529 ऋणीहरूको व्यवसार्यक 
तनरन्िरिा कजाि सम्बन्धमा र्ववरण माग गरी र्वश्लषेण गदाि रू.8 करोड 7० लाख लगानी भएकोमध्ये 
रू.2 करोड 50 हजार (23.05 प्रतिशि) लगानीका 146 (27.59 प्रतिशि) उद्यमीले व्यावसायलाइि 
तनरन्िरिा नददएको अवस्था छ । व्यवसायको प्रबििन िथा तनरन्िरिा नहुुँदा कोषको उदे्दश्य हातसल 
हनु सलने जस्थति रहुँदैन । वास्िर्वक रूपमा व्यवसाय गनि चाहने व्यजिको पर्हचान गरेर मार ऋण 
ददने नीतिको अवलम्बन गनुिपदिछ । 

14. दोहोरो ऋण - यवुा िथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) तनयमावली, 2077 को तनयम 
16 मा नेपाल सरकारबाट सहतुलयिपूणि ब्याज अनदुान नपाएका व्यजि वा समूहमा दोहोरो नपने गरी 
लगानी गनुिपने व्यवस्था छ । िनहुुँ जजल्ला जस्थि केही सहकारी संस्था माफि ि ्भएको कोषको कजाि 
लगानी जस्थति अवलोकन गदाि एक सहकारी संस्थाले 2073।74 मा ऋण लगानी गररसकेपतछ पनु: 
2077।78 मा दोहोरो पने गरी ऋण लगानी गरेको देजखयो । यसले गदाि सीतमि वगिले दोहोरो 
सहतुलयि तलइि लजक्षि यवुाहरू सो कायिक्रमबाट वजञ्चि भइि यवुालाइि स्वरोजगार बनाउने सरकारको 
लक्ष्य पूरा नहनेु देजखन्छ । तनयमको पालना गरी बेरोजगार यवुालाइि ऋण लगानी गने गराउनेिफि  
ध्यान ददनपुदिछ । 

15. ऋणको उपयोग - र्वतभन्न र्कतसमका उद्यमशीलिा र्वकास गरी स्वरोजगार तसजिना गने प्रयोजनमा लगानी 
गनि कोषले कृर्ष र्वकास बैङ्कलाइि रू.22 करोड 54 लाख 9 हजार, रार्िय वाजणज्य बैङ्कलाइि रू.6 
करोड 79 हजार र तनजी क्षरेका ३ बैङ्कलाइि रू.74 लाख 20 हजार कजाि लगानी गरेको छ । कजाि 
रकममा कृर्ष र्वकास बैङ्कले 6 प्रतिशि र रार्िय वाजणज्य बैङ्कले ५ प्रतिशि तनयतमि ब्याज बझुाएको 
र बाुँकीले साुँवा िथा ब्याज बझुाएको देजखंदैन । उपलब्ध कजाि बैङ्कहरूले स्वरोजगारको क्षरेमा 
सहतुलयि ब्याज दरमा लगानी गरे नगरेको सम्बन्धमा कोषले अनगुमन गरेको छैन । अनगुमनको 
अभावमा लजक्षि वगिले सहतुलयि पाए नपाएको, कजािको सदपुयोग भए नभएको जानकारी हनु सलने 
अवस्था देजखुँदैन । प्रभावकारी अनगुमन गरी ऋणको उपयोगमा दक्षिा अतभवरृ्ि गनुिपदिछ । 

16. लगानी जोजखम - कोषले एक फाइनान्स कम्पनीलाइि 2068।11।2 मा स्वरोजगार सजृनाको लातग 
ऋण लगानी गनि उपलब्ध गराएको साुँवा रू.1 करोड 50 लाख िथा सोको ब्याज रू.1 करोड ६ 
लाख 78 हजारसमेि रू.2 करोड 56 लाख 78 हजार यो वषिसम्म र्फिाि भएको छैन । उि 
फाइनान्स कम्पनीलाइि नेपाल राि बैङ्कले संकटग्रस्ि घोषणा गरेको छ । यसैगरी तनजी क्षेरको अको 
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फाइनान्स कम्पनीको खािामा कोषले रू.3 करोड ५६ लाख ४ हजार मौज्दाि राखेकोमा सो फाइनान्स 
कम्पनीसमेि नेपाल राि बैङ्कले संकटग्रस्ि घोषणा गरेको छ । अन्य बैङ्क िथा र्वत्तीय संस्थाबाट 3.5 
प्रतिशि ब्याजदरमा तलएको ऋण िोर्कएको क्षेरमा लगानी नगरी संकटग्रस्ि संस्थामा लगानी िथा बचि 
राख्दा कोषको रकम जोजखममा परेको देजखन्छ । उि लगानी िथा बचि रकम प्राथतमकिाको आधारमा 
प्राप्त गनेिफि  ध्यान ददनपुदिछ । 

17. ब्याजमा नोलसानी - नेपाल राि बैङ्कबाट क, ख, ग वगिका इजाजि प्राप्त संस्थाहरूलाई जारी एकीकृि 
तनदेशन, २०७६ मा यवुा िथा स्वरोजगार कोष सम्बन्धी व्यवस्था अनसुार कोषमा जम्मा भएको रकम 
सम्बजन्धि बैङ्क िथा र्वत्तीय संस्थाले कोषलाई प्रवाह गररएको कजाि मातनने उल्लेख छ । कोष स्थापनाको 
समयमा र्वपन्न वगिमा जाने सबै बैङ्क िथा र्वत्तीय संस्थाबाट ३.५ प्रतिशि व्याज ददने गरी कोषमा जम्मा 
भएको रू.3 अबि 82 करोड 2 लाख 83 हजार कोषले ४ प्रतिशिमा र्वतभन्न बैङ्क िथा र्वत्तीय संस्था 
िथा सहकारी संस्थामा लगानी गरेको छ । चाल ुवषि नेपाल राि बैङ्कबाट क, ख, ग वगिका इजाजि 
प्राप्त संस्थाहरूलाई जारी गररएको एकीकृि तनदेशन, २०७७ मा भएको संशोधन अनसुार नेपाल राि 
बैङ्कले बैङ्क िथा र्वत्तीय संस्थालाई कुनै पतन कजाि आधार दरभन्दा कम व्याजदरमा प्रवाह गनि नपाइने 
व्यवस्था गरेबमोजजम सनराईज बैङ्कले ७.५४ प्रतिशि, एनसीसी बैङ्कले ७.५७ प्रतिशि, एसबीआइि बैङ्कले 
७.३७ प्रतिशि, नेपाल बैङ्कले ५.३ प्रतिशि र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कले ६.०९ प्रतिशि व्याजदर कायम 
गरेका छन ्। रार्िय वाजणज्य बैङ्कले यस्िो ऋणमा ५ प्रतिशि व्याज दर कायम गरेको छ । ऋण 
लगानीकोभन्दा ऋण तलुँदाको ब्याज दर बढी हनेु अवस्थाले केही वषिमा स्वरोजगार कोषको र्वत्तीय 
अवस्था कमजोर हनेु देजखएको छ । यसबाट कोषको कजाि पररचालन, नीति र कायियोजना प्रभावकारी 
देजखएन । कोषले लगानीको रकम असलुी गनेिफि  प्रभावकारी कायि योजना बनाइि क्रमश: बैङ्क िथा 
र्वत्तीय संस्थाबाट तलएको ऋण घटाउुँदै लैजान ुपदिछ । 

18. कजािको सीमा - कोषबाट प्रदान हनेु कजािको सीमा स्वरोजगारको लातग पयािप्त हनुपुदिछ । हाल कररब 
23 प्रतिशि जनसंख्या बेरोजगार रहेकोले प्रत्येक ददन कररब 1500 को हाराहारीमा यवुाहरू र्वदेजशने 
गरेका छन ्। प्रत्येक वषि कररब 5 लाख मातनसहरू श्रम बजारमा आएको देजखन्छ । स्वरोजगार 
सजृना गने मखु्य उदे्दश्य राखी 2065 मा स्थापना भएको यस कोषमा स्थापना कालमा रहेको रू.3 
अबि 82 करोडको सहतुलयि ऋणबाट लगानी, असलुी र पनु: लगानी गरी र्वतभन्न सहकारी संस्था 
माफि ि ्हालसम्म १४ वषिको अवतधमा 83 हजार 409 जनालाइि रू.9 अबि 90 करोड 54 लाख 
35 हजार कजाि प्रवाह गरेका देजखन्छ । स्थापनाकालमा बढीमा रू.2 लाखसम्म प्रति ब्यजि कजािको 
सीमा उपयिु भए पतन आजको समयमा यो कजाि सीमाले िोर्कएको क्षेरमा स्वरोजगार सजृनाको लातग 
पयािप्त हनेु देजखुँदैन । केही जजल्लाको सहकारी संस्थाबाट भएको लगानीको स्थलगि अवलोकन गदाि 
िी संस्थाले नयाुँ स्वरोजगार तसजिनाभन्दा पतन स्वरोजगार भएका ब्यजिलाइि नै थप लगानी समेि गरेको 
र कोषमा तनजरक्रय पुुँजी वरृ्ि हुुँदै गएको अवस्था छ । कजाि लगानीको सीमा समय सापेक्ष बनाउन ु
पदिछ । 

19. लजक्षि वगिमा कजाि प्रवाह - यवुा िथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) तनयमावली, 2077 
को तनयम 5 मा आतथिक रूपले र्वपन्न मर्हला, दतलि, आददवासी, जनजािी, मधेशी, थारु, सीमान्िकृि, 
लोपोन्मखु, अल्पसंख्यक, मजुस्लम, अपाङ्गिा भएका व्यजि, द्वन्द पीतडि िथा र्पछतडएका क्षेरका व्यजि 
वा समदुाय जस्िा लजक्षि समदुायमा पेशा र सीप र्वकास िथा व्यवसाय प्रवििन गनि सहतुलयि दरमा 
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ऋण लगानी गने व्यवस्था छ । कोषले कजाि प्रवाह गरेका अतधकांश सहकारी संस्थाहरू शहर बजार 
र सदरमकुाम केजन्रि रहेका छन ्। सहकारीले आफ्नो सदस्य बाहेक अरुलाइि ऋण लगानी गनि 
नपाउने व्यवस्थाले र्वपन्न वगिमा स्वरोजगारको लातग कजाि लगानी गनि समस्या रहेको देजखएको छ । 
धेरै सहकारीले र्वपन्न वगि कजाि लगानी प्रयोजनको लातग सदस्य बनाइि स्वरोजगार कजाि लगानी गरेको 
अवस्थाले सहकारीको सदस्य हनु नसलने लजक्षि वगिमा यस्िो कजािको पहुुँच पगेुको देजखंदैन । कास्की, 
लमजङु्ग, िनहुुँ र बाग्लङु जजल्लाका सहकारी संस्थाबाट भएको ऋण लगानी जस्थतिको परीक्षण गदाि 
उल्लेजखि लजक्षि वगिका ब्यजि भएको आधार बेगर २ सनु पसल सर्हि 2६ ऋणीलाइि सहकारी 
संस्थाले रू.51 लाख ऋण उपलब्ध गराएको छ । तनयमले िोकेको लजक्षि वगिलाइि स्वरोजगार बनाउने 
गरी मार यस्िो ऋण लगानी हनेु वािावरण ियार गनुिपदिछ । 

20. कजाि असलुी - कजाि लगानी िथा असलुी कायिर्वतध, 2077 को दफा 17, 18 र 19 मा कजाि 
असलु गने सम्पूणि दार्यत्व कजाि लगानी गने बैङ्क, र्वत्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाको हनेु, िी संस्थाले 
कोषबाट तलएको कजाि सम्झौिामा उल्लेख भएबमोजजम तनधािररि समयमा साुँवा ब्याज भिुानी नगरेमा 
कोषले प्रचतलि कानूनबमोजजम हजािना समेि असलु उपर गने िथा कजाि असलुी उप-सतमतिले कजाि 
लगानी, कजािको उपयोग िथा कजाि असलुीमा आवश्यक सहयोग र समन्वय गने उल्लेख छ । 

कोषले 2077।78 सम्म 83 हजार 409 यवुालाइि रू.9 अबि 90 करोड 54 लाख 35 
हजार ऋण लगानी गरी रू.7 अबि 42 करोड 46 लाख 42 हजार (74.96 प्रतिशि) असलु गरेको 
छ । लगानी गरेको रकममध्ये 1 हजार 177 सहकारी संस्थाको नाममा भाखा (५ वषि) नाघेको साुँवा 
रू.34 करोड ४६ लाख ७९ हजार (13.89 प्रतिशि) र ब्याज रू.4 करोड 18 लाख 32 हजार 
िथा हजािना रू.1 करोड 6 लाख 24 हजार समेि रू.39 करोड 71 लाख 35 हजार असलु भएको 
छैन। ऋण तलनेले प्राप्त ऋणमा २ प्रतिशि हजािना समेि 6 प्रतिशि ब्याज तिदाि हनेु दार्यत्वभन्दा सो 
रकम अन्य बैङ्कको मदु्दिी खािामा राख्दा वा ब्याजमा लगानी गदाि थप आय आजिन हनेु अवस्था िथा 
स्थार्पि ब्यवसायीको तनरन्िरिा नभएकोले भाखा नाघेको ऋणको रकम बढ्दै जाने जस्थति रहेको छ । 
कजाि लगानी िथा असलुी कायिर्वतध र प्रचतलि कानून कायािन्वयन गरी लगानी रकम म्यादतभर असलु 
गनुिपदिछ । दीघिकालमा कोषको छुटै्ट ऐन िजुिमा गरी ऋण लगानी, उपयोग िथा असलुीलाइि व्यवजस्थि 
गनुिपदिछ । 

21. अनगुमन मूल्याङ्कन - कजाि लगानी िथा असलुी कायिर्वतध, 2077 को पररच्छेद-7 मा िोर्कएको 
प्रयोजनमा कजाि उपयोग भए नभएको, पररयोजनाको बीमा गरे नगरेको, कजाि भिुानी िातलका अनसुार 
ऋणीले कजाि बझुाए नबझुाएको भन्ने र्वषयमा स्थलगि रूपमा अनगुमन िथा तनरीक्षण गरी प्रतिवेदन 
गनुिपने व्यवस्था छ । कोषबाट 2077।78 मा रू.32 लाख खचि गरी ७ प्रदेशका 20 जजल्लामा 
प्रथम र्कस्िा लगानी भएका 88 वटा, दोस्रो र्कस्िा लगानी भएका 112 र कजाि माग गरी प्रस्िाव 
पेश भएका 291 गरी कुल 491 सहकारी संस्थाहरूको स्थलगि अनगुमन भएको छ । यद्यर्प 
पररयोजनाको अवस्थाबारेमा कुनै अनगुमन िथा तनरीक्षण भएको छैन । अनगुमन भएकोमध्ये लगानी 
पिाि ्का 200 वटा (10.16 प्रतिशि) मार रहेको देजखन्छ । अनगुमन गदाि पयािप्त संख्यामा ऋणीको 
अनगुमन नगरेका कारण कतिपयले िोर्कएको ब्यवसायमा लगानी नगरेको, एउटै ब्यजिलाइि दोहोरो ऋण 
ददएको, कास्की, लमजङु्ग, िनहुुँ र बाग्लङुमा 16 सहकारी संस्थाको 529 ऋणीको जस्थति अध्ययन गदाि 
126 ऋणीले व्यावसार्यक तनरन्िरिा नददएको, २ सनु पसललाइि कायिर्वतधले िोकेको प्रर्क्रया नपरु्रयािइि 
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ऋण ददएको, २4 लजक्षि समूहमा नपने ठूला व्यवसायीलाइि ऋण ददएको, मापदण्ड नपगेुका 5 सहकारी 
संस्थालाइि लगानी गरेको र िोर्कएको तमतिमा ऋण र्फिाि नगने 1 हजार 177 सहकारी संस्थालाइि 
िोर्कएबमोजजम कारबाही समेि नगरेको अवस्था छ । कोषद्वारा सञ्चातलि कायिक्रमको समन्वय र 
अनगुमनको लातग प्रत्येक स्थानीय िहमा ५ सदस्यीय अनगुमन सतमति र प्रत्येक जजल्लामा कजाि असलुी 
सतमतिबाट पररयोजना समेिको अनगुमन गराइि लगानी भएको ऋणलाइि प्रभावकारी बनाउन कोषले ध्यान 
ददनपुदिछ ।  

कजाि प्रातप्त र कजाि लगानीको ब्याज व्यवस्थापन र अनगुमनबाट देजखएका व्यहोरामा ित्काल 
सधुारका लातग पहल गने र अनगुमन व्यवस्था प्रभावकारी बनाइि कोषको उदे्दश्य मिुार्वक लजक्षि वगिमा 
कजाि प्रवाह गरी प्रगति हातसल गनुिपदिछ । 

22. कोष सञ्चालन खचि - साना िथा र्वपन्न यवुावगिमा ऋण लगानी गरी स्वरोजगार सजृना गने उदे्दश्यले 
2065 मा स्थार्पि यस कोषको सञ्चालन खचि नेपाल सरकारको स्रोिबाट व्यहोररएको छ । कोषले 
आफ्नो कायिक्रम सञ्चालन गनि बैङ्क िथा र्वत्तीय संस्थाबाट 3.5 प्रतिशि ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गरी 
स्वरोजगार पररयोजनामा ८ प्रतिशिमा लगानी गने शििमा बैङ्क, र्वत्तीय संस्थालाइि ४ प्रतिशि ब्याज 
दरमा ऋण लगानी गने गरेको छ । कोषले र्वगि पाुँच वषिमा प्राप्त गरेको ब्याज र कोषको सञ्चालन 
खचिको जस्थति देहायअनसुार छ: 

(रू. हजारमा) 
वििरण 2073।74 2074।75 2075।76 2076।77 2077।78 

चाल ुबजेट 106320 138041 192380 150351 125600 
चाल ुखचि 91642 135471 182823 81054 48098 
खदु ब्याज आम्दानी 42945 48918 78707 32334 (21130) 
बचि (48697) (86553) (104116) (48720) (69228) 

कोषको हरेक वषिको आम्दानीभन्दा सञ्चालन खचि बढी देजखएको छ । यो वषि पतन ब्याज 
आम्दानीभन्दा ब्याज खचि नै बढी देजखएकोले नेपाल सरकारबाट सञ्चालन खचि प्राप्त नहुुँदा कोषको 
ददगोपनामा असर पने देजखन्छ । घाटामा कोष सञ्चालन हनेु जस्थतिमा सधुार गनुिपदिछ । 

अन्य संस्था 
रार्िय खेलकुद पररषद् 

खेलकुदको संस्थागि र्वकास गनि 2015 सालमा रार्िय स्वास्थ्य िथा खेलकुद पररषद्को नाममा 
स्थापना भई खेलकुद र्वकास ऐन, 20७७ अन्िगिि रार्िय खेलकुद पररषद् सञ्चालनमा रहेको छ । पररषद्ले 
यो वषि रू.१ अबि २३ करोड २९ लाख खचि गरेको छ ।  

23. नीति कायिक्रम - रार्िय खेलकुद र्वकास ऐन, २०७७ को दफा १० अनसुार पररषद्को बैठक वषिको 
कम्िीमा २ पटक बस्नपुने र दफा ९ मा पररषद्को वार्षिक योजना, कायिक्रम िथा बजेट स्वीकृति 
सम्बन्धी व्यवस्था छ । पररषद्को वैठक २०७६ देजख बसेको छैन । यो वषि पररषद्को तनणिय बेगर 
आन्िररक स्रोिबाट रू.१ करोड २२ लाख खचि गरेको र र्वतभन्न खेल संघलाई अनदुान मापदण्ड 



यवुा िथा खेलकुद मन्रालय 

 397 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

स्वीकृि नगरी रू.६२ लाख सशिि अनदुान ददएको छ । कानूनले िोकेबमोजजम बैठक बसी पररषद् बाट 
नीति, वार्षिक बजेट र कायिक्रम स्वीकृि गराई पररषद्को कायिसञ्चालन गनुिपदिछ । 

24. कमिचारी व्यवस्थापन - खेलकुद र्वकास ऐन, २०७७ को दफा १९(६) मा पररषदमा कायिरि स्थायी 
कमिचारी ऐन प्रारम्भ भएको तमतिले एक वषितभर नेपाल सरकारले एक पटकको लातग संघ, प्रदेश र 
स्थानीय िहका खेलकुदसम्बन्धी संरचनामा समायोजन गने उल्लेख छ । पररषदमा स्थायी ५५१ र 
करार ३२० गरी ८७१ कमिचारी कायिरि रहेका छन ्। ऐन जारी भएपिाि ्पररषद्अन्िगििका क्षरेीय 
िथा जजल्ला खेदकुद र्वकास सतमतिहरू खारेज भएका छन ्। ऐनबमोजजम कमिचारी समायोजन भएको 
छैन ।   

खारेज भएका क्षरेीय र जजल्ला खेलकुद सतमतिहरूमा ५४७ कमिचारीलाई जजम्मेवारीर्वहीन 
बनाई िलब भत्ता खचि लेखेको छ । पूवािञ्चल खेलकुद र्वकास सतमति मािहिका ८३ कमिचारी र 
घरजग्गालगायिका भौतिक पूवािधारलाई प्रदेश नं.१ सरकारले जजल्ला र प्रदेश खेलकुद र्वकास बोडिमा 
रुपान्िरण गरेको छ । रुपान्िरणको तनणिय गदाि यी कमिचारीको िलब भत्ता रार्िय खेलकुद पररषद्ले 
भिुानी गने उल्लेख छ । पररषद्ले यो वषि िलब भत्ता र कायािलय सञ्चालनमा रू.५ करोड ९१ लाख 
खचि लेखेको छ । ऐनबमोजजम कमिचारी समायोजन गरी िलब भत्ता र कायािलय सञ्चालन खचि 
व्यवस्थापन सम्बजन्धि तनकायले गनुिपदिछ ।  

25. खेल संघ - रार्िय खेलकुद र्वकास ऐन, २०७७ को पररच्छेद ६ मा प्रचतलि कानूनबमोजजम संघ, प्रदेश 
र स्थानीय िहमा रहेका खेल संघ पररषदमा दिाि गनुिपने र सञ्चालनमा रहेका संघहरूले आ-आफ्नो कायि 
प्रगति र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पररषद् मा पेस नगने,  पदातधकारीको तनयतमि तनवािचन नगराउने, खेलसुँग 
सम्बजन्धि संघ, महासंघ वा ओलजम्पक कतमटीबाट प्राप्त सहयोगबारे पररषद्लाई जानकारी नगराउने 
लगायिका कायि गने खेल संघलाई ३ मर्हनासम्म तनलम्बन साथै दिाि खारेजी गनिसलने उल्लेख छ । 
हाल १८३ खेल संघमध्ये नवीकरण नभएका संघ ९३, िदथि संघ २५ िथा साधारण सभा नगरेका 
संघ ३१ रहेका छन ्। एकै खेल वा समान नाममा एकभन्दा बढी संघ दिाि भएका र नवीकरण 
नभएका संघहरूसमेि रार्िय िथा अन्िरािर्िय खेलकुद प्रतियोतगिामा सहभागी हनेु गरेका छन।् 
र्वधानबमोजजम िोर्कएको समयमा संघका पदातधकारीको तनवािचन नहनेु,  तनवािचन भए पतन समानान्िर 
सतमति गठन हनेु गरेका छन ्।  

यो वषि रार्िय खेल संघलाई खेलकुद कायिक्रम सञ्चालन गनि सशिि अनदुान रू.५९ लाख ६७ 
हजार खचि लेखेको छ । व्यावसार्यक कायि योजना पेस गनि लगाई दिाि िथा नवीकरण गने, वैदेजशक 
स्रोि प्रातप्त पूवि अतनवायि रूपमा पररषदको सहमति तलनपुने,  खेलकुदका पदातधकारी,  प्रजशक्षक,  खेलाडी 
िथा संघहरूको आचारसंर्हिा तनमािण गने र संघहरूको दिाि नवीकरणलाई व्यवजस्थि बनाई नवीकरण 
नभएको संघलाई अनदुान तनकासा नददने र एक खेलकुदका लातग एक खेल संघ दिाि हनेु गरी खेल 
संघलाई पररचालन गनुिपदिछ । 

26. रङ्गशाला तनमािण - रार्िय खेलकुद र्वकास ऐन, २०७७ को दफा ९(ञ) मा खेलकुद पूवािधार र्वकास 
तनमािण गदाि कायम गनुिपने न्यूनिम मापदण्ड तनधािरण गने र सोको अनगुमन गने,  गराउने साथै प्रदेश 
र स्थानीय िहमा खेलकुदको पूवािधार र्वकासको लातग आवश्यक समन्वय र सहकायि गने उल्लेख छ। 
कररब रू.३ अबि लागि अनमुानमा जचिवनमा गौिम बिु अन्िरािर्िय र्क्रकेट रङ्गशाला तनमािण गनि  एक 
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गैरसरकारी संस्था र भरिपरु महानगरपातलकाबीच समझदारी परमा हस्िाक्षर गरी तनमािण प्रारम्भ 
गरेकोमा हाल तनमािण कायि चाल ुअवस्थामा रहेको छैन । रङ्गशाला तनमािण गनि पररषद्ले मापदण्ड 
स्वीकृि गरी तनमािणको पूवि स्वीकृि ददएको देजखएन । पररषद् र भरिपरु महानगरपातलकाबीच समन्वय 
गरी रङ्गशाला तनमािणको सतुनजिििा गनुिपदिछ ।  

27. तनमािण कायिको गणुस्िर - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १११(१ङ) मा साविजतनक 
तनकायले खररद सम्झौिा कायािन्वयन गदाि गणुस्िर पक्षको परीक्षण र तनरीक्षण गनुिपने व्यवस्था छ । 

पररषद्ले यो वषि र्वतभन्न रङ्गशाला तनमािण, ममिि सधुार, स्िरोन्नतिलगायिका तनमािण कायिमा रू.३८ करोड 
७८ लाख ९३ हजार खचि गरेको भए पतन तनमािण कायि र सोमा प्रयोग भएको तनमािण सामग्रीको गणुस्िर 
सतुनजिि गरेको छैन । तनयमावली िथा सम्झौिामा उल्लेख भएअनसुार तनमािण कायिको गणुस्िर परीक्षण 
गनुिपदिछ । 

अनगुमन िथा बेरुजू 

• अनगुमन -  गि र्वगिका प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका नीति िथा कायिक्रम कायािन्वयन प्रभावकारी हनु 
नसकेको, प्रगति न्यून रहेको, पूवािधार र्वकास कायिक्रमको अपेजक्षि प्रगति हनु नसकेको, खेल मैदान िथा 
खेलकुद पूवािधार र्वकास कायि प्रगति न्यून रहेको लगायिका व्यहोरामा अपेजक्षि सधुार भएको पाइएन । 
र्वगिका व्यहोरा पनुरावजृत्त नहनेु गरी कायिसम्पादन गनुिपदिछ । 

• बेरुजू - यो वषि मन्रालय र मािहि समेिका तनकायको लेखापरीक्षणबाट देजखएको बेरुजू जस्थति देहायअनसुार 
छः  

➢ मन्रालयको यो वषि रू.१ करोड ९४ लाख ८२ हजार बेरुजू देजखएकोमा फस्यौट नगरेकोले बाुँकी 
रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनसूुची १५ मा छ ।  

➢ यो वषि ३ संगदठि संस्थाको रू.१४ करोड ९९ लाख १७ हजार बेरुजू देजखएकोमा फर्छ्यौट नभएकोले 
बाुँकी रहेको छ । सोमध्ये रू.७ करोड ६३ लाख ६५ हजार पेश्की रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण 
अनसूुची १६ मा छ । 
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रक्षा मन्रालय 

नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोजजम मन्रालयको कायिक्षेरमा रार्िय 
सरुक्षासम्बन्धी नीति, काननु, मापदण्ड, योजना कायािन्वयन र तनयमन, अन्िरािर्िय सीमानाको सरुक्षा समन्वय, 
नेपाली सेनासम्बन्धी र्वषयको व्यवस्थापन, समन्वय र सहजजकरण, र्वपद् उद्धार कायिमा सहयोग, रार्िय तनकुञ् ज, 
वन्यजन्ि ुआरक्ष र महत्वपूणि रार्िय सम्पदा िथा स्मारकको सरुक्षा लगायिका कायि रहेका छन।् मन्रालय र 
मािहिका सरकारी कायािलय िथा संगठठि संस्थासमेि ३४० तनकायबाट उक्त कायि सम्पादन भइरहेको छ । 

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मािहिसमेि ३१२ सरकारी कायािलयको तनम्नानसुार रू.७४ अबि 3७ 
करोड ६8 लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ: 

(रू. लाखमा) 
र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य कारोबार जम्मा 

६७,७6,३८ २,३३,३६ २,२७,२५ २,००,६९ ७४,3७,६8 

उजललजखि लेखापरीक्षण रकममा अन्य मन्रालयमा र्वतनयोजन भई यस मन्रालयबाट भएको 
खर्ि रू.१३ अबि ८४ करोड ९७ लाख िथा मन्रालय मािहि ५ कायािलयको २०७६।७७ को 
लेखापरीक्षण बक्यौिा रू.१ अबि ३३ करोड ८५ लाख समावेश छ । 

2. अन्य संस्था र सतमति - यो वषि २८ संस्थाको रू.६३ अबि १ करोड ७५ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न 
गररएको छ। 

3. रकमान्िर - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा २० मा रकमान्िर 
सम्बन्धी व्यवस्था छ । मन्रालयले पेस गरेको एकीकृि र्वत्तीय र्ववरणअनसुार यो वषि रू.50 अबि 
२५ करोड ८६ लाख र्वतनयोजन भएकोमा १० उपशीषिकमा रू.७ अबि ६० करोड ९६ लाख थप र 
१३ उपशीषिकमा रू.३ अबि ९ करोड ८७ लाख घट हनेु गरी रकमान्िरबाट रू.५४ अबि ७६ करोड 
९५ लाख बजेट कायम भएको मध्ये रू.५२ अबि ६१ करोड ६९ लाख अथािि ्कुल बजेटको ९६.०७ 
प्रतिशि खर्ि भएको छ। 

4. रार्िय सेवा दल - रार्िय सेवा दल ऐन, २०२७ मा नेपालका छारछाराहरूमा देशप्रति वफादारीको 
भावना अझ बढी जागिृ गराई रार्िय सेवा भाव र्वकतसि गरी योग्य र अनशुातसि नागररक बनाउन र 
उनीहरूमा नेितृ्वको क्षमिा बढाउन सैतनक िातलम प्रदान गनि नेपाल सरकारले रार्िय सेवा दल गठन 
गने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले नेपाली सेनाका उपरथी सरहको िलब, भत्तालगायिको सेवा 
सहतुलयि हनेु गरी सेवा दलका कायिकारी महातनदेशक तनयजुक्त गरेको छ । रार्िय सेवा दलको 
मखु्यालय र ३ िातलम जशक्षालयमा यो वषि रू.४० करोड ४५ लाख  बजेट र्वतनयोजन भएकोमा रू.२२ 
करोड ४२ लाख २८ हजार खर्ि भएको छ । रार्िय सेवा दलको महातनदेशकको तनयजुक्त, योग्यिा, 
सेवाका शििलगायि रार्िय सेवा दलको कायि सञ्चालनको लातग नेपाल सरकारले थप काननुी व्यवस्था 
गरेको पाइएन। 

5. सामग्री उत्पादन  -  सैतनक िथा र्वकास तनमािण प्रयोजनका लातग आवश्यक र्वस्फोटक पदाथिलगायि 
सैतनक सरसामानहरू स्वदेशमा उत्पादन गरी आत्मतनभिर हुुँदै जाने दीघिकालीन योजनाअनरुूप रू.४ 
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अबिको लागिमा सरुक्षा सामग्री उत्पादन गने मेतसन िथा उपकरण जडान भई उत्पादनसमेि प्रारम्भ 
भइसकेको छ । सरुक्षासम्बन्धी सामग्रीहरू नेपाली सेना बाहेक नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल लगायिका 
सरुक्षा तनकायसमेिलाई आवश्यक हनेु भएकोले सबै सरुक्षालाई आवश्यक सरुक्षा सामग्री स्वदेशमा नै 
उत्पादन गरी आत्मतनभिर बनाउनपुदिछ । 

6. सरुक्षा व्यवस्था - सैतनक ऐन, २०६३ को दफा १३५क मा नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई र्वकास 
तनमािण िथा र्वपद् व्यवस्थापनका कायिमा समेि उपयोग गनि सक्ने व्यवस्था छ । नेपाली सेनालाई 
सजुम्पएको दार्यत्व बाहेक र्वतभन्न आयोजना, बैङ्क, दूरसञ्चार, आयल तनगम, र्वमानस्थल, पेन्सन 
क्याम्पलगायिका तनकायको सरुक्षाको लातग नेपाली सेनाले सरुक्षाकमी खटाउने गरेको छ। नेपाली सेना 
र नेपाल राि बैङ्कबीर् २०६०।१०।१ मा भएको सम्झौिाअनसुार यो वषि नेपाल राि बैङ्कले रू.१ 
करोड ८५ लाख ४ हजार राजस्व दाजखला गरेको छ । उक्त सम्झौिा हाल पनुरावलोकन गररएको छ । 
िथार्प दूरसञ्चार, आयल तनगम, र्वमानस्थललगायिमा खटाएबापि कुनै रकम प्राप्त गरेको देजखएन । 
सैतनक ऐनमा िोर्कएका बाहेक अन्य व्यवसार्यक प्रकृतिका तनकायमा सरुक्षा प्रदान गनि सरुक्षाकमी 
खटाउने सम्बन्धमा नीतिगि तनणिय गरी खर्टएका सरुक्षाकमी र प्राप्त हनुपुने रकमको अद्यावतधक 
अतभलेख राख्नपुदिछ। 

7. कायि सञ्चालन कोष - कायि सञ्चालन कोष ऐन, २०५२ मा नेपाल सरकारले कायि सञ्चालन कोष स्थापना 
गनि सक्ने व्यवस्था छ । मन्रालय मािहिका र्वतभन्न कायािलयमा कायि सञ्चालन कोषमा गि वषि 
रू.३० करोड ६९ लाख ४१ हजार बाुँकी रहेकोमा यो वषिको आम्दानी रू.१९ करोड ६३ लाख १० 
हजार समेि रू.५० करोड ३२ लाख ५१ हजारमध्ये रू.८ करोड ५८ लाख ५९ हजार खर्ि भई 
वषािन्िमा रू.४१ करोड ७३ लाख ९२ हजार मौज्दाि रहेको र्ववरण प्राप्त भएको छ । अस्पिाल, 
र्वद्यालय, सैतनक स्वास््य महातनदेशनालय, प्रबन्धरथी र्वभागलगायिका कायािलयले र्वतनयोजजि बजेट 
बाहेक अन्य कारोबारिफि  रू.1 अबि ८२ करोड ८९ लाख खर्ि गरेकोमा कोषको केन्रीय आतथिक 
र्ववरणमा समावेश गरेको पाइएन । मािहिका कायािलयले बजेट बाहेकको आतथिक कारोबार गरेको 
सम्बन्धमा अनगुमन गरी कोषको प्रयोजन समाप्त भएको अवस्थामा बाुँकी रकम संघीय सजञ्चि कोषमा 
दाजखला गनुिपदिछ । 

8. हवाई जहाज  सञ्चालन - नेपाली सेना मािहि रहेका १७ हवाई जहाजमध्ये र्ाल ुहालिमा १०, ममिि 
गनुिपने १ िथा सेवा ठदन नसक्ने अवस्थामा ६ वटा रहेका छन ्। नेपाली सेनाले इण्डोनेतसयाको एक 
एयरक्राफ्ट तनमाििा कम्पनीसुँग अमेररकी डलर ३ करोड ४ लाख ७७ हजारको तमतडयम साइजको 
एयरक्राफ्ट खररद गने सम्झौिा भई २०७६।७।१६ मा परीक्षण उडान गरी नेपाली सेनाको स्वातमत्वमा 
लयाएको छ । सम्झौिाअनसुारका केही जगेडा पाटिपजुाि २६९ ठदन र्ढलो प्राप्त भएकोमा १२४ ठदन 
नेपाली सेनाको कारण र १४५ ठदन आपूििकको कारणले र्ढलो भएको कारण अमेररकी डलर २२ लाख 
९ हजार ५९४ को हनेु रू.२६ करोड ७२ लाख ९५ हजार पूवितनधािररि क्षतिपूतिि लगाएकोमा उक्त 
आपूििक सो रकम बझुाउन सहमि नहुुँदा आपूििकले सम्पादन गनुिपने िातलमलगायिका कायि हनु सकेको 
छैन । परीक्षण उडान भएको २ वषिभन्दा बढी अवतध व्यिीि भैसक्दा समेि जहाज सञ्चालनमा लयाउन 
सकेको छैन । सञ्चालनमा नआउुँदा जहाजको कायिक्षमिामा ह्रास हनु गई अन्िरािर्िय मापदण्डअनसुार 
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प्रतिस्थापन गनुिपने भई नेपाल सरकारलाई थप व्ययभार हनेु जस्थति छ । िसथि सम्झौिाका प्रावधान 
पूरा गरी जहाज सञ्चालनमा लयाउनपुदिछ। 

नेपाली सेना  

नेपालको संर्वधानको धारा २६७ मा नेपालको स्विन्रिा, साविभौमसत्ता, भौगोतलक अखण्डिा, स्वाधीनिा 
र रार्िय एकिाको रक्षाका लातग संर्वधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको संगठन रहने व्यवस्था छ । यो 
वषि नेपाली सेनाका लातग रू.५० अबि ९ करोड ४१ लाख शरुु र्वतनयोजन भएकोमा खदु बजेट रू.५४ अबि 
६० करोड ४६ लाख बजेट कायम भई रू.५२ अबि ५१ करोड ६९ लाख खर्ि भएको छ । 

सम्भाररथीको  कायािलय 

नेपाली सेनाका लातग राशन र औषतध बाहेकका मालसामान, उपकरण, सवारीसाधन र पाटिपजुािको 
खररदसम्बन्धी कायि यस कायािलयले गदै आएको छ । 

9. पेश्की - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ को तनयम ५० मा व्यजक्त फमि 
संस्था वा कम्पनीलाई ठदइने पेश्की सम्बन्धी व्यवस्था छ । कायािलयले गि वषिसम्मको रू. १४ अबि 
२ करोड ७२ लाख ७६ हजार पेश्की जजम्मेवारी सारेकोमा यो वषि रू.१० अबि ४९ करोड ४८ लाख 
३९ हजार फस्यौट हनु बाुँकी रहेको र बाुँकीमध्ये रू.१० अबि ३७ करोड २ लाख ४२ हजार प्रिीिपर 
पेश्की रहेको छ । २०७८ असार मसान्िसम्म फस्यौट हनु बाुँकी पेश्कीमध्ये रू.१० अबि ३४ करोड 
४८ लाख ३९ हजारको म्याद नाघेको छ । मालसामान खररद गनि भएको सम्झौिाअनसुार अमेररकी 
डलरलाई नेपाली रूपैयाुँमा पररवििन गरी नेपाल राि बैङ्कमा प्रिीिपर खोलेकोमा सम्झौिाअनसुार समयमा 
मालसमान आपूतिि नहुुँदा र्वतनमय दरमा भएको पररवििनले गदाि थप रकम दाजखला गनुि परेको छ । 
अि: सम्झौिामा भएको म्यादतभर कायि सम्पन्न गनुिपने र र्वतनमय दरमा भएको पररवििनले वरृ्द्ध गने 
दार्यत्व सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था हनुपुदिछ। 

10. दार्यत्व तसजिना - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा १२(२) मा अथि 
मन्रालयको पूविसहमति बेगर कुनै पतन कायािलयले बहवुषीय दार्यत्व तसजिना हनेु गरी खर्िको प्रतिबद्धिा 
जनाउन नहनेु व्यवस्था छ । साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ६ मा साविजतनक 
तनकायले खररदको लातग आवश्यक बजेट व्यवस्था नभई खररद कारबाही शरुु गनि नहनेु व्यवस्था छ। 
कायािलयले अथि मन्रालयको सहमतिबेगर २०७६।७७ मा रू.१५ करोड ६४ लाख ८४ हजार र 
२०७७।७८ मा रू.४७ करोड ९३ लाख ८८ हजारसमेि रू.६३ करोड ५८ लाख ७२ हजारको 
आतथिक दार्यत्व तसजिना गरेको छ । सोमध्ये पोशाकमा रू.३२ करोड ४९ लाख ६८ हजार मेतसनरी 
औजारमा रू.२४ करोड ४६ लाख ३३ हजार, सरुक्षा उपकरणमा रू.४ करोड ५३ लाख ८३ हजार 
र अन्यमा रू.२ करोड ८ लाख ८८ हजार रहेको छ । पोशाक खररदको लातग २०७६।७७ मा 
सम्झौिा भएको मध्ये रू.४ करोड ५५ लाख मूलयका मालसामान आपूतिि भएको छैन । अथि मन्रालयको 
सहमतिबेगर खर्िको दार्यत्व तसजिना गने कायिमा तनयन्रण गनुिपदिछ। 
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11. प्रिीिपर - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ११३(८) मा प्रिीिपरबाट मालसामान उपलब्ध 
गराउने आपूििकबाट मालसामान उपलब्ध हनु नसकेकोमा तनधािररि समयतभर मालसामान प्राप्त हनु नसकेमा 
साधारणिया प्रिीिपर रद्द गनुिपने र सो बापि बैङ्कमा जम्मा भएको रकम र्फिाि तलई प्रिीिपर खोलेको 
पेश्की रकम फस्यौट गनुिपने उललेख छ । कायािलयबाट उपलब्ध प्रिीिपरको र्ववरणअनसुार 
२०६४।६५ देजख २०७६।७७ सम्म नेपाल राि बैङ्कमा अमेररकी डलर २ करोड ६० लाख १५ हजार 
८७१, भा.रू.१० करोड ५५ लाख १७ हजार, यरुो  ४ लाख ७४ हजार १७४ र रू.९२ लाख १९ 
हजारका ६१ प्रिीिपर बन्द हनु बाुँकी रहेका छन ्। बन्द हनु बाुँकीमध्ये अमेररकी डलर ७४ लाख ९४ 
हजार २६०, भा.रू. ७ करोड ८० हजार यरुो ४ लाख ४० हजार र रू.९२ लाख १९ हजारका प्रिीिपर 
समस्याग्रस्ि देजखएकाले काननुबमोजजम कारबाही गरी समयमा नै प्रिीिपर बन्द गरी र्हसाब फरफारक 
एवं बर्ि रकम राजस्व दाजखला हनुपुदिछ। 

त्यसैगरी सैतनक हवाई महातनदेशनालयले नेपाली सेनाको हवाई सेवा सञ्चालनको लातग आवश्यक 
ममिि सामग्री िथा पाटिस ्खररद गनि २०७१।७२ देजख २०७५।७६ सम्म नेपाल राि बैङ्क िथा अन्य 
बैङ्कमा खोतलएका २२ प्रिीिपरको रू.११ करोड ७२ लाख २६ हजार मौज्दाि रहेको र्ववरण प्राप्त 
भएको छ । बैङ्कमा रहेका प्रिीिपरसुँग सम्बजन्धि खररद सम्झौिाबाट तनयमानसुार प्राप्त हनुपुने सामग्री 
वा सेवा प्राप्त गरी प्रिीिपर बन्द गने वा बैङ्कमा रहेको रकम र्फिाि हनुपुदिछ। 

12. खररद सम्झौिाको अन्त्य - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५९ मा साविजतनक तनकायसुँग 
खररद सम्झौिा गनेले सम्झौिाबमोजजम कायि सम्पादन नगरेमा साविजतनक तनकायले त्यस्िो सम्झौिा 
जनुसकैु बखि अन्त्य गनि सक्ने व्यवस्था छ । सम्झौिा अन्त्य भएमा सो काम बापि राजखएको पूरै 
जमानि जफि हनेु र सम्झौिा अन्त्य भएको कारणले सम्झौिाबमोजजम बाुँकी रहेको कायि पूरा गनि जे 
जति रकम आवश्यक पछि सो रकम त्यसरी सम्झौिाबमोजजम कायि नगने बोलपरदािाबाट सरकारी 
बाुँकी सरह असलु गररने व्यवस्था रहेको छ। 

कायािलयले िीन आपूतििकिािसुँग ओटी टेबलु १, यरुो डायनातमक १ सेट, गोखाि ह्याट १० 
हजार थान िथा ९५ र्कतसमका सीएसएसआर उपकरण खररद गनि सम्झौिा गरी प्रिीिपर खोलन पेश्की 
ठदएको छ । आपूतििकिािले सम्झौिाअनसुारका मालसमान आपूतिि नगरेको उललेख गरी खररद सम्झौिा 
अन्त्य गरी जमानिसमेि जफि गरी प्रिीिपर खोलेको अमेररकी डलर २ लाख र रू.१ करोड १३ 
लाख २७ हजार नेपाल राि बैङ्कबाट र्फिाि तलई सजञ्चि कोष दाजखला गरेको छ । कायािलयले साविजतनक 
खररद ऐन, २०६३ को दफा ५९(८) बमोजजम बाुँकी कायि गनि लागेको रकम आपूििकबाट असलु 
गरेको छैन । िी सामानहरू आपूतिि गदाि थप लाग्ने रकम र्हसाब गरी उक्त आपूििकबाट असलु गनुिपने 
र कालोसूर्ीमा राख्न साविजतनक खररद अनगुमन कायािलयमा लेखी पठाउनपुदिछ। 

13. सम्झौिा र्वपरीि भकु्तानी - एक आपूििक कम्पनीसुँग नेपाली सेनाको लातग आवश्यक पने ९५ प्रकारका 
मालसामान रू.३ करोड २२ लाख ४ हजारमा आपूतिि गने गरी भएको सम्झौिाको दफा १६ मा सम्पूणि 
मालसामानहरू आपूतिि भएपतछ मार अजन्िम तबल भकु्तानी गनुिपने व्यवस्था छ । आपूििकले ८२ 
प्रकारका सामान आपूतिि गरी १३ प्रकारका सामान आपूतिि नगरेको अवस्थामा रू.२ करोड ६४ लाख 
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२ हजार भकु्तानी गरी खररद सम्झौिा अन्त्य गरेको छ । िोर्कएको कायि नगने आपूििकलाई 
सम्झौिाबमोजजम कारबाही गनुिपदिछ । 

स्थपति तनदेशनालय 

14. होजलडङ सेन्टर तनमािण - नेपाल सरकार मजन्रपररषद्ले २०७८।१।१३ मा नेपाल भारि स्थलगि सीमा 
नाकाहरू गड्डार्ौकी, गौरीफन्टा, जमनुाह, कृष्णनगर, बेलर्हया, वीरगन्ज, रानी िथा काकडतभट्टा नजजकै 
पायक पने स्थानमा र काठमाडौँमा कम्िीमा एक हजार क्षमिाको बहउुपयोगी अधि स्थायी प्रकृतिको 
होजलडङ सेन्टर नेपाली सेनाले तनमािण गने तनणिय गरेअनसुार र्वतभन्न ९ स्थानमा तनमािण गनि रू.२ अबि 
३२ करोड ९० लाखको लागि अनमुान स्वीकृि गरी साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम 
१४५ अनसुारको र्वशेष पररजस्थति मानी खररद कारबाही शरुु गरेको देजखन्छ। तनदेशनालयले सबैभन्दा 
कम कबोल गने एक तनमािण व्यवसायीसुँग रू.२ अबि २२ लाखमा २ मर्हनातभर तनमािण सम्पन्न गनि 
२०७८।३।३ मा सम्झौिा गरेकोमा २०७९।२।१९ सम्म रू.१ अबि ६४ करोड ३७ लाख भकु्तानी 
भएको छ । यस सम्बन्धमा देजखएका ब्यहोरा तनम्नानसुार रहेका छन:् 

14.1. नेपाल सरकारको तनणियअनसुार ९ स्थानमा होजलडङ सेन्टर तनमािण गनि एक तनमािण व्यवसायीसुँग 
सम्झौिा भएकोमा तनमािण व्यवसायीले हालसम्म जमनुाह र काठमाडौँमा तनमािणस्थलको अभावमा तनमािण 
कायि प्रारम्भ गरेको छैन। बेलर्हयामा तनमािण गनि सम्झौिा गरेको छैन । होजलडङ सेन्टर सबै प्रदेशमा 
तनमािण गनुिपने र फरक भौगोतलक क्षेरमा भएको अवस्थामा एउटै तनमािण व्यवसायी छनौट भएकोले 
तनमािण व्यवसायीले समयमा तनमािण सम्पन्न गरेको छैन ।  

14.2. तनमािण व्यवसायीसुँग भएको सम्झौिामा िोर्कएको अवतधभन्दा बढी म्याद थप नगररने उललेख छ। 
सम्झौिा तमतिले २ मर्हनातभर (२०७८।५।२ सम्म)  तनमािण कायि सम्पन्न गररसक्नपुनेमा २०७८ 
रै्र मसान्िसम्म म्याद थप भए िापतन तनमािण कायि सम्पन्न भएको छैन । सम्झौिाको शििअनसुार कायि 
सम्पन्न गनुिपदिछ। 

14.3. कोतभड-१९ को सङ्क्क्रमणको रोकथाम, तनयन्रण िथा उपर्ारको लातग उपयुिक्तानसुारका होजलडङ सेन्टर 
तनमािण शरुु गरेकोमा हाल महामारीको अवस्था र्वद्यमान नरहेकोले िी सेन्टरहरूलाई र्वपद् व्यवस्थापन 
जस्िा वैकजलपक प्रयोजनमा उपयोग गने सम्बन्धमा कायिर्वतध िजुिमा गरी सेन्टरहरू प्रयोगमा 
लयाउनपुदिछ। 

र्वकास तनमािण तनदेशनालय 
15. लक्ष्य िथा प्रगति - नेपाल सरकार मजन्रपररषद्ले र्वतभन्न तमतिमा तनणिय गरेअनसुार नेपाली सेनाद्वारा 

तनमािण गररने भवन, सडकलगायि पूवािधार तनमािणका कायि यस तनदेशनालयबाट हुुँदै आएको छ । 
तनदेशनालयले हालसम्म २८ सडक आयोजनाको ट्य्राक तनमािण गने जजम्मेवारी पाएकोमा गि वषिसम्म २५ 
आयोजना सम्पन्न गरी सडक र्वभागलाई हस्िान्िरण गरेको छ । तनदेशनालयबाट यो वषि ५ सडक 
आयोजनाको तनमािण कायि गरेकोमा कणािली कररडोरको खलुाल-ुलैफू-सतलसलला खण्डको १२२.७५ 
र्कलोतमटर र  कालीगण्डकी कररडोरको  ७५.३६ र्कलोतमटरको तनमािण कायि सम्पन्न भई सडक 
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र्वभागलाई हस्िान्िरण भएको छ । यो वषि तनमािण कायि भएका सडक आयोजनाहरूको जस्थति 
तनम्नानसुार छ:   

आयोजना 
कुल लागि  
रू.लाखमा 

तनमािण गने लम्बाइ 
र्कलोतमटर 

२०७८ आषाढसम्मको 
प्रगति र्कलोतमटर 

२०७८ 
आषाढसम्मको 
खर्ि रू.लाखमा 

कणािली कररडोर २८४१६ १२२.७५ १२२.७५ २०८०४ 
कालीगण्डकी कररडोर ३२२२०० ७५.३६ ७५.३६ १८५८७ 
कोशी कररडोर नखलेुको १०.५१ ०.५०० ७१४ 
बेनीघाट-आरुघाट-
लाकेभन्ज्याङ्ग 

३४७४५ ९२ ३१ २१५१ 

महाकाली कररडोर नखलेुको ७४.२२ - ६८० 

बेनीघाट-आरुघाट-लाके भन्ज्याङ्ग र कोशी कररडोरको तनमािण कायि क्रमश ३३.६९ र ४.७५ 
प्रतिशि मार सम्पन्न भएको छ। नेपाली सेनालाई प्राप्त जजम्मेवारी अनरुूपका तनमािण कायिको लागि 
अनमुानसर्हि बजेट सतुनजिििा गरी समयमा तनमािण सम्पन्न गनुिपदिछ । 

16. र्वस्ििृ आयोजना प्रतिवेदन - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ५क (१) मा साविजतनक 
तनकायले कुनै पतन खररदको लातग नक्सा, तडजाइन, योजना स्वीकृि गराउनपुने व्यवस्था छ । 
तनदेशनालयबाट तनमािण कायि भइरहेका कणािली कररडोर, काली गण्डकी कररडोर र बेनीघाट-आरुघाट-
लाकेभन्ज्याङ्ग सडक आयोजनाको ८५४ र्कलोतमटर सडक तनमािण गनि सडक र्वभागले रू.३८ अबि 
५३ करोड ६१ लाख लागि अनमुान ियार गरेकोमा नेपाली सेनालाई िोर्कएको २९०.११ 
र्कलोतमटरको लागि अनमुान िथा ड्रइङ्ग तडजाइन तनदेशनालयलाई उपलब्ध गराएको पाइएन । 

नेपाली सेनाले आफूलाई िोर्कएको खण्डको तनमािणका लातग खर्ि गनि अजख्ियारी प्राप्त 
रकमअनसुार प्रार्वतधक सवेक्षणमाफि ि ्गनुिपने कामको र्ववरण यर्कन गरे पतन आयोजनाको पूणि ड्रइङ्ग 
तडजाइन िथा लागि अनमुान  स्वीकृि हनेु गरेको छैन । सडक तनमािणको जजम्मेवारी तलुँदा ठदुँदा र्वस्ििृ 
आयोजना प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनपुने र तनधािररि खण्डमा र्वस्ििृ आयोजना प्रतिवेदन ियार गरेर मार 
कायि गनुिपदिछ । 

17. कायिपद्धति - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ७४क मा प्रार्वतधक मागिदशिन, कायिर्वतध िथा 
तनदेजशका बनाउन सक्ने ब्यवस्था छ । नेपाल सरकारको तनणियानसुार नेपाली सेनाले सडक तनमािणको 
कायि तनमािण सामग्री खररद गरी स्थानीय श्रतमकबाट काम गराउुँदै आएको छ । यसका लातग नेपाली 
सेनाबाट तनमािण गररने सडक आयोजनासम्बन्धी मागिदशिन, २०४९ मा सडक तनमािण सम्बन्धी माटो र 
स-साना स्रक्र्रको काम नेपाली सेनाका जवानहरूबाट गराउने र ठूला स्रक्र्र सम्बन्धी कायि 
आवश्यकिानसुार लेबर कन्रयाक्टबाट गराउन सक्ने उललेख छ । 

तनदेशनालयअन्िगिि  यो वषि सञ्चातलि ५ सडक आयोजनामा रू.६४ करोड २८ लाख ७५ 
हजारको तनमािण कायि गरेकोमा तनमािण सामग्रीहरू बोलपर िथा तसलबन्दी दरभाउपरबाट र श्रतमक 
ज्याला डोर हाजजरीमाफि ि  खर्ि गरेको छ । सोमध्ये डोर हाजजरी फारमबाट तलएको श्रतमक ज्याला 
खर्ि रू.२५ करोड ३१ लाख ७७ हजार रहेको छ । श्रतमक ज्याला तलने परम्परागि कायिपद्धति 



रक्षा मन्रालय 

 405 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 
 

भएको र सोको लातग दक्षिापूविक अनगुमन गनुिपने अवस्था रहन्छ । आन्िररक तनयन्रण पयािप्त नहुुँदा 
एवं सुँगसुँगै मेतसनरीको प्रयोग गदाि दरुुपयोग हनेु सम्भावना रहन्छ । कामको ड्रइङ/तडजाइन ियार 
गरी नम्सिअनसुार दर र्वश्लषेण गरेर एकमषु्ट रूपमा प्रतिस्पधाित्मक खररद र्वतधबाट खररद सम्झौिा गरी 
गणुस्िर अनगुमन गनेिफि  ध्यान ठदनपुने देजखन्छ । 

18. गणुस्िर व्यवस्थापन - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९(२) मा लागि अनमुान ियार 
गदाि गणुस्िर परीक्षण लागिसमेि समावेश गनुिपने व्यवस्था छ । यसरी समावेश गरी खररद गररएका 
तनमािण सामग्रीको गणुस्िर परीक्षण हनुपुदिछ । तनदेशनालयले बोलपरको माध्यमबाट खररद गररएका 
बेली तिज र ग्यातबयन बक्सबापि रू.५ करोड २० लाख ७५ हजार भकु्तानी गरेकोमा तनमािण सामग्रीको 
आपूतिि पिाि ्को गणुस्िर परीक्षण भएको देजखएन । आपूतिि भएका सामग्रीको गणुस्िर आश्वस्ििाको 
सतुनजिििा हनुपुदिछ। 

काठमाडौँ-िराई/मधेश रिुमागि आयोजना 
देशको राजधानीलाई िराई/मधेससुँग जोड्न काठमाडौँदेजख बाराको तनजगढसम्म ७६.२ र्कलोतमटर 

रिुमागि तनमािण कायि ४ वषितभर तनमािण सम्पन्न गनि नेपाल सरकार मजन्रपररषद्को २०७४।१।२१ को 
तनणियअनसुार आयोजना २०७४।४।२७ मा नेपाली सेनालाई हस्िान्िरण भएको हो । एतसयाली र्वकास बैङ्कको 
सहयोगमा सन ्२००८ मा ियार भएको सम्भाव्यिा अध्ययन िथा प्रारजम्भक तडजाइनको आधारमा २०६४।६५ 
मा तनमािण कायि प्रारम्भ भएकोमा नेपाल सरकारबाट २०७६।५।१ मा स्वीकृि र्वस्ििृ आयोजना 
प्रतिवेदनअनसुार सडक, पलु िथा सरुुङ मागिसमेि तनमािण गनि र्वतभन्न कजन्टन्जेन्सी िथा मूलय अतभवरृ्द्ध करसमेि 
रू.२ खबि १३ अबि ९५ करोड लागि लाग्ने देजखएकोमा यो वषिसम्म रू.२९ अबि ७ करोड ६२ लाख खर्ि 
भएको छ। 

19. समग्र प्रगति - र्वस्ििृ सम्भाव्यिा अध्ययनबेगर २०६४।६५ मा तनमािण शरुु भएको आयोजनाको 
स्वीकृि र्वस्ििृ आयोजना प्रतिवेदनअनसुार ७२.५ र्कलोतमटर सडक, ८७ पलु, िीन सरुुङ मागि, िीन 
इन्टररे्न्ज, िीन टोल प्लाजा, रेष्ट एररया, सरु्वधाहरू, वािावरणीय, सामाजजक र अन्य समेिको लागि 
अनमुान रू.२ खबि १३ अबि ९५ करोड खर्ि हनेु अनमुान रहेकोमा र्वस्ििृ आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृि 
हनु ुपूवि १६.५९ प्रतिशि खर्ि भएको र १६.१० प्रतिशि भौतिक प्रगति भएको छ । आयोजनाले कुल 
कायिमध्ये सो वषिसम्म ग्यातबयन वालमा १० प्रतिशि, बक्स कलभटिमा ११ प्रतिशि, आर.ई. वालमा 
२० प्रतिशि, पाइप कलभटिमा ४२ प्रतिशि, मेतसनरी स्रक्र्रमा ५९ प्रतिशि र ढुङ्गा माटो र्फतलङमा 
६० प्रतिशि प्रगति भएको छ । योजनाबद्ध िवरले तनमािण कायि अगातड बढाई समयमै आयोजना सम्पन्न 
गनुिपदिछ। 

20. खर्िको उपादेयिा - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ को तनयम १६(६) 
मा प्रस्िार्वि आयोजनाका लातग बजेट प्रस्िाव गने व्यवस्था छ । आयोजनाको तनमािण कायि शरुु गनुि 
पूवि आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ अनसुार र्वस्ििृ आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृतिबेगर बजेट 
र्वतनयोजन गरी रू.२९ अबि ७ करोड ६२ लाख खर्ि भएको छ । सो खर्िमध्ये नेपाली सेनाका 
जनशजक्त प्रयोग गरी िथा तनमािण व्यवसायीसुँग खररद सम्झौिा गरी सडक तनमािणमा रू.११ अबि ५८ 
करोड ७ लाख िथा नेपाली सेनाका जनशजक्त प्रयोग गरी सडक तनमािण गनि हेभी उपकरण खररदमा 



रक्षा मन्रालय 

 406 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 
 

रू.८८ करोड ५५ लाख ४४ हजार खर्ि भएको छ । नेपाल सरकारबाट स्वीकृि र्वस्ििृ आयोजना 
प्रतिवेदनअनसुार तनमािण हनेु सडकको लम्बाइ ७६.२ र्कलोतमटरबाट ७२.५ र्कलोतमटर कायम भएको, 
कुल लम्बाइ ७२.५ र्कलोतमटरमध्ये ६.४१५ र्कलोतमटरको ३ सरुुङ िथा १०.५७६ र्कलोतमटर 
लम्बाइका ८७ पलु तनमािण हनेु भई ५५.५० र्कलोतमटर मार सडक तनमािण गनुिपने र केही स्थानको 
रेखाङ्कन समेि पररवििन भएको छ।यसबाट र्वस्ििृ आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृि हनुभुन्दा अजघ भएका 
खर्ि एवं तनमािण भएका संरर्ना नयाुँ पररयोजना प्रतिवेदनअनसुार तनमािण हनेु संरर्नातभर समावेश भई 
उपयोग हनेु नहनेु सम्बन्धमा आयोजनाले र्वश्लषेण गरेको पाइएन । आयोजनाको र्वस्ििृ पररयोजना 
प्रतिवेदनअनसुार योजनाबद्ध रूपमा तनमािण कायि अगातड बढाउनपुदिछ । 

21. स्रोि सतुनजिििा - नेपाल सरकार मजन्रपररषद् बाट स्वीकृि र्वस्ििृ आयोजना प्रतिवेदनअनसुारको तनमािण 
कायि सम्पन्न गनि आयोजनाले कुल कायिलाई ११ प्याकेज/क्लष्टरमा र्वभाजन गरेको छ । यो वषिसम्म 
दईु प्याकेजको मार तनमािण सम्झौिा भएको छ । सबै प्याकेज/कलष्टरअनसुार तनमािण कायि गनि 
२०८१।८२ तभर सम्पन्न गनि २०७८।७९ मा रू.८.९३ अबि, २०७९।८० मा रू.५५.५० अबि र 
२०८०।८१ मा रू.८५.५७ अबि खर्ि गनुिपने देजखन्छ । आयोजनाको प्रक्षेपणअनसुार स्रोि सतुनजिि 
हनुपुदिछ । 

22. पूवि योग्यिा - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ३३ मा पूवि योग्यिाको आधार स्वीकृि 
गराउनपुने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारबाट स्वीकृि र्वस्ििृ आयोजना प्रतिवेदनअनसुार सरुुङ तनमािण 
गनि रू.३४ अबि ५३ करोड ६५ लाख लागि लाग्ने उललेख छ । आयोजनाले देहायका स्थानमा सरुुङ 
तनमािण गनि ई.पी.सी. माध्यमबाट खररद सम्झौिा गरेको छ: 

तस.नं. तनमािण हनु ेरे्नजे 

लागि 
अनमुान  

(रू.लाखमा) 

परेका 
बोलपर 
संख्या 

सम्झौिा 
रकम 

(रू.लाखमा) 

सफल 
बोलपर 
संख्या 

घटी 
कबोल 
प्रतिशि 

तनमािण अवतध 

१ २६+३५० देजख ३०+६९५ सम्म २०७१८१ २१ १८२४३७ २ ११.९४ २०८१।८।३० 

२ ३०+६९५ देजख ३५+३१६ सम्म २५०७०१ २२ २४३७०० १ २.७९ २०८१।८।३० 

 यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा देहायबमोजजम छन:् 

22.1. साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ६१(६) मा बोलपर सम्बन्धी कागजािमा उजललजखि 
क्षेर, गणुस्िर, र्वशेषिा, शिि, कायिसम्पादन वा अन्य कुनै आवश्यकिामा िाजत्वक फरक र गम्भीर 
असर नपने साविजतनक तनकायलाई स्वीकायि सानातिना फरक भएका प्रस्िावलाई सारभिू रूपमा प्रभावग्राही 
मातनने व्यवस्था रहेको छ।आयोजनाले सरुुङ िथा पलु तनमािण कायिको अन्िरािर्िय बोलपर आह्वान गदाि 
सामान्य तनमािणसम्बन्धी अनभुवमा १, उस्िै प्रकृति र आकारको कामको अनभुव अन्िगिि ईपीसी 
सम्झौिामा ४, सरुुङ तनमािण कायि अनभुवमा ३, पलु तनमािण कायि अनभुवमा ४, रिुमागि तनमािण कायि 
अनभुवमा ३, र्हमाली िथा पहाडी क्षेरको अनभुवमा १, संयकु्त उपक्रममा १, जनशजक्तअन्िगिि १६, 
उपकरणअन्िगिि २२ र र्वत्तीय क्षमिा एवं काननुी पक्ष अन्िगिि १५ समेि ७१ मूलयाङ्कनका आधार 
तनधािरण गरेको छ । उक्त ७१ आधारलाई समान भार तनधािरण गरी कुनै पतन एक आधार नपगु भएमा 
प्रस्िावलाई अयोग्य ठहर गने प्रावधान राखेको देजखन्छ । सबै आधारलाई समान भार ठदई सानातिना 
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ररु्ट वा नपगु भएका र्वषयका आधारमा बोलपरदािालाई अयोग्य ठहर् याएका कारण एक प्याकेजमा 
२१ र अको प्याकेजमा २२ बोलपर पेस भएकोमा एक प्याकेजमा दईु र अको प्याकेजमा एकमार 
प्रस्िावलाई योग्य ठहर् याएकोले प्रतिस्पधाि सीतमि हनु गई लागि अनमुानको िलुनामा क्रमशः ११.९४ 
प्रतिशि र २.७९ प्रतिशि घटीको खररद सम्झौिा भएको देजखन्छ । 

22.2. रे्नेज नम्बर 26+350 देजख 30+695 सम्मको लातग पूवियोग्यिा मूलयाङ्कन गदाि २१ बोलपर पेस 
भएकोमा १९ बोलपर असफल भएको र सफल भएका दईु बोलपरदािासुँग आतथिक प्रस्िाव माग गरी 
घटीवालासुँग रू.१८ अबि २४ करोड ३७ लाखमा ठेक्का सम्झौिा गरेको पाइयो । सो ठेक्काको मूलयाङ्कनमा 
असफल भएका बोलपरदािामध्ये एकले पेस गरेको प्रस्िावमा १६ जनशजक्तमध्ये टनेल फ्यातसतलटी 
इजन्जतनयर, जजओटेजक्नकल इजन्जतनयर, जजओलोजजष्ट, स्रक्र्रल इजन्जतनयर, हेलथ एण्ड सेफ्टी मेनेजर, 
वािावरण संरक्षण मेनेजर जस्िा जनशजक्तसम्बन्धी प्रावधान पूरा नगरेको कारण र अको एक 
बोलपरदािाले जजओलोजजष्ट, क्वातलटी कन्रोल इजन्जतनयर, स्रक्र्रल इजन्जतनयर, पलु तडजाइन 
इजन्जतनयरसम्बन्धी प्रावधान पूरा नगरेका कारण असफल भएको देजखन्छ । 

22.3. रे्नेज नम्बर 30+695 देजख 35+316 सम्मको लातग पूवियोग्यिा मूलयाङ्कन गदाि २२ बोलपर पेस 
भएकोमा २१ बोलपरदािा असफल भएको र एकमार बोलपरदािा सफल भएको र सो तनमािण 
व्यवसायीसुँग आतथिक प्रस्िाव माग गरी रू.२४ अबि ३७ करोडमा ठेक्का बन्दोबस्ि गरेको पाइयो। 
मूलयाङ्कनमा असफल भएका बोलपरदािामध्ये एकले १६ जनशजक्तमध्ये पलु तडजाइन इजन्जतनयर, 
स्रक्र्रल इजन्जतनयर, टनेल िथा पलु तडजाइन इजन्जतनयरसम्बन्धी प्रावधान पूरा नगरेको एवं अको 
एकले जजयोलोजजष्ट, क्वातलटी कन्रोल इजन्जतनयर, स्रक्र्रल इजन्जतनयर, पलु तडजाइन इजन्जतनयर 
सम्बजन्ध प्रावधान पूरा नगरेका कारण असफल भएको देजखन्छ ।  

सबै पूवि योग्यिाका  आधारलाई समान रूपमा अङ्क प्रदान गने गरी मूलयाङ्कनका आधार स्वीकृि 
गरेबाट एउटा प्रस्िावमा एक मार र अको  प्रस्िावमा दईु मार प्रस्िावदािा सफल भई प्रतिस्पधाि सीतमि 
हनु गएको देजखयो । साविजतनक खररद ऐन, २०६३ ले पररकलपना गरेअनसुार साविजतनक खररद 
प्रर्क्रयामा प्रतिस्पधाि गराई साविजतनक खर्िको अतधकिम प्रतिफल हातसल हनेु अवस्था तसजिना हनु 
नसकेकोले खररद प्रर्क्रया तमिव्ययी र औजर्त्यपूणि भएको पाइएन ।अि: खररद प्रर्क्रया प्रतिस्पधाित्मक 
हनेु गरी खररद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी गराउन पूवि योग्यसम्बन्धी कागजािमा अतनवायि र स्वेजछछक 
योग्यिाका आधार अलग अलग गरी सोहीबमोजजम अङ्कभार तनधािरण गने िथा बोलपरदािाको योग्यिालाई 
पतन तनजिि अङ्क प्रदान गरी मूलयाङ्कन गने व्यवस्था तमलाउनपुने देजखन्छ । 

23. परामशि सेवा - र्वस्ििृ आयोजना प्रतिवेदनअनसुार तनमािण कायिको तडजाइन िथा तनमािण सपुररवेक्षण गनि 
रू.३ अबि ७७ करोड ७ लाख लागि अनमुान स्वीकृि गरी एक परामशिदािासुँग २०८१।८।२ 
सम्ममा सम्पन्न गने गरी रू.२ अबि ७२ करोड २७ लाखको सम्झौिा गरेकोमा यो वषिसम्म रू.३९ 
करोड १७ लाख २३ हजार भकु्तानी भएको छ । परामशिदािासुँग आयोजनाको ड्रइङ्ग तडजाइन, लागि 
अनमुान, बोलपर कागजाि ियारीलगायिका कायि ६ मर्हनातभर सम्पन्न गने गरी सम्झौिा भएकोमा यस 
वषिसम्म दईु प्याकेजको मार खररद सम्झौिा भएको पाइयो । परामशिदािाले पेस गरेको 
कायििातलकाबमोजजम २०७८ रै्रसम्म सबै तनमािण कायिको खररद व्यवस्थापन भैसक्नपुनेमा आयोजनाले 
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सबै प्याकेजको खररद कारबाही सम्पन्न नगरेकोले आयोजना समयमा सम्पन्न नभई परामशि सेवाको म्याद 
थप गनुि पदाि लागि बढ्ने देजखुँन्छ । अि: िोर्कएको समयमा आयोजना सम्पन्न हनेु गरी कायािन्वयन 
गनुिपदिछ ।  

24. बेली तिज तनमािण - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १११(ङ) मा सम्झौिा 
कायािन्वयनको प्रगति अनगुमन गने व्यवस्था छ । आयोजनाले ५१ तमटर लम्बाइका १४ सेट बेली 
तिज र सोको लातग आवश्यक पाटिस आपूतिि िथा जडान कायि २०७५।८।२९ सम्म सम्पन्न गने गरी 
एक कम्पनीसुँग २०७५।३।११ मा रू.४१ करोड ४० लाख २३ हजारको खररद सम्झौिा गरेकोमा 
१४ सेट आपूतिि भए पतन ८ सेट मार जडान गरी रू.२७ करोड २० लाख ७२ हजार भकु्तानी भएको 
छ । सम्झौिाअनसुार जडान हनु बाुँकी बेली तिज जडान गरी उपयोग हनेु व्यवस्था तमलाउनपुदिछ। 
यो वषि आयोजनाले बेली तिजको एबटुमेन्ट तनमािण कायि  २०७८।४।३२ तभर सम्पन्न गनि रू.१० 
करोड ५१ लाख ८७ हजारमा एक संयकु्त उपक्रमसुँग सम्झौिा गरेकोमा रू.९२ लाख पेश्की भकु्तानी 
ठदने बाहेक अन्य कायि भएको छैन। तनधािररि समयावतधतभर कायि सम्पन्न गनुिपदिछ । 

25. रान्सफरमर जडान - बोलपरसम्बन्धी कागजाि एवं आयोजनाले तनमािण व्यवसायीहरूसुँग गरेको 
सम्झौिाको भाग ९ को दफा 4.19 मा अस्थायी यरु्टतलटी अन्िगिि तनमािण प्रयोजनका लातग आवश्यक 
र्वद्यिुलगायि अस्थायी प्रकृतिका यरु्टतलर्टजहरू तनमािण व्यवसायीले आफ्नै खर्िमा गनुिपने व्यवस्था छ। 
तनमािण व्यवसायीले टनेल एवं पलु तनमािण प्रयोजनका लातग आवश्यक र्वद्यिु प्रसारणलाइन एवं 
रान्सफरमर जडान गनि आयोजना र नेपाल र्वद्यिु प्रातधकरणबीर् सम्झौिा भई खोकना, मख्खबुेंसी, 
तसस्नेरी, महादेवटार, धोरे, लेनडाुँडा, बधुनेु, राजदमार र तनजगढमा रान्सफरमर जडान एवं र्वद्यिुलाइन 
र्वस्िार गनि आयोजनाले प्रातधकरणलाई रू.१८ करोड ६२ लाख ७६ हजार पेश्की ठदएको छ । तनमािण 
व्यवसायीसुँगको सम्झौिाबमोजजम तनमािण कायिको लातग आवश्यक र्वद्यिु प्रसारणलाइन र रान्सफरमर 
जडानबापि हनेु खर्ि तनमािण व्यवसायी स्वयंले गनुिपनेमा आयोजनाले ब्यहोरेको पाइयो । अि: उक्त 
स्थानहरूमा प्रसारणलाइन िथा रान्सफरमर जडान गनि लागेको खर्ि र्हसाब गरी सम्बजन्धि तनमािण 
व्यवसायीबाट असलु गनुिपदिछ । 

26. एप्रोर् रोड तनमािण - आयोजनाको र्वस्ििृ आयोजना प्रतिवेदनअनसुार एप्रोर् रोड तनमािणको लागि अनमुान 
रू.२ अबि ३४ करोड २१ लाख २५ हजार रहेको छ । तनमािण व्यवसायीसुँग भएको खररद सम्झौिा 
एवं बोलपरसम्बन्धी कागजािको बुुँदा 1.16.2 मा तनमािणस्थलमा आवश्यक पहुुँर् मागिको तनमािण िथा 
ममिि सम्भार तनमािण व्यवसायीले गनुिपने उललेख भएकोमा सोही कागजािको बुुँदा 1.2.2 मा आयोजनाले 
पहुुँर् मागि उपलब्ध गराउने र तनमािण व्यवसायीले स्िरोन्नति एवं ममिि सम्भार गने उललेख गरी 
बोलपरसम्बन्धी कागजािमा नै एक आपसमा बाजझने प्रावधान राखेको देजखन्छ । जसबाट पहुुँर् मागि 
तनमािण गने जजम्मेवारी सम्बन्धमा ठद्वर्वधा तसजिना भएको देजखन्छ । आयोजनाले र्वतभन्न ६ स्थानमा 
एप्रोर् रोड तनमािण गनि रू.६५ करोड ५१ लाख ६३ हजारको खररद सम्झौिा गरी रू.३६ करोड ९२ 
लाख ८१ हजार भकु्तानी गरेको छ । अि: सम्झौिा एवं बोलपर कागजािमा स्पष्ट उललेख गरी एप्रोर् 
रोड बनाउने जजम्मेवारी िोर्कनपुदिछ। 
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27. जग्गा अतधग्रहण - जग्गा प्रातप्त ऐन, २०३४ मा साविजतनक प्रयोजनका लातग जग्गा प्रातप्त गने प्रर्क्रया 
उललेख छ । आयोजनाको शरुु र्वन्ददेुजख ९ र्कलो तमटरसम्म २५/२५ तमटर र बाुँकी मागिमा 
५०/५० तमटर सडकको मागाितधकार (राइट अफ वे) रहेको छ । मागाितधकारमा पने १५ हजार 
४२३ रोपनी जग्गामध्ये १० हजार २५१ रोपनी सरकारी जग्गा रहेको छ । बाुँकी ५ हजार १७२ 
रोपनीमध्ये ४ हजार ७३६ रोपनी जग्गा प्राप्त भइसकेको देजखन्छ भने ४३६ रोपनी जग्गा प्रातप्त कायि 
प्रर्क्रयामा रहेको छ। 

आयोजनाले खोकना, फतसिडोल र बङुमिी क्षरेमा ४२७ रोपनी १५ आना २१ दाम जग्गा 
अतधग्रहण गनि सकेको छैन । र्वस्ििृ आयोजना प्रतिवेदनअनसुार थप ३६० रोपनी जग्गा अतधग्रहण 
गनुिपनेमा सोअनसुार जग्गा प्रातप्त कायि भएको छैन। सडकको रेखाङ्कन पररवििनसुँगै मआुब्जा र्विरण 
भैसकेको िर तनमािण प्रयोजनका लातग आवश्यक नभएका जग्गाको संरक्षण र उपयोगको व्यवस्था 
तमलाउनपुदिछ ।  

28. रुख कटान िथा वकृ्षारोपण - नेपाल सरकारको नीतिअनरुूप आयोजनाले कटान गरेका एक रुखको 
बदलामा २५ वकृ्षारोपण गरी सोको ५ वषिसम्म स्याहार सम्भार गरी सम्बजन्धि तडतभजन वन कायािलयलाई 
हस्िान्िरण गनुिपने व्यवस्था छ । आयोजनाको मागाितधकारतभर पने छपान भएका ३८ हजार ६६४ 
रुखमध्ये २७ हजार ७ रुख कटान भई ११ हजार ६५७ रुख कटान गनि बाुँकी रहेको छ । हालसम्म 
कटान भएका २७ हजार ७ रुखको १ को अनपुािमा २५ को दरले ६ लाख ७५ हजार ६७५ 
वकृ्षारोपण गनुिपनेमा २ लाख २६ हजार ३०७ अथािि ्३३.४९ प्रतिशिमार वकृ्षारोपण गरेको छ । 
यस प्रयोजनका लातग ६ ठेक्कामाफि ि रू.६ करोड 97 लाख 49 हजारको खररद सम्झौिा भएकोमा  रू.5 
करोड ८3 लाख ५९ हजार खर्ि भएको छ । यो वषि रू.१० करोडको कायिक्रम स्वीकृि गदाि 
वकृ्षारोपण हनेु संख्या निोर्कएको भए पतन फलफूल तबरुवा खररद र वकृ्षारोपणमा रू.२ करोड ९७ 
लाख खर्ि भएको देजखयो । सम्झौिाबमोजजम िोर्कएको संख्यामा वकृ्षारोपण गरी संरक्षण गनुिपदिछ । 

29. उपकरणको सदपुयोग - नेपाल सरकारले आयोजनाको तनमािण कायि नेपाली सेनामाफि ि गने गरी 
हस्िान्िरण गरेपतछ तनमािण हनेु सडकमध्ये १८.३१४ र्कलोतमटर नेपाली सेनाको जनशजक्त प्रयोग गरी 
तनमािण गनि रू.८८ करोड ५५ लाख ४४ हजार मूलयका हेभी उपकरण खररद गरेको छ । यो वषि 
नेपाल सरकारबाट स्वीकृि र्वस्ििृ आयोजना प्रतिवेदनअनसुारका सडक एवं पलुलगायिका तनमािण 
कायिहरू गनि र्वतभन्न ११ क्लष्टर वा प्याकेजमा गने गरी खररद सम्झौिा भएको र हनेु क्रममा रहेकाले 
यस प्रयोजनका लातग खररद भएका उपकरणहरू रिुमागिको तनमािण कायिमा प्रयोग नभई उपयोगर्वहीन 
अवस्थामा रहेका छन ्। आयोजनाले खररद गरेका मेतसन उपकरण प्रयोगमा लयाउने व्यवस्था गनुिपदिछ। 

वीरेन्र सैतनक अस्पिाल 

प्रथम र्वश्वयदु्धमा वीरगति प्राप्त फौजको सम्झनामा प्रधानमन्री र्न्रशम्शेरले र्वक्रम सम्वि ्
१९८२।५।२४ मा काठमाडौँ महाुँकालमा तरर्न्र तमतलटरी अस्पिालको स्थापना गरेको देजखन्छ । अस्पिालको 
सेवालाई आधतुनक र थप प्रभावकारी बनाई बहालवाला सैतनक, भिूपूवि सैतनक र तिनका पररवारलाई औषतध 
उपर्ार गनि वीरेन्र सैतनक अस्पिालको नाममा २०४६।९।१४ देजख काठमाडौँको छाउनीबाट सेवा प्रवाह गदै 
आएको छ। 
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30. सेवा प्रवाह - अस्पिालले यो वषि ३ लाख ५१ हजार जनालाई स्वास््य सेवा उपलब्ध गराएको छ। 
कुल १ हजार ४५ शय्याको यस अस्पिाललाई नेपाल सरकारले कोतभड डेतडकेटेट अस्पिालको रूपमा 
समेि िोकेकोले  ४८ शय्या कोतभड-१९ उपर्ारका लातग छुट्याएको छ । अस्पिालमा २०७७ भारमा 
पीसीआर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना भए पिाि ् २०७८ आषाढसम्म ४९ हजार १०७ जनाको 
पीसीआर परीक्षण भएको छ ।  

अन्य संस्था िथा सतमति 

नेपाली सैतनक कलयाणकारी कोष 

संयकु्त रािसंघको अनरुोधमा शाजन्ि स्थापना गने कायिमा भाग तलएबापि नेपाली सेनाले प्राप्त गने 
रकममध्ये केही रकम कलयाणकारी कोषमा जम्मा हनेु र उक्त रकम लगानी गरी आजजिि ब्याजबाट बहालवाला 
िथा पूविसैतनक र तनजहरूको पररवारका लातग कलयाणकारी कायि सञ्चालन गने उदे्दश्यले २०३२ सालमा नेपाली 
सैतनक कलयाणकारी कोषको स्थापना भएको देजखन्छ । सैतनक ऐन, २०६३ र सैतनक कलयाणकारी कोष 
सञ्चालन तनयमावली, २०६५ अनरुूप यो कोष सञ् र्ालनमा रहेको छ । हाल र्वतभन्न देशमा शाजन्ि स्थापनाथि १२ 
तमसनहरूमा ५ हजार १७५ सैतनक कायिरि छन ्। उक्त कोषको रकमबाट सैतनक कलयाणकारी कायिक्रम 
सञ्चालन हुुँदै आएका छन।् 

31. र्वत्तीय जस्थति - कोषमा गिवषिको मौज्दाि रू.५२ अबि १५ करोड ४ लाख रहेकोमा यो वषि संयकु्त 
रािसंघबाट शोधभनाि, लगानीबाट ब्याज र आयमूलक कायि सञ्चालनसमेिबाट रू.२४ अबि ३६ करोड 
७२ लाख आम्दानी भई शाजन्िसेना सञ्चालन कलयाणकारी कायि, आयमूलक कायि, पुुँजीगि िथा पूवािधार 
र्वकाससमेिमा रू.१५ अबि ५३ करोड ९५ लाख खर्ि भई रू.८ अबि ८२ करोड ७७ लाख सञ्चालन 
बर्ि भएको छ । यो वषिसम्म कोषमा अन्य दार्यत्व रू.१ करोड ९३ लाख ५० हजारसमेि मौज्दाि 
रू.६० अबि ७३ करोड २२ लाख पगेुको छ । कोषमा रहेको रकममध्ये मदु्दति तनक्षपेमा रू.४९ अबि 
७२ करोड ९७ लाख, २२ ऋण परमा रू.२ अबि ३० करोड ६५ लाख िथा कलयाणकारी 
योजनाअन्िगिि स्थापना भएका १७ तनकायमा रू.६ अबि २४ करोड ३६ लाख लगानी, पेश्की िथा 
सापटी रू.२६ करोड ९६ लाख र बैङ्क मौज्दाि रू.२ अबि १८ करोड २८ लाख रहेको छ । बर्ि 
रकमलाई अतधकिम आय आजिन हनेु क्षेरमा सरुजक्षि िबरले पररर्ालन गनुिपदिछ। 

32. र्वत्तीय र्ववरण - सैतनक कलयाणकारी कोष तनयमावली, २०६५ को तनयम १५ मा कोषको दैतनक आय 
व्ययको लेखा प्रर्तलि काननुबमोजजम राजखने र सतमतिले नेपाल सरकारको प्रर्तलि आतथिक ऐन 
तनयमलाई मागि तनदेश मानी लेखाप्रणालीको ढाुँर्ा ियार गने व्यवस्था छ । कोषले नेपाल साविजतनक 
क्षेर लेखामानअनरुूप हनेु गरी महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि ढाुँर्ामा र्वत्तीय र्ववरण ियार गनुिपने 
देजखन्छ। 

कोषले वासलाि ियार गरे पतन नेपाल र्वत्तीय प्रतिवेदनमानबमोजजम र्वत्तीय र्ववरण ियार गरेको 
छैन। कोषले वासलाि ियार गदाि मािहिका २६ तनकायमा रहेका सम्पजत्त िथा दार्यत्व (घर जग्गा, 
फतनिर्र, सवारीसाधन, मेतसनरी औजार) लाई समावेश नगरेको साथै यो वषि पुुँजीगि िथा पूवािधार 
र्वकासमा भएको खर्ि रू.६८ करोड ८९ लाख ८ हजारलाई पुुँजीकरण गरेको वा लगानीमा देखाएको 
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छैन । कोष र मािहिका कायािलयले र्वत्तीय र्ववरण ियार गदाि एउटै ढाुँर्ामा ियार गनुिपनेमा कोषले 
वासलाि ियार गरेको र मािहिका कायािलयले प्रातप्त र भकु्तानीको र्ववरण ियार गरेको छ । सपुथ 
मूलय पसल क्याजन्टनलगायि मािहिका कायािलयले प्रातप्त र भकु्तानीको र्ववरण ियार गदाि कोषले 
िोकेको ढाुँर्ामा ियार नगरी फरक ढाुँर्ामा प्रयोग गरेको पाइयो । कोषले मािहिका पेरोल पम्प िथा 
सपुथ मूलय पसलको आय व्यय र्ववरणलाई कोषको र्वत्तीय र्ववरणमा एकीकृि गरेको छैन । गि 
वषिको लेखापरीक्षण भएको वासलािमा कोषमा मौज्दाि रू.५२ अबि १५ करोड ४ लाख बाुँकी रहेकोमा 
यो वषि रू.५१ अबि ८८ करोड ५१ लाख देखाई रू.२६ करोड ५३ लाख कम देखाएको छ भने  
मािहिका ५ तनकायले देखाएको पेश्की रू.७ अबि ५ करोड २७ लाख िथा १५ तनकायमा 
धरौटीबापिको रू.३१ करोड ६६ लाख ९१ हजार वासलािमा देखाएको छैन । अि: मािहिका सबै 
तनकायको कारोबार समावेश हनेु गरी र्वत्तीय र्ववरणको ढाुँर्ा स्वीकृि गरी सोहीअनसुार ियार गनुिपदिछ। 

33. संयकु्त रािसंघबाट शोधभनाि - यो वषि संयकु्त रािसंघबाट प्राप्त शोधभनािबापि रू.१९ अबि ७८ करोड 
१५ लाख आम्दानी र शाजन्ि सेना सञ्चालनमा रू.१० अबि ३९ करोड ३१ लाख खर्ि देखाएको छ । 
कोषले खर्टएका जनशजक्तको िलब, भत्ता, उपकरण एवं अन्य खर्िबापिको शोधभनाि उललेख नगरी 
एकमषु्ट रकम शोधभनाि आम्दानी देखाएको छ । अि: शीषिकगि रूपमा कोषबाट भएको खर्िमध्ये 
शोधभनाि प्राप्त हनुपुने, प्राप्त भएको र बाुँकी रकमको र्वस्ििृ र्ववरण ियार गनुिपदिछ । 

34. लेखापरीक्षण - लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३(१)(ख) मा नेपाल सरकारको पूणि स्वातमत्व 
भएको संगठठि संस्थाको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट गराउनपुने व्यवस्था छ । कोषले 
कलयाणकारी योजना अन्िगिि स्थार्पि वा कोषले लगानी गरेका ४६ तनकायहरूमध्ये फ्यलु स्टेसन 
खैरेनीटार र  बटुवल, ररपमुठदिनी पेरोल स्टेसन भरकाली, शजक्तदेवी पेरोल स्टेसन लगनखेल िथा प्रदेश 
स्िरका सपुथ मूलय पसलको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कायािलयबाट गराएको छैन । ऐनको 
व्यवस्थाबमोजजम लेखापरीक्षण गराउनपुदिछ। 

35. आन्िररक तनयन्रण प्रणाली - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा ३१ 
मा सबै सरकारी कायािलयले आफ्नो र अन्िगििका कायािलयको आन्िररक तनयन्रण प्रणाली ियार गरी 
लागू गनुिपने व्यवस्था छ । कोषले आन्िररक तनयन्रण प्रणाली ियार गरी कायािन्वयनमा लयाउनपुदिछ। 

36. सरकारको योगदान - सैतनक ऐन, २०६३ को दफा ३१(ज)  मा कलयाणकारी कायि, आयमूलक कायि 
िथा कलयाणकारी योजना सञ्चालन भएका स्थानको सरुक्षाका लातग आवश्यकिाअनसुार बहालवाला 
सैतनक व्यजक्त खटाउन सक्ने अतधकार छ । कोष र मािहिका तनकायले नेपाली सेनाका जनशजक्त 
िथा साधन स्रोि र नेपाली सेनाको सम्पजत्त उपयोग गरेकोमा िी जनशजक्तलाई भकु्तानी हनेु पाररश्रतमक 
िथा सरु्वधाको रकम िथा साधन स्रोि पररर्ालन गनि लागेको लागिलाई नेपाल सरकारको योगदान वा 
अनदुानको रूपमा र्वत्तीय र्ववरणमा प्रस्ििु गनुिपनेमा सो नगरी कोष मािहि सञ्चातलि र्वद्यालय िथा 
अन्य तनकायहरूको सरुक्षाका लातग पररर्ातलि जनशजक्तको पाररश्रतमक िथा अन्य प्रशासतनक खर्ि बापि 
१३ तनकायले यो वषिको खर्ि रू.१ अबि १७ करोड १ लाख नेपाल सरकारको स्रोिबाट व्यहोरेको 
देजखन्छ । नेपाली सेनालाई अन्य तनकायको सरुक्षामा खटाउने िथा सोको नेपाल सरकारको योगदान 
वा अनदुानमा देखाउने व्यवस्था गरी सोहीअनसुार र्वत्तीय र्ववरण ियार गने व्यवस्था तमलाउनपुदिछ। 
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37. भवन भाडा -  प्रथम र्वश्वयदु्धमा बहादरुी देखाउने फौजको सम्झनामा र्व∙सं∙ १९८२ मा स्थार्पि तरर्न्र 

तमतलटरी अस्पिालको सातबक भवनको संरर्ना हटाई ६ हजार ५२० वगितमटर क्षरेफलमा रु∙१ अबि 
६० करोड २३ लाख को लागिमा नेपाली सेना कलयाणकारी कोषले आधतुनक भवन तनमािण गरेको छ । 
भवनको अग्रभागमा डेन्टल अस्पिाल सञ्चालन गरेको र बाुँकी भाग भाडामा लगाउने तनणियअनसुार 
व्यापाररक प्रयोजनको एक व्यवसायीसुँग  मातसक रू.४ करोड ११ लाख ११ हजारमा भाडा सम्झौिा 
गरेको छ । उक्त भाडा सम्झौिामा अस्पिालले तनजी व्यबसायीलाई भवन हस्िान्िरण गरेको तमतिदेजख 
भाडा रकम बझुाउनपुने र भाडादर, सोको वरृ्द्ध प्रतिशि, भाडा तिने बझुाउने प्रर्क्रया, करार अवतध िथा 
धरौटीलगायिका करार सम्झौिाका आधारभिू संरर्ना र शििसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन नहनेु व्यहोरा 
उललेख छ । कोषले सम्झौिा गरी भवन हस्िान्िरण भएपतछ ६ मर्हनाको आंजशक भाडा तलने गरी भवन 
हस्िान्िरण गरेको छ । भाडाबापि यो वषि रू.१५ करोड ९१ लाख ११ हजार दाजखला भए पतन रू.२ 
करोड १ लाख ३३ हजार प्राप्त भएको छैन । सम्झौिामा आंजशक भाडा तलने व्यवस्था छैन । कोषले 
भवन हस्िान्िरण पतछ प्राप्त हनुपुने भाडा रकम असलु गनुिपदिछ । साथै भवन भाडामा लगाउुँदा नेपाल 
सरकारको सहमति तलनपुने व्यहोरा गि प्रतिवेदनमा औलँयाइएकोमा जस्थति यथावि रहेको छ । 

38. मौज्दाि उपयोग - कलयणकारी योजना तनदेशनालयले महाुँकालमा तनमािणाधीन नेपाली सेना भेरान्स िथा 
तसतभल अस्पिाल तनमािणको लातग रू.२१ करोड ४० लाख २० हजारका सेनेटरी फ्लोररङ्ग र अन्य 
आइटम िथा ढोका प्राप्त भएकोमा रू.५ करोड १३ लाख ५३ हजार मूलयका प्रयोग भई रू.१६ करोड 
२६ लाख ६७ हजार मूलय बराबरका मालसमान बाुँकी रहेको र्ववरण प्राप्त भएको छ । तनदेशनालयले 
मालसमानको र्ववरण ियार गदाि प्रयोगमा आउने गरी आवश्यकिाको पर्हर्ान गरी खररद गनुिपनेमा 
आवश्यकिाभन्दा धेरै पररमाणमा खररद गरी मौज्दािमा रहेको छ । अि: आवश्यकिाभन्दा बढी खररद 
गने कायि तनयन्रण गरी मौज्दािमा रहेका सामग्री उपयोगमा लयाउनपुदिछ। 

रार्िय प्रतिरक्षा र्वश्वर्वद्यालय र्वकास सतमति 
रार्िय प्रतिरक्षा र्वश्वर्वद्यालयको स्थापना, सञ्चालन िथा व्यवस्थापनका लातग आवश्यक भौतिक, संस्थागि 

िथा काननुी पूवािधार ियार गनि र्वकास सतमति ऐन, २०१३ अनसुार रार्िय प्रतिरक्षा र्वश्वर्वद्यालय पूवािधार 
तनमािण र्वकास सतमति (गठन) आदेश, २०७६ बमोजजम २०७७।१।१ मा सतमतिको गठन भएको हो। 

39. र्वस्ििृ पररयोजना प्रतिवेदन –  गठन आदेशमा सतमतिलाई र्वश्वर्वद्यालयको स्थापना, सञ्चालन िथा 
व्यवस्थापनको लातग आवश्यक काननुी, संस्थागि, भौतिक िथा मानव स्रोिसर्हिको र्वस्ििृ पररयोजना 
प्रतिवेदन ियार गने जजम्मेवारी र अतधकार िोर्कएअनसुार सतमतिले रू.८ अबि ३ करोड ३९ लाख 
लागि लाग्ने गरी र्वस्ििृ आयोजना प्रतिवेदन ियार गरेको छ । आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय 
उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा १६(६) बमोजजम सो प्रतिवेदन स्वीकृि नगरी सतमतिले यो वषिसम्म 
काभ्रपेलाञ्चोक जजललाको साुँगामा पेररतमटर पखािल तनमािण, खानेपानी संरर्ना तनमािण, ग्राभेल सडक 
तनमािण, र्वद्यिु संरर्ना तनमािणलगायिका कायिमा रू.१७ करोड ९५ लाख ५८ हजार खर्ि गरेको छ। 
उक्त प्रतिवेदन स्वीकृि गरी प्रतिवेदनमा उललेख भएका कायि गनुिपदिछ । 

40. कायिप्रगति - सतमतिले र्वश्वर्वद्यालय र सो अन्िगिि रहने महार्वद्यालय, अध्ययन वा अनसुन्धान केन्र 
िथा शैजक्षक र्वभागहरूको संरर्ना िथा सञ्चालन ढाुँर्ा तनधािरण गने िथा र्वश्वर्वद्यालयमा गराइने 
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अध्ययन, अनसुन्धान िथा अध्यापनका र्वषयमा रार्िय आवश्यकिाबमोजजम अन्िरािर्िय मापदण्ड 
अनरुूपको पाठ्यक्रमको मस्यौदा ियार गने कायि सम्पन्न गरेको छैन । गठन आदेशबमोजजमका कायि 
जजम्मेवारी िोर्कएको म्यादतभरै सम्पन्न गनुिपदिछ। 

नेपाली सैतनक र्वमान र्ाटिर उडान र्वकास सतमति 

नेपाली सेनाका हवाई साधनहरूलाई नागररक सेवाअन्िगिि अत्यावश्यकीय क्षेरमा तनयतमि एवं तमिव्ययी 
सेवा प्रदान गनि नेपाल सरकारले र्वकास सतमति ऐन, २०१३ अनसुार नेपाली सैतनक र्वमान र्ाटिर र्वकास 
सतमति गठन आदेश, २०७३ जारी गरी यो सतमति गठन भएको हो । 

41. र्वत्तीय र्ववरण - सतमतिको गठन आदेशमा सतमतिले नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणालीअनसुार 
आय व्यय र्हसाब ियार गनुिपने व्यवस्था छ । सतमतिले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि ढाुँर्ामा र्वत्तीय 
र्ववरण ियार गनुिपनेमा प्रातप्त र भकु्तानीको र्ववरण मार ियार गरेको छ । 

42. र्ाटिर उडान - सतमतिमा रहेका १७ जहाजमध्ये १ ममििको लातग भतूमस्थ रहेको र ६ सेवा ठदन नसक्ने 
अवस्थामा रहेकाले १० जहाजबाट २४१ घण्टा उडान गरेको छ । हवाई साधनबाट गि वषि रू.१९ 

करोड ३३ लाख ६९ हजार आम्दानी गरेकोमा यो वषि १४.९४ प्रतिशिले न्यून भई रू.१६ करोड ४४ 
लाख ६४ हजार मार आम्दानी भएको छ।उपलब्ध साधनको समजुर्ि उपयोग गनि भतूमस्थ जहाजलगायि 
अन्य जहाजको तनयतमि ममिि सम्भार गरी सञ्चालन गनुिपदिछ।  

43. बक्यौिा - सतमतिबाट प्राप्त र्ववरणअनसुार ८ तनकायबाट २०७७।७८ को र्ाटिर भाडा रू.७१ लाख १९ 
हजार र २०३४।३५ देजख २०७६।७७ सम्मको रू.१ करोड १८ लाख ३५ हजार समेि रू.१ करोड 
८९ लाख ५४ हजार उठ्न बाुँकी रहेको छ । बक्यौिा रकम सतमतिको कायिर्वतधअनसुार असलु गनुिपदिछ। 

अनगुमन िथा बेरुजू 

• अनगुमन - र्वगिका प्रतिवेदनमा रकमान्िर, आवतधक योजना कायािन्वयन, खररद व्यवस्थापन, परुाना प्रिीिपर, 
सामग्री आपूतिि, र्वत्तीय र भौतिक प्रगति, सेवा प्रवाह, पेरोल पम्पको आय लेखाङ्कनलगायिमा सधुार गनुिपने 
व्यहोरा औलँयाइएकोमा यो वषि पतन सधुार भएको छैन । र्वगिका व्यहोरा पनुरावजृत्त नहनेु गरी कायि सम्पादन 
गनुिपदिछ । 

• बेरुजूको जस्थति - यो वषि मन्रालय र मािहिसमेिका तनकायको लेखापरीक्षणबाट देजखएको बेरुजूको जस्थति 
देहायअनसुार छः 

➢ मन्रालय र मािहिसमेि १५९ तनकायमा यो वषि रू.२ अबि ३१ करोड ८२  लाख ७ हजार बेरुजू 
देजखएकोमा प्रारजम्भक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ ३ तनकायले रू.१ अबि २२ करोड ५५ लाख ९२ हजार 
फस्यौट गरेकोले रू.१ अबि ९ करोड २६ लाख १५ हजार बाुँकी रहेको छ । सोमध्ये रू.७२ करोड ४७ 
लाख ७० हजार म्याद नाघेको पेश्की रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनसूुर्ी १५ मा छ । 

➢ अन्य संस्था ३ िफि  यो वषि रू.३ करोड ३७ लाख २१ हजार बेरुजू देजखएकोमा फस्यौट नगरेकोले 
बाुँकी रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनसूुर्ी १६ मा छ । 
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 वन िथा वािावरण मन्रालय 

नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोजजम मन्रालयको कायिक्षेरमा वन िथा वािावरण 
सम्बन्धी नीति, योजना िथा कायिक्रम िजजिमा गने, कायिक्रम अनजगमन र मूल्याङ्कन गने रार्िय वन िथा वनको 
सवेक्षण, वगीकरण, नाप, नक्सा र सीमाङ्कन, तनजी, साविजतनक, सरकारी, धातमिक, सामजदार्यक, साझेदारी, कबजतलयिी, 
चक्ला वन, वन्यजन्िज आरक्षण िथा तसकार आरक्ष सीमसार क्षेर, योजना िथा कायािन्वयन, प्राणी उद्यान, वािावरण, 

जलवायज, काबिनको सेवा र सजिति, हररि गहृ गयााँसको उत्सजिन लगायिका कायि रहेका छन ्। मन्रालय र 
मािहि सरकारी कायािलय िथा संगठठि स स्था समेि ७७ तनकायबाट कायि सम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको 
छ । 

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मािहिसमेि ५८ सरकारी कायािलयको तनम्नानजसार रू.१० अबि ११ 
करोड ८२ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ: 

(रू. लाखमा) 

र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य करोबार जम्मा 
६,०७,६५ ३,६१,२० २३,६९ १९,२८ १०,११,८२ 

उजल्लजखि लेखापरीक्षण रकममा यस मन्रालयमा र्वतनयोजन भई रक्षा मन्रालयबाट खचि भएको 
रू.३ अवि ७९ करोड ६६ लाख समावेश छैन । यो वषि एक तनकायको रू. ११ करोड ४७ लाखको 
लेखापरीक्षण हजन बााँकी रहेको छ ।  

2. वािावरणीय लेखापरीक्षण - यो वषि जलवायज पररवििन र्वषयको वािावरणीय लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको 
छ । 

3. संगठठि संस्था र अन्य संस्था - यो वषि ४ संस्थाका १६ कायािलयको रू.५ अबि ९४ करोड १४  लाखको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको र २ संस्थाको लेखापरीक्षण गनि बााँकी रहेको छ ।  

4. योजना कायािन्वयन - पन्धौँ योजनाले वन, जैर्वक र्वर्वधिा र जलाधार, वािावरण िथा जलवायज पररवििन क्षेरमा 
िोकेका २६ सूचकमध्ये केही प्रमजख सूचकको पररमाणात्मक लक्ष्य र प्रगति जस्थति देहायअनजसार छ:  

तस. नं नतिजा सूचक एकाइ 
आधार वषि 

(२०७५।७६) 
२०७७।७८ 

लक्ष्य प्रगति 

1 काठ उत्पादन घन र्िट (लाख) 194 2२५ 1९4 

2 वकृ्षारोपण गररएको क्षेरिल हेक्टर (हजारमा) 4 7 2 

3 तबरुवा उत्पादन (वार्षिक) संख्या (करोडमा) 20 22 2 

4 वन्यजन्िजको पालन प्रजाति ० 2 0 

5 दिाि भएका तनजी वन र्वकास हेक्टर (हजारमा) 2 2 ० 

6 वन पैदावारको व्यावसार्यक खेिी  हेक्टर ० 400 २०0 

7 िोहोर पानीको प्रशोधन अनजपाि प्रतिशि 5 10 ० 

8 प्रशोधन नगररएको औद्योतगक िोहोर  प्रतिशि 95 90 ० 

9 िोहोर मैला प्रशोधन केन्र संख्या 2 ८ ० 

10 प्लार्िकको प्रयोग (ग्राम) प्रति व्यजि प्रति ठदन 2 2 ० 
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तस. नं नतिजा सूचक एकाइ 
आधार वषि 

(२०७५।७६) 
२०७७।७८ 

लक्ष्य प्रगति 

11 वनजन्य उद्यमको र्वकास िथा प्रवर्द्िन संख्या ० २००० १८९६ 

12 प्लार्िकको पजनः प्रशोधन गरी ियारी 
वस्िज उत्पादन गने उद्योग 

प्रतिशि 25 ४५ ० 

१३ तससा र धािजजन्य पदाथिको पजनः प्रशोधन 
गरी ियारी वस्िज उत्पादन गने उद्योग 

प्रतिशि 7 ४0 ० 

उजल्लजखि िातलकाबमोजजम आवतधक योजना अनजरूप २०७७।७८ मा ८ सूचकमा प्रगति शजन्य 
रहेको र ५ सूचकमा लक्ष्यअनजसार प्रगति न्यून रहेको छ । प्रगति शून्य रहेको मध्ये वैज्ञातनक वन 
व्यवस्थापन कायिक्रम खारेज भएको भए िापतन तनजी वन समेिको अनजगमन गने दार्यत्व मन्रालयको 
हो। 

5. बजेट विव्य कायािन्वयन -  बजेट विव्य २०७७।७८ मा उल्लेख भएका र्क्रयाकलापमध्ये ३० हररि 
उद्यान तनमािण गनजिपनेमा ९ मार भएको, १६९ हेक्टरमा कृर्ष वन प्रणाली प्रवर्द्िन गने कायिक्रम रहेकोमा 
१४१ हेक्टरमा भएको, ७५ टन सजगजन्धि िेल उत्पादन गने लक्ष्य रहेकोमा ४६ टन उत्पादन भएको, 
१ करोड थान हबिल केयर उत्पादन गने लक्ष्य रहेकोमा ६५ लाख थान उत्पादन भएको, ५०० स्थानीय 
अनजकूलन कायियोजना कायािन्वयन गनजिपनेमा २४१ मार कायािन्वयन भएको, ७ प्रदेशमा वािावरण मैरी 
उद्यान तनमािण गनजिपनेमा ४ प्रदेशमा मार भएको, सवारीसाधनको लातग यजरो-४ मापदण्ड र प्रयोगमा 
रहेको सवारीसाधनबाट हजने प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृि हजन बााँकी रहेको,  समरृ्र्द्का लातग वन 
पररयोजनाको आधार सवेक्षण कायि नभएको, सहकारी/समूहमािि ि ्जतडबजटी उत्पादन िथा खेिी र्वस्िार 
गने कायिक्रम सिालन नभएको अवस्था छ । पन्रौं योजनाले पररलजक्षि गरेका कायिक्रममध्ये यस वषि 
सम्पादन गररने भनी उल्लेख गररएका सबै र्क्रयाकलाप वार्षिक बजेट िथा कायिक्रममा समेर्टएको छैन। 
कायिक्रम कायािन्वयन नहजनज वा कम हजनजका कारण पर्हचान गरी आवश्यक बजेट व्यवस्था र कायािन्वयनमा 
प्रभावकाररिा ल्याई बजेटको लक्ष्य हातसल गनजिपदिछ । 

6. ठदगो र्वकास लक्ष्य - मन्रालयसाँग सम्बजन्धि ठदगो र्वकासका लक्ष्यहरूको प्रगति जस्थति तनम्नानजसार छ: 

क्र. सं. लक्ष्य/सूचक मापन 
आधार वषि 
सन ्२०१५ 

२०७७।७८ को 
लक्ष्य  

(सन ्२०१९) 
प्रगति 

1 िाल, तसमसार र पोखरी संरक्षण  संख्या १७२७ २५९९ ८७३ 

2 साविजतनक तनजी क्षेरमा तबरुवा रोपण हेक्टर प्रति वषि ० ५००० २५८८ 
3 औसि रुख संख्या प्रति हेक्टर ४३० ४८७ ४३० 

4 जैर्वक र्वर्वधिा र पाररजस्थतिकीय प्रणालीहरूको 
संरक्षण र ठदगो प्रयोगको लातग आतधकाररक र्वकास 
सहायिा  

प्रतिशि १.९ ० ० 

5 रुख तबरुवा प्रजाति संरक्षण  संख्या ३ ३३ १० 

6 जनावर प्रजाति संरक्षण संख्या ५ ४८ १६ 

7 जलवायज दृर्िकोणले व्यवजस्थि गाउाँहरू संख्या ० ४५ ४२ 

8 वन क्षेरले वायजमण्डलबाट शोषण गरेर तलएको कज ल 
काबिन  

तमतलयन टन्स २२७६ २५२२ ११५७.४ 
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तनधािररि लक्ष्यबमोजजमका कायिक्रमको कायािन्वयन सम्बन्धमा मन्रालयबाट प्रभावकारी रूपमा 
अनजगमन गरी प्रगति हातसल गनजिपदिछ । 

7. वन व्यवस्थापन - सार्वकमा वैज्ञातनक वन व्यवस्थापन कायिर्वतध बनाई वन व्यवस्थापन कायि हजाँदै 
आएकोमा अतनयतमििा भएको कारण उल्लेख गरी िी क्षेरमा काठ कटान कायि रोक्का राखेको छ । 
यो वषिको बजेटमा वैज्ञातनक वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट वन पैदावारलाई आतथिक र्क्रयाकलापसाँग 
जोतडने उल्लेख छ । ढलापडा, सजखड खडा, हैतसयि तबतग्रएका, प्रकोपले ढलेका र बजढो िथा उमेर पजगेका 
रुख  बढ्दो क्रममा रहेका छन।् र्हउाँद िथा सजख्खा मौसममा लागने डढेलोले यस्िा काठहरू नि हजने 
गरे िापतन प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी उपयोग हजन सकेको छैन । आवश्यकिानजसार काठ उपलब्ध 
हजन नसकेको कारण २०७७।७८ मा रू.२ अबि ३३ करोड मूल्यको काठ आयाि भएको भन्सार 
र्वभागको िथ्याङ्कबाट देजखएको छ । ढलापडा, सजख्खा खडा रुखहरूको व्यवस्थापन गरी प्राप्त हजने 
काठको सदजपयोग हजने व्यवस्था तमलाउनजपदिछ। 

8. वन र्वकास कोष - वन ऐन, २०७६ को दिा ४५ मा वन क्षेर अन्य प्रयोजनको लातग ठदएमा सो 
वापि प्राप्त रकम वनको संरक्षण, संवर्द्िन एंव प्रवर्द्िनात्मक कायि गनि वन र्वकास कोषमा जम्मा हजने 
व्यवस्था छ। मन्रालयले २०७६।७।४ मा वन र्वकास कोष स्थापना गरेकोमा वन क्षेरको भोगातधकार 
प्राप्त गने संस्थाबाट गि वषिसम्म रू.२८ करोड १६ लाख र यस वषि रू.२० करोड ९४ लाख समेि 
जम्मा रू.४९ करोड १० लाख प्राप्त गरेको देजखन्छ। उि रकम एक तनजी क्षेरको वाजणज्य बैङ्कमा 
उपयोग र्वहीन रहेकोमा २०७८।११।२६ मा कायि सिालन कोष खािामा जम्मा गरेको छ।  

पूवािधारजन्य संरचना तनमािण गदाि नि भएको जंगल एवं बोट तबरुवाको सट्टा भरण गरी वनको 
क्षेरिल कमी नआउने गरी व्यवस्थापन गने कानूनी व्यवस्था भएपतन सबै संरचना तनमािण गने तनकायले 
यस कोषमा रकम पठाएका छैनन ्। मन्रालयले समेि सोको अनजगमन गरेको छैन । वन िथा 
वकृ्षारोपणको सट्टाभरणको लातग कोषमा रकम नपठाई सम्बजन्धि आयोजनाले वकृ्षारोपण कायिक्रम 
सिालन गरेकोमा सोको र्टकाउपना, वकृ्षारोपण भएका तबरुवाको अवस्था यर्कन गरी सम्बजन्धिलाई 
तनदेशन ठदने, कारबाही गने व्यवस्था तमलाउनज पदिछ। 

9. लेखा िथा र्वत्तीय र्ववरण - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दिा ३५ मा 
प्रत्येक कायािलयले सबै प्रकारका आयव्यय िथा कारोबारको िोर्कए बमोजजमको लेखा र र्वत्तीय र्ववरण 
पेस गरी महालेखापरीक्षकबाट अजन्िम लेखापरीक्षण गराउनज पने व्यवस्था छ। मन्रालयको वार्षिक 
आतथिक र्ववरणअनजसार सोझै भ जिानी हजने अनजदान रू.४६ करोड १५ लाख २७ हजार खचि भएको 
देजखएकोमा  रू.४५ करोड ७८ लाख ९ हजारको लेखा िथा र्वत्तीय र्ववरण लेखापरीक्षणको लातग पेस 
भएको छैन। उजल्लजखि आतथिक कारोबारका सम्बन्धमा राय पेस गनि सर्कएन। ऐनको व्यवस्था 
बमोजजम महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनजपदिछ । 

10. रोयल्टी - वन तनयमावली, २०५१ को तनयम ४९ मा सरकारी जगगा अन्य तनकायलाई तलजमा ठदएमा 
रोयल्टी असजल गनजिपने व्यवस्था छ। गि वषिसम्म ५३१ संस्थालाई १९ हजार १५१ हेक्टर जगगा ७ 
देजख ४० वषिको लातग उपयोग गनि ठदएकोमा यस वषि सोको र्ववरण पेस भएन । तलजमा उपलब्ध 
गराएको जगगाको अतभलेख अद्यावतधक गरी रोयल्टी रकम असजल गनजिपनेमा अतभलेख राखेको छैन। 
तलजमा ठदएका जगगाको रोयल्टी असजली अवस्था सजतनजिि गनि अद्यावतधक अतभलेख राख्नजपदिछ । 
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11. कायि सम्पादन करार - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दिा १९ (५) मा 
बजेट िथा कायिक्रम कायािन्वयनका लातग आवश्यक प्रतििल सूचकसर्हि करार गने व्यवस्था छ । 
मन्रालयले मन्री र सजचव,  सजचव र र्वभागीय प्रमजखबीच भएको कायिसम्पादन करारको प्रगतिको मूल्याङ्कन 
गरेको देजखएन । करार अवतधमै सरुवा गने पर्द्तिले यसको कायािन्वयन र मूल्याङ्कनमा प्रभाव पारेको 
छ। कायिसम्पादन करारको प्रगति जस्थतिको मूल्याङ्कन गरी िोर्कएको कायिमा प्रभावकाररिा अतभबरृ्र्द् 
गनजिपदिछ। 

12. संगठन संरचना - मन्रालयले सार्वकको कमिचारी दरबन्दी पजन: संरचना गरी वन िथा वािावरण 
मन्रालयमा १२९, वन िथा भ-ूसंरक्षण र्वभागमा ४५६, सशस्त्र वन रक्षक ब्यारेक ५ मा ९३०, रार्िय 
तनकज ञ्ज र्वभागमा १ हजार ९४४,  वनस्पति र्वभागमा २५५,  वािावरण र्वभागमा ५५ र अन्य २ 
तनकायमा ८६ समेि ३ हजार ८५५ कमिचारीको दरबन्दी स्वीकृि गरेको छ । सेवा,  समूह सिालन 
गने मन्रालयले मािहि तनकायहरूको पदपूतिि िथा ररिको र्ववरण अद्यावतधक गरेको छैन । सेवा 
प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मानव संसाधनको अतभलेख अद्यावतधक राखी उपयजि व्यवस्थापन 
हजनजपदिछ। 

13. कायिर्वतध िथा मापदण्ड -  मन्रालयको वार्षिक कायिक्रममा प्रयोगमा रहेको सवारीसाधनबाट हजने प्रदूषण 
सम्बन्धी मापदण्ड ियार गने,  ठूला तनमािण उपकरण िथा सवारीसाधनका लातग यजरो मापदण्ड 
ियार गने, ब्लेजण्डङ् उद्योगबाट तनष्काशन हजने िोहोर पानीको मापदण्ड ियार गने, तनयम, नीति, 

रणनीति सम्बन्धी मस्यौदा ियारी, सवारीसाधनको लातग यजरो ४ मापदण्ड ियार गने, रोजगारी मापदण्ड 
तनधािरणसम्बन्धी अध्ययन गने उल्लेख भएकोमा सोसम्बन्धी मापदण्ड, नीति, तनयम ियार भएको छैन 
। त्यसैगरी तनमािण कायिमा उपभोिा सतमतिको योगदानसम्बन्धी मापदण्ड ियार गरेको देजखएन । 
कायिक्रममा िोर्कएका लगायि आवश्यक अन्य कायिर्वतध िजजिमा गनजिपदिछ। 

14. वन अतिक्रमण -  वन ऐन, २०७६ को दिा ४९ मा रार्िय वनक्षेरको अतिक्रमण गने कायि दण्डनीय 
अपराध मातनने उल्लेख छ । अतिक्रमण तनयन्रण गनि वन अतिक्रमण तनयन्रण रणनीति, २०६८ 
कायािन्वयनमा रहेको छ । मजन्रपररषद् को २०७७।२।२८ को तनणियअनजसार रार्िय वन क्षेरको साल 
िथा अन्य रुख कटान,  मजछान,  सङ्कलन िथा ओसार पसारबाट वन र्वनाश भएको सम्बन्धमा छानतबन 
गनि गठठि उच्चस्िरीय छानतबन सतमतिले प्रधानमन्रीसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनले ६५ जजल्लामा १ 
लाख ४ हजार हेक्टर वन अतिक्रमण भएको उल्लेख गरेकोमा मन्रालयबाट अतिक्रमण हटाउने 
सम्बन्धमा भएको प्रगति उल्लेख गरेको छैन । प्रतिवेदनमा पूवि-पजिम राजमागिको दजवैििि  वन क्षरे 
रहेको स्थानहरूमा अव्यवजस्थि बस्िीहरू रहेको,  कतिपय बस्िीहरू शहरको रूपमा र्वकास हजाँदै गएको, 
पातलकाहरूले अतिक्रतमि क्षेरका बस्िीमा तबजजली,  खानेपानी,  टेतलिोन आठदको व्यवस्था गरेको, मठ, 

मजन्दर, र्वद्यालय, क्याम्पस, कायािलय, खेल मैदान, पाटी, चौिारा, पाकि लगायिका साविजतनक पूवािधार बनाउाँदा 
वन क्षेरकै जगगा प्रयोग गने गरेको उल्लेख छ । वन ऐन, २०७६ बमोजजम कारबाही गरी वन क्षेरको 
संरक्षण गनजिपदिछ। 

वन जंगल अवजस्थि जगगाको प्रशासन संघीय सरकारले गने र सोही जगगामा अवजस्थि वन 
जंगल प्रदेश सरकारको कायिक्षेर तभर राखेकोले वन जंगलको प्रभावकारी संरक्षणको लातग जजम्मेवारी 
र जवािदेर्हिा स्पि देजखएन। कायिक्षरे स्पि गरी कायिसम्पादन गनजिपदिछ । 
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15. परामशि सेवा -  साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दिा २९ मा कायािलयमा उपलब्ध जनशजिबाट 
सम्पादन हजन नसक्ने काम भएमा मार परामशि सेवा खररद गनि सर्कने व्यवस्था छ । साविजतनक खररद 
तनयमावली, २०६४ को तनयम १२ मा साविजतनक तनकायले परामशि सेवाको लागि अनजमान सम्बजन्धि 
मन्रालयबाट स्वीकृि नम्सिको आधारमा ियार गनजिपने व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा 
तनम्नानजसार छन:्  

15.1 र्वतभन्न अध्ययन, सवेक्षण, अनजसन्धानलगायिका कामको लातग मन्रालयअन्िगििको रेड कायािन्वयन 
केन्रले रू.२ करोड ८८ लाख, पहाडी साना र्कसानको लातग अनजकूलन आयोजनाले रू.२ करोड ५० 
लाख, वन िथा भ-ूसंरक्षण र्वभागले रू.१ करोड ६१ लाख, वन अनजसन्धान िथा प्रजशक्षण केन्रले रू.३ 
करोड ९१ लाखसमेि यो वषि परामशि सेवामा रू.१० करोड ९० लाख खचि लेखेकोमा परामशि सेवाको 
लागि अनजमान ियार गनि आवश्यक नम्सि मन्रालयबाट स्वीकृि भएको देजखएन । पाररश्रतमक दर 
निोकेकोले आधार बेगर लागि अनजमान ियार गरी पाररश्रतमकलगायि र्वतभन्न आइटममा पटक पटकको 
तनणियअनजसार िरक िरक दर राखेको छ । परामशि सेवाको लागि अनजमानमा एकरूपिा ल्याउन 
मन्रालयले नम्सि स्वीकृि गरी लागू गनजिपने व्यहोरा गिर्वगि वषि समेि औलँ्याइएकोमा सजधार भएको 
छैन। नम्सिसम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गरी तनयमन गनजिपदिछ । 

15.2 सम्बजन्धि तनकायमा उपलब्ध जनशजिबाट हजन नसक्ने आधार र कारण स्पि नखजलाई आफ्नै 
जनशजिबाट गनि सर्कने कामको लातग पतन परामशि सेवा खररद गरेको देजखयो। उपलब्ध जनशजिको 
पयािप्त उपयोग गरी परामशिदािा मातथको तनभिरिा घटाउनजपदिछ। 

15.3 परामशिदािाहरूले प्रस्िावमा पाररश्रतमक, शोधभनाि हजने खचि र प्रोतभजनल सम आइटमको छजट्टा छज टै्ट दर 
पेस गरेको आधारमा सम्झौिा गरेकोमा शोधभनाि हजने शीषिकको रकमलाई लमसममा पररवििन गरी र्वल 
भरपाई पेस गनि नपने गरी वन िथा भ ूसंरक्षण र्वभागले रू.२३ लाख ७३ हजार, वन अनजसन्धान िथा 
प्रजशक्षण केन्रले रू.१ करोड ६ लाख १६ हजार,  रािपति च जरे िराई मधेश संरक्षण र्वकास सतमतिले 
रू.४३ लाख १० हजारसमेि रू.१ करोड ७२ लाख ९९ हजार र्वल भरपाई बेगर भ जिानी ठदएका 
छन ्। शोधभनाि शीषिकको खचिमा कायािलयले तनयन्रण गरेको देजखाँदैन । वास्िर्वक खचिको आधारमा 
शोधभनाि हजनजपदिछ। 

15.4 परामशिदािामािि ि ्भएको अध्ययन, अनजसन्धानको प्रतिवेदनहरूको अतभलेख अद्यावतधक नगरेकोले उपयोग 
अवस्था यर्कन हजन सक्ने देजखदैन । हरेक वषि अध्ययन अनजसन्धान गने िर िी अनजसन्धानका 
तनष्कषिहरूको कायािन्वयन नगने वा र्ढलो गने कारण खचिको प्रभावकाररिा र उपलजब्ध अपेक्षाकृि हजने 
देजखदैन । अिः आवश्यक अध्ययन एवं अनजसन्धानको लातग मार परामशि सेवा तलने, परामशिदािाबाट 
प्राप्त प्रतिवेदनको अतभलेख राख्न े र प्रतिवेदनको उपयोग हजने वािावरण ियार गरी खचिको सदजपयोग 
सजतनजिि गनजि पदिछ।  

16. वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन - वािावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दिा ३ मा वािावरणीय परीक्षण एवं 
मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन स्वीकृतिका लातग सम्बजन्धि तनकायमा पेस गनजिपने व्यवस्था छ । वािावरण 
संरक्षण तनयमावली, २०७७ को तनयम ९ मा प्रारजम्भक वािावरणीय परीक्षण १५ ठदन तभर र वािावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्कन ३५ ठदन तभर स्वीकृि गनजिपने व्यवस्था छ । यो वषि पेस भएकोमध्ये १४ र गि 
र्वगि वषिमा पेस भएको मध्ये ४९ समेि मन्रालयले यस वषि ६३ प्रतिवेदन स्वीकृि गरेको छ । उि 
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प्रतिवेदनमध्ये ९ प्रतिवेदनको परीक्षण गदाि पेस भएको िथा स्वीकृि भएको तमति देहाय बमोजजम देजखएको 
छ: 

क्र. सं. 
 

आयोजनाको नाम 

वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 

पेस भएको तमति 
पराचार िथा 
प्रमाण सङ्कलन 

अवतध 
स्वीकृि तमति स्वीकृतिको लातग 

लागेको ठदन 

१ सजपर काबेली खोला ए जलर्वद्यजि आयोजना २०७८।१।१५ ४१ २०७८।३।४ ४९ 

२ सजपर काबेली खोला जलर्वद्यजि आयोजना २०७७।१२।२६ ७२ २०७८।३।२० ८४ 

३ उत्तर दजक्षण लोक मागि २०७६।७।१८ २४१ २०७७।४।२१ २७३ 

४ 
मध्य पहाडी सडक (नेपालथोक - 

बाहजनेपाटी खण्ड) २०७६।६।१० ४९४ २०७७।११।१९ ५१९ 

५ न्यूरो हजस्पटल स्त्तरोन्नति, र्वराटनगर २०७६।३।१५ ३१३ २०७८।१।१२ ६६७ 

६ बााँदरमजढे खोला पजल, जचिवन २०७६।३।१ ६१५ २०७८।१।१६ ६७५ 

७ सहकारी शीि भण्डार, सप्तरी २०७६।२।१७ ६९० २०७८।१।३० ७१३ 

८ कालीगण्डकी दाना उद्योग, स्याङजा २०७५।६।१८ ६५० २०७७।६।६ ७१८ 

९ ब्रजमादी जलर्वद्यजि आयोजना, कास्की २०७५।६।२४ ७५३ २०७७।७।२६ ७६२ 

वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृि गनि प्रर्क्रयागि अवतध ७६२ ठदनसम्म लागेको 
देजखन्छ । यसमा पराचार िथा प्रमाण सङ्कलन गनि ७५३ ठदनसम्म लागेको एवं मन्रालयले समेि 
िोर्कएको समयमा स्वीकृि गरेको पाइएन । वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृि गनि भएको 
र्ढलाइले योजनाहरू कायािन्वयन गनि र्ढलाइ हजन गएको परामशिदािा र तनमािण व्यवसायीको समय र मूल्य 
समायोजनको समयावतध बढाउनज पने अवस्थाले लागि बढ्ने अवस्था छ । िसथि मन्रालयले 
सरोकारवालाहरूसाँग समन्वय गरी वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको स्वीकृति कानूनले िोकेको म्याद तभरै 
ठदने व्यवस्था तमलाउनज पदिछ ।  

17. प्रदूषण - जलवायजको क्षेरमा तनधािररि रार्िय योगदान, रार्िय अनजकूलन योजना, शून्य काविन उसजिन 
रणनीति, रार्िय जलवायज िथा अन्य क्षेरगि नीतिले गरेको व्यवस्था कायान्वयन गनि सन ्२०५० सम्मका 
लातग रू.१ खबि बजेटको आवश्यकिा पने पूवि सम्भाव्यिा अध्ययनबाट देजखएको छ। सो आधारमा 
कायियोजना सर्हि काम गने, स्रोि जजटाउन र्वकास साझेदारसाँग वािाि र छलिल गने, अन्िरािर्िय समजदायसंग 
समन्वय लगायिका कायि गरी राजधानी एवं मजलजकमा प्रदूषण न्यून गने नीतिगि एवं कायिगि व्यवस्था 
तमलाउन सकेको छैन । प्रदूषण घटाउने प्रकृतिको कायिलाई प्राथतमकिा ठदनज पनेमा गाउाँपातलकास्िरमा 
सचेिनाको नाउमा तसधै तनजिि रकम खचि गने गरेको देजखयो।अन्िरािर्िय अभ्यास र स्थानीय अवस्थालाई 
सम्बोधन हजनेगरी कायिक्रम स्वीकृि एवं कायािन्वयन गरी मजलजकलाईं प्रदजषणमजि रािको रूपमा लैजानेििि  
कदम चाल्नजपदिछ । 

18. वैदेजशक सहायिाको उपयोग - दाि ृतनकायको अनजदान िथा ऋण सहयोगमा सिातलि तनम्न ३ आयोजनामा 
रू.९ अबि २ करोड ३८ लाख खचि गने सम्झौिा भएकोमा २०७७।७८ सम्म रू.२ अबि ९७ करोड २८ 
लाख खचि भएको छः                           
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 (रू. लाखमा) 

तस.नं आयोजनाको नाम दाि ृतनकाय 
आयोजना 
सिातलि 
जजल्ला 

शजरु वषि 
आयोजना 
सम्पन्न हजन े

वषि 

सम्झौिा 
रकम खचि खचि प्रतिशि 

१ रेड कायािन्वयन केन्र  र्वश्व बैङ्क नेपालभर जनवरी 
२०१७ 

तडसेम्बर 

२०२२ 

५६८७ ४३०२ ७५% 

२ पहाडी के्षरका साना र्कसानको 
लातग अनजकूलन आयोजना 

आइिाड ७ जजल्ला िेब्रजअरी 
२०१५ 

माचि २०२१ ३४५०० २४५२६ ७१% 

३ च जरे उत्थानशील आयोजना जजतसएि ११ जजल्ला मे २०२० मे २०२७ ५००६० ९०० १.८०% 
जम्मा ९०२३८ २९७२८  

रेड कायािन्वयन केन्रको आयोजना कायािन्वयन अवतध ९२ प्रतिशि समाप्त हजाँदा ७५ प्रतिशि, पहाडी 
क्षेरको साना र्कसानका लातग अनजकूलन आयोजनाको ८९ प्रतिशि अवतध समाप्त हजाँदा ७१ प्रतिशि,  च जरे 
उत्थानशील आयोजनाको १७ प्रतिशि अवतध समाप्त हजाँदा १.८० प्रतिशि कायिप्रगति भएको देजखन्छ । 
कायािन्वयनमा र्ढलाई गरी कम खचि हजन गएकोले वैदेजशक सहायिाको पयािप्त उपयोग हजन सकेको छैन । 
बााँकी अवतधमा िोकीएअनजसार कायिक्रम सिालन गनि आयोजनाहरूले ध्यान ठदनजपदिछ।  

19. प्रदूषण तनयन्रण शजल्क - आतथिक ऐन, २०७७ को दिा १३ मा नेपालतभर तबक्री र्विरण हजने पेट्रोल 
िथा तडजेलमा प्रतितलटर रू.१।५० का दरले  प्रदूषण तनयन्रण शजल्क लगाई असजल गररने व्यवस्था 
छ। उि व्यवस्था बमोजजम यो वषि रू.३ अबि ३८ करोड २५ लाखसमेि २०६५।६६ देजख 
२०७७।७८ सम्म रू.१२ अबि ८१ करोड ३१ लाख राजस्व असजल गरी सजिि कोष दाजखला गरेको 
देजखन्छ । सो रकम प्रत्यक्ष रूपमा प्रदूषण तनयन्रण एवं रोकथाम गने कायिमा खचि गरेको नदेजखएकोले 
जजन प्रयोजनको लातग शजल्क उठाएको हो सोही कायिक्रममा खचि गने व्यवस्था तमलाउनजपदिछ । 

वन िथा भ-ूसंरक्षण र्वभाग 

वनको प्रभावकारी व्यवस्थापन, संरक्षण र संवर्द्िन गरी सविसाधारण जनिालाई काठ, दाउरा लगायि वन 
पैदावारको सरल र सजलभ िररकाले उपलब्ध गराउने उदे्दश्यले २०५० सालमा र्वभागको स्थापना भएको हो । 
र्वभाग मािहि ४ बहृि जलाधार व्यवस्थापन केन्र, १ संघीय जलाधार व्यवस्थापन स्रोि केन्र, ४ वन बीउ 
प्रयोगशाला िथा भण्डारण केन्र र १ सशस्त्र वन रक्षक िातलम केन्र रहेका छन ्।  

20. क्षरेगि बजेट - वनको समजजचि व्यवस्थापन गरी वनलाई समरृ्र्द्को आधार बनाउने उदे्दश्यले 
वन कायिक्रमका लातग रू.२ करोड बजेट  र्वतनयोजन भएको छ । र्वतनयोजजि बजेटमध्ये जाजरकोट 
जलाधार व्यवस्थापन केन्रबाट मार रू.१ करोड ८० लाख (९० प्रतिशि) खचि भएको छ। 
र्वभाग अन्िगिि ५ बहृि ्जलाधार केन्र रहेकोमा एउटा केन्रबाट मार कायि सिालन गदाि समग्र जलाधार 
व्यवस्थापन हजन सक्ने देजखाँदैन। रािव्यापी कायिक्षेर भएको र्वभागले उि कायिक्रमको ९० प्रतिशि 
रकम एउटै केन्रबाट खचि गनािले कायिक्रम आवश्यकिाको आधारमा िय भएको िथा क्षेरगि 

रूपमा  समान र्विरण भएको देजखएन। वनलाई समरृ्र्द्को आधार बनाउने कायिक्रमका लातग लजक्षि 
कायिक्रम र र्वतनयोजजि बजेटले नतिजा ठदने अवस्था छैन । सन्िजतलि रूपले बजेट र्वतनयोजन गरी 
कायािन्वयन गनजिपदिछ ।  
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21. कायिर्वतधको पालना - स्थानीय िहसाँगको साझेदारीमा शहरी वन र्वकास कायिक्रम सिालन कायिर्वतध, 
२०७७ को बजाँदा नं ११ मा सक्कल तबल भरपाई र सम्बजन्धि स्थानीय िहको योजना अनजगमन िथा 
मूल्याङ्कन सतमतिको प्रतिवेदन पेस भए  पिाि ्मार भ जिानी ठदनजपने व्यवस्था छ। र्वभागले ४ स्थानीय 
िहलाई सडक र्कनारामा तबरुवा लगाउने कामको लातग सक्कल र्वल भरपाई र प्रतिवेदन बेगर रू.१ 
करोड ९ लाख ९३ हजार भ जिानी गरेको छ । कायिर्वतधको पालना हजनजपदिछ ।  

22. अनजदान - वनजन्य उद्यम प्रवर्द्िन िथा र्वकासका लातग अनजदान सम्बन्धी कायिर्वतध, २०७५ को बजाँदा 
४.३ मा अनजदान रकमको लेखापरीक्षण दिािवाला लेखापरीक्षकबाट गराउनजपने व्यवस्था छ। र्वभागले 
प्रस्िाव पेस गने ४०० समूहमध्ये ८५ समूहलाई रू.२ लाख देजख रू.७ लाख ५० हजारका दरले 
जम्मा रू.१ करोड ६१ लाख ५२ हजार अनजदान ठदएको छ। अनजदान रकमको अद्यावतधक अतभलेख 
नराखेको, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस नगरेको एवं प्रतिवेदन पेस नगने समूह र संघ संस्थालाई िाकेिा वा 
अन्य कारवाही पतन नगरेकोले अनजदानको अनजगमन पक्ष प्रभावकारी देजखएको छैन । अनजदान ठदाँदा आय 
आजिन र रोजगारीमा वरृ्र्द् हजने, अनजदानबाट सम्पाठदि हजने कायिमा सरोकारवाला समेि उत्प्ररेरि हजने गरी 
प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयन गनजिपदिछ । 

वन अनजसन्धान िथा प्रजशक्षण केन्र 

23. इन्टनिशीप कायिक्रम - वन अनजसन्धान रणनीति, २०७३ र पन्रौँ योजनामा उल्लेख भए बमोजजम 
अनजसन्धान तनकाय, र्वश्वर्वद्यालय र अन्य संघ/संस्थासाँग समन्वय, सहकायि र साझेदारी गरी वन सम्बन्धी 
अध्ययन, अनजसन्धान, शोध र क्षमिा अतभवरृ्र्द् गने कायिक्रम स्वीकृि गरी रू.१ करोड ४४ लाख २९ 
हजार खचि गरेको छ ।  

केन्रले इन्टनिशीप कायिक्रम सिालन तनदेजशकाको व्यवस्थाअनजसार सहजीकरण सतमति गठन 
नगरेको, र्वश्वर्वद्यालय/अध्ययन संस्थान/कलेजहरूबाट प्रस्िाव आशयपर माग नगरेको, आफ्नो 
पाठ्यक्रममा इन्टनिको व्यवस्था भएका इच्छजक र्वश्वर्वद्यालय/अध्ययन संस्थान/कलेजहरूको सूची ियार 
नगरेको, इन्टनि छनौट गदाि साविजतनक सूचना नगरेको, सजपररवेक्षक निोकेको, इन्टनिजशप कायिक्रम 
सम्पन्न भएपिाि इन्टनि िथा सजपररवेक्षकले वन अनजसन्धान िथा प्रजशक्षण केन्रमा प्रतिवेदन नबजझाएको 
लगायिका कमी कमजोरी रहेको हजाँदा प्रभावकारी रूपमा कायिक्रम सिालन गनि तनदेजशकाको पूणिरूपमा 
पालना गनजिपदिछ । 

वनस्पति र्वभाग 

नेपालमा पाइने वानस्पतिक स्रोि र्वर्वधिाको अन्वेषण, सङ्कलन, पर्हचान, संरक्षण, अध्ययन, अनजसन्धान र 
तिनीहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन गने,  र्वद्यमान रासायतनक ित्वहरूको अध्ययन, अनजसन्धान, ठदगो उपयोग 

लगायिका कायि गरी देशको र्वकासमा टेवा पजर् याउने उदे्दश्यले २०१६ सालमा यस र्वभागको स्थापना भएको हो।  

24. राजस्व असजली - वार्षिक कायिक्रमअनजसार  उच्च माग रहेका गजणस्िरीय िथा स्वस्थ तबरुवा उत्पादन गरी 
लागि मूल्यको ५० प्रतिशि अनजदान ठदने र ५० प्रतिशि राजस्व तलई तबरुवा र्विरण गनि रू.४० लाख 
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खचि भएकोमा ५० प्रतिशिले हजने रू.२० लाख राजस्व असजल गनजि पनेमा राजस्व प्राप्त भएको छैन। 
अि: तबरुवा उत्पादन र र्विरणको अतभलेख ियार गरी राजस्व असजल गनजिपदिछ ।  

रार्िय तनकज ञ्ज िथा वन्यजन्ि ज संरक्षण र्वभाग 

वनस्पति, वन्यजन्िज र भ-ूदृश्यहरूको संरक्षण, सम्वर्द्िन िथा व्यवस्थापन गने उदे्दश्यले २०२९ मा र्वभाग 
स्थापना भएको हो । र्वभाग अन्िगिि १२ रार्िय तनकज ञ्ज, ६ संरक्षण क्षेर, १ वन्यजन्िज आरक्ष, १ जशकार आरक्ष 
सर्हि २० संरजक्षि क्षेर र १३ मध्यविी क्षेर रहेका छन ्।  

25. संरजक्षि क्षरे अतिक्रमण - रार्िय तनकज ञ्ज िथा वन्यजन्िज संरक्षण ऐन, २०२९ को दिा ५ मा तनकज ञ्जको 
कज नै भाग कब्जा गनि,  आवादी गनि,  खेिी गनि वा कज नै बाली उब्जाउन वा काट्न, घरपालजवा जीवजन्िज वा 
पन्छी चराउन वा वनपैदावर हानी नोक्सानी पजर् याउन र खतनज तनकाल्न नपाइने व्यवस्था छ । र्वभाग 
अन्िगििको संरजक्षि क्षेरको ४ हजार ५८६ हेक्टर जगगा अतिक्रमण भएकोमा यस वषि ३५ हेक्टर जगगा 
मार अतिक्रमण मजि गरेको देजखन्छ । कानूनअनजसार कारबाही गरी संरजक्षि क्षेर अतिक्रमण मजि 
गराउनज पदिछ । 

26. मौज्दाि - वन्यजन्िजवाट हजने क्षतिको राहि सहयोग तनदेजशका, २०६९ अन्िगिि १४ प्रकारका 
वन्यजन्िजबाट मानवीय र पशजधनको क्षति भएमा राहि र्विरण गरी खचि नभई बााँकी रहेको रकम संघीय 
सजिि कोष दाजखला गनजिपने व्यवस्था छ । यो वषि वन्यजन्िजवाट हजने क्षतिको राहि र्विरणको लातग 
२० संरजक्षि क्षेरलाई रू.१४ करोड १० लाख तनकासा गरेकोमा र्वभाग र अन्िगििका कायािलयको 
कायि सञ् चालन खािामा रू.५ करोड ९३ लाख बााँकी रहेको छ । राहि र्विरण गरी वषािन्िमा बााँकी 
रकम संघीय सजिि कोषमा दाजखला गनजिपदिछ । 

27. मानव िथा वन्यजन्िज संरक्षण -  र्वभागबाट प्राप्त र्ववरणअनजसार यस वषि वन्यजन्िजबाट ४० जना मतृ्यज, 
सख्ि िथा सामान्य घाइिे, पशजधन अन्नबाली, घरगोठ क्षति लगायिका ८ हजार १५५ घटना घटेको र 
वन्यजन्िज ििि  सडक दजघिटना, कज करको आक्रमण िथा चोरी जशकारी लगायिका कारणबाट ५७३ 
वन्यजन्िजको मतृ्यज भएको देजखन्छ । अि: मानव-वन्यजन्िजद्वन्द्व बढेको र राहि र्विरण रकम पतन वरृ्र्द् 
हजाँदै गएकोले मानव वन्यजन्िज द्वन्द र क्षति न्यूनीकरण ििि  ध्यान ठदनजपने देजखन्छ । 

28. मजद्दा िस्यौट जस्थति - रार्िय तनकज ञ्ज िथा वन्यजन्िज संरक्षण ऐन, २०२९ र सो अन्िगििका तनयमावली 
र्वपरीि रार्िय तनकज ञ्ज, वन्यजन्िज आरक्ष, जशकार आरक्ष, संरक्षण क्षेर िथा मध्यविी क्षेरमा तनर्षर्द् 
कायिहरू गनेलाई अनजसन्धान िथा िहर्ककाि सम्पन्न भएपतछ मजद्दा हेने अदालि वा िोर्कएको अतधकारी 
समक्ष पेस गनजिपने उल्लेख छ । गि वषि वन अपराध सम्बन्धी ८८ मजद्दा िस्यौट हजन बााँकी रहेकोमा 
यो वषि ८३ थपसमेि १७१ मध्ये ६३ िस्यौट भई १०८ मजद्दा िस्यौट हजन बााँकी देजखन्छ । त्यस्िै 
गि वषि वन्यजन्िज अपराधसम्बन्धी ८९ मजद्दा िस्यौट हजन बााँकी रहेकोमा यो वषि ८६ थपसमेि १७५ 
मजद्दा मध्ये ८२ िस्यौट भई ९३ मजद्दा िस्यौट हजन बााँकी देजखन्छ ।  

29. उत्खनन ्स्वीकृि - वन र्वभाग, रार्िय तनकज ञ्ज िथा वन्यजन्िज संरक्षण र्वभाग र अरुण िेस्रो जलर्वद्यजि 
आयोजनाबीच भएको सम्झौिापरको बजाँदा नम्बर १० मा वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी जजल्ला वन 
कायािलय र मकालज बरुण रार्िय तनकज ञ्जबाट पूवि अनजमति तलई सो को दस्िजर बजझाई ढजङ्गा, तगट्टी, बालजवा 
उत्खनन ्िथा सङ्कलन गरी प्रयोग गनजिपने उल्लेख छ। िर आयोजनाले ठूलो पररमाणमा ढजङ्गा, तगट्टी, 
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बालजवा उत्खनन िथा सङ्कलन गरी प्रयोग गरेकोमा तनकज ञ्ज कायािलयबाट स्वीकृति तलएको र रोयल्टी 
बजझाएको छैन । वािावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र तनयमावली, २०७७ अनजसार कारवाही गनजिपदिछ ।   

30. सम्झौिा कायािन्वयन - रार्िय तनकज ञ्ज िथा वन्यजन्िज संरक्षण र्वभाग र नेपाल आयल तनगमबीच 
२०७५।१०।१७ मा भएको सम्झौिाको बजाँदा नं ४ अनजसार पेट्रोतलयम पाइपलाइन तनमािण गनि ३ 
हेक्टर सरकारी वन क्षेरको जगगा प्रयोग गरेकोमा पसाि रार्िय तनकज ञ्ज कायािलयले िोकेको स्थानमा 
कटान गरेको ८८ हजार १६३ रुख तबरुवाको सट्टा १ तबरुवा बराबर २५ तबरुवा रोपी ६ वषिसम्म 
स्याहार सजसार गरी हस्िान्िरण गनजिपनेमा हालसम्म वकृ्षारोपण गने वा सोको लातग तनकज ञ्जलाई रकम 
ठदने कायि गरेको छैन । संझौिानजसार वकृ्षारोपण गनजिपदिछ । 

31. उपभोिा सतमति - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७ को उपतनयम (१) मा एक 
करोड रुपैयााँसम्म लागि अनजमान भएको तनमािण कायि वा सोसम्बन्धी सेवा सोही स्थानमा बसोबास गने 
बातसन्दा र त्यस्िो सेवा उपभोग गने समजदाय मार रहेको उपभोिा सतमति वा लाभग्राही समजदायबाट 
गराउन वा प्राप्त गनि सर्कने उल्लेख छ । जचिवन रार्िय तनकज ञ्ज कायािलयले तनकज ञ्जको तभरी क्षेरमा 
सिालन हजने वनपथ तनमािण िथा व्यवस्थापनका लातग ४ उपभोिा सतमतिसाँग रू.२ करोड २५ लाख 
२९ हजारको सम्झौिा गरी रू.६५ लाख ६६ हजार पेश्की उपलब्ध गराएको छ। तनकज ञ्जको क्षरेमा 
लाभग्राही पतन नभएका वा उपभोग गने समजदायको प्रतितनतध पतन नहजनेमा उपभोिा सतमतिसंग सम्झौिा 
गरी कायि गराउनज तनयमसम्मि नभएकोले यस्िो कायिमा तनयन्रण हजनजपदिछ । 

32. अनाि हस्िान्िरण - अनाि संरक्षण गनि रार्िय प्राकृतिक संरक्षण कोष िथा यू.एस.एड. को र्वत्तीय िथा 
प्रार्वतधक सहायिामा कोशीटप्पज वन्यजन्िज आरक्षणबाट १२ र जचतडयाखाना जावलाखेलबाट ३ समेि 
१५ अनाि २०७३ मा जचिवन रार्िय तनकज ञ्जमा स्थानान्िरण गरेको तथयो । वन क्षेरमा इन्क्लोजर 
तनमािण गरी राखेको िी अनािमध्ये गि वषिसम्म मतृ्यज भई वााँकी रहेका १३ मध्ये २०७७।७८ मा १० 
अनाि प्राकृतिक िथा अन्य कारणबाट मतृ्यज भई हाल ३ मार जजवीि रहेको र्ववरण प्राप्त भएको छ । 
अनाि व्यवस्थापनमा २०७६।७७ र ०७७।७८ मा  रू.६३ लाख ६९ हजार खचि भएिा पतन अनािको 
संरक्षणमा अपेजक्षि सिलिा प्राप्त भएको देजखएन । अध्ययन अनजसन्धानका आधारमा अनाि 
स्थानान्िरणलाई व्यवजस्थि र ठदगो िजल्याउन सम्बजन्धि क्षेरले ध्यान ठदनजपदिछ । 

वािावरण र्वभाग 

वािावरण व्यवस्थापनको अवधारणालाई स्थानीयस्िरसम्म पजर् याउने, नेपालको जलवायज पररवििनका कारण 
तसजजिि समस्याहरूलाई समाधान गनि सरकारी, गैरसरकारी एवं तनजी क्षेरबीच समन्वय कायम गने र वािावरण 
व्यवस्थापनको प्रभावकारी अनजगमन एवं वािावरण क्षेरमा उपलब्ध सम्भावना िथा अवसरहरूको पूणि उपयोग 
गनि २०६९ सालमा र्वभागको स्थापना भएको हो ।    

33. प्रदूषण तनयन्रण - वायज प्रदूषणको रोकथाम र तनयन्रण गरी नागररकको स्वच्छ र स्वस्थ वािावरणमा 
बााँच्न पाउने अतधकार सजतनजिि गनि काठमाडौं उपत्यकाको लातग वायज गजणस्िर व्यवस्थापन कायियोजना, 
२०७६ लागज भएको छ। कायियोजनाले २ वषि तभर सिालनमा रहेका इाँट्टा भट्टाहरूमा नयााँ प्रर्वतधको 
प्रवद्विन गने, इाँटाको र्वकल्पको रूपमा प्रयोग हजने तनमािण सामग्रीहरूको अध्ययन गरी प्रवर्द्िनका कायिक्रम 
सिालन गने, इाँटा उद्योगहरूमा प्रयोग गनि सर्कने स्वच्छ प्रर्वतध सम्बन्धी अध्ययन अनजसन्धान गने र 
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अध्ययनका नतिजाका आधारमा कायािन्वयन गदै लैजाने, अस्पिालजन्य िोहोर व्यवस्थापनमा अटोक्लेतभङ 
प्रर्वतध लगायिका नबातलने प्रर्वतधलाई प्रविद्घन गने, दैतनक रूपमा परपतरकाहरूमा वायज गजणस्िर सम्बन्धी 
सूचना प्रकाजशि गने र भट्टी िथा बोइलर भएका िथा उत्पादन प्रर्क्रयामा इन्धन बाल्ने उद्योगहरूको 
डाटाबेश बनाउने उल्लेख गरेकोमा िी कायिहरू २०७८ माघसम्म पतन शजरु भएको देजखएन। साधन 
श्रोि व्यवस्था गरी िोर्कएका कायिक्रम कायािन्वयन गनजिपदिछ । 

34. प्रदूषण जााँच - वािावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दिा १५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना 
प्रकाशन गरी कज नै सवारीसाधन, यन्र उपकरणबाट हजने प्रदूषण न्यूनीकरण वा तनराकरण गनिको लातग 
प्रदूषण तनयन्रण सम्बन्धी मापदण्ड तनधािरण गनि सक्ने र स्वास्थ्य एवं वािावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पाने 
गरी प्रदूषण गनि वा गराउन नहजने व्यवस्था छ। र्वभागबाट प्राप्त प्रतिवेदनअनजसार २०७७।७८ मा 
प्रदूषण तनयन्रणअन्िगिि तडजल िथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनको प्रदूषण जााँच कायि प्रदेश १ का 
झापा, इलाम र ओखलढजङ्गा जजल्लामा एक एक ठदन मारै गरेको छ। पेट्रोलबाट चल्ने १०५ सवारीसाधन 
परीक्षण गदाि समग्रमा ४६ प्रतिशि र तडजलबाट चल्ने ७४ सवारीसाधन परीक्षण गदाि ९३.७५ प्रतिशि 
सवारीसाधन मापदण्डअनजसार नभएको उल्लेख छ । प्रदूषण परीक्षणको दायरा बरृ्र्द् गरी मापदण्ड पूरा 
नगरी सवारीसाधन सिालन गने कायि तनयन्रण गनि समन्वयात्मक भतूमका तनवािह गनजिपदिछ । 

35. वायज गजणस्िर - नेपाल सरकारले िोकेको मापदण्डअनजसार हावामा पाइने मतसना धूलोका कण पार्टिकज लेट 
म्याटर (पी.एम.) २.५ को दैतनक औसि मापदण्ड ४० माइक्रोग्राम प्रति घनतमटर हजनजपनेमा वायज गजणस्िर 
मापन केन्रहरूको िथ्याङ्कअनजसार काठमाडौँको रत्नपाकि मा २३० ठदनमध्ये ७८ ठदन, लतलिपजरको पजल्चोक 
केन्रमा ५१ ठदनमध्ये ३ ठदन, काभ्रकेो धजतलखेल केन्रमा २४१ ठदनमध्ये २९ ठदन, भिपजरमा २१४ 
ठदनमध्ये ३७ ठदन, जचिवनको सौराहामा १९३ ठदनमध्ये ८० ठदन, लतलिपजरको भैँसेपाटीमा ३५९ ठदन 
मध्ये १४० ठदन, लजजम्बनीमा २८ ठदनमध्ये १२ ठदन, नेपालगन्जमा ३१२ ठदनमध्ये ५१ ठदन, झापाको 
दमकमा १५८ ठदनमध्ये १०९ ठदन, बाराको तसमरामा १८५ ठदनमध्ये ९० ठदन र काठमाडौँको 
शंखपाकि मा २५२ ठदनमध्ये ३३ ठदन धूलोको कण रार्िय मापदण्डभन्दा बर्ढ देजखयो । प्राप्त 
िथ्याङ्कको र्वश्लषेण गरी वायज प्रदूषण हजने कायि तनयन्रण गनि थप नीतिगि एवं प्रर्क्रयागि व्यवस्था 
तमलाउनजपदिछ । 

रेड कायािन्वयन केन्र  

वन संरक्षण गरी वायजमण्डलमा रहेको हररिगहृ गयााँस र काबिन डाइअक्साइड प्राप्त गरी भण्डारण गने र 
वनबाट हजने काविन उत्सजिनमा कमी ल्याई जलवायज पररवििनको असरलाई न्यूनीकरण गने उदे्दश्यले केन्रको 
स्थापना भएको हो ।  

36. सम्झौिा कायािन्वयन - नेपाल सरकार र र्वश्व बैङ्कबीच भएको रेड कायािन्वयन सम्बन्धी सम्झौिामा 
उल्लेख भएका काठ बजार र आपूतिि शंृ्रखला स्थार्पि गने, रोयल्टी दर पररमाजिन गने, रेड प्लस र 
काबिन उत्सजिन न्यूनीकरण कायि गनि वनमा आधाररि जीर्वकोपाजिन र उद्यमशीलिा प्रवर्द्िन गनि, ठदगो 
वन व्यवस्थापनका लातग तसजल्भकल्चरल अभ्यास र प्रकृतिमा आधाररि पयिटन कायिक्रमको र्वकास, 

काबिन रजजिी संयन्रको र्वकास र संस्थागि गने लगायिका कायिक्रमहरू वार्षिक कायिक्रममा समावेश 
भएको पाइएन।  
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कायिक्रममा समावेश भएिापतन वन काविन मापन िथा वन क्षेर सवेक्षण उपकरण खररद, 

उत्सजिन न्यूनीकरण जनचेिना कायिक्रम, तनजी वन धनीलाई काविन व्यापारमा सहभागी गराउने सम्बन्धी 
अध्ययन, बायोमेर्ट्रक प्रयोगशाला व्यवस्थापन र िातलम, वन व्यवस्थापन मापदण्ड, कायिर्वतध ियारी 
लगायिका कायिक्रम सिालन भएको छैन । आयोजनाका महत्वपूणि र्क्रयाकलाप सिालन नहजाँदा 
आयोजना अवतध तडसेम्वर २०२२ सम्म िोर्कएका उदे्दश्य हातसल गनि कठठनाइ हजने देजखन्छ । 

37. काबिन मापन - केन्रले यस वषि काबिन मापनसाँग सम्बजन्धि एलोमेर्ट्रक इक्वेशन अि मेजर स्पाइसेस 
ियार गने कायिको लातग उपकरण खररद, आकि  जजआईएस सफ्टवेयर, हट एयर ड्रायर खररद लगायिका 
कायिमा रू.९७ लाख ४ हजार खचि गरे िापतन उि एलोमेर्ट्रक इक्वेशन ियार गरेको छैन । नमूना 
प्लटका िथ्याङ्क, दूर संवेदनशील नक्शाहरू, उत्सजिनका कारक ित्वहरू आठदको प्रयोग गरी वन श्रोि 
र्वश्लषेण, काबिन गणना र उत्सजिन न्यूनीकरणको िथ्याङ्क र्वश्लषेण, एमआरभी सम्बन्धी िथ्याङ्क ियारी िथा 
एकीकृि आवतधक प्रतिवेदन ियार गरेको छैन । एकीकृि आवतधक प्रतिवेदन ियार नभएकोले अन्िरािर्िय 
तनकायहरूमा प्रतिवेदन पठाउने र सम्झौिाबमोजजम लाभ दाबी गनि सकेको छैन । िोर्कएका कायिहरू 
सम्पन्न गरी काबिन व्यापारबाट लाभ तलनजपदिछ ।  

पहाडी साना र्कसानका लातग अनजकूलन आयोजना 
नेपालका ६ जजल्लाका साना र्कसानलाई जलवायज पररवििनसाँग अनजकूतलि बनाउने िथा उनीहरूको क्षमिा 

बढाउने उदे्दश्यले यो आयोजना नेपाल सरकार र कृर्ष र्वकासका लातग अन्िरािर्िय कोषको अनजदान सहयोगमा 
सिातलि छ । यो वषि आयोजनाले रू.७३ करोड ४४ लाख ८२ हजार खचि गरेको छ । 

38. आयोजनाको उपलजब्ध - यो वषिसम्म सम्पादन गनजिपने र्क्रयाकलापमध्ये जलवायज समानजकूतलि भ-ू

व्यवस्थापन अभ्यास ४० हजार हेक्टरमा हजनज पनेमा २२ हजार हेक्टर, जलवायज अनजकूतलि घााँस, डाले 
घााँस रोपण २५ हजार हेक्टरमा हजनज पनेमा २३ हजार हेक्टर र घरेलज प्रयोजनको लातग नवीकरणीय 
ऊजाि प्रर्वतधमा ७ हजार ५०० घरधजरीमा पजर् याउनजपनेमा ७ हजार १३४ पजर् याएको देजखन्छ । 
लक्ष्यअनजसार प्रगति हातसल गनि आयोजनाले ध्यान ठदनजपदिछ । 

39. सेवा करार - साविजतनक खररद ऐनको दिा ३० िथा साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम 
७० मा साविजतनक तनकायले बीस लाख रुपैयााँ भन्दा बढी मूल्यको परामशि सेवा खररद गनि संजक्षप्त सूची 
ियार गरी दिा ३१ िथा तनयम ७१ वमोजजम प्रस्िाव माग गनजिपने  व्यवस्था छ । आयोजना र मािहि 
६ कायािलयको स्वीकृि वजेट िथा कायिक्रमअनजसार जलवायज पररवििन तबज्ञ, कृर्ष तबज्ञ, इजन्जतनयर, 
अनजगमन मूल्याङ्कन अतधकृि, लापा संयोजक लगायि र्वतभन्न पदमा ३४ जना करार सेवामा तनयजजि गरी 
अनजसन्धान िथा परामशिबाट रू.४ करोड १४ लाख खचि लेखेको छ । दैतनक कायि सिालन गनि 
आवश्यक पने कमिचारीको अस्थायी दरवन्दी स्वीकृि गराई नेपाल सरकारको स्वीकृि नम्सि एवं 
पाररश्रतमकवमोजजम लागि अनजमान ियार गरी  र्वज्ञ सेवाको लातग प्रस्िाव माग गरी सेवा खररद गनजिपदिछ। 
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वािावरणीय लेखापरीक्षण 

जलवायज पररवििन 

नेपालले जलवायज पररवििनको अन्िरािर्िय महासजन्ध सन ्1992 को अनजसरण गरी अपेजक्षि लक्ष्य हातसल 
गने प्रतिवर्द्िा जनाउाँदै आएको छ । सो अनजरूपका  प्रावधान नीति िथा ऐन कानूनमा समावेश गरे िापतन 
जलवायज पररवििनको प्रतिकूल असर वषेतन भोगनज परेको छ । जलवायज पररवििनको जोजखम व्यवस्थापन गदाि 
अनजकूलन क्षमिा बढाउनज, संस्थागि क्षमिा अतभवरृ्र्द् गदै अन्िर तनकाय समन्वय गनजि, नेपालका र्वजशिीकृि 
र्वषयलाई अन्िरािर्िय मिमा जलवायज पररवििनबाट जोजखममा परेका देशहरूको साझा आवाजको रूपमा स्थार्पि 
गनजि च जनौिीपूणि रहेको छ । क्षेरगि तनकायबीच समन्वयमा कमी, प्रकोपबाट हजने क्षति सम्बन्धमा अध्ययन 
अनजसन्धान र आधारभिू िथ्याङ्कको कमी, जलवायज पररवििनको र्वषयको र्वकास प्रर्क्रयामा मूल प्रवाहीकरण हजन 
नसक्नज जस्िा कारण अपेजक्षि नतिजा हातसल हजन सकेको छैन । यस सम्बन्धमा वािावरणीय लेखापरीक्षणबाट 
देजखएका व्यहोरा देहायअनजसार छन:् 

40. नीतिगि व्यवस्था - पर्हलो पटक 2067 सालमा जलवायज पररवििनको नीति िजजिमा भएकोमा २०७६ 
मा अद्यावतधक गरी लागू गरेको छ । नीतिले रार्िय अनजकूलन कायिक्रम, स्थानीय अनजकूलन कायियोजना, 
जलवायज पररवििन र्वत्तीय खाका िथा बजेट सङ्केि, हररि र्वकास रणनीति जस्िा क्षेरमा दीघिकालीन 
रणनीति िजजिमा गनजिपने व्यवस्था गरेको छ । ित्कालीन रार्िय अनजकूलन कायिक्रम योजनाले जलवायज 
पररवििनसाँग प्रत्यक्षरूपमा आवर्द् यािायाि िथा पूवािधार, लैर्ङ्गक िथा सामाजजक समावेजशिा लगायिका 
क्षेर समेटेको छैन । प्रदेश स्िरीय जलवायज पररवििन रणनीति िथा कायियोजना िजजिमाकै चरणमा रहेको 
छ। रार्िय अनजकूलन कायिक्रम योजनाको कायािन्वयन समय 12 वषि पतछ ३४२ समजदायस्िरको 
अनजकूलन योजना ियार गरेको बाहेक थप प्रगति भएको देजखएन । स्थानीय जलवायज अनजकूलन 
कायियोजना प्रदेश कायियोजनासाँग आवर्द् गदै समजदायस्िरसम्म अनजकूलन कायिक्रम नै कायािन्वयन 
गनजिपदिछ ।  

41. लजक्षि वगिको मूल प्रवाहीकरण - जलवायज पररवििन नीति, २०७८ ले जलवायज पररवििनको क्षेरमा लैर्ङ्गक 
िथा सामाजजक समावेशीकरणमािि ि ्जीर्वकोपाजिन सहजीकरण गने उदे्दश् य राखेको छ । वािावरण 
संरक्षण ऐन, २०७६ मा जलवायज पररवििनबाट बढी जोजखममा परेका, भौगोतलक क्षेरका बातसन्दालाई 
र्वशेष प्राथतमकिा ठदनजपने व्यवस्था छ । त्यसैगरी जलवायज पररवििनमा लैर्ङ्गक समानिा र सामाजजक 
समावेजशिाको लातग िजजिमा गरेको रणनीति, सन ्२०२१ ले समेि उि र्वषय सम्बोधन गरी कायािन्वयन 
गनि जोड ठदएकोमा संकटापन्न घरपररवारलाई तनणिय प्रर्क्रयामा न्यून भतूमका प्रदान गरेको, समजदायस्िरको 
अनजकूलन योजनामा लजक्षि वगि समार्हि नगरेको, स्थानीय अनजकूलन कायियोजना स्थानीय सरकारको 
योजना िथा बजेटसाँग आबर्द् नगराएको जस्िा कमजोरी देजखएका छन ्। सहभातगिामूलक अनजगमन 
पर्द्तिमािि ि ्संकटापन्न वगिको सहभातगिा तनजश् चि गनजिपदिछ। 

42. सचेिना अतभवरृ्र्द् िथा क्षमिा र्वकास - रार्िय जलवायज पररवििन नीति, 2078 ले जलवायज पररवििनको 
प्रभाव र जोजखम सम्बन्धमा जनचेिना अतभवरृ्र्द् गदै न्यूनीकरण र अनजकूलनका उपायहरू अवलम्वन गनि 
स्थानीय समजदायलगायि सबै सरोकारवालाको क्षमिा र्वकास गने नीति तलएको छ। पन्रौँ आवतधक 
योजनाले क्षमिा र्वकासलाई जलवायज पररवििनको पााँचौ रणनीतिको रूपमा तलएको छ। रार्िय जलवायज 
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पररवििन नीतिको बजदााँ १० ले स्थानीय िहमा जोजखम क्षेरका समजदायको क्षमिा र्वकास गरी जनचेिना 
अतभवरृ्र्द् गने र्वषयमा जोड ठदएको छ ।   

नीतिगि व्यवस्थाको बावजजद जलवायज पररवििन सम्बन्धी क्षमिा अतभवरृ्र्द्मा नागररक सहभातगिा 
बढाउन सकेको छैन। र्वतभन्न 5 जजल्लाका 7 स्थानमा भएको सवेक्षणमा अतधकाशंले जलवायज 
पररवििनको अवधारणका सम्बन्धमा स्पि बजझाइ नरहेको साथै एि.एम. रेतडयोको माध्यमबाट जलवायज 
पररवििनको कायिक्रम सम्प्रषेण गरे पतन प्रभावकारी नभएको प्रतिर्क्रया ठदएका छन ्। मन्रालयको 
२०७६।७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनले २०० स्थानीय जलवायज अनजकूलन कायियोजना कायािन्वयन 
गरेको उल्लेख गरे िापतन नागररकमा जलवायज पररवििन िथा यसको प्रभावबारे ज्ञान अतभवरृ्र्द् गनि सकेको 
देजखएन । स्थानीय िहका लजक्षि वगि िथा समजदायको अनजकूलन क्षमिाको कज ल २८ अङ्कको आधारमा 
मापन गदाि २.५ अङ्क (८.९३ प्रतिशि) मार प्राप्त गरेकोले अनजकूलन क्षमिा न्यून रहेको देजखएको छ। 
िीनै िहका सम्बर्द् सरकारी, गैरसरकारी िथा प्राजज्ञक तनकाय एवं सामजदार्यक संघ संस्थाको क्षमिाको 
अतभवरृ्र्द् गरी लजक्षि कायिक्रम कायािन्वयन गनजिपदिछ ।  

43. जलवायज र्वत्त व्यवस्थापन - जलवायज पररवििन नीति, 2078 को बजदााँ ८.१२ अनजरूप स्रोिको न्यायोजचि 
पररचालन गनजिका साथै अन्िरािर्िय संयन्रमािि ि ्प्राप्त हजने जलवायज र्वत्तको कम्िीमा ८० प्रतिशि स्थानीय 
स्िरका कायिक्रम कायािन्वयनमा पररचालन हजने गरी कोतडङ्ग गने संस्थागि रणनीति तलएकोमा 
२०७४।७५ सम्म जलवायज कायिक्रम सञ् चालन भएका मन्रालयको संख्या १२ बाट १६ पजगेपतन उि 
व्यवस्था कायािन्वयन भएको देजखएन। बजेट िजजिमा ठदगदशिनले पूवािधार र्वकास अन्िगििका कायिक्रमको 
प्राथतमकिा मापनका लातग जलवायज पररवििनको सान्दतभिकिा २ प्रतिशिबाट १० प्रतिशि पजर् याइएको 
भएपतन उद्योग, पयिटन र खानेपानी क्षेरका कायिक्रम जलवायज पररवििनको सान्दतभिकिासाँग आवर्द् गरेको 
देजखएन । 

जलवायज पररवििनको कज ल बजेटको ८० प्रतिशि स्थानीय स्िरका कायिक्रम कायािन्वयनमा 
पररचालन गरेको देजखन्छ । जलवायजको बजेट साधारण वा र्वकासमध्ये कज न खचि शीषिकअन्िगिि राख्न े
सम्बन्धमा स्पििा कायम गरेको छैन । उजल्लजखि नीतिगि िथा संस्थागि प्रयासका बावजजद जलवायज 
र्वत्त व्यवस्थापनमा वन िथा वािावरण मन्रालयसाँग योजना तनमािण िथा प्रतिवेदनमा समन्वय नभएको, 
जलवायजसाँग सम्बजन्धि आयोजना िथा कायिक्रमका लक्ष्य िथा प्राथतमकिा संस्थागि हजन नसकेको, 
प्रत्यक्ष लाभ हजने जलवायू पररवििन बजेट अनजपाि ५.६६ प्रतिशि मार रहेको छ । कायिक्रमको 
प्रभावकारी व्यवस्थापन गनजिपदिछ ।  

44. र्वद्यजिीय सवारीसाधन - नेपालमा हररि गहृ गयााँसको उत्सजिन सन ्२०११ मा ३१ हजार ९९८.९१ 
(जीजीसीओटूई) हजने अनजमान गरेको तथयो । पेट्रोल, तडजल र एलपीजी गयासाँको आयाि उच्च भएका 
कारण नेपालको प्रति व्यजि काबिन उत्सजिन दजक्षण एतसयामा नै उच्च रहेको छ । सन ्२०५० सम्म 
नेपालले हररि गहृ गयााँसको उत्सजिन शून्यमा ल्याउने लक्ष्य  रहेकोमा सन ्२०१६ देजख २०१७ सम्म 
काविन उत्सजिन ५ प्रतिशिले बढेकोले र्वश्वको औसि ०.५ प्रतिशि भन्दा अतधक रहेको छ। दोस्रो 
रार्िय तनधािररि योगदान प्रतिवेदनमा ९० प्रतिशि सवारीसाधन र्वद्यजिीय भएमा, खतनज िेलको मारामा 
कमी ल्याएमा र स्वच्छ उजाि प्रयोग गरेमा सन ्2030 सम्ममा २८ प्रतिशिसम्म हररि गहृ गयासाँमा 
कमी ल्याउन सर्कने ब्यहोरा उल्लेख छ । पन्धौँ योजना अवतधको २०७६।७७ र २०७७।७८ को 
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बजेट विब्यमा र्वद्यजिीय सवारीसाधनको उपयोगमा प्रोत्साहन गररने, पेट्रोतलयम पदाथिबाट सिालन हजने 
हलजका सवारीसाधन र्वद्यजिीय सवारीसाधनमा रुपान्िरण गरेमा नबीकरण शजल्क र सडक तनमािण िथा 
सम्भार दस्िजर छजट ठदने व्यवस्था उल्लेख छ । त्यसैगरी वागमिी प्रदेशको पर्हलो आवतधक योजना सन ्
2018 ले साविजतनक/तनजी साझेदारीमा र्वद्यजिीय साविजतनक यािायाि सिालनमा ल्याइने र र्वद्यजिीय 
सवारीसाधनको प्रविर्द्न र नगरपातलकालाई चाजजिङ स्टेशन स्थापना गनि प्रदेश सरकारले सहजीकरण गने 
उल्लेख छ ।  

नेपाल सरकारले सन ्२०२५ सम्म नेपालको तनजी यार ज बाहक गाडीको २५ प्रतिशि र सबै 
साविजतनक चारपाङ्ग्ग्र ेगाडीको २० प्रतिशि तबक्री र्वद्यजिीय हजने र सन ्२०३० सम्म तनजी यार ज बाहक 
गाडीको ९० प्रतिशि र सबै साविजतनक चारपाङ्ग्ग्र ेगाडीको ६० प्रतिशि र्वद्यजिीय सवारीसाधन तबक्री 
र्विरण बढाउने लक्ष्य तलएको छ । नेपाल राि बैङ्कको सन ्2017 को मौठरक नीतिले र्वद्यजिीय 
गाडीलाई ८० प्रतिशिसम्म ऋण ठदने नीति तलएको छ ।  

यी नीतिगि व्यवस्थाहरू सकारात्मक पक्ष भए िापतन र्वद्यजिीय सवारीसाधनको संख्या सन ्
२०२० सम्म बढाउने लक्ष्य तलएकोमा सो अवतधमा १ प्रतिशिले मार वरृ्र्द् भएको पाइयो । िर 
२०७८।७९ को बजेट विब्यले र्वद्यजिीय सवारीसाधनको प्रविर्द्नात्मक नीतिको तनरन्िरिा ठदएको 
देजखएन । तछमेकी मजलजक भारिले र्वद्यजिीय सवारीमा ठदइने अनजदान २० बाट ४० प्रतिशि पजर् याएको 
र सडक करमा शिप्रतिशि तमनाहा गरेको छ । पार्कस्िानले नयााँ प्रस्िार्वि र्वद्यजिीय सवारी नीति 
अन्िगिि चार पाङ्ग्ग्र ेर्वद्यजिीय सवारीसाधनमा ५० प्रतिशिसम्म कर छजट ठदने र १ हजार ८०० सीसी 
भन्दा बढी इजन्जन क्षमिा भएका कारमा लागने २५ प्रतिशि कर िथा र्वद्यजिीय सवारीसाधनको दिाि र 
वार्षिक नवीकरण शजल्कसमेि तमनाहा गरेको छ । भ जटानले र्वद्यजिीय सवारीसाधनको लागिमा २० 
प्रतिशि अनजदान र र्वत्तीय संस्थाबाट ७० प्रतिशि ऋण सजर्वधा प्रदान गने उल्लेख छ।  

नेपालको सन्दभिमा तबतभन्न समयमा र्वद्यजिीय गाडीमा कर बढने र घट्ने क्रम जारी रहेको छ। 
बजेट विव्य २०७७।७८ मा र्वद्यजिीय गाडीको क्षमिाअनजसार अन्ि:शजल्क ४० देजख ८० प्रतिशि 
भएकोमा ८० प्रतिशि भन्सार महसजल बढाइएको तथयो । सोको अतिररि १३ प्रतिशि मूल्य अतभवरृ्र्द् 
कर र ५ प्रतिशि अस्वीकृि व्यजत्पन् न इन्धन शजल्क (आर.डी.एि.) यथावि रहेको तथयो । यो वषिको 
बजेट विव्यले मूल्य अतभवरृ्र्द् कर र आर.डी.एि. को प्रावधान यथावि ् राखी ५० देजख १०० 
र्कलोवाटको र्वद्यजिीय सवारीसाधनमा अन्ि:शजल्क ४० बाट घटाएर १० प्रतिशि र २०० भन्दा बढी 
र्कलोवाट र्वद्यजिीय गाडीमा ४० देजख ८० प्रतिशिबाट घटाएर  ३० देजख ४० प्रतिशिमा ल्याइएको 
छ । साथै सबै प्रकारको र्वद्यजिीय गाडीको पैठारीमा लागने महसजल शून्य प्रतिशि गरेको छ । २० 
वषि पजरानो गाडी र्वद्यजिीय सवारीसाधनमा रुपान्िरण हजन चाहेमा उपयजिि कज नै सजर्वधा नपाउने प्रावधान 
रहेको छ ।  

पयािप्त सजर्वधा उपलब्ध नभएका कारण र्वद्यजिीय सवारीसाधनको प्रयोगमा वरृ्र्द् हजने देजखाँदैन। 
उि जस्थतिले पेट्रोतलयम पदाथिको उपयोग बढ्न गइि यािायाि िथा ऊजाि क्षेरबाट उत्सजिन हजने हररिगहृ 
गयााँस अपेजक्षि मारामा घट्ने अवस्था छैन । नेपालले अन्िरािर्िय मञ् चमा गरेका प्रतिवर्द्िा समेि पूरा 
हजन सक्ने नदेजखएकोले हररि गहृ गयााँसको उत्सजिनको स्रोिगि िथा क्षेरगि आधारभिू िथ्याङ्क खडा 
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गरी सोअनजरूप सन ्२०५० सम्ममा शून्यमा झानि वार्षिक लक्ष्य सर्हि योजना िथा कायिक्रम बनाई 
यािायाि क्षेरको हररि गहृ गयााँसको उत्सजिन कम गनि आवश् यक ध्यान ठदनजपदिछ । 

45. दस्िावेज र प्रतिवेदन - रार्िय जलवायज पररवििन नीतिले संघीय, प्रदेश िथा स्थानीय िहमा जलवायज 
पररवििन शाखा, इकाई वा सम्पकि  र्वन्दजको व्यवस्था गररने उल्लेख गरेपतन जलवायज पररवििनमा ज्ञान 
भएको सम्पकि  व्यजि पदस्थापन नभएको कारण वािावरण संरक्षण ऐन, २०७६ बमोजजम अनजकूलन 
योजना बनाउन सक्ने अवस्था छैन । वािावरण संरक्षण तनयमवाली, २०७७ ले रार्िय प्रतिवेदन 
ियारीका लातग आवश्यक पने सूचना िथा िथ्याङ्क सम्बजन्धि र्वषयगि मन्रालयले वािावरण 
मन्रालयलाई उपलब्ध गराउनजपने र वार्षिक प्रगति र्ववरण स्थानीय िहले प्रदेशलाइि र प्रदेशले वािावरण 
मन्रालयलाई उपलब्ध गराउनजपने व्यवस्था गरे िापतन संघीय मन्रालय, प्रदेश मन्रालय र स्थानीय 
िहबीच सूचना िथा िथ्याङ्क आदान प्रदान हजने खाका नभएकोले केन्रमा सूचना र िथ्याङ्क प्राप्त हजनेगरेको 
देजखएन । 

उजल्लजखि नीतिगि िथा कानजनी व्यवस्थाका वावजजद सबै िहका सरकार िथा तनकायले सिालन 
गरेका कायिक्रमको अतभलेजखकरण र प्रतिवेदन नगरेकोले पेररस सम्झौिा, ठदगो र्वकास लक्ष्य र र्वपद् 
व्यवस्थापनका लातग सेन्डाई खाका र अन्य अन्िरािर्िय दार्यत्व पूरा गनि थप समय लागने देजखन्छ । 
जलवायजसाँग आबर्द् सबै दस्िावेज अतभलेखीकरण अद्यावतधक गरी सूचना, िथ्याङ्क र प्रतिवेदन प्रातप्तमा 
सहजजकरण गने एकीकृि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कायािन्वयनमा ल्याउनजपदिछ ।  

46. अनजगमन िथा मूल्याङ्कन - जलवायज नीति िथा आवतधक योजनाले नदी, र्हमपर्हरो, तसमसार र सम्वेदनशील 
पररजस्थतिकीय प्रणालीमा पने जोजखमको तनयतमि अनजगमन र वैज्ञातनक र्वश्लषेण गरी आवतधक रूपमा 
हररिगहृ गयााँस उत्सजिनका स्रोि पर्हचान गदै उत्सजिनको मापन र उत्सजिन न्यूनीकरण कायिको अनजगमन 
िथा मूल्याङ्कन गररने उल्लेख गरेको छ । दाि ृ समजदायको सहयोगमा सिातलि आयोजना िथा 
कायिक्रमको नतिजा िातलका अनजरूप अनजगमन िथा मूल्याङ्कन हजने गरेको छ । त्यसैगरी २०७६ मा 
िजजिमा भएको स्थानीय जलवायज अनजकूलन कायि योजनाको संरचनाले सूचक आधार रेखा र लक्ष्य तनधािरण 
गने, पररवििन अनजगमन गने िथा आधारभिू िथ्याङ्कको आधारमा लक्ष्यसर्हिको अनजगमन योजना ियार 
गने, प्रभावकारी अनजगमन िथा मूल्याङ्कन गनेबारे समेि उल्लेख छ । 

उपयजिि व्यवस्था भएपतन हालसम्म मन्रालयले िथ्याङ्कको आधारमा क्षेरगि िथा र्वषयगि एवं 
अन्िरसम्बजन्धि समर्िगि िथा वषिगि लक्ष्य सर्हिको एकीकृि नतिजा िातलका बनाउन नसकेको 
कारण अनजगमन िथा मूल्याङ्कन कायि प्रभार्वि भएको छ । प्रदेश एवं स्थानीयस्िरबाट मन्रालयमा 
प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहजाँदा एकीकृि प्रगति िथा समीक्षा प्रतिवेदन समेि ियार हजन सकेको छैन । 
एकीकृि नतिजा िातलका ियार गरी अनजगमन िथा मूल्याङ्कनको सूचक सर्हि प्रारूप ियार गरी प्रभावकारी 
बनाउनजपदिछ । साथै मन्रालयले प्रदेश िथा स्थानीय िहका पदातधकारी िथा तनकायहरूको अनजगमन 
िथा मूल्याङ्कन क्षमिा अतभवरृ्र्द् गनि उपयजि िातलम ठदने व्यवस्था गनजिपदिछ। 
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संगठठि संस्था िथा सतमति 

रािपति च जरे िराई मधेश संरक्षण र्वकास सतमति 

च जरे क्षेरमा भइरहेको वािावरणीय र्वनाशको न्यूनीकरण गने उदे्दश्यले रािपति च जरे िराई मधेश संरक्षण 
र्वकास सतमति (गठन) आदेश, २०७१ अनजसार २०७१ मा सतमतिको स्थापना भएको हो। देशको कूल भ-ू
भागको कररब १२.७८ प्रतिशि क्षेर ओगट्ने च जरे क्षेर ७ प्रदेशका ३७ जजल्ला, ३४० स्थानीय िहमा िैतलएको 
छ ।  

47. आयोजनाको जस्थति - च जरे संरक्षण िथा र्वकास सम्बन्धी २० वषीय गजरुयोजनाअनजसार रू.२ खबि ४९ 
अबि ७२ करोड लगानी आवश्यक पने र पर्हलो पााँच वषिमा रू.८० अबि ८५ करोड ६३ लाख खचि 
गने अनजमान रहेकोमा २०७१।७२ देजख २०७७।७८ सम्म रू.१० अबि ८१ करोड ८७ लाख खचि 
भएको छ । गजरुयोजना बमोजजम बजेट र्वतनयोजन िथा खचि नहजाँदा संरक्षण र र्वकासको लक्ष्य पूरा हजने 
देजखएन । गजरुयोजनाअनजसारको बजेट व्यवस्था गरी कायिक्रम कायािन्वयन गनजिपदिछ ।  

48. उत्खनन -  रािपति च जरे िराई मधेश संरक्षण र्वकास सतमि (गठन) आदेश, २०७१ को बजाँदा ५ मा च जरे 
क्षेरको संरक्षण र व्यवस्थापनका लातग आवश्यक नीति िथा रणनीति िजजिमा गने, र्वकास योजना सिालन 
गदाि च जरे क्षेरको प्राकृतिक स्रोि र साधनलाई कम क्षति पजगने गरी कायिक्रम सिालन गने तनकायसाँग 
समन्वय गनजि पने व्यवस्था छ । बढ्दो वन अतिक्रमण िथा अव्यवजस्थि बसोवासले वन र वन क्षेरको 
र्वनाश हजने गरेको र नदीजन्य पदाथिको अव्यवजस्थि उत्खनन ्ले च जरे क्षेर जोजखममा रहेको, नदी संरक्षण 
िथा नदीजन्य पदाथि उपयोग तनयमनको अतधकार िथा दार्यत्व स्पि नभएको व्यहोरा मन्री पररषद् बाट 
२०७७।२।२८ मा गठठि छानतबन सतमतिले उल्लेख गरेको छ । 

च जरे िराई मधेश संरक्षण िथा व्यवस्थापन गजरुयोजनाले च जरे-िराई मधेशको संरक्षण र 
व्यवस्थापनका लातग र्वशेष कानूनको आवश्यकिा रहेको, र्वतभन्न २७ जजल्लाका २४२ स्थानमा नदीजन्य 
पदाथि उत्खनन ्गररएको, उत्खनन गने क्रममा प्रारजम्भक वािावरणीय प्रभाव प्रतिवेदन ियार गरेिापतन 
पूणिरूपमा पालना नभएको, पयािप्त प्रार्वतधक अध्ययनतबनै च जरे क्षेरका नदीहरूबाट अत्यतधक नदीजन्य 
पदाथि ढजङ्गा र बालजवाको उत्खनन िथा सङ्कलनका कायि गरराँदा भकू्षय, पर्हरो िथा नदी र्कनारा कटान 
लगायिका कायिले वािावरणमा नकारात्मक असर परेको, उत्खनन ्िथा सङ्कलन कायिको पयािप्त अनजगमन 

नभएको,  उत्खनन ् िथा ढजवानीको क्रममा हजने भौतिक िथा वािावरणीय क्षतिलाई आधार नतलएको 
उल्लेख गरेको छ । अि:  सतमतिको प्रतिवेदन िथा गजरुयोजनाले उल्लेख गरेका र्वषयमा सरोकारवालासंग 
समन्वय गरी च जरे संरक्षणका कायिक्रम सिालन गनजिपदिछ ।  

रार्िय प्रकृति संरक्षण कोष 

49. र्वत्तीय जस्थति - रार्िय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ बमोजजम वन्यजन्िज िथा प्राकृतिक सम्पदाको 
संरक्षण, संवर्द्िन र व्यवस्थापन गने, तनकज ञ्ज आरक्षको र्वकासको तनतमत्त आवश्यक व्यवस्था गने उदे्दश्यले 
कोषको स्थापना भएको  देजखन्छ । कोष र अन्िगििका ८ तनकायले यो वषि रू.३३ करोड ९२ लाख 
आम्दानी रू.४३ करोड १९ लाख खचि गरेका छन ्। कोष अन्िगिि सञ् चातलि साि आयोजना मध्ये 
अन्नपूणि संरक्षण क्षरे आयोजना र सदर जचतडयाखाना बाहेक अन्य पााँच तनकायले यो वषि रू.३ करोड 
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९९ लाख १५ हजार सञ् चालन नोक्सान देखाएका छन ्। स्रोि तनजिि गरी तमिव्ययी ढंगले दीघिकालीन 
आतथिक भार नपने गरी आयोजनाको कायि ठदगो रूपमा व्यवस्थापन गनजिपदिछ । 

अन्नपूणि संरक्षण क्षरे 

50. साविजतनक जगगाको संरक्षण र उपयोग  - संरक्षण क्षेर व्यवस्थापन तनयमावली, २०५३ को तनयम २१ 
मा कज नै व्यजिले संरक्षण क्षरेतभरको सरकारी स्वातमत्वको जगगामा व्यावसार्यक वा अन्य कज नै काम 
गदाि अनजमति तलनजपने िथा तनयम २२ मा संरक्षण अतधकृिसाँग परामशि तलनजपने व्यवस्था छ । अन्नपूणि 
संरक्षण क्षेर आयोजना, कास्कीमा साविजतनक क्षेरमा सिातलि ७४ होटल िथा रेिज रेण्ट दिाि प्रर्क्रयामा 
रहेको र केही होटल िथा रेिज रेण्ट सिालनमा रहेकोमा होटल व्यवसायीको संख्या र चचेको साविजतनक 
जगगाको र्ववरण अद्यावतधक गरेको छैन । आयोजनाले साविजतनक जगगाको क्षेरिल यर्कन गरी 
संरक्षण क्षेर व्यवस्थापन तनयमावली, २०५३ एवं वन तनयमावली, २०५१ अनजसार रोयल्टी असजल 
गनजिपने व्यहोरा र्वगि वषि देजख औलँ्याइएकोमा स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ कायािन्वयनमा 
आए पिाि ्स्थानीय िहले नै व्यवसाय सिालन कर तलएकोले रोयल्टी असजल नभई कोषको आय न्यून 
भएको छ ।सम्बजन्धि सरोकारवालाहरूसाँग समन्वय गरी सेवाको स्िर तनधािरण, सोको अनजगमन र 
तनयमावलीअनजसार रोयल्टी रकम असजल गनजिपदिछ । 

अनजगमन िथा बेरुजू 

• अनजगमन - र्वगिका प्रतिवेदनमा परामशि सेवाको लागिको नम्सि िजजिमा नगरेको, वैदेजशक सहायिा रकमको 
लेखापरीक्षण नगराएको, वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृि गनि कानूनले िोकेभन्दा बढी समय 
लागेको, वन अतिक्रमण तनयन्रण प्रभावकारी नभएको लगायिका व्यहोरा समावेश भएकोमा यो वषि पतन 
सजधार भएको पाइएन । र्वगिका व्यहोरा पजनरावजृत्त नहजने गरी कायिसम्पादन गनजिपदिछ। 

• बेरुजू जस्थति - यो वषि मन्रालय र मािहिसमेिका तनकायको लेखापरीक्षणबाट देजखएको बेरुजूको जस्थति 
देहायअनजसार छः 

➢ सरकारी कायािलयििि  ४८ तनकायमा रू.६० करोड १२ लाख ६० हजार बेरुजू देजखएकोमा प्रारजम्भक 
प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ रू.१ करोड १६ हजार िस्यौट गरेकोले रू.५९ करोड १२ लाख ४४ 
हजार बााँकी रहेको छ । सोमध्ये रू.५५ लाख १३  हजार म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ। 
यससम्बन्धी र्ववरण अनजसूची-१५ मा छ । 

➢ संगठठि संस्था, अन्य संस्था र सतमतिििि  रू.३ करोड ७९ लाख ७८  हजार बेरुजू देजखएकोमा 
प्रारजम्भक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएकोमा िस्यौट नगरेकोले बााँकी रहेको छ । सोमध्ये रू.२९ लाख 
५० हजार म्याद नाघेको पेश्की रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनजसूची-१६ मा छ ।  
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शहरी र्वकास मन्रालय 

नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोजजम मन्रालयको कायिक्षेरमा शहरी र्वकास 
र शहरी पूवािधारको र्वकाससम्बन्धी नीति, योजना िथा कायिक्रमको िजजिमा, कायािन्वयन, अनजगमन, सरकारी 
भवनको तनमािण, ममिि सम्भार, रेखदेख र सजरक्षा, र्वजशष्ट पदातधकारीहरूको आवास व्यवस्थापन, लगायिका 
कायि रहेका छन ्। मन्रालय र मािहि सरकारी कायािलय िथा संगठठि संस्थासमेि ५९ तनकायबाट कायिसम्पादन 
गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ । 

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मािहि समेि ४५ सरकारी कायािलयको तनम्नानजसार रू.3४ अबि 64 
करोड 12 लाखको लेखापरीक्षण सम्पन् न भएको छ:  

(रू. लाखमा) 
र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य कारोबार जम्मा 

2८,८०,७५ ७५,५५ ४,६१,७५ 46,07 3४,64,12 

उजललजखि लेखापरीक्षण रकममा स्वास््य िथा जनसंख्यालगायि ६ मन्रालय र संवैधातनक 
तनकायमा बजेट र्वतनयोजन भई यस मन्रालयले खर्ि गरेको रू.३ अबि ३१ करोड ५ लाख िथा 
मन्रालय मािहि २०७६।७७ को सघन शहरी िथा भवन तनमािण आयोजना धनकज टा र संघीय 
आयोजना कायािन्वयन इकाई मोरङको बक्यौिा लेखापरीक्षण भएको रू.१ अबि १४ करोड ९ लाख 
समावेश छ।  

2. संगठठि संस्था, सतमति र अन्य संस्था - यो वषि १४ संस्थाको रू.२५ अबि ६८ करोड ७३ लाखको 
लेखापरीक्षण सम्पन् न गररएको  छ । 

3. कायिमूलक लेखापरीक्षण - यो वषि उपत्यका र्वकास प्रातधकरणको भौतिक र्वकास योजना िजजिमा र 
कायािन्वयन र्वषयको कायिमूलक लेखापरीक्षण सम्पन् न भएको छ ।  

4. आवतधक योजना कायािन्वयन - पन्रौं योजनामा मन्रालय अन्िगिि १८ र्क्रयाकलाप िय गरी कायािन्वयन 
गने लक्ष्य िोर्कएकोमा एकीकृि बस्िी सर्हिको बार्हरी र्क्रपथ तनमािण, १० लाख आवास इकाई 
तनमािण, १ लाख आवासीय फ्ललयाट तनमािण र शहरी गररबको आवास तनमािणमा प्रगति शून्य देजखएको 
छ ।  एकीकृि बस्िी र्वकास िर्ि  पन्रौं योजना अवतधमा ३५ बस्िी र्वकास गने लक्ष्य रहेकोमा 
हालसम्म मजगज र मोरङ जजललामा दजई वस्िीको मार तनमािण कायि शजरु भएको छ । सजरजक्षि आवासिर्ि  
३५ हजार आवास तनमािण गने लक्ष्य रहेकोमा यो वषि भएको कायिको प्रगति र्ववरण ियार गरेको छैन।   

5. वार्षिक कायिक्रम र प्रगति - यो वषिको स्वीकृि कायिक्रमअनजसार काठमाडौँ उपत्यकामा ४ स्माटि सीटी 
तनमािण शजरु गने लक्ष्य रहेकोमा िीन आयोजनाको भौतिक र्वकास योजना स्वीकृि भए िापतन यी 
आयोजनाको र्वस्ििृ आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृि भएको छैन । एकीकृि बस्िी र्वकाससर्हि ७२ 
र्कलोतमटर बार्हरी र्क्रपथ तनमािण गने लक्ष्य रहेकोमा प्रगति शून्य देजखएको छ। सजरजक्षि आवासमा 
वसोवास गनेको संख्या ६० प्रतिशि र आफ्लनै स्वातमत्वको आवासमा बस्नेको संख्या ८९ प्रतिशि 
पजर् याउने, आवास इकाई १० लाख, आवासीय फ्ललयाट १ लाख, शहरी गररबका लातग ५ हजार आवास 
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तनमािण गने कायिक्रम सजरुवाि हजन सकेको देजखएन। स्वीकृि कायिक्रमहरू िोर्कएको समयमा सम्पन् न 
गनजिपदिछ ।  

6. बजेट वक्तव्य कायािन्वयन - बजेट वक्तव्य २०७७।७८ मा उललेख भएका र्वषयमध्ये  मध्यपहाडी 
लोकमागिले जोड्ने १० स्थान लगायि अन्य संभाव्य स्थानमा उपयजक्तिाको  आधारमा सजर्वधायजक्त नयााँ 
शहर र्वकास गनि रू.२ अबि र्वतनयोजन भएकोमा नवलपरासी पूविको जजलला सदरमजकामको पूवािधार 
र्वकासअन्िगिि पर्हलो र्रणको कायि शजरु भएको, शहरी कररडोर आयोजनाअन्िगिि पूवी शहरी कररडोर 
तनमािण (र्वराटनगर-धरान-इनरुवा-दमक), पजिम शहरी कररडोर तनमािण (बजटवल-भैरहवा-लजजम्बनी-
कर्पलवस्िज) र मध्यपजिम (नेपालगन्ज-कोहलपजर-सजखेि), सजदूरपजिम (धनगढी-अत्तररया-भीमदत्त) 
कररडोरको संभाव्यिा अध्ययन एवं केन्रीय कररडोर (वीरगन्ज-पथलैया-हेटौँडा) को र्वस्ििृ अध्ययन 
कायि शजरु भए िापतन सम्पन् न भएको छैन। बजेट वक्तव्यमा उललेख भएका कायिक्रम कायािन्वयन 
हजनजपदिछ।   

7. ठदगो र्वकास लक्ष्य - ठदगो र्वकास लक्ष्य अन्िगिि शहरी एवं मानवीय बस्िीलाई समावेशी, सजरजक्षि र 
ठदगो बनाउने लक्ष्यअन्िगिि ५ भन्दा बढी व्यजक्त भएको पररवारलाई ४७ प्रतिशिबाट २० प्रतिशिमा 
झाने, ५० प्रतिशि सडक सजरजक्षि बनाउने, सजरजक्षि घर पररवारमा बस्ने जनसंख्या ३० बाट ६० 
प्रतिशिमा पजर् याउने र भकूम्पबाट क्षति भएका संरर्ना सन ्2020 सम्म ममिि िथा पजन: तनमािण गने, 
सांस्कृतिक सम्पदाका लातग र्वतनयोजन गररने बजेट १.५ प्रतिशिबाट २ प्रतिशि पजर् याउने सूर्क 
तनधािरण भए िापतन कायिसम्पादन अवस्था खजलने गरी कायि प्रगति र्ववरण ियार गरेको देजखएन । ठदगो 
र्वकास लक्ष्यका सूर्कका आधारमा नीति िथा कायिक्रम ियार गरी सम्पाठदि कायिको अनजगमन र 
पषृ्ठपोषणसर्हिको अद्यावतधक प्रगति ियार गरी सोको समीक्षा गनजिपदिछ । 

8. कानून संशोधन  - भवन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७७ को मस्यौदा, आवासको अतधकारसम्बन्धी 
तनयमावली, २०७७ को मस्यौदा ियार गरी कानून, न्याय िथा संसदीय मातमला मन्रालयबाट सहमति 
प्राप्त  गरेको छ ।शहरी र्वकास सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गनि बनेको र्वधेयक, 
सम्मेलन केन्र र्वकास सतमति (गठन) आदेश, २०७८, सजरजक्षि नागररक आवास कायािन्वयन (दोस्रो 
संशोधन) कायिर्वतध, २०७८, रार्िय शहरी नीतिको मस्यौदा मन्रालयमा पेस भएको छ । त्यसैगरी यो 
वषि सरकारी भवनहरू िथा आन्िररक सजावट सम्बन्धी मापदण्डको प्रारजम्भक प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । 
उजललजखि कानून िथा मापदण्डहरू समयमै स्वीकृि गराई कायािन्वयनमा लयाउनजपदिछ। 

9. नक्सा पास िथा मापदण्ड - भवन ऐन, २०५५ को दर्ा ११ मा नगरपातलका क्षेरतभर भवन तनमािण 
गनि र्ाहने,व्यजक्त, संस्था वा सरकारी तनकायले भवन तनमािण गनि प्रर्तलि कानूनबमोजजम सम्बजन्धि 
स्थानीय िहबाट नक्सा िथा तडजाइन स्वीकृि गराउनजपने उललेख छ । यो वषि ३९ सरकारी भवन 
तनमािणाधीन रहेकोमा १६ भवनको तनमािण कायि सम्पन् न भएको छ । शहरी र्वकास िथा भवन तनमािण 
र्वभाग र अन्िगििका कायािलयहरूले तनमािण गरेको सरकारी कायािलय भवनहरूको उक्त ऐनको व्यवस्था 
बमोजजम नक्सा िथा तडजाइन स्वीकृि गराएको पाइएन । नक्सा िथा तडजाइन स्वीकृि गराई भवन 
तनमािण गनजिपने व्यवस्था कायािन्वयनमा लयाउन गि वषिको प्रतिवेदनमा समेि सजझाव गररएकोमा जस्थति 
यथावि ्छ। 
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10. स्माटि सीटीको कायािन्वयन - नेपाल सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको बस्िी व्यवस्थापन गनि 
2075।1।25 मा स्माटि सीटीको अवधारणा स्वीकृि गरेको छ । बार्हरी र्क्रपथको कायिसम्पादन 
अवस्था यर्कन भै नसकेको जस्थतिमा सोही क्षेरको अतधकांश भ-ूभाग समेर्टने गरी काठमाडौँ उत्तरपूविमा 
१ लाख रोपनी, काठमाडौँ उत्तरमा १० हजार रोपनी िथा लतलिपजर र भक्तपजरमा १०/१० हजार रोपनी 
क्षेरमा ४ स्माटि सीटीको आयोजना अजघ बढाउने लक्ष्य अनजरूप िीन आयोजनाको भौतिक र्वकास 
योजना स्वीकृि भए िापतन र्वस्ििृ आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृि गरेको छैन। लतलिपजर महानगरपातलकाले 
स्वीकृति नठदएको कारण लतलिपजरमा स्माटि सीटीको अवधारणा कायािन्वयन भएको छैन। स्माटि सीटीको 
अवधारणा स्वीकृि भएको 3 वषिसम्म र्वस्ििृ आयोजना प्रतिवेदन ियार हजन नसकेको र स्माटि सीटी 
क्षेरको जग्गाको र्कत्ताकाट संरर्ना तनमािण र बेर्तबखन कायि रोक् का रहेको अवस्था छ। आयोजना 
कायािन्वयनमा लैजाने व्यवस्था तमलाउनजपदिछ ।  

11. सभाहल तनमािण - सघन शहरी िथा भवन तनमािण र्वभागबाट प्राप्त र्ववरण अनजसार साि प्रदेशमा ४१ 
सभाहल तनमािण गने योजना रहेकोमा ७ सभाहल तनमािण कायि सम्पन् न भएको, १९ तनमािणाधीन रहेको 
र १५ सभाहलको लातग जग्गा प्रातप्त, र्वस्ििृ पररयोजना प्रतिवेदन ियारी लगायि प्रारजम्भक र्रणको 
कायि भैरहेको छ। उजललजखि ४१ सभाहलमध्ये २६ सभाहल तनमािणको लातग रू. १३ अबि २५ करोड 
७१ लाखको लागि अनजमान रहेकोमा  यो वषिसम्म रू.७ अबि ८१ करोड १९ लाख खर्ि भएको छ। 
यस सम्बन्धमा देजखएका प्रमजख व्यहोरा देहायबमोजजम छन:् 

11.1 लतलिपजरको गोदावरीमा ३ हजार क्षमिाको सभाहल तनमािण गनि एक तनमािण व्यवसायीसाँग रू. ६५ 
करोड ८१ लाख  ६५ हजारमा सम्झौिा भएको छ ।भेररएसन आदेश पतछ रू. ८२ करोड १४ लाख 
३० हजार संशोतधि सम्झौिा कायम भएकोमा रू. ८० करोड २७ लाख १६ हजारमा कायि सम्पन् न 
गरेको  छ । सभाहल तनमािण गनि 143 रोपनी 1 आना 3 पैसा जग्गा उपलब्ध गराउने तनणिय 
भएकोमा ४३ रोपनी जग्गामा सभाहल तनमािण भएको र बााँकी जग्गा संरक्षण गनि उजर्ि प्रबन्ध नगरेकोले 
अतिक्रमण भएको अवस्था छ । सरकारी जग्गाको संरक्षणको उजर्ि प्रबन्ध तमलाउनजपदिछ। 

11.2 रूपन्देहीको बजटवलमा १ हजार ७० क्षमिाको सभाहल तनमािण गनि सभाहलको दोस्रो र्रणको तनमािण 
कायिको लातग एक तनमािण व्यवसायीसाँग मूलय अतभवरृ्ि करसमेि रू.९३ करोड ३४ लाख ९८ हजारको 
सम्झौिा भएकोमा रू.६१ करोड ७७ लाख ९१ हजार भ जक्तानी भएको छ । शजरु सम्झौिा अवतधको 
कररब १६६ प्रतिशि अवतध समाप्त हजाँदासम्म उक्त तनमािण कायिको ६५ प्रतिशि र्वत्तीय र ७२ प्रतिशि 
मार भौतिक प्रगति भएको छ ।   

11.3 रूपन्देहीको बजटवलमा १० हजार क्षमिाको ८०० स्टल क्षमिासर्हिको अन्िरािर्िय प्रदशिनी केन्रको 
तनमािण कायिको लातग एक तनमािण व्यवसायीसाँग 2078।4।12 सम्म सम्पन् न गने गरी 
2075।12।26 मा मूलय अतभवरृ्ि करसमेि रू.१ अबि १५ करोड ४२ लाखको तनमािण सम्झौिा 
भएकोमा यो वषिसम्म रू.२७ करोड १७ लाख २१ हजार भ जक्तानी भएको छ। सम्झौिा अवतध समाप्त 
भइसकेकोमा २५ प्रतिशि र्वत्तीय र ४० प्रतिशि भौतिक प्रगति भएको देजखन्छ ।  

11.4 झापा जजललाको दमक नगरपातलकाको दापगाछीमा रहेको ५ र्वघा जग्गामा १८ िला (७२ तमटर 
उर्ाइ)को स्थायी संरर्ना र ७ िलाको स्टील संरर्ना र अण्डरग्राउण्ड पार्कि ङसर्हिको सजर्वधा सम्पन् न 
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भ्यू टावर तनमािण कायि 2078।9।27 तभर सम्पन् न गने गरी एक संयजक्त उपक्रमसाँग 
२०७६।३।२७ मा सम्झौिा भएको छ । शजरु लागि मूलय अतभवरृ्ि कर सर्हि रू.१ अबि ५६ 
करोड १४ लाख ३९ हजार रहेको उक्त तनमािण कायिको २०७७।११।७ मा भेररएसनबाट रू.२ 
करोड ७ लाख ६७ हजार थप भई संशोतधि सम्झौिा रकम रू.१ अबि ५८ करोड २२ लाख  पजगेको 
छ । यो वषिसम्म रू.६७ करोड ३३ लाख ६ हजार भ जक्तानी भएको छ। यो वषिसम्म भौतिक प्रगति 
५० प्रतिशि र र्वत्तीय प्रगति ४१ प्रतिशि  भएको छ। उक्त टावर तनमािण कायिको शजरुमा िोर्कएको 
म्याद समाप्त भइसक्दा १२ िलासम्मको संरर्ना मार ियार भएको देजखन्छ। 

11.5 झापाको दमक नगरपातलका वडा नं. ९ मा १ हजार ८००  तसट क्षमिाको सभाहल तनमािण गनि एक 
संयजक्त उपक्रमसाँग ३६ मर्हनातभर सम्पन् न गने गरी २०७४।३।२० मा रू.२८ करोड ४० लाख 
५९ हजारको सम्झौिा भएकोमा दजईपटकको भेररएसनबाट सम्झौिा रकममा १३.४३ प्रतिशिले वरृ्ि 
भई रू.३२ करोड २२ लाख ७ हजार कायम भएको छ । यस वषिसम्म रू.२३ करोड ८४ लाख 
५१ हजार खर्ि भई समग्र भौतिक िथा र्वत्तीय प्रगति क्रमश: ८० र ७४ प्रतिशि रहेको छ। तनमािण 
कायि 2078।12।30 मा सम्पन् न गनेगरी म्याद थप भएको छ। 

11.6 उदयपजरजस्थि तरयजगामा मदन भण्डारी स्मतृि सभाहल िथा अतितथ गहृ तनमािण कायिको लातग 
२०७७।१।१० तभर कायि सम्पन् न गने गरी रू.२४ करोड ९ लाख ४१ हजारमा एक संयजक्त 
उपक्रमसाँग २०७४।१।१० मा सम्झौिा गरेकोमा १४.९७ प्रतिशिले भेररएसन थप भई संशोतधि 
लागि मूलय अतभवरृ्ि कर बाहेक रू.२७ करोड ७० लाख २१ हजार कायम भएको छ । मूलय 
समायोजनसमेि यस वषिसम्म रू.३० करोड ९६ लाख ९९ हजार खर्ि भइसके िापतन तनमािण कायि 
सम्पन् न भएको छैन । उक्त तनमािण कायिको २०७९ वैशाखमा स्थलगि तनरीक्षण गदाि सजपर स्रक्र्र 
लगायिको कायि सम्पन्न भएकोमा २०७८ भारदेजख काममा रोकावट  भएको,  छानाको कायि नहजाँदा तनतमिि 
संरर्नामा हावापानी िथा घामबाट प्रभार्वि भई गजणस्िरमा असर परेको अवस्था छ ।  

11.7 कैलालीको धनगढीमा ९८० क्षमिाको सभाहल तनमािणको लातग एक संयजक्त उपक्रमसाँग २०७८।३।९ 
मा कायि सम्पन् न गने गरी २०७५।१०।२ मा रू.२५ करोड २८ लाख ८८ हजारको   सम्झौिा 
भएकोमा  यो वषिसम्म रू.२१ करोड ९० लाख भ जक्तानी भएको छ। कायािन्वयन इकाईले नक्सा ढााँर्ा 
बमोजजमको जस्टलको काम बढेको, सभाहल पखािल तनमािण, स्टोन म्यासनरी र माटो र्र्तलङको काम, 

इन्टरलक ब्लक, तसतलङ प्लास्टर, सेजप्टक ट्ाकं र सकर्पट म्यानहोल जस्िा भवनको आवश्यक 
संरर्नाको कायि लागि अनजमानमा छजट भएको जनाई रू.३ करोड ७१ लाख २० हजार भेररएसन गरी 
रू.२९ करोड ८ हजार संशोतधि सम्झौिा रकम कायम भएको छ ।  

उजललजखि सभाहलको अतिररक्त प्रदेश एवं स्थानीय सरकारले समेि सभाहल तनमािण गरररहेको 
अवस्था छ । सञ् र्ालन खर्ि तनरन्िर व्यहोनजिपने यस्िा संरर्नाले दीघिकालीन दार्यत्व तसजिना गने हजाँदा 
आवश्यकिा र लाभ लागिको र्वश्लषेण गरी संरर्ना तनमािण गनजिपदिछ । तनतमिि सभाहलको सञ् र्ालनको 
लातग कायिर्वतध एवं मापदण्ड  ियार भएको छैन । तनतमिि संरर्नाको संरक्षण र उपयोगको उजर्ि 
व्यवस्थापन हजनजपदिछ । 
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12. एकीकृि जााँर् र्ौकी - नेपाल भारि सीमाका प्रमजख ४ नाका क्रमशः र्वराटनगर, वीरगंज, भैरहवा र 
नेपालगन्जमा सजर्वधा सम्पन् न एकीकृि जााँर् र्ौकी तनमािण गनि सन ्२००५ मा दजई देशबीर् भएको 
समझदारीमा नेपाल सरकारले जग्गा व्यवस्थापन, र्वस्थार्पिहरूको पजनस्थािपना, आयोजना क्षरेमा 
सामाजजक, आतथिक पूवािधारहरूको तनमािण िथा आयोजना कायािन्वयन गनि सहजीकरण र समन्वय गनजिपने 
र  भारि सरकारले एकीकृि जााँर् र्ौकी तनमािण सम्पन् न गरी टनि की प्रोजेक्टका रूपमा नेपाल 
सरकारलाई हस्िान्िरण गने उललेख छ । वीरगञ् ज र र्वराटनगरका जााँर् र्ौकीहरूको तनमािण कायि 
सम्पन् न भई सञ् र्ालनमा आइसकेको र नेपालगन्ज जााँर्र्ौकीको यो वषि जशलान्यास भई तनमािण कायि 
शजरु भएको छ । भैरहवामा जााँर् र्ौकी तनमािणका लातग नेपाल सरकारका िर्ि बाट जग्गा अतधग्रहण 
गने कायि सम्पन् न भइसकेको छ ।बााँकी रहेको तनमािण कायि सम्पन् न गनि नेपाल सरकारको िर्ि बाट 
गनजिपने आयोजना कायािन्वयन, सहजीकरण र समन्वय लगायिका कायि प्रभावकारीरूपले गनजिपदिछ । 

शहरी र्वकास िथा भवन तनमािण र्वभाग 

भौतिक सजर्वधाको व्यवस्था गरी ठदगोरूपले शहरको र्वकास गने, व्यवजस्थि बसोबासको प्रबन्ध गदै 
सजरजक्षि र र्कर्ायिी आवास उपलब्ध गराउने, सरकारी तनकायहरूको भवन तनमािण, सजधार र पजनः तनमािण गने 
उदे्दश्यले यस र्वभागको स्थापना भएको हो ।  

13. शोधभनाि - एतसयाली र्वकास बैङ्कको ऋण सहयोगमा सञ्चातलि मझौला शहर एकीकृि वािावरणीय सजधार 
आयोजना २०६७।६८ देजख सञ्चालन भैरहेकोमा ३१ तडसेम्बर २०१९देजख बन्द भएको छ । एतसयाली 
र्वकास बैङ्कको ६ जजलाई २०२१ र डीएर्आईडीिर्ि को ३० जून २०२० मा र्वत्तीय कारोवार बन्द 

भएको छ । आयोजनाले रू.४८ करोड ३८ लाख ६ हजार शोधभनाि माग गरेकोमा रू.३९ करोड ३ 
लाख ३ हजार शोधभनाि भई रू.९ करोड ८५ लाख प्राप्त हजन बााँकी देजखन्छ । एतसयाली र्वकास 
बैङ्कको स्वीकृि ऋण सम्झौिाअनजसार खर्ि भएको रकम शोधभनाि प्राप्त भएपतछ मार खािा बन्द गने 
व्यवस्था अवलम्बन गनजिपदिछ।  

14. तनतमिि संरर्नाको अतभलेख -  र्वभाग र मािहिका आयोजनाले आफ्लनो क्षेरातधकारतभर रहेका भवन, 
कलभटि, सडक लगायिका संरर्नाहरूको तनमािण एवं सञ् र्ालन अवस्था र लागि खजलाई अतभलेख 
राखेको देजखएन । तनतमिि, तनमािणाधीन एवं प्रस्िार्वि संरर्नाको अतभलेख, सोको सञ्चालन अवस्था, 
ममिि सम्भार कायि योजनाका लातग आवश्यकिा पर्हर्ान, सवेक्षण, र्वस्ििृ तडजाइन िथा लागि अनजमान 
ियार, जी.पी.एस. को माध्यमले तनमािणस्थल रे्नेज पर्हर्ान र अतभलेख खजलने व्यवस्था तमलाउने कायि 
शजरु भएको छैन । अन्िर तनकाय समन्वय गरी संरर्ना तनमािणमा दोहोरोपनाको अन्त्य गनि िथा 
अतभलेख व्यवस्थापनका लातग जी.पी.एस. बाट अतभलेख देजखने व्यवस्था तमलाउनजपदिछ । त्यसैगरी नयााँ 
तनमािण भएका र वषेनी ममिि सम्भार गररएका भवनहरूको अवस्था, लागि िथा ममिि खर्िसमेि खजलने 
गरी अतभलेख अद्यावतधक गनजिपदिछ । यससम्बन्धी व्यहोरा गि वषिको प्रतिवेदनमा समेि औलँयाइएकोमा 
जस्थति यथावि ्छ ।  

15. परामशि सेवा - साविजतनक खररद ऐन, 2063 को दर्ा 29 मा साविजतनक तनकायमा उपलब्ध 
जनशजक्तबाट कज नै काम हजन नसक्ने भएमा परामशि सेवा खररद गनि सक्ने व्यवस्था छ । र्वभागले यो 
वषि रू.१३ करोड ३ लाख ४७ हजार परामशि सेवामा खर्ि गरेको छ । एकीकृि कायिमूलक शहरी 
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योजना शहरी र्वकास शीषिक अन्िगिि नेपाल सरकार आन्िररक ऋणबाट परामशि सेवामा रू.११ करोड 
२८ लाख ४६ हजार भ जक्तानी गरेको देजखयो । जनशजक्तको उपयजक्त व्यवस्थापन गरी परामशिदािा 
मातथको तनभिरिा घटाउनजपदिछ ।  

16. बन्र्रेडााँडा स्यातनटरी लयाण्डर्र्लड साइट - काठमाडौँ उपत्यकामा उत्सजिन हजने र्ोहोर ठदगो 
व्यवस्थापनको लातग नजवाकोट जजललाको ककनी गााँउपातलका वडा नं. 2 र धाठदङ्ग जजललाको धजनीबेँसी 
नगरपातलका 1, कोलर्ज  खोला बन्र्रेडााँडा रे्दमा खोला डाइभसिन गरी 3१ हजार वगितमटर क्षेरर्लमा 
स्यातनटरी लयाण्ड र्र्लड साइट तनमािणातधन रहेको छ। तमजिि र्ोहोर भएमा 20 वषि र वगीकृि र्ोहोर 

भएमा 40 वषि सम्मकोलातग धान्नगेरी 20 हजार घन तमटरको तलर्ड पोखरी र सेतडमेन्टेसन पोखरी  

तनमािण हजनेगरी वैज्ञातनक ढङ्गले जजयोमेम्रेन, जजयोटेक्सटायल, डे्रनेज लेयर राखेर र्ोहोरको लेदो सङ्कलन 

गरी र्रटमेन्टका लातग सेतडमेन्टेसन, एरेसन िथा ररसकजि लेसनको प्रावधान भए मजिातबक संरर्नाहरू 
तनमािणाधीन रहेको छ । यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा देहायबमोजजम छन:् 

16.1 बन्र्रेडााँडामा एप्रोर् रोड, लयाण्डर्र्ल साइट र्वकास गने र यजर्टतलटी भवन तनमािण गनि २०७६।१।२२ 
मा रू.34 करोड 68 लाख 7५ हजारमा २०७७।१।२२ सम्म कायि सम्पन् न गने गरी एक तनमािण 
व्यवसायीसाँग सम्झौिा गरेकोमा सो तनमािण कायिको यो वषिसम्म रू.२३ करोड ४० लाख ४५ हजार 
भ जक्तानी भएको देजखन्छ । पतछललोपटक २०७८।१२।१६ सम्म म्याद थप गरे िापतन कायि अधजरो 
नै रहेको छ ।  

16.2 बन्र्रेडााँडा स्यातनटरी लयाण्डर्र्ल साइट तनमािण आयोजना अन्िगिि रे्ज-२ को ररटेतनङ्ग संरर्नाको 
लातग र्वभाग र  एक तनमािण व्यवसायी बीर् 2078।12।30 सम्ममा तनमािण सम्पन् न गनेगरी 
२०७६।१२।२० मा रू. ५२ करोड ४ लाख  ७१ हजारको सम्झौिा भएको छ । यो वषिसम्म 
रू.१० करोड ९३ लाख ८८ हजार भ जक्तानी भएको छ। उक्त संरर्ना तनमािणको र्वत्तीय प्रगति २१ 
प्रतिशि मार भएकोले िोर्कएको अवतधसम्म कायि सम्पन् न हजन सक्ने देजखाँदैन । सम्झौिाअनजसार तनमािण 
कायि सम्पन् न गनजिपदिछ।  

17. संयजक्त र बहजिले आवास - संयजक्त आवासको स्वातमत्व सम्बन्धी ऐन, २०५४ र तनयमावली, २०६० 
अनजसार संयजक्त आवासको व्यावसार्यक कारोबार गने संयजक्त आवास कम्पनी िथा जग्गा र्वकास गरी 
सामजर्हक भवनहरू तनमािण अनजमतिका लातग पेस भएका प्रस्िावहरू जााँर् गरी तनमािण स्वीकृति, अनजगमन 
र तनमािण सम्पन् न प्रमाणपर प्रदान गने  जजम्मेवारी  र्वभागको रहेको छ। सो अनजसार र्वभागले ३८ 
व्यवसायीलाई संयजक्त आवास तनमािण गनि २ हजार ८७३ आवास इकाईको स्वीकृति ठदएको छ। बहजिले 
भवन, अपाटिमेन्ट िथा सामूर्हक आवासहरूको तनमािण कायि व्यवसायीहरूले सम्झौिा बमोजजम नगरेको, 
कतिपय व्यवसायीले महानगरपातलकाबाट तनमािण सम्पन् न प्रमाण पर तलएर पजन: रद्द गरेको, 
खररदकिािलाई जग्गा धनीपजजाि उपलब्ध नगराएको, ठदनजपने सजर्वधा उपलब्ध नगराएको, प्लातनङ्ग पतमिट 
अनजसार कायि नगरेको, खररदकिािबाट रकम उठाई तनमािण कायि नै प्रारम्भ नगरेको, कतिपय तनमािणाधीन 
अपाटिमेन्टहरूका नाम पररवििन गरी होटेल र बैङ्क सञ्चालन  गरेको र आवास कम्पनीले अकािको नाममा 
रहेको जग्गा बजर्कङ्ग गरी रकम उठाएको लगायिका उजजरी िथा गजनासो रहेको देजखन्छ। उजललजखि 
गजनासोहरू सम्बोधन गरी प्रर्तलि कानूनको पालना गराउनजपदिछ ।  
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18. कायिक्रमको प्रभावकाररिा - सघन शहरी र्वकास कायिक्रमअन्िगिि सघन शहरी िथा भवन तनमािण 
आयोजना झापा, पसाि, जर्िवनलगायि १८ कायािलयबाट र्वतभन् न जजललामा २०७४।७५ देजख हालसम्म 
817.5 र्कलोतमटर सडक कालोपरे भएको छ। यस कायिक्रमबाट यो वषि  ४१८.५ र्कलोतमटर 
सडक कालोपरे, १०.०८ र्कलोतमटर नाला र ५ बसपाकि को तनमािण, र्वतभन् न १२ पाकि , उद्यान, पोखरी 
आठदको संरक्षण िथा सौन्दयीकरण गने कायि सम्पन् न गरेको छ। उक्त कायिक्रममा यो वषि रू.9 अबि 
64 करोड ३ लाख खर्ि भएको छ। यो कायिक्रमलाई नगरपातलकाहरूको आवतधक योजनासाँग 
िादात्म्यिा हजने गरी सञ् र्ालन गररएको छैन। कायिक्रमलाई गररबी नक्साङ्कनले इङ्गीि गरेको पूवािधार 
र्वकास कायिक्रम, ठूला शहरी कररडोरहरूमा पूवािधार र्वकास गने कायिक्रमहरूसाँग समन्वयात्मक रूपले 
सञ् र्ालन गरी उपलब्धीमूलक र प्रभावकारी बनाउनजपदिछ ।  

19. जनिा आवास कायिक्रम  - व्यवजस्थि बसोबासको प्रवििन गदै सजरजक्षि िथा र्कर्ायिी खालका आवासहरू 
उपलब्ध गराउने  उदे्दश्यका साथ गररब, र्पछतडएका एवं सीमान्िकृि वगिलाई आवास सजर्वधा उपलब्ध 
गराउने क्रममा दतलि, मजजस्लम, रे्पाङ, राउटे, कज सजण्डा, वनकररया, गन्धवि, वादी एवं सजरेल समजदायलाई 
लजक्षि गदै  जनिा आवास कायिक्रम  सञ्चालन  हजाँदै आएकोमा र्वगि १२ वषिको जस्थति देहायबमोजजम 
छ: 

आतथिक वषि जजललाहरू 
क्रमागि 
आवास 
संख्या 

नयााँ 
आवास 
संख्या 

जम्मा लक्ष्य 
आवास 
संख्या 

र्वतनयोजजि बजेट 
(रू. हजारमा) 

तनमािण सम्पन् न 
आवास संख्या 

जम्मा खर्ि (रू. हजारमा) 

र्वत्तीय प्रतिशि 

२०६६।६७ 3 2274 - 2274 303000 1460 280653 92.62 
२०६7।६८ 11 814 1942 2756 287281 1226 120649 42.00 
२०६८।६९ 21 1530 733 2263 334464 1604 267964 80.12 
२०६९।७० 21 659 889 1548 166711 244 130656 78.37 
२०७०।७१ 27 1304 322 1626 153188 1028 97455 63.62 
२०७१।७२ 28 598 1164 1762 267184 427 132886 49.74 
२०७२।७३ 43 1335 1198 2533 293034 863 214559 73.22 
२०७३।७४ 52 1670 21673 23353 1812618 1874 1628228 89.83 
२०७४।७५ 74 21422 25775 47197 3027448 8313 2776049 91.70 
२०७५।७६ 74 41640 0 41640 4355466 2524 - - 
२०७६।७७ 74 39116 0 39116 4405871 4609 - - 
२०७७।७८ 74 34507 0 34507 2500000 0 - - 

 जम्मा २००५७५ 17906265 24172 5649099  

कायिक्रम शजरु भएको १२ वषि व्यिीि भइसक्दा 2 लाख 575 आवास संख्या तनमािण गने लक्ष्य 
रहेकोमा २४ हजार १७२ मार आवास तनमािण भएको छ। यस कायिक्रममा २०७४।७५ सम्म रू.५ 
अबि ६४ करोड ९१ लाख खर्ि भएको छ। जनिा आवास कायिक्रम 2075।76 देजख प्रदेश सरकारमा 
हस्िान्िरण भएको छ। र्वभागले ित्पिाि ्भएको खर्िको र्ववरण अद्यावतधक गरेको छैन। िोर्कएको 
लक्ष्य हातसल हजने गरी लजक्षि समजदायलाई आवास सजर्वधा उपलब्ध गराउने कायि समयमा नै सम्पन् न 
हजनजपदिछ। र्वभागले संघीय कोषबाट बजेट र्वतनयोजन भएका यस्िा कायिक्रमहरूको कायि प्रगतिसमेि 
ियार गनजिपदिछ। 
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20. एकीकृि बस्िी र्वकास कायिक्रम - भौगोतलक रूपमा र्वकट िथा र्वपद्को उच्र् जोजखमयजक्त स्थानमा 
बसोबास गरेका घरपररवारहरूलाई सजरजक्षि स्थानमा एकीकृि बस्िी र्वकास गरी स्थानान्िरण गने, सेवा 
सजर्वधा पजर् याउन कठठन, र्वकासका लातग बाधक, अपायक र असजरजक्षि स्थानमा रहेका घरपररवारहरूलाई 
एकीकृि गरी सजरजक्षि स्थानमा सेवा, सजर्वधा, पूवािधार र जीर्वकोपाजिनका लातग उपयजक्त रोजगारीको 
अवसर सर्हिका बस्िीहरू तनमािण गरी स्थानान्िरण गने, प्राकृतिक प्रकोपबाट र्वस्थार्पिहरूलाई 
पजनस्थािपना गराउने उदे्दश्यले २०७६।७७ बाट यो कायिक्रम सञ् र्ालनमा आएको हो। यस कायिक्रम 
अन्िगिि डडेलधजराको परशजराम नगरपातलकामा बाढीबाट र्वस्थार्पि पररवारहरूको पजनस्थािपना गनि जग्गा 
खररद गरी पूवािधार तनमािणको कायि र मोरङको उलािबारीमा १३२ सन्थाल जातिका घरपररवारलाई 
पजनस्थािपना गराउन एकीकृि बस्िी र्वकासको कायिक्रम शजरु गररएको छ। िोर्कएको लक्ष्य हातसल गनि 
र्वद्यमान बस्िीहरूको स्िरोन् नति गनि एकीकृि वस्िी र्वकास िथा पूवािधार तनमािणका कायिहरू कायािन्वयन 
गनजिपदिछ। 

21. सजरजक्षि नागररक आवास कायिक्रम - प्रकोपका कारण घरबारर्वहीन भएका र्वपन्न पररवारलाई सजरजक्षि 
आवास उपलब्ध गराउने नीतिअनजसार जारी गररएको सजरजक्षि नागररक आवास कायािन्वयन, कायिर्वतध 
२०७५ मा सम्झौिा भएका लाभग्राहीलाई पर्हलो र्कस्िाको साठी प्रतिशि रकम सम्बजन्धि स्थानीय 
िहसाँग सम्झौिा भएपतछ र तनमािण कायि सम्पन् न भएको स्थानीयिहको प्रार्वतधकबाट प्रार्वतधक प्रतिवेदन 
सर्हिको तसर्ाररसको आधारमा दोस्रो िथा अजन्िम र्कस्िा र्ातलस प्रतिशि अनजदान रकम उपलब्ध 
गराउने र उपलब्ध अनजदान अन्य प्रयोजनमा खर्ि गरे वा र्कस्िा बमोजजमको गनजिपने कायि िीन मर्हनातभर 
नगरेमा त्यस्िो अनजदान रकम असजल उपर गने उललेख छ । यस कायिक्रमअन्िगिि 2077।78 सम्म 
१२ लाख ११ हजार १६१ लाभग्राही छनौट भएका छन।् छनौट भएकामध्ये यो वषिसम्म १ लाख 
१३ हजार ६४४ लाभग्राहीसाँग अनजदान सम्झौिा भएकोमा ७४ हजार २६८ लाभग्राहीलाई पर्हलो 
र्कस्िा, १३ हजार ३४० लाई दोस्रो र्कस्िा भ जक्तानी ठदएको छ । कायिक्रमबाट पर्हलो र्कस्िा तलएका 
७४ हजार २६८ लाभग्राहीमध्ये २२ हजार ६२९ लाभग्राहीको मार तनमािण सम्पन् न भएकोले बााँकी 
५१ हजार ६३९ लाभग्राहीलाई रू.३० हजारका दरले उपलब्ध गराएको पर्हलो र्कस्िाको रू.१५ 
करोड ४९ लाख १७ हजारको सम्बन्धमा अनजगमन गरी खर्िको सजतनजश् र्ििा गनजिपने देजखएको छ। 

22. रुग्ण आयोजना - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १११(ङ) मा सम्झौिा कायािन्वयनको 
प्रगति अनजगमन गने व्यवस्था छ। त्यस्िै, तनयम १२८ मा सम्झौिा उललंघन गने तनमािण 
व्यवसायीहरूलाई पूवि तनधािररि क्षतिपूतिि लगाउने सम्झौिाको अन्त्य गने र सम्झौिाबमोजजमको काम 
नगने तनमािण व्यवसायीको खर्िमा त्यस्िो कायि सम्पन् न गराउने व्यवस्था छ । डोटी, झापा, धनजषा, 
पसाि, ओखलढजंगा लगायिका १७ जजललामा स्वास््य संस्था भवन तनमािणको जजम्मेवारी र्वभागलाई प्राप्त 
भएकोमा २०७८ आषाढ मसान्िसम्म शजरु म्याद समाप्त भई सोही बराबरको म्याद थप हजाँदा समेि कायि 
सम्पन् न हजन नसकेका ११० आयोजनालाई र्वभागले रुग्ण आयोजनामा वगीकरण गरेको छ। यस 
सम्बन्धमा देजखएका अन्य व्यहोरा देहाय बमोजजम रहेका छन:्- 

22.1 खररद सम्झौिा भएकामध्ये ५४ आयोजनाको शि प्रतिशि भौतिक प्रगति भएपतन आयोजनाको नापजााँर् 
एवं अजन्िम र्वल भ जक्तानी गरी हस्िान्िरण हजन बााँकी रहेको देजखन्छ । त्यसैगरी  ९० प्रतिशि भौतिक 
प्रगति भएका ३८, ७५ प्रतिशि भौतिक प्रगति भएका ५, ६० प्रतिशि भौतिक प्रगति भएका ६, ५० 
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प्रतिशि भौतिक प्रगति भएको १ र २५ प्रतिशि भौतिक प्रगति भएका २ आयोजना रहेका छन।् तनमािण 
कायि अजघ नबढेको कारण ३ खररद सम्झौिा अन्त्य गने प्रर्क्रयामा रहेको उललेख छ ।  

22.2 रौिहट जजललाको अस्पिाल भवन पजन: तनमािण कायि २०७४ सम्म सम्पन् न गनेगरी २०६१।६२ मा 
तनमािण व्यवसायीसाँग सम्झौिा भएकोमा २०७८ आषाढ मसान्िसम्म कायि सम्पन् न भएको छैन। 

खररद सम्झौिा कायािन्वयन जस्थतिको उजर्ि व्यवस्थापन िथा अनजगमनको कमीका कारण 
लगानीको प्रतिर्ल हातसल भएको देजखाँदैन। अि: तनमािण कायि अधजरो छाडी सम्पकि  र्वहीन रहेका िथा 
सम्झौिा बमोजजमको कायि नगने तनमािण व्यवसायीलाई तनयमको व्यवस्थाबमोजजम सम्झौिा अन्त्य गरी 
बााँकी काम सम्पन् न गनि लाग्ने रकम असजल गने वा पूवितनधािररि क्षतिपूतिि लगाई काम सम्पन् न गने 
सम्बन्धमा र्वभागबाट तनणिय हजनजपदिछ।  

23. नयााँ शहर आयोजना - मध्य पहाडी लोकमागि (पजष्पलाल लोकमागि) र यसका आसपासमा पने प्रमजख 
१० स्थानमा 2०८६।८७ सम्म प्रति शहर कम्िीमा १ लाख जनसंख्या बसोबास गनि सक्ने अत्याधजतनक, 
सेवा सजर्वधा र पूवािधारयजक्त शहरहरू तनमािण र र्वकास गने उदे्दश्यले 2०६६।६७ देजख नयााँ शहर 
आयोजना शजरु भएको छ । पााँर्थरको र्र्ठदमसर्हि १० स्थान छनौट गरी कायिक्रम शजरु गररएकोमा 
२ स्थान थप भई १२ पजगेको छ । हजलाकी राजमागि र आसपासका १५ स्थान र अन्य  र्वतभन् न १३ 
शहरलाई स्माटि शहरको रूपमा र्वकास गने, लजक्ला सर्हि उच्र् र्हमाली भागमा रहेका १० बस्िीहरूलाई 
रान्स र्हमालयन सीटीका रूपमा र्वकास गने कायिक्रम समेि ४० शहर र बस्िीहरू समेि थप भई ५० 
कायम भएको छ । आयोजनाअन्िगिि 2077।78 मा 115.07 र्कलोतमटर सडकको रयाक खोलने, 
22.89 र्कलोतमटर सडक कालो परे गने, 29.02 र्कलोतमटर ररजजड पेभमेन्ट(ढलान) र 57.36 
र्कलोतमटर ढल/नाला तनमािण लगायिका कायि सम्पन् न भएका छन।् आयोजनाले हालसम्म ५ र्हमाली 
वस्िीको सम्भाव्यिा अध्ययन गरी मोर्ोलोजजकल ररटेनमेन्ट एण्ड इन्हेन्समेन्ट प्लानको अजन्िम 
प्रतिवेदन र १३ स्माटि सीटीको गजरुयोजना सर्हिको अजन्िम प्रतिवेदन स्वीकृि गरेको छ। र्ालज 
आयोजनाहरूको कायि समाप्त नहजाँदै नयााँ नयााँ शहरी आयोजना थप्दै जाने प्रवजृत्तले वषौसम्म आयोजनाको 
कायि अधजरो रहने एवं अपेजक्षि प्रतिर्ल हातसल नहजने अवस्था छ । शजरु भएका आयोजना सम्पन् न 
भैसकेपश् र्ाि ्मार नयााँ कायिक्रम सञ्चालन गनजिपदिछ ।   

24. बढी भ जक्तानी -आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ को तनयम ३९(१०) मा 
सरकारी रकमको खर्ि लेख् नज अजघ संलग्न कागजािअनजसार भ जक्तानी ठदन रीि पजगे नपजगेको जााँर् गनजिपने 
व्यवस्था छ। यस सम्बन्धमा देजखएका  व्यहोरा तनम्नानजसार छन:् 

24.1 सघन शहरी िथा भवन तनमािण आयोजना, बाग्लजङले ५० शय्याको म्याग्दी जजलला अस्पिाल तनमािण 
गनि तनमािण व्यवसायीसाँग सम्झौिाको तबल अर् क्वाजन्टटीमा ग्राउण्ड लेभलभन्दा मातथ फ्ललोरमा १:४ 
अनजपािको इाँट्टाको गाह्रो लगाउने कायिको कबोल दरमा छजट हजने गरी प्रति घनतमटर रू.१० हजार 
६८७ कायम गरेको छ। यो वषिसम्म १०७.४० घनतमटरको मूलय अतभबरृ्ि कर समेि रू.१२ लाख 
९७ हजार भ जक्तानी ठदनजपनेमा नापी र्किाब अनजसार ६९५.८९ वगि तमटरको रू.८४ लाख ४ हजार 
भ जक्तानी ठदएको छ। सम्झौिा अनजसार उक्त आइटमको एकाइ घनतमटर रहेकोमा कायि पररमाण गणना 
गदाि वगि तमटरमा नााँपजााँर् िथा गणना गरी बढी भ जक्तानी ठदएको रू.७१ लाख ७ हजार असजल हजनजपदिछ।  
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24.2 नजवाकोट जजललामा र्वदजर सभाहल तनमािण कायिको लातग एक संयजक्त उपक्रमसाँग 2०७८।४।१९ तभर 
सम्पन् न गने गरी २०७४।३।२० मा रू.२४ करोड ९४ लाख २३ हजारको सम्झौिा भएकोमा दशौँ 
रतनङ तबलसम्म रू.२४ करोड ७० लाख २५ हजार भ जक्तानी भएको छ। तनमािण कायिको  प्रार्वतधक 
मूलयाङ्कन अनजसार रू.२३ करोड ९५ लाख ६ हजारको कायिमार मूलयाङ्कन भएकोले तनमािण व्यवसायीलाई 
रू.७५ लाख १९ हजार बढी भ जक्तानी भएको देजखन्छ। मूलय समायोजनिर्ि  दशौँ रतनङ तबलसम्मको 
रू.२० लाख २४ हजार भ जक्तानी ठदन बााँकी देजखन्छ। भ जक्तानी गनि बााँकी रकम समायोजन गदाि रू.५४ 
लाख ९५ हजार तनमािण व्यवसायीलाई बढी भ जक्तानी भएको देजखएकोले सम्बजन्धि पदातधकारीलाई 
जजम्मेवार बनाई बढी भ जक्तानी ठदएको रकम असजल गनजिपदिछ ।  

25. मूलय समायोजन -  साविजतनक खररद ऐन 2063 को दर्ा 55 मा मूलय समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था 
छ। सघन शहरी िथा भवन तनमािण आयोजना पसाि, दाङ, क्षेरीय आयोजना कायािन्वयन इकाइ कैलाली, 
क्षेरीय आयोजना कायािन्वयन इकाइ धनजषा, कास्कीसमेि ५ कायािलयका ७ तनमािण व्यवसायीलाई मूलय 
समायोजन भ जक्तानी गदाि र्रक बेस इन्डेक्स र फ्लयाक्टर प्रयोग गरी र जर्टपूणि गणना गरेबाट रू.१ करोड 
४६ लाख ६ हजार बढी भ जक्तानी गरेको रकम असजल हजनजपदिछ। 

26. पूवि तनधािररि क्षतिपूतिि - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२१ मा तनमािण व्यवसायीको 
र्ढलाइको कारणले सम्झौिाबमोजजमको कायि िोर्कएको समयतभर सम्पन् न हजन नसकेमा १० प्रतिशिमा 
नबढ्ने गरी पूवितनधािररि क्षतिपूतिि तलनजपने व्यवस्था छ । यो वषि शहरी र्वकास िथा भवन तनमािण 
र्वभाग र अन्य ६ आयोजना कायािलयले समयमा कायि सम्पन् न नगने तनमािण व्यवसायीहरूबाट रू.३७ 
लाख २९ हजार पूवि तनधािररि क्षतिपूतिि असजल गरेका छैनन ्। उक्त रकम सम्झौिाको शििबमोजजम 
असजल हजनजपदिछ।  

27. सोझै खररद - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को  तनयम ३१ मा साविजतनक तनकायले बीस 
लाख रूपैयााँभन्दा बढीको मालसामान, सेवा वा कज नै तनमािण कायि गराउाँदा बोलपरको माध्यमबाट गनजिपने 
व्यवस्था छ। संघीय सजर्वालय तनमािण िथा व्यवस्थापन कायािलय, सघन शहरी िथा भवन तनमािण 
आयोजना बाग्लजङ र सप्तरीले रू.३ करोड ६८ लाख १७ हजारको समान प्रकृतिका कायि टजक्रा पारी 
ममिि, मेतसनरी औजार, र्तनिर्रलगायिका सामग्रीहरू सोझै खररद गरेको छन।् खररद तनयमको पालना 
गरी प्रतिस्पधाित्मक िररकाले खररद कायि गनजिपदिछ।   

28. उपभोक्ता सतमतिबाट तनमािण कायि - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा 44 मा तमिव्यर्यिा, 
गजणस्िरीयिा वा ठदगोपना अतभवरृ्ि हजने भएमा उपभोक्ता सतमतिबाट काम गराउन सर्कने व्यवस्था छ। 
शहरी र्वकास िथा भवन तनमािण र्वभाग, सघन शहरी िथा भवन तनमािण आयोजना बबरमहल  र अन्य 
२ कायािलयबाट १६६ उपभोक्ता सतमतिमार्ि ि ्मजन्दर, उद्यान, नालालगायिका तनमािण कायि गराई रू.६० 
करोड ४७ लाख  हजार खर्ि गरेको छ। उपभोक्ता सतमतिमार्ि ि ्काम गराउाँदा प्रतिस्पधाि र गजणस्िरीय 
तनमािण कायि भएको सजतनजश् र्ि हजने व्यवस्था तमलाउनजपदिछ। 

29. सवारीसाधन - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ अनजसार तनमािण कायिको लागि अनजमान ियार 
गदाि तनमािण कायिसाँग सम्बजन्धि आइटमहरू मार समावेश गनजिपने र ठेक् का सम्झौिा गदाि असम्वजन्धि 
खर्िहरू ठेक् कामा समावेश नगनि साविजतनक लेखा सतमतिले २०६९।९।२ मा  तनणिय गरेको छ। 
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सघन शहरी िथा भवन तनमािण आयोजना, धाठदङले सेिजिङ्ग स्वास््यर्ौकी भवन तनमािण कायिको 
तब.ओ.क्यू.मा आयोजना कमिर्ारीको लातग सवारी र्ालकसर्हिको सवारी साधन समावेश गरी यो वषि 
भाडामा रू.११ लाख ७२ हजार  र केन्रीय कारागार नजवाकोटको भवन तनमािण कायिमा बी.ओ.क्यू.मा 
सवारी साधनको भाडा र ममिि खर्ि समावेश गरी यो वषि रू.१३ लाख ५६ हजार, र क्षेरीय आयोजना 
कायािन्वयन इकाई, कैलालीले इजन्जतनयररङ सजर्वधाअन्िगिि यो वषि रू.३४ लाख ४५ हजारसमेि रू.५९ 
लाख ७३ हजार भ जक्तानी ठदएका छन ्। आयोजनाको लागि वरृ्ि तनयन्रण गने सम्बन्धमा साविजतनक 
लेखा सतमतिले गरेको तनणिय कायािन्वयन गनजिपदिछ ।  

30. कायि सम्पादन जमानि - साविजतनक खररद तनयमवली २०६४ को तनयम ११०(४) मा कायि सम्पादन 
जमानि तनमािण कायिको र जर्ट सच्याउने अवतधभन्दा कम्िीमा १ मर्हना बढीको हजनजपने व्यवस्था छ। 
संघीय आयोजना कायािन्वयन इकाई धनजषा र सघन शहरी िथा भवन तनमािण आयोजना, झापाले र्वतभन् न 
६ तनमािण कायिका लातग तलएको रू.१ करोड २९ लाख २५ हजार कायि सम्पादन जमानिको अवतध 
िोर्कएको भन्दा कम रहेको देजखयो। तनयम अनजसारको अवतध समेट् ने गरी कायि सम्पादन जमानिको 
म्याद थप गराउनजपदिछ।   

31. प्रोतभजनल सम - साविजतनक खररद तनयमावली,२०६४ को तनयम १२३(२) मा रतनङ तबल वा अन्य 
कज नै तबल बीजकको भ जक्तानी तलनको लातग आपूतििकिाि, तनमािण व्यवसायीले खररद सम्झौिा बमोजजम 
आवश्यक पने कागजाि िथा तबल भपािइ पेस गनजिपने उललेख छ। सघन शहरी  िथा भवन तनमािण 
आयोजना पसाि, संघीय आयोजना कायािन्वयन इकाइ सजखेि, पोखरा, कैलाली, धनकज टा र धनजषाले  र्वतभन् न 
तनमािण व्यवसायीलाई तबल बीजकबेगर प्रोतभजनल समबाट रू. ८४ लाख २६ हजार भ जक्तानी ठदएका 
छन।् यस्िो रकम असजल गनजिपदिछ।  

32. र्वशेष भवन तनमािण - बालजवाटारमा प्रधानमन्री आवास तनमािण गनि एक तनमािण व्यवसायीसाँग रू.३३ 
करोड ८० लाख ८३ हजारको सम्झौिा भएकोमा रू.१५ करोड २ लाख ३६ हजार खर्ि भएको,  

तसंहदरबारमा संघीय संसद भवन तनमािणको लातग रू.५ अबि ६७ करोड २७ लाखको सम्झौिा भएकोमा 
यो वषिसम्म पेश्कीसमेि रू.२ अबि ६४ करोड ७० लाख खर्ि भएको, भैँसेपाटीमा ७ वटै प्रदेशका प्रदेश 
प्रमजख र मजख्य मन्रीहरूको सम्पकि  कायािलय भवनको लातग रू.७३ करोड ३९ लाखको सम्झौिा 
भएकोमा यो वषिसम्म रू.३१ करोड ६ लाख ९३ हजार खर्ि भएको छ। संघीय संसद भवन तनमािण 
कायिमा ३७ प्रतिशि, प्रधानमन्री आवास तनमािणमा ८७ प्रतिशि, संघीय मन्री आवास तनमािण र प्रदेश 
प्रमजख िथा मजख्यमन्रीको सम्पकि  कायािलय भवनमा ६८ प्रतिशि मार भौतिक प्रगति देजखएकोले सम्झौिा 
अवतध तभर तनमािण सम्पन् न हजने देजखाँदैन । तनमािणाधीन संरर्नाहरूको तनमािण कायि िोर्कएको समयमा 
सम्पन् न गनजिपदिछ । 

33. कोतभड-१९ खर्ि - र्वश् वव्यापीरूपमा रै्तलएको कोतभड-१९ को संक्रमणबाट तसजजिि असहज 
पररजस्थतिलाई सामना गनि नेपाल सरकार (मजन्रपररषद्)को २०७७।५।४ को तनणिय िथा काठमाडौँ 
उपत्यका एकीकृि क्वारेजन्टन व्यवस्थापन सतमतिको तनणियअनजसार शहरी र्वकास िथा भवन तनमािण 
र्वभागलाई िोर्कएको स्थानमा दजई हजार बेड क्षमिाको क्वारेजन्टन स्थलको ममिि सम्भार र लजजर्ष्टक 
व्यवस्थापन कायिको लातग ५ आपूििकलाई रू.२ करोड ६० लाख २४ हजार भ जक्तानी गरेको छ। 
क्वारेजन्टन स्थलको ब्यवस्थाका लातग आवश्यक सामान खररद गने सम्झौिाअनजसार स्वीकृि 
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बोलपरदािाबाट खररद गररएका सामग्री स्वीकृि स्पेजशर्र्केशन, तबल एवं खररद आदेश अनजसारको भए 
नभएको परीक्षण गरी जजन्सी दाजखला, माग र र्विरणको अद्यावतधक अतभलेख राखेको छैन। खररद 
भएका हजस्पटल बेड, म्यारेस, ब्लाङकेट, लगायिका मालसामान र्वतभन्न  संस्थाहरूमा हस्िान्िरण गरेकोमा 
सोको सदजपयोग एवं संरक्षण हजनजपदिछ ।  

संघीय सजर्वालय तनमािण िथा व्यवस्थापन कायािलय 

34. सजर्वधासम्बन्धी मापदण्ड -  संघीय सजर्वालय तनमािण िथा व्यवस्थापन कायािलयबाट र्वजशष्ट व्यजक्तहरूका 
लातग मागअनजसार र्तनिर्र, भान्साका अन्य सामान, तबजजलीका सामान, कापेट, पदाि लगायिका भौतिक 
सजर्वधाका सामान र र्ालज प्रकृतिका सामान सोझै खररद गरी यो वषि कायािलयले रू.३ करोड २१ लाख 
९० हजार खर्ि गरेको छ। र्वजशष्ट व्यजक्तलाई उपलब्ध गराउने सेवा सजर्वधाको मापदण्ड ियार गनजिपने 
व्यहोरा र्वगिका प्रतिवेदनमासमेि औलंयाइएकोमा मापदण्ड ियार गरी 2०७९।१।२५ मा मन्रालयमा 
पेस गरेकोमा स्वीकृिी भएको छैन। मापदण्ड स्वीकृि नगरेका कारण सामानको गजणस्िर, पररमाण िथा 
खर्िमा एकरूपिा हजन सकेको छैन। र्वजशष्ट व्यजक्तहरूको लातग आवश्यक पने बजेट सम्बजन्धि तनकायमा 
नै र्वतनयोजन गरी मापदण्ड बनाई खर्ि गनजिपदिछ । 

35. जजन्सी व्यवस्थापन - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व  तनयमावली, २०७७ को तनयम ९९ 
मा जजन्सी तनरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएपतछ कायािलय प्रमजखले तललाम तबक्री गनजिपने सम्पजत्त तनयम १०६ 
बमोजजम तललाम र्वक्री गनजिपने व्यवस्था छ । संघीय सजर्वालयको कायािलयले २०६४ देजख तललाम 
तबक्रीको कारबाही गरेको छैन ।र्वजशष्ट व्यजक्तबाट प्रयोग भई र्र्िाि भएका र कायािलयमा प्रयोग 
भएकामध्ये जजन्सी तनरीक्षण प्रतिवेदन अनजसार ममिि हजन नसक्ने र्तनिर्र, मेतसनरी, सवारी 
साधनलगायिका सामानहरू तललाम तबक्री गनजिपदिछ। 

कायिमूलक लेखापरीक्षण 
उपत्यका र्वकास प्रातधकरणको भौतिक र्वकास योजना िजजिमा र कायािन्वयन 

संघीय राजधानी काठमाडौँ जनसंख्या वरृ्िको िीव्र दबाबमा रहेको छ । कररब 30 लाख जनसंख्या 
रहेको उपत्यकामा जनसंख्या वरृ्िसाँगै अव्यवजस्थि शहरीकरण, वािावरणीय जोजखम र एकीकृि पूवािधार तनमािण 
योजनाको अभावमा ठदगो र योजनावि र्वकास प्रर्क्रयामा अवरोधको अवस्था छ । यद्यर्प राजधानीको सांस्कृतिक, 
प्रशासतनक र वािावरणीय दृर्ष्टकोणले सन्िजतलि र्वकासको आवश्यकिा रहेको सन्दभिमा बषेतन काठमाडौँ उपत्यका 
र्वकास प्रातधकरण, मािहि कायािलयहरू र उपत्यकाका १८ नगरपातलकाबाट अबौँ बजेट खर्ि हजने गरेको छ। 
यस पररप्रके्ष्यमा प्रातधकरणबाट उपत्यकाको ठदगो र्वकासको लातग भएको योजना िजजिमा िथा कायािन्वयनका 
र्वषयमा परीक्षण गरी देजखएका समस्या समाधानका लातग सजझाव ठदने उदे्दश्यले गररएको कायिमूलक 
लेखापरीक्षणबाट देजखएका व्यहोरा देहायबमोजजम छन:् 

36. एकीकृि र्वकास गजरुयोजना - काठमाडौँ उपत्यका र्वकास प्रातधकरण ऐन, २०४५ को दर्ा ५ मा 
उपत्यकालाइि नेपालको एक प्रमजख प्रशासतनक, पयिटन, सांस्कृतिक एवं आतथिक केन्रको रूपमा र्वकास 
गने, नगरको पजन:तनमािण, र्वस्िार र र्वकास िथा नयााँ नगरको तनमािण गने, भ-ूउपयोग क्षेर तनधािरण 
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गने जस्िा कायिहरू सम्पादन गनि प्रातधकरणले उपत्यकाको भौतिक र्वकास योजना िजजिमा गनि सक्ने 
व्यवस्था छ । मजन्रपररषदबाट २०५९ मा दीघिकालीन र्वकास योजना स्वीकृि भएकोमा कायािन्वयन 
हजन नसकेको, प्रातधकरणले २०७२ मा ियार गरेको २० वषे रणनीतिक र्वकास योजनाको मस्यौदा 
हालसम्म स्वीकृि नभएको एवं उपत्यकाको र्वकासमा िीनै िहका सरकारले खर्ि गने भए िापतन 
एकीकृि गजरुयोजना बन्न नसकेकोले उपत्यकाको योजनावि र्वकासमा असर परेको छ । िसथि 
उपत्यकालाई एकै प्रशासतनक एकाईको रूपमा संस्थागि संरर्ना तनमािण गरी र्वकास योजना कायािन्वयन 
गने एकीकृि र्वकास गजरुयोजना िजजिमा गरी कायािन्वयन गनजिपदिछ । 

37. आवतधक िथा वार्षिक योजना - र्ौधौं योजना (2073।74-2075।76) मा प्रमजख शहरहरूमा 
सम्भार्वि प्राकृतिक प्रकोप हजनसक्ने ठाउाँहरूको नक्सा ियार पाने, पूवि सूर्ना प्रणालीको र्वकास गने र 
प्राकृतिक प्रकोपपतछ सविसाधारणलाइि सजरजक्षि उिार गनि योजना िजजिमा गने र स्वीकृि भ-ूउपयोग 
नीतिमा आधाररि भएर नगर क्षेरको एकीकृि पूवािधार र्वकास गने उललेख छ । त्यसैगरी काठमाडौँ 
उपत्यका र्वकास प्रातधकरण तनयमावली, 2068 को तनयम 3 मा काठमाडौँ उपत्यकाको ठदगो र्वकास 
िथा व्यवस्थापनको लातग काठमाडौं उपत्यकालाइि एउटै योजना एकाइको रूपमा तलइि दीघिकालीन 
र्वकास अवधारणा, सम्बजन्धि नीति, मापदण्ड, र्वषयगि योजना िथा नक्सालाइि समेि आधार तलइि र 
वार्षिक बजेट िथा योजना िजजिमासम्बन्धी मागिदशिन, 2075 ले िोकेको आयोजना प्राथतमकीकरणका 
आधारहरूमा भौतिक र्वकासको योजना िजजिमा गनजिपने व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा देजखएका प्रमजख 
व्यहोरा तनम्नानजसार छन:् 

37.1 र्ौधौं योजनामा समावेश भई 2076।77 को वार्षिक नीति िथा कायिक्रममा समेि समावेश भएको 
काठमाडौं उपत्यकालाइि मेगातसटीमा र्वकास गनि सम्भाव्यिा अध्ययन गने कायिको योजना िजजिमा िथा 
कायािन्वयन भएको छैन । आवतधक योजनासाँग वार्षिक नीति िथा कायिक्रमहरू िादात्म्यिा नहजनाले 
आवतधक योजनाको लक्ष्य हातसल हजन सकेको छैन । पन्रौँ योजनामा काठमाडौँ उपत्यकालाइि 
वािावरणमैरी अत्याधजतनक सजर्वधायजक्त सांस्कृतिक राजधानी शहरको रूपमा र्वकास गने िथा र्वद्यमान 
शहरहरूको स्िरीकरण गरी सोही अनजसार सडक पूवािधारको मापदण्ड िोक्ने व्यवस्था छ । आवतधक 
िथा वार्षिक नीतिको कायािन्वयन हजने गरी वार्षिक योजना िजजिमा गरी कायािन्वयन गनजिपदिछ । 

37.2 आवतधक योजना र तनयमावलीले व्यवस्था गरेअनजसार प्रातधकरणले एकीकृि भौतिक र्वकासको योजना 
िजजिमा गरेको छैन । प्रातधकरण र अन्िगििका काठमाडौं, लतलिपजर र भक्तपजर कायािलय समेिबाट 
2077।78 मा रू.1 अबि 68 करोड 45 लाखका 202 आयोजना िजजिमा िथा छनोट गरी रू.1 
अबि 37 करोड 96 लाखबाट (उप-आयोजना समेि) 190 आयोजना सञ्चालन गरेकोमा वार्षिक बजेट 
िथा योजना िजजिमा सम्बन्धी मागिदशिन, 2075 ले िोकेको आयोजना प्राथतमकीकरणका आधारहरूमा  
योजना िजजिमा गरेको देजखएन । तनयम 23 बमोजजम र्वकास आयजक्तले प्रातधकरणको दीघिकालीन िथा 
अलपकालीन योजना, वार्षिक कायिक्रम िथा बजेट ियार गरी स्वीकृतिको लातग र्वभागीय मन्रीको 
अध्यक्षिामा गठठि भौतिक र्वकास सतमति समक्ष पेस गनजिपनेमा पेस गरेको छैन । योजना िजजिमामा 
िोर्कएका आधार अवलम्बन नहजाँदा उपत्यकाको समग्र र्वकास योजनामा असर गने मार नभइि स्थानीय 
स्िरको स्वातमत्व नहजाँदा योजनाको ममिि सम्भार िथा सञ्चालनमा समेि समन्वय हजन नसकी ठदगो र्वकासमा 
असर पने देजखन्छ ।  
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उपत्यका र्वकासको गजरुयोजना, आवतधक योजना, र्वकास रणनीति, बजेट िथा योजना िजजिमा 
सम्बन्धी मागिदशिन र योजना िजजिमाका सामान्य तसिान्ि अवलम्बन गरी योजना िजजिमा िथा सञ्चालन 
गनजिपदिछ । 

38. समन्वय - काठमाडौँ उपत्यका र्वकास प्रातधकरण ऐन, २०४५ को दर्ा ६.२ मा प्रातधकरणले भौतिक 
र्वकास योजना सञ्चालन गदाि नेपाल सरकारका तनकाय िथा अन्य सम्बजन्धि तनकायसाँग समन्वय कायम 
गनजिपने व्यवस्था छ । त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय िहहरूले 
स्थानीयस्िरको र्वकासको लातग आवतधक, वार्षिक, रणनीतिक र र्वषय क्षेरगि मध्यकालीन िथा 
दीघिकालीन योजना बनाई लागू गनिसक्ने व्यवस्था छ । काठमाडौँ उपत्यका भौतिक र्वकास सतमतिमा 
३ नगरपातलका मारको सहभातगिाले बााँकी १5 स्थानीय िहहरूबाट िजजिमा हजने योजना र यसको 
कायािन्वयनमा समन्वय र सहकायिको समस्या देजखएको छ । यसले तनमािण कायिमा दोहोरोपन मार 
नभइि कायिमा एकरूपिा नहजने िथा तनतमिि संरर्नाको अतभलेख समेि छररएर रहने जोजखम देजखएको 
छ। जजलला आयजक्तको कायािलय, भक्तपजरले हनजमन्िे खोला कोररडोर तनमािण गदाि प्रदेश र कायािलयले 
छजट्ाएको योजना साँगसाँगै रहेको िर संरर्नाको तडजाइन र्रक रहेको अवस्था छ । अि: संघ, प्रदेश 
िथा स्थानीय िहहरूसाँग आपसमा समन्वय हजने गरी ऐन िथा तनयम संशोधन गनजिपदिछ । 

39. कायिक्रम सञ्चालन - काठमाडौं उपत्यकाको भौतिक र्वकास योजना िजजिमा गरी उपत्यकालाइि आतथिक 
केन्रको रूपमा र्वकास गरेर नयााँ नगरको स्थापना गने प्रातधकरणको मजख्य जजम्मेवारी रहेको छ । 
प्रातधकरण र अन्िगििका तनकायबाट र्वगि िीन वषिमा रू.6 अबि 53 करोड 59 लाख खर्ि भएकोमध्ये 
रू.5 लाखतभरका टजके्र आयोजना खजला दरभाउपरबाट रू.28 करोड 65 लाख 70 हजार र 881 
उपभोक्ता सतमतिबाट रू.3 अबि 43 करोड ७ लाख समेि रू.3 अबि 71 करोड 73 लाख खर्ि भएको 
देजखन्छ । यो कज ल खर्िको 57 प्रतिशि हो । प्रातधकरणले गजरुयोजना िजजिमा गरी महत्वपूणि र ठजला 
आयोजनामा केजन्रि भइि स-साना आयोजना स्थानीय िहबाट सम्पादन हजने व्यवस्था तमलाउाँदा काममा 
दोहोरोपना नहजने िथा बजेट र जनशजक्त ठूला, महत्वपूणि र र्वकासमा केजन्रि हजाँदा शहरी र्वकासमा 
पतन योगदान रहने देजखन्छ । यसिर्ि  प्रातधकरणले ध्यान ठदनजपदिछ । 

40. योजना छनोट - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, 2076 को दर्ा 8 िथा तनयमावली, 
2077 को तनयम 16 बमोजजम आफ्लनो कायािलय वा तनकायको उदे्दश्य अनजरूपको लक्ष्य तनधािरण गरी 
सोको आधारमा अनजसूर्ी-1 बमोजजमको ढााँर्ामा वार्षिक बजेट िथा कायिक्रम िजजिमा गनजिपने व्यवस्था 
छ। प्रातधकरण र अन्िगििका 3 तनकायले योजनाको नाम, स्थान र बजेट रकम उललेख नगरी एकमजष्ट 
कायिक्रम बजेट राखी पेस गरेको आधारमा बजेट िजजिमा भएको छ । प्राप्त बजेट तनकाय आर्ैँ ले र्वतभन्न 
योजनामा बााँडर्ााँट गरी खर्ि गरेको देजखन्छ । सडक र्ौडा गने, टेवा पखािल लगाउने, सजधार गने, 
ढजङ्गा र्वछ्याउने, रे्जन्सङ्ग गने र हररयाली र्वकास लगायिका कायिमा काठमाडौंले रू.2 करोड, लतलिपजरले 
रू.25 लाख र भक्तपजरले रू.15 लाख, तनदेजशि जग्गा र्वकास कायिक्रममा काठमाडौंले रू.30 लाख, 
लतलिपजरले रू.35 लाख र जलवायज िथा पयािवरण अनजकूलन, र्वपद् व्यवस्थापन, साविजतनक जग्गा 
संरक्षण र नमूना पाकि  तनमािणमा काठमाडौंले रू.50 लाख, लतलिपजरले रू.1 करोड 30 लाख र 
भक्तपजरले रू.50 लाख समेि िीन तनकायको रू.5 करोड 35 लाखको एकमजष्ट कायिक्रम र बजेट 
व्यवस्था गरी 3 जजललाका र्वतभन्न स्थानका 75 योजनामा रू.4 करोड 64 लाख खर्ि गरेको देजखन्छ। 
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आतथिक वषिको शजरुमा नै योजना ियार गरी बजेट व्यवस्थापन गनजिपनेमा स्वर्ववेकीय आधारबाट योजना 
छनौट गने पररपाटीले योजना िजजिमा प्रर्क्रया र बजेट र्विरणमा पारदजशििा देजखएको छैन । योजना र 
बजेट िजजिमा गदाि िोर्कएको प्रर्क्रया अनजशरण गनजिपदिछ । 

41. योजना कायािन्वयन अवस्था - काठमाडौं उपत्यका र्वकास प्रातधकरण ऐन, २०४५ को दर्ा १३ अनजसार 
गठठि काठमाडौं उपत्यका भौतिक र्वकास सतमतिले भौतिक र्वकास योजनाको नीति तनधािरण गने, भौतिक 
र्वकास योजनालाई अजन्िम रूप ठदने, योजना अन्िगिि सञ्चातलि कायिक्रमहरूको प्रगति समीक्षा र मूलयाङ्कन 
गने िथा वार्षिक बजेट स्वीकृि गने काम, कििव्य र अतधकारको व्यवस्था छ । यद्यर्प सतमतिले 
योजनाको नीति तनधािरण, वार्षिक बजेट स्वीकृि योजनाहरूको समीक्षा, अनजगमन र मूलयाङ्कन गरेको 
देजखएन । प्रातधकरणबाट प्राप्त र्ववरण अनजसार र्वगि पााँर् वषिमा 1 हजार 43 योजनाको (उप-योजना 
बाहेक) लातग रू.8 अबि ८ करोड 40 लाख बजेट व्यवस्था भएकोमा 983 (94 प्रतिशि) योजना 
सञ्चालन गरी रू.6 अबि 89 करोड 39 लाख (85 प्रतिशि) खर्ि भएको देजखन्छ । सञ्चातलि 
योजनामध्ये 791 योजना (81 प्रतिशि) सम्पन्न भएका छन ्भने 71 योजना (7 प्रतिशि) को प्रगति 
0 देजख 25 प्रतिशि, 44 योजना (5 प्रतिशि) को 25 देजख 50 प्रतिशि र 77 योजना (8 प्रतिशि) 
को प्रगति 50 देजख 75 प्रतिशिसम्म रहेको देजखन्छ । कूल योजनामध्ये 60 योजनामा शून्य प्रगति 
र 192 (20 प्रतिशि) योजनामा 75 प्रतिशिभन्दा न्यून प्रगति भएको छ । लक्ष्य अनजरूप प्रगति 
नहजनजमा जनशजक्तको कमी, उपभोक्ता िथा तनमािण व्यवसायीबाट काममा र्ढलाइ, कोतभड-19 िथा 
आयोजना क्षेरका बातसन्दाबाट मजद्दा मातमला लगायिका कारण रहेको देजखन्छ । योजनाहरूमा लक्ष्य 
अनजसार प्रगति नहजाँदा प्रातधकरणको उदे्दश्य हातसल गनि कठठनाइ हजने देजखन्छ । र्वगि पााँर् वषिको 
समग्र प्रगति जस्थति र्वश्लषेण गदाि शजरुआिी वषिको प्रगति सन्िोषजनक भए िापतन पतछललो िीन वषिको 
प्रगति औसि 66 प्रतिशि मारै देजखएको छ। भौतिक र्वकास सतमति समेिबाट योजना र बजेट 
स्वीकृति, योजनाको प्रगति समीक्षा िथा अनजगमन र मूलयाङ्कनमा सहभातगिा हजनजपदिछ । तनमािण क्षमिा 
अतभवरृ्ि िथा प्रर्तलि कानूनको पररपालना गरेर योजना कायािन्वयनलाइि प्रभावकारी बनाउनजपदिछ । 

42. जग्गा र्वकास कायिक्रम - काठमाडौँ उपत्यका र्वकास प्रातधकरण ऐन, 2045 को दर्ा 6.1.6 अनजसार 
जग्गा र्वकास कायिक्रम सञ्चालन गनि सक्ने व्यवस्था अनजसार प्रातधकरणले तनदेजशि जग्गा र्वकास, सेवा 
सजर्वधा र जग्गा एकीकरण कायिक्रम सञ्चालन गरेको देजखन्छ । यस सम्बन्धमा देजखएका प्रमजख व्यहोरा 
तनम्नानजसार छन:् 

42.1 सतमतिको 2045।2।4 को तनणिय अनजसार काठमाडौं, लतलिपजर र भक्तपजर नगरपातलका क्षेरमा 
तनदेजशि जग्गा र्वकास कायिक्रम शजरु भएको तथयो । कायिक्रममा ४ तमटर, ६ तमटर, ८ तमटर र 11 
तमटर र्ौडाइका 475 र्कलोतमटर सडक तनमािणको योजना रहेकोमा हालसम्म 180 र्कलोतमटर (38 
प्रतिशि) मार तनमािण सम्पन्न भएको र 508 र्कलोतमटर सडक र्वस्िार गने योजना रहेकोमा 111 
र्क.मी. (22 प्रतिशि) मार सडक र्वस्िार भएको देजखन्छ । उपत्यकाको बहजप्रतिजक्षि सडक र्वस्िारमा 
लक्ष्य अनजसार प्रगति नहजाँदा शहरी यािायाि व्यवस्थापनमा कठठनाइ बर्ढरहेकोले लक्ष्यअनजसार सडक 
र्वस्िारलाइि प्राथतमकिा ठदनजपदिछ । 

42.2 कायिक्रमअन्िगिि डललज, नयााँबजार, गोंगबजाँ, र्ाबर्हल, वाग्मिी र्ााँट, कीतििप जर (प्रथम), कमलर्वनायक, 
तलवाली, लजभ ज र तसजन्टटार जग्गा एकीकरण आयोजनाहरूको 4 हजार 366 रोपनी क्षेरर्लको 10 
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हजार 779 घडेरी र्वकतसि गने कायिसम्पन्न भएको छ । सैंबज भैंसेपाटी र तसनामंगलको 3 हजार 
184 रोपनी क्षेरर्लको 1 हजार 581 घडेरी र्वकतसि गने कायि अजन्िम र्रणमा रहेको देजखन्छ । 
वाग्मिी नगर, ठदव्यश्वरी, इरं्गजनारायण, मनोहरा, र्:मिी, वाग्मिी र्ााँट (शंखमूल), र् जमजर्ो दजगजरे र्ोखा 
र कमेरोटारलगायिका जग्गा र्वकास आयोजनाका 7 हजार 261 रोपनी क्षेरर्लको 10 हजार 914 
वटा र्वकतसि घडेरीको तनमािण कायि अधजरो रहेको देजखन्छ :  

अधजरा आयोजनामध्ये 2059, 2060, 2063 र 2065 देजख शजरुआि भएका आयोजना 
रहेको देजखन्छ । कीतििप जर र सैंबज नख्खजडोल 1 हजार 269 रोपनी क्षेरर्लको 3 हजार घडेरी र्वकतसि 
गने गरी जग्गा एकीकरणको र्वस्ििृ पररयोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) ियार भए िापतन सोअनजसार 
तनमािण कायिको थालनी भएको छैन ।  

जग्गा र्वकास कायिक्रम समयमा सम्पन्न नहजनजमा जग्गाको अतभलेख नतभड्नज, जग्गा र्वकासको 
नम्सि नहजनज, जग्गा व्यवस्थापन सतमति र उपभोक्ता सतमतिको काम, कििव्य र अतधकार स्पष्ट नहजनज, शजरु 
पजाँजी पयािप्त नहजनज, गजठी जग्गालाइि रैकर गनि कानूनी कठठनाइ हजनज, जग्गाको दै्वि स्वातमत्व रहनज, 
सम्बजन्धि तनकायसाँगको समन्वयमा कठठनाइ, आयोजना अवतधभर प्रमजखले काम गनि नपाउनज, राजनीतिक 
प्रतिवििा ठदगो नहजनज जस्िा रहेका छन ्। आयोजना सञ्चालनमा र्ढलाइ हजाँदा समय र लागिमा वरृ्ि 
भएको छ । उजललजखि समस्याहरू समाधान हजने गरी आवश्यक नीतिगि व्यवस्था हजनजपदिछ । 

43. गैरकानूनी प्लर्टङ्ग - प्रातधकरण ऐन, 2045 को दर्ा 21.1 मा कसैले गैरकानूनी प्लर्टङ्ग गरेमा ५० 
हजार जररबाना गनि सक्ने र तनयमावली, 2068 को तनयम 7 मा सोसाँग सम्बजन्धि सम्पजत्त रोक्का राख्न 
सक्ने व्यवस्था छ । भक्तपजर जजलला आयजक्तको कायािलयले 92 प्लटको 1 हजार 288 रोपनीका 
योजनाहरू गैर कानूनीरूपमा जग्गा र्वकास गरेको उललेख गरी साविजतनक सूर्ना प्रकाशन गरेको छ भने 
लतलिपजरले 73 प्लटको 837 रोपनी गैर कानूनी जग्गा र्वकास योजनाहरूको अतभलेख मार राखेको 
छ। काठमाडौँ जजलला आयजक्तको कायािलयले गैर कानूनी जग्गा र्वकास योजनाको लगि समेि राखेको 
पाइएन।  

गैरकानूनी प्लर्टङ्गले योजनावि र्वकासमा असर परे िापतन गैरकानूनी प्लर्टङ्ग गनेलाइि कारबाही 
गरेको पाइएन । कानूनबमोजजम कारबाही गरी व्यवजस्थि शहरीकरणमा ध्यान ठदनजपदिछ । गैरकानूनी 
प्लर्टङ्गको पररभाषासर्हि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरी प्रभावकारी तनयमनको व्यवस्था गररनजपदिछ । 

44. ऋणको दार्यत्व - काठमाडौँ उपत्यकामा हालसम्म सञ्चालन भएका जग्गा र्वकास आयोजनाहरूलाई 
काठमाडौँ उपत्यका र्वकास प्रातधकरण ऐन, २०४५ को दर्ा 12 अनजसार उपलब्ध हजने ऋणबाट 
आयोजनाले जग्गा र्वकास गरी प्लट बााँडर्ााँट पिाि ्तबक्रीबाट प्राप्त हजने, आम्दानीबाट ऋण र् जक्ता गने 
व्यवस्था छ । काठमाडौं उपत्यकामा रहेका जग्गा एकीकरण आयोजनामध्ये 2059 देजख सञ्चातलि 
कमेरोटार, 2060 देजखको वाग्मिी नगर, 2063 देजखको ठदव्यश्वरी, 2065 देजख सैंबज िथा 2071 
देजखको भेलपा हात्तीवन लगायिका 10 जग्गा एकीकरण आयोजनाहरू हालसम्म सम्पन्न भएका छैनन।् 
हालसम्म जग्गा र्वकास कायिक्रमहरूको सााँवा रू.1 अबि 49 करोड 88 लाख र ब्याज रू.47 करोड 
53 लाख 22 हजार समेि रू.१ अबि ९७ करोड ४१ लाख पजगेकोले ऋणको दार्यत्व बर्ढरहेको छ। 
आयोजनाका लाभग्राहीले जग्गा रोक्कालगायिका समस्या भोग्नज परेको िथा लामो अवतधसम्म सेवा करारमा 
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कमिर्ारी राख्दा लागि बढ्न गएको छ । आयोजना समयमै सम्पन्न गरी ऋण पररर्ालनमा दक्षिा 
अतभवरृ्ि गनजिपदिछ । 

45. मापदण्ड  - काठमाडौँ उपत्यका र्वकास प्रातधकरण तनयमावली, २०६८ को तनयम ५(२) मा प्रातधकरणले 
जारी गरेको भौतिक तनमािण मापदण्डबमोजजम तनमािण कायि गनजि सम्बजन्धि व्यजक्त, तनकाय वा संस्थाको 
कििव्य हजने िथा तनयम 7 मा प्रातधकरणको मापदण्ड र्वपरीि संरर्ना तनमािण गनेको सम्पजत्त रोक्कासम्म 
गनि सर्कने व्यवस्था छ । त्यसैगरी काठमाडौं उपत्यकाको भौतिक तनमािण सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ 
को दर्ा 10(1) मा नारायणर्हटी दरबार संग्राहालयको कम्पाउण्डवालबाट ३00 र्र्टसम्मको दजरीमा 
अतधकिम १२ िलला वा ३६ तमटरसम्मको उर्ाइको संरर्ना तनमािण गनि सर्कने व्यवस्था छ । 
नारायणर्हटी दरबार संग्रहालयको पजिमिर्ि को कम्पाउण्ड वालबाट 300 र्र्टको दूरीतभर १७ िलले 
एक पााँर्िारे होटलको संरर्ना तनमािण भइरहेको सम्बन्धमा प्रातधकरणबाट उजललजखि मापदण्ड अनजगमन 
गरी कज नै कारबाही गरेको छैन । स्थानीय िहले भवन तनमािण अनजमति ठदएको र संघको र्रक मापदण्ड 
रहेकोले यस्िो हजन गएको देजखन्छ । अन्िरतनकाय समन्वय अभावमा यस्िो अवस्था तसजिना भएको 
देजखन्छ । कानूनबमोजजम आवश्यक कारबाही गरी मापदण्डको पालना गने गराउनेिर्ि  ध्यान ठदनजपदिछ 
।  

46. बार्हरी र्क्रपथ - जग्गा एकीकरण र्वतधबाट बार्हरी र्क्रपथ तनमािण गने 2060।61 को बजेट 
वक्तब्य अनजसार 2060 मा आयोजना कायािलय स्थापना भइि 2065 मा तनमािण कायिको र्वस्ििृ 
पररयोजना प्रतिवेदन ियार गरे िापतन सोको कायािन्वयन भएको छैन । शहरी र्वकास मन्रालयले 
२०७४ मा स्वीकृि र्ोभार-सिजंगल खण्डको र्वस्ििृ पररयोजना प्रतिवेदनअनजसार जग्गा अतधग्रहण 
नभएकोले र्क्रपथ तनमािण कायि सम्पन्न हजन सकेको देजखाँदैन । उक्त खण्ड (६.६ र्क.तम.) मा आवश्यक 
पने ८ हजार रोपनी जग्गा अतधग्रहणको लातग मजन्रपररषदबाट तनणिय भए िापतन जग्गा प्रातप्त ऐन, 
२०३४ को प्रावधान उललेख नभएको कारण अतधग्रहणको लातग सूर्ना प्रकाशन हजन सकेको छैन। 
जग्गा अतधग्रहण गदाि २०६०।६१ मा प्रतिआना रू.५ लाखका दरले ५० तमटर र्रार्कलो ७१.९६ 
र्क.तम. बार्हरी र्क्रपथ तनमािणको लातग रू.५६ अबिको लागि अनजमान स्वीकृि भएकोमा हालको मूलय 
अनजसार करीब रू.२ खबि ८० अबि जग्गा अतधग्रहणमा मार खर्ि हजने देजखन्छ । आयोजनाबाट र्वगि 
पााँर् वषिमा रू.3 करोड 57 लाख 88 हजार  प्रशासतनक खर्ि बाहेक कज नै भौतिक पूवािधारको कायि 
भएको छैन । बार्हरी र्क्रपथ तनमािणको कायािन्वयन ढााँर्ा तनजिि नहजाँदा हालसम्मको खर्ि 
उपलजब्धमूलक देजखएन । उपत्यकाको ठदगो र्वकासमा टेवा पजग्ने र्क्रपथ तनमािणको कायियोजना ियार 
गरेर कायािन्वयन गनजिपदिछ । 

47. जग्गाको स्वातमत्व - उपत्यका र्वकास प्रातधकरणले कायिर्वतध अनजसार घर जग्गाको मजआब्जा र्विरण 
गरी सडक र्वस्िार गदै आएको छ । मजख्य सजर्वको अध्यक्षिामा गठठि केन्रीय अनजगमन सतमतिको 
206९  को तनणिय अनजसार मजआब्जा र्विरण गदाि ९० प्रतिशिभन्दा बढी घरले ओगटेको जग्गाको 
मजआब्जा ठदाँदा घर र जग्गा दजबैको ठदने गरे पतन सोभन्दा कम क्षेरर्ल ओगटेको हकमा घरको मार 
मजआब्जा ठदने व्यवस्था छ । प्रातधकरणले उपत्यकाको बाटो र्वस्िार गदाि २०६९ सालदेजख हालसम्म 
काठमाडौँ, लतलिपजर र भक्तपजरका 1 हजार 531 घर जग्गा धनीलाइि रू.1 अबि २० करोड ७३ लाख 
६८ हजार मजआब्जा ठदए पतन जतमनको मजआब्जा नठदई सरकारी स्वातमत्व कायम नगनूि भन्ने अदालिको 
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आदेशले सो जग्गा नेपाल सरकारको स्वातमत्वमा आएको छैन । यसले गदाि जग्गाको मजआब्जा तलनेले 
पूरै जतमनको मालपोि शजलक तिनजि परेको र जग्गा धनी स्वयंले लगि कट्टा गररठदन तनवेदन ठदाँदा समेि 
कायािलयबाट लगि कट्टा हजन सकेको छैन । मजआब्जा ठदएर र्वस्िार गररएको सडकको स्वातमत्व नेपाल 
सरकारमा नआउने िथा नागररक मातथ मालपोि तिनजिपने दार्यत्व रर्हरहने जस्थतिले सडक र्वस्िारको 
ठदगोपनामा सजतनजिििा देजखएन । यसले गदाि काठमाडौँ उपत्यकाको सडक र्वस्िार, पूवािधार र सजर्वधा 
तनधािरणको ठदगोपनामा र् जनौिी थर्पएको देजखन्छ । मजआब्जा र्विरण गरेर र्वस्िार गरेको सडकको 
जग्गा उपयजक्त कानूनी व्यवस्था गरी सरकारी स्वातमत्वमा लयाउनजपदिछ । 

48. नयााँ नगर - काठमाडौँ उपत्यका प्रातधकरण ऐन, २०४५ को दर्ा ५ अनजसार "काठमाडौँ उपत्यका 
भौतिक र्वकास योजना" स्वीकृि गरेर सोहीअनजसार नयााँ नगर र्वकास गनि सक्ने व्यवस्था छ । 
प्रातधकरणले भौतिक र्वकास योजना स्वीकृि नहजाँदै र्ारवटा नयााँ नगर र्वकास गने तनणिय गरी काठमाडौँ 
उपत्यकाको उत्तर-पूवि (इसान) अन्िगिि कागेश्वरी, शंखरापजर, भक्तपजर, मध्यपजर तथमी र र्ााँगजनारायण 
नगरपातलकाका िोर्कएका वडाहरूका 1 लाख रोपनी, दजक्षण-पूवि (आग्नेय) अन्िगिि सूयिर्वनायक 
नगरपातलकाका िोर्कएका वडाहरूको 10 हजार रोपनी, दजक्षण-पजिम (नैऋत्य) अन्िगिि लतलिपजरको 
सार्वक खोकना र बजाँङ्गमिी गाउाँ र्वकास सतमतिका िोर्कएका वडाहरूको 10 हजार रोपनी र उत्तर 
अन्िगिि िारकेश्वर नगरपातलकाका िोर्कएका वडाहरूको 10 हजार रोपनी समेि 1 लाख 30 हजार 
रोपनीको जग्गामा नयााँ नगर तनमािणको लातग भौतिक संरर्ना तनमािणमा रोक लगाइि रू.15 करोड 65 
लाख 41 हजारको लागिमा र्वस्ििृ पररयोजना प्रतिवेदन ियार गरेको छ । प्रातधकरणबाट भौतिक 
र्वकास योजना स्वीकृति बेगर जग्गा रोक्का राखेको िथा स्वीकृि भ-ूउपयोग नक्सा र घनाबस्िी भएको 
आधार बेगर रोक्का राखेको 468 र्कत्ता जग्गाको र्कत्ताकाटको तसर्ाररस समेि गरेको देजखयो । 
सविसाधारणको दैतनक व्यवहारलाई प्रतिकूल प्रभाव पाने गरी र्वना योजना नयााँ नगरको नाममा मापदण्ड 
र अवतध तनजिि नहजाँदै जग्गा रोक्का राख्दा नागररकको दैतनक जीवनयापनमा असर परेको छ । नयााँ 
नगरको मापदण्ड र तनमािण अवतध तनजिि गरेर मार भौतिक संरर्ना तनमािणमा रोक लगाइि प्रार्वतधक 
प्रतिवेदनअनजसार योजना कायािन्वयन गनजिपदिछ । 

संगठठि संस्था, अन्य संस्था र सतमति 

काठमाडौँ उपत्यका र्वकास प्रातधकरण 

काठमाडौँ उपत्यकामा नगरहरूको पजनः तनमािण, र्वस्िार र र्वकासका साथै योजनाबि रूपमा भौतिक 
र्वकास गरी जनसाधारणलाई आवश्यक सेवा र सजर्वधा पजर् याउन काठमाडौँ उपत्यका र्वकास प्रातधकरण ऐन, 
२०४५ अनजसार यस प्रातधकरणको स्थापना भएको हो । प्रातधकरण अन्िगिि उपत्यकाका ३ जजललामा जजलला 
आयजक्तको कायािलय स्थापना गरी कायि सम्पादन भइरहेको छ ।  

49. ऋण लगानी कोष - काठमाडौं उपत्यका र्वकास प्रातधकरण ऐन, २०४५ को दर्ा १२ को व्यवस्था 
अनजसार नेपाल सरकारसाँग प्रातधकरणले ४ प्रतिशि ब्याजदरमा रू.९९ करोड ऋण तलई ७ आयोजनालाइि 
ऋण लगानी गरेकोमा यो वषि सम्म सावााँ रू.८९ करोड ८५ लाख र ब्याज रू.३० करोड ७३ लाख 
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५२ हजारसमेि रू.१ अवि 20 करोड ६५ लाख उठ्न बााँकी रहेको छ । नेपाल सरकारलाई यो वषि 
सााँवा िथा ब्याज र्र्िाि गरेको देजखएन । लगानी रकमको सााँवा ब्याजसमेि असजल गनजिपदिछ । 

50. सोझै खररद - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ८ (२) मा खररद गदाि प्रतिस्पधाि सीतमि हजनेगरी 
टजक्रा टजक्रा गरी खररद गनि नहजने व्यवस्था छ । काठमाडौं उपत्यका र्वकास प्रातधकारण जजलला 
आयजक्तको कायािलय काठमाडौं र लतलिपजरले  साविजतनक जग्गा संरक्षण, सडक तनमािण, ममिि सम्भार, 
नदी तनयन्रण जस्िा कायिमा एकमजष्ट लागि अनजमान ियार नगरी रू.५ लाख भन्दा घटीका र्वतभन् न 
५३ टजक्रामा रू.२ करोड ६४ लाख १२ हजार लागि अनजमान ियार गरी लागि अनजमानकै हाराहारीमा 
भ जक्तानी गरेको छ । एउटै प्रकृतिको कामको लातग प्याकेज बनाएर लागि अनजमान ियार गरी तनमािण 
कायि गनजिपनेमा पटक पटक गरी सोझै खररद गरेको तनयमसम्मि देजखएन । खररद कायिमा साविजतनक 
खररद ऐन िथा तनयमावलीको पालना गनजिपदिछ। 

51. उपभोक्ता सतमति पररर्ालन - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ४४ मा उपभोक्ता सतमति वा 
लाभग्राही समजदायबाट काम गराउन सर्कने उललेख छ। यो वषि जजलला आयजक्तको  कायािलय काठमाडौँ, 
लतलिपजर र भक्तपजरले १४० लाभग्राही संस्थामार्ि ि ्सडक तनमािण, पखािल तनमािण, सडक स्िरोन् नति, 
ढल तनमािण, पिी जग्गा संरक्षण लगायिका कायि गराई रू.५३ करोड १३ लाख ४५ हजार भ जक्तानी 
गरेका छन।् उपभोक्ता सतमतिबाट काम गराउाँदा आयोजना एवं उपभोक्ता र लजक्षि समूह छनौटको 
आधार ियार गरेको छैन। उपभोक्ता सतमतिमार्ि ि ्काम गराउाँदा प्रतिस्पधाि र गजणस्िरीय तनमािण कायि 
भएको सजतनजिि हजने व्यवस्था तमलाउनजपदिछ। 

52. वािावरणीय प्रभाव मूलयाङ्कन - वािावरण संरक्षण तनयामावली, २०५४ को तनयम ३मा रू.२५ करोड 
भन्दा बढी लागि भएको िथा भ-ूउपयोग योजना पररवििन हजने र्वकास तनमािणको कायि गदाि अतनवायि 
रूपमा वािावरणीय प्रभाव मूलयाङ्कन गनजि पने प्रावधान छ। बजढानीलकण्ठ नगरपातलका वडा नं.१०,११ 
र १२ मा बषौदेजख बाढीको समस्या रहाँदै आएकोमा सोको रोकथामको लातग प्रयोग भएको ह् यजम पाइप 
पयािप्त नभएपतछ िीन र्रणमा काम गने गरी बक्स कलभटि तनमािण गनि पर्हलो ठेक् का रू.१० करोड 
८५ लाखको कायि सम्पन् न भएको, दोस्रो ठेक् का रू.२८ करोड ७४ लाखमा सम्झौिा भई काम र्ालू 
रहेको छ। साथै िेस्रो र्रणको लातग समेि रू.४५ करोड बजेट स्वीकृि हजने क्रममा रहेको छ। यस 
प्रकार पूवािधार तनमािण गदाि समेि कायािलयले वािावरणीय प्रभाव मूलयाङ्कन गराएको देजखएन । 

53. धोबीखोला कररडोर - काठमाडौँको बजढातनलकण्ठ नगरपातलकाको खैरो पजलदेजख काठमाडौँ 
महानगरपातलकाको वाग्मिी दोभानसम्म धोबीखोलाको दजवै र्कनारामा तलङ्क रोड िथा ढल तनमािण गरी 
वाग्मिी नदीलाई स्वच्छ र सर्ा राख् न सहयोग पजर् याउनजका साथै मध्य काठमाडौँदेजख उत्तर काठमाडौँ 
सम्मको आवागमनमा सहजिा लयाउने उदे्दश्यले २०५९ देजख धोबीखोला सजधार आयोजना सञ्चालनमा 
आएको छ। आयोजनाअन्िगिि कज ल २४ र्कलोतमटर सडक र ढल तनमािण गने कायिक्रम रहेकोमा 
तनमािण कायि अजन्िम र्रणमा पजगे िापतन र् जतनखेल क्षेरमा गएको पर्हरोका कारण कररब ३०० तमटर 
लम्बाईको सडक तनमािण कायि प्रारम्भ हजन नसकेको, नीलोपजल क्षरेको पूविपर्ट्ट वडा नम्बर १० मा ५ 
घरजग्गा अतधग्रहण गनि बााँकी रहेका कारण कररब 200 तमटर सडक रयाक खोलन बााँकी रहेको 
देजखन्छ । तनमािण सम्पन् न भएको सडकको केही स्थानमा खाडल पररसकेको र ममिि नभएको, सडक 
र्वभाग िथा र्वद्यजि प्रातधकरणसाँग उजर्ि समन्वय नहजाँदा पजल तनमािण िथा र्वद्यजि पोल गाड्दा तबतग्रएका 
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सडकको समयमै ममिि नभएको, र्कनारामा लगाइएका तबरुवाको उजर्ि संरक्षण हजन नसकेको, 
पजलमजतनबाट बनाइएको अण्डरपासमा पयािप्त उर्ाई नभएको िथा वषाियाममा आउने बाढीको कारण 
अण्डरपासबाट सवारी पास हजन कठठनाइ हजनजका साथै सो स्थानमा र्ोहर जम्मा भएको स्थलगि 
तनरीक्षणबाट देजखएको छ। संरर्नाको ममिि िथा रेखदेख गरी बााँकी संरर्ना तनमािणको कायि सम्पन् न 
गनजिपदिछ।  

54. बार्हरी र्क्रपथ तनमािण -  सडक पहजाँर् पजर् याई जनजीवनलाई सहजीकरण गने उदे्दश्यले सरकारले २०५८ 
मा काठमाडौं उपत्यकामा ७२ र्कलोतमटर लामो बार्हरी र्क्रपथ तनमािण गने अवधारणा लयाएकोमा २१ 
वषि व्यिीि हजाँदा पतन संभाव्यिा अध्ययन बाहेक अन्य कायि भएको छैन। उक्त आयोजनामा 2077।78 
सम्म रू.१३ करोड ४८ लाख ५८ हजार खर्ि भएको छ। बार्हरी र्क्रपथको कायि अधजरै रहेको 
अवस्थामा सरकारले 2073।74 मा सोही क्षेर समेट्ने गरी स्माटि सीटीको अवधारणा लयाएको छ। 
हालसम्म र्वस्ििृ आयोजना प्रतिवेदन ियार नभएकोले आयोजनाको अवतध तनजश् र्ि छैन। यो वषि 
करारका कमिर्ारीको िलब भत्ता र कायािलय सञ्चालनमा रू.१ करोड १३ लाख ८ हजार खर्ि बाहेक 
अन्य कायि भएको देजखाँदैन। प्राथतमकिामा रहेको यो आयोजना सञ्चालन मोडातलटी ियार गरी कायािन्वयन 
गनजिपदिछ। 

अतधकार सम्पन् न वाग्मिी सभ्यिा एकीकृि र्वकास सतमति 

पशजपति क्षेरलगायि वाग्मिी नदीको वािावरणलाई सजधार गने उदे्दश्यले मजन्रपररषद्को तनणियअनजसार 
अतधकार सम्पन् न वाग्मिी सभ्यिा एकीकृि र्वकास सतमति गठन भएको हो। एकीकृि कायिक्रमको लातग रू.21 
अबि 1 करोड 4 लाख लागि अनजमान ियार भई २०८०।८१ सम्म सम्पन् न गने लक्ष्य रहेकोमा यो वषि रू.2 
अबि 28 करोड 89 लाखसमेि 2077।78 सम्म रू.16 अबि 57 करोड 47 लाख खर्ि भएको छ ।  

55. कायियोजनाको कायािन्वयन – २०६४ सालमा अतधकार सम्पन् न वाग्मिी सभ्यिा एकीकृि र्वकास सतमति 
गठन भएपिाि ्वाग्मिी सजधार आयोजना सञ्चालनमा रहेको छ । नेपाल सरकार (मजन्रपररषद्) बाट 
20६७।४।२७ मा स्वीकृि भई कायािन्वयनमा रहेको ५ बषे कायियोजनाको म्याद शि प्रतिशि थप 
भई वाग्मिी, र्वष्णजमिी, नख्खज, बलखज र हनजमन्िे खोलामा गररने तनमािण कायिमा ७०.27 र्कलोतमटर नदी 
िटबन्ध गनजिपनेमा ६१.५० र्कलोतमटर,  ५१.3 र्कलोतमटर सडक तनमािण गनजिपनेमा २०.२१ र्कलोतमटर, 

९८.६४ र्कलोतमटर  ढल तनमािण गनजिपनेमा ८७.४९ र्कलोतमटर प्रगति भएको छ। आयोजनाबाट नदी 
सौन्दयीकरण कायिक्रम अन्िगिि ११ स-साना बााँध तनमािण, साइकल रयाक तनमािण, नदीको दजवै र्कनारामा 
पाकि  तनमािण, वकृ्षारोपण लगायिका कायि भइरहे िापतन वाग्मिी नदीमा र्हउाँदमा समेि न्यूनिम  ४० 
तलटर प्रति सेकेण्ड पानीको बहाव कायम राख् न जशवपजरी रार्िय तनकज ञ्ज क्षेरमा २४ तमटरको उर्ाईको 
धाप ड्याम तनमािणको कायि सम्पन् न हजन सकेको छैन ।  

त्यस्िै, थापाथलीदेजख टेकज  दोभानसम्म वाग्मिी नदी र्कनारामा रहेका 2072 को भकूम्पबाट 
क्षति भएका २८ पजरािाजत्वक ऐतिहातसक सम्पदाहरू पजन:तनमािण गने लक्ष्य रहकोमा १३ सम्पदाको 
पजनतनिमािण कायि सम्पन् न भएको छैन। आयोजनाको कायािन्वयन पक्षमा सजधार गरी िोर्कएको समयमा 
प्रगति हातसल हजनजपदिछ। 
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56. सजकज म्बासी समस्या - समग्र वाग्मिी सभ्यिा र नदी िथा र्कनारा समेिको उजर्ि संरक्षण र र्वकासका 
लातग अतधकार सम्पन् न वाग्मिी सभ्यिा एकीकृि र्वकास सतमति गठन भई कायि हजाँदै आएको छ। 
यसको कायिक्षेरमा वाग्मिी र सोमा समावेश हजने उपत्यकाका मजख्य नदीहरू रहेको देजखन्छ। नदीको 
दायााँ बायााँ ढल र कररडोर सडक िथा र्कनारामा सौन्दयीकरणका लातग पाकि  तनमािण, साविजतनक जग्गा 
संरक्षण, िटबन्ध तनमािण र सरसर्ाइ लगायिका कायि रहेकोमा मजख्य कायि क्षेर वाग्मिी नदी रहेको 
छ। नदीको बहाव क्षेर तसनामंगलदेजख मीनभवन क्षेरमा कररब ५००, थापाथली क्षरेमा १४५, 
गजाँतसङ्गगल क्षरेमा ९५, मनोहरा नदी र्कनारमा १४, र्वष्णजमिीमा १५० घरधजरी सजकज म्बासी रहेको सतमतिले 
जानकारी गराए िापतन सोको अद्यावतधक अतभलेख ियार गरेको छैन। सजकज म्बासीको उजर्ि व्यवस्थापन 
गरी कररडोर र िटबन्ध तनमािण कायि सम्पन् न गनजिपदिछ ।   

57. स्थायी संरर्ना तनमािण - काठमाडौँ महानगरपातलकाको वडा नं ११, थापाथली क्षेरमा पने वाग्मिी नदीको 
दााँया र्कनाराजस्थि सजकज म्बासी बस्िीदेजख पूवि वाग्मिी नदीको उत्तर रुरेश्वर मजन्दर पजिम िथा र्पर् 
सडकको दजक्षण कररव ४ हजार ६५० बगितमटर क्षेरर्लको ९ रोपनी जग्गामा हररयाली प्रबििन र 
उद्यान तनमािण िथा सञ्चालन गनि रह्मकज मारी राजयोग सेवा केन्र र र्वश् व शाजन्ि भवन काठमाडौँ बीर् 
२०७६।१।१० मा सम्झौिा भएको छ । सम्झौिाको बजाँदा ३ मा हररयाली क्षेर उद्यानमा स्थायी 
प्रकृतिका संरर्ना तनमािण गनि नपाईने व्यवस्था रहेकोमा उक्त सेवा केन्रले सम्झौिाको शिि र्वपरीि 
स्थायी संरर्ना तनमािण गरेको देजखयो । सम्झौिाबमोजजम शििको पालना गनजिपदिछ ।  

58. दोहोरो खर्ि - जल उत्पन् न प्रकोप व्यवस्थापन र्वभागबाट २०७३।७४ मा रू.१ करोड ८८ लाखको 
ठेक् का व्यवस्था गरी तनमािण गररएको वाग्मिी नदीको बायााँ र्कनारको गजहेश्वरी क्षेरमा तनतमिि ५०० 
तमटरको ग्यार्वयन ढलान ररभेटमेन्ट र ग्यार्वयनमा लजन्र्ङ एप्रोनलाई तनमािण भएको ४ वषिमै भत्काई 
पजन: सोही स्थानमा घाट र भकारीहरू तनमािण भइरहेको छ । सो कायिमा हालसम्म रू.३ करोड २ 
लाख खर्ि भएको सतमतिले जानकारी ठदएको छ । कायिक्रमको पूवि स्वीकृति िथा स्थान र्कटान नगरी 
तनमािण कायि गराएको व्यहोरा ५५ औ ँवार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश भएको छ । जल उत्पन् न प्रकोप 
तनयन्रण र्वभागले नदी तनयन्रण गने कायि शजरु गनजिभन्दा अजघ पशजपति क्षेर र्वकास कोषसाँग स्वीकृति 
नतलई वाग्मिी नदीको गजहेश्वरी खण्डको बायााँ र्कनारामा तनमािण गररएको घाट भातसएको र प्रार्वतधक 
कारणबाट उक्त कायि उपयजक्त नदेजखएकोले घाट पजन:तनमािण गनजिपने लगायिका व्यहोरा उललेख गरी 
एकै स्थानमा छोटो अवतधमा पटक पटक र्वतभन् न तनकायबाट तनमािण कायि गदै भत्काई पजन:तनमािण गदाि 
दोहोरो खर्ि भएको देजखएको छ । यस सम्बन्धमा छानतबन गरी जानकारी ठदन शहरी र्वकास 
मन्रालयलाई २०७९।१।१९ बाट अनजरोध गररएकोमा मन्रालयबाट २०७९।१।२१ मा गठन 
भएको छानतबन सतमतिको रायसजझावमा सो तनमािणस्थल वाग्मिी सभ्यिा एकीकृि र्वकास सतमति र 
पशजपति क्षेर र्वकास कोषको कायिक्षेर र गजरुयोजनाबमोजजम सतमति र कोषसाँग समन्वय गरी घाट 
तनमािण गनजिपनेमा सो नगरी जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन र्वभागबाट घाट िथा िटबन्ध तनमािण भएको 
तनष्कषि ठदएको छ । र्वभागबाट तनतमिि घाट िथा िटबन्ध भत्काएकोमा सतमतिबाट पजन: तनमािण हजाँदा 
दोहोरो खर्ि भएको छानतबन सतमतिको प्रतिवेदनमा उललेख छ । दोहोरो खर्ि भएको सम्बन्धमा 
सम्बजन्धि पदातधकारीहरूलाई आवश्यक कारबाही हजनजपदिछ ।  
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59. प्रोतभजनल सम - साविजतनक खररद तनयमावली २०६४ को तनयम ९(२) मा साविजतनक तनकायले लागि 
अनजमान ियार गदाि बोलपर जमानि वा कायि सम्पादन जमानिलगायि मोतबलाइजेसन र तडमोतबलाइजेशन 
खर्ि, बीमा, परामशिदािालाई ठदनजपने सजर्वधावापिका कायिहरू, गजणस्िर परीक्षण, व्यवसायजन्य स्वास््य 
र सजरक्षा, एजतबलट नक्सा, कायि सम्पादन जमानिको कतमसन आठदको छज टै्ट आईटम बनाई लागि 
अनजमानमा समावेश गनजिपने व्यवस्था छ । यो वषि र्वतभन् न २५ ठेक् कामा तनयमावलीमा उललेख नभएका 
तसतभल, सेतनटेसन एवम ्इलेजक्रकल वकि को लागि अनजमान छज टै्ट ियार गरी प्रोतभजनल सममा समावेश 
गरी खर्ि लेखेको छ । यो वषिसम्म रू.९ अबि ५९ करोड ७१ लाखको सम्झौिामा रू.२१ करोड ५ 
लाखका (२.६१ प्रतिशि) यस्िा आइटमहरू प्रोतभजनल आइटममा समावेश गरेको छ । उजललजखि 
कायि प्रतिस्पधाि गराई कायािन्वयन गनजिपदिछ ।  

रार्िय आवास कम्पनी तलतमटेड  

नेपाल सरकार मजन्रपररषद्को २०४६।११।२ को तनणियानजसार ग्रामीण क्षेरमा योजनावि रूपमा 
आवास कायिक्रम सञ्चालन गने उदे्दश्यले सार्वकको नेपाल पजनवािस कम्पनीलाई २०४६।११।९ मा ग्रामीण 
कम्पनीमा रुपान्िरण गरी पजन: २०६९ मा नाम पररवििन भई रार्िय आवास कम्पनी तलतमटेड भएको छ ।  

60. र्वत्तीय जस्थति िथा सञ्चालन नतिजा - यो वषि र् जक्ता पजाँजी रू.५ करोड २० लाख र  जगेडा कोष िथा 
सजञ्चि नार्ा रू.२ अबि ३५ करोड ४ लाख रहेको देजखन्छ । जस्थर सम्पजत्त रू.२० करोड ४४ लाख, 

लगानी रू.८४ लाख, स्थगन कर सम्पजत्त रू.१४ लाख र र्ालज सम्पजत्त रू.२ अबि १८ करोड ८२ 
लाखसमेि रू.२ अबि ४० करोड २४ लाख सम्पजत्त रहेको देजखन्छ। गि वषि रू.२ करोड ६५ लाख 
नोक्सान रहेकोमा यो वषि रू.३० लाख ४५ हजार नार्ा भई सजञ्चि नोक्सान रू.४ करोड ३३ लाख 
पजगेको छ।कम्पनीले यो वषि रू.१५ करोड ३३ लाख आम्दानी िथा रू.५ करोड ९७ लाख प्रशासतनक 
खर्ि, रू.२ करोड १३ लाख र्वकास खर्ि र रू.३० लाख पजाँजीगि खर्ि गरेको छ।  

61. र्हसाब तमलान -  नेपाल सरकारबाट प्राप्त कायािदेश अनजरूप र्ज टकर जग्गा तबक्री गदाि शजलक तलई 
जग्गाधनी पजजािको लातग तसर्ाररस उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको र उक्त शजलकबाट हजने आम्दानी 
रकमको ५० प्रतिशि रकम नेपाल सरकारको आय हजने गरी २०५०।९।२२ मा नेपाल सरकार 
मजन्रपररषद्को तनणिय भएकोमा कम्पनीले हालसम्म नेपाल सरकारलाई बजझाउनजपने रू.२ करोड १ लाख 
दार्यत्वको रूपमा लेखाङ्कन गरेको छ । कम्पनीले  नेपाल सरकारबाट प्राप्त गनजिपने मजआब्जा बापिको 
रू.१ करोड ३१ लाख ९५ हजार लेखाङ्कन गरे िापतन र्हसाब तमलान गरेको छैन। र्हसाब रार्सार् 
गरी दजरुस्ि गनजिपदिछ।  

नगर र्वकास सतमति 

बढ्दो जनसंख्या िथा शहरीकरणको र् जनौिीलाई सामना गनि ठदगो िथा योजनाबि रूपमा नगर र्वकास 
गनि भइरहेका नगरको र्वस्िार र र्वकासको साथै नयााँ नगरको तनमािण गरी नगरबासीलाई आवश्यक सेवा सजर्वधा 
पजर् याउन नगर र्वकास सतमति ऐन, २०४५ बमोजजम नगर र्वकास सतमतिहरूको गठन हजने गरेको छ।  

62. स्थानीय िहमा समार्हि - नगर र्वकास ऐन, २०७५ मा स्थानीय िहले आफ्लनो सीमा क्षेरमा नगर 
योजना िजजिमा र स्वीकृति िथा कायािन्वयनको लातग सम्बजन्धि स्थानीय िहको प्रमजखको अध्यक्षिामा 
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नगर र्वकास सतमतिको गठन हजने व्यवस्था छ। सार्वकमा नगर र्वकास सतमतिको गठन संघीय 
सरकारबाट हजने व्यवस्था भए िापतन नगर र्वकास ऐनको संशोधनले सम्बजन्धि स्थानीय िहको प्रमजखको 
अध्यक्षिामा प्रत्येक स्थानीय िहमा नगर र्वकास सतमतिको व्यवस्था गरेको छ। सार्वकमा ३३५ नगर 
र्वकास सतमति गठन भएकोमा िी सतमतिको सञ्चालन अवस्था यर्कन गरेको छैन। साथै नेपालको 
संर्वधानले स्थानीय िहहरूलाई अतधकार र स्रोि साधन सम्पन् न संघीय शासन प्रणालीको इकाईको 
रूपमा अंतगकार गरी कायि सम्पादन भइरहेको अवस्थामा नगर र्वकास सतमतिहरूको उपादेयिा र 
आवश्यकिा बारेमा पजनरावलोकन गरी कानूनी र संरर्नागि सजधार हजनजपदिछ।  

अनजगमन र बेरुजू 

• अनजगमन - र्वगिको प्रतिवेदनमा उललेख भएका व्यहोरामध्ये शहरी र्वकास िथा भवन तनमािण र्वभागको 
प्रार्वतधक कमिर्ारीको दरबन्दी पजनरावलोकन नभएको, र्वभागीय जनशजक्तबाट कायि नगराई परामशिदािाबाट 
परामशि सेवा खररदको सम्झौिा गरेको, र्वजशष्ट व्यजक्तको सजर्वधासम्बन्धी मापदण्ड िजजिमा नभएको, बार्हरी 
र्क्रपथ आयोजनाको र्वस्ििृ आयोजना प्रतिवेदन, जग्गा एकीकरण र वािावरणीय प्रभाव मूलयाङ्कन ियार 
नगरेको, र्वतभन् न आयोजनाका लातग खररद गररएका सवारीसाधन मन्रालयमा प्रयोग भएको, मूलय समायोजन 
बढी भ जक्तानी गरेको, खररद गजरुयोजना बेगर खर्ि गरेको, सम्झौिा अनजसार र्वदेशी साझेदारको संलग्निा हजने 
नगरेको लगायि व्यहोरा यो वषिको लेखापरीक्षणबाट समेि देजखएको छ । र्वगिका व्यहोरा पजनारावजृत्त नहजने 
गरी कायिसम्पादन गनजिपदिछ।   

• बेरुजूको जस्थति - यो वषि मन्रालय र मािहिसमेिका तनकायको लेखापरीक्षणबाट देजखएको बेरुजूको जस्थति 
देहायअनजसार छः  

➢ सरकारी कायािलयिर्ि  ४३ तनकायमा रू.८२ करोड ९९ लाख ८४ हजार बेरुजू देजखएकोमा प्रारजम्भक 
प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ रू.१२ करोड ७१ लाख ७९ हजार र्स्यौट गरेकोले रू.७० करोड 
२८ लाख ५ हजार बााँकी रहेको छ । सोमध्ये रू.६ करोड ३ लाख ६६ हजार म्याद नाघेको पेश्की 
रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनजसूर्ी १५ मा छ ।  

➢ अन्य संस्था र सतमति ८ तनकायमा रू.१९ करोड ८१ लाख ७० हजार बेरुजू देजखएकोमा प्रारजम्भक 
प्रतिवेदन पठाएपतछ रू.३६ हजार र्स्यौट गरेकोले रू.१९ करोड ८१ लाख ३४ हजार बेरुजू बााँकी 
रहेको छ । सोमध्ये रू.३करोड ८७ लाख ८५ हजार म्याद नाघेको पेश्की रहेको छ । यससम्बन्धी 
र्ववरण अनजसूर्ी १६ मा छ । 
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नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोशजम मन्रालयको कायिके्षरमा शिक्षा, र्वज्ञान 
र प्रर्वतिसम्बन्िी नीति, योजना िथा कायिक्रमको िजजिमा, कायािन्वयन, अनजगमन र मूल्याङ्कन, शिक्षा र्वज्ञान 
िथा प्रर्वतिसम्बन्िी राश् िय िथा अन्िरािश् िय संस्थासँग सम्पकि  िथा समन्वय, र्वश् वर्वद्यालयहरू र नेपाल 
शिक्षा सेवाको सञ्चालनलगायिका कायिहरू रहेका छन ्। मन्रालय मािहि सरकारी कायािलय र संगठठि 
संस्थासमेि ४८८ तनकायबाट कायि सम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ । 

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मािहिसमेि ८४ सरकारी कायािलयको तनम्नानजसार रू.२५ अबि 
२९ करोड ४० लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।  

(रू.लाखमा) 
र्वतनयोजन राजस्व िरौटी अन्य कारोबार जम्मा 

२३,९६,७५ ९८,०५ ८,१५ २६,४५ २५,29,40 

उशल्लशखि लेखापरीक्षण रकममा मन्रालयमा र्वतनयोजन भई अथि मन्रालय र गृह मन्रलयमा 
खर्ि भएको रकम रू.१२ अबि ६० करोड ६६ लाख यसमा समावेि छैन । यो वषि ६ संघीय 
तनकायको रू.३२ करोड ६२ लाख लेखापरीक्षण गनि बाँकी रहेको छ ।  

2. संगठठि र अन्य संस्था - यो वषि २२४ संस्थाको रू.१ खबि १५ अबि २४ करोड ३० लाखको लेखापरीक्षण 
सम्पन् न भएको छ । संगठठि संस्था १७४ तनकायको लेखापरीक्षण बाँकी रहेको छ । 

3. प्रार्वतिक सहायिा - आतथिक कायिर्वति िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा ३५ मा सबै 
कारोबारको लेखा र र्वत्तीय र्ववरण पेस गरी लेखापरीक्षण गराउनजपने व्यवस्था छ । अथि मन्रालयबाट 
प्रकाशिि प्रार्वतिक सहायिासम्बन्िी र्ववरणअनजसार २५ र्वकास साझेदारबाट यो वषि अमेररकी डलर १ 
करोड १५ लाखको हजने रू.१ अबि ३७ करोड ५८ लाख प्रार्वतिक सहायिा प्राप्त हजने उल्लेख भएकोमा 
प्राप्त सहयोगको र्वत्तीय र्ववरण ियार गरी लेखापरीक्षणका लातग पेस भएको छैन । ऐनको 
व्यवस्थाबमोशजम सबै कारोबारको लेखा राखी लेखापरीक्षण गराउनजपदिछ ।   

4. बजेट िथा खर्ि - शिक्षािफि  रू.१ खबि ७१ अबि ७१ करोड बजेट र्वतनयोजन भएकोमा रकमान्िरबाट 
खजद बजेट रू.१ खबि ६३ अबि ६० करोड कायम भई रू.१ खबि ५२ अबि ७२ करोड (खजद बजेटको 
९३.३४ प्रतििि) खर्ि भएको छ । सरकारगि खर्िको अवस्था र्वश्लषेण गदाि संघीय सरकारले रू.३६ 
अबि ८८ करोड (३२.५४ प्रतििि), प्रदेि सरकारले रू.५ अबि १० करोड (२.९७ प्रतििि) र स्थानीय 
िहले रू.१ खबि १० अबि ७४ करोड (६४.४९ प्रतििि) खर्ि गरेको देशखन्छ । वार्षिक बजेटको 
उल्लेखनीय र्हस्सा स्थानीय िहबाट खर्ि हजने गरेकोमा िी तनकायले गरेको उपलशधि सम्बन्िमा मन्रालयले 
एकीकृि प्रतिवेदन ियार गरी अनजगमन गने गरेको देशखएन । शिक्षा क्षेरमा िीनै िहका सरकारबाट भएको 
खर्िको समग्र उपलशधि एकीकृि गरी मूल्याङ्कन गने प्रणाली ियार गनजिपदिछ । र्वद्यालय क्षेर र्वकास 
कायिक्रमले कज ल बजेटको िजलनामा शिक्षा क्षेरमा २०७६।७७ सम्म १७ प्रतिििि र २०७९।८० 
सम्म २० प्रतििि पजर् याउने लक्ष्य रहेको छ । र्वगि ३ वषिको र्वतनयोशजि बजेट र्वश्लषेषण गदाि कज ल 
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बजेटको िजलनामा शिक्षा क्षेरमा २०७५।७६ मा १०.२० प्रतििि, २०७६।७७ मा १०.७८ र 
२०७७।७८ मा ११.६४ प्रतििि र्वतनयोजन भएको छ । गजणस्िरीय शिक्षाको सजतनशिि गनि लशक्षि 
कायिक्रम सञ्चालनको लातग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी कायि योजना बनाएर खर्ि गनजिपदिछ । 

5. वार्षिक कायिक्रम र प्रगति  - स्वीकृि वार्षिक कायिक्रम िथा प्रगति र्ववरण अनजसार मन्रालय र 
अन्िगििका तनकायहरूको प्रगति तनम्नानजसार छ:    

(रू.हजारमा) 
क्र. 
सं. कायिक्रम खजद बजेट खर्ि खर्ि 

प्रतििि 
भौतिक प्रगति प्रतििि 

र्ालज पजँजीगि 
१ र्वद्यालय के्षर र्वकास कायिक्रम (केन्र) २,५७,३३,०६ ३८,७३,६८ ५१.५ २५ ९८ 
२ सबैका लातग शिक्षा शििज र्वकास कायिक्रम १,६०,०० ४७,१४ २९ ४५ - 
३ शिक्षा िथा मानवस्रोि र्वकास केन्र ७२,५०,४२ ८,२५,२३ ११ - 3८ 
४ शिक्षा र्वकास समन्वय इकाईहरू ६६,२४,७२ ४६,९८,३० ७३ - ३८ 
५ प्रार्वतिक शिक्षा िथा व्यावसार्यक िातलम पररषद 

र्विेष कायिक्रम समेि १,४९,२५,०० ४८,६७,०५ ३३ ७५ - 

६ नेपाल र्वज्ञान िथा प्रर्वति प्रतिष्ठान 39,08,00 24,31,93 70.५ ७२ ८७ 
7 यजनेस्कोका तनतमत्त नेपाल रार्िय आयोग १,६६,०० १,२५,०० ७५ ९१ ० 
8 रार्िय परीक्षा बोडि ३०,००,०० ८,१७,९४ २७ ७८ - 
9 पजस्िकालय -३ १३,०७,०० ६,२२,५३ ६१ ९१ ३८ 

10 शिक्षाको लातग खाद्य कायिक्रम पररयोजना ४५,७८,०० ४१,७६,१२ ७०.५ १०० ७१ 

11 िैशक्षक गजणस्िर परीक्षण केन्र ४०,०० ३३,३७ १०० ८३ - 
12 व्यावसार्यक शिक्षा िथा िातलम अतभवृर्ि योजना–

दोस्रो २,८७,९४,०० १,१४,६६,७२ ६३ ८३ 81 

13 पढाई सीप प्रवििन कायिक्रम १२,४३,०० ० ० ० ० 

उशल्लशखि िातलकाअनजसार र्वद्यालय क्षेर र्वकास कायिक्रमिफि  51.५, शिक्षा िथा मानवस्रोि 
र्वकास केन्रिफि  ११, सबैका लातग शिक्षा शििज र्वकास कायिक्रमिफि  २९, प्रार्वतिक शिक्षा िथा 
व्यावसार्यक िातलम पररषद्िफि  ३३, रार्िय परीक्षा बोडििफि  २७ प्रतििि प्रगति देशखएको िथा पढाई 
सीप प्रवििन कायिक्रम सञ्चालन भएको छैन । सबै तनकायले र्वतनयोजन बजेट िथा स्वीकृि 
कायिक्रमअनजसार भौतिक प्रगति खजल्ने र्ववरण ियार गरेका छैनन ्। समयमा नै कायिक्रम सञ्चालन गरी 
लशक्षि नतिजा हातसल गनजिपदिछ । 

6. आवतिक योजना कायािन्वयन - पन्रौँ योजनामा शिक्षािफि  िोर्कएका सूर्कहरूलाई वार्षिक बजेटबाट 
सम्बोिन गरी कायिक्रम सञ्चालन गनजिपदिछ । यजवा साक्षरिा दर (१५ देशख २४ वषि), प्रारशम्भक 
बाल शिक्षा िथा र्वकास पूवि/प्राथतमक शिक्षामा कज ल भनाि दर, खजद भनाि दर, उच्र् शिक्षाको कज ल 
भनाि दर, र्वद्यालय छाड्ने दर, कक्षा ८ का र्वद्याथीको तसकाई उपलशधि, अनजसन्िान, र्वज्ञान िथा 
प्रर्वति, कज ल गाहिस््य उत्पादनको अनजपािमा अनजसन्िान र र्वकास खर्िका नतिजालगायिका सूर्कमा 
२०७७।७८ को लक्ष्यबमोशजम प्रगति हातसल भएको देशखएन ।  

क्र.  सं. सूर्क इकाई 
२०७७।७८ 
को लक्ष्य प्रगति 

१ यजवा साक्षरिा दर  (१५–२४ वषि) प्रतििि ९४ ९२ 
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क्र.  सं. सूर्क इकाई 
२०७७।७८ 
को लक्ष्य प्रगति 

२ प्रारशम्भक बाल शिक्षा िथा र्वकास/पूवि प्राथतमक शिक्षामा कज ल भनाि दर प्रतििि ९२ ८७.६ 
 खजद भनाि दर    
३ आिारभिू िह (१–८) प्रतििि ९९ ९४.७ 
४ माध्यतमक िह (९–१२) प्रतििि ५७ ५१.२ 
५ उच्र् शिक्षाको कज ल भनाि दर प्रतििि १८ १४.१ 
 र्वद्यालय छाड्न ेदर    
६ आिारभिू िह (१–८) प्रतििि २.९ ४.२ 
७ माध्यतमक िह (९–१२) प्रतििि १.८ ३.४ 
8 पेिागि िातलम प्राप्त शिक्षक स्कोर 86 -  * 

9 गजणस्िर सजतनशिििा िथा प्रत्ययन प्राप्त क्याम्पस प्रतििि ९० ६० 
10 इन्टरनटे सजर्विा पजगेका र्वद्यालय प्रतििि ५५ ४१ 
11 प्रदेिस्िरका र्वति र्वज्ञान प्रयोगिाला स्थापना प्रतििि ४ ३ 

* पेिागि िातलम प्राप्त शिक्षकहरूको लक्ष्य िोके पतन यस सम्बन्िी कायि प्रदेि सरकारले सम्पादन गने र सो 
सम्बन्िी ि्याङ्क प्राप्त नभएको कारण प्रगति देखाएको छैन । 

उपयजिक्त र्ववरणअनजसार उच्र् शिक्षाको कज ल भनाि दर, र्वद्यालय छाड्ने दर, इन्टरनेट सजर्विा 
पजगेका र्वद्यालय, प्रदेिस्िरका र्वतिर्वज्ञान प्रयोगिाला स्थापनालगायिका सूर्कमा न्यून प्रगति 
देशखएकोले आवतिक योजनामा उल्लेख भएका र्क्रयाकलाप तनिािररि समयावतितभर कायािन्वयन गरी 
तनिािररि लक्ष्य हातसल गनि थप र्क्रयािील हजनजपदिछ । 

7. नीति िथा बजेट कायािन्वयन - यस वषिको वार्षिक नीति िथा कायिक्रममा २४ शजल्लामा साक्षरिा 
कायिक्रम सञ्चालन गरी अतभयानकै रूपमा साक्षर नेपाल घोषणा गने उल्लेख छ । साक्षरिा अतभयान 
कायिक्रम २०६५।६६ मा िजरु भई हालसम्म रू.८ अबिभन्दा बढी रकम खर्ि भएको छ । यो वषि 
थप एक शजल्ला साक्षरिा घोषणा भए िापतन २३ शजल्ला साक्षरिा घोषणा भएको छैन ।  

साविजतनक र्वद्यालयलाई गजणस्िरीय शिक्षाको केन्र बनाइने, र्वद्यालय िथा शिक्षण संस्थाको 
नक्साङ्कन गरी भगूोल र न्यूनिम र्वद्याथी संख्याको आिारमा समायोजन गने घोषणाको कायािन्वयन 
भएको छैन । कक्षा ९ देशख १२ सम्मका र्वपन्न र अपाङ्ग भएका नागररकका बालबातलका, िर्हदका 
छोराछोरी र जेहेन्दार र्वद्याथीलाई छारवृशत्त र्विरण, जनसंख्याको बनोट र भौगोतलक अवस्थाको 
आिारमा र्वद्यालय िथा शिक्षण संस्थाहरूको समायोजन एवं एकीकरण कायिका लातग रू.४७ करोड, 
×शर्नौँ आफ्नो माटो, बनाऔ ँआफ्नै देि" अतभयानका लातग रू.१ अबि ५० करोड र्वतनयोजन भएकोमा 
कायािन्वयन हजनसकेको छैन । प्रत्येक स्थानीय िहमा न्यूनिम एक र्वद्यालयमा प्रार्वतिक िारका 
पठनपाठन सञ्चालनको कायिक्रम लागू गने उल्लेख भएकोमा २८ प्रतिििमार प्रगति भएको छ । 
बजेटले तनठदिष्ट गरेअनजरूपका कायिक्रम कायािन्वयन गनजिपदिछ । 

8. शिक्षा क्षरेको समग्र कायिक्रम –  यो वषि शिक्षा क्षेरमा रू.१ खबि ५२ अबि ७२ करोड बजेट खर्ि भए 
पतन बाल र्वकास क्षमिा अतभवरृ्ि, आिारभिू र्वद्यालय उमेरका सबै बालबातलकालाई र्वद्यालय भनाि, 
भनाि भएकालाई अध्ययन तनरन्िरिा, तनिःिजल्क माध्यतमक शिक्षालगायिका आिारभिू र्वषयको प्रगति 
सन्िोषजनक हजनसकेको छैन । बजारको माग र रोजगारीबीर् िालमेल नभएको, शिशक्षि बेरोजगार बढ्दै 
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गएको, उच्र् शिक्षा प्रतिस्पिी र अनजसन्िानमूलक नभएको, र्वज्ञान िथा प्रर्वतिमा आिाररि शिक्षा र 
प्रार्वतिक शिक्षाको पहजँर् र्वस्िार पयािप्त मारामा नभएको, शिक्षाको प्रर्क्रया तसकाइभन्दा परीक्षामजखी 
भएको, शिक्षकको पेिागि सक्षमिा, नैतिकिा र उत्प्ररेणा वरृ्ि हजन नसकेको, साविजतनक शिक्षामा स्थानीय 
समजदायको अपनत्व तसजिना नभएकोले तनजी क्षरेले बढी प्राथतमकिा प्राप्त गरेको, तनजी क्षेरमा िैशक्षक 
संस्था अतिक नाफामजखी भएका कारण िैशक्षक क्षेरमा सजिासन प्रवििन हजनसकेको छैन । साविजतनक 
शिक्षामा गजणस्िर अतभवरृ्ि र िैशक्षक क्षेर सजिारका लातग सरोकारवाला सबैको पेिागि जवाफदेर्हिा 
सजतनशिि गदै शिक्षा र रोजगार एक आपसमा पूरक हजने व्यवस्था तमलाउनजपदिछ ।  

9. रािपति िैशक्षक सजिार कायिक्रम - यस कायिक्रम अन्िगिि यो वषि ४८४ र्वद्यालयमा कक्षा कोठा तनमािण, 
िौर्ालय तनमािण, खेलकज द मैदान, सूर्ना प्रर्वति ल्याब स्थापना, िैशक्षक सामग्री खररद िथा र्विेष 
र्वद्यालयलाई सञ्चालन अनजदान ठदने उदे्दश्यले रू.६ अबि बजेट र्वतनयोजन भएकोमा र्वतभन्न र्वद्यालयलाई 
रू.५ अबि ७ करोड ४१ लाख तनकासा भएको छ । अनजदान प्रदान गरेको रकमबाट तनिािररि कायिक्रमको 
कायिसम्पादन र्ववरण प्राप्त गरी एकीकृि नगरेका कारण उपयोगको सम्बन्िमा सजतनशिि हजने शस्थति देशखएन 
।समयमा नै बजेट तनकासा गरी खर्िको प्रतिवेदन तलएर कायिक्रम सम्पन्न गरेको यर्कन गनजिपदिछ । 

10. सम्बन्िन - र्वदेिी शिक्षण संस्थाको सम्बन्िनमा उच्र् शिक्षा सञ्चालन गने सम्बन्िी तनदेशिका, 
२०५९ मा मन् रालयबाट मनसायपर प्राप् ि गरेपतछ र्वश् वर्वद्यालयबाट सम्बन्िन प्राप् ि गरी अन्य 
मजलजकका िैशक्षक कायिक्रम सञ्चालन गनजिपने व्यवस्था छ । र्वदेिी र्वश् वर्वद्यालयका िैशक्षक कायिक्रम 
सञ्चालन गनि मनसायपर प्राप् ि गरेका ६७  िैशक्षक संस्थाले अनजमतिका लातग तनवेदन गरेकोमा सम्बशन्िि 
र्वश्वर्वद्यालयले स्वीकृति ठदएको छैन । र्वदेिका र्वश् वर्वद्यालयमा अध्ययन गनि यो वषि २९ हजार ४६३ 
समेि र्वगि ८ वषिमा ३ लाख २७ हजार र्वद्याथीले तनजी खर्िमा र्वदेिमा अध्ययन गनि नो अधजेक्सन लेटर 
तलएका छन ्। र्वदेि अध्ययन गनि जाने र्वद्याथीले ठूलो िनरािी र्वदेिी मजरा सटही गरेको अवस्था छ। 
मनसायपर प्राप् ि गरेका िैशक्षक संस्थालाई सम्बन्िन ठदने सम्बन्िमा तनणिय हजनजपदिछ।  

11. शिक्षक र्वद्याथी अनजपाि - शिक्षा तनयमावली, २०५९ मा शिक्षक/र्वद्याथी अनजपाि र्हमालमा ४०, 
पहाडमा ४५ र िराईमा ५० हजनजपने उल्लेख छ । शिक्षा िथा मानवस्रोि र्वकास केन्रबाट प्रकाशिि 
प्रतिवेदनअनजसार र्वद्यालय-र्वद्याथी िथा शिक्षक-र्वद्याथी अनजपाि देहायबमोशजम रहेको छ: 

देि 
र्वद्यालय-र्वद्याथी अनजपाि शिक्षक-र्वद्याथी अनजपाि 

आिारभूि 
(१÷५) 

आिारभूि 
(६÷८) 

माध्यतमक 
(९÷१०) 

माध्यतमक 
(११÷१२) 

आिारभूि 
(१÷५) 

आिारभूि 
(६÷८) 

माध्यतमक 
(९÷१०) 

माध्यतमक 
(११÷१२) 

प्रदेि १ 80 89 89 155 1५ २९ २४ ३९ 
मिेस प्रदेि १८६ १७३ १६७ १५५ ३७ ६८ ५० ५९ 
वाग्मिी प्रदेि ९२ ९१ ७५ १८९ १४ २५ १५ ३९ 
गण्डकी प्रदेि ६२ ८१ ७५ ११६ १० २२ १७ २१ 
लजशम्बनी प्रदेि ११५ १२१ ११० १६३ १८ ३६ २८ ३६ 
कणािली प्रदेि ८९ ११२ ११६ १५१ २४ ४१ ४१ ३८ 
सजदूरपशिम प्रदेि ९७ १०८ १४६ ११० १९ ३५ ३२ ३२ 

कज ल १०१ १०६ ९८ १५८ १८ ३३ २४ ३५ 
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प्रतिवेदनअनजसार र्वद्यालय र्वद्याथी अनजपाि आिारभूि िहको कक्षा १-५ मा १०१ र कक्षा 
६-८ मा १०६, माध्यतमक िहको कक्षा ९-१० मा ९८ र कक्षा ११-१२ मा १५८ रहेको छ । 
त्यसैगरी शिक्षक र्वद्याथी अनजपाि कक्षा १-५ मा १८, कक्षा ६-८ मा ३३, माध्यतमक िहको कक्षा 
९-१० मा २४ र कक्षा ११-१२ मा ३५ रहेको छ । त्यस्िो अनजपाि सबैभन्दा कम गण्डकी 
प्रदेिमा रहेको छ । शिक्षाको गजणस्िर सजिार गनि तनिािररि मापदण्डबमोशजम सबै प्रदेिमा र्वद्यालय-
र्वद्याथी िथा शिक्षक-र्वद्याथी अनजपाि कायम हजनेगरी व्यवस्थापन गनजिपदिछ । 

12. कक्षा १० (एस.ई.ई.) को नतिजा - कक्षा १० को माध्यतमक शिक्षा परीक्षा (एस.ई.ई.) िैशक्षक सर, 
२०७६ मा कोरोना महामारीका कारण परम्परागि िररकाले भौतिक रूपमा परीक्षा सञ्चालन गनि 
नसकी नेपाल सरकार मशन्रपररषद्को २०७७।२।२८ को तनणिय अनजसार र्वद्यालयहरूले मूल्याङ्कन 
गरेको प्राप्ताङ्कका आिारमा नतिजा प्रकािन गरेको छ । त्यसैगरी २०७७।७८ मा समेि सोही 
तनणियबमोशजम कज ल र्वद्याथी ४ लाख ८4 हजार 278 सहभागीमध्ये १5.०४८ प्रतिििले ३.६ 
देशख ४ जी.पी.ए.सम्म प्राप्त गरेका तथए। उक्त नतिजा िैशक्षक सर २०७6 को िजलनामा ७ प्रतिििले 
बढी छ । िैशक्षक वषि २०७6 िथा २०७7 को नतिजाको िजलनात्मक अवस्था तनम्नानजसार रहेको 
छिः 

तस .नं.  जी.पी.ए. २०७6 को 
नतिजा 

२०७7 को 
नतिजा 

कज लको िजलनामा 
२०७६ को 

जी.पी.ए.प्रतििि 

कज लको िजलनामा 
२०७७ को 

जी.पी.ए.प्रतििि 

२०७6को 
नतिजाको िजलना 

२०७7 को नतिजा 
प्रतििि 

१ नतिजा रोर्कएको १८१२६ 9132 ३.७५ 1.89 -४९.६२ 
२ ०.८ देशख १.१९ सम्म १२ 3 ०.०१ 0.001 -७५.०० 
३ १.२ देशख १.५९ सम्म ५३९ 13 ०.११ 0.003 -९७.५९ 
४ १.६ देशख १.९९ सम्म १७०८१ 620 ३.५४ 0.128 -९६.३७ 
५ २ देशख २.३९ सम्म ७९४०४ 19383 १६.44 4.002 -७५.५९ 
६ २.४ देशख २.७९ सम्म ११७४९९ 113017 २४.३३ 23.337 -३.८१ 
७ २.८ देशख ३.१९ सम्म ९५००३ 159648 १९.६७ 32.966 ६८.०५ 
८ ३.२ देशख ३.५९ सम्म ७७१५० 109590 १५.९७ 22.630 ४२.०५ 
९ ३.६ देशख ४ सम्म ७८१६९ 72872 १६.१८ 15.048 -६.७८ 
 जम्मािः ४८२9८३ 484278 १०० 100  

एस.ई.ई.परीक्षाको नतिजामा २०७६ को िजलनामा २०७७ को नतिजा न्यून जी.पी.ए.प्राप्त गने 
िथा 3.6 देशख ४ सम्मको उच्र् जी.पी.ए.प्रातप्त गनेको संख्या पतन घटेको देशखयो । सबैभन्दा न्यून 
जी.पी.ए. ०.८ देशख १.१९ सम्म प्राप्त गने ७५ प्रतिििले घटेको िथा उच्र् जी.पी.ए. प्राप्त गने 6.78 
प्रतिििले घटेको देशखएको छ ।  

13. तनिःिजल्क शिक्षा  -  नेपालको संर्विानको िारा ३१ मा प्रत्येक नागररकलाई आिारभिू िहसम्मको शिक्षा 
अतनवायि र तनिःिजल्क िथा माध्यतमक िहसम्मको शिक्षा तनिःिजल्क हजने उल्लेख छ। अतनवायि िथा 
तनिःिजल्क शिक्षासम्बन्िी ऐन, २०७५ मा माध्यतमक िहको शिक्षा तनिःिजल्क गने व्यवस्था छ। 
माध्यतमक िह अन्िगिि रार्िय परीक्षा बोडिले रशजिेसन, परीक्षा, प्रमाणपर लगायिका िीषिकमा यो 
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वषि रू.३ करोड ९६ लाख िजल्क सङ्कलन गरेको छ । ऐन र्वपरीि िजल्क असजल गने कायिमा 
तनयन्रण गरी तनिःिजल्क शिक्षा उपलधि गराउने कानूनी व्यवस्थाको पालना हजनजपदिछ।  

14. उच्र् शिक्षा - मन्रालयबाट र्वश्वर्वद्यालयसम्बन्िी नीति, कानजनको तनमािण, मापदण्ड तनिािरण, अनजगमन 
लगायिका कायिसम्पादन हजने गरेको छ। नेपालमा ११ र्वश्वर्वद्यालय िथा ६ स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठान 
सञ्चालनमा रहेका छन ्। िी र्वश्वर्वद्यालय मािहि १ हजार ४३७ क्याम्पसमा सेवा करारका ४७७ समेि 
१० हजार ८१० प्राशज्ञक जनिशक्त रहेको छ । सञ्चातलि र्वश्वर्वद्यालयमा अध्ययनरि कज ल ४ लाख ६६ 
हजार र्वद्याथीमध्ये तरभ जवन र्वश्वर्वद्यालयमा ७६ प्रतििि, अन्य १० र्वश्वर्वद्यालय र स्वास््य र्वज्ञान 
प्रतिष्ठानमा २४ प्रतििि रहेका छन ्। र्वश्वर्वद्यालयहरूमा अध्ययन गनेमध्ये सािारण र्वषय अध्ययन गने 
७७.८३ र प्रार्वतिक र्वषय अध्ययन गने २२.१७ प्रतििि रहेका छन ्। सािारण िारमा पतन ४३ प्रतििि 
व्यवस्थापन, १९ प्रतििि शिक्षा, १३ प्रतििि मानर्वकी संकायका रहेका छन ्। प्रार्वतिक िारमा 
र्वद्याथीको प्राथतमकिा रहे पतन र्वज्ञानमा ८ प्रतििि, इशन्जतनयररङमा ६.३८ र मेतडकलमा ५.९८ प्रतििि 
भनाि भएका छन ्। आतथिक क्षमिा र अन्य पहजँर्का कारणले अपेक्षा अनजरूपको अवसर उपभोग गनि 
नसकेको अवस्था छ ।  मन्रायलयले जनिशक्त प्रक्षेपण िथा मानव संसािन र्वकास योजना ियार नगरेको 
िथा सीपमूलक िैशक्षक कायिक्रमको न्यूनिाले गदाि िैशक्षक बेरोजगारको संख्यामा बढोत्तरी भई शिक्षािफि को 
लगानीबाट उशर्ि प्रतिफल प्राप्त गनि सर्कएको छैन। र्वश्वर्वद्यालयहरूबाट र्वश्व बजारको माग र नव 
प्रर्वतिमा आिाररि शिक्षा बायोमेर्िक्स, बायो इन्फमेसन, कम्प्यजटर केमेिी, मेतसन लतनिङ्ग, आर्टिर्फयल 
इन्टेतलजेन्स जस्िा र्वषय अझै कायािन्वयनमा आउन सकेको छैन । सीपयजक्त जनिशक्त उत्पादन गनि 
कायिक्रम सञ्चालनको दायरा बढाउनजपदिछ। 

15. अध्ययन अनजसन्िान - र्वश् वर्वद्यालयको कायिक्षेरमा अथि व्यवस्था, उत्पादन, रोजगार, आय आजिन, 
सामाशजक र्वकास, प्रर्वति र्वकास लगायिका र्वषयहरूमा र्विेष अध्ययन, अनजसन्िानसमेि गरी नयाँ 
ज्ञान, प्रर्वति र सीपको र्वकास गनजि समेि रहेको छ । सञ्चालनमा रहेका ११ र्वश् वर्वद्यालयमा मौतलक 
ज्ञान र प्रर्वतिमा आएको पररवििनलाई आत्मसाि ्गरी रािको उन्नति िथा संमरृ्िमा सहयोग पजग्ने गरी 
नया ँपाठ्यक्रम िथा व्यावहाररक अभ्यासले प्राथतमकिा पाएको छैन।लेखन, अभ्यासस्थल पररयोजनासँग 
आबििा लगायिका सीपको र्वकास गनि अध्ययन अनजसन्िान गरेका छैनन।् र्वश् वर्वद्यालयहरूले िैशक्षक 
कायिक्रमहरूको अलावा अध्ययन अनजसन्िान कायिमा समेि जोड ठदनजपने देशखन्छ । 

16. पजस्िकालय व्यवस्थापन  - यो वषि उपत्यकाका ३ पजस्िकालयलाई रू.९० लाख अनजदान उपलधि 
गराएको छ । नेपालमा सरकारी िथा तनजी क्षेरबाट सञ्चातलि पजस्िकालयहरूमध्ये राश् िय पजस्िकालय, 
केिर पजस्िकालय, काठमाडौँ उपत्यका साविजतनक पजस्िकालय आठद सञ्चातलि छन ्। त्यस्िै मदन 
पजरस्कार पजस्िकालय, रत् न पजस्िकालय िथा र्वतभन् न क्याम्पस, र्वद्यालय एवम ्सामजदार्यक रूपमा कररब 
1 हजार 500 पजस्िकालय रहेका छन ्। पजस्िकालयहरूको व्यवशस्थि सञ्चालनको लातग गजरुयोजना 
िजजिमा गरी अतभलेख व्यवस्थापन र तडशजटलाइजेसनको कामसमेि हजनसकेको छैन । भौतिक रूपमा 
उपशस्थि भई अध्ययन गनजिपने र्वद्यमान अवस्थालाई तडशजटल पजस्िकालय (ई-लाइबे्ररी) को रूपमा 
रुपान्िरण गदै र्वश्वभर रहेका अन्य पजस्िकालयसँग आबि गनि हालका पजस्िकालयको संस्थागि संरर्नामा 
पजनरावलोकन गरी र्वद्यालय, र्वश्वर्वद्यालयको पठनपाठन र्वतिसमेि सजिार गनजिपदिछ ।  
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17. सम्बन्िन िरौटी - र्वदेिी शिक्षण संस्थाको सम्बन्िनमा उच्र् शिक्षा सञ्चालन गने सम्बन्िी तनदेशिका, 
२०५९ अनजसार सञ्चालन अनजमति प्राप्त गनि सञ्चालन भएको कायिक्रमहरूका लातग स्वीकृति प्राप्त 'क' 
वगिको वाशणज्य बैकको खािामा शिक्षण संस्थाकै नाममा िरौटी रकम दाशखला गनजिपने व्यवस्था छ। 
उक्त व्यवस्थाबमोशजम ८६ शिक्षण संस्थाको बैङ्क खािामा रू.२८ करोड २६ लाख िरौटी रहेको 
छ। करारको िििनामाबमोशजम कायि नगरेमा राजस्व खािामा सहज िवरले दाशखला गनि उक्त िरौटी 
रकम नेपाल सरकारकै िरौटी खािामा राख्न ेव्यहोरा औलं्याएपतछ रू.११ करोड ६९ लाख नेपाल 
सरकारको खािामा दाशखला भई रू.१६ करोड ५७ लाख शिक्षण संस्थाकै खािामा रहेकोले उक्त 
रकम िरौटी खािामा दाशखला गनजिपदिछ। 

18. छारवृशत्त  - र्वदेिी शिक्षण संस्थाको सम्बन्िनमा उच्र् शिक्षा सञ्चालन गने सम्बन्िी तनदेशिका, 
२०५९ मा सञ्चालन अनजमति प्राप् ि शिक्षण संस्थाले कज ल क्षमिाको कायिक्रमगि आिारमा १० 
प्रतििि कोटा छारवृशत्तको रूपमा नेपाल सरकारलाई उपलधि गराउनजपने व्यवस्था छ । यस 
सम्बन्िमा देशखएका व्यहोरा तनम्नानजसार छन:् 

18.1. तनदेशिकानजसार प्राप् ि हजने छारवृशत्त कोटामा जेहेन्दार, र्वपन्न, मर्हला, जनजाति, मिेिी, दतलि, अपाङ्ग 
िथा र्पछतडएको क्षेर समेर्टने गरी छारवृशत्त ठदनजपने व्यवस्था छ । र्वदेिी शिक्षण संस्थाको 
सम्बन्िनमा उच्र् शिक्षा सञ्चालन गने शिक्षण संस्थाहरूमा राजश्व प्रयोजनका लातग पेस भएको 
र्ववरणअनजसार ८६ संस्थामा २२ हजार ४५३ र्वद्याथी रहेको र सोको १० प्रतिििले हजने २ हजार 
२४५ जनालाइि छारवृशत्त ठदनजपनेमा उपलधि गराएको देशखएन । तनदेशिकाबमोशजम छारवृशत्त 
उपलधि गराउनजपदिछ । 

18.2. सरकारलाई र्वतभन्न र्वश्वर्वद्यालय एवं तमररािहरूबाट प्राप्त हजने छारवृशत्तमा छनोट भएका 
र्वद्याथीहरूले अध्ययन अवति समाप्त गरेपतछ तनशिि समय सेवा गनेगरी कबजतलयिनामा गराउने 
व्यवस्था भए पतन शर्र्कत्सा शिक्षा बाहेक अन्यमा सो अनजसार कबजतलयि गराउने र शिक्षा पूरा 
गरेपतछ सेवा गराउने व्यवस्था तमलाएको छैन । तमररािहरूबाट प्राप्त छारवृशत्तमा अध्ययन पूरा गरे 
पिाि ्स्वदेि फके नफकेको अतभलेख राख्न ेिथा सेवा गराउने दजवै कायि भएको छैन ।  

छारवृशत्तको अतभलेख परीक्षण गदाि २०७१।७२ देशख २०७५।७६ सम्म छारवृशत्त प्राप्त 
गरी अध्ययन समाप्त गरेका र्वद्याथीहरू शर्र्कत्सा सेवामा १ हजार ७१८, इशन्जतनयररङमा ६६, कृर्ष 
िथा पिज र्वज्ञानमा १६ र अन्यमा ४२ रहेका छन ्। प्रार्वतिक शिक्षा िथा व्यावसार्यक िातलम 
पररषदबाट प्राप्त छारवृशत्तको हकमा अतभलेखसमेि राखेको छैन ।  

कायिसम्पादनमा संघीय सरकारदेशख स्थानीय िहसम्म प्रार्वतिक जनिशक्तको ररक्तिाले सेवा 
प्रवाहमा असर परेिापतन छारवृशत्तमा अध्ययन गरेका जनिशक्तलाई तनशिि अवतिको लातग सरकारले 
पररर्ालन गनिसकेको छैन । जनिशक्तलाई व्यावहाररक ज्ञान र साविजतनक सेवा प्रवाहमा सहजिा 
ल्याउन छारवृशत्तको अवसर प्राप्त गरेका र्वद्याथीलाई पररर्ालन गने नीति बनाई कायािन्वयनमा 
ल्याउनजपदिछ ।  
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19. नवीकरण  - र्वदेिी शिक्षण संस्थाको सम्बन्िनमा उच्र् शिक्षा सञ्चालन गने सम्बन्िी तनदेशिका, 
२०५९ मा अनजमतिपर प्राप् ि गरी सञ्चालनमा रहेका शिक्षण संस्थाले प्रति र्वद्याथी रू.१ हजार ५०० 
का दरले प्रत्येक वषि माघ मसान्ितभर राजस्व दाशखला गरी अनजमति नवीकरण नगराएमा संस्थाको 
अनजमतिपर रद्द गरी िरौटी रकम जफि गनजिपने व्यवस्था छ । शिक्षण अनजमति प्राप् ि गने ८6 
र्वदेिी शिक्षण संस्थामध्ये 83 संस्थाले नवीकरणको लातग मन्रालयमा तनवेदन गरेकोमा सो सम्बन्िमा 
अनजगमन गरी आवश्यक तनणिय गरेको छैन ।  

िैशक्षक परामिि िथा भाषा शिक्षण तनदेशिका, २०७३ मा भएको व्यवस्थाबमोशजम १ हजार 
४७३ िैशक्षक परामिि सेवा प्रदायक कम्पनी दिाि भएकोमा संघ र प्रदेिको क्षेरातिकार स्पष्ट नभएकोले 
२०७५।४।१४ को सशर्वस्िरीय तनणियबाट नवीकरण र नयाँ दिाि स्थतगि भएको छ। िी 
कम्पनीहरूको नवीकरण वापि प्रतिवषि रू.४४ लाख १९ हजारका दरले ४ वषिको रू.१ करोड ७६ 
लाख ७६ हजार प्राप्त हजनसकेको छैन । यस्िा संस्थाहरूले तनरन्िर कारोबार गरररहेको अवस्थामा 
अनजगमन गरी नवीकरण नगनेलाई कारबाहीसमेि गरेको छैन । तनदेशिकाको व्यवस्था अनजसार त्यस्िा 
संस्था नवीकरण गराउनजपदिछ । 

20. वैदेशिक िैशक्षक कायिक्रम - नेपालका र्वश्वर्वद्यालयहरूले अन्िरािर्िय मानक अनजसारका िैशक्षक 
कायिक्रम सञ्चालन एवं जनिशक्त उत्पादन हजनेगरी पाठ्यक्रम एवं िैशक्षक कायिक्रम सञ्चालन गनि 
नसक्दा र्वदेिी र्वश्वर्वद्यालयबाट सम्बन्िन तलई नेपालमा सञ्चातलि कलेज र र्वद्याथीको संख्यामा 
तनरन्िर वरृ्ि भई र्वदेिी मजरा पलायन भएको शस्थति छ । यस्िो रकम र्वद्याथीले नेपालको कलेजमा 
बजझाई कलेज माफि ि ् र्वदेिका र्वश्वर्वद्यालय वा कलेजमा पठाउनजपनेमा र्वद्याथी माफि ि ् र्वदेिी 
मध्यस्िकिािको खािामा रकम पठाउने (िेस्रो पक्षलाई भ जक्तानी) प्रबन्ि नेपालका कलेजहरूले गरेका 
छन ्। उशल्लशखि अवस्थामा र्वश्वर्वद्यालय, कलेजले िोकेकोभन्दा बढी रकम तिनि र्वद्याथी बाध्य 
भएको र मजलजकले यस प्रकारको सेवामा प्राप्त गने मूल्य अतभवृर्ि कर सङ्कलनसमेि जोशखममा देशखएको 
छ । 

शिक्षण संस्थाको नवीकरण गदाि अनौपर्ाररक माध्यमबाट रकम र्वदेि पठाएको, र्वदेिी 
पाठ्यक्रमको के्रतडट आवर पजगे नपजगेको यर्कन गनजिपनेमा नवीकरण नै नगराई िैशक्षक संस्था सञ्चालन 
गनि ठदएको र्वषयमा छानतबन गरी यथाथििा यर्कन गनजिपदिछ । 

21. छारा शिक्षा कोष - छारा शिक्षा कोष कायािन्वयन कायिर्वति, २०६२ मा सामजदार्यक र्वद्यालयका कक्षा 
११/१२ र र्वश् वर्वद्यालय िहमा अध्ययन गने जेहेन्दार िथा र्वपन् न र्वद्याथीलाई छारवशृत्त उपलधि 
गराउने व्यवस्था छ । कोषमा रहेको रकम खर्ि नभई यो वषिसम्म रू.४६ करोड ८६ लाख ६९ 
हजार मौज्दाि रहेकोले उक्त रकम सशञ्चि कोष दाशखला गनि गि र्वगि वषिको प्रतिवेदनमा औलं्याएकोमा 
शस्थति यथावि ्छ । 

22. एकीकृि सेवा आयोग - र्वश्वर्वद्यालय र अन्िगििका आंतगक क्याम्पसहरूमा शिक्षक िथा कमिर्ारी 
तनयजशक्तको लातग प्रत्येक र्वश्वर्वद्यालयमा सेवा आयोग वा छनोट सतमति रहेको छ । र्वश्वर्वद्यालयहरूले 
अध्यापन गराउने र्वषयको गजणस्िरीयिा अतभवरृ्िको लातग अध्यापन गराउने शिक्षकसमेि योग्य हजनजपने 
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र  सोको लातग शिक्षक छनोट योग्यिामा आिाररि हजनजपदिछ । र्वश्वर्वद्यालयहरूको सेवा आयोगले 
समयमै र्वज्ञापन गरी तनयतमि रूपमा पदपूतिि गनि नसकेको एवं पदपूतििको क्रममा र्ववादसमेि आउने 
गरेको सन्दभिमा सबै र्वश्वर्वद्यालय र स्वास््य प्रतिष्ठानहरूमा शिक्षक िथा कमिर्ारी पदपूतििको लातग 
एकीकृि सेवा आयोगको व्यवस्था गरी पदपूतिि गने व्यवस्था गनजिपदिछ । 

र्वद्यालय शिक्षािफि  र्वद्यालयमा अध्यापन गने शिक्षकहरू शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हजने 
शिक्षक अनजमतिपर परीक्षामा उत्तीणि हजनजपने व्यवस्था छ । र्वश्वर्वद्यालय र अन्िगििका क्याम्पसमा 
अध्यापन गने शिक्षकहरूको लातग योग्यिा परीक्षामा छनोट हजनजपने व्यवस्था नभएका कारण  
र्वश्वर्वद्यालयले प्रदान गने शिक्षाको गजणस्िरमा पने असर मूल्याङ्कन भएको छैन । रार्िय योग्यिा परीक्षा 
वा यस्िै प्रकारका अन्य योग्यिा परीक्षाको व्यवस्था गने र सो परीक्षामा उत्तीणि उम्मेदवार मार 
र्वश्वर्वद्यालय र अन्िगििका क्याम्पसमा अध्यापन गराउनको लातग योग्य हजने व्यवस्था गनजिपदिछ । 

23. िोिग्रन्थ परीक्षण - र्वश्वर्वद्यालय अनजदान आयोगले जारी गरेको र्वद्यावाररति उपातिको लातग न्यूनिम 
मापदण्ड िथा कायिर्वति २०७३ को बजदँा ४.२ मा िोिग्रन्थलाई सम्बशन्िि र्वश्वर्वद्यालयले अशन्िम 
स्वीकृति ठदनज पूवि िोि प्रबन्िकले र्वश्वर्वद्यालय वा आयोगले व्यवस्था गरेबमोशजमको परीक्षामा उत्तीणि 
हजनजपने उल्लेख छ । अन् िरािर्िय असल अभ्यासको मूल्याङ्कन गदाि १० प्रतिििसम्म साभार भएको 
िोिग्रन्थलाई मान्यिा ठदएकोमा नेपालमा २५ प्रतिििसम्म कायम गरेको देशखन्छ। आयोगले जारी 
गरेको कायिर्वतिमा सो सम्बन्िी कज नै व्यवस्था नभएको र र्वश्वर्वद्यालय एवं आयोगमा र्ोरी परीक्षण गने 
भरपदो व्यवस्था स्थार्पि हजनसकेको देशखँदैन । र्वश्वर्वद्यालय स्थापनाको उदे्दश्य र सञ्चातलि कायिक्रमलाई 
मध्यनजर राखेर भौतिक िथा मानवीय स्रोि (िोि तनदेिन ठदने प्राध्यापक) को र्वश्लषेण गदै र्वषयगि 
क्षेरमा मार र्वद्यावाररति कायिक्रम र्लाउनजपनेमा सो र्वषयको र्वश्लषेण भएको छैन। यस सम्बन्िमा 
र्वश्वर्वद्यालय अनजदान आयोग एवं मन्रालयले नीतिगि सम्बोिन गने व्यवस्था तमलाउनजपदिछ । 

24. र्वज्ञान िथा प्रर्वति - इन्टरनेटको सहजिासँगै सरकारी सेवाहरूलाई तडशजटल मैरी प्रर्वतिमा रुपान्िरण 
गनि सरकारका र्वतभन्न तनकायले र्वतभन्न एशप्लकेिन र्वकास गरी प्रयोगमा ल्याएका छन।् स्वास््यसम्बन्िी 
जानकारी गराउन हाम्रो स्वास््य, करदािाको सूर्नाको लातग आईआरडी एप, भन्सार सूर्नाको लातग 
नेपाल कष्टम, कानजनसम्बन्िी जानकारीको लातग नेपाल ल एप, खररदसम्बन्िी सूर्नाको लातग ई.जी.पी.एप, 
वैदेशिक रोजगारीको लातग नेपाल काउशन्सलर, तभसासम्बन्िी जानकारीको लातग इतमग्रिेन एप, स्थानीय 
िहको जानकारीको लातग स्थानीय एप प्रयोगमा ल्याएका छन ्। सरकारले बेरा भसिनमा नागररक एप्स 
पतन सञ्चालन गरेको छ । यसरी र्वतभन्न एशप्लकेसन डाउन लोड गरी यजजर आई.डी.र पास वडि प्रयोग 
गनजि पदाि नागररक सेवामा सहजिा आएको छैन। एकल नागररक एप्सबाट सबैमा पहजँर् हजने नीतिगि 
तनणिय हजनसकेको छैन। सबै सरोकारवाला तनकायसँग समन्वय गरी एकल नागररक एप्सबाट यस्िा 
सूर्नामा पहजँर् हजने व्यवस्था तमलाउनजपदिछ। 

25. पाठ्यक्रम िजजिमा, पररमाजिन र कायािन्वयन - बदतलँदो आन्िररक िथा र्वश्वपररवेि र उत्पाठदि जनिशक्तले 
बजारको मागलाई सम्बोिन गनिसक्ने गरी र्वश् वर्वद्यालयले  पाठ्यक्रम  िजजिमा पररमाजिन र कायािन्वयन 
गनजिपदिछ । र्वश् वर्वद्यालयहरूबाट र्वतभन् न संकायमा अध्यापन हजने र्वषयहरूको पाठ्यक्रम िजजिमा गदाि 
रार्िय शिक्षा नीति र आवतिक योजनामा उल्लेख भएका उच् र् शिक्षासम्बन्िी उदे्दश् य नीति र रणनीति 
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सम्बोिन हजने गरी पाठ् यक्रम िजजिमा नभएको, पाठ्यक्रम िजजिमा गदाि र्वषयवस्िज केशन्रि, र्वद्याथी केशन्रि 
र समस्या केशन्रि पाठ्यक्रमर्वतिलाई उपयजक्त सन्िजलन गनि नसकेको, बहजर्वश्वर्वद्यालय अविारणा 
बमोशजम उच्र् शिक्षाले समेट्नजपने र्वषय, पाठ्यभार, पाठ्पजस्िकको मानकीकरण एवम ् पाठ्यक्रम 
पररमाजिनको आिार संरर्ना ियार नभएको, र्वश् वर्वद्यालयमा अध्यापन हजँदै आएका उच्र् शिक्षाका 
पाठ्यक्रमहरुमा सामञ्जस्यिा नभएको, माध्यतमक शिक्षा र उच्र् शिक्षाबीर् आवििा हजने गरी पाठ्यक्रम 
िजजिमा नभएको, एवं पाठ्यक्रम िजजिमा गदाि अनजसन्िात्मक प्रर्क्रया अवलबम्बन नभएको अवस्था देशखन्छ। 

र्वश्वर्वद्यालयले लागू गरेका पाठ्यक्रम त्यसको व्यावहाररक उपयोग, सान्दतभिकिा र र्वषय 
पररवेिमा आएको पररवििन अनजरूप समयमै पररमाजिन गनि सबै र्वश्वर्वद्यालय र मािहिका संकाय र 
र्वषयगि सतमतिहरू अग्रसर नभएको, र्वश् वर्वद्यालयहरुले लागू गरेका कायिक्रमहरुमा र्वद्याथीको रुशर् 
र समाजको माग सम्बोिन हजन नसक्दा र्वद्याथी संख्या न्यून हजँदै गएको छ । र्वश्वव्यापी रूपमा आएका 
िैशक्षक पररवििनलाई स्थानीय आवश्यकिा अनजरूप आन्िररकीकरण गनि र्वषय सतमति िथा अभ्यासकिाि 
र अनजसन्िान तनकाय तनरन्िर ज्ञान तनमािणमा र्क्रयािील हजन नसकेका लगायिका कारण आवश्यकिा 
अनजसार पाठ्यक्रम पररमाजिन हजन सकेको छैन । 

पाठ्यक्रम कायािन्वयनका सैिाशन्िक कक्षा, मातमला अध्ययन, र्फल्ड कायि, समजदाय कायि, 
आयोजना कायि, प्रस्िाव ियारी, प्रयोगिाला कायि र प्रस्िजति लगायिका र्वति सन्िजतलि र व्यावहाररक 
रुपमा लागू नभएको लगायिका कारण पाठ्यक्रम कायािन्वयनको शस्थति कमजोर रहेको छ । समाशजक, 
आतथिक रुपान्िरणका लातग शिक्षामाफि ि तसजिनिील, दक्ष, प्रतिस्पिी, उत्पादिील र नवप्रवििनमजखी मानव 
स्रोिको र्वकास गनि पाठ्यक्रम समेि सोहीबमोशजम ियार गरी कायािन्वयनमा ल्याउनजपदिछ ।  

शिक्षा िथा मानव स्रोि र्वकास केन्र 
नेपाल सरकार मशन् रपररषद्को 2075।2।6 को तनणियानजसार सार्वकको शिक्षा र्वभाग, िैशक्षक 

जनिशक्त र्वकास केन्र र अनौपर्ाररक शिक्षा केन्रलाई गाभेर शिक्षा िथा मानव स्रोि र्वकास केन्र स्थापना 
भएको हो । केन्रको मजख्य कायि र्वद्यालय शिक्षा, अनौपर्ाररक शिक्षा र िैशक्षक जनिशक्त र्वकासलगायि 
र्वद्यालय शिक्षाको वार्षिक योजना िजजिमा, कायािन्वयन र व्यवस्थापन गने रहेको छ। 

26. न्यून प्रगति - यो वषि मजल ५ कायिक्रमको लातग रू.३ अबि ४८ करोड २७ लाख ४८ हजार र्वतनयोजन 
भएको छ । स्वीकृि कायिक्रममध्ये नेितृ्व क्षमिा र्वकास िातलम, प्रारशम्भक पढाई सीप कायिक्रम, भनाि 
अतभयान सञ्चालन, अंग्रजेी, गशणि र र्वज्ञान र्वषयमा शिक्षण स्वयंसेवक सेवा पररर्ालन, खजला र्वद्यालय 
सञ्चालनलगायिका १७ कायिक्रम सञ्चालन नभएको, ४ कायिक्रममा रू.४८ करोड ९९ लाख ४३ हजार 
(१५.७६ प्रतििि) र र्वद्यालय क्षरे र्वकास कायिक्रममा र्वतनयोशजि रू.२ अबि ४६ करोड ७६ 
लाखमध्ये रू.३१ करोड २३ लाख ४८ हजार (१२.६६ प्रतििि) मार खर्ि भएको छ । बजेटमा 
िोर्कएको कायिक्रम यथासमयमा सञ्चालन गनजिपदिछ। 

27. र्वद्यालय र र्वद्याथी संख्या - यो वषिको ि्याङ्क अनजसार पूवि प्राथतमक, आिारभिू र माध्यतमक िहका 
३५ हजार ६७४ र्वद्यालयमा ८३ लाख ३५ हजार र्वद्याथी अध्यनरि रहेका छन ्। िी र्वद्यालयहरूमा 
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कायिरि शिक्षकको संख्या ३ लाख ६३ हजार रहेको छ । िहगि रूपमा सामजदार्यक, संस्थागि र 
िातमिक र्वद्यालयमा अध्ययनरि र्वद्याथी, शिक्षक र र्वद्यालयको अनजपाि देहायअनजसार छन:् 

र्ववरण र्वद्यालयको प्रकार 
बाल र्वकास/पूवि 
प्राथतमक र्वद्यालय 

आिारभिू र्वद्यालय 
(कक्षा १-८) 

माध्यतमक र्वद्यालय 
(कक्षा ९-१२) कज ल जम्मा 
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प्रति र्वद्यालय 
र्वद्याथीको 
अनजपाि 

सामजदार्यक २० १४३ १७९ १९२ 

संस्थागि ८२ २०५ १११ २६० 

िातमिक  २१ ८८ ३८ ९८ 

उशल्लशखि िातलकाअनजसार र्वद्यालय, र्वद्याथी र शिक्षकको कज ल संख्यामध्ये सामजदार्यकिफि  
र्वद्यालयको र्हस्सा ७७.९६ प्रतििि, र्वद्याथीको र्हस्सा ७१.१४ प्रतििि र शिक्षकको र्हस्सा ८० 
प्रतििि िथा संस्थागििफि  र्वद्यालय १८.८७ प्रतििि, र्वद्याथी २७.४१ प्रतििि र शिक्षक १९.५९ 
प्रतििि रहेको छ ।उक्त ि्याङ्कअनजसार पूवि प्राथतमकदेशख माध्यतमक िहसम्म प्रति र्वद्यालयमा र्वद्याथी 
संख्या सामजदार्यकमा १९२, संस्थागिमा २६० र िातमिकमा ९८ रहेको छ । सामजदार्यक र्वद्यालयको 
र्वद्याथी शिक्षक अनजपािको आिारमा शिक्षकको व्यवस्थापन गनजिपने िथा संस्थागि र सामजदार्यक 
र्वद्यालयबीर् िैशक्षक कायिहरूमा सह-सम्बन्ि कायम गरी िैशक्षक गजणस्िरमा सामञ् जस्यिा ल्याउन स्पष्ट 
नीति ल्याई कायािन्वयन गनजिपदिछ। 

28. र्वद्याथी भनाि - नेपाल सरकारले सबै बालबातलकालाई शिक्षामा पहजँर् सजतनशिि गने र माध्यतमक 
िहसम्मको शिक्षा अतनवायि र तनिःिजल्क गनि अतनवायि िथा तनिःिजल्क शिक्षासम्बन्िी ऐन, २०७५ 
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कायािन्वयनमा ल्याएको छ । र्वद्यालय जाने सबै उमेर समूहका बालबातलकालाई र्वद्यालय भनाि गरी 
तनिःिजल्क शिक्षा उपलधि गराउन तनिःिजल्क पाठ्यपजस्िक, छारवशृत्त, ठदवा खाजालगायिका कायिक्रममा 
बषेनी खर्ि बढाउँदै लगेको छ । िैशक्षक सूर्ना व्यवस्थापन प्रणालीको प्रतिवेदन अनजसार र्वगि ६ 
वषिको आिारभिू िहको र्वद्यालयमा र्वद्याथी भनािको अवस्था देहायअनजसार छिः 

                    (संख्या हजारमा) 

वषि 
कक्षा १—५ को 
र्वद्याथीको संख्या 

कक्षा ६-८ को 
र्वद्याथीको संख्या 
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उशल्लशखि ि्याङ्क र्वश्लषेण गदाि आिारभिू िह (कक्षा १ देशख ८ सम्म) मा कज ल र्वद्याथी भनाि 
संख्या वषेनी घट्दै गएको र िैशक्षक वषि २०७७ मा भनाि भएका र्वद्याथीमध्ये २३.८० प्रतििि संस्थागि 
र्वद्यालयमा भनाि भएका छन ्। िैशक्षक वषि २०७२ को िजलनामा २०७७ मा कज ल र्वद्याथी संख्या 
१२.८७ प्रतिििले घटेको मध्ये सामजदार्यक र्वद्यालयमा २१.३४ प्रतिििले घटेको र संस्थागि 
र्वद्यालयमा ३२.८८ प्रतिििले बढेको देशखन्छ । सबै बालबातलकालाई र्वद्यालयमा भनाि अतनवायि र 
तनिःिजल्क शिक्षाको लातग शिक्षा क्षेरमा सरकारी अनजदान बसेतन बढेको छ । सामजदार्यक र्वद्यालयहरूमा 
अपेशक्षि रूपमा िैशक्षक गजणस्िर सजिार हजन नसकेका कारण र्वद्याथीको आकषिण घटेको अवस्था छ । 
सबैलाई अतनवायि शिक्षा र माध्यतमक िहसम्म तनिःिजल्क शिक्षाको कायिक्रम सफल बनाउन सामजदार्यक 
र्वद्यालयको िैशक्षक गजणस्िरमा सजिार ल्याउनजपदिछ। 

29. र्वपन्न लशक्षि छारवशृत्त - र्वद्यालय छारवशृत्त व्यवस्थापन तनदेशिका, २०७४ मा र्वज्ञान र्वषय अध्ययन 
गने र्वपन्न वगिका छारछारालाई वार्षिक रू.२४ हजार र अन्य र्वषय अध्ययन गनेलाई रू.१८ हजारका 
दरले छारवशृत्त र्विरण गने व्यवस्था छ । यो वषि र्वपन्न लशक्षि छारवशृत्त कायिक्रम सञ्चालन गनि कक्षा 
९ र १० का १४ हजार ५००, कक्षा ११ र १२ का ४६ हजार समेि ६० हजार ५०० र्वपन्न 
र्वद्याथी छनोट भए िापतन र्वज्ञान र्वषय अध्ययन गने ३७४ र अन्य र्वषय अध्ययन गने १२ हजार 
१२५ समेि १२ हजार ४९९ (२०.६६ प्रतििि) लाइि मार छारवशृत्त बापि रू.१८ करोड ८६ लाख 
र्विरण गरेको छ । छारवशृत्त छनोटसम्बन्िी कायिर्वतिमा पजनरावलोकन गरी र्वपन्न लशक्षि कायिक्रम 
प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयन गनजिपदिछ। 

30. अनलाइन डाटा - केन्रले कोतभड-१९ को महामारीमा उच्र् शिक्षा अध्ययनरि र्वपन्न र्वद्याथीहरूको 
समिामूलक पहजँर् िथा तनरन्िर शिक्षामा सहयोग पजर् याउन सामजदार्यक र्वद्यालयबाट कक्षा १२ उत्तीणि 
गरी स्नािक िहमा अध्ययनरि र्वपन्न वगिका र्वद्याथीहरूलाई र्वत्तीय सहयोग कायिक्रमबाट अनलाइन 
डाटा उपलधि गराउने तनणिय गरेको छ । सोही तनणियबमोशजम अनलाइनबाट र्वद्याथीहरूसँग आवेदन 
माग गरी छनोट भएका र्वद्याथीलाई डाटा िान्सफर गनि एक सेवा प्रदायकसँग सम्झौिा गरी नेपाल 
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टेतलकमबाट २ हजार ५० र्वद्याथीहरूको लातग रू.३ हजारको दरले, एनसेलबाट ९ सय ३५ 
र्वद्याथीको लातग रू.५ सय िथा स्माटि सेलबाट १२ र्वद्याथीको लातग समेि ३ हजार र्वद्याथीको 
लातग डाटा िान्सफरबापि यस वषि रू.६० लाख ४० हजार भ जक्तानी गरेको छ । प्रतिस्पिाित्मक 
खररद र्वति अवलम्बन नगरेको एवं २ हजार ९९७ अथािि ्४.९५ प्रतििि र्वद्याथीलाई मार यो 
सजर्विा उपलधि गराएकोले कायिक्रमको प्रभावकाररिा देशखएन । अतिकिम र्वद्याथी सहभागी गराई 
कायिक्रम सञ्चालन गनजिपदिछ । 

31. िजल्क अनजगमन - शिक्षा तनयमावली, २०५९ मा संस्थागि र्वद्यालयहरूले र्वद्याथीबाट तलने िजल्क 
सम्बन्िमा शिक्षा िथा मानव स्रोि र्वकास केन्रबाट अनजगमन गने व्यवस्था  छ । मन्रालयले संस्थागि 
र्वद्यालय िजल्क अनजगमन कायिदल गठन गरेको र उक्त कायिदलले उपत्यकाका १८ संस्थागि र्वद्यालयले 
तलने गरेका िजल्कको अनजगमन गरी २०७५।३।१९ मा प्रतिवेदन पेस गरेको देशखन्छ । उक्त 
प्रतिवेदनमा िजल्कसम्बन्िी सजझावहरू र मापदण्ड पूरा नगरेका र्वद्यालयहरूलाई कारबाही गनजिपने व्यहोरा 
उल्लेख भएकोमा ३ वषिसम्म पतन उक्त प्रतिवेदन कायािन्वयन भएको देशखएन। सो सम्बन्िमा यो वषि 
कज नै पतन र्वद्यालयको अनजगमन गरेको देशखएन । संस्थागि र्वद्यालयको िजल्क तनिािरण सम्बन्िमा 
तनयतमि अनजगमन गरी कानजन र्वपरीि िजल्क तलने र्वद्यालयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनजपदिछ । 

32. संगठन संरर्ना - संवैिातनक व्यवस्था अनजसार आिारभिू र माध्यतमक िहको शिक्षाको शजम्मेवारी 
स्थानीय िहको अतिकारको सूर्ी अन्िगिि रहेको छ । सो अनजसार र्वद्यालयका शिक्षकको िातलम प्रदेि 
सरकारबाट र अनजगमन लगायिका कायि स्थानीय िहबाट भइरहेका छन ्। यो मन्रालय अन्िगिि ७७ 
शजल्लाका शिक्षा र्वकास िथा समन्वय इकाईमध्ये ६ शजल्लामा ९, ३५ शजल्लामा ८, २८ शजल्लामा 
६ र ८ शजल्लामा ५ कमिर्ारीको दरबन्दी स्वीकृि भएको छ । र्वद्यालयिहको अनजगमन मूल्याङ्कन 
लगायिका कायि गनि स्थानीय िहमा छज टै्ट इकाई रहेको छ । हालको सागंठतनक अवस्था िथा संघ, 
प्रदेि र स्थानीय िहबीर् समन्वयको अभावमा संघीय सरकारलाई आवश्यक पने शिक्षासम्बन्िी सूर्ना, 
ि्याङ्क, बजेट लगायिका र्वषयमा स्थानीय िहबाट जानकारी प्राप् ि गने कायिमा सहजिा आएको छैन। 
संघीयिा कायािन्वयनमा आइसकेको भएिापतन संघीय सरकारको प्रत्यक्ष समन्वयकारी तनकाय, अन्िर 
स्थानीय तनकाय समन्वय, संघीय सरकारको र्वशिष्टीकृि सेवा उपलधि गराउने कायिमा हजने अन्यौलिा 
हटाउन यस्िो संरर्नाको पजनरावलोकन हजनजपदिछ। 

33. नमूना र्वद्यालय - नमूना र्वद्यालय र्वकास एवं कायिक्रम सञ्चालन तनदेशिका, २०७४ अनजसार र्वद्यालयमा 
आवासीय सजर्विा, पजस्िकालय, खेलमैदान, वैकशल्पक र्वद्यजिीय व्यवस्था, घेराबारा िथा बगैंर्ा, प्रिासकीय 
भवन, शिक्षण भवन िथा कक्षाकोठा, प्रयोगिाला, खानेपानी िथा सरसफाई लगायिका कायि गनि 
छनोटमा परेका र्वद्यालयहरूमा नमूना र्वद्यालय घोषणा भई कायािन्वयनमा रहेको छ । देिभर २७ 
हजार ८१२ सामजदार्यक र्वद्यालय मध्ये ४२२ र्वद्यालयलाई नमूना र्वद्यालय कायिक्रम सञ्चालनको लातग 
स्थानीय िहमाफि ि ्गि वषि सम्म रू.३ अबि ८८ करोड ३६ लाख उपलधि गराएकोमा यस वषि रू.४ 
अबि ६४ करोड समेि रू.८ अबि ५२ करोड ३६ लाख उपलधि गराएको छ । उशल्लशखि सजर्विाहरू 
सबै र्वद्यालयमा आवश्यक पने अवस्थामा ४२२ अथािि ्१.५१ प्रतििि र्वद्यालय मार छनोटमा परेकोले 
न्यून र्वद्यालय समेटेको छ । केन्रले र्वद्यालय छनोटको पारदिी मापदण्ड नबनाएको र अनजदान प्रदान 
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गरेको रकमबाट िोर्कएबमोशजम खर्ि भएका कायिको प्रगति र्ववरण प्राप्त गरी एकीकृि र्ववरण ियार 
गरेको देशखएन । अििः र्विररि अनजदानको पूणि उपयोगको सम्बन्िमा सजतनशिििा गनजिपदिछ । 

पाठ्यक्रम र्वकास केन्र  
शिक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्रालय अन्िगिि र्वद्यालय शिक्षाको पाठ्यपजस्िक एवं अन्य िैशक्षक सामग्रीको 

र्वकास, पररमाजिन िथा सजिार गरी शिक्षाको राश् िय उदे्दश्य प्रातप्तमा ठोस सहयोग पजर् याउन केन्रको स्थापना भएको हो। 

34. पाठ्यपजस्िक िजजिमा  - नेपाल सरकारले एक स्थानीय िहमा एक प्रार्वतिक िारका र्वद्यालय स्थापना 
गने नीति अनजसार यो वषिसम्म २७८ र्वद्यालयमा प्रार्वतिक िारको र्वद्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। 
कक्षा ९ देशख १२ सम्म लागू भएको प्रार्वतिक िारको लातग र्वतभन्न र्वषयका १५० भन्दा बढी 
पाठ्यक्रम लागू भएकोमा पाठ्यक्रमबमोशजमका पाठ्यपजस्िक तनमािण भएको छैन । यसैगरी सािारणिफि  
कक्षा ११ र १२ को ऐशच्छक र्वषयको पाठ्यपजस्िक समेि नभएको शस्थति छ । पाठ्यक्रम र्वकास 
केन्रले यो वषि पाठ्यक्रम िथा पाठ्यपजस् िक िजजिमा कायिमा रू.१० करोड ५३ लाख १५ हजार खर्ि 
गरेकोमध्ये बैठक भत्तामा मार रू.६ करोड ६ लाख २९ हजार खर्ि गरेको छ । अत्यावश्यक 
पाठ्यक्रम र पाठ्यपजस् िक िजजिमा नभएको अवस्थामा यस्िो खर्िमा तनयन्रण भएको छैन । 
पाठ्यपजस्िकको अभावमा सम्बशन्िि र्वषयको पठनपाठनमा असर गने भएकोले र्वद्यालय शिक्षाका सबै 
र्वषयहरूमा पाठ्यपजस्िक तनमािण गरी र्वद्याथीको तसकाइ प्रर्क्रयालाई सरल बनाउनजपदिछ । 

35. सामग्री मौज्दाि - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ३ मा सामान खररद गनजि अगावै 
खररद आवश्यकिाको पर्हर्ान गरी पररमाण यर्कन गनजिपने व्यवस्था छ । केन्रको शजन्सी तनरीक्षण 
प्रतिवेदन अनजसार रू.९८ लाख ८७ हजार मूल्यका र्वतभन्न मािभृाषाका २६१ प्रकारका १ लाख ४४ 
हजार थान पाठ्यपजस्िक िथा पाठ्य सामग्री मौज्दाि रहेको देशखन्छ । आवश्यकिाको पर्हर्ान नगरी 
छपाई िथा खररद गदाि वषेनी मौज्दाि बढ्दै गएको छ । मौज्दािमा रहेकामध्ये कतिपय पाठ्य 
पजस्िक हाल असान्दतभिक भई उपयोग हजन नसक्ने अवस्था छ ।आवश्यकिा र उपयोग सजतनिि 
हजनेगरी खररद िथा छपाइ कायि गनजिपदिछ । 

शर्र्कत्सा शिक्षा आयोग  
शिक्षण संस्थाको तनयमन गनि िथा शर्र्कत्सा शिक्षालाई गजणस्िरीय बनाउनको लातग आयोगको स्थापना 

भएको हो । 

36. र्वद्याथी भनाि - रार्िय शर्र्कत्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १७ मा आयोगले प्रत्येक वषि शिक्षण 
संस्थाको लातग तनशिि सीट संख्या िोक्ने र प्रवेि परीक्षाबाट छनोट भएका र्वद्याथीलाई म्याशर्ङ प्रणाली 
अनजरूप भनाि गनजिपने उल्लेख छ । यो वषि स्नािक िहिफि  र्वतभन्न १३ कायिक्रमको लातग मेतडकल र 
प्यारा मेतडकल समेि तनिािररि ८ हजार २५१ सीटको लातग ३२ हजार ६६९ र्वद्याथी प्रवेि परीक्षामा 
सामेल भई ९ हजार ९५४ उत्तीणिमध्ये ४ हजार ३२८ अध्ययनको लातग भनाि भएको देशखन्छ। यसैगरी 
स्नािकोत्तर िहिफि  र्वतभन्न ११ कायिक्रमको लातग स्वीकृि १ हजार ५६५ तसटको लातग ७ हजार 
६८३ र्वद्याथी प्रवेि परीक्षामा सामेल भई ३ हजार ८३९ उत्तीणिमध्ये १ हजार 367 अध्ययनको 
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लातग भनाि भएको देशखन्छ । प्रवेि परीक्षा ठदने र उत्तीणि हजनेको संख्या उल्लेख्य भएिापतन आयोगले 
तनिािरण गरेको सीटमध्ये स्नािक िहमा ३ हजार ९२३ र स्नािकोत्तर िहमा १९८ तसटमा र्वद्याथी 
भनाि नभएको कारण िी सीट खेर गएको देशखन्छ । र्वतभन्न कायिक्रमको लातग तनिािररि सीटमा र्वद्याथी 
भनाि नहजनाको कारण पर्हर्ान गरी आवश्यक सजिार गनजिपदिछ ।  

37. छारवशृत्त िथा तन:िजल्क शिक्षण - रार्िय शर्र्कत्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १७ को उपदफा ७ र 
८ मा साविजतनक शिक्षण संस्थाले स्नािक िहको कायिक्रममा उपलधि सीट संख्याको कम्िीमा ७५ 
प्रतििि तसट तनिःिजल्क छारवशृत्तको लातग व्यवस्था गनजिपने र सोबापि नेपाल सरकारले शिक्षण संस्थालाई 
एकमजष्ट अनजदान प्रदान गने उल्लेख छ । आयोगले यो वषि अनजदानबापि र्वतभन्न ११ शिक्षण संस्थालाई 
रू.३६ करोड ९६ लाख ८२ हजार अनजदान प्रदान गरेको छ । 

सोही ऐनको दफा १८ को उपदफा २ख मा साविजतनक शिक्षण संस्थामा स्नािकोत्तर िहिफि  
आिारभिू शर्र्कत्सा र्वज्ञान वा शक्लतनकल र्विा (मेतडकल िथा डेण्टल) अध्ययन गदाि नेपाली र्वद्याथीबाट 
शिक्षण िजल्क नतलने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबमोशजम उक्त िहको अध्ययन हजँदै आएकोमा स्नािक 
िहमा जस्िै आयोगमाफि ि ्अनजदान जाने व्यवस्था नभएकोले यसरी तनिःिजल्क शिक्षण गराएबापि पनि 
गएको लागि यर्कन हजनसक्ने अवस्था देशखएन ।  

38. शिक्षण िजल्क - रार्िय शर्र्कत्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १८ बमोशजम २०७७।१०।९ मा 
२०७६।७७ र २०७७।७८ को लातग स्नािक िहिफि  १३ र स्नािकोत्तर िहिफि  १८ कायिक्रमको 
िजल्क तनिािरण गरेको देशखन्छ । आयोगले तनिािरण गरेको िजल्कअनजसार एमबीबीएसिफि  उपत्यकातभर 
रू.४० लाख २३ हजार र उपत्यका बार्हर रू.४४ लाख ३६ हजार रहेको छ । 

ऐनको दफा २क. मा शिक्षण िजल्क भन्नाले शिक्षण संस्थाले शर्र्कत्सा शिक्षाको अवतिभरमा 
तलने भनाि, शिक्षण, ल्याब, पजस्िकालय, सामजदार्यक िातलम वा परीक्षा िजल्क सम्झनज पने र सो िधदले 
आयोगको स्वीकृतिमा शिक्षण संस्थाले तलने अन्य िजल्कलाई समेि जनाउने उल्लेख छ । शिक्षण 
संस्थामा भनाि भएका र्वद्याथीसँग शिक्षण संस्थाले र्वश्वर्वद्यालय रशजिेसन िजल्क, आन्िररक िथा 
र्वश्वर्वद्यालय परीक्षा िजल्क, फरेशन्सक पोर्ष्टङ, र्फल्ड तभशजट, इन्टनििीप िजल्क, आवेदन िजल्क, सम्बन्िन 
िजल्क, काउशन्सल रशजिेसन िजल्कलगायिका िीषिकमा अतिररक्त िजल्क तलएको भनी आयोगमा समेि 
तनवेदन गरेको सन्दिभमा आयोगले २०७८।9।५ मा र्वज्ञतप्त जारी गरी यस्िा अतिररक्त िीषिकहरू 
िैशक्षक र्क्रयाकलापजन्य िजल्क समेि समावेि हजने भएकोले थप िजल्क नलाग्ने एवं होस्टल, 
मेसलगायिका िजल्क ऐशच्छक हजने जनाएको छ । उशल्लशखि अवस्थाबाट शर्र्कत्सा शिक्षा र्विेषि 
एम.बी.बी.एस.िफि  िैशक्षक संस्थाहरूले अतिररक्त िजल्क माग गरेको देशखन्छ ।  

मेतडकल कलेजहरूले तनयम र्वपरीि िजल्क तलएको सम्बन्िी उजजरीमा रार्िय सिकि िा केन्रले 
छानतबन गरी ियार गरेको प्रतिवेदनमा र्वतभन्न १२ मेतडकल कलेजले प्रति र्वद्याथी प्रत्येक िैशक्षक वषिमा 
२ देशख २५ लाखसम्म अतिररक्त िजल्क उठाएकोले सोसम्बन्िी प्रतिवेदन ियार गरी कारबाहीको लातग 
सम्बशन्िि तनकायमा पठाउन २०७६।७।७ मा तनणिय गरेकोमा सो प्रतिवेदनको कायािन्वयन भएको 
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छैन । तनयामक तनकायको रूपमा रहेको आयोगले यस सम्बन्िमा सर्क्रयिा अपनाई ऐनको दफा १४ 
बमोशजम कारबाही गरी शर्र्कत्सा शिक्षा िजल्कमा देखापने समस्याको समयमा नै समािान गनजिपदिछ ।  

39. एकीकृि प्रवेि परीक्षा - रार्िय शर्र्कत्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ६(ग) बमोशजम आयोगले 
एकीकृि प्रवेि परीक्षा सञ्चालन गदै आएको छ । यो वषि स्नािक र स्नािकोत्तर िहको एकीकृि परीक्षा 
सञ्चलानमा रू.८१ लाख १० हजार र रू.६२ लाख १० हजार खर्ि भएको देशखन्छ । र्वतभन्न िहको 
एकीकृि प्रवेि परीक्षाको लातग पयािप्त मारामा र्वज्ञ रोष्टर सूर्ीकृि हजन नआएको, प्रश्नपर बैङ्क ियार 
गरेर छनोट गने संयन्र नबनाएको, परीक्षा प्रणालीबारे परीक्षाथीलाई जानकारी हजने सूर्ना सम्प्रषेण 
नगरेको एवं प्रवेि परीक्षामा फेस ररडर समेिको बायोमेर्िक प्रणाली लागू नभएको लगायिको शस्थति 
देशखएको छ । परीक्षा प्रणालीलाई व्यवशस् थि र समय सापेक्ष बनाउन आवश्यक सजिार गनजिपदिछ । 

शिक्षक सेवा आयोग  
सामजदार्यक र्वद्यालयमा सरकारबाट स्वीकृि दरबन्दीअनजसार ररक्त शिक्षक िथा कमिर्ारीको तनयजशक्तको 

लातग परीक्षा सञ्चालन िथा त्यस्िो पदमा तनयजक्त शिक्षक िथा कमिर्ारीको बढजवाको लातग तसफाररि गनि आयोगको 
स्थापना भएको हो । 

40. कायिक्रम र प्रगति - आतथिक कायिर्वति िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ को तनयम ३६ 
मा बजेट िथा कायिक्रम कायािन्वयन गने तनकायबाट प्राप्त र्ौमातसक प्रगति र्ववरणको समीक्षा गरी 
कायिक्रमअनजसार प्रगति हातसल गनजिपने उल्लेख छ ।आयोगको स्वीकृि कायिक्रममध्ये आइटम बैङ्क 
तनमािण, परीक्षा सञ्चालन, र्वतभन्न र्वषयको पाठ्यक्रम तनमािणलगायिका र्क्रयाकलाप सञ्चालन भएको 
छैन। यो वषि रू.१६ करोड ४८ लाख र्वतनयोजन भएकोमा रू.५ करोड ४५ लाख (३३ प्रतििि) 
मार खर्ि भएको छ। र्वतनयोशजि बजेट िथा स्वीकृि कायिक्रमअनजसार कायिसम्पादन गरी िोर्कएको 
प्रगति हातसल गनजिपदिछ । 

41. अध्यापन अनजमति पर - शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११(९) मा आयोगबाट अध्यापन अनजमति पर 
नतलई शिक्षक पदको उम्मेदवार हजन नपाउने व्यवस्था छ । आयोगले २०७० देशख २०७६ सम्म १ 
लाख १५ हजार जनालाई अध्यापन अनजमतिपर प्रदान गरेको छ । पतछल्लो केही वषिदेशख अध्यापन 
अनजमतिपरको लातग परीक्षा हजन नसकेका कारण शिक्षण पेिामा लाग्न र्ाहनेहरूलाई असर परेको 
अवस्था छ । िसथि आयोगले तनयतमि रूपमा यस्िो परीक्षा सञ्चालन गनजिपदिछ । 

42. उम्मेदवारको योग्यिा - शिक्षक सेवा आयोग तनयमावली, २०५७ मा अध्ययन अनजमतिपर वा शिक्षक 
पदको लातग तलइने परीक्षामा उम्मेदवार हजन आवश्यक िैशक्षक योग्यिा िथा िातलमसम्बन्िी व्यवस्था 
िोर्कएको छ । अध्ययन अनजमतिपर प्राप्त गनि िथा र्वद्यालय िहमा शिक्षक हजनका लातग शिक्षा संकायमा 
सम्बशन्िि र्वषयको उपाति हातसल गरी १० मर्हने शिक्षक िातलम तलएको हजनजपने व्यवस्था छ । 
देिभर रहेका ६ हजार ७३२ संस्थागि र्वद्यालयमा शिक्षक भनािसम्बन्िी योग्यिाको कारण गशणि, 
र्वज्ञान, लेखा, अंग्रजेीलगायि र्वषयमा शिक्षकको अभाव हजन गएको छ । शिक्षकको अभाव, िैशक्षक 
गजणस्िर समेिलाई ध्यान ठदई उम्मेदवारको योग्यिामा पजनरावलोकन हजनजपदिछ।  
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व्यावसार्यक शिक्षा िथा िातलम अतभवरृ्ि पररयोजना 
नेपालमा प्रार्वतिक शिक्षा िथा व्यावसार्यक सीप प्रदान गरी रोजगारीमाफि ि ्गरीबी तनवारणमा टेवा 

पजर् याउने उदे्दश्यले नेपाल सरकार र र्वश्व बैङ्कबीर् 2074।१०।7 मा भएको सम्झौिा अनजसार व्यावसार्यक 
शिक्षा िथा िातलम अतभवरृ्ि पररयोजना सञ्चालनमा रहेको छ । र्वश्व बैङ्कबाट एस.डी.आर. ४ करोड २७ लाख 
ऋण उपलधि हजने यस पररयोजनाको अवति २०७९।३।३१ सम्म रहेकोमा कोतभड-१९ को कारण कायिक्रम 
सञ्चालन हजन नसकेकोले २०८०।३।३० सम्मको लातग अवति थप भएको छ । यो वषि रू.२ अबि ८७ करोड 
९४ लाख र्वतनयोजन भएकोमा रू.१ अबि १४ करोड ६६ लाख ७२ हजार खर्ि भएको देशखन्छ । 

43. कायिक्रम िथा प्रगति - दािसंृस्थासँग भएको सम्झौिाअनजसार पररयोजनाले ५ वषिको अवतिमा रू.६ अबि 
खर्ि गने लक्ष्य रहेकोमा ५ वषि व्यतिि हजँदा रू.3 अबि 5 करोड 75 लाख (४६.३७ प्रतििि) मार 
खर्ि भएको छ । पररयोजना अवतिमा १ लाख १५ हजार ५०० यजवालाई छोटो अवतिको िातलम 
प्रदान गने लक्ष्य रहेकोमा यो वषिसम्म ६३ हजार (६४.६२प्रतििि) यजवालाई िातलम प्रदान भएको 
देशखन्छ । अपेशक्षि उदे्दश्य हातसल गने गरी कायियोजना बनाई कायिसम्पादन गनजिपदिछ । 

यस वषि स्वीकृि भएको िह १ को नतिजामा आिाररि िातलमको लातग स्वीकृि बजेट रू.१ 
अबि १० करोडमध्ये ३२.८३ प्रतििि, भौर्रमा आिाररि िातलममा रू.४० करोड ४७ लाख ५० हजार 
स्वीकृि बजेटमध्ये ३.०४ प्रतििि मार खर्ि भएको छ । यो वषि स्वीकृि कायिक्रममध्ये नतिजामा 
आिाररि िथा भौर्रमा आिाररि छोटो अवतिको िातलमको सीप परीक्षण र छारवशृत्तका लातग छनोट 
भएका र्वद्याथीको भौतिक सत्यापनलगायिका कायिक्रम सञ्चालन भएको छैन । स्वयं तसकाइ भएका 
यजवाहरूको सीप परीक्षणमा २४.६६ प्रतििि, छोटो अवतिको िातलम र नयाँ पाठ्यक्रम तनमािण िथा 
पररमाजिनमा ४७.८३ प्रतििि र प्रार्वतिक र्वद्यालयको गजणस्िर सजिार अनजदानमा ५० प्रतििि मारै 
भौतिक प्रगति भएको छ । िोकेको लक्ष्य प्राप् ि गने गरी समयमै कायिक्रम सञ्चालन गनजिपदिछ । 

44. सीप परीक्षण - पररयोजना कायािन्वयन पजशस्िकामा उशल्लशखि प्राविानबमोशजम िातलम िथा रोजगार 
प्रदायक संस्थाहरूलाई दोस्रो र्कस्िाको रकम भ जक्तानी गदाि रार्िय सीप परीक्षण सतमतिको सीप परीक्षणमा 
सहभागी भएको िथा संयजक्त अनजगमन टोलीको तसफाररसबमोशजम भ जक्तानी गने व्यवस्था छ । आयोजनाले 
४ प्रकारका सीपमूलक िातलम सञ्चालन गनि 110 संस्था छनोट गरी यो वषि रू.१ अबि १४ करोड 
६६ लाख समेि हालसम्म रू.३ अबि १० करोड ६९ लाख भ जक्तानी गरेको छ । पररयोजनाले र्वतभन् न 
िातलम कायिक्रममा सहभागीहरूको सीप परीक्षण नगरी िातलम प्रदायक संस्थाहरूलाई दोस्रो र्कस्िा 
वापि रू.२० करोड १२ लाख भ जक्तानी गरेको छ । सीप परीक्षणमा सहभागी भएको, सीप तसकेपतछ 
उक्त सीप अनजसार रोजगारी प्राप्त एवं स्वरोजगार भएको सजतनशिि हजने व्यवस्था तमलाएको छैन । 

45. िातलमको गजणस्िररयिा - सेवा प्रदायकसँग भएको सम्झौिामा पररयोजनाबाट सञ्चालन हजने िातलम न्यूनिम 
३९० घण्टा िथा ८० ठदन अवतिमा गजणस्िरीय िातलम प्रदान गनजिपने उल्लेख छ । िातलम प्रदायक 
संस्थासँग भएको सम्झौिाको अनजसूर्ी-जी मा ८० प्रतििि प्रशिक्षाथी सीप परीक्षणमा सहभागी हजने र 
न्यूनिम ६० प्रतििि उिीणि हजनजपने उल्लेख छ । िातलम सञ्चालन गनि २०७४।७५ मा सम्झौिा भई 
िातलम तलएकामध्ये नतिजामा आिाररि िातलममा सहभागी ११ हजार ६८५ मध्ये ९ हजार ५३१ र 
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भौर्रमा आिाररि िातलममा सहभागी ४ हजार १६० मध्ये ३ हजार ९० सीप परीक्षणमा उत्तीणि भएका 
तथए । त्यसैगरी २०७५।७६ मा सम्झौिा भई तबतभन्न ४ प्रकारका िातलम तलएकामध्ये २० हजार 
६०९ प्रशिक्षाथीले सीप परीक्षण गरेकोमा १४ हजार ३४७ उत्तीणि भएका र २०७६।७७ मा सम्झौिा 
भई र्वतभन् न ३ प्रकारका िातलम तलएका मध्ये १७ हजार ५३८ प्रशिक्षाथी सीप परीक्षणमा सहभागी 
भएकोमा ६ हजार ४४६ मारै उत्तीणि भएकोले िातलम प्राप्त गरेपतन प्रमाणपरबाट वशञ्चि हजनजपने अवस्था 
रहेको छ। सम्झौिाबमोशजम गजणस्िरीय िातलम ठदई नतिजामूलक उपलशधि हातसल गने पररयोजनाको 
लक्ष्य रहे पतन सीप परीक्षणको नतिजा र्वश्लषेण गदाि िातलमको गजणस्िर सम्बन्िमा आश्वस्ि हजनसक्ने 
अवस्था छैन । सेवा प्रदायकले गजणस्िरीय िातलम सञ्चालन गरेको र्वषयमा पररयोजनाले ध्यान पजर् याएको 
नदेशखँदा कायिक्रम सञ्चालनमा संलग्न पदातिकारी र सेवा प्रदायकलाई शजम्मेवार बनाई कायिक्रमको 
नतिजा र्वश्लषेण गरेर मार सेवा प्रदायकलाई फरफारक ठदनजपदिछ । 

मेतडकल कलेज पूवाििार तनमािण र्वकास आयोजना 
46. जग्गा प्रातप्त - एक प्रदेि एक मेतडकल कलेज स्थापना गने नीतिअनजरूप २०७५।७६ मा कणािली 

प्रदेिको वीरेन्रनगर (सजखेि), लजशम्बनी प्रदेिको तिलोत्तमा (रूपन्देही) र मिेि प्रदेिको बठदिबास (महोत्तरी) 
मा मेतडकल कलेज पूवाििार तनमािण र्वकास आयोजना सञ्चालनमा आएको छ । यस सम्बन्िमा 
तनम्नानजसार देशखएको छिः 

46.1. मेतडकल कलेज पूवाििार तनमािण र्वकास आयोजना, रूपन्देहीको स्वीकृि गजरुयोजनाअनजसार २०७७ 
असारबाट तनमािण कायि िजरु गरी पर्हलो र्रणमा सम्वि ्२०८० बाट ३०० िय् याको अस्पिाल सञ्चालन 
गने उल्लेख भएकोमा जग्गा प्रातप्त टजंगो नलागेकोले र्वस्ििृ पररयोजना प्रतिवेदन स्वीकृि भएको छैन । 
आयोजनामा यो वषि कायािलय सञ्चालनमा रू.१ करोड ५७ लाख ६७ हजार खर्ि भएको छ । 

सजखेि मेतडकल कलेज पूवाििार तनमािण र्वकास आयोजनमा गि वषि र यो वषि रू.९६ लाख १० 
हजार खर्ि भएको छ । जग्गा प्रातप्तको अभावमा हालसम्म पूवाििार तनमािण सम्बन्िी कायि िजरु भएको 
छैन । 

46.2. बठदिबासको मेतडकल कलेज पूवाििार तनमािण र्वकास आयोजनको लातग वन क्षरेको जग्गा पर्हर्ान 
गरेकोमा सो प्राप्त नहजँदै पूवाििार तनमािणको लातग गजरुयोजना, माटो परीक्षण, वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 
आयोजनाको र्वस्ििृ पररयोजना प्रतिवेदन र लागि अनजमान ियारी लगायिमा यस वषिसम्म रू.५ करोड 
३४ लाख १५ हजार खर्ि भएको छ । वन क्षरेको जग्गामा कायि अगातड नबढाउन अन्िररम आदेि 
समेि भएकोले उपयजक्त र्वकल्पको पर्हर्ान गरी पूवाििार तनमािण गनजिपदिछ ।  

47. बजेट र्फिाि - सििि कायिक्रमको लातग र्वतनयोशजि बजेटमध्ये वषािन्िमा खर्ि नभएको रकम र्फिाि 
गनजिपनेमा मेतडकल कलेज पूवाििार आयोजना महोत्तरीले रू.६ करोड २ लाख ९९ हजार, रूपन्देहीले 
रू.५ करोड ३४ लाख ४२ हजार, सजखेिले रू.२ करोड २० लाख ९१ हजार, मेतडकल कलेज पूवाििार 
र्वकास सतमति कैलालीले रू.४ करोड ९ लाख ४० हजार र मदन भण्डारी र्वज्ञान िथा प्रर्वति 
र्वश्वर्वद्यालयले रू.२२ करोड २६ लाख २९ हजार समेि रू.३९ करोड ९४ लाख १ हजार र्वर्वि 
खािामा मौज्दाि राखेको छ । उक्त रकम संघीय सशञ्चि कोषमा र्फिाि गनजिपदिछ । 
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संगठठि संस्था, सतमति र अन्य संस्था 

नेपाल र्वज्ञान िथा प्रर्वति प्रज्ञा प्रतिष्ठान 

नेपालमा र्वज्ञान िथा प्रर्वतिको र्वकास, अनजसन्िान र प्रवििन प्रार्वतिक र्क्रयाकलापको लातग उपयजक्त 
वािावरण तसजिना गनि २०३९ सालमा प्रतिष्ठान स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको छ ।  

48. बजेट िथा कायिक्रम - नेपाल र्वज्ञान िथा प्रर्वति प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ बमोशजम प्रतिष्ठानले र्वज्ञान 
िथा प्रर्वति के्षरको र्वकास, अनजसन्िान र प्रवििन िथा प्रार्वतिक र्क्रयाकलाप सञ्चालनमा केशन्रि 
रही स्वीकृि वार्षिक बजेट िथा कायिक्रमअनजसार खर्ि गनजिपदिछ । र्वगि ३ वषिमा प्रतिष्ठानको कायिक्रम 
सञ्चालन अवस्था देहायबमोशजम छ: 

(रकम रू.लाखमा) 

तस. नं. आतथिक वषि कज ल 
बजेट कज ल खर्ि 

कज ल खर्ि मध्ये 
प्रिासतनक िथा अन्य र्वज्ञान, प्रर्वति र अनजसन्िान 
खर्ि प्रतििि खर्ि प्रतििि 

१ २०७५।७६ ३३१६ २३९१ १८३२ ७६.६२ ५५९ २३.३८ 
२ २०७६।७७ ४३२४ २२१९ १५७९ ७१.१६ ६४० २८.८४ 
३ २०७७।७८ ३९०८ २४३२ १८२६ ७५.०८ ६०६ २४.९२ 

प्रतिष्ठानको कज ल खर्िमध्ये िलब, भत्ता, ज्याला एवं प्रिासतनक िथा अन्य खर्ि २०७5।७6 
मा 76.62 प्रतििि, २०७6।७7 मा ७1.16 प्रतििि र २०७7।७8 मा ७5.08 प्रतििि र 
अध्ययन अनजसन्िान खर्ि कज ल खर्िको िजलनामा क्रमििः 23.38 प्रतििि, २8.८4 प्रतििि र 
२4.92 प्रतिििमार रहेको छ । प्रतिष्ठानले प्रिासतनक कायिमा बढी िथा अनजसन्िान कायिमा कम 
खर्ि गदाि र्वज्ञान िथा प्रर्वतिको क्षेरमा अपेशक्षि प्रगति हजनसकेको छैन। अििः अध्ययन, अनजसन्िान 
कायिलाई प्राथतमकिामा राखी कायिक्रम सञ्चालन र खर्ि व्यवस्थापन गनजिपदिछ। 

49. उपकरणको उपयोग - प्रतिष्ठानले यस वषि जैर्वक प्रर्वतिबाट इथानोल उत्पादन गने बायोरेक्टर उपकरण 
रू.१९ लाख २१ हजारमा र भाइरोलोजी प्रयोगिाला स्थापना गरी र्वतभन्न संस्थासँगको सहकायिमा 
भ्याशक्सनसम्बन्िी अनजसन्िानसमेिको कायि गनि रू.२६ लाख ८३ हजारमा खररद गरेको आर.टी.र्प.सी. 
आर. उपकरण उदे्दश्यअनजसार उपयोगमा आएको छैन । आवश्यक व्यवस्था तमलाई खररद भएका 
उपकरणहरू अनजसन्िानात्मक कायिमा प्रयोग गनजिपदिछ ।  

50. कायिसम्पादन – र्वज्ञान र प्रर्वतिको यजगमा अगातड बढ्दै जाँदा मजलजकको गतिर्वति रार्िय िथा अन्िरािर्िय 
रूपमा अध्ययन गने कायि वैज्ञातनकहरूको हो । र्वगिमा नेपालले तनमािण गरी परीक्षणसमेि गरेको भ-ू
उपग्रह परीक्षण गरेको ३ वषिमा अन्िररक्षबाट जतमनमा खतससकेको अवस्थामा सोमा भएका कमी 
कमजोरी र तसक्नजपने पाठ र्वश्लषेण गरेर अगातड बढ्नजपनेमा प्रतिष्ठानले ित्पिाि ्कज नै कायिक्रमको थालनी 
गरेको छैन । सौयि उजाि परीक्षण गने प्रयोगिाला तनमािण गने कायिक्रमको िजरुवाि नगरेको, रुख तबरुवा 
हजकि न असर गने र्वतभन्न झारले अतिकािं जंगली भाग ढाकेकोमा सोको प्रयोग र पररर्ालनसम्बन्िी 
अध्ययन नगरेको, तनयतमि रूपमा अनजसन्िान गने र्वद्यावाररतियजक्त वैज्ञातनकहरूको समूह व्यवस्थापन 
नभएको, अनजसन्िान कायिको आिारभिू अनजसन्िान सामग्री प्रकािन गरी पारदशिििा नगरेको, र्ीन 
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सरकारको सहयोगमा जडान गरेको इजी वातनिङ्ग तसष्टमको सभिर कास्की र रौिहटमा रहेिापतन सोका 
सूर्कहरू शर्नीयाँ भाषामा मार रहेकोले रािले अपनत्व नतलएको, शज.र्प.एस.स्टेिनको नतिजा मूल्याङ्कन 
नभएको लगायिको र्वषयमा सजिार गनि बाँकी छ । प्रतिष्ठानको मजख्य िथा सहायक कायि छजट्याई 
र्वज्ञान र प्रर्वतिको क्षेरमा प्रभावकारी एवं नतिजामूलक कायि गनजिपदिछ । 

र्वश्वर्वद्यालय अनजदान आयोग 

51. अनजदान र्विरण शस्थति - आयोगको कायि व्यवस्था तनयमावली, २०६० को तनयम ६.१ मा आयोगको 
कोषबाट र्वश्वर्वद्यालयलाई िोर्कएको आिारमा अनजदान र्विरण गने व्यवस्था छ । आयोगले यो वषि 
११ र्वश्वर्वद्यालयमा रू.१२ अबि ३० करोड ४२ लाख ७० हजार अनजदान ठदएको छ । 

 (रू.हजारमा) 

क्र. सं. र्वश्वर्वद्यालय र्वद्याथी २०७६।७७ को 
अनजदान रकम 

२०७७।७८ को 
अनजदान रकम 

वरृ्ि प्रतििि 
प्रतिर्वद्याथी अनजदान 

२०७७।७८ 

१ तरभ जवन र्वश्वर्वद्यालय ३८७८७० ९२३७५८६ ९१३३१७८ (१.१३) २३.५५ 
२ नेपाल संस्कृि र्वश्वर्वद्यालय २८२८ ६८०८०४ ७२७३९४ ६.८४ २५७.२१ 
३ काठमाडौं र्वश्वर्वद्यालय १८६४३ १४०००० १७१५०० २२.५ ९.२० 
४ पजवािञ्चल र्वश्वर्वध्यालय ३०५२७ २००४०० २१०००० ४.७९ ६.८८ 
५ पोखरा र्वश्वर्वद्यालय ३२५८४ १२०००० १३०००० ८.३३ ३.९९ 
६ लजशम्वनी बौध्द र्वश्वर्वद्यालय ६९५ १३७००० १७०००० २४.०९ २४४.६० 
७ कृर्ष िथा वन र्वश्वर्वद्यालय  ४४२८ ६९४१०८ ७२४७९८ ४.४२ १६३.६८ 
८ मध्य पशिमाञ्चल र्वश्वर्वद्यालय ९७५४ ३०३१०० ४०६१०० ३३.९८ ४१.६३ 
९ सजदूर पशिमाञ्चल र्वश्वर्वद्यालय १००९७ २७०४०० ३४६४०० २८.११ ३४.३१ 

१० राजर्षि जनक र्वश्वर्वद्यालय १८६ १२४१०० १३१४०० ५.८८ ७०६.४५ 
११ नेपाल खजल्ला र्वश्वर्वद्यालय ११६४ १४३५०० १५३५०० ६.७० १३१.८७ 

  जम्मा ४९८७७६ १२०५०९९८ १२३०४२७० २.१० २४.६७ 

51.1. आयोगले यो वषि ११ र्वश्वर्वद्यालयलाई गि वषिको िजलनामा औसिमा २.१० प्रतििि वरृ्ि गरी अनजदान 
र्विरण गरेको छ । तरभ जवन र्वश्वर्वद्यालयमा मार १.१३ प्रतिििले घटेको देशखन्छ। प्रति र्वद्याथी 
अनजदान रकम राजर्षि जनक र्वश्वर्वद्यालयलाई रू.७ लाख ६ हजार र सबैभन्दा कम पोखरा 
र्वश्वर्वद्यालयलाई रू.४ हजार रहेको र्ववरणबाट देशखएको छ । र्वद्याथीको अनजपाि, सञ्चातलि 
कायिक्रमलाई आिार बनाई मापदण्डका आिारमा अनजदान ठदने नीति बनाउनजपदिछ । 

51.2. र्वश्वर्वद्यालयिफि  कज ल र्वद्याथीको ७७ प्रतििि भार रहेको तरभ जवन र्वश्वर्वद्यालयले कज ल अनजदानको ७४ 
प्रतििि (रू.९ अबि १३ करोड ३२ लाख) प्राप्त गरेको देशखन्छ । कज ल र्वद्याथीको  सबैभन्दा कम 
०.०४ प्रतििि भार रहेको राजर्षि जनक र्वश्वर्वद्यालयले कज ल अनजदानको १.०७ प्रतििि रू.१३ करोड 
१४ लाख प्राप्त गरेको देशखन्छ । र्वश्वर्वद्यालयलाई ठदएको अनजदान रकम िोर्कएको कायिमा खर्ि 
भएको सम्बन्िमा प्रगति प्रतिवेदन तलई आयोगबाट अनजगमन गरेको देशखएन । अनजदान रकम उपयोग 
सम्बन्िमा अनजगमन हजनजपदिछ । 
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52. सामजदार्यक क्याम्पसलाई अनजदान -  आयोगको कायि व्यवस्था तनयमावली, २०६० को तनयम ६.२ मा 
सम्बन्िन प्राप् ि िैशक्षक संस्थालाई अनजदान र्विरण गनि सक्ने व्यवस्थाअनजसार र्वगि ५ वषिमा सम्बन्िन 
प्राप् ि सामजदार्यक क्याम्पसहरूलाई आयोगले देहायअनजसारको अनजदान तनकासा ठदएको छ: 

(रू. हजारमा) 

आतथिक वषि 
तनयतमि अनजदान पजजँीगि अनजदान 

जम्मा रकम 
क्याम्पस संख्या अनजदान रकम क्याम्पस संख्या अनजदान रकम 

२०७३।७४ ४७४ ३२६१२८ १३५ ११३३८५ ४३९५१३ 

२०७४।७५ ४७७ ३१९३९६ १६८ १४५५६५ ४६४९६१ 

२०७५।७६ ४५७ ३७७०८४ २०१ १४४९०० ५२१९८४ 

२०७६।७७ ४६० ३८३४३८ १४३ २४१७५० ६२५१८८ 

२०७७।७८ ४५९ ४३५१६८ १८२ ३५०८८० ६६०५४५ 

औसि वार्षिक  ४६५ ३६८२४३ १६६ १९९२९६ ५४२४३८ 

वरृ्ि प्रतििि -0.22 13.49 27.27 45.14 5.66 

यो वषिको अनजदान २०७३।७४ को िजलनामा ५०.२९ प्रतििि िथा गि वषिको िजलनामा 
५.६६ प्रतिििले बढेको छ । अनजदान रकमको उपयोग सम्बन्िमा आयोगबाट तनयतमि अनजगमन हजन 
सकेको छैन । तनयतमि एवं प्रभावकारी अनजगमन गरी अनजदान उपयोगको सजतनशश् र्ििा गनजिपदिछ । 

53. समकक्षिा तनिािरण -  तरभ जवन र्वश्वर्वद्यालय संगठन िथा िैशक्षक प्रिासनसम्बन्िी तनयम, २०५० को 
पररच्छेद-१४ को व्यवस्था अनजसार र्वदेिी िथा नेपालकै अन्य र्वश्वर्वद्यालयबाट आजिन गरेको र्वषयगि 
र अन्िर र्वषयगि दजवै प्रकारका िैशक्षक उपाति समकक्षिा तनिािरण गने कायि तरभ जवन र्वश्वर्वद्यालय 
पाठ्यक्रम र्वकास केन्रबाट हजँदै आइरहेको छ । आवश्यक ज्ञान िथा जनिशक्तको अभाव, नीतिगि 
रूपमा स्पष्ट व्यवस्था, नयाँ र्वषयमा गनजिपने तनणियमा र्वज्ञिाको कमी िथा र्वषय समेि नखजलाई समकक्षिा 
प्रमाणपर ठदने कारणले कतिपय परीक्षाथीले समस्या भोग्नजपने अवस्था समेि रहेको छ । परीक्षाथीको 
योग्यिा र र्वज्ञिासमेि नखजलेको प्रमाणपरले रोजगारीमा समेि असर गने गदिछ ।िसथि सम्पूणि 
र्वश्वर्वद्यालयको छािा संगठनको रूपमा रहेकोले समकक्षिा तनिािरणसम्बन्िी व्यवस्था पजनरावलोकन 
हजनजपदिछ ।  

54. गजणस्िर सजतनशिििा - र्वश्वर्वद्यालयबाट सम्बन्िन प्राप्त वा आर्ङ्गक क्याम्पसहरूले गजणस्िर सजतनशिििा 
गने व्यवस्था गरे पतन यसलाई अतनवायि नगरी स्वैशच्छक सहभातगिाको लातग आयोगमा अनजरोि गने 
व्यवस्था छ । क्याम्पसहरूको िैशक्षक गजणस्िर सजिार, भौतिक िथा मानवीय स्रोि सािनको पररर्ालन 
गनि आयोगले र्वतभन्न ८ सूर्कको आिारमा १२० नतिजालाई आिार तलई मूल्याङ्कन गने व्यवस्था 
तमलाएको छ । यसप्रकारको गजणस्िर आश्वस्ििाको लातग आंतगक िथा सम्बन्िन प्राप्त १ हजार ४२६ 
क्याम्पसले कायियोजना बनाएर आयोगमा पेस गरेका छैनन ्। यो वषि ५७ अथािि ्३.९१ प्रतििि 
क्याम्पसको मार गजणस्िर आश्वस्ििा परीक्षण भएको देशखएकोले स्वैशच्छकको सट्टा जोशखममा आिाररि 
पिति अवलम्बन गरी गजणस्िर आश्वस्ििा परीक्षण गने र उक्त परीक्षणबाट सन्िोषजनक नतिजा प्राप्त 
तनकायलाई अनजदान ठदने र्वषयमा नीतिगि रूपमै पजनरावलोकन हजनजपदिछ।  

55. सम्बन्िन - संघीय पररवेिमा उच्र् शिक्षाको स्वरूप सञ्चालन, व्यवस्थापन र तनयमनको कायि व्यवशस्थि 
गनि आयोगले समसामर्यक रूपमा कानजन िजजिमा गरी व्यवस्थापन गनजिपनेमा २०७३।७४ मा नै अनजदान 
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आयोग ऐन िजजिमा गने उल्लेख गरेकोमा हालसम्म र्वियेक प्रस्िजि भएको छैन । आयोगले २०७४ 
मा गरेको एक अध्ययनको आिारमा तरभ जवन, खजल्ला, कृर्ष िथा वन, नेपाल संस्कृि र लजशम्बनी 
र्वश्वर्वद्यालयलाई केन्रीय र्वश्वर्वद्यालयको रूपमा राखी केन्रीय र्वभाग र आर्ङ्गक क्याम्पसबाट कायिक्रम 
सञ्चालन गने, बाँकी पूवािञ्चल, पोखरा, मध्यपशिमाञ्चल, राजर्षि जनक िथा सजदूर पशिमाञ्चल र्वश्वर्वद्यालयले 
प्रादेशिक र्वश्वर्वद्यालयको रूपमा सञ्चालन भई प्रदेितभरका क्याम्पसहरूको सम्बन्िन र सजपररवेक्षण गने 
उल्लेख भएिापतन सो कायि हजनसकेको छैन । र्वतभन्न र्वश्वर्वद्यालयहरूले आ–आफ्नो भौगोतलक क्षरे 
बाहेक अन्यरका कलेजलाई सम्बन्िन ठदँदा प्रिासतनक िथा पूवाििार व्यवस्थापन, अनजगमन तनरीक्षण 
लगायिमा प्रभावकाररिा आउने पक्षमा अध्ययन र्वश्लषेण भएको छैन । क्षरेातिकार, जनिशक्त र 
आवश्यकिाका आिारमा सम्बन्िन ठदने र्वषयमा आयोगले प्रभावकारी भतूमका तनवािह गनजिपदिछ ।  

56. क्याम्पसहरूको सजिासन - उच्र् शिक्षाको गजणस्िर सजिार गनि अध्यापनमा गजणस्िरीय जनिशक्त, आवश्यक 
पूवाििार एवं उपयजक्त अध्ययन वािावरणको आवश्यकिा पदिछ । हाल क्याम्पसहरूको पठनपाठनमा 
र्वद्याथीको उपशस्थति अतभलेख नराखेको र्वद्याथी र कक्षा सञ्चालनको र्वश्लषेण नगरी र्वतभन् न शिक्षक 
तनयजशक्त गरेको, आन्िररक स्रोि एवं शिक्षण िजल्क समयसापेक्ष बनाउन नसर्कएको, क्याम्पसहरूमा 
पजस्िकालय लगायिका पूवाििारको न्यूनिा रहेको, शिक्षक र्वद्याथीका पोिाक लगायिका िैशक्षक गतिर्वति 
झल्कने संर्हिा नबनाएको, अध्यापन अनजमतिको व्यवस्था नगररएको लगायिका कारणले िैशक्षक नतिजा 
औसिमा २९ प्रतििि मार रहेको छ । बजारको मागअनजसार िैशक्षक जनिशक्त उत्पादनलाई सामञ्जस्य 
गनि समेि सर्कएको छैन । क्याम्पसहरूको सजिासन अतभवृर्िको नतिजालाई समेटेर अनजगमन गने र 
सोलाई अनजदानमा आबि गने व्यवस्था तमलाउनजपदिछ । 

57. उच्र् शिक्षा सजिार पररयोजना - आयोगले यस पररयोजनाअन्िगिि कोतभड-१९ संकट व्यवस्थापनका कायि 
गनि रू.१६ करोड ६२ लाख ८२ हजार, गजणस्िर सजतनशिििा िथा प्रत्यत्यनमा संलग्न िैशक्षक 
संस्थाहरूलाई रू.३४ करोड ३६ लाख ५४ हजार, पाठ्यक्रम पीरमाजिन िथा नया ँथप िैशक्षक कायिक्रम 
सञ्चालन अन्िगिि रू.२१ करोड ७ लाख १५ हजार, िेसर स्टतडज, स्रोि पररर्ालन, र्वद्याथी उत्तीणि 
प्रतििि, दतलि िथा उपेशक्षि वगिको भनाि संख्या, िैशक्षक व्यवस्थापन प्रणाली सजदृढीकरणमा रू.४८ 
करोड २८ हजार, तरभ जवन र्वश्वर्वद्यालयबाहेकका ८ र्वश्वर्वद्यालयको िैशक्षक िथा परीक्षा सजिार, प्राशज्ञक 
उत्कृष्टिाबापि रू.९ करोड ८८ लाख, अनजसन्िान, संस्थागि सहयोग, प्रकािन सहायिा, र्वद्याथी र्वत्तीय 
सहायिा कोष र्वकास सतमति र  तरभ जवन र्वश्वर्वद्यालय कायिक्रम कायािन्वयन इकाईलाई रू.२८ करोड 
७३ लाख ३१ हजार समेि रू.१ अबि ४८ करोड ६८ लाख १० हजार अनजदान तनकासा गरेको छ। 
अनजदान रकम िोर्कएबमोशजमको कायिमा उपयोग भएको सम्बन्िमा अनजगमन गरी प्रतिवेदन गरेको छैन 
।अनजदानको उपयोग प्रभावकारी रूपमा भएको सजशिििा हजनजपदिछ । 

58. नक्साङ्कन र र्वलय - आयोगले ियार गरेको प्रतिवेदन अनजसार गि वषिसम्म देिभर १५२ आंतगक, 
५३६ सामजदार्यक र ७४९ तनजी समेि १ हजार ४३७ क्याम्पस रहेकामध्ये १०० भन्दा कम र्वद्याथी 
भएका क्याम्पस ५१० रहेका छन ् । आयोगले देिभरमा रहेका क्याम्पसहरूको नक्साङ्कन गरी 
क्याम्पसहरूलाई एक आपसमा र्वलय हजन प्रोत्साहन गने नीति ल्याएको छैन । न्यून र्वद्याथी भएका 
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क्याम्पसहरूको नक्साङ्कन गरी र्वलय गराउँदा सञ्चालनको लातग आवश्यक स्रोि सािनमा वरृ्ि भई 
गजणस्िर सजिारमा समेि सहयोग पजग्ने देशखएकोले यस सम्बन्िमा नीतिगि पजनरावलोकन हजनजपदिछ। 

राश् िय परीक्षा बोडि 
शिक्षा ऐन, २०२८ अनजसार २०७३।३।१५ मा गठन भएको राश् िय परीक्षा बोडिले कक्षा ९ देशख 

१२ सम्मको परीक्षा सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापनलगायिका कायि गदै आएको छ । बोडि अन्िगिि ७ प्रदेि 
परीक्षा कायािलय, ५ िाखा कायािलय र कक्षा १० (एस.ई.ई) परीक्षा तनयन्रण कायािलयसर्हि १३ कायािलयमा 
३८१ कमिर्ारी कायिरि रहेका छन ्। बोडिले यस वषि रू.१ अबि ८७ लाख खर्ि गरेको छ। 

59. प्रार्वतिक िार - सामजदार्यक र्वद्यालयहरूले इशन्जतनयररङका ५ र फाइन आटि समेि ६ प्रार्वतिक िार 
सञ्चालन गरेका छन ्। यो वषिसम्म २७८ सामजदार्यक र्वद्यालयले प्रार्वतिक िार सञ्चालन गनि अनजमति 
स्थानीय िहबाट तलए पतन यो वषि नेपाल सरकारले रू.१० अबि ७६ करोड १४ लाख बजेट तनकासा 
गरेको छ । प्रार्वतिक िार सञ्चालन गने र्वद्यालयहरूमा आवश्यक शिक्षक जनिशक्त, प्रयोगिाला 
लगायिका भौतिक पूवाििारको यथोशर्ि र्वकास भएको छैन । पूवाििार एवं स्रोि र सािनको र्वश्लषेण 
बेगर स्वीकृति ठदइएको, कक्षा ९ र १० को प्रार्वतिक िार नभएकोमा समेि कक्षा ११ र १२ को 
प्रार्वतिक िार ठदइएको, प्रार्वतिक िार सञ्चालनबाट परीक्षा उत्तीणि गरेका र्वद्याथीहरूले व्यावहाररक 
सीपको कारणले सम्बशन्िि प्रार्वतिक र्वषयमा रोजगारी एवं स्वरोजगारी प्राप्त गनि नसकेकोले यो व्यवस्था 
मागमा आिाररि देशखएको छैन। िसथि प्रार्वतिक िार सञ्चालनमा स्रोि र सािन एवं पूवाििारको अनजगमन 
गरेर स्वीकृति एवं तनयमन गने िथा प्रार्वतिक िारबाट उत्पाठदि जनिशक्तको परीक्षा सञ्चालन र उपयोग 
सम्बन्िमा छज टै्ट नीति बनाई कायािन्वयनमा लैजानजपदिछ। 

60. कक्षा १२ को परीक्षाफल – नेपाल सरकारको २०७८।२।१६ को तनणियानजसार कोतभड-१९ 
महामारीको कारणबाट कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गदाि परीक्षाथीलाई भौतिक रूपमा उपशस्थति भई 
परीक्षा सञ्चालन हजन नसक्ने अवस्था रहेको जनाई र्वद्यालयहरूको आन्िररक मूल्याङ्कनलाई आिार मानी 
बोडिले परीक्षाफल प्रकािन गरेको छ ।  

जी.पी.ए. २०७६ २०७७ 
२०७६ को आिारमा 

प्रतििि 
२०७८ 

२०७६ को आिारमा 
प्रतििि 
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परीक्षा बोडिले २०७६ मा परीक्षा सञ्चालन र पररणाम प्रकािन गरेको संख्याको आिारमा 
र्वद्यालयहरूले आन्िररक मूल्याङ्कन गदाि ३.६१ देशख ४.०० सम्म शज.र्प.ए.ल्याउने संख्या २०७७ र 
२०७८ मा क्रमििः १२५.५० प्रतििि र १३०.२९ प्रतिििले बढेको देशखन्छ । त्यसैगरी ३.२१ 
देशख ३.६० सम्म जी.पी.ए.ल्याउने संख्या २०७७ र २०७८ मा क्रमििः १३७.४७ र १९७.७० 
प्रतििि र २.८१ देशख ३.२० सम्म जी.पी.ए.ल्याउने संख्या १४७.३८ र १२५.३६ प्रतिििले बढेको 
देशखन्छ। र्वद्यालयहरूको आन्िररक मूल्याङ्कनबाट 2.40 भन्दा कम जी.पी.ए.ल्याउने र्वद्याथीको संख्या 
र प्रतििि उल्लेख्य रूपमा घटेको छ । यो नतिजाबाट िैशक्षक गजणस्िर वरृ्ि भएको देशखए पतन 
र्वद्यालयको आन्िररक मूल्याङ्कनलाई नमूना परीक्षण गरी यसको र्वश्वसनीयिा सजतनशिि गरेको छैन । 
अििः परीक्षाको नतिजालाई र्वश्वसनीय बनाउन परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र मूल्याङ्कन गने प्रणालीमा 
सजिार हजनजपदिछ। 

प्रार्वतिक शिक्षा िथा व्यावसार्यक िातलम पररषद् 

प्रार्वतिक शिक्षा िथा व्यावसार्यक िातलमलाई स्िरयजक्त बनाउने, िातलम ठदने तनकायहरूबीर् समन्वय 
कायम गने िथा सीपको स्िर तनिािरण एवं प्रमाणीकरण गने उदे्दश्यले पररषद्को स्थापना भएको देशखन्छ । 
पररषद्अन्िगिि केन्रीय कायािलय, प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, परीक्षा तनयन्रण कायािलय, सीप परीक्षण सतमति, ७ प्रदेि 
कायािलय, 63 आर्ङ्गक शिक्षालय र २ पररयोजना सञ्चालनमा रहेका छन ्। पररषद्को लातग यो वषि रू.६ 
अबि ८३ करोड  ३१ लाख बजेट व्यवस्था भएकोमा रू.३ अबि ८६  करोड ९३ लाख खर्ि भएको छ । 

61. लक्ष्य प्रगति ÷ पररषद्को तनयमावली, २०५१ मा वार्षिक कायिक्रमको रैमातसक प्रगति र्ववरण तलई 
समीक्षा गने व्यवस्था छ । यो वषि केन्रीयस्िरका 6 कायिक्रमको लातग रू.2 अबि 49 करोड 53 
लाख बजेट स्वीकृि भएकोमा रू.१ अबि ३० करोड ३९ लाख (५२ प्रतििि) खर्ि गरी ६२ प्रतििि 
भौतिक प्रगति भएको देशखन्छ। 

ठदगो िथा सम्मातनि रोजगारीका लातग सीप पररयोजना (इन्स्योर) ले 28 प्रतििि, रार्िय 
सीप परीक्षण सतमतिले 31 प्रतििि र सक्षमिा पररयोजनाले ३८  प्रतििि खर्ि गरी क्रमििः ७९, ५६ 
र ७८ प्रतििि भौतिक प्रगति गरेको छ । परीक्षा तनयन्रण कायािलयले ७४ प्रतििि र केन्रीय 
कायािलयले ७० प्रतििि खर्ि गरी क्रमििः ४१ र ३१ प्रतििि मार भौतिक प्रगति गरेको छ । खर्ि र 
भौतिक प्रगतिबीर् िालमेल हजने कायिक्रम सञ्चालन गरी िोर्कएको लक्ष्य हातसल गनजिपदिछ। 

62. सम्बन्िन िथा नवीकरण ÷ प्रार्वतिक शिक्षा िथा व्यवसार्यक िातलम पररषद् तनयमावली, २०५१ मा 
तनजी क्षेरमा प्रार्वतिक शिक्षा िथा व्यावसार्यक िातलम सञ्चालन गनि र्ाहने संस्थालाई पररषद्ले २ 
वषिसम्म अस्थायी र सो अवतिपतछ िोकेको ििि पूरा गरेमा स्थायी सम्बन्िन ठदनसक्ने, िी संस्थाले 
प्रत्येक वषि नवीकरण गनजिपने र ििि पालना नगरेमा सम्बन्िन स्थगन वा रद्द गनिसक्ने व्यवस्था छ । 
पररषद्ले यस वषिसम्म प्रार्वतिक शिक्षा कायिक्रम सञ्चालन गनि ४२९ तनजी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्िन 
र ५72 सामजदार्यक र्वद्यालयलाई अनजमति ठदएको छ । र्वगि ३ वषिमा आंतगक, साझेदारी, सामजदार्यक 
र सम्बन्िन प्राप्त गने तनजी संस्था देहायअनजसार रहेका छन:् 
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शिक्षालय वा संस्था 
शिक्षालय, र्वद्यालय र तनजी संस्था संख्या वरृ्ि प्रतििि 

२०७5।७6 
सम्मको 

२०७6।७7 
मा थप 

२०७7।७8 
मा थप 

२०७7।७8 
सम्म जम्मा २०७6।77 २०७7।७8 

आंतगक शिक्षालय 45 14 2 61 31 ३ 
साझेदारी शिक्षालय 6 14 18 38 233 ९० 

सामजदार्यक र्वद्यालय 397 137 38 572 35 ७ 

तनजी र्वद्यालय/संस्था 429 ० ० 429 ० ० 

जम्मा र्वद्यालय 877 165 58 1100 19 3 

62.1. आंतगक शिक्षालय, साझेदारी र सामजदार्यक र्वद्यालयको संख्या २०७५।७६ सम्म क्रमििः४५, ६ र 
३९७ रहेकोमा २०७७।७८ सम्म ६१, ३८ र ५७२ पजगेकोमा तनजी र्वद्यालयको संख्या ४२९ रहेको 
छ । सम्बन्िनको लातग २०६९ सम्म १ हजार ७१८ तनजी र्वद्यालयले प्रस्िाव पेस गरेकोमा पररषद्ले 
िी प्रस्िाव उपर ९ वषिसम्म पतन छानतबन गरी टजङ्गो लगाएको छैन ।  

62.2. िैशक्षक सर २०७७।७८ को तनयतमि अनजगमन प्रदेि कायािलय माफि ि ् सजर्ारु रहेको अवस्थामा 
कोतभड-१९ को कारण देिमा बन्दाबन्दी भएकोले पररषद् कायािलयको २०७८।२।३ को परबाट 
सािवटै प्रदेि कायािलयलाई तनयतमि अनजगमन हजन नसकेका शिक्षालयहरूको स्वमूल्याङ्कन माफि ि ्
अनजगमन गराई प्रतिवेदन पेस गनि परार्ार भएको छ । बन्दाबन्दी अशघ १५९ शिक्षालयको तनयतमि 
अनजगमन सम्पन्न भएको र बन्दाबन्दी पिाि ्२१७ शिक्षालयले अनलाइन माफि ि ्स्वमूल्याङ्कन फाराम 
भरी प्रदेि कायािलयबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आिारमा ३७६ तनजी शिक्षालयको नवीकरणका लातग स्िर 
तनिािरण पररषदमा पठाएको देशखन्छ । सोमध्ये ३७४ शिक्षालयको २०७७।७८ का लातग नवीकरण 
गरेको छ। पररषदबाट स्थलगि अनजगमन गरी संस्थाहरूको मूल्याङ्कनलाई यथाथिपरक बनाउनजपदिछ । 

63. र्वद्याथी भनाि ÷ पररषद् अन्िगििका आंतगक, साझेदारी, सामजदार्यक र सम्बन्िन प्राप् ि तनजी र्वद्यालय 
समेि १ हजार १०० शिक्षालयमा कृर्ष, इशन्जतनयररङ, स्वास््य, होटल व्यवस्थापन लगायिका र्वषयको 
र्प्र÷तडप्लोमा र तडप्लोमा िहमा ३ वषिमा सम्बन्िन प्राप् ि र्वद्यालय स्वीकृि कोटा र भनाि संख्या 
देहायअनजसार छ: 

आतथिक वषि शिक्षालय/र्वद्यालय 
र्वद्याथी संख्या भनाि 

प्रतििि र्प्र तडप्लोमा तडप्लोमा कज ल भनाि क्षमिा भनाि संख्या 
२०७5।७6 ८७७ ३३७६७ २८२४८    ६२०१५ ५१८३२ ८४ 

२०७6।७7 १०४२ ३५८८७ ३८९७६ ७४८६३ ४७४४९ ६३ 

२०७7।७8 ११०० ३७९०५ ४५३४८ ८३२८९ ४४६८२ ५४ 

63.1. उशल्लशखि ि्याङ्कअनजसार कोटा संख्या २०७5।७6 को िजलनामा २०७6।७7 मा १८.८१ प्रतििि 
र २०७7।७8 मा २४.४२ प्रतिििले बढेकोमा भनाि हजने र्वद्याथी संख्या क्रमििः ८.४६ प्रतििि र 
१३.७९ प्रतिििले घटेको छ । यो वषिसम्म र्प्र÷तडप्लोमा िहमा २ लाख ४२ हजार र तडप्लोमा िहमा 
१ लाख समेि ३ लाख ४२ हजार प्रार्वतिक जनिशक्त उत्पादन भएको देशखन्छ । सामजदार्यक र्वद्यालयमा 
अनजमति प्राप्त कोटा संख्याको िजलनामा ५० प्रतििि मार भनाि भएको देशखयो । त्यस्िै पररषद्ले गि वषि 
२५ हजार ४६० जनिशक्त उत्पादन गरेकोमा यो वषि २६ हजार ८८७ उत्पादन गरेको छ । र्वद्यालयमा 
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भनाि हजने र्वद्याथी संख्या घट्दै गएकोले प्रार्वतिक जनिशक्तको माग र आपूतििको र्वश्लषेण गरी िातलम 
प्रदायक संस्थालाई सम्बन्िन िथा अनजमति ठदनजपदिछ। 

63.2. यो वषिको कज ल भनाि क्षमिामध्ये तनजी संस्थामा ४३.७४, सामजदार्यक र्वद्यालयमा ४०.८० र आंतगक 
िथा साझेदारी संस्थामा १५.४६ प्रतििि रहेको छ । पेिागि आिारमा र्वद्याथी भनाि दर इशन्जतनयररङमा 
३८.६०, स्वास््यमा २७.६३, कृर्षमा २९.८८ र होटल व्यवस्थापन िथा अन्यमा ३.८९ प्रतििि 
रहेको छ । प्रार्वतिक जनिशक्त उत्पादनमा पररषद्अन्िगििका आर्ङ्गक िथा साझेदारी शिक्षालयको र्हस्सा  
न्यून रहेको छ | 

64. भवन तनमािण कायि - साविजतनक खररद ऐन िथा तनयमावलीमा खररद गजरुयोजना ियार गरी खररद कायि 
गनजिपने र एउटै कायिलाई टजक्रागरी खररद गनि नहजने व्यवस्था छ । पररषद् ले यो वषि ७ पोतलटेशक्नक 
संस्थामा भवन िथा पूवाििार तनमािण कायिको लातग रू.२९ करोड ६३ लाखको लागि अनजमान ियार गरी 
७ तनमािण व्यवसायीसँग ३ मर्हना देशख १ वषि सम्ममा कायिसम्पन्न गने गरी रू. २३ करोड १७ लाख 
४९ हजारको सम्झौिा गरी यो वषि रू.५ करोड ३३ लाख भ जक्तानी गरेको छ । 

पररषद्ले गजरुयोजना ियार नगरी र्वतभन् न पोतलटेशक्नक इशन्स्टच्यजटमा भवन तनमािण िजरु गरेको 
र र्वगि वषिदेशख एउटै भवन तनमािणको लातग २ देशख ४ सम्म ठेक्का व्यवस्थापन गरेको पाइयो । यो 
वषि सम्झौिा भएकामध्ये श्रीराम तमतथला पोतलटेशक्नक ईशन्स्टच्यजट िनजषा, तनमिल लामा पोतलटेशक्नक 
इशन्स्टच्यजट बठदिबास र िर्हद कृ्ण सेन इच्छजक ईशन्स्टच्यजट दाङले एउट भवनको लातग २ ठेक्का लगाउँदा 
कज नै पतन सम्पन्न भएका छैनन ्। एउटा भवन तनमािण गनि एकभन्दा बढी ठेक्का व्यवस्थापन गरेकोले 
ठेक्कामा दोहोरोपना भई समय बढी लाग्ने, लागि वरृ्ि हजने र गजणस्िरमा समेि असर पने देशखएकोले 
एकमजष्ट लागि अनजमान ियार गरी ठेक्का सम्झौिा गनजिपदिछ ।  

65. वैदेशिक सहायिाको लेखापरीक्षण ÷ आतथिक कायिर्वति िथा र्वत्तीय उिरदार्यत्व ऐन, २०७६ को 
दफा ३५मा सबै कारोबारको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कायािलयबाट गराउनजपने व्यवस्था 
छ। तनजी क्षेरको सहकायिमा सजर्विा र्वहीन वगिका यजवाहरूलाई िातलम उपलधि गराई बेरोजगारी कम 
गराउने उदे्दश्यले पररषद्, स्वीस सरकार र एक अन्िरािर्िय गैरसंस्थाबीर् २०७२।१२।२२ मा सम्झौिा 
गरी ठदगो िथा सम्मातनि रोजगारीका लातग सीप पररयोजना (इन्स्योर) सञ्चालन भएको छ । सम्झौिा 
अनजसार दोस्रो र्रण २०७८।३।१ सम्म शस्वस फ्रयान्क 13.4 तमतलयन अनजदान प्राप् ि हजने र सहायिा 
रकमको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कायािलय वा व्यावसार्यक लेखापरीक्षकबाट हजने व्यवस्था छ । 
पररयोजनाले २०७७।७८ को रू. ९ करोड ५९ लाख समेि २०७४।७५ देशख २०७७।७८ सम्म 
रू.३८ करोड ३२ लाख खर्ि गरेकोमा सोको लेखापरीक्षण व्यावसार्यक लेखापरीक्षकबाट गराएको छ । 
कानजनमा भएको व्यवस्थाअनजसार लेखापरीक्षण गराउनजपदिछ । 

66. मस्यौट – आतथिक कायिर्वति िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा ३० र ५४ मा सरकारी रकम 
मस्यौट र दजरूपयोग गरेमा आवश्यक कारबाही गरी शजम्मेवार व्यशक्तबाट सरकारी बाँकी सरह असजल उपर 
गररने व्यवस्था छ । पररषद्को प्रदेि नं.१ कायािलय, इटहरीमा कायिरि लेखा अतिकृिले 20७७ श्रावणदेशख 
२०७८ जेष्ठसम्मको िलब र्विरण गदाि जोडजम्मा फरक पारेको, बजेटभन्दा बढीको रकम रे्क काटी सो 
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रकम आफैँ ले प्रयोग गरेको, कमिर्ारीबाट कट्टा गरेको सापटी रकम आफैँ ले प्रयोग गरेको, पेश्की फस्यौट 
हजँदा प्राप्त नगद आफैँ ले प्रयोग गरेको, कट्टी भएको अतग्रम कर बैङ्क जम्मा नगरेको समेि रू.३५ लाख ८८ 
हजार र्हनातमना मस्यौट गरेकोमा हालसम्म कानूनी कारबाही गरी मस्यौट गरेको रकम असजल गरेको छैन। 
तनज कमिर्ारी िथा शजम्मेबार व्यशक्तको कायिसम्पादन उपर थप छानतबन िथा कानजनबमोशजम आवश्यक 
कारबाही गरी उक्त रकम सरकारी बाँकी सरह व्याज सर्हि असजल गनजिपदिछ ।  

67. सम्बन्िन प्राप्त संस्थालाई अनजदान – प्रार्वतिक शिक्षा िथा व्यावसार्यक िातलम पररषद्ले आर्ङ्गक 
पोतलटेशक्नकल इशन्स्टच्यूटहरूलाई मार साविजतनक कोषबाट अनजदान ठदनजपनेमा तनजी िथा साझेदारी रूपमा 
सञ्चातलि शिक्षालयलाई समेि अनजदान ठदएको देशखयो । यसप्रकारको अनजदान २०७४।७५ देशख 
२०७६।७७ सम्म ५ संस्थालाई रू.६५ करोड ७४ लाख ६६ हजार ठदएकोमा २०७७।७८ मा १६ 
पोतलटेशक्नकल इशन्स्टच्यजटलाई रू.९ करोड २६ लाख २० हजार अनजदान ठदएको छ । तनजी िथा साझेदारी 
संस्थालाई अनजदान ठदने रकममा क्रमििः वरृ्ि भएको देशखयो । 

तनजी िथा साझेदार संस्थाको दैतनक कारोबार सञ्चालनलाई समेि अनजदान ठदने नीति औशर्त्यपूणि 
देशखँदैन । सामजदार्यक रूपमा दिाि भएका संस्थाहरू आफ्नै स्रोिबाट सञ्चालन हजनेगरी सम्बन्िन तलएको 
अवस्थामा तनरन्िर अनजदान ठदने कायिमा पजनरावलोकन गनजिपदिछ ।  

तरभ जवन र्वश्वर्वद्यालय 

उच्र् शिक्षाको क्षेरमा अध्ययन, अनजसन्िान गरी नयाँ ज्ञान, प्रर्वति र सीपको र्वकास गनि उच्र् शिक्षा 
र ज्ञानसर्हिको जनिशक्त उत्पादन गरी समजन्नि समाजको तनमािणमा टेवा पजयािउने उदे्दश्यले स्वायत्त संस्थाको 
रूपमा २०१६ सालमा र्वश् वर्वद्यालय स्थापना भएको हो । र्वश् वर्वद्यालय अन्िगिि ५ अध्ययन संस्थान, ४ 
संकाय, ४ अनजसन्िान केन्र, ६२ आर्ङ्गक क्याम्पस, ४० केन्रीय र्वभाग ४ शिक्षण स्कूल र १ हजार ६0 
सम्बन्िन प्राप्त क्याम्पस रहेका छन ्। र्वश् वर्वद्यालयअन्िगिि 143 खर्ि इकाईमध्ये १२१ इकाईले यो वषि 
रू.13 अबि २६ करोड ७१ लाख खर्ि गरेका छन ्। 

68. र्वत्तीय र्ववरण - र्वश्वर्वद्यालयको आतथिक व्यवस्थापन िथा खररद सम्बन्िी तनयम, २०५० मा 
र्वश्वर्वद्यालयले सबै आतथिक कारोबारको केन्रीय आतथिक र्ववरण ियार गरी महालेखापरीक्षक समक्ष 
पेस गनजिपने व्यवस्था छ । र्वश्वर्वद्यालयले केन्रीय आतथिक र्ववरण ियार गरी पेस गरेको छैन । 
र्वश्वर्वद्यालय मािहिका तनकायहरूले पेस गरेको र्वत्तीय र्ववरणमा भवन, सवारी सािन, फतनिर्र, 
उपकरण लगायि पजजँीगि सम्पशत्तको ह्रास कट्टी नगरेको, जग्गाको मूल्याङ्कन नराखेको, िरौटी िथा अन्य 
दार्यत्व एउटै िीषिकमा राखेको, र्वत्तीय र्ववरणमा िजलनात्मक कारोबार नदेखाएको लगायिका कारणले 
प्रस्िजि र्वत्तीय र्ववरणले समग्र कारोबारको यथाथि शर्रण गरेको छैन । सम्पशत्त िथा दार्यत्वसमेिको 
यथाथि कारोबार देशखने गरी र्वत्तीय र्ववरण ियार गनजिपदिछ ।  

र्वश्वर्वद्यालयले आन्िररक आयलाई ननअ्परेर्टभ खािामा जम्मा गरी सो खािाबाट तनकासा तलने 
नगरेको, िरौटी र्हसाब छज टै्ट खािामा नराखेको, अतिकांि तनकायले बैङ्क र्हसाब तमलान नगरेको, सम्पशत्तको 
भौतिक परीक्षण नगरेको, आम्दानी िथा असजलीको मूल्याङ्कन नगरेको र वार्षिक लक्ष्य िथा प्रगति प्रतिवेदन 
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ियार नगरेको लगायिका व्यहोरा गि र्वगि वषिदेशख औलँ्याउँदै आए िापतन सजिार गरेको छैन । 
प्रर्तलि लेखाप्रणाली िथा ढाँर्ामा सजिार गरी आतथिक कारोबारलाई पारदिी बनाउनजपदिछ । 

69. दरबन्दी िथा पदपूतिि - र्वश्वर्वद्यालयको शिक्षक, कमिर्ारी सेवा सम्बन्िी तनयम, २०५० को तनयम ४ 
मा शिक्षक िथा कमिर्ारीहरूको दरबन्दी कायिकारी पररषद्ले िोकेबमोशजम हजने उल्लेख छ । 
र्वश्वर्वद्यालय र अन्िगििका आंतगक क्याम्पसमा शिक्षक ७ हजार ९३८ र कमिर्ारी ८ हजार १२४ 
समेि १६ हजार ६२ दरबन्दी रहेकोमा क्रमििः शिक्षक ५ हजार 134 िथा कमिर्ारी ५ हजार 362 
समेि १० हजार 496 कायिरि रही शिक्षक ३५.32 प्रतििि र कमिर्ारी 33.99 प्रतििि ररक्त 
रहेको देशखन्छ । कायिरि कमिर्ारीमध्ये शे्रणीर्वहीन कमिर्ारी 1 हजार 947 छन ्। सबै केन्रीय 
तनकाय र क्याम्पसहरूको सार्वकको दरबन्दीमा आवश्यकिा र औशर्त्यको आिारमा पजनरावलोकन 
हजनजपदिछ । 

70. आन्िररक आय-व्यय - र्वश्वर्वद्यालयले यो वषि सरकारी अनजदान रू.१० अबि ४५ करोड ४९ लाख र 
आन्िररक आय रू.११ अबि ४१ करोड ६ लाख समेि रू.२१ अबि 86 करोड 45 लाख प्राप्त गने 
अनजमान गरेकोमा अनजदान रू.10 अबि 59 करोड 4८ लाख र आन्िररक आय रू.५ अबि ४ करोड 
१२ लाख (लक्ष्यको 4४.1८ प्रतििि) समेि रू.१५ अबि ६३ करोड ६० लाख प्राप्त गरी रू.१3 अबि 
26 करोड 71 लाख खर्ि गरेको छ । आन्िररक आयले ३८ प्रतिििमार खर्ि िानेको शस्थति छ । 

र्वश्वर्वद्यालयको आर्ङ्गक क्याम्पस ६2 मध्ये खर्िको िजलनामा िंकरदेव क्याम्पसले 86.64 
प्रतििि, पशव्लक यजथ क्याम्पसले 70.73 प्रतििि, नेपाल ल क्याम्पसले 68.05 प्रतििि आन्िररक 
आय प्राप्त गरेिापतन तसिनाथ क्याम्पसले खर्िको िजलनामा 2.62 प्रतििि, महेन्र र्वन्देश्वरी क्याम्पसले 
3.9 प्रतििि र 12 क्याम्पसले खर्िको िजलनामा 10 प्रतिििभन्दा न्यून आन्िररक आय प्राप्त गरेको 
देशखन्छ । खर्िको अनजपािमा आम्दानी कम भएको कारण सरकारी व्ययभार बढ्दै गएको छ। लामो 
अवतिदेशख शिक्षण िजल्क नबढाएको र थप आयस्रोिको व्यवस्था गनि नसकेका कारण आम्दानी बढ्न 
सकेको छैन । िर खर्ि भने िान्नै नसक्ने गरी बषेनी बढ्दै गएको देशखन्छ । र्वद्याथीको अनजपािमा 
शिक्षक िथा कमिर्ारीको संख्या कायम गरी खर्ि तनयन्रण गनजिपने र आन्िररक आय वरृ्ि गरी सरकारी 
अनजदान मातथको तनभिरिा घटाउनजपने देशखएको छ । 

71. अध्ययन तबदाको अतभलेख ÷ र्वश्वर्वद्यालयको शिक्षक, कमिर्ारी सेवा सम्बन्िी तनयम, २०५० को तनयम 
३० मा शिक्षक िथा कमिर्ारीलाई बढीमा ५ वषिसम्म अध्ययन तबदा ठदन सर्कने, ३ वषिसम्म अध्ययन 
तबदा पूरा गरेकाले कम्िीमा ३ वषि र सोभन्दा बढी अध्ययन तबदा उपभोग गरेकाले कम्िीमा ५ वषि 
सेवा गनजिपने व्यवस्था छ । यो वषि 13 शिक्षकलाई छारवशृत्तमा र 56 शिक्षकलाई आफ्नै खर्िमा 
अध्ययन तबदा ठदएको र्ववरण उपलधि गराएको छ । र्वश्वर्वद्यालयले आफ्नै खर्िमा अध्ययन गनि जाने 
शिक्षकहरूलाई समेि िलबी अध्ययन तबदा ठदएको छ । गि र्वगि वषिमा र्वद्यावाररति, एम.र्फल.र 
स्नािकोत्तर िहमा अध्ययन गनि अध्ययन तबदामा रहेकामध्ये तबदा सर्कएपतछ अध्यापनमा फकेका र 
नफकेकाको र्ववरण अद्यावतिक गरेको छैन । अध्ययन तबदामा बसेका शिक्षकहरूको अतभलेख 
अद्यावतिक गरी तबदा सर्कएपतछ र्वश्वर्वद्यालयको काममा फके नफकेको अनजगमन गनजिपदिछ। 
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72. र्वद्याथी भनाि ÷ र्वश्वर्वद्यालयको आर्ङ्गक क्याम्पस ६२ र सम्बन्िन प्राप्त क्याम्पस १ हजार ६0 मा 
र्वगि ५ वषिमा अध्ययनरि र्वद्याथीको संख्या देहायअनजसार छन:्  

 क्र.सं. अध्ययन संस्थान संकाय २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८ 
१ इशन्जतनयररङ १३२०६ १३५८६ २६२५६ २७५७७ ३२४८८ 
२ कृर्ष िथा वन र्वज्ञान १८२४ १९६५ २७९८ १६६२ ४२३६ 
३ शर्र्कत्सािास्त्र ९४०२ ५०६४ १०८८५ ७५१९ ८८८९ 
४ वन र्वज्ञान ९०० १८२८ १९९३ ११४२ १४७६ 
५ र्वज्ञान िथा प्रर्वति २२०९३ २७५६७ ३७४४६ ३५०१८ २७१४७ 
 प्रातबतिकिफि  जम्मा ४७४२५ ५००१० ७९३७८ ७२९१८ ७४२३६ 
६ कानजन १२२१६ ९७९५ १५७७६ ८५४४ १९४६१ 
७ व्यवस्थापन १६६११३ १७७५३७ १८४४५७ १९४६०८ १७९८७१ 
८ शिक्षािास्त्र ६८८९५ ७६९९२ ७४३१० ८२५१६ ८८४६९ 
९ मानर्वकी ७२७७८ ७८०९६ ६१५६१ ५७१९१ ६०६१६ 
  सािारणिफि  जम्मािः ३२०००२ ३४२४२० ३३६१०४ ३४२८५९ ३४८४१7 
  कज ल जम्मा ३६७४२७ ३९२४३० ४१५४८२ ४१५७७७ ४२२६५३ 

कज लमध्ये 

आतँगक क्याम्पसिफि  १३८५२१ १४६५१३ १५७१६९ १४५९४७ १६१३४१ 
सम्बन्िन प्राप्त क्याम्पस २२८९०६ २४५९१७ २५८३१३ २६९८३० २६१३१२ 

  अनजपाि 
आतँगक क्याम्पसिफि  ३८ ३७ ३८ ३५ ३८ 

सम्बन्िन प्राप्त क्याम्पस ६२ ६३ ६२ ६५ ६२ 

कज ल र्वद्याथी संख्या २०७3।७4 मा ३ लाख ६7 हजार रहेकोमा २०७7।७8 मा ४ लाख 
23 हजार पजगेको छ । कज ल र्वद्याथीमध्ये प्रार्वतिक शिक्षािफि  १७.५6 प्रतििि र सािारण शिक्षािफि  
८२.४4 प्रतििि रहेको छ । आंतगक र सम्बन्िन प्राप् ि क्याम्पसमा अध्ययनरि र्वद्याथीको प्रतििि 
२०७3।७4 मा 38 र 62 रहेकोमा २०७ ७।7 8 मा सोही अनजपाि  रहेको छ । उच्र् शिक्षामा 
िैशक्षक गजणस्िरमा सजिार गरी र्वद्याथीको आकषिण बढाउन जरुरी देशखएको छ ।  

73. जनिशक्त उत्पादन  - र्वश् वर्वद्यालयबाट र्वगि ३ वषिमा देहायअनजसारको र्वद्याथी (जनिशक्त) उत्पादन 
भएको देशखन्छ: 

क्र. सं. अध्ययन संस्थान र संकाय 
कज ल र्वद्याथी उत्पादन संख्या २०७6।७7 

मा वरृ्ि प्रतििि 

२०७7।७8 मा 
वरृ्ि प्रतििि २०७5।७6 २०७6।७7 २०७7।७8 

1 

अध्ययन  संस्थान 

इशन्जतनयररङ २९७२ २८४३ 826 -४.३४ -70.94 

2 कृर्ष र पिज र्वज्ञान ५०५ ३८९ 462 -२२.९७ 18.77 

3 वन र्वज्ञान २६४ २३० 279 -१२.८८ 21.30 

4 शर्र्कत्सािास्त्र २१७५ १९२२ 1810 -११.६३ -5.83 

5 र्वज्ञान िथा प्रर्वति ६४३३ ६१२७ 2974 -४.७५ -51.46 

    प्रार्वतिकिफि  जम्मा 12349 ११५११ 6351 -६.७९ -44.82 

1 

संकाय 

कानजन १६६६ 1915 880 १४.९५ -54.04 

2 व्यवस्थापन २२८४५ 19330 8343 -१५.३९ -56.84 

3 शिक्षािास्त्र २०००६ 14812 7118 -२५.९६ -51.94 

4 मानर्वकी १३६९५ 9615 7507 -२९.७९ -21.92 

    सािारणिफि   जम्मा ५८२१२ 45672 23848 -२१.५४ -47.78 

    कज ल जम्मा ७०५६१ 57183 30199 -१८.९६ -47.18 
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कज ल उत्पाठदि जनिशक्त २०७5।७6 मा ७0 हजार 561, २०७6।७7 मा 57 हजार 
183 र २०७7।७8 मा 30 हजार १99 रहेको छ । सोअनजसार समग्रमा अशघल्लो वषिको िजलनामा 
क्रमििः १८.९६ र 47.18 प्रतिििले घटेको छ भने प्रार्वतिकिफि  वन र्वज्ञानमा 21.30 प्रतििि 
बढेको, इशन्जतनयररङ्गमा 70.94 प्रतििि र औसिमा 44.82 प्रतििि घटेको र सािारण शिक्षािफि  
21.92 देशख 56.84 प्रतिििसम्म औसिमा 47.78 प्रतििि घटी रहेको छ । र्वश्वर्वद्यालयको 
लातग नेपाल सरकारले गि वषि रू.7 अबि ७8 करोड र यो वषि रू.९ अबि १३ करोड ३२ लाख 
अनजदान ठदएको छ । सरकारी लगानीको िजलनामा जनिशक्त उत्पादनमा अपेशक्षि उपलशधि प्रातप्त भएको 
देशखँदैन। 

74. कायिसम्पादन - तरभ जवन र्वश्वर्वद्यालयले आफ्नो स्वीकृि कािक्रम अनजसार कायिसम्पादन गरी 
सरोकारवालामा प्रतिफल पजर् याउनजपनेमा िद्अनजसार हजनसकेको छैन । र्वश्वर्वद्यालयको आिारभिू कायि 
िैशक्षक गजणस्िर अतभवरृ्ि गरी समयमा परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकािनलगायिका रहेका छन ् । 
र्वश्वर्वद्यालयमा र्वतभन्न सरोकारवालाले र्वतभन्न माग राखी मूल ढोकामा २०७८।९।७ मा लगाएको 
िाला १६९ ठदन पतछ मार खोलेको अवस्था छ । प्रिासतनक कायि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नभएको 
कारणले र्वश्वर्वद्यालयले सञ्चालन गरेका कतिपय परीक्षाको नतिजा एक वषिसम्म पतन प्रकािन भएको 
छैन । स्नािक दोस्रो वषिको परीक्षा २०७८ बैिाखमा सम्पन्न भए पतन २०७९ बैिाख अन्त्यसम्म 
सोको नतिजा प्रकािन भएको छैन । यो अवस्था सेमेष्टर प्रणाली लागू भएका िैशक्षक क्षरेमा पतन रहेको 
छ । जसबाट अध्ययन कायि समाप्त भई आफ्नो वशृत्तपथको योजना बनाएका छारछाराको भावी 
योजनामा असर परेको छ ।  

कायिसम्पादनमा प्रभावकाररिा ल्याउन आफ्नो कायिसञ्चालन योजनाको खाका ियार नगरेको, 
द्वन्द व्यवस्थापनका औजार प्रयोग गनि नसकेको, बन्द अवतिमा वैकशल्पक व्यवस्थाबाट कायिसम्पादन 
गरेको उल्लेख गरे पतन सरोकारवालाले समयमा प्रतिफल प्राप्त गनि नसकेको पक्षमा यथाथििा यर्कन 
गरी र्वश्वर्वद्यालयको सेवा सञ्चालन र् जस्ि, दजरुस्ि र प्रभावकारी बनाउनजपदिछ । 

75. अवकाि सजर्विा खर्ि - र्वश्वर्वद्यालयको आतथिक व्यवस्थापन िथा खररद तनयमावली, २०५० को तनयम 
४ अनजसार स्थापना भएको उपदान िथा तनवशृत्तभरण कोषमा वषािन्िमा रू.३ अबि 52 करोड 76 लाख 
मौज्दाि छ । यो वषि र्वश्वर्वद्यालयको कज ल आन्िररक आय रू.५ अबि ४ करोड १२ लाख रहेकोमा 
उपदान, औषति उपर्ार, पेन्सनलागायि अवकाि सजर्विामा रू.२ अबि ८५ करोड ८ लाख (कज ल 
आयको ५६.५५ प्रतििि) खर्ि भएको छ । र्वश्वर्वद्यालयको कज ल खर्िमध्ये २०७५।७६ मा २६.६२ 
प्रतििि, २०७६।७७ मा २१.२९ प्रतििि अवकाि सजर्विामा खर्ि भएको छ । उक्त खर्ि 
२०७६।७७ मा अशघल्लो वषिको िजलनामा २५.९० प्रतििि बढेकोमा यो वषि ३.०९ प्रतिििले घटेको 
छ । यो वषि कज ल तनवशृत्तभरण प्राप्त गनेको संख्या ६ हजार ३७५ रहेको छ । यसरी अवकाि सजर्विा 
भ जक्तानीको दार्यत्व बषेतन बढ्दै गएको भए पतन कोषमा पयािप्त रकम नभएकोले र्वश्वर्वद्यालयले प्रत्येक 
वषि बजेट र्वतनयोजन गरी खर्ि गदै आएको छ । 
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आतथिक वषि पेन्सन प्राप्त गनेको 
संख्या 

कज ल खर्ि 
(रू.लाखमा) 

अवकाि खर्ि 
(रू.लाखमा) खर्ि प्रतििि वरृ्ि प्रतििि 

२०७५।७६ ५७७५ ९४१९६ २५०७१ २६.६२ ९.७५ 

२०७६।७७ ६२२५ १४८२५२ २९४१९ 21.29 २५.९० 

२०७७।७८ ६३७५ १३२६७१ २८५०८ 21.४८ (३.०९) 

अवकाि सजर्विाको दार्यत्व वषेनी बढ्दै गएकोले सरकारी व्ययभार अझै बढ्ने देशखन्छ । आंतगक 
क्याम्पसहरूले आन्िररक आयको १० प्रतििि यस कोषमा पठाउनजपने व्यवस्था भए पतन अतिकािं 
क्याम्पसहरूले पठाएका छैनन ् । अवकाि रकम भ जक्तानी गनिको लातग कोषको उपयजक्त व्यवस्था 
गनजिपदिछ । 

76. पेश्की - र्वश्वर्वद्यालयको आतथिक व्यवस्थापन िथा खररदसम्बन्िी तनयम, २०५० मा िोर्कएको म्यादतभर 
पेश्की फस्यौट नगरेमा कारबाही गरी धयाजसमेि असजल गने व्यवस्था छ । र्वश्वर्वद्यालय र अन्िगििका 
१२१ तनकायको र्ववरण प्राप्त भएकोमध्ये ११2 तनकायका पदातिकारी, कमिर्ारी र अन्य संस्थाको 
नाममा यस वषिसम्म रू.2 अबि 22 करोड 20 लाख ९२ हजार पेश्की बाँकी रहेको छ । तनयमको 
व्यवस्थाबमोशजम कारबाही गरी पेश्की फस्यौट गराउनजपदिछ। 

77. जग्गाको उपयोग र संरक्षण - र्वश्वर्वद्यालय र अन्िगििका तनकायहरूको भौतिक सम्पशत्तको खोज, सङ्कलन 
िथा जगेनाि गनि र समजशर्ि िवरले अतभलेखीकरण गनि गठठि सतमतिको प्रतिवेदन अनजसार र्वश्वर्वद्यालय 
र मािहिका तनकायको पूणि स्वातमत्वमा १ करोड ३१ लाख ३७ हजार वगितमटर  जग्गा रहेको, ९ 
लाख ९९ हजार वगितमटर जग्गाको भोगातिकार रहेको र अन्य ६ लाख ५३ हजारसमेि १ करोड ४७ 
लाख ८९ हजार वगितमटर (१ हजार ४७९ हेक्टर) जग्गा रहेको उल्लेख छ । जग्गाको संरक्षण 
सम्बन्िमा देशखएका व्यहोरा देहायअनजसार छन:् 

77.1. सतमतिले िी जग्गामध्ये सीमा अतिक्रमण गरी कव्जा गरेको, तनयतमि रूपमा कूि िथा भाडा नउठेको, 
भोगर्लनमा रहेिापतन पूणि स्वातमत्वमा नल्याएको, र्वश् वर्वद्यालयको जग्गामा अन्य तनकायले तनमािण 
गरेका भौतिक संरर्नाहरूको हकभोग हस्िान्िरण नभएको, तनतमिि संरर्नाहरूको स्वातमत्व स्पष्ट नभएको, 
अतभलेख व्यवशस्थि नभएको, र्वतभन् न तनकायबीर् समन्वय नभएको लगायिका समस्या समािान गनि 
ठदएका सजझावहरू हालसम्म कायािन्वयन भएको छैन । 

77.2. र्वश् वर्वद्यालयको केन्रीय कायािलय पररसरमा रहेको ११३ रोपनी जग्गा एक आवासीय र्वद्यालयलाई 
२०५७।४।१३ मा १५ वषिको लातग उपलधि गराएकोमा सम्झौिा अवति सर्कएपतछ जग्गा खाली 
गनि पटक-पटक िाकेिा गदाि पतन सो र्वद्यालयले नछाडेको, वाग्मिी नदीको र्कनारामा रहेको १३ 
रोपनी जग्गा एक संस्थाले भोगर्लन गरररहेको, एक क्लबलाई २०७२।१।२८ देशख ३ रोपनी र एक 
संघलाई २०७२।३।२ मा १० रोपनी जग्गा प्रयोग गनि ठदएकोमा िी जग्गाबाट र्वश्वर्वद्यालयले कज नै 
आम्दानी प्राप्त गरेको छैन । र्वश् वर्वद्यालयको सम्पशत्त िैशक्षक प्रयोजनमा उपयोग गरी संरक्षण गनजिको 
अतिररक्त सरकारी जग्गा दिाि िथा तलजमा उपलधि गराउने सम्बन्िी (दोस्रो संिोिन) कायिनीति, 
२०७१ बमोशजम तलजमा ठदने व्यवस्था तमलाउनजपदिछ । 
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77.3. र्वश्वर्वद्यालयको स्वातमत्वमा भरिपजर महानगरपातलका १५ मा रहेको २९४ तबगाह १५ कट्ठा १ िजर 
जग्गामा कृर्ष िथा वन र्वज्ञान र्वश्वर्वद्यालय स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको छ । उक्त जग्गामध्ये २० 
तबगाह ६ कट्ठामा अन्िरािर्ियस्िरको र्क्रकेट मैदान तनमािण गनि भरिपजर महानगरपातलकालाई उपलधि 
गराउने नेपाल सरकारको २०७४।१।७ को तनणियको आिारमा तरभ जवन र्वश्वर्वद्यालय, भरिपजर 
महानगरपातलका र कृर्ष िथा वन र्वज्ञान र्वश्वर्वद्यालयबीर् २०७५।६।७ मा सम्झौिा गरेको उल्लेख 
गरी र्क्रकेट मैदान तनमािण गनि जग्गा उपलधि गराएकोमा सम्झौिामा तरभ जवन र्वश्वर्वद्यालयको िफि बाट 
हस्िाक्षर गरेको देशखएन । उक्त सम्झौिामा महानगरपातलकाले स्रोि जजटाई ३ वषितभर र्क्रकेट मैदान 
तनमािण कायि सम्पन्न गने उल्लेख भएकोमा हालसम्म खेल मैदान तनमािण कायि सम्पन्न भएको छैन । 

77.4. तरपजरेश्वरशस्थि सार्वकको जनप्रिासन क्याम्पसको १० रोपनी १३ आना जग्गामा व्यापाररक केन्र भवन 
तनमािण गरी ३२ वषि प्रयोग गनेगरी तलजमा ठदन एक व्यवसायीसँग २०५९।१०।२ मा सम्झौिा 
भएको देशखन्छ । सम्झौिा अनजसार प्रत्येक मर्हनाको घर भाडा मर्हना िजरु भएको १५ ठदनतभर बजझाई 
सक्नजपने र समयमा नबजझाएमा २० प्रतिििका दरले र्वलम्ब िजल्क लाग्ने व्यवस्था छ । व्यवसायीले 
२०६४ बैिाख देशख २०७8 आषाढसम्म रू.१ करोड 67 लाख बजझाउन बाँकी देशखएको छ । 
सम्झौिाअनजसार कारबाही गरी उक्त रकम र्वलम्ब िजल्कसर्हि असजल हजनजपदिछ ।  

78. सम्बन्िन िथा नवीकरण - र्वश्वर्वद्यालयको संगठन िथा िैशक्षक प्रिासन सम्बन्िी तनयम, २०५० को 
तनयम ३८० मा क्याम्पसलाई िैशक्षक कायिक्रम सञ्चालन गनि कायिकारी पररषद्ले बढीमा २ वषिका 
लातग अस्थायी सम्बन्िन ठदनसक्ने र तनयम ३८१ मा स्थायी सम्बन्िन ठदनसक्ने वा अस्थायी सम्बन्िनको 
अवति २ वषि थप गनिसक्ने व्यवस्था छ । स्थायी सम्बन्िन प्राप्त नगरेका वा अस्थायी सम्बन्िनको 
अवति सर्कएका क्याम्पसहरूले िैशक्षक कायिक्रम सञ्चालन गनि नपाउने व्यवस्था छ । र्वश्वर्वद्यालयले 
सम्बन्िन ठदएका सामजदार्यक िथा तनजी क्याम्पसहरू १ हजार ६२ मध्ये एक क्याम्पसले अन्य 
र्वश्वर्वद्यालयको सम्बन्िन तलएको र दजई क्याम्पस आपसमा गातभएकोले हाल सम्बन्िन प्राप्त क्याम्पस 
१ हजार ६० रहेका छन ्। र्वश्वर्वद्यालयले िीमध्ये हालसम्म बीरगञ्जको एक मेतडकल कलेजलाई मार 
स्थायी सम्बन्िन ठदएको र बाँकी सबै क्याम्पसलाई अस्थायी सम्बन्िन मार ठदएको छ । अस्थायी 
सम्बन्िनको अवति समाप्त भएका क्याम्पसको अवति थप गनि र स्थायी सम्बन्िन तलने व्यवस्था 
तमलाउनजपदिछ ।  

79. अनजसन्िान केन्र - र्वश्वर्वद्यालयको संगठन िथा िैशक्षक प्रिासन सम्बन्िी तनयम, २०५० को तनयम 
३३ मा र्वश्वर्वद्यालयमा अनजसन्िानात्मक कायिसम्पादन गनि गराउन नेपाल र एतसयाली अनजसन्िान केन्र, 
व्यावहाररक र्वज्ञान िथा प्रर्वति अनजसन्िान केन्र, आतथिक र्वकास िथा प्रिासन अनजसन्िान केन्र र 
शिक्षा र्वकास िथा अनजसन्िान केन्र समेि ४ अनजसन्िान केन्र सञ्चालनमा रहेका छन ्। िी अनजसन्िान 
केन्रहरूले यो वषि रू.27 लाख 76 हजार आम्दानी गरेको र रू.६ करोड 38 लाख खर्ि गरेको 
देशखए पतन र्वश्वर्वद्यालयको लातग गि र्वगिदेशख अनजसन्िानात्मक कायिहरू गरेको देशखएन । उदे्दश्य 
अनजरूप अनजसन्िान कायिमा केशन्रि हजनजपदिछ । 
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अन्य र्वश् वर्वद्यालयहरू  
80. सम्बन्िन िजल्क - पूवािञ्चल र्वश्वर्वद्यालय तनयमावली, २०५३ को पररच्छेद-१५क मा सम्बन्िनसम्बन्िी 

व्यवस्था छ । कायािलयले उपलधि गराएको र्ववरणअनजसार र्वश्वर्वद्यालयबाट ११७ क्याम्पसले 
सम्बन्िन तलएकोमा ११४ सञ्चालनमा रहेका र ३ सञ्चालनमा नरहेको उल्लेख छ । सम्बन्िन तलएका 
क्याम्पसहरू मध्ये आतथिक वषिको अन्त्यसम्म ५२ क्याम्पसबाट रू.२ करोड ९6 लाख  सम्बन्िन 
िजल्क असजल हजन बाँकी रहेको छ । सो रकममध्ये ७ क्याम्पसबाट मार रू.२ करोड २८ लाख असजल 
हजन बाँकी रहेको देशखन्छ । उक्त रकम र्वश्वर्वद्यालयको तनयमानजसार असजल गनजिपदिछ। 

81. खर्ि रकम िरौटीमा सारेको - पूवािञ्चल र्वश्वर्वद्यालयको र्वत्तीय व्यवस्था तनयमावली¸ २०७४ को तनयम 
२२(१०) मा बजेट तनकासा भएको रकम सम्बशन्िि आतथिक वषिको अन्िमा स्वि: फ्रीज भएको मातनने 
व्यवस्था छ । सोही तनयमावलीको तनयम ३४ मा आतथिक वषिको अन्त्यसम्ममा काम हजन नपाई केवल 
बजेट फ्रीज हजन नठदने उदे्दश्यले मार कसैलाई पेश्की ठदन वा िरौटी खािामा जम्मा गनि नहजने व्यवस्था  
छ । केन्रीय कायािलय आफैले यस वषि बस र कार खररद बापि २ आपूििकलाई भ जक्तानी ठदने 
प्रयोजनको लातग रू.८६ लाख बजेट खर्ि लेखी िरौटी खािामा सारेकोले उक्त खर्ि तनयमसम्मि देशखएन । 
तनयमावलीको प्राविानअनजसार आतथिक कारोबार सञ्चालन हजनजपदिछ । 

82. जग्गाको सीमाङ्कन - पूवािञ्चल र्वश्वर्वद्यालयलाई नेपाल सरकारबाट मोरङ्ग शजल्लाको सार्वक इन्रपजर, 
मगृौतलया र सजन्दरपजर गाउँ र्वकास सतमति अन्िगििको ८०५ र्वगाहा जग्गा भोगर्लनको लातग २०५५ 
सालमा स्वीकृति प्राप्त भएको उल्लेख छ । उक्त जग्गामध्ये ८० र्वगाहा जग्गा घेरा पखािल लगाई 
िैशक्षक िथा प्रिासकीय भवनहरू बनाई प्रयोग गदै आएको छ । र्वश्वर्वद्यालयको जग्गा अतिक्रमणमा 
परेको जनाई कंर्क्रट र्पलर तनमािण गनि एक तनमािण व्यवसायीसँग २०७४।२।२० मा खररद सम्झौिा 
भएकोमा हालसम्म सीमा छजट्याउने काम सम्पन्न भएको देशखएन । नापी िाखा बेलबारीले 
२०७७।११।४ मा लेखेको परमा िोर्कएको र्ार र्कल्लातभर सार्वक नापीका बखि नापनक्सा 
नभएको, नक्सा िथा र्फल्डबजक समेि कायािलयमा नभएको उल्लेख गरेको देशखन्छ । यसरी तबतभन्न 
कारणले जग्गाको सीमाङ्कन नहजँदा अतिक्रमण भएको देशखँदा जग्गाको उशर्ि संरक्षण र उपयोग गनजिपदिछ। 

83. जग्गा अतिक्रमण ÷ नेपाल संस्कृि र्वश्वर्वद्यालयको केन्रीय कायािलय र १२ आर्ङ्गक क्याम्पसको 
स्वातमत्वमा िराईमा १ हजार ७१८ तबगाह १८ कट्ठा र पहाडी क्षेरमा १०२ रोपनी ९ आना जग्गा 
रहेको छ । उक्त जग्गामध्ये ४०८ तबगाहमा मोही कायम रहेको र १२ तबगाहमा स्वातमत्व र्ववाद 
रहेको उल्लेख छ । दाङको बेलझजण्डी क्षेरमा रहेको ३२६ तबगाह जग्गा २०५८ देशख अतिक्रमणमा 
परेको कारण भोगर्लन गनि र आय आजिनमा उपयोग हजन सकेको छैन । र्वश्वर्वद्यालयले सम्पशत्तको 
उशर्ि संरक्षण गरी उपयोग गनजिपदिछ । 

पोखरा र्वश्वर्वद्यालय आतथिक तनयमावली, २०५५ को तनयम २९(५) मा र्वश्वर्वद्यालय र 
अन्िगििका तनकायहरूमा रहेको घरजग्गा सवारी सािनलगायिका अन्य सम्पशत्तहरूको केन्रीय लगि 
राख्न े व्यवस्था तमलाउने उल्लेख छ । कायािलयले र्वश्वर्वद्यालय अन्िगििका तनकायहरूमा रहेको 
सम्पशत्तहरूको केन्रीय लगि राखेको देशखएन । र्वश्वर्वद्यालयको स्वातमत्वमा रहेका पोखरा 
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महानगरपातलका वडा नं.१२, १३, १४ का जग्गा १ हजार ३७२ रोपनी १४ आनामध्ये ६२५ 
रोपनीभन्दा बढी जग्गा सजकज म्बासीहरूले अतिक्रमण गरेको र्ववरण प्राप्त भएकोमा र्वश्वर्वद्यालयले 
सम्पशत्तको केन्रीय लगि राखी संरक्षण िथा सदजपयोगको उशर्ि व्यवस्था तमलाउनज पदिछ । 

84. सम्पशत्त व्यवस्थापन - सजदूर पशिमाञ्चल र्वश्वर्वद्यालय आतथिक प्रिासन तनयमावली, २०६९ तनयम ९३(७) 
मा र्वश्वर्वद्यालयको नाममा प्राप्त हजन आएका सम्पतिको मूल्य, सम्पति रहेको स्थान, खररद िथा प्रातप्त 
तमति खजल्ने गरी राख्नजपनेमा िद्अनजसार राखेको छैन । र्वश्वर्वद्यालयको भवन, फतनिर्र मेतसनरी िथा 
वैज्ञातनक सम्पशत्तलगायिका शस्थर सम्पशत्तको मूल्य रू.२१ करोड १४ लाख देखाएकोमा भवन 
मूल्याङ्कनको स्पष्ट आिार तलएको छैन भने मािहिका तनकायहरूको सम्पशत्त समावेि गरेको छैन । 
र्वश्वर्वद्यालयअन्िगििका सम्पूणि तनकायहरूमा सम्पशत्तको वास्िर्वक मूल्याङ्कनको आिारमा अतभलेख 
राख्नजपदिछ । 

मेतडकल कलेज पूवाििार तनमािण र्वकास सतमति, कैलाली 
शर्र्कत्सा शिक्षाको र्वकास िथा प्रवििन गनि मध्यम िथा उच्र् स्वास््य प्रार्वतिक जनिशक्त उत्पादन 

गरी गजणस्िरीय िथा र्विेषज्ञ स्वास््य सेवा सजतनशिि गनि कैलालीको गेटामा मेतडकल कलेज स्थापना गनि 
आवश्यक पूवाििारहरू तनमािण गने उदे्दश्यले यो सतमति गठन भएको देशखन्छ । सतमतिले यो वषि रू.१० करोड 
९७ लाख खर्ि गरेको छ । 

85. गजरुयोजना  - सतमतिले मेतडकल कलेजको मापदण्डअनजसार अस्पिाल, छारावास भवन लगायिका संरर्ना 
तनमािण गनि रू.८ अबि ७४ करोड १२ लाखको गजरुयोजना ियार गरेको छ । गजरुयोजना अनजसार 
पर्हलो र्रणमा अस्पिाल भवन, कलेज भवन, छारावास, आवासगहृ, लण्री, मर्िरी, रोड एक्सेस 
लगायिका कायि २०७३।७४ सम्म सम्पन्न गने र दोस्रो र्रणमा बाँकी रहेको तसतभल वक्सि र अन्य 
संरर्ना तनमािण कायि २०७६।७७ देशख २०८०।८१ सम्म सम्पन्न गने उल्लेख छ । सतमतिले यस 
वषिसम्म रू.४ अबि २८ करोड ८८ हजार खर्ि गरेकोमा तनमािण कायि सम्पन्न गरेको छैन । गजरुयोजना 
अनजसार पर्हलो र्रणमा गनजिपने कायिमध्ये रू.२३ करोड १९ लाख लागि अनजमान भएको खानेपानी 
िथा ढल व्यवस्थापन लगायिका ७ तनमािण कायि हालसम्म सम्पन्न नभएको र दोस्रो र्रणको कायि िजरु 
भएको छैन ।  

86. तनमािण कायिको प्रगति - खररद सम्झौिामा िोर्कएको अवतितभर कायििातलकाअनजसार तनमािण कायि सम्पन्न 
गनजिपदिछ । सतमतिबाट  ७ तनमािण कायिका लातग रू.३ अबि ९३ करोड ३५ लाखमा खररद सम्झौिा 
भएकोमा रू.२ अबि ६५ करोड १९ लाख (६७.४१ प्रतििि) खर्ि गरेको छ । सोमध्ये र्वतभन्न ५ 
तनमािण कायिमा २०७७ आषाढसम्म िजरु अवतिको ७९ देशख ४८० प्रतिििसम्म अवति व्यिीि भए 
पतन भौतिक प्रगति ३३ देशख ७३ प्रतिििमार भएको देशखन्छ। 

सबै प्याकेजको तनमािण कायि िोर्कएको समयमा सम्पन्न हजन नसकी ३५० प्रतिििसम्म म्याद 
थप भएको छ।िी तनमािण कायिहरू संिोतिि कायििातलकाबमोशजम कायि सम्पन्न नगरेको िथा पटक 
पटक म्याद थप गदाि पतन कायि सम्पन्न नभएको अवस्था रहेकोले खररद तनयमावली िथा सम्झौिाको 
िििबमोशजम तनमािण कायि सम्पन्न गनजिपदिछ । 



शिक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्रालय 

 489 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

 

जनक शिक्षा सामग्री केन्र तलतमटेड 

नेपाल सरकारको रार्िय शिक्षा पिति योजनाको उदे्दश्य पररपूतििका तनतमत्त आवश्यक िैशक्षक सामग्री, 
पाठ्यपजस्िक, शिक्षक तनदेिन पजशस्िका,  िैशक्षक नक्सा, र्ाटि, र्फल्म आठदको उत्पादन िथा प्रकािन गरी 
तनिािररि मूल्यमा उपलधि गराउने मजख्य उदे्दश्य रहेको यस केन्रको स्थापना कम्पनी ऐन, २०२१ अनजसार 
२०३५।६।८ मा भएको हो ।हाल केन्र कम्पनी ऐन , २०६३ अनजसार सञ्चालनमा रहेको छ । 
केन्र अन्िगिि ८ िाखा कायािलयमा समेि ३५८ कमिर्ारी कायिरि रहेका छन् । 

87. र्वत्तीय शस्थति िथा सञ्चालन नतिजा - केन्रको २०७८ आषाढ मसान्िमा िेयर पजजँी रू.४५ करोड ६४ 
लाख, सशञ्चि नोक्सानी रू. १अबि ५३ करोड ३१ लाख, अन्य जगेडा रू. ५ अबि २७ करोड ७१ 
लाख र दार्यत्व रू.४ अबि ४० करोड ४८ लाख रहेको छ । गैर र्ालज सम्पशत्त रू.७ अबि ७७ करोड 
४७ लाख र र्ालज सम्पशत्त रू. ८३ करोड ५ लाखसमेि सम्पशत्त रू. ८ अबि ६० करोड ५२ लाख 
रहेको छ । केन्रको गि वषि रू.१३ करोड ३५ लाख नोक्सान रहेकोमा यो वषि रू.१० करोड ६७ 
लाख नाफा रहेको छ ।  

88. शस्थर सम्पशत्तको मूल्याङ्कन - व्यवस्थापनले वार्षिक रूपमा सम्पशत्तको मूल्याङ्कनलाई पजनरावलोकन गने 
लेखा नीतिमा उल्लेख गरेिा पतन केन्रको शस्थर सम्पशत्तमा र्वगि वषिदेशख मूल्याङ्कनबाट थप भएको 
रकमसमेि समावेि गरेको छ ।नेपाल लेखामान १६ को बजदँा ३४ बमोशजम  मूल्यांकन गरी सम्पशत्त 
प्रस्िजि गदाि कम्िीमा ३ वा ५ वषिमा पजनिमूल्याङ्कन गनि सर्कने उल्लेख छ ।केन्रको लेखा नीतिमा 
जग्गाको ४ वषिको अन्िरालमा मूल्याङ्कन गररने उल्लेख भए िापतन २०७४ आषाढ पिाि ्पजनमूिल्याङ्कन 
गरी प्रस्िजि गरेको छैन । सम्पशत्तको आवतिक पजनमूिल्याङ्कन हजनजपदिछ ।  

89. लक्ष्य प्रगति - केन्रले िैशक्षक सर २०७८ का लातग कक्षा १ देशख १२ सम्मका १ करोड ९० लाख 
थान पजस्िक छपाइ गने लक्ष्य राखेकोमा १ करोड ६५ लाख ३४ हजार १५३ पजस्िक छपाइ गरेको 
छ । देिको संघीय संरर्ना अनजसार प्रदेिको आवश्यकिानजसार पाठ्यपजस्िक तबक्री र्विरणको ियारी 
हजन नसकेको, केन्रमा रहेको िैशक्षक सजरक्षण मजरणलाई प्रभावकारीरूपमा स्िरोन्नति गरी नेपाल सरकारको 
सजरक्षण छपाइ सम्बन्िी कायिमा र्वकास गने लक्ष्यमा प्रगति नभएको, आन्िररक राजस्व र्वभागको 
अन्ििःिजल्क शस्टकर छपाइको कामको छज टै्ट सजरक्षण मजरणको व्यवस्था गने लक्ष्यमा प्रगति नभएको, 
केन्रको पजराना मेतसनहरुको प्रतिस्थापन नभएको अवस्था छ । लक्ष्यअनजसार प्रगति हातसल गरी सेवा 
प्रवाहमा सजिार ल्याउनजपदिछ । 

90. शजन्सी अतभलेख - िैशक्षक सामग्री तबक्री र्विरण तनदेशिका, २०७० ले पजस्िकहरूको तन्कासन, 
भण्डारण, प्रातप्त र नोक्सानीलाई लेखाङ्कन गने सम्बन्िमा व्यवस्था गरेको छ । केन्रले प्रत्येक वषि 
भौतिक परीक्षणबाट कायम भएको पजस्िकको संख्या र मूल्य पतछल्लो वषिलाई शजम्मेवारी साने गरेको छ 
। केन्रले संरक्षणमा पयािप्त ध्यान नपजर् याएका कारण यो वषि २० हजार ६२ थान पजस्िक क्षति भएको 
अवस्था छ । त्यस्िै, भौतिक परीक्षणमा भण्डारबाट तन्कासन एवं प्रातप्त हजँदा ४८ हजार १२५ थान 
र्किाब बढी र १४ हजार ३२५ थान घटी मौज्दाि देशखएको छ । केन्रको मजख्य कायि नै पजस्िक 
छपाइ र र्विरण भएकोले सोको पररमाणगि र्हसाब यथाथिपरक िवरले राख्न ेप्रबन्ि गनजिपदिछ ।  
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91. खररद िथा उत्पादन नम्सि - केन्रले वार्षिक कायिक्रम िथा बजेट ियार गदाि कागज खपिको पररमाण 
अनजमान गने गरेकोमा कागजको खपि र सोअनजसार ियार हजने पजस्िकको पषृ्ठ संख्या सम्बन्िी नम्सि 
ियार गरेको देशखएन । केन्रमा गि वषि २ हजार ७४८ मेर्िकटन कागज मौज्दाि रहेकोमा यो वषि 
७ हजार १५२ मेर्िकटन खररद िथा ६ हजार ८४० मेर्िकटन तन्कासन गरी ३ हजार ६० मेर्िकटन 
कागज मौज्दाि रहेको देशखन्छ। केन्रले मौज्दाि सम्बन्िी मापदण्ड समेि बनाएको छैन। कागजको 
उत्पादन, खपि, खररद िथा मौज्दािको नम्सि एवम ्मापदण्ड ियार गरी व्यवशस्थि गनजिपदिछ । 

अनजगमन िथा बेरुजू 

• अनजगमन — गि र्वगिका प्रतिवेदनमा र्वद्यालय भौतिक भवन तनमािण िथा ममिि सजिार समयमा नभएको, खर्ि 
भई बाँकी रकम र्फिाि नगरेको, पजजँीगि सम्पशत्तको उशर्ि संरक्षण िथा व्यवस्थापन नभएको, संस्थागि 
र्वद्यालयको िजल्क अनजगमन, तरभ जवन र्वश्वर्वद्यालयका केही तनकायको समयमै लेखापरीक्षण नगराएको 
लगायिका व्यहोरा औलं्याइएकोमा यो वषि पतन सजिार भएको छैन ।  

आतथिक कायिर्वति िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा ३२ मा लेखापरीक्षण िथा 
आन्िररक तनयन्रण सतमति रहने व्यवस्था भए पतन मन्रालयले िद्अनजसारको सतमति बनाएको छैन । 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन िथा सरोकारवालाले उठाएका र्वषयहरूमा सजिार गरी स्वर्ातलि रूपमा िैशक्षक 
प्रिासन सञ्चालन गनि उक्त सतमति गठन गरी सजझावहरू कायािन्वयन गनजिपनेमा यस्िो कायि हजनसकेको 
छैन। गि र्वगि वषिको लेखापरीक्षणमा िोर्कएको सीमाभन्दा बढी वषािन्िमा रकमान्िर गरेको, 
सरोकारवालाको गजनासो र सजझाव सङ्कलन गरी कायािन्वयन गनि हेलो सरकार कायिक्रम अशघ बढाएकोमा 
कायािन्वयन नगरेको, छारवशृत्तको अनजगमन नगरेको, र्वदेिी संस्थाबाट सम्बन्िन तलएका शिक्षण 
संस्थाहरूले पालना गनजिपने कायि नगरेकोमा कारबाही नगरेको, नयाँ िैशक्षक कायिक्रम सञ्चालन अनजमति 
तलएकाले पतन नवीकरण नगदाि कारबाही नगरेको लगायिका व्यहोरा यो वषि पतन दोहोररएका छन ्। 
र्वगिका व्यहोरा पजनरावशृत्त नहजने गरी कायिसम्पादन गनजिपदिछ । 

• बेरुजू शस्थति — यो वषि मन्रालय र मािहिसमेिका तनकायको लेखापरीक्षणबाट देशखएको बेरुजूको शस्थति 
देहाय अनजसार छिः 

➢ सरकारी कायािलयिफि  ५२ तनकायमा रू.१ अबि ८ करोड ३२ लाख ९४ हजार बेरुजू देशखएकोमा 
प्रारशम्भक प्रतिवेदन उपलधि गराएपतछ ४ तनकायले रू.७३ लाख ७६ हजार फस्यौट गरेकोले रू.१ 
अबि ७ करोड ५९ लाख १८ हजार बेरुजू बाँकी रहेको छ । सोमध्ये रू.५९ लाख ९९ हजार म्याद 
नाघेको पेश्की रहेको छ । यस सम्बन्िी र्ववरण अनजसूर्ी 15 मा छ । 

➢ संगठठि, अन्य संस्था र सतमति १४१ िफि  रू.८ अबि ९३ करोड २६ लाख ३३ हजार बेरुजू 
देशखएकोमा प्रारशम्भक प्रतिवेदन उपलधि गराएपतछ ४ तनकायले रू.३ अबि ७३ करोड ८८ लाख ८६ 
हजार फस्यौट गरेकोले रू.५ अबि १९ करोड ३७ लाख ४७ हजार बाँकी रहेको छ । सोमध्ये 
रू.३८ करोड ४८ लाख ७ हजार म्याद नाघेको पेश्की रहेको छ । यस सम्बन्िी र्ववरण अनजसूर्ी 
16 मा छ ।  
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श्रम, रोजगार िथा सामाजजक सरुक्षा मन्रालय 

नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोजजम मन्रालयको कायिक्षेरमा श्रम िथा 
रोजगारसम्बन्धी नीति, कानून योजना िथा कायिक्रमको िजुिमा कायािन्वयन, समन्वय, अनगुमन र मूल्याङ्कन, श्रम 
शजि र श्रम बजारसम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान, िथ्याङ्क सङ्कलन िथा र्वश्लषेण, श्रमसम्बन्धी रार्िय अन्िरािर्िय 
संघ संस्थाहरूसँग सम्पकि  र सम्बन्ध, श्रतमक र व्यवस्थापकबीचको सम्बन्ध, रोजगार, सेवा िथा श्रतमक आपूतिि, 
व्यावसार्यक िातलमको सञ्चालन, समन्वय िथा प्रविद्धन, श्रतमकहरूको सामाजजक सरुक्षा, र्वदेशीहरूका लातग श्रम 
स्वीकृति, श्रम प्रशासन र व्यवस्थापन, श्रतमकलाई उपलब्ध गराइने बोनस, रोजगारी तसजिनासम्बन्धी कायिमा 
समन्वयलगायिका कायि रहेका छन ्। सरकारी कायािलय िथा संतगठि संस्थासमेि २4 तनकायबाट कायि 
सम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ । 

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मािहिसमेि 2१ सरकारी कायािलयको तनम्नानसुार रू.6 अबि 75 
करोड 30 लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ: 

(रू. लाखमा) 
र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य  करोबार जम्मा 
1,6२,१९ ८,३८ 5,02,56 २,१७ 6,७५,३० 

उजल्लजखि लेखापरीक्षण रकममा यस मन्रालयमा र्वतनयोजन भएको प्रधानमन्री रोजगार कायिक्रमबाट 
स्थानीय िहलाई हस्िान्िरण भएको रू.२ अबि ८० करोड २० लाख ६२ हजार समावेश छैन । 

2. अन्य संस्था - यो वषि 3 अन्य संस्थाको रू.4३ अबि २० करोड २ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न 
गररएको छ ।  

3. वार्षिक कायिक्रम र प्रगति - मन्रालयको वार्षिक लक्ष्य प्रगति जस्थति तनम्नानसुार छ: 
कायिक्रम इकाई लक्ष्य प्रगति प्रगति प्रतिशि 

श्रम अतडट संख्या ३,००० २,३१२ 77 
सामाजजक सरुक्षा कोषमा लाभग्राहीको संख्या  संख्या ५,००,००० १,७७,०८० 35 
सामाजजक सरुक्षा योजनामा समावशे हनु े रोजगारदािाको संख्या  संख्या ५०,००० १४,९७१ 30 
रोजगारमूलक िातलम(िीनै िहको सहकायिमा) जना ३०,००० प्राप्त नभएको - 

थप रोजगारी तसजिना  जना  ६,००,००० १,६९,७२५ 28 
व्यावसार्यक सीपमूलक िातलम तलनेको संख्या जना  ३२,३४० ११,००७ 34 
श्रम कानून पररपालनाको अनगुमन ( न्यूनिम पाररश्रतमक समेि) प्रतिष्ठान ३,००० १,८३० 61 

उजल्लजखि िातलकाअनसुार मन्रालयबाट सम्पादन गने गरी तनधािरण भएका लक्ष्यहरूको प्रगति 
न्यून देजखन्छ । प्रधानमन्री रोजगार कायिक्रमबाट दईु लाख र साविजतनक, तनजीलगायि र्वशेष क्षेरको 
कायिक्रमबाट ४ लाखसमेि ६ लाख रोजगारी तसजिना गने लक्ष्य रहकोमा प्रधानमन्री रोजगार 
कायिक्रमिर्ि को प्रगति र्ववरण पेस भए पतन अन्य तनकायको िथ्याङ्क पेस भएको छैन । वार्षिक 
कायिक्रमबमोजजम प्रगति हातसल गनि जजम्मेवार पदातधकारीहरूलाई कानूनबमोजजम उत्तरदायी बनाउन 
आवश्यक देजखन्छ । 
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4. आवतधक योजना कायािन्वयन - पन्रौँ योजनाले र्वक्रम सम्वि ्२१०० सम्म “समदृ्ध नेपाल सखुी नेपाली” 
को सोचसर्हिको सखुी नागररक बसोबास गने मलुकुमा स्िरोन्नति गने दीघिकालीन सोच राखेको छ । 
दीघिकालीन सोच प्रातप्तका लातग मन्रालयसँग सम्बजन्धि प्रमखु १० सूचकमध्ये पन्रौँ योजनामा ७ नतिजा 
सूचकको पररमाणात्मक लक्ष्य िोर्कएकोमा २०७७।७८ को प्रगति तनम्नानसुार छ: 

क्र.सं. सूचक एकाई लक्ष्य प्रगति 
प्रगति  
प्रतिशि 

१ वैदेजशक रोजगारीका गन्िब्य मलुकुमा दूिावासबाट सेल्टर हाउस सञ्चालन संख्या 9 5 55 
२ वैदेजशक रोजगारीका लातग ब्यवसार्यक सीपमूलक िातलम प्राप्त ब्यजि जना 20 हजार 11007 ५५.03 
४ सामाजजक सरुक्षा योजनामा समावशे हनु ेप्रतिष्ठान र रोजगारदािाको संख्या संख्या 50 हजार 14971 30 
५ ददपक्षीय श्रम सम्झौिा वा समझदारी भएका मलुकु संख्या 14 9 ६४ 
६ रोजगारीमा औपचाररक के्षरको र्हस्सा प्रतिशि 43 36.5 ८५ 
७ श्रमशजि सहभातगिा दर (15 वषि भन्दा मातथ) प्रतिशि 44 38.5 ८७ 

योजनामा मानव संसाधनको र्वकास र उपयोगमा सरकारी, सामदुार्यक र तनजी क्षरेबीच 
साझेदारी र सहकायि गरी जनशजि प्रक्षेपणका आधारमा प्राथतमकिा प्राप्त क्षेरहरूमा सरकारी लगानी 
वरृ्द्ध गने एवं सरकारी र तनजी क्षेरबीचको साझेदारी िथा कपोरेट सामाजजक उत्तरदार्यत्वको अवधारणामा 
आधाररि भई मानव संसाधनको र्वकास र उपयोगमा तनजी क्षेरलाई उत्प्ररेरि गररने उल्लेख भएपतन 
मन्रालयले सोअनरुूप बजेट िथा कायिक्रम िजुिमा गरेको छैन।आवतधक योजनाअनसुार कायिक्रम िजुिमा 
गरी कायािन्वयन गनुिपदिछ । 

5. बजेट विव्य कायािन्वयन - बजेट विव्य २०७७।७८ मा बजारमा प्रवेश गने नयाँ श्रतमक, कोतभड-

१९ को महामारीबाट रोजगार गमुाएका असंगदठि क्षेरका श्रतमक र सो कारण रोजगारी गमुाई वैदेजशक 
रोजगारीबाट र्र्कि एका श्रतमकसमेि ७५ हजार व्यजिलाई रोजगारी ददलाउन प्रार्वतधक िथा व्यवसार्यक 
जशक्षा एवं िातलम प्रदायक संस्थाको सदुृढीकरण गरी सीपमूलक िातलम प्रदान गनि रू.४ अबि ३५ 
करोड र्वतनयोजन गररएकोमा खचि भएको छैन । त्यसैगरी तनजी क्षेरलाई आवश्यक पने श्रतमक सूचना 
बैङ्कबाट तसर्ाररस भएका ५० हजार श्रतमकलाई रोजगारमूलक िातलम प्रदान गरी सोही व्यजिलाई 
न्यूनिम दईु वषि रोजगारी सतुनजिि भएमा बढीमा िीन मर्हनासम्मको िातलम अवतधको न्यूनिम 
पाररश्रतमकको ५० प्रतिशिले रू.१ अबि सम्बजन्धि प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउन बजेट व्यवस्था गरेकोमा 
कायािन्वयन भएको छैन । बजेट विव्यमा समावेश गररएका कायिक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयन 
गनुिपदिछ । 

6. ददगो र्वकास लक्ष्य - ददगो र्वकासका लक्ष्यमध्ये श्रम िथा रोजगारसँग सम्बजन्धि बेरोजगारी घटाउने, 
बालश्रम उन्मूलन गने, प्रवासी कामदारहरूको श्रतमक अतधकारको रक्षा गने लगायिका ५ पररमाणात्मक 
लक्ष्य िथा १० सूचक तनधािरण भएकोमा नतिजा कायािन्वयन खलु्ने प्रगति प्रतिवेदन ियार नगरेकोले 
सोको कायािन्वयन जस्थति यर्कन हनु सकेन । ददगो र्वकासका लक्ष्यहरूको प्रभावकारी कायािन्वयन 
गनुिपछि। 

7. नीति िजुिमा र कायािन्वयन - नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ अनसुार श्रम, रोजगार 
िथा सामाजजक सरुक्षासम्बन्धी नीति िजुिमा, कायािन्वयन, अनगुमन िथा मूल्याङ्कन र पररमाजिन गने 
जजम्मेवारी मन्रालयको हो । मन्रालयअन्िगिि रार्िय रोजगार नीति, २०७१, वैदेजशक रोजगार नीति, 
२०६८ कायािन्वयनमा रहेका छन ्। रोजगारीका लातग र्वदेश गएका नागररक मध्ये ९४ प्रतिशि अदक्ष 
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र अधिदक्ष कामदार रहेका छन ्। वैदेजशक रोजगारमा पठाउँदा  ७ ददनको सामान्य अतभमखुीकरण 
िातलम  ददने व्यवस्था  कायािन्वयन भए पतन मन्रालयले सीपमूलक  िातलम ददने व्यवस्था तमलाएको 
छैन । वैदेजशक रोजगार नीति ५ वषेमा समीक्षा गने उल्लेख भए िापतन कायािन्वयनमा आएको ११ 
वषिसम्म पतन नीतिको समीक्षा भएको छैन । 

8. प्रार्वतधक सहायिा - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ को तनयम १७ 
मा केन्रीय तनकायले आफ्नो बजेट िथा कायिक्रमसँग सम्बजन्धि वैदेजशक सहायिा सम्झौिाबमोजजम प्राप्त 
हनेु नगद िथा वस्िगुि सहायिालाई वार्षिक बजेट िथा कायिक्रममा समावेश गनुिपने व्यवस्था 
छ। सरुजक्षि आप्रवासन पररयोजना सञ्चालनका लातग सोझै भिुानीअन्िगिि रू.२२ करोड ६३ लाख २५ 
हजार मन्रालयको बजेटमा समावेश गरी खचि गरेपतन एक गैरसरकारी संस्थामार्ि ि खचि गरेको रू.१७ 
करोड ४३ लाख ९९ हजार नेपाल सरकारको लेखा प्रणालीमा लेखाङ्कन गरेको छैन ।  

9. र्ववाद समाधान - श्रम तनयमावली, २०७५ को तनयम १६२ मा कुनै व्यजि िथा रोजगारदािा, श्रतमक 
वा पदातधकारीले श्रम ऐन र तनयम र्वपरीि कायि गरेमा सो कायिबाट मकाि पने पक्षले सो कायि भए 
गरेको तमतिले ६ मर्हनातभर तनणिय गने तनकायमा उजरुी ददनसक्ने व्यवस्था छ । अधिन्यार्यक तनकायको 
रूपमा रहेको वैदेजशक रोजगार न्यायाधीकरणमा ४२८, श्रम िथा व्यवसायजन्य सरुक्षण र्वभागमा १ 
हजार ३६ र वैदेजशक रोजगार र्वभागमा ४३१ मदु्दा परेकोमा क्रमश ५६.११, ५१.२५ र २४.३६ 
प्रतिशिमार र्स्यौट भएको देजखन्छ । िसथि प्राप्त उजरुीको र्वषयलाई प्राथतमकिामा राखी समयमा 
र्कनारा लगाउनपुदिछ ।   

10. रोजगारी तसजिना - यस वषिको नीति िथा कायिक्रममा प्रधानमन्री रोजगार कायिक्रमको कायािन्वयन र 
साविजतनक िथा तनजी क्षेरबाट हनेु र्क्रयाकलापबाट ६ लाख रोजगारी तसजिना गने उल्लेख छ। साना 
र्कसान र्वकास लघरु्वत्त संस्थामार्ि ि सञ्चातलि साना र्कसान कजाि कायिक्रमबाट थप ४० हजार, यवुा 
स्वरोजगार कोषको स्वरोजगार कजाि कायिक्रमबाट थप १२ हजार, गरीबका लातग लघ ुउद्यमलगायि 
उद्योग क्षेरका कायिक्रमबाट १ लाख १७ हजार, वन पैदावारमा आधाररि उद्यम, कृर्ष वन, नसिरी 
स्थापना िथा वकृ्षारोपण, संरजक्षि क्षरे, जडीबटुी उत्पादन िथा प्रशोधनलगायि कायिक्रमबाट थप ३० 
हजार रोजगारी तसजिना गने उल्लेख भए पतन रोजगार िथा स्वरोजगारको एकीकृि र्ववरण ियार गरेको 
छैन । 

     गररबी तनवारण कोषमार्ि ि ६४ जजल्लाका ३२ हजारभन्दा बढी सामदुार्यक संस्थाले पररचालन 
गरेको रू.36 अबि घमु्िीकोषलाई बीउ पुजँीको रूपमा उपयोग गरी स्थानीयस्िरमा आतथिक गतिर्वतध 
सञ्चालन गनि यी संस्थालाई सहकारीकरण गरी कृर्ष, लघ ुिथा साना उद्योग  क्षेरमा थप १ लाख ५० 
हजार रोजगारी तसजिना गने उल्लेख गरेपतन यो वषि गररबी तनवारण कोष खारेज भइसकेको छ । श्रम 
बजारमा प्रत्येक वषि थप भएको जनशजि र रोजगारीको अवस्था र्वश्लषेण गनि समेि लक्ष्य प्रातप्तको 
मूल्याङ्कन गनुिपदिछ ।  

11. सीपमूलक िातलम - वैदेजशक रोजगार ऐन, २०६४ को दर्ा ३३(१) मा वैदेजशक रोजगारमा जाने 
कामदारलाई सीपमूलक िातलम प्रदान गनि वैदेजशक रोजगार कल्याणकारी कोषको प्रयोग गररने उल्लेख 
छ । वैदेजशक रोजगारीमा 2०७५।७६ मा ५ लाख ९ हजार, 2०७६।७७ मा ३ लाख ६८ हजार 
र 2०७७।७८ मा १ लाख ६७ हजारसमेि १० लाख ४४ हजार गएकोमा िीन वषिमा क्रमश: ११०, 
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१ हजार ११८  र ३ हजार २९० समेि ४ हजार ५१८ जनालाई मार सीपमूलक िातलम प्रदान 
गरेको िथ्याङ्क प्राप्त भएको छ । उजल्लजखि िथ्याङ्कअनसुार वैदेजशक रोजगारमा जाने कामदारमध्ये 
०.43 प्रतिशिले मार  सीपमूलक िातलम तलएका छन ्। वैदेजशक रोजगार बोडिले वैदेजशक रोजगारीमा 
जाने कामदारको िातलमसमेिमा उपयोग गनुिपने रू.५ अबि ३५ करोड मदु्दिी खािामा तनजरक्रय राखेको 
छ । सीपमूलक िातलम ददई दक्ष जनशजि वैदेजशक रोजगारीमा पठाई र्वप्रषेण लगायि अन्य लाभ 
अतभवरृ्द्धका लातग कोषको रकम पररचालन गनुि उपयिु हनेु देजखन्छ । 

12. वैदेजशक रोजगार बचिपर - र्वप्रषेणलाई उत्पादनमूलक क्षरेमा लगानी गने उदे्दश्यले नेपाल सरकारले 
२०६६।६७ देजख वैदेजशक रोजगार बचिपरको योजना ल्याएको देजखन्छ । यो वषिसम्म रू.१३ अबि 
८ करोड ७९ लाख बचिपरबाट स्रोि सङ्कलन गने लक्ष्य रहेकोमा रू.६३ करोड ९३ लाख मार 
सङ्कलन भएको छ । सरकारले घोषणा गरेको लक्ष्यको िलुनामा ४.८८ प्रतिशिमार बचि रकम सङ्कलन 
भएकोले घोर्षि कायिक्रमको प्रभावकारी कायािन्वयन भएको छैन । बचि रकममा प्रदान गररने 
प्रतिर्ललाई समय सापेक्ष बनाई र्वप्रषेणको पररचालन गनुिपदिछ । 

13. रार्ियस्िरको कल्याणकारी कोष - बोनस ऐन, २०३० को दर्ा १३ मा बोनसबापि छुट्टाइएको 
रकमबाट बोनस र्विरण गरी बचि भएको ३० प्रतिशि रकम योगदानमा आधाररि सामाजजक सरुक्षा 
कोषमा पठाउने व्यवस्था भएअनरुूप हालसम्म रू.१४ अबि २४ करोड रार्ियस्िरको कल्याणकारी 
कोषमार्ि ि ् पठाएको देजखन्छ। सो रकम सामाजजक सरुक्षा कोषमा सोझै प्राप्त गने व्यवस्था गरी 
उदे्दश्यअनसुार खचि गनुिपदिछ ।   

14. प्रधानमन्री रोजगार कायिक्रम - रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ र तनयमावली, २०७५ कायािन्वयन 
गनि प्रधानमन्री रोजगार कायिक्रम सञ्चालन भएको छ । यससम्बन्धी व्यहोरा तनम्नानसुार छन:् 

14.1. नेपाल सरकारले २०५५ देजख नै रोजगार प्रवद्धिन कायिक्रम सञ्चालन गदै आएकोमा उि कायिक्रमको कायि 
सम्पादन नतिजा र्वश्लषेण नगरी प्रधानमन्री रोजगार कायिक्रम सञ्चालन गरेकोले कायिक्रममा दोहोरो परेको 
व्यहोरा गि वषिको प्रतिवेदनमा औलँ्याएको तथयो । यो कायिक्रममा गि वषिसम्म नेपाल सरकारको स्रोिबाट 
रू.४ अबि ५ करोड ६४ लाख खचि भएको देजखन्छ । उि रकम खचि गदाि नेपाल सरकारले गि र्वगि 
वषिहरूमा सम्पादन गरेको कायिक्रम र खचिलाई ध्यान नददई छुटै्ट आयोजनाका लातग प्रधानमन्री रोजगार 
कायिक्रमबाट रू.७८ अबि १७ करोड र यवुा रोजगारीका लातग रुपान्िरण आयोजनामार्ि ि आई.डी.ए.को 
ऋण सहयोग रू.६८ अबि ७४ करोडसमेि रू.१ खबि ४६ अबि ९१ करोड खचि गने लक्ष्य रहेकोमा यो 
वषि स्थानीय िहलाई तनकासा ददएको समेि रू.३ अबि ७५ करोड ६८ लाख ४ हजार खचि भएको देजखन्छ। 
आयोजना सञ्चालनको ढाँचा पटक पटक पररवििन गनुि उपयिु देजखएन । कायिक्रमको स्पष्ट कायियोजना 
ियार गरी समयावतध तनधािरण गरेर कायि सम्पादन गनुिपदिछ । 

14.2. स्थानीयस्िरमा रोजगारी प्रवद्धिनका लातग साविजतनक तनमािण कायिहरूमा सम्भव भएसम्म श्रममूलक 
प्रर्वतधको प्रयोग गने कायिक्रमको रणनीति भए पतन स्थानीय िहका २ हजार २०८ व्यजिसँग अन्िरर्क्रया 
गने बाहेक अन्य कायि भएको छैन । रोजगारी तसजिनाका लातग उद्योग, प्रतिष्ठानहरूलाई प्रोत्साहन र 
सहयोग गने र्क्रयाकलाप समावेश गरेको भए पतन सोको कायािन्वयन गरेको छैन । रोजगारीबाट वजञ्चि 
रहेका बेरोजगाररूका लातग स्वरोजगार प्रवद्धिन गनि श्रम बजारलाई आवश्यक पने श्रतमकहरूको सवेक्षण, 
रोजगारीका लातग सीप र्वकास, सहतुलयिपूणि ऋण, परामशि, सूचना िथा जानकारीलगायिका सहयोग 
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उपलब्ध गराउने कायि हालसम्म शरुु भएको छैन । कायिक्रमले तलएका नीति र रणनीतिहरूको 
प्रभावकारी कायािन्वयन गरी उदे्दश्य हातसल गनुिपदिछ । 

14.3. प्रधानमन्री रोजगार कायिक्रम सञ्चालन गनि ७५३ स्थानीय िहलाई प्रति स्थानीय िह रू.५१ लाख ७३ 
हजारका दरले रू.३ अबि ८९ करोड ३० लाख १० हजार बजेट व्यवस्था गरेकोमा ६५ स्थानीय िहले 
कायिक्रम सञ्चालन नै गरेका छैनन ्। त्यसैगरी ५७५ स्थानीय िहले र्वतनयोजजि बजेटको िलुनामा 
रू.६६ हजार देजख रू.५१ लाख ६९ हजारसम्मको र्हसाबले रू.२ अबि ८० करोड २० लाख खचि 
गरेको देजखन्छ । खचिको र्वश्लषेण गदाि लगानी मैरी, उत्पादनमा बढोत्तरी भई प्रतिर्ल आउने कायिक्रममा 
जोड ददनपुनेमा १०० ददने रोजगारी उल्लेख गरी तसँचाइ कुलो सर्ाइ, बाटो घाटो ममिि जस्िा अनतु्पादक 
कायिक्रममा खचि गरेको देजखन्छ । कायिक्रम नै सञ्चालन नभएको िथा पूणिरूपमा सञ्चालन नगरेको 
अवस्थाले लजक्षि प्रतिर्ल प्राप्त भएको छैन । स्वीकृि कायिक्रमको अधीनमा रही प्रतिर्लयिु कायि 
योजना बनाई कायािन्वयन गनुिपछि ।  

14.4. रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्थापना गरी  रोजगारीसम्बन्धी िथ्याङ्क अद्यावतधक र उपयोग गने नीति 
रहेकोमा सोसम्बन्धी िथ्याङ्क अद्यावतधक गरेको छैन । उि सूचना प्रणालीमा सूचीकृि ७ लाख ५२ हजार 
९८३ जना बेरोजगारमध्ये १ लाख ६९ हजार ७२५ जनाले कामका लातग पाररश्रतमकमार्ि ि ्रोजगार पाएको 
उल्लेख छ । स्थानीय िहमा रोजगार सेवा केन्रले बेरोजगारको िथ्याङ्क सङ्कलन, पर्हचान र सूचीकरण, लगि, 
रोजगारदािासँग समन्वय र सहकायिका माध्यमबाट थप  रोजगारी तसजिनामा उल्लेखनीय योगदान पगु्न सकेको 
देजखँदैन । रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई स्िरोन्नति र अद्यावतधक गनुिपदिछ । 

14.5. प्रधानमन्री रोजगार कायिक्रम सञ्चालन तनदेजशका, २०७५ को बुदँा ८७ मा सो कायिक्रमअन्िगिि 
श्रतमकलाई काममा खटाउँदा रोजगार सेवा केन्रमा दघुिटना बीमा गनुिपने व्यवस्था भएकोमा 
२०७८।९।३० मा कायिर्वतधमा भएको दोस्रो संशोधनबाट मन्रालयले एकमषु्ट बीमा गनि सक्ने गरी 
संशोधन भएको छ । मन्रालयले २ लाख श्रतमकको २०७७ पौषदेजख २०७८ असार मसान्िसम्मको 
दघुिटना बीमा गरी रू.१ करोड ९५ लाख खचि लेखेको छ । यो वषि १०० ददन रोजगारीका लातग 
२१० ददनको बीमा र्प्रतमयम भिुानी गदाि बीमा गनुि नपने अवतधको लातग  रू.८७ लाख ७५ हजार  
खचि गरेको छ । रोजगारीमा संलग्न अवतध र संख्याको आधारमा बीमा शलु्क भिुानी गनुिपदिछ।   

15. कायिक्रम सञ्चालन  -  स्थानीयस्िरमा सञ्चालन हनेु सडक, तसँचाइ र  खानेपानीसम्बन्धी कायिमा २ लाख 
व्यजिलाई १०० ददनको रोजगारीको लातग रू.३ अबि ८९ करोड,  यवुालाई कृर्षमा आकर्षिि गनि र 
उपकरण खररदका लातग रू.३ अबि २२ करोड,  प्रजशक्षाथी कामदारका लातग रू.४ अबि ३४ करोड,  यवुा 
सीप र्वकास िातलमका लातग रू.१ अबिसमेि रू.1२ अबि खचि गने गरी कायिक्रम स्वीकृि गरेको छ। 
ग्रामीण क्षरेको रोजगारी तसजिनाको प्रमख ुमाध्यम कृर्ष र लघ ुउद्यम भए पतन यसलाई प्राथतमकिा 
नददई १०० ददन रोजगारको कायिक्रममार्ि ि ्दैतनक ज्यालादारीमा काममा लगाएकोले यसले दीघिकालीन 
रोजगारीमा योगदान गनि नसक्ने हुँदा कायिक्रममा सधुार गनुिपने देजखन्छ । 

श्रम िथा व्यवसाय जन्य सरुक्षा र्वभाग 

देशतभर श्रम सम्बन्धको र्वकास, श्रतमक हक र्हि प्रवद्धिन, आन्िररक श्रम बजार सवेक्षण, श्रम सम्बजन्ध 
र्वषयहरूमा राय प्रतिर्क्रया उपलब्ध गराउने,  श्रमसम्बन्धी र्वषयका िथ्याङ्क एवं सूचनाहरू उपलब्ध गराउने 
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लगायिका श्रम प्रशासनसम्बन्धी कायि र्वभागले गदै आएको छ । उि कायि सम्पादनका लातग यो वषि रू.१७ 
करोड ५२ लाख ५० हजार बजेट व्यवस्था भएकोमा रू.११ करोड ८५ लाख ९२ हजार खचि भएको छ । 

16. श्रम िथा व्यवसायजन्य सरुक्षा - श्रम तनयमावली, २०७५ को पररच्छेद १५ मा व्यवसायजन्य सरुक्षा 
िथा  श्रम मापदण्ड पालना भए नभएको, कायिस्थलको लातग अतधकिम ध्वतनको स्िर मापदण्ड, २०७३ 
पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा अनगुमन गनुिपने व्यवस्था छ । र्वभाग र अन्िगििका तनकायले १ हजार 
८३० प्रतिष्ठानको तनरीक्षण गरी प्रतिवेदन ियार गरेकोमा ध्वतनको स्िर मापन गने यन्र उपकरण प्रयोग 
गरेका छैनन ्। श्रम तनयमावलीको पालना नगने प्रतिष्ठानहरूलाई सधुार गनि तनदेशन ददए पतन कायािन्वयन 
भएको छैन । तनरीक्षण टोलीले ध्वतनको स्िर मापन उपकरणसर्हि तनरीक्षण अनगुमन गरी तनरीक्षण 
कायि प्रभावकारी बनाउनपुदिछ । 

17. श्रम दक्षिा प्रतिस्थापन - स्वदेशी िथा र्वदेशी श्रम बजारमा प्रतिस्पधी, दक्ष एवं सीपयिु जनशजिको 
उत्पादन गनि  र्वदेशी लगानीमा स्थार्पि उद्योगले श्रम दक्षिा प्रतिस्थापन गनि गैर नेपाली नागररकलाई 
श्रम स्वीकृति प्रदान गदाि प्रतिस्थापन योजना पेस गनुिपने व्यवस्था छ । सो योजनाअनसुार र्वभागले 
नेपाली कामदारलाई दक्ष बनाई प्रतिस्थापन गरे नगरेको अतभलेख राखेको छैन । यसबाट र्वदेशी 
कामदारलाई प्रतिस्थापन गरी स्वदेशी कामदारलाई दक्ष बनाएको सम्बन्धमा समीक्षा र मूल्याङ्कन 
नभएकोले श्रम दक्षिा प्रतिस्थापनको कायि प्रभावकारी भएको छैन ।उि व्यवस्थाको  प्रभावकारी 
कायािन्वयन गनुिपदिछ। 

18. बालश्रम तनवारण - बालश्रम तनवारण सम्बन्धी रार्िय गरुुयोजना, २०७५-२०८५ कायािन्वयनको लातग 
मन्रालयले २०७७।७८ मा २६ स्थानीय िहलाई बालश्रम मिु स्थानीय िह घोषणा गनुि पूवि प्रति 
स्थानीय िह रू.३ लाखका दरले रू.७८ लाख अनदुान ददएको छ । र्वभागले १ हजार ७६२ प्रतिष्ठान 
आर्ैँ ले तनरीक्षण अनगुमन गदाि बालश्रम तनवारणको पक्ष समेि उल्लेख गरेको छ । यस्िो अवस्थामा 
स्थानीय िहलाई सो प्रयोजनका लातग ददएको रकमको औजचत्य देजखँदैन । अनदुान रकमको खचि 
प्रयोजन खलुाई बालश्रम तनवारण भएको सतुनजिििा हनेु व्यवस्था तमलाउनपुदिछ । 

वैदेजशक रोजगार र्वभाग 

वैदेजशक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजजम र्वभागले वैदेजशक रोजगार अनमुति ददने, अनमुति नवीकरण गने, 
अनगुमन गने, वैदेजशक रोजगारीको सम्बन्धमा परेका उजरुीको आवश्यक जाँचबझु गने गराउने र क्षतिपूतिि 
भराउने लगायिका कायि गदै आएको छ  । 

19. वैदेजशक रोजगारको जस्थति  - वैदेजशक रोजगार ऐन, २०६४ को दर्ा ३ मा नेपाल सरकारले राजपरमा 
सूचना प्रकाजशि गरी वैदेजशक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गनि पाउने मलुकु िोक्ने उल्लेख छ । 
हालसम्म संस्थागि रूपमा ११० र व्यजिगि रूपमा १८२ देशमा वैदेजशक रोजगारीको लातग खलु्ला 
गरेकोमा हाल इराक र तलतबयामा रोक्का गरेको उल्लेख छ । संस्थागि, व्यजिगि, वैधातनकीकरण र 
नवीकरणसमेिबाट यस वषि १ लाख ६७ हजार व्यजि रोजगारीका लातग र्वदेश गएको देजखन्छ । 
रोजगारीमा गएका मध्ये १० देशसँग मार श्रम सम्झौिा भएको छ । रोजगार गन्िव्यमध्ये २८.१७ 
प्रतिशि कामदार पठाएको मलुकु साउदी अरेतबयासँग श्रम सम्झौिा भएको छैन । अन्य देशसँग पतन 
श्रम सम्झौिा गरी वैदेजशक रोजगारीलाई र्रार्कलो, सरुजक्षि र व्यवजस्थि बनाउनपुदिछ ।  
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20. उजरुी र्रर्ारक  - वैदेजशक रोजगारीको तसलतसलामा ठगीमा परेका व्यजिलाई र्वभागले उजरुीको 
आधारमा क्षतिपूतिि ददलाउने गरेको छ । यो वषि व्यजिगि उजरुी िर्ि  ४३१ उजरुीको रू.३४ करोड 
५ लाख ८८ हजार माग दाबी गरेकोमा २०१ उजरुीको रू.१७ करोड ९२ लाख ५२ हजार तबगो 
दाबी गरी अदालिमा मदु्दा दायर गरेको छ । त्यसैगरी संस्थागििर्ि  यो वषि ३४९ उजरुीबाट रू.९७ 
करोड ४९ लाख ७ हजार माग दाबी गरेकोमा रू.२१ करोड ७ लाख ३५ हजार तबगो भराएको छ । 
वैदेजशक रोजगारसम्बन्धी कानूनी िथा नीतिगि व्यवस्थाको प्रभावकारी कायािन्वयन नहुँदा उजरुीको संख्या 
र पीतडिको दाबी रकम गि वषिको िलुनामा १२० प्रतिशिले बढेको छ । र्वभागमा पेस गरेका उजरुी 
सम्बन्धमा समयमा नै तनणिय भएको नदेजखँदा उजरुीहरूको समयमा अनसुन्धान िथा तनणिय गरी 
पीतडिलाई तछटो न्याय ददनपुदिछ ।  

व्यवसार्यक िथा सीप र्वकास िातलम प्रतिष्ठान 

श्रम बजारमा सीपमूलक जनशजि उपलब्ध गराउने उदे्दश्यले रोजगारमखुी अल्पकालीन सीपमूलक िातलम 
प्रदान गनि प्रतिष्ठानको स्थापना भएको हो । यो वषि प्रतिष्ठानको लातग रू.२० करोड ६५ लाख ६५ हजार बजेट 
व्यवस्था भएकोमा रू.२ करोड ७५ लाख ४२ हजार खचि भएको छ ।  

21. सीप  र्वकास िातलम – प्रतिष्ठानबाट यो वषि ६ हजार १०० जनालाई र्वतभन्न १७ प्रकारका सीपमूलक 
िातलम सञ्चालन गनि रू.१६ करोड ४२ लाख ५० हजार बजेट व्यवस्था भएकोमा ११ प्रकारका 
सीपमूलक िातलममार्ि ि ्५६३ लाई िातलम प्रदान गरी  रू.१ करोड ३४ लाख ७७ हजार खचि गरेको 
छ । कुक,  तसलाइ कटाइ, सेक्यरुरटी गाडिलगायि ७ प्रकारका िातलम सञ्चालन भएको छैन । सञ्चातलि 
सबै िातलमको प्रगति ५० प्रतिशिभन्दा कम रहेको छ । वैदेजशक रोजगारीमा गएका कामदार र्वषयगि 
िातलम तबना नै ९४ प्रतिशि अदक्ष र अधिदक्ष कामदारको रूपमा वैदेजशक रोजगारीमा गएको देजखन्छ। 
वैदेजशक रोजगारका लातग मागमा आधाररि िातलमको व्यवस्था गनुिपदिछ ।   

22. िातलम सञ्चालन लागि - प्रतिष्ठानले कोररयन भाषा परीक्षा उत्तीणि गरेका कामदारहरूलाई अतभमखुीकरण 
िातलम ददने गरेको छ । अतभमखुीकरण िातलम सञ्चालन गनि प्रति कामदार ६३ अमेररकी डलरका 
दरले रू.२ करोड ३० लाख ५७ हजार शलु्क तलई ६ ददनको ४८ कक्षामा ३ हजार ९७ जनालाई 
िातलम ददई रू.१ करोड ९३ लाख ४४ हजार खचि गरेको छ । प्रजशक्षाथीहरूबाट असलु गरेको 
रकमबाट यस वषिसम्म रू.१ करोड ७ लाख ४९ हजार बचि भएको देजखएकोले वैदेजशक रोजगारीमा 
जाने व्यजिबाट तलने शलु्कमा पनुरावलोकन गनुिपने देजखन्छ । 

अन्य संस्था  

सामाजजक सरुक्षा कोष  
कोषले योगदानमा आधाररि सामाजजक सरुक्षा ऐन, २०७४ अनसुार जम्मा भएको रकम र रार्िय स्िरको 

कल्याणकारी कोषबाट प्राप्त रकम व्यवस्थापन गदिछ । कोषको लातग यो वषि रू.२० करोड ४८ लाख ४ हजार 
बजेट व्यवस्था भएकोमा रू.१५ करोड ६१ लाख ९६ हजार खचि भएको छ। कोषले रू.३८ अबि ६८ करोड 
४२ लाख २३ हजारको र्वत्तीय र्ववरण  (वासलाि) पेस गरेको छ । 
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23. पहुँच र्वस्िार - श्रम ऐन, २०७४ ले रोजगारदािालाई ऐन प्रारम्भ भएको ६ मर्हनातभर सामाजजक सरुक्षा 
कोषमा सूचीकरण भइ सक्नपुने व्यवस्था गरेको छ । कोषमा २०७८ चैर मसान्िसम्म १७ हजार 
३७ प्रतिष्ठानमा कायिरि ३ लाख २७ हजार ७८४ श्रतमक सूचीकरण भए पतन योगदानकिाि श्रतमकको 
संख्या २ लाख १४ हजार ५५० रहेको छ । कोषमा योगदानकिािको 2077।78 सम्म रू.१५ अबि 
१९ करोड जम्मा भएको छ । कोष व्यवस्थापन संघीय सरकारले मार गरेको देजखँदा प्रदेश र स्थानीय 
िहसम्म यसको पहुँच परु् याउनपुछि। 

24. रकम तनकासा  - बजेट विव्य २०७७।७८ र २०७८।७९ मा कोतभड-१९  को कारणले  सामाजजक 
सरुक्षा कोषमा योगदानकिािहरूले जम्मा गनि नसकेको रकम  सरकारले जम्मा गररददने उल्लेख छ । 
उि व्यवस्थाअनसुार गि वषि रू.८५ करोड २३ लाख ४० हजार तनकासा भएको मध्ये रू.७९ करोड 
३ लाख १८ हजार योगदानकिािको खािामा जम्मा गरी रू.६ करोड २० लाख २२ हजार कोषमा 
बाँकी रहेको छ । उि रकम बाँकी रहेका योगदानकिािको खािामा जम्मा गनुिपदिछ । यो वषि २०७८ 
ज्येष्ठ र आषाढमा १ लाख ४८ हजार ६६७ श्रतमकको खािामा रू.१ अबि ४८ करोड ३५ लाख ६२ 
हजार जम्मा गने वार्षिक कायिक्रम रहेकोमा सोको कायािन्वयन भएको छैन । बजेट विव्यमा उजल्लजखि 
व्यवस्थाको कायािन्वयन हनु ुपदिछ ।   

25. लगानीको अवस्था - सामाजजक सरुक्षा कोष लगानी कायिर्वतध, २०७७ मा कोषले सरकारी ऋणपर, 
मदु्दिी तनक्षेप, शेयर, तडबेन्चर, म्यचुअुल र्ण्ड,  जस्थर सम्पति, योगदानकिाि सापटी आददमा लगानी गने 
व्यवस्था छ । यो वषिको अन्त्यमा २२ बैङ्कको मदु्दिी तनक्षपेमा रू.३४ अबि ९३ करोड ३४ लाख ७९ 
हजार िथा १० बैङ्कको तडबेन्चरमा रू.९४ करोड १६ लाख ६३ हजारसमेि जम्मा रू.३५ अबि ८७ 
करोड ५१ लाख ४२ हजार तनक्षपे र लगानी रहेको छ । कोषसँग रू.१ अबि १४ करोड ८५ लाख 
६२ हजार नगद िथा नगद जन्य सम्पजत्त रहेको छ । हाल बजारमा िरलिाको कारणले र्वत्तीय 
संस्थाहरूले तनक्षेपमा प्रदान गने ब्याजदर बर्ढरहेको पररप्रके्षमा तनक्षेपको सरुक्षा समेिलाई ध्यान ददई 
कोषको रकम अल्पकालीन िथा दीघिकालीन कायियोजना बनाई लगानी गनुिपदिछ । 

26. दाबी भिुानी - सामाजजक सरुक्षा योजना सञ्चालन कायिर्वतध, २०७५ मा योगदानकिािहरूलाई औषधी 
उपचार, स्वास्थ्य िथा माितृ्व सरुक्षा, दघुिटना िथा अशििा सरुक्षा, आजश्रि पररवार सरुक्षा, वदृ्धावस्था 
सरुक्षालगायिका सामाजजक सरुक्षा प्रदान गने उल्लेख छ। यो वषि औषतध उपचार, स्वास्थ्य िथा माितृ्व 
सरुक्षा योजनामा रू.४ करोड ८९ लाख २४ हजार, दघुिटना िथा अशििा सरुक्षा योजनामा रू.३८ 
लाख ५३ हजार, आजश्रि पररवार सरुक्षा योजनामा रू.४३ लाख २८ हजार र वदृ्धावस्था सरुक्षा योजनामा 
रू.९ करोड २६ लाख ९६ हजारसमेि रू.१४ करोड ९८ लाख १ हजार दाबी गने व्यजिलाई शोधभनाि 
गरेको छ । 

स्वास्थ्य संस्था छनौट िथा रकम भिुानीसम्बन्धी कायिर्वतध, २०७६ मा स्वास्थ्य संस्था छनौट 
र भिुानी प्रर्क्रयाबारे उल्लेख छ । कोषले स्वास्थ्य सरुक्षा योजना कायािन्वयन गनि प्रदेश १ मा १९, 
मधेश प्रदेशमा १६, वाग्मिी प्रदेशमा २१, गण्डकी प्रदेशमा ८, लजुम्बनी प्रदेशमा १४, कणािली प्रदेशमा 
१० र सदूुरपजिममा १७ अस्पिालहरूसँग सम्झौिा गरेकोमा उि अस्पिाल िराई िथा शहरी क्षेरमा 
केजन्रि रहेका छन ्। कायिर्वतधको बुदँा नं. ५ बमोजजम सेवाको लागिसमेि तनधािरण गरेको छैन । 
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सबै क्षेरका योगदानकिािलाई सरु्वधा हनेु अस्पिालहरू सूचीकृि वा सम्झौिा गरी स्वास्थ्य सेवाको लागि 
िोकी योजना सञ्चालन गनुिपदिछ । 

27. कायिक्रममा सूचीकरण - योगदानमा आधाररि सामाजजक सरुक्षा ऐन, २०७४ को दर्ा १९ बमोजजम 
सामाजजक सरुक्षा कोषमा सूचीकृि हनु २०७५।७।२६ मा राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी पटक पटक 
म्याद थप गरेको छ । सामाजजक सरुक्षाकोषले २०७७।७८ सम्म २ लाख ६८ हजार ९९८ श्रतमक 
र १६ हजार ५१९ रोजगारदािालाई सूचीकृि गरेको छ । बैङ्क िथा र्वत्तीय संस्था र केही अन्य 
क्षेरका कमिचारीहरू सामाजजक सरुक्षा कायिक्रममा आबद्ध हनु बाँकी रहेका छन ्। सबै रोजगारदािासँग 
समन्वय गरी कोषमा आवद्ध हनेु व्यवस्था गनुिपदिछ ।  

28. सामाजजक सरुक्षा कर - चाल ु वषिको बजेट विव्यमा वदृ्ध अवस्था पेन्सन, अशििा पेन्सन जस्िा 
सामाजजक सरुक्षाहरू क्रमशः र्वस्िार गदै लैजाने उल्लेख छ । पाररश्रतमक भिुानीमा १ प्रतिशि 
समाजजक सरुक्षा कर लगाइने व्यवस्थाबमोजजम २०६७।६८ देजख २०७७।७८ सम्म रू.४० अबि 
६५ करोड ९५ लाख जम्मा भएको छ । सो रकम रोजगारीमूलक र उत्पादनमूलक कायिमा खचि 
गनुिपदिछ ।  

29. बीमा - योगदानमा आधाररि सामाजजक सरुक्षा ऐन, २०७४ को दर्ा ६१ मा कोषले सञ्चालन  गरेको 
सामाजजक सरुक्षा कायिक्रमबापिको दार्यत्वको जोजखम वहन गनि बीमा वा पनुबीमा गराउन सक्ने व्यवस्था 
छ । कोषले यो वषि औषतध उपचार, स्वास्थ्य िथा माितृ्व सरुक्षा योजनाको रू.४ करोड ८९ लाख २४ 
हजार र दघुिटना िथा असििा सरुक्षा योजनाको रू.३८ लाख ५३ हजारसमेि रू.५ करोड २७ लाख ७७ 
हजार दाबी भिुानी गरेको छ । योगदानकिािको संख्या वरृ्द्धसँगै  दार्यत्व बढ्दै गएकोले जोजखम न्यूनीकरण 
गनि यस प्रकारका कायिक्रमको बीमा िथा पनुबीमा गराउनपुदिछ । 

वैदेजशक रोजगार बोडिको सजचवालय 

वैदेजशक रोजगार व्यवसायलाई सरुजक्षि,  व्यवजस्थि र मयािददि बनाउने िथा वैदेजशक रोजगारमा जाने 
कामदारको हकर्हिको संरक्षण गने उदे्दश्यले २०६५ सालमा वैदेजशक रोजगार बोडिको गठन भएको हो । 
बोडिको लातग यो वषि रू.१ अबि ८८ करोड ४४ लाखको कायिक्रम स्वीकृि भएकोमा  रू.९७ करोड ७० लाख 
६२ हजार खचि भएको छ ।  

30. कायिक्रम िथा प्रगति - वैदेजशक रोजगार प्रवद्धिन बोडिको कायि सञ्चालन तनदेजशका, २०६८ को बुदँा 
१३ मा प्रगति र्ववरण समीक्षा गने व्यवस्था छ । बोडिले २०७७।७८ मा स्वीकृि गरेको लक्ष्य िथा 
प्रगति प्रतिवेदनअनसुार कोतभड-१९ लगायिका कारणले अलपर परेका श्रतमक उद्धारका लातग रू.७५ 
करोड बजेट व्यवस्था गरेकोमा रू.२ करोड ३८ लाख ७२ हजार, पनुएिकीकरण िथा पनुस्थािपनाका 
लातग रू.१५ करोड र्वतनयोजन भएकोमा रू.३ करोड ५४ लाख ७० हजार र पूवि प्रस्थान अतभमखुीकरण 
िातलमका लातग रू.१ करोड १० लाख र्वतनयोजन भएकोमा रू.२५ लाख ४१ हजार खचि भएको छ। 
नीति िथा कायियोजना तनमािण गने कायि यो वषि सम्पादन गरेको देजखएन। कोतभड-१९ महामारीको 
अवस्थामा नागररक राहि िथा पनुस्थािपना जस्िा कायि बोडिबाट अपेक्षाकृि रूपमा सम्पादन भएको छैन। 
स्वीकृि  कायिक्रमअनसुार िोर्कएको लक्ष्य प्रगति हातसल हनेु गरी कायिसम्पादन प्रभावकारी बनाउनपुदिछ । 
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31. कानूनको पालना - वैदेजशक रोजगार ऐन, २०६४ को दर्ा ३९ ले अन्िरािर्िय श्रम बजारको अध्ययन 
गने गराउने र नयाँ श्रम बजारको खोजी गने, र्र्कि एका कामदारको सीप, पुजँी र तनजले तसकेको प्रर्वतध 
उपयोग गरी राि र्हिमा लगाउने कायिक्रम िजुिमा, कायािन्वयन, अनगुमन र मूल्याङ्कन गने, वैदेजशक 
रोजगार व्यवसायलाई सरुजक्षि, व्यवजस्थि र मयािददि बनाउन िथा वैदेजशक रोजगारमा जाने कामदार र 
वैदेजशक रोजगार व्यवसायीको हकर्हिको संरक्षण गने नीति िजुिमा गरी नेपाल सरकार समक्ष पेस गने, 

कामदारले कमाएको आय सरल र सलुभ िररकाले नेपाल तभत्र्याउने सम्बन्धमा आवश्यक परामशि ददने 
लगायिका काम कििव्य र अतधकार बोडिलाई ददएको छ ।बोडिले दीघिकालीन प्रभाव पाने  यस्िा 
कायिक्रममा लगानी गरेको देजखएन । ऐनले िोकेको कायि जजम्मेवारी पूरा गरी बोडिको कायि सम्पादनलाई 
प्रभावकारी बनाउनपुदिछ । 

32. आतथिक सहायिा  - श्रम स्वीकृति तलई वैदेजशक रोजगारीमा जाने श्रतमक रोजगारीको क्रममा मतृ्य ुभएका 
श्रतमकका हकवालालाई बोडिबाट २०७६।७७ मा १७ मर्हला र ५६२ परुुषसर्हि ५७९ श्रतमकको 
क्षतिपूतििबापि रू.८१ करोड १० लाख १७ हजार आतथिक सहायिा प्रदान भएकोमा २०७७।७८ मा 
२७ मर्हला र १ हजार ७२ परुुषसर्हि १ हजार ९९ श्रतमकको क्षतिपूतििबापि रू.७० करोड २५ 
लाख ८५ हजार आतथिक सहायिा प्रदान गरेको छ । मतृ्य ुहनेु श्रतमकलाई रू.७ लाख र अङ्गभङ्ग वा 
चोटपटकबापि बीमामा उजल्लजखि दरमा आतथिक सहायिा प्रदान हनेु गरेको छ । उजल्लजखि जस्थतिले 
र्वदेशमा अङ्गभङ्ग िथा मतृ्य ु हनेु श्रतमकको संख्या बढी रहेकोले बोडिले जोजखम न्यूनीकरण हनेु 
प्रवद्धिनात्मक कायिक्रमहरू सञ्चालन गनुिपदिछ ।  

अनगुमन िथा बेरुजू 

• अनगुमन -  र्वगिका प्रतिवेदनमा वैदेजशक सहायिा सोझै भिुानीिर्ि को लेखापरीक्षण गराउनपुने, सामाजजक 
सरुक्षा कोषको रकम उदे्दश्यअनसुार िोर्कएको कायिमा खचि गनुिपने, उद्यमशीलिा िथा रोजगारी सम्वन्धी 
िातलम, कायिक्रमको प्रगति न्यून देजखएको, स्वास्थ्य सरुक्षा नीति बनाई पेस गनुिपने व्यवस्था पालना नगरेको 
लगायिका व्यहोरा औलँ्याइएकोमा अपेजक्षि सधुार नभएकोले पनुरावजृत्त नहनेु गरी कायिसम्पादन गनुिपदिछ । 

• बेरुजू जस्थति - यो वषि मन्रालय र मािहिसमेिका तनकायको लेखापरीक्षणबाट देजखएको बेरुजूको जस्थति 
देहायअनसुार छः 

➢ सरकारी कायािलयिर्ि  १७ तनकायमा रू.२५ करोड १ लाख २४ हजार बेरुजू देजखएकोमा प्रारजम्भक 
प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ १ तनकायले रू.१ हजार र्स्यौट गरेकोले रू.२५ करोड १ लाख २३  
हजार वाँकी छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनसूुची - १५ मा छ । 

➢ अन्य संस्थािर्ि  ३ तनकायमा रू.४ करोड ४९ लाख ११ हजार बेरुजू देजखएकोमा प्रारजम्भक प्रतिवेदन 
उपलब्ध गराएपतछ १ तनकायले रू.२ लाख ६८ हजार र्स्यौट गरेकोले रू.४ करोड ४६ लाख ४३ 
हजार बाकँी छ । सोमध्ये रू.१ करोड ९० लाख ६५ हजार पेश्की बाँकी रहेको छ । यससम्बन्धी 
र्ववरण अनसूुची - १6 मा छ । 
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संस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उड् डर्न मन्रालर् 

नेपाल सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 बमोजजम मन्रालर्को कार्ि क्षेरमा संस्कृति, पर्िटन 
िथा हवाई र्ािार्ािको र्वकास सम्बन्धी नीति, ऐन, तनर्म, र्ोजना िथा कार्िक्रमको अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन, 
र्वमानस्थल तनमािण, सांस्कृतिक सम्पदा, धरोहर, ऐतिहातसक महत्वका दरबार एवं पर्िटनसँग सम्बद्ध संगठठि 
संस्था र सतमति, प्रतिष्ठान, कोष समेिको अनगुमन मूल्र्ाङ्कन गनेलगार्िका कार्ि रहेका छन ्। मन्रालर् र 
मािहि सरकारी कार्ािलर् िथा संगठठि संस्था समेि ४१ तनकार्बाट कार्ि सम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको 
छ । 

1. सरकारी कार्ािलर् - मन्रालर् र मािहिसमेि १८ सरकारी कार्ािलर्को तनम्नानसुार रू.६ अबि ८८ 
करोड १४ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन् न भएको छ: 

(रू.लाखमा) 
र्वतनर्ोजन राजस्व धरौटी अन्र् कारोबार जम्मा 
५,७१,५१ 77,7८ 37,7७ १,08 ६,८८,१४ 

उजल्लजखि लेखापरीक्षण रकममा संस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उड् डर्न मन्रालर्बाट स्थानीर् 
िहको लातग पर्िटन प्रवद्धिन लगार्िका कार्िक्रममा उपलब्ध गराएको अनदुान खर्ि रू.२२ करोड २१ 
लाखसमेि समावेश छ।  

2. संगठठि संस्था र सतमति - र्ो वषि २१ संस्थाको रू.२ खबि ९४ अबि ६३ करोड २३ लाखको 
लेखापरीक्षण गररएको छ । र्स वषिसम्म 2 संस्थाको 5 आतथिक वषिको लेखापरीक्षण बक्र्ौिा रहेको 
छ । 

3. कार्िमूलक लेखापरीक्षण - र्ो वषि नेपाल नागररक उड्डर्न तनर्मन र्वषर्को कार्िमूलक लेखापरीक्षण 
सम्पन्न गररएको छ ।  

4. आवतधक र्ोजना कार्ािन्वर्न  - पन्रौँ र्ोजनाले पर्िटन िथा नागररक उड् डर्न क्षेरमा िोकेका सूर्कहरूको 
पररमाणात्मक लक्ष्र् र प्रगति जस्थति देहार्अनसुार छः 

नतिजा सूर्क एकाइ 
आधार वषि 

2075।76 

2077।78 
को लक्ष्र् 

प्रगति 

नेपाल आउन ेअन्िरािज् िर् र्वमानमा उपलब्ध तसट लाखमा 80 120 78 

पर्िटनस्िरको होटलको बेड (एकिारे देजख पाँर्िारे) बेड संख्र्ा 42979 20940 13900 

पदमागि र्क.तम. 188 556 560 

पर्हर्ान िथा र्वकास भएका पर्िटकीर् गन्िव्र्स्थल संख्र्ा 192 208 255 

पर्िटन क्षेरमा उत्पाठदि दक्ष जनशजि संख्र्ा 10000 20000 20000 

उजल्लजखि सूर्कहरूमध्रे् अन्िरािर्िर् र्वमानमा उपलब्ध तसट र पर्िटनस्िरको होटल बेड 
संख्र्ा लक्ष्र्अनसुार प्रगति भएको नदेजखएकोले लक्ष्र्बमोजजम उपलजब्ध हातसल गने गरी र्ोजना 
कार्ािन्वर्न हनुपुदिछ। 
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5. वार्षिक कार्िक्रम र प्रगति  -  आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, 2076 को दफा 23 
मा बजेट िथा कार्िक्रमको अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कनसम्बन्धी व्र्वस्था छ। मन्रालर्को स्वीकृि 
कार्िक्रमको प्रगति जस्थति देहार्बमोजजम छः 

क्र.स. कार्िक्रम एकाइ 

2076।77 
सम्मको 
अवस्था 

2077।78 को 2077।78 
सम्मको कुल 

प्रगति 
लक्ष्र् प्रगति 

1.  प्रति पर्िटक प्रतिठदन खर्ि अमेररकी डलर 48 48 61 61 

2.  प्रति पर्िटक औसि बसाइ  ठदन 12.7 12.7 15.1 15.1 

3.  तरभवुन अन्िरािर्िर् र्वमानस्थल र्वस्िार िथा स्िरोन् नति प्रतिशि ९८ 100 99 99 

4.  गौिमबदु्ध अन्िरािर्िर् र्वमानस्थल प्रतिशि ९१ 100 97.33 97.33 

5.  पोखरा अन्िरािर्िर् र्वमानस्थल प्रतिशि ६१ 100 81 81 

6.  सम्पदा पनुःतनमािण संख्र्ा 453 200 138 589 

7.  पर्िटक आगमन (लाखमा) जना 11.97 8.5 2.3 - 
8.  आन्िररक र्वमानस्थल वषैभरर सञ् र्ालन संख्र्ा 35 2 2 37 

9.  रातरकालीन उडान सञ् र्ालनमा आएका र्वमानस्थल संख्र्ा ८ 1 - 8 

10.  नेपाल आउने अन्िरािर्िर् र्वमान सेवा संख्र्ा 30   27 

11.  पर्िटकस्िरको होटल संख्र्ा 1289  35 24 1313 
12.  तनतमिि नर्ा ँपदमागिको लम्बाई (GHT समेि) र्क.तम. 368 556 228 560 

उजल्लजखि िातलकाअनसुार पोखरा अन्िरािर्िर् र्वमानस्थलको ८१ प्रतिशि तनमािण कार्ि सम्पन् न 
भएको र २०० सम्पदा पनुतनिमािण गने लक्ष्र् िोर्कएकोमा 138 सम्पन् न भएको छ । नर्ाँ पदमागिको 
तनमािण लक्ष्र् ५५६ र्कलोतमटर िोर्कएकोमा 228 र्कलोतमटर तनमािण भएको छ । पर्िटक आगमन, 
पर्िटकस्िरको होटल, तनतमिि नर्ाँ पदमागिको लम्बाईलगार्िका कार्िक्रममा न्रू्न प्रगति देजखएकोले 
लजक्षि कार्िक्रमअनसुार प्रगति हातसल गनेगरी कार्िक्रम सञ् र्ालन गनुिपदिछ । 

6. बजेट विव्र् कार्ािन्वर्न - प्रदेशको पर्िटन नीति र गरुुर्ोजना तनमािण गनि िथा पर्िटकीर् गन्िव्र्, 

पदमागि, होम स्टे लगार्ि प्राकृतिक, धातमिक िथा सांस्कृतिक, पर्िटकीर् क्षेरको पूवािधार र्वकासका 
कार्िक्रमलाई तनरन्िरिा ठदने, र्वपदमा परेका पर्िटकलाई उद्धार गनि र पर्िटन सूर्ना प्रणालीलाई र्वकास 
गने, पर्िटकीर् गतिर्वतधको र्वस्िार र र्वर्वधीकरण गने प्रवद्धिनात्मक कार्िक्रमलाई तनरन्िरिा ठदँदै 
कोतभड-१९ ले पर्िटन क्षेरमा पारेको समग्र असर र समस्र्ालाई व्र्वसार् पनुजीवन कोषमाफि ि ्सम्बोधन 
गने, मसु्िाङको लोमान्थाङ र गोरखाको गोरखा दरबारलाई र्वश् व सम्पदा सूर्ीमा सूर्ीकृि गने िथा 
नेपाल िष्टअन्िगिि रहेका र्हमा गहृ र रत् न मजन्दरको व्र्वस्थापन गने कार्िक्रम रहेकोमा उजल्लजखि 
कार्िक्रममा लक्ष्र् अनरुूप प्रगति भएको छैन। 

रातरकालीन उडानको सरु्वधा नभएका र्वमानस्थलमा रातरकालीन उडानको पूवािधार जडानिफि  
उल्लेख्र् प्रगति हनु सकेको छैन । बजेटमा उजल्लजखि भएको कार्िक्रम सम्पन् न गनि कार्िक्रम, समर् 
र कार्ि लक्ष्र्बीर् समन्वर् गरी तनधािरण गरेको प्रगति प्रातिमा र्वत्तीर् स्रोिको पररर्ालन हनुपुदिछ। 
बजेट विव्र्को व्र्वस्था अनरुूप कार्िक्रम सञ् र्ालन गरी र्वतनर्ोजन दक्षिा अतभवरृ्द्ध गनुिपदिछ।  

7. ठदगो र्वकास लक्ष्र् -  ठदगो र्वकास लक्ष्र् पूरा गनि सबैका लातग समावेशी िथा ठदगो आतथिक वरृ्द्ध, पूणि 
िथा उत्पादनशील रोजगारी र मर्ािठदि कामलाई प्रवद्धिन गने एवं ठदगो उपभोग िथा उत्पादन ढाँर्ा 
सतुनजश् र्ि गनि सन ्2025 सम्म कुल गाहिस््र् उत्पादनमा पर्िटन क्षेरको १० प्रतिशि र्ोगदान 
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परु् र्ाउने, १० वषे नेपालको रार्िर् पर्िटन रणनीति र्ोजना (2016-2025) बमोजजम सन ्2020 
मा 20 लाख पर्िटक तभत्र्र्ाउने लक्ष्र् रहेकोमा 11 लाख ९७ हजार र सन ्202१ मा 8 लाख 50 
हजार पर्िटक तभत्र्र्ाउने लक्ष्र्मा 1 लाख 51 हजार पर्िटकको आगमन भएको देजखर्ो । मन्रालर्सँग 
सम्बजन्धि ठदगो र्वकासका सूर्कहरू लक्ष्र्अनसुार प्रगति भएको छैन । ठदगो र्वकास लक्ष्र्हरू हातसल 
हनेु गरी कार्िर्ोजना बनाई कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ ।   

8. रणनीतिक र्ोजना कार्ािन्वर्न - नेपालको रार्िर् पर्िटन रणनीतिक र्ोजना (२०१६-२०२५) मा 
मन्रालर् र मािहिले सम्पादन गनुिपने मखु्र् कार्िमध्रे् पर्िटकको संख्र्ा र बसाइ अवतध वरृ्द्ध गने,  

ब्राजडडङ िथा बजारीकरण गरी अथििन्रमा र्ोगदान गने लगार्ि ११ लक्ष्र् तनधािरण भएका छन ्। 
र्स सम्बन्धमा देजखएका व्र्होरा तनम्नानसुार छनः् 

8.1. र्ोजनामा उल्लेख भएअनसुार पवििारोहण तनर्मावली, स्की तनर्मावली र नर्ाँ हवाई नीति िजुिमा गने 
कार्ि सम्पन् न नभएको र प्रार्ीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को संशोधन भएको छैन। आवश्र्क 
कानूनहरूको िजुिमा गरी कार्ािन्वर्न ल्र्ाउनपुदिछ । 

8.2. हवाई दरु्िटना िथा सोसँग सम्बजन्धि गम्भीर र्टनाहरूको जाँर्, गैरसैतनक हवाई उडान दरु्िटना जाँर् 
तनर्मावली, २०७१ िथा अन्िरािर्िर् नागररक उड् डर्न संगठन (आइकाओ) को एनेक्स-१३ बमोजजम 
दरु्िटना जाँर् गनि आवश्र्क बजेट छुटै्ट कोषमा राख् नपुने र दरु्िटना जाँर्को लातग छुटै्ट स्विन्र संर्न्र 
हनुपुने व्र्वस्था भएकोमा कोष र संर्न्र िर्ार गरेको देजखएन। आइकाओ एनेक्स 13 मा उल्लेख 
भएबमोजजम कोष िथा संर्न्रको र्वकास हनुपुदिछ ।  

8.3. हवाई र्ािार्ािको र्वकास र र्वस्िारमाफि ि स्िरीर् र भरपदो सेवा प्रदान गनि नेपाल वार् ुसेवा तनगमको 
प्रतिस्पधाित्मक क्षमिा अतभवरृ्द्ध गरी अन्िरािर्िर् क्षेरमा नेपाली उडानको दार्रा बढाउने कार्ि हनु सकेको 
छैन। नेपाल वार् ु सेवा तनगमले २ वाइड बडी र २ न्र्ारोबडीबाट ९ गन्िव्र् र तनजी क्षेरले ५ 
अन्िरािर्िर् गन्िव्र्मा तनर्तमि सेवा सञ् र्ालन गरे िापतन लक्ष्र् अनरुूपका नर्ाँ गन्िव्र् ररर्ाद, ग्वान्झाउ 
र तसर्ोलमा उडान शरुु गरेको छैन। हवाई क्षेरमा र्वकास भइरहेका नर्ाँ अवसरलाई समेर्टने गरी 
नर्ा ँ गन्िव्र्मा उडान, संस्थागि सधुार, व्र्वसार्ीकरण र व्र्वस्थापनमा मन्रालर्ले सहजीकरण 
गनुिपदिछ। 

9. टुररजम प्रोफाइल - पर्िटन प्रवद्धिनका लातग २०७५।७६ मा र्ोर्षि १०० नर्ा ँपर्िटकीर् गन्िव्र् र 
र्ी गन्िव्र्को नजजक रहेका प्रमखु गन्िव्र्हरूको तडजजटल म्र्ार्पङसर्हि टुररजम प्रोफाइल  िथा 
पर्िटकीर् सूर्ना ठदने मोबाइल एप िर्ार गरी प्रर्ोगमा ल्र्ाउन रू.४७ लाख ४३ हजारको कार्ि सम्पन् न 
गरेको छ । स्वीकृि पर्िटकीर् गन्िव्र् र्ववरण प्रणाली, प्रदेशगि गन्िव्र् सूर्ना, र्वद्यिुीर् पथ 
प्रदशिकसँग आवद्ध, सम्भव भएसम्म धेरै अन्िरािर्िर् भाषामा हेनि तमल्ने गरी सेवाग्राहीलाई अतधकिम 
सरु्वधा हनेु मोबाइल एप िथा प्रोफाइललाई एकीकृि प्रणालीमा आबद्ध गराउनपुदिछ। 

10. सशिि अनदुान - मन्रालर्अन्िगिि रहेका वहृत्तर वराह क्षरेलाई रू.१ करोड, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई 
रू.१ करोड २० लाख, नेपाल संगीि िथा नाट् र् प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई रू.१ करोड ३३ लाख र अन्र् 
र्वकास सतमति समेिलाई वार्षिक सशिि अनदुान रू.12 करोड 63 लाख तनकासा गरेको छ । उि 
रकम उदे्दश्र् अनरुूप खर्ि भएको सतुनजश् र्ििाको लातग प्रगति र्ववरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तलई प्रगति 
समीक्षा र मूल्र्ाङ्कन गनुिपनेमा नगरेको र सशिि अनदुानमध्रे् खर्ि नभई मौज्दाि रहेको रकम र्फिाि 
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गराएको देजखएन। अनदुान खर्िको उदे्दश्र्मूलक उपर्ोगको सतुनजश् र्ििाका लातग अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन 
गनुिपदिछ।  

11. हवाई सरुक्षा सेवा - हवाई नीति, २०६३ मा सरुजक्षि, भरपदो, व्र्ावसार्र्क र र्वश् वसनीर् हवाई सेवा 
र्वस्िार गदै रार्िर् एवं अन्िरािर्िर् स्िरमा गणुस्िरीर् सेवा सतुनजश् र्ि गने लक्ष्र् रहेको छ । 
आइकाओबाट सन ्२०१९ मा सम्पन् न नेपालको हवाई सरुक्षा अतडटमा उठेका र्वषर्हरूको प्लान 
क्र्ाप बनाई आइकाओमा पेस गरी स्वीकृि भइसकेको देजखन्छ । हवाई सरुक्षाका पूविशििहरू पूरा गरी 
सरुजक्षि गन्िव्र्को प्रत्र्ाभतूि गनुिपदिछ। 

12. पवििारोहण रोर्ल्टी - अन्िरसरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, 2074 को दफा ७ मा प्राकृतिक स्रोिबाट 
प्राि हनेु रोर्ल्टी रकम संर्ीर् र्वभाज्र् कोषमा जम्मा गने र नेपाल सरकारले बाँडफाँट गने व्र्वस्था 
छ । सोही ऐनको अनसूुर्ी-४ मा पवििारोहणबाट प्राि रोर्ल्टी नेपाल सरकार, सम्बजन्धि प्रदेश सरकार 
र सम्बजन्धि स्थानीर् िहलाई क्रमश: ५० प्रतिशि, २५ प्रतिशि र २५ प्रतिशिको अनपुािमा बाँडफाट 
गने व्र्वस्था छ । नेपाल सरकारले आरोहणको लातग खलुा गरेका ४१४ र्हमर्लुीमध्रे् पवििारोहण 
संर्बाट २७ र बाँकी र्हमर्लुी पर्िटन र्वभागबाट अनमुति ठदने गरेको छ । र्वभागबाट प्रदान भएको 
अनमुतिबाट र्ो वषि रू.55 करोड 98 लाख 63 हजार रोर्ल्टी प्राि भएको छ।  

नेपाल पवििारोहण संर्लाई अनमुति िथा रोर्ल्टी सङ्कलन गनि ठदइएका देशभरका ६ हजार 
तमटरसम्मका २७ र्हमर्लुीिफि को रोर्ल्टी दस्िरुको र्ववरण मन्रालर्ले उपलब्ध गराएको छैन । 
संर्बाट सङ्कतलि रोर्ल्टीमध्रे् २०७६।७७ मा ५५ प्रतिशि संर्ीर् सजिि कोषमा र ४५ प्रतिशि 
पवििारोहण संर्मा रहेको व्र्होरा गि वषिको प्रतिवेदनमा सझुावसर्हि औलँ्र्ाइएकोमा कार्ािन्वर्न भएको 
देजखएन । नेपाल पवििारोहण संर्बाट अनमुति ठदने र रोर्ल्टी सङ्कलन हनेु र्हमर्लुीहरूबाट प्राि रोर्ल्टी 
र्र्कन गरी कानूनबमोजजम संर्ीर् र्वभाज्र् कोषमा दाजखला गरी बाँडफाटँ गनुिपदिछ।  

13. इजाजि नवीकरण - नागररक उड् डर्नसँग सम्बजन्धि संस्थालाई इजाजि ठदने सम्बन्धी कार्िर्वतध, 2066 
मा वार्सेुवा सञ् र्ालक संस्थालाई ४ वषिको लातग इजाजिपर ठदने र अवतध समाि भएको १ वषितभर 
नवीकरण नगराएमा इजाजिपर स्विः खारेज हनेु व्र्वस्था छ। र्ो वषि १२ वार्सेुवा कम्पनी, १ 
वार्सेुवा ममिि कम्पनी र १ स्काई डाइभ कम्पनीले कार्िर्वतधबमोजजम इजाजि नवीकरण गराएका 
छैनन ्। कार्िर्वतधअनसुार इजाजि नवीकरण गराउनपुदिछ। इजाजि नवीकरण नगरी उड् डर्न गनुि 
कानूनसम्मि नहनेु व्र्होरा गि र्वगि वषिको प्रतिवेदनमा औलं्र्ाइएकोमा जस्थति र्थावि छ। 

14. संस्कृति संरक्षण, सम्वद्धिन -  मन्रालर्ले संस्कृति संरक्षण, प्रवद्धिनअन्िगिि एकीकृि व्र्वस्थापन िथा 
संरक्षण र्ोजना िजुिमा गने, सम्पदा अतिक्रमण हनु नठदने, सम्पदा एवं परुािाजववक वस्ि ुिथा स्थलको 
सूर्ीकरण गने लगार्िका कार्ि गनुिपदिछ । भौतिक, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण िथा व्र्वस्थापनका 
लातग र्वश् व सम्पदा महासजन्ध, १९७२ र उि महासजन्ध कार्ािन्वर्नसम्बन्धी कार्ि सञ् र्ालन तनदेजशकाले 
तनठदिष्ट गरेबमोजजमको व्र्वस्थापन िथा संरक्षण र्ोजना िर्ार गने िथा पूवािधारहरू पर्हर्ान गने कार्ि 
गरेको देजखएन । परुािाजववक महुानका स्थल वा  स्मारक रहेको वा स्मारक स्थल वररपरर रहेका तनजी 
जग्गामा स्वातमत्ववालाले कुनै संरर्ना तनमािण गदाि सांस्कृतिक सम्पदालाई असर नपने गरी गनुिपने 
पूवािधार तनमािणसम्बन्धी तनदेजशका मापदडडको अभाव रहेको हुँदा सम्पदामा प्रदूषण एवं अतिक्रमण समेि 
हनेु खिरा रहेकोले मापदडड िथा तनदेजशका बनाई कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ। 
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15. पर्िटन पूवािधार - पर्िटन पूवािधार िथा पर्िटन उपजको र्वकास साझेदारी (सञ् र्ालन िथा व्र्वस्थापन) 
तनदेजशका, २०७७ बमोजजम प्रदेशगि छनौटका आधारमा २१२ स्थानीर् िहका २१२ पर्िटकीर् 
पूवािधार आर्ोजनाको लातग रू.७९ करोड बजेट व्र्वस्थापन भएको छ। र्ो वषि ४५ स्थानीर् िहबाट 
रू.२२ करोड २१ लाख ४४ हजार बराबरको खररद सम्झौिा भएको र वषािन्िमा १९५ र्ोजनाको 
लातग बोलपर आव्हान भए िापतन सम्झौिा गरी काम प्रारम्भ भएको सम्बन्धमा र्र्कन हनु सकेन। 
मन्रालर्ले र्ो वषि प्रथम र्कस्िाको रकम तनकासा गरेकोमा प्रगति र्ववरण समेि िर्ार गरेको छैन। 
अनगुमन गरी अतभलेख अद्यावतधक गने र समर्मा कार्ि सम्पन् न गनि आवश्र्क सहजीकरण गनुिपदिछ। 

पर्िटन र्वभाग 

पर्िटन उद्योगको व्र्वस्थापन, पर्िटन पूवािधार र्वकास, पर्िटकको सरुक्षा लगार्िका कार्ि गनि २०७१ 
मा स्थापना भएको र्वभागले पर्िटन व्र्वसार् र उद्योग भएका शहरहरू, ठूला पर्िटन उद्योगहरू, पाँर् िारे 
होटलहरू, क्र्ातसनो, स्वदेशी र्वदेशी पर्िटन प्रवद्धिन, पवििारोहण अनमुति र पवििीर् पर्िटनको एकीकृि र्वकास 
लगार्ि कार्िको लातग र्वकास, तनर्मन, प्रवद्धिन, व्र्वस्थापन गने कार्ि गदै आएको छ। 

16. अनगुमन - पर्िटन र्वभागमा हालसम्म १६ पाँर् िारे, १६ र्ार िारे, ३३ िीन िारे, 37 दईु िारे, 
106 एक िारे समेि 208 िारे होटल,  116 ररसोटि, पर्िटनस्िरका साधारण होटल 387 र होमस्टे 
108 दिाि भएका छन।् पर्िटन ऐन, २०३५ को पररच्छेद-३ मा मन्रालर्ले होटल, लज, रेषु्टराँ र 
बारलाई पर्िटक स्िरमा दिाि गराउनपुने,  पर्िटकस्िरको होटललाई वगीकरण गनुिपने,  होटल, 
लज,  रेषु्टराँ,  ररसोटि र बारको सेवा,  सरु्वधा र गणुस्िरको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तनरीक्षण र 
परीक्षण गनुिपने लगार्िका व्र्वस्था रहेका छन।् उपर्ुिि व्र्वस्थाबमोजजम र्ववरण अद्यावतधक गरी 
अनगुमन गनुिपदिछ।   

17. क्र्ातसनो रोर्ल्टी - क्र्ातसनो तनर्मावली, २०७० मा क्र्ातसनो सञ् र्ालकले प्रत्रे्क वषि रोर्ल्टी बझुाउन ु
पने व्र्वस्था छ। आतथिक ऐन, २०७७ को दफा १६ मा ६ मर्हना तभर रोर्ल्टी बझुाउनपुने, समर्मा 
नबझुाएमा थप शलु्क र वार्षिक थप शलु्क बझुाउनपुने प्रावधान रहेको छ । र्ो वषि १६ क्र्ातसनो 
सञ् र्ालकबाट तनवेदन दस्िरु, इजाजि दस्िरु, रोर्ल्टी रकम, नवीकरण दस्िरु र वार्षिक थप दस्िरु 
समेि रू.४३ करोड ७५ लाख राजस्व दाजखला गनुिपनेमा १० क्र्ातसनोबाट रू.११ करोड ५५ लाख 
मार दाजखला भई ६ क्र्ातसनोबाट रू.३२ करोड २० लाख दाजखला गनि बाँकी रहेको छ। उि रकम 
असलु गरी सजिि कोष दाजखला गनुिपदिछ। 

त्र्सैगरी गि र्वगि वषिदेजख ४ क्र्ातसनोले बझुाउनपुने रोर्ल्टी रू.७४ करोड ४८ लाख ९८ 
हजार दाजखला गरेका छैनन।् बक्र्ौिा रकम र सोमा लाग् ने थप शलु्कसर्हि असलु गनुिपदिछ। 

18. फोहोर व्र्वस्थापन - नेपाल सरकारको २०७१।१२।१७ को मजन्रस्िरीर् तनणिर्अनसुार सगरमाथा, 
ल्होत्से र नपु्से र्हमजशखरहरूमा रहेका फोहोरमैला व्र्वस्थापनको कार्ि एक गैरसरकारी संस्थालाई 
ठदएको देजखन्छ । मन्रालर्ले िोकेअनसुार फोहोरमैला व्र्वस्थापनको लातग धरौटी स्वरूप प्राि अमेररकी 
डलर ४ लाख ४१ हजारमध्रे् र्वभागले र्ो वषि अमेररकी डलर २८ हजार सतमतिको तसफाररसको 
आधारमा र्फिाि गरेको छ । उि संस्थाले पवििारोहीबाट समेि शलु्क असलु गरेको पाइएकोमा शलु्क 
तलएको सम्बन्धमा र्वभागले अनगुमन गरेको छैन । पवििारोहण सम्बन्धी तनर्मावली, २०५९ को 
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तनर्म ९(६) मा सम्पकि  अतधकृिले वािावरणीर् सरसफाइ िथा फोहोरमैला व्र्वस्थापन सम्बन्धमा 
आवश्र्क कार्ि गने, गराउने गरी काम, कििव्र्, अतधकार िोर्कएकोमा सम्पकि  अतधकृिबाट सो 
कार्िसम्पादन गरेको देजखएन । फोहोरमैला व्र्वस्थापन भएको सम्बन्धमा सम्पकि  अतधकृिबाट प्रमाजणि 
गने व्र्वस्था हनुपुदिछ। 

परुािवव र्वभाग  

ऐतिहातसक, सांस्कृतिक एवं परुािाजववक महत्वका वस्ि ुर प्रार्ीन सम्पदाको अन्वेषण, र्वश् लेषण, संरक्षण 
र प्रकाशन गने कार्िका लातग २०२९ मा र्वभागको स्थापना भएको हो। र्वभागले प्रार्ीन स्मारक ऐन, २०१३ 
अनसुार कार्ि गदै आएको छ । 

19. संरक्षण - प्रार्ीन स्मारक संरक्षण ऐन,२०१३ को दफा ३ मा कुनै प्रार्ीन स्मारक स्थल िथा परुािाजववक 
स्थलहरूको सूर्ीकरण गने, वगीकरण गने िथा संरक्षण गने दार्र्त्व र्वभागको हनेु उल्लेख छ। ऐनमा 
स्वातमत्वको दृर्ष्टकोणले साविजतनक र तनजी सम्पदा िथा महत्वको दृर्ष्टकोणले अन्िरािर्िर्, रार्िर् र 
स्थानीर् गरी वगीकरण गने व्र्वस्था छ । प्रार्ीन स्मारक िथा परुािाजववक महत्वका स्थलहरूको 
संरक्षण र संवद्धिन सम्बन्धमा संर्ीर्, प्रदेश र स्थानीर् िहबीर् समन्वर् गने स्पष्ट नीति िथा ऐन 
कानूनको अभाव रहेको, सम्पदा संरक्षणको लातग पर्ािि बजेट िथा दक्ष जनशजिको कमी रहेको, 
सम्पदाहरूमा अतिक्रमण बढेको लगार्िका अवस्थाले सम्पदा संरक्षणमा अपेजक्षि उपलजब्ध हातसल हनु 
सकेको देजखएन । परुािाजववक सम्पदामा सूर्ीकरण भएका ४ हजार ८५० सम्पदाको वििमान 
अवस्थाबारे अतभलेख अद्यावतधक गरी उजर्ि संरक्षण एवं सम्बद्धिनमा ध्र्ान ठदनपुदिछ।  

20. सम्पदा पनुतनिमािण - र्वक्रम सम्वि ्२०७२ मा गएको भकूम्पबाट क्षति भएका परुािाजववक सम्पदाको 
पनुतनिमािण कार्ि ५ वषितभर सम्पन् न गनुिपने लक्ष्र् राजखएकोमा र्वश् वव्र्ापी रूपमा फैतलएको कोतभड-१९ 
महामारी िथा अन्र् कारणले पनुतनिमािण कार्ि सम्पन् न भएको छैन। पनु:तनमािण गनुिपने लक्ष्र् रहेको 
सम्पदा संख्र्ा ९२० मध्रे् र्ो वषि ५८९ सम्पदा पनुतनिमािण कार्ि सम्पन् न गरी १९२ सम्पदाको 
पनुतनिमािण कार्ि भैरहको र १३९ सम्पदाको पनुतनिमािण कार्ि बाकँी रहेको देजखन्छ। पनुतनिमािण सम्पन् न 
भएका र र्ाल ुरहेका सम्पदाहरूको तनमािण कार्िमा 2०७२।७३ देजख 2०७७।७८ सम्म रू.५ अबि 
८५ करोड ८4 लाख बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा रू.४ अबि ५४ करोड ८२ हजार खर्ि भएको छ। 
सम्पदा पनुतनिमािण कार्ि समर्मा सम्पन् न गनुिपदिछ।   

दजक्षण एतसर्ा पर्िटन पूवािधार आर्ोजना 
एतसर्ाली र्वकास बैङ्क र ओपेक फडड फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (ओएफआइडी) को ऋण िथा 

अनदुान सहर्ोगबाट र्वमानस्थल लगार्िका संरर्ना तनमािणका लातग २०६७ भाद्रमा अमेररकी डलर ४६.५ 
तमतलर्नको सम्झौिा भएकोमा आर्ोजनाको संशोतधि अवतध २०७८ रै्र र लागि अमेररकी डलर ९७.21 
र्वतलर्न पगेुको छ । 

21. प्रगति -  नेपाल सरकार, एतसर्ाली र्वकास बैङ्क र ओएफआइडीको ऋण िथा अनदुान सहर्ोगबाट गौिम 
बदु्ध अन्िरािर्िर् र्वमानस्थल तनमािण, लजुम्बनी र्वकास कोषको पूवािधार तनमािण लगार्िका संरर्ना 
तनमािणका लातग र्स वषिसम्म अमेररकी डलर ६ करोड ३७ लाख ८० हजार प्राि र खर्ि भई अमेररकी 
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डलर ३ करोड ३४ लाख 39 हजार प्राि हनु बाँकी रहेको छ। उि बाकँी रकम प्राि गरी उपर्ोगमा 
ध्र्ान ठदनपुदिछ। 

22. सवारीसाधन खररद -  मन्रालर् र एक र्वदेशी आपूििकबीर् २०७४।9।25 मा 5 बस र ११ कारसमेि 
१६ सवारीसाधन ६ मर्हनातभर आपूतिि गनि अमेररकी डलर १२ लाखको खररद सम्झौिा भएको छ । 
र्ो वषि अमेररकी डलर ९ लाख ६० हजारसमेि अमेररकी डलर १० लाख ८० हजार भिुानी भएको 
छ । आपूतिि गरेका ५ बस सम्झौिाको स्पेतसर्फकेसन अनरुूप नभएकोले आपूििक सहमि भए 
पूवितनधािररि क्षतिपूतिि लाग्ने गरी छ मर्हना म्र्ाद थप गने र सहमति नगरेमा सम्झौिाको शिि नं ३५क 

अनसुार सम्झौिाको अन्त्र् गनि २०७५।११।३ मा सजर्वस्िरीर् तनणिर् भएको छ। सम्झौिा अन्त्र् 
गने तनणिर् भएको कररब ७ मर्हना पश् र्ाि ्२०७६।६।२ को मजन्रस्िरीर् तनणिर्बाट कुनै थप आतथिक 
व्र्र्भार नपने गरी स्पेतसर्फकेसनअनसुार गणुस्िरीर् बस र कार खररद गरी पूवि तनरीक्षण गराई तलने 
तनणिर् भएको देजखन्छ ।  

सम्झौिाको अन्त्र् गने िफि  कारबाही  अगातड बढाउने सजर्वस्िरीर् तनणिर् भएको कररब १३ 
मर्हना पश् र्ाि ्२०७६।१२।६ को सजर्वस्िररर् तनणिर्बाट ५ र्वद्यिुीर् बस र 11 र्वद्यिुीर् कारको 
सट्टा 5 र्वद्यिुीर् बस र 14 र्वद्यिुीर् कार आपूतिि गने गरी सम्झौिा संशोधन भएको छ । सम्झौिाको 
अवतध र्ौथो पटक २०७८।7।4 सम्म थप गररएको छ । प्रथम पटक म्र्ादथपको तनणिर् 
गदाि िोर्कएको शििअनसुार पूवितनधािररि क्षतिपूतिि असलु गरेको नदेजखएकोले सम्झौिा रकम अमेररकी 
डलर १२ लाखको साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२१ र सम्झौिाको शििअनसुार  
६ मर्हनाको हनेु अमेररकी डलर १ लाख ८ हजारको हनेु रू.१ करोड २९ लाख २१ हजार असलु 
हनुपुदिछ। 

कार्िमूलक लेखापरीक्षण 

नेपाल नागररक उड्डर्न तनर्मन  
नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणले हवाई पथप्रदशिन र र्वमानस्थल सिालन क्षेरमा सेवा प्रदार्कको रूपमा  

काम गने िथा उि कार्िलाई व्र्वजस्थि, सरुजक्षि र तनर्तमि बनाउन तनर्मन गने कार्ि गदिछ । प्रातधकरणको 
तनर्मनकार्िको प्रभावकाररिा सम्बन्धी कार्िमूलक लेखापरीक्षण गदाि देजखएका प्रमखु व्र्होरा तनम्नानसुार छन:्  

23. नीति कार्ािन्वर्न -  स्िरीर् हवाई सेवाको लातग आवश्र्क पने भौतिक पूवािधारलगार्ि आधतुनक प्रर्वतधको 
प्रर्ोग माफि ि छोटो र लामो दरुीको हवाई सेवा सिालन गनि सक्ने र्वमानस्थलको र्वकास गरी अन्िरािर्िर् 
मापदडड अनरुूप उड्डर्न एवं हवाई सरुक्षालाई सतुनजिि गदै सलुभ, तमिव्र्र्ी, बजारमखुी, भरपदो िथा 
प्रभावकारी हवाई र्ािार्ािको माध्र्मबाट पर्िटन र व्र्ापार प्रवद्धिनमा सहर्ोग परु् र्ाउने उद्देश्र्ले नेपाल 
सरकारले हवाई नीति, २०६३ िजुिमा गरेको छ । उि नीतिअनसुार  नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणले 
आफ्नो कार्िनीति िर्ार गरी कार्ािन्वर्न गरररहेको छ । हवाई नीतिमा उल्लेख भएका प्रावधानमध्रे् हब 
र्वमानस्थलबाट दगुिम र पहाडी क्षेरका र्वमानस्थलमा उडान सिालन अनमुति ठदँदा सो क्षेरको वतृ्त खडड 
उल्लेख नगरी उडान सिालन अनमुति ठदएकोले दगुिम क्षेरमा हवाई र्ािार्ाि सेवा पर्ािि हनु नसकेको, 
आन्िररक तनर्तमि उडान सिालन गने वार्सेुवा सिालन संस्थासँग कम्िीमा ३ वार्रु्ान हनुपुने र िीमध्रे्  
कम्िीमा १ वार्रु्ान दगुिम क्षेरका र्वमानस्थलमा सिालन गनिका लातग उपर्िु हनुपुने नीतिको पूणि 
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कार्ािन्वर्न नभएको, नेपाल सरकारको स्वीकृि नीतितभर रही हवाई र्ािार्ािसँग सम्बद्ध वार्सेुवा सिालन 
संस्था, वार्रु्ान ममिि सम्भार, इजाजि ठदन,े रुट पररवििन गनेलगार्िका कार्ि गनि एकद्वार प्रणालीको र्वकास 
गररने नीति रहेकोमा कार्ािन्वर्न नभएको, नेपालमा वार्सेुवा सिालन संस्थाका संस्थापकहरूले नेपाल नागररक 
उड्डर्न प्रातधकरण र नेपाल सरकारको स्वातमत्वमा रहेका संस्थाहरूलाई तिनि बाँकी नरहेको हनुपुने हवाई 
नीतिको कार्ािन्वर्न नभएको जस्थति छ । 

नेपालमा हवाई उडान प्रजशक्षण संस्था सिालन हनु नसकेको, तनर्मन, तनर्न्रण, एवं र्वस्िारका 
कार्िहरू प्रभावकारी रूपले गनि छुटै्ट नागररक उड्डर्न तनर्मनकारी तनकार् स्थापना नगरेको, पोखराको नर्ाँ 
र्वमानस्थल सिालनमा आएपतछ र्वद्यमान र्वमानस्थलको उपर्ोग सम्बन्धमा अध्र्र्न कार्ि नगरेको आठद 
अवस्थाले नीति कार्ािन्वर्न प्रभावकारी भएको पाइएन । र्हमाली र पहाडी क्षेरमा साधारणिर्ा २० नर्टकल 
माइल र िराई िथा तभरी मधेशमा कम्िीमा ४० नर्टकल माइलमा र्वमानस्थल हनुपुनेमा मतसनेर्ौर - 
जफुाल, अर्ािखाँर्ी- गलु्मी, ओखलढंुगाको जखजी र्डडेश्वरी रामेछाप, फाप्ल-ुकागेलडाँडा र रुम्जाटार िथा 
कातलकोट-साँफेबगरलगार्िका ११ र्वमानस्थल ५.८२ देजख १९.३५ नर्टकल माईलसम्मको दरुीमा रहेकोले 
उडानमा समस्र्ा हनुकुा साथै नर्ाँ र्वमानस्थल तनमािणमा भएको लगानी खेर जान सक्ने देजखएको छ ।  

र्सैगरी सगुम सेक्टरमा मार उडान सिालन गने वार्सेुवाले दगुिम पहाडी क्षेरमा उडान सिालन 
गने वार्सेुवालाई प्रातधकरणले िोकेबमोजजमको र्ोगदान गनुि पने नीतिको कार्ािन्वर्न नभएको, दगुिम क्षेरमा 
हवाई सेवा सिालनलाई सलुभ िथा तनर्तमि िलु्र्ाउन स्थार्पि दगुिम क्षेर हवाई सेवा सिालन कोषमा रु. 
१९ लाख मौज्दाि रहेको िथा सिालन कार्िर्वतधको अभाव रहेको, सेवा सिालन गरेको पाँर् वषितभर 
वार्रु्ान र्ालक, इजन्जतनर्र जस्िा जनशजि पूणिरूपमा नेपाली नागररकबाट िर्ार गनुिपनेमा सो अनरुूप 
नभएको अवस्था छ । 

 हवाई नीति अनरुूप प्रातधकरणले तनधािरण गरेका कार्िनीतिको कार्ािन्वर्न प्रभावकारी बनाई हवाई 
सेवा सिालनलाई सलुभ, तमिव्र्र्ी, भरपदो एवं प्रभावकारी बनाउनपुदिछ ।  

24. हवाई सेवा प्रवाह जस्थति - प्रातधकरणले दगुिम िथा  सगुम सेक्टरमा आन्िररक हवाई र्ािार्ाि सेवा सिालन 
गनुिपदिछ । दगुिम पहाडी क्षेरमा तनमािण भएका २३ र्वमानस्थल मार प्रार्वतधक दृर्ष्टले बाहै्र मर्हना सिालक 
गनि सर्कने रहेका छन ्। प्रातधकरणबाट उडान अनमुति तलएका ९ वार्सेुवा सिालन संस्थामध्रे् ७ संस्थासँग 
मार  दगुिम क्षेरका र्वमानस्थलमा  उडान िथा अविरण गनि सक्ने क्षमिाका २५ वार्रु्ान रहेको देजखन्छ। 
अनमुति तलएका ९ वार्सेुवा प्रदार्कले दगुिममा सेवा सिालन गनुि पनेमा २ वार् ुसेवा प्रदार्कले सो क्षेरमा 
सेवा सिालन गरेका छैनन ्। नेपाल वार् ुसेवा तनगमका ७ वार्रु्ान मध्रे् हाल ३ वार्रु्ानले मार सेवा 
ठदइरहेका छन ्। कणािलीका तसमकोट, डोल्पा, रारा, जमु्लाका साथै जोमसोम, लकु्ला, रामेछाप र िाप्लेजङु्ग 
जस्िा पर्िटकीर् क्षेर र र्ाटिडि सेवा प्राि हनुे सेक्टरमा तनगमले त्र्स्िो सेवा सिालन गरेको छैन । सगुम 
सेक्टरिफि  भद्रपरु, राजर्वराज र जनकपरु र्वमानस्थल बाहेकमा उडान सेवा सिालन गरेको देजखएन। 
पोखराबाट तसमरा, भरिपरु, भैरहवा र नेपालगन्ज सेक्टरको उडान अनमुति १ वार् ुसेवा प्रदार्कलाई मार 
ठदएको देजखर्ो । काठमाडौँ, पोखरालगार्ि सगुम सेक्टरमा केही वार् ु सेवालाई दैतनक १२ पटकसम्म 
उडान गनि अनमुति प्रदान गरेको देजखन्छ ।  

प्रातधकरणले वार्सेुवाहरूलाई उडान अनमुति ठदए पतछ स्वीकृि िातलका अनसुार उडान सिालन 
गरे नगरेको अनगुमन गनि त्र्सको लगि अद्यावतधक गरेको देजखएन । र्सैगरी अनगुमन कमजोर भई हवाई 
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सेवा प्रभावकारी नहुँदा र्ारलुाई मकाि परेको छ । प्रातधकरणले वार् ु सेवा प्रदार्क संस्थाहरूले  गरेको 
तनर्तमि, र्ाटिडि, आकजस्मक उडान सेवा आठदको ि्र्ाङ्कको अतभलेख तलई सेवा सिालनको  मापन गनुि 
पदिछ । वार्रु्ानहरू नेपालमा दिाि गनि अनमुति ठदँदा दगुिम पहाडी क्षरेका र्वमानस्थलमा पतन हवाई उडान 
सेवा परु् र्ाउने  क्षमिा तनक्र्ौल गरी  र्वकास र र्वस्िार गने उद्देश्र्ले अनमुति ठदनपुने देजखन्छ । दगुिम 
िथा सगुम सेक्टरबाट सगुम सेक्टरको हवाई उडानको व्र्वस्थापन उपर्िु र्कतसमले गरी र्ारहुरूले 
काठमाडौँ पगुेर अन्र् सेक्टरको र्वमानस्थलिफि  उडान गनुि पने अवस्थामा सधुार गनुिपदिछ ।   

25. सिालनमा नरहेका र्वमानस्थल - देशका र्वतभन्न स्थानमा तनमािण भएका र्वमानस्थलको संरक्षण गने र सिालन 
गने, स्थानीर् आवश्र्किा र मागअनसुार र्वमानस्थल तनमािण िथा र्वस्िार गने र त्र्समा समजुर्ि र्कतसमले 
हवाई र्ािार्ाि सिालन गने जजम्मेवारी प्रातधकरणको हो । प्रातधकरणका कालोपरे सफेस भएका ३, ग्राभेल 
सफेस भएका ४, माटे सफेस भएका १२ समेि १९ र्वमानस्थल तनमािणमा रु.५० अबि  १९ करोड १७ 
लाख लगानी भएको देजखन्छ । हाल उि सबै र्वमानस्थलमा हवाई र्ािार्ाि सिालन भएको छैन । 
धावनमागि कालोपरे भएका बाहै्र मर्हना हवाई र्ािार्ाि सिालन गनि सर्कने अवस्थाका बाग्लङु्ग र मनाङ्ग 
र्वमानस्थल, २०७५ मा रु. ४७ करोडमा तनमािण सम्पन्न भएको इलामको सरु्कलमु्बा र्वमानस्थल,  २०४१ 
सालमा तनमािण भएको टीकापरु र्वमानस्थल सिालनमा रहेको पाइएन ।  

ओखलढंुगाको जखजी र्डडेश्वरी र्वमानस्थल, गलु्मी र डोल्पाको मतसनेर्ौरसमेि ३ र्वमानस्थल 
स्िरोन्नतिको कार्ि भइरहेको छ । त्र्सैगरी २०६० मा तनमािण भएको काँगेलडाँडा, २०६४ मा तनमािण 
भएको कमल बजार र २०७४ मा तनमािण भएको कातलकोट र्वमानस्थलको धावनमागि हालसम्म माटे सफेस 
अवस्थामै छ । माटे सफेसस्िरका १२ र्वमानस्थलमा प्रातधकरणको लगानी रु. ५३ करोड भएको 
प्रातधकरणले उल्लेख गरेको छ । र्स्िा र्वमानस्थलको स्िरोन्नति गरी हवाई र्ािार्ाि सिालन गने वा अन्र् 
प्रर्ोजनको लातग पररर्ालन गने प्रातधकरणसँग कुनै व्र्ावसार्र्क र्ोजना रहेको देजखएन । 

र्वमानस्थल तनमािण गदाि रािले गरेको लगानीको प्रतिफल प्राि गने र सो क्षेरका र्ारहुरूलाई हवाई 
र्ािार्ाि सरु्वधाको प्रबन्ध गनेिफि  प्रातधकरणले  पर्ािि ध्र्ान ठदनपुदिछ । 

26. सम्पजत्त संरक्षण - प्रातधकरणले आफ्नो सम्पतिको संरक्षण र उपर्ोग गनुिपदिछ । र्वमानस्थल तनमािण सम्पन्न 
भएपतछ हवाई सरुक्षाका मापदडड कार्म गनि रे्रा पखािल िथा िारबार गनि जरुरी हनु्छ । र्सको तनर्मन 
गनि प्रातधकरणको एतभएशन सेफ्टी स्याडडडि र्वभागलाई जजम्मेवारी ठदएको देजखन्छ । जखजी र्डडेश्वरी,  
सरु्कलमुवा, अर्ािखाँर्ी र्वमानस्थल तनमािण सम्पन्न भएको ३ वषि व्र्िीि भए पतन रे्रा पखािल एवं सरुक्षा 
िारबार गरेको पाइएन । धेरै वषि पर्हले तनमािण भएको पालङु्गटार र्वमानस्थलको जग्गामा स्थानीर्बासीले 
बाटो िथा र्र तनमािण गरेको,  टीकापरु र्वमानस्थलको धावन मागिको बीर्बाटै स्थानीर्बासीले पक्की सडक 
तनमािण गरेको, मेर्ौली र महेन्द्रनगर र्वमानस्थलको जग्गाबाट स्थानीर्ले बाटो तनमािण गरेको पाइर्ो । 
र्वमानस्थलको सम्पजत्तको सरुक्षा जाँर्का सम्बन्धमा प्रातधकरणले आवतधक रूपमा तनरीक्षण गरी प्रतिवेदन गने 
व्र्वस्था कार्ािन्वर्न गरेको पाइएन । र्वमानस्थलको सरुक्षा प्रबन्ध व्र्वजस्थि गनुिपदिछ । प्रातधकरण 
मािहिका र्वमानस्थल अतिक्रमण हनुबाट रोकी सम्पजत्तको संरक्षण एवं उपर्ोग गनुिपदिछ ।  

27. हेतलकोप्टर सेवा - सरुक्षा मापदडड परुा गरेका हेतलप्र्ाड तनमािणगनि नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणबाट 
अनमुति ठदइने हुँदा त्र्स्िा हेतलप्र्ाडको लगि प्रातधकरणमा अद्यावतधक हनुपुदिछ । र्द्यर्प प्रातधकरणले 
र्सको अतभलेख राखेको देजखएन । सरुक्षा मापदडड परुा गरेका हेतलकोप्टरलाई र्वतभन्न र्वमानस्थल, हेतलप्र्ाड, 
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र्रको छि िथा खलु्ला र्ौरमासमेि अविरण गनि अनमुति ठदएको देजखन्छ । नेपालमा सन ्२००१ देजख 
२०२० सम्ममा २७ हेतलकोप्टर दरु्िटना भई ७३ र्ारकुो ज्र्ान गएको देजखन्छ । हेतलकोप्टर दरु्िटनाको 
अतभलेखअनसुार २७ दरु्िटनामध्रे् १४ को कारण पर्हर्ान गरी अतभलेखवद्ध गरेको पाइएन । अन्र् १३ 
दरु्िटनामा भौगोतलक र्वकटिा िथा र्ालकको ररु्ट उल्लेख छ । सरुक्षा मापदडडमा पर्ािि ध्र्ान ठदई 
तनर्मन प्रभावकारी बनाई दरु्िटना नहनुे गरी प्रबन्ध गनुिपदिछ ।  

28. हवाई भाडा - नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणले २०७३।१।५ मा आन्िररक हवाई भाडा दर 
पनुरावकलोकन कार्िदल गठन गरी उि कार्िदलले तसफाररस गरेको भाडा दर संस्कृति, पर्िटन िथा नागररक 
उड्डर्न मन्रालर्ले  िङ्क (सगुम) सेक्टरको सम्बन्धमा २०७३।८।२३ देजख र दगुिम सेक्टरको सम्बन्धमा 
२०७५।१।२६ देजख लागू गने  तनणिर् भएको देजखन्छ । आन्िररक हवाई भाडा तनधािरण सम्बन्धमा 
देजखएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन:् 

28.1. हवाई भाडा पनुरावलोकन कार्िदलले हवाई उडान क्षेरलाई टुररष्ट सेक्टर,  एसटीओएल (हव र्वमानस्थल 
देजख दगुिम र दगुिम देजख दगुिम सेक्टर) सेक्टर र िरररङ्क (सगुम देजख सगुम)  सेक्टर गरी  ३ सेक्टरमा 
वगीकरण गरेपतन भाडा तनधािरणको दृर्ष्टले टुररष्ट सेक्टर र दगुिम सेक्टरको प्रति तमनेट भाडा दर रु.९८।४१ 
कार्म गरेकोले र्ी दवैु सेक्टरको भाडामा  तभन्निा  देजखएन । तसतमकोट, डोल्पा, रारा र सखेुि र्वमानस्थलमा 
पतन टुररष्ट उडानको संख्र्ा उल्लेखनीर् भए िापतन प्रातधकरणले उि सेक्टरलाई  टुररष्ट सेक्टरमा राखेको 
छैन ।  

28.2. दगुिम एसटीओएल  सेक्टरमा उडान गने जट्वन अटर वार्रु्ानलाई आधार मानी तनधािररि भाडाको दरबाट 
प्रस्थानदेजख आगमनसम्मको उडान दरुी र समर्को  र्हसावबाट गणना गदाि कार्म हनुे भाडा रकमलाई 
भाडाको उच्र्िम सीमा कार्म गरी सो रकमलाई २५ प्रतिशि र्टाएर भाडाको बेस भाडा कार्म गररएको 
छ ।  भाडा तनधािरण गदाि दगुिम र सगुम सेक्टरको अतधकिम हवाई भाडा नर्टकल माइलको आधारमा 
समर् र दरुी  बराबरी  भई अतधकिम भाडा दर बराबर भए पतन  सगुम सेक्टरको हवाई भाडाको न्रू्निम 
दर आधारभिू भाडाको ५० प्रतिशि र दगुिम सेक्टरको  हवाई भाडाको न्रू्निम दर आधारभिू भाडाको २५ 
प्रतिशि र्टाई तनधािरण गरेकोले दगुिम सेक्टरको न्रू्निम दर भन्दा सगुम सेक्टरको भाडा सस्िो गरेको 
देजखर्ो । र्सले गदाि दगुिम िथा र्पछतडएको क्षेरमा बसोबास गने र्ारहुरूले बढी  भाडा तिनुिपने देजखर्ो।   

28.3. प्रातधकरणको सेक्टर तनधािरणमा राजर्वराज र सखेुि र्वमानस्थल िङ्क रुटमा पदिछ । िर भाडा तनधािरण गदाि 
उि र्वमानस्थललाई दगुिम एसटीओएल सेक्टरमा राखी भाडा तनधािरण गरेको देजखर्ो ।  

28.4. हवाई भाडा पनुरावलोकन कार्िदलले उडान सेक्टरको दरुी (नर्टकल माइल) कार्म गदाि प्रातधकरणको 
कम्प्र्टुर अतभलेखमा रहेको दूरीभन्दा फरक पारेको देजखर्ो । प्रातधकरणको अतभलेखमा रहेको भन्दा दगुिम 
सेक्टरिफि  २६ र िङ्क सेक्टरिफि  ६ सेक्टरको दूरी बढाई भाडा तनधािरण गरेकोले उि सेक्टरका र्ारलेु 
बढी भाडा तिनुि परेको देजखर्ो । पोखरा डोल्पा सेक्टरको २६.७४ नर्टकल माइल बढाई रु.१ हजार १८९, 
पोखरा मनाङ्गको १५.८५ नर्टकल माइल र काठमाडौं रुकुमको १५.८ नर्टकल माइलको भाडा क्रमशः 
रु.७९८।- र रु.६६५।- बढी रहेको छ ।  

28.5. र्वतभन्न १५ सेक्टरमा २ वार् ुसेवा प्रदार्क कम्पनीलाई मन्रालर्बाट स्वीकृि भएको भाडाको अतधकिम 
दरभन्दा पतन बढी भाडा तलन पाउने गरी प्रातधकरणले अनमुति ठदएको देजखर्ो । नेपाल सरकारले 
२०७३।८।२० र २०७५।१।२२ मा स्वीकृि एवं अनमुोदन गरेको हवाइ भाडा तनधािरण िातलकामा 
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उल्लेख गनि छुट भएका र्वतभन्न ७ सेक्टरमा नेपाल सरकारको  स्वीकृति एवं अनमुोदन बेगर प्रातधकरणले 
नर्ाँ भाडा दर लागू गनि र्वतभन्न ४ संस्थालाई अनमुति ठदएको देजखर्ो ।  

28.6. प्रातधकरणले सगुम िथा दगुिम सेक्टरको हवाई भाडा दर सस्िो र समसामर्र्क बनाउनपुदिछ । स्वीकृि 
भाडादर भन्दा बढी भाडा तलने वार्सेुवा प्रदार्क संस्थाको अनगुमन गरी िोर्कएभन्दा बढी भाडा तलनेलाई 
कारवाहीको दार्रामा ल्र्ाउनपुदिछ ।  

29. र्ाटिडि उडान - नेपाल सरकारले तनर्तमि उडानको अतधकिम दरको दोब्बर भाडा तलन पाउने गरी र्ाटिडि 
भाडा दर स्वीकृि गरेको देजखर्ो । र्सरी  भाडा दर स्वीकृि गदाि वार् ुसेवाले तनर्तमि उडान भन्दा र्ाटिडि 
उडानलाई बढावा ठदएकोले दगुिम र्वमानस्थल प्रर्ोग गनि उपभोिाले महङ्गो भाडा तिनुि परेको गनुासो रहेको 
छ । र्ाटिडि उडानको अनमुति सम्बजन्धि र्वमानस्थल कार्ािलर्बाट ठदने गरेकोमा सो सम्बन्धी ि्र्ाङ्कको 
अतभलेख केन्द्रीर् कार्ािलर्मा रहेको पाइएन । र्स्िो अतभलेखको अभावमा वार् ुसेवागि िथा सेक्टरगि 
तनर्तमि िथा र्ाटिडि उडान गरेको कुल संख्र्ा र्र्कन गरी र्वश्लषेणसर्हि त्र्सको उपर्िुिा तनक्र्ौल गनि 
सक्ने अवस्था छैन । प्रातधकरणबाट प्राि वार्षिक उडान अनमुति संख्र्ा र र्वमानस्थल कार्ािलर्ले उपलब्ध 
गराएको वार्षिक एर्रक्राफ्ट मभुमेन्ट ि्र्ाङ्कमा उल्लेख भएको उडान संख्र्ा िलुना गदाि केही र्वमानस्थल 
कार्ािलर्ले मन्रालर्ले िोकेको मापदडडभन्दा बढी र्ाटिडि उडान अनमुति ठदएको पाइर्ो । नेपालगन्ज 
र्वमानस्थलबाट तसमकोट र रारा  सेक्टरमा एवं पोखरा र्वमानस्थलबाट जोमसोम सेक्टरको उडानमा तनर्तमि 
उडान अनमुतिको िलुनामा बढी र्ाटडि उडान गनि अनमुति ठदएको पाइर्ो । र्ाटिडि उडानको अनमुति ठदने, 
त्र्सको अतभलेख राख्न ेर अनगुमन गनेलगार्िका कार्ि प्रातधकरणले प्रभावकारी रूपमा गनुिपदिछ । र्ाटिडि 
उडानलाई तनर्तमि तनर्मन गनुिपदिछ ।  

30. अन्िरािर्िर् हवाई र्ािार्ाि - प्रातधकरणले अन्िरािर्िर् हवाई सेवा सिालन सरुजक्षि, तनर्तमि िथा स्िरीर् र 
प्रभावकारी बनाउन ुपदिछ । नेपालमा दिाि भएका अन्िरािर्िर् उडान गने वार्सेुवाले उडान अनमुति माग 
गदाि उडान  गररने सेक्टरको हवाई भाडा दरको र्ववरण पतन अतनवार्ि रूपमा पेश गनुि पने  र अन्िरािर्िर् 
नागररक उड्डर्न संगठन (आइसीएओ)  को तनदेशनअनसुार प्रातधकरणले भाडादर स्वीकृि गनुिपने व्र्वस्था 
छ। नेपाल सरकारले सन ्१९८९ देजख सन ्२०१९ सम्मको अवतधमा  र्वश्वका ४० मलुकुसँग अन्िरािर्िररर् 
हवाई र्ािार्ाि  सिालन गनि ठद्वपक्षीर् िथा बहपुक्षीर् सम्झौिा गरेको देजखन्छ। सेप्टेम्बर २०२१ को 
ि्र्ाङ्कअनसुार नेपालमा अन्िरािर्िर् उडान गने १३ देशका १७ वार्सेुवाले हवाई सेवा सिालन गरेको 
पाइर्ो। अन्िरािर्िर् हवाई र्ािार्ािको सम्बन्धमा देजखएका व्र्होरा देहार्बमोजजम छन:्  

30.1. नेपाल सरकारलाई अन्िरािर्िर् हवाई भाडा तनधािरण गने अतधकार नभए पतन वार् ु सेवाहरूले अन्िरािर्िर् 
वार्सेुवा संगठनद्वारा तनधािररि हवाई भाडाको सीमातभर रहेर भाडा तलए नतलएको प्रातधकरणले अनगुमन गरेको 
पाइएन । 

30.2. सन ्२०१८ को िलुनामा २०१९ मा वार्रु्ान प्रस्थानिफि  ७५१ (४.४३ प्रतिशि) र आगमन िफि   ७४१ 
(४.३७ प्रतिशि) ले कमी भएको देजखन्छ । र्ार ुसंख्र्ा २०१८ को िलुनामा २०१९ मा प्रस्थान िफि  
७६ हजार ५२२ (३.५३ प्रतिशि) ले बढेको भएपतन आगमनिफि  २ लाख ८१ हजार (१२.९२ प्रतिशि)ले 
र्टेको देजखन्छ । कोतभड-19 महामारीका कारण २०२० देजख हवाई उडान गतिर्वतधमा नकारात्मक असर 
परेको देजखन्छ । वार्रु्ान उडानमा प्रस्थानिफि  २०१८ को िलुनामा २०२१ को अक्टोवरसम्ममा १२ 
हजार ७४३ (७५.१० प्रतिशि) ले र आगमनिफि  १२ हजार ७३२(७५.०६ प्रतिशि) ले कमी आएको 
देजखन्छ । र्सैगरी र्ारहुरू प्रस्थानिफि  १६ लाख ८३ हजार १५६ (७७.६१ प्रतिशि) ले र आगमनिफि  
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१६ लाख १७ हजार ८७९ (७४.४१ प्रतिशि) ले कमी भएको देजखन्छ । सन ्२०२० लाई मार आधार 
तलदा २०२१ को अक्टोवर सम्ममा वार्रु्ान उडानमा १७ प्रतिशिले कमी भएको देजखन्छ । र्सैगरी र्ार ु
िफि  प्रस्थानमा १४.४१ प्रतिशिले कमी भएको र आगमनिफि  ३.४४ प्रतिशिले बढेको देजखन्छ ।  

30.3.  र्रुोपका र्वतभन्न ९ मलुकुसँग धेरै वषि पर्हले ठद्वपक्षीर् हवाई र्ािार्ािसम्बन्धी सम्झौिा भएकोमा हाल उि 
देशहरूमा सेवा सिालन रहेको छैन । सम्झौिा भएको १५/२० वषि  व्र्िीि भइसक्दा पतन र्फतलर्पन्स, 
तभर्िनाम, कम्बोतडर्ा, ब्रनुाई, म्र्ान्मार, इजजप्ट इजरार्ल माजल्दभ्स र न्रू्जील्र्ाडडमा हवाई सेवा सञ् र्ालन 
नभएको िथा र्वगि वषिमा हवाई र्ािार्ाि सिालन भएका पार्कस्िान र जापानले पतन तनर्तमि हवाई सेवा 
सिालन नगरेको अवस्था छ । तनर्तमि सेवा ठदँदै आएका थाइल्र्ाडड र हङकङका वार्सेुवा सिालन 
संस्थाले २०२१ मा नेपालमा उडान गरेको देजखंदैन । अिेतलर्ासँग २०१९ मा हवाई सेवा सम्झौिा भए 
पतन उि सेवा शरुुवाि भएको छैन । र्वदेशी मलुकुहरूसँग अन्िरािर्िर् हवाई र्ािार्ाि सिालन गनि ठद्वपक्षीर् 
िथा बहपुक्षीर् सम्झौिा गरे पतन िी मलुकुहरूसँग अन्िर सम्बन्ध कार्म गरी सरुजक्षि िथा र्वश्वसनीर् हवाई 
सेवा प्रभावकारी रूपमा सन्र्ालन गनि नसक्नमुा नेपाल सरकार र प्रातधकरण दवैुको सर्क्रर्िा कम रहेको 
देजखन्छ ।  

अन्िरािर्िर् हवाई र्ािार्ािको आवश्र्क तनर्मन िथा अनुगमनको व्र्वस्था गरी उजर्ि 
भाडामा र्ार ुलाई स्िरीर् सेवा प्रदान गनुिपदिछ। हवाई सुरक्षाको दृर्ष्टले तनर्मन प्रभावकारी 
हुन ुपदिछ ।  

31. हवाई रुट - अन्िरािर्िर् र्वमानस्थल तनमािण गनुि पूवि िी र्वमानस्थलमा आवागमन गने रुट िथा भारिीर् 
तसमानामा प्रवेश िथा प्रस्थान र्वन्द ुतनजिि गनि जरुरी पदिछ । नेपालमा तरभवुन अन्िरािर्िर् र्वमानस्थल र 
गौिमबदु्ध अन्िरािर्िर् र्वमानस्थल बाहेक पोखरा क्षेरीर् अन्िरािर्िर् र्वमानस्थल तनमािणाधीन अवस्थामा छ र 
गौिम बदु्ध अन्िरािर्िर् र्वमानस्थल हालै सिालनमा आएको छ। पोखरा क्षेरीर् अन्िरािर्िर् र्वमानस्थल 
तनकट भर्व्र्मा तनमािण सम्पन्न हनुे अवस्थामा रहेको देजखन्छ । र्ी र्वमानस्थल तनमािण भएपतछ सोझो िथा 
सरुजक्षि रुटको आवश्र्किा पदिछ । नेपालबाट बार्हररने र्वतभन्न ७ रुटमध्रे् सबै रुटबाट र्वमानले नेपाल 
प्रवेश गनि अनमुति पाएको देजखएन । नेपाल सरकार र नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणले नर्ाँ अन्िरािर्िर् 
र्वमानस्थल तनमािण सम्पन्न गनुि पूवि अनमुति तलन सकेको देजखएन । गौिम बदु्ध अन्िरािर्िर् र्वमानस्थलमा 
पजिमिफि बाट आउने वार्रु्ानले नर्ाँ रुट पाउन नसकेकोले तसमरा रुट प्रर्ोग गनुिपदाि वार्रु्ानलाई सहज 
नहनुे भई अन्िरािर्िर् उडानहरू प्रभार्वि हनुे देजखन्छ । अन्िरािर्िर् हवाई उडान र सरुक्षा सम्बन्धी कानून 
िथा अभ्र्ासअनसुार रुटको प्रबन्ध गरी नवतनतमिि र्वमानस्थलको हवाई सेवालाई व्र्वजस्थि गनुिपदिछ । 

संगठठि संस्था िथा सतमति 

पशपुति क्षरे र्वकास कोष  

भगवान श्री पशपुतिनाथको मजन्दर र पावन पाशपुि क्षेर प्रार्ीन कालदेजख र्वश् वभरका सनािन र्हन्दहुरूको 
श्रद्धा र आस्थाको केन्द्रको रूपमा रर्हआएको छ । पशपुति क्षेर, जर्बागेश्वरी, गौरीर्ाट, र्ाबर्हल, कुटुम्बहाल, 
तसफल, गौशाला, र्पंगलास्थान र श्लषेमान्िक वन आसपासको २६४ हेक्टर क्षेरलाई पशपुति क्षेरतभर राजखएको 
छ । पशपुति क्षरेमा साना ठूला र्वतभन्न शैलीका मठ मजन्दर, सत्तल, ढुङे्गधारा, रै्त्र्, देवालर् जस्िा सम्पदा 
कररब ५०० र जशवतलङ्ग कररब १ हजार रहेका छन ्। उि क्षेरको संरक्षण, सम्भार र र्वकास गनि िथा 
सविसाधारण जनिाको सदार्ार र सरु्वधा कार्म राख् न 2044 मा कोषको स्थापना भएको हो ।  
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32. र्वत्तीर् जस्थति - कोषको २०७८ आषाढ मसान्िमा मूल कोष रू.३ अबि २० करोड १४ लाख, अक्षर् 
कोष रू.१ अबि, मजन्दर सेवा कोष रू.२३ करोड ५४ लाख, र्ाट सेवा कोष रू.३ करोड ४4 लाख र 
जस्थर सम्पजत्त रू.१ अबि ५४ करोड ४9 लाख रहेको देजखन्छ। र्ो वषि नेपाल सरकारको अनदुान 
रू.६५ करोड र अन्र् आम्दानी रू.२८ करोड १७ लाखसमेि रू.९३ करोड १७ लाख आम्दानी 
रहेकोमा रू.८४ करोड ३9 लाख खर्ि भई रू.८ करोड ७8 लाख बर्ि रहेको देजखन्छ ।  

33. आन्िररक आर् - कोषले र्ो वषि आन्िररक स्रोिबाट रू.५१ करोड २२ लाख सङ्कलन गने लक्ष्र् 
तलएकोमा रू.२८ करोड १७ लाख १९ हजार मार सङ्कलन गरेको छ । पर्िटक सेवा शलु्किफि  
अनमुातनि आर् रू.३ करोड ६० लाख रहेकोमा प्रगति शून्र् देजखएको छ । त्र्सैगरी मजन्दर सेवा 
आम्दानीिफि  रू.६ करोड ५३ लाख लक्ष्र् रहेकोमा रू.३ करोड २2 लाख मार सङ्कलन भएको छ ।  

34. लेखा प्रणाली  - पशपुति क्षेर र्वकास कोष ऐन, २०४४ को दफा १९ मा कोषको आर् व्र्र्को लेखा 
पररषद् ले तनधािरण गरेबमोजजम राजखने उल्लेख छ । र्ो वषि पुजँीगि खर्ि, कोष मािहि सञ् र्ातलि वेद 
र्वद्याश्रमको सम्पजत्त, दार्र्त्व िथा आर् व्र्र्, श्री पशपुतिनाथ िहतबल कार्ािलर्, जर्बागेश्वरी भडडार 
िहतबल कार्ािलर् र अमालकोट कर्हरी कार्ािलर्बाट असलु गनि बाकँी कुिलगार्िका बक्र्ौिा रकम 
तलन बाँकी र्हसाबमा लेखाङ्कन नगरेकोले कोषको र्वत्तीर् र्ववरणले आर् र व्र्र्को  र्थाथि जर्रण  गरेको 
छैन । कोष स्थापना भएको ३४ वषिसम्म पतन कोषको सञ् र्ालक पररषद्ले लेखा नीति, आम्दानी िथा 
खर्िका शीषिक, सम्पजत्त, कोषको वगीकरण िथा व्र्ाख्र्ालगार्िका लेखा नीति िथा तनदेजशका िर्ार गरी 
लागू गरेको छैन । 

35. तनर्मावलीको स्वीकृति - पशपुति क्षेर र्वकास कोष ऐन,२०४४ को दफा २१(१) मा कोषको प्रर्ोजनका 
लातग िर्ार गरेका तनर्म नेपाल सरकारबाट स्वीकृि हनुपुने उल्लेख छ। कमिर्ारी सेवा, शिि िथा 
सरु्वधासम्बन्धी (िेस्रो संशोधन) तनर्मावली, २०६५, पशपुति क्षेर र्वकास कोष (मजन्दर िथा पूजा 
व्र्वस्था) तनर्मावली, २०६८ र पशपुति क्षेर र्वकास कोष आतथिक प्रशासन(दोस्रो संशोधन) 
तनर्मावली,२०४५ मन्रालर् (मन्रीस्िर) बाट स्वीकृि गरी कार्ािन्वर्नमा रहेको छ। कोषका तनर्महरू 
ऐनको व्र्वस्थाबमोजजम नेपाल सरकार (मजन्रपररषद्) बाट स्वीकृि हनुपुदिछ।   

36. कोषको जग्गा उपर्ोग - पशपुति क्षेर र्वकास कोष सञ् र्ालक पररषद्ले कोषको र्र जग्गाको भाडा 
तनधािरणको लातग कार्िर्वतध बनाई आर्वरृ्द्धका कार्िक्रम सञ् र्ालन गनि तनदेशन ठदएकोमा कार्िर्वतध 
स्वीकृि भएको छैन । कोषको नाममा काठमाडौं जजल्ला कागेश्वरी मनोहरा नगरपातलका वडा नं. 6 
मा रहेको र्कत्ता नम्बर ५८, ८४ र ८० को ५३४ रोपनी जग्गालाई सिह तमलाई सो जग्गामा रहेको 
माटो, ढुङ्गा, बालवुा जझकी अन्र्र बेर्र्वखन गनि प्रर्तलि कानूनबमोजजम कार्िर्वतध िर्ार गरी कोषले 
अतधकिम प्रतिफल प्राि गने तनणिर् गरेकोमा सो कार्ािन्वर्न नगरेकोले कोषलाई प्राि हनुपुने रकम 
प्राि भएको छैन । कोषको स्वातमत्वमा रहेका जग्गा अतिक्रमण रोक्ने िथा संरक्षण र उपर्ोग गनि 
कार्ि र्ोजना बनाएको देजखँदैन । कोषले आफ्नो स्वातमत्वमा रहेका जग्गा िथा अन्र् सम्पतिको उजर्ि 
संरक्षण र उपर्ोग गनुिपदिछ । 

37. नीति िथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न - पशपुति क्षरे र्वकास कोषको वार्षिक नीति िथा कार्िक्रममा हवाई 
र्वभाग र नेपाल आखँा अस्पिाल तिलगंगासँग भएको भाडा सम्झौिालाई पनुरावलोकन गने, श्री 
पशपुतिनाथको र्वद्यिुीर् पूजा सञ् र्ालन गने, पशपुति क्षरेमा जारा पविलाई व्र्वजस्थि गने, जारा पवि 
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तनर्तमि सञ् र्ालन गनि कोष स्थापना गने, श्री पशपुतिनाथको मजन्दर पररसरमा रहेका नवग्रह, हनमुान 
र शीिलामाईलगार्िका मजन्दरहरूको पूजाको कार्िर्वतध िर्ार गरी लागू गने, श्री पशपुतिनाथको 
महाप्रसाद िर्ार गरी तबक्री र्विरणको व्र्वस्था गने, पशपुति गौशाला धमिशाला सम्झौिाको पनुरावलोकन 
गने, तसफलजस्थि घ्र्ाम्पे पाटीमा बटुवालाई तन:शलु्क पानी खवुाउने लगार्िका नीति िथा कार्िक्रम 
कार्ािन्वर्न भएको देजखएन ।र्ोर्षि वार्षिक नीति िथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ। 

38. गठुीको बक्र्ौिा - पशपुति क्षरे र्वकास कोष ऐन,२०४४ ले पशपुति क्षेर र्वकास कोषअन्िगिि रहेका 
गठुीको अद्यावतधक अतभलेख कार्म गनि 2०७८।९।५ को सदस्र् सजर्वस्िरको तनणिर्बाट गठठि  
सतमतिको प्रतिवेदनअनसुार 2०७८।१२।३० सम्मको गठुीको बक्र्ौिा जस्थति देहार्अनसुार छ: 

(रू.हजारमा) 

क्र.सं. गठुीको नाम 
क्षरेफल 
(व.तम.) 

मोही 
संख्र्ा 

र्कत्ता 
संख्र्ा 

वार्षिक कुि 
रकम 

20७८ रै्र 
सम्मको कुि 
बक्र्ौिा रकम 

१. श्री पशपुतिनाथ भडडार िहतबल गठुी ८९४८२८ ३६४५ ४९६४ ४५२५ 11926 

२. श्री पशपुतिनाथ  अमालकोट कर्हरी  गठुी 466328 २२७२ ३०७६ १८२४ ४२३६ 

३. श्री पशपुतिनाथ जर् वागेश्वरी  भडडार िहतबल कार्ािलर् २५१०२० ११०७ १९१७ ११६५ १८८९ 

जम्मा  1612176 7024 9957 7514 18051 

उजल्लजखि र्ववरणबाट पशपुतिअन्िगििका ३ गठुीबाट प्रत्रे्क वषि जग्गाको तिरो रू.७५ लाख 
१४ हजार असलु हनुपुनेमा र्ो वषि र र्वगिको समेि रू.१ करोड 8० लाख ५1 हजार बक्र्ौिा रहेको 
देजखर्ो। बक्र्ौिा रकम जररवाना सर्हि असलु हनुपुदिछ । 

39. गठुी जग्गाको लगि  - पशपुति क्षेर र्वकास कोषका ित्कालीन कोषाध्र्क्षको संर्ोजकत्वमा गठठि  
सतमतिले पेस गरेको पशपुति गठुी जग्गा िथा सम्पजत्त प्रतिवेदन, २०७५ अनसुार श्री पशपुतिनाथ गठुीिफि  
अमालकोट, पशपुति भडडार िहतबल र जर्बागेश्वरी भडडार िहतबलसमेिको ५ हजार ६० रोपनी गठुी 
जग्गा रहेकोमा २३१ रोपनी १० आना १ पैसा जग्गा दिाि हनु बाँकी रहेको छ। तरभवुन र्वमानस्थलले 
सम्झौिाबमोजजम १ हजार १६१ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा प्रर्ोग गरररहेको छ। त्र्सैगरी 
पशपुति क्षेरतभरका मजन्दर, देवालर्, जशवालर् िथा र्वतभन् न गठुीको १० हजार १९ रोपनी १५ आना 
१ पैसा र श्रीपशपुतिनाथको महास्नान पोिा गठुीको १ हजार २४१ रोपनी १ आना २ पैसा समेि गठुी 
संस्थान मािहि कुल ११ हजार २६२ रोपनी ३ आना १ पैसा जग्गा रहेको छ। पशपुति क्षरेतभर 
गठुी संस्थान अन्िगिि सञ् र्ालन र व्र्वस्थापन हुँदै आएका राजगठुीहरूको सङ्खख्र्ा कररब १९५ रहेको 
जनाए िापतन श्रीपशपुतिनाथ र र्स क्षेरका मठ मजन्दर, पूजाआजा, पवि एवं जारा आठदसँग सम्बजन्धि 
राजगठुी, छुट गठुी र तनजी गठुीसमेिका सम्पूणि गठुी जग्गाको र्थाथि र अद्यावतधक लगि अतभलेख 
कोषले िर्ार गरेको  देजखएन । कोषद्वारा श्रीपशपुतिनाथ र र्स क्षेरका गठुी िथा जग्गाको अद्यावतधक 
लगि अतभलेख कार्म गनुिपदिछ । 

40. तडस्प्ले भाडा - भ्रमण वषि २०२० को लातग हंशमडडप उत्तरिफि  जशविाडडव र भ्रमण वषिको लोगो 
१२० वगिफुटको एल.ई.डी. तडस्प्ले एक वषिको लातग भाडामा तलने कार्िको लातग कोषले एक 
आपूििकसँग 2076।12।7 मा रू.४२ लाख ७४ हजारको सम्झौिा गरेको छ। सूर्नामा उि 
तडस्प्ले बोडि  खररद गने उल्लेख भएकोमा भाडामा उपलब्ध गराउने सम्झौिा गरी र्ो वषिसम्म रू.२१ 
लाख ३७ हजार भिुानी गरेको छ । स्थलगि तनरीक्षण गदाि उि तडस्प्ले बोडि र्ाल ुअवस्थामा रहेको 
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छैन । र्सप्रकारको डीस्प्लेको हाल बजार दर प्रति वगिफुट रू.८ हजारदेजख रू.१२ हजारसम्म पने 
देजखँदा अतधकिम मूल्र् रू.१४ लाख ४० हजारमार पने देजखन्छ । सामान खररद गदाि पने मूल्र्भन्दा 
अत्र्तधक बढी मूल्र् तिने गरी भाडामा तलएको औजर्त्र्पूणि देजखएन । सामान खररदको बोलपर आव्हान 
गरी भाडामा उपलब्ध गराउन सम्झौिा गने सम्बजन्धि पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनपुदिछ ।  

41. धमिशाला सञ् र्ालन - पशपुति क्षेर र्वकास कोष ऐन, २०४४ को दफा १० मा कोष सञ् र्ालक पररषद् ले 
कोष मािहिको र्र जग्गासम्बन्धी भाडा तनधािरण गने व्र्वस्था छ । कोष मािहि रहेका धमिशालाको 
सञ् र्ालन अवस्था देहार्बमोजजम छ: 

41.1. कोषले नेपाल भारि मैरी पशपुति धमिशाला सञ् र्ालन गनि एक कम्पनीसँग 2076।1।30 मा १५ 
वषिको लातग वार्षिक रू.१ करोड ५ लाख ४२ हजार भाडा तलने गरी  सम्झौिा गरेको छ। धमिशाला 
भाडामा लगाउँदा गरेको सम्झौिा प्रर्तलि कानूनबमोजजम भए नभएको सम्बन्धमा २०७८।९।२३ मा  
गठठि छानतबन सतमतिले २०७८।१०।३ मा पेस गरेको प्रतिवेदनअनसुार ६० कोठामा ३९९ बेड 
हनुपुनेमा ७४ कोठामा १५० बेड मार रहेकोले सम्झौिा र्वपरीि धमिशाला सञ् र्ालन गरेको जनाई 

सञ् र्ालक पररषद् बाट तमति 2078।10।11 मा सम्झौिा खारेज गरेको छ । धमिशाला सिालन 
गनि कार्िर्वतध िर्ार नगरेको, ित्कालीन पदातधकारीहरूले कानूनबमोजजम गनुिपने काम नगरेको र 
धमिशाला सिालनको क्रममा अनगुमन गरेको देजखएन । धमिशाला सिालन गने तनणिर् खारेज गरेपतछ 
कोषलाई वषेतन प्राि हनेु न्रू्निम रू.१ करोड ५ लाख आर्समेि प्राि हनेु देजखँदैन ।  

41.2. पशपुति क्षेर पररसरको वनकाली जस्थि धमिशाला वार्षिक रू.३० लाख १९ हजार भाडा बझुाउने गरी 
एक परामशिदािासँग २०६८।९।२२ मा ५ वषिको  लातग सम्झौिा गरेकोमा सम्झौिा अवतध 
२०७३।९।२१ मा समाि भए पश् र्ाि २०७१ वैशाख देजख २०७३।९।२१ सम्मको भाडा रू.८३ 
लाख ७९ हजार असलु भएको छैन । हाल धमिशाला सञ् र्ालनमा रहेको र सम्झौिाअनसुारको भाडा 
प्राि नभएकोले सम्झौिाअनसुार लाग्ने जररवाना सर्हि असलु हनुपुदिछ।    

41.3. कोषको सञ् र्ालक पररषद्को २०६०।२।९ को तनणिर्अनसुार एक सेवा प्रदार्क संस्थालाई गौशाला 
धमिशाला सञ् र्ालनको लातग अवतध उल्लेख नगरी वार्षिक रू.५१ हजारमा ९ रोपनी ९ आना २ पैसा 
जग्गा प्रर्ोग गनि ठदने सम्झौिा भएको देजखन्छ । प्रर्तलि बजारदरको आधारमा न्रू्निम भाडादर 
कार्म गरी अद्यावतधक गनुिपनेमा अवतध नखलुाई सरकारी दररेट भन्दा पतन न्रू्न दरमा भाडामा ठदएको 
र सोमा संरर्ना तनमािण गरी सतमतिले व्र्ावसार्र्क प्रर्ोजनमा प्रर्ोग गरेको छ। सरकारी दररेटभन्दा 
र्टी नहनेु गरी प्रर्ोग अवतध खलुाई सम्झौिा पनुरावलोकन हनुपुदिछ।  

41.4. पशपुति क्षेरको बी-१३ ब्लकमा रहेको जग्गा अतधग्रहण गरी २०७३ सालमा मआुब्जा भिुानी गररसके 
िापतन कोषले सम्झौिा मिुार्वक गोठाटारको जग्गामा प्लातनङ्ग गरी स्थानान्िरण नगरेकोले एक  व्र्जिले 
धमिशालाको नामबाट व्र्वसार् गरररहेको अवस्था  छ।  

अि: सम्झौिाबमोजजम कार्ि नगने पक्षलाई कानूनी कारवाही गरी बक्र्ौिा रकम असलु गनुिपने 
िथा सम्झौिा पालना नगदाि कोषलाई भएको क्षति र्र्कन गरी सम्बजन्धि पदातधकारीलाई जजम्मेवार 
बनाउनपुदिछ। 



संस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उड् डर्न मन्रालर् 

 516 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

42. सनुको जलहरी तनमािण - पशपुति जशवतलङ्गको गभिगहृलाई पूणि रूपमा ढाक्ने गरी राजखने सनुको जलहरी 
तनमािण कार्िको लातग र्ो वषि नेपाल राि बैङ्कबाट १०३ र्कलो ७७३ ग्राम सनु रू.८० करोड ११ 
हजारमा खररद गरेको छ । र्वतभन् न शदु्धिाको प्रतिशि रहेको सनुमा अन्र् धाि ुर रसार्नको तमश्रण 
िामा २ र्कलो ८९० ग्राम, र्ाँदी १ र्कलो २४९ ग्राम, जजङ्क १२ र्कलो ७५० ग्रामसमेि प्रर्ोग गरी 
१०७ र्कलो ४९० ग्राम सनु कार्म भएको उल्लेख छ।  

तनतमिि जलहरी, जलधारा, नाग, नागमूतिि,  सनुको र्कलालगार्िमा प्रर्ोग भएको सनुको िौल 
९६ र्कलो ५१४ ग्राम रहेको र बाकँी रहेको सनु १० र्कलो ९७६ ग्रामको ररङ्ग बनाई जलहरीमा 
लगाएको उल्लेख छ। ररङ्ग बनाउन प्रर्ोग भएको सनुको मूल्र् रू.७ करोड ८६ लाख ४६ हजार 
रहेको छ ।  जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सो सनुको सम्पूणि पररमाण ररङ्ग बनाउने कार्िमा प्रर्ोग भएको 
परु्ष्ट हनेु र्ववरण पेस गरेको छैन ।  

43. जलहरी तनमािणको ज्र्ाला खर्ि  - पशपुति क्षेर र्वकास कोष आतथिक प्रशासन  (दोस्रो संशोधन २०६२)  
तनर्मावली, २०४५ तनर्म ३.४.१.१ अनसुार दािाहरूबाट प्राि र्न्दा अनदुान भेटीर्ाटीलगार्िको 
सम्पूणि रकम कोषको केन्द्रीर् खािामा जम्मा गनुिपने व्र्वस्था छ । सिालक पररषद् को  
२०७७।१०।१४ को बैठकले सनुको जलहरी तनमािण कार्िको लातग आवश्र्क ज्र्ाला दािामाफि ि ्
सोझै कालीगढलाई भिुानी गने व्र्वस्था तमलाउने  तनणिर् भएको देजखन्छ । सनुको खररद कार्ि 
रू.८० करोड ११ हजार मा भएको देजखन्छ । सो जलहरी तनमािण कार्िको लातग दािाबाट व्र्होरेको 
रकमको र्हसाब लेखाङ्कन गरेको छैन  । पाटन औद्योतगक क्षेरको एक रोतलङ्ग तमल्समाफि ि ्उि तनमािण 
कार्ि गराएकोमा तमल्ससँग भएको सम्झौिा र संलग्न १३ जना कालीगढलाई भिुानी भएको र्ववरण 
पेस गरेको छैन । सबै प्रकारका आम्दानी र खर्िको र्ववरण कोषबाट नै लेखाङ्कन हनुपुनेमा पररषद्ले 
दािामाफि ि ्ज्र्ाला सोझै भिुानी गने व्र्वस्था उल्लेख गरेकोले दािाबाट प्राि नगद एवं जजन्सी आम्दानी 
खर्िको लेखाङ्कन नभएकोले जलहरी तनमािण कार्िमा भएको खर्िको र्थाथि अवस्था र्र्कन हनु सकेन । 
सो रकम र्र्कन गरी कोषको खािामा आम्दानी बाँतधनपुदिछ । तनर्मावलीअनसुार प्राि र्न्दा अनदुान 
भेटीर्ाटीलगार्िको सम्पूणि रकम कोषको केन्द्रीर् खािामा जम्मा गने व्र्वस्था गररनपुदिछ । 

44. पनुतनिमािण - पशपुति क्षेरमा रहेका १०५ स्मारकमध्रे् 2072 को भकूम्पका कारण कररब ३० पूणि 
रूपमा र ७५ मा आंजशक क्षति पगेुको देजखन्छ। सोमध्रे् ५५ स्मारकको पनुतनिमािण कार्ि सम्पन् न भए 
िापतन र्वश् वरूप मजन्दर िथा सत्तल, बज्रर्र सत्तल, भवुनेश्वरी मजन्दर, जजिजङ प्रकाशेश्वर सत्तल, पिदेवल 
सत्तल िथा देवालर्लगार्िका स्मारकको पनुतनिमािण बाँकी रहेको देजखन्छ। पाशपुि क्षेरको प्रार्ीनिालाई 
कार्म राख्दै सम्पदाको पनुतनिमािण कार्ि सम्पन् न गनुिपदिछ।  

45. जजन्सी, द्रव्र् भेटी, दान - पशपुति क्षेर र्वकास कोष मजन्दर िथा पूजा व्र्वस्था तनर्मावली, २०६८ को 
तनर्म ७७ बमोजजम कुनै व्र्जिले श्री पशपुतिनाथको मजन्दर िथा मजन्दर प्राङ्गणतभर रहेका अन्र् 
मठमजन्दरमा सनु र्ाँदीजस्िा बहमूुल्र् धाि ुर त्र्स्िा धािलेु बनेका सामान वा भाँडाकँुडा वा वस्त्र लगार्ि 
अन्र् जजन्सी सामान र्ढाउन र्ाहेमा कोषमा दिाि गरेर मार र्ढाउन ुपने व्र्वस्था छ। सनु र्ाँदीजस्िा 
बहमूुल्र् धाि ुर त्र्स्िा धािलेु बनेका सामान कोषमा दिाि नगरी र्ढाउने गरेकोले आन्िररक तनर्न्रण 
कमजोर देजखन्छ । जजन्सी भेटीमा र्ढाइएका सनु, र्ाँदीजस्िा धािहुरूको मूल्र्ाङ्कन गरी वासलािमा 
समावेश गररनपुदिछ । मजन्दरमा उठेको भेटी गणना स्थलमा भएको सीसीटीभी क्र्ामेराको तनर्न्रण 



संस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उड् डर्न मन्रालर् 

 517 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

सतमतिसँग नरहेकोले भेटी गणना कार्िको सीसीटीभीको तनर्न्रण पशपुति क्षेर र्वकास कोषमा ल्र्ाई 
दैतनक आम्दानी रकम तडजजटल बोडिमा प्रकाजशि गनुिपदिछ ।   

46. पूजा सामग्री िथा पसल - पशपुति क्षेर र्वकास कोष मजन्दर िथा पूजा व्र्वस्था तनर्मावली, 2068 
को तनर्म ८५(१) मा श्री पशपुतिनाथको क्षेरतभर पूजा सामग्रीको व्र्ापार गनि र्ाहने कुनै व्र्जि वा 
संस्थाले कोषबाट अनमुति तलने र नवीकरण गनुिपने व्र्वस्था छ । कोषको जग्गामा रहेको २४ र्वर्वध 
सामग्री बेच्ने पसल र १४८ फूल पसलको सम्झौिा अवतध समाि भए िापतन नवीकरण िथा पनु: 
सम्झौिा भएको देजखदैन । उि पसलहरूबाट रू.१ करोड २२ लाख ४३ हजार भाडा असलु गनि 
बाँकी रहेको छ । तनर्मावलीबमोजजम पसल सञ् र्ालन गने व्र्वस्था तमलाई बक्र्ौिा भाडा असलु 
गनुिपदिछ । पशपुति पररसरमा उपहार िथा फूल पसल सिालन गनि २०७५।२।१३ मा रू.५ करोड 
७८ लाख ९० हजार लागि रहेको ६२ पसल कवलसर्हिको भवन तनमािण सम्पन्न भएकोमा हालसम्म 
पतन प्रर्ोगमा ल्र्ाएको देजखएन । र्स सम्बन्धमा र्वगिमा औलँ्र्ाइएको व्र्होरासमेि कार्ािन्वर्न भएको 
छैन । तनतमिि भवन र्थाशीघ्र उपर्ोगमा ल्र्ाउनपुदिछ ।     

47. क्र्ाफे सञ् र्ालन - तिलगंगा धमिशालामा सञ् र्ातलि एक क्र्ाफेसँग २०७२।४।३२ मा भाडा सम्झौिा 
भएकोमा क्र्ाफे सञ् र्ालकले कोषको स्वीकृति बेगर तनमािण गरेको संरर्नाको लागि कोषलाई तिनुिपने 
भाडामा तमलान गनि दाबी गरेपिाि ्कोष र क्र्ाफेबीर् र्ववाद रहेको देजखन्छ । र्ववाद तसजिना भएको 
६ वषिसम्म पतन र्ववाद नटंुतगएको िथा सम्झौिाको शििबमोजजम कोष व्र्वस्थापनबाट तनणिर् गरी भाडा 
असलु नगरेको र सम्झौिा रद्द गरेको समेि देजखएन । उपर्ुिि जस्थतिले वषेनी बक्र्ौिा बढ्दै गई र्स 
वषिसम्म रू.८६ लाख ८० हजार पगेुको छ । र्ववाद समाधान गरी बक्र्ौिा रकम असलु गनुिपदिछ। 

48. पेश्की फस्र्ौट - पशपुति क्षरे र्वकास कोष आतथिक प्रशासन तनर्मावली, २०४५ (दोश्रो संशोधन 
२०६२) को तनर्म ५७.२ मा पेश्की तलने कमिर्ारीले म्र्ादतभर फस्र्ौट नगरेमा बाँकी पेश्की रकममा 
म्र्ाद नारे्का तमतिले वार्षिक १० प्रतिशिका दरले ब्र्ाजसमेि असलु उपर गररने व्र्वस्था छ । कोषबाट 
प्राि र्ववरणअनसुार र्स वषिसम्म रू.१ करोड ४५ लाख ५६ हजार पेश्की बाकँीमध्रे् २०६१।६२ 
देजख २३ कमिर्ारीको कार्ि सञ् र्ालन पेश्की रू.१ करोड १२ लाख ६२ हजार रहेको छ। उि पेश्की 
रकममा तनर्मानसुार १० प्रतिशिले हनेु रू.32 लाख ३ हजार ब्र्ाज गणना गरी फस्र्ौट िथा असलु 
हनुपुदिछ। 

लजुम्बनी र्वकास कोष 

भगवान गौिम बदु्धको जन्मस्थल लजुम्बनीलाई र्वश् व शाजन्िको महुान, संसारका बौद्धमागी एवं शाजन्ि 
प्रमेी मातनसहरूको आस्थाको केन्द्रको रूपमा र्वकास गने लक्ष्र् र आदशिलाई बढी प्रभावकारी बनाउन, लजुम्बनी 
र्वकास र्ोजनालाई समन्वर्ात्मक र सरु्ारु रूपले सञ् र्ालन गनि लजुम्बनी र्वकास कोष ऐन, 2042 बमोजजम 
कोषको स्थापना भएको हो। लजुम्बनी क्षरेको र्ोजनाबद्ध र्वकासको लातग िर्ार भएको गरुु र्ोजनाअनसुार ३ 
वगिमाइल क्षेरलाई पर्वर उद्यान क्षेर, र्वहार क्षेर र नर्ाँ लजुम्बनी ग्रामको अवधारणाअनसुार र्ोजना सञ् र्ालन 
हुँदै आएको छ। 

49. र्वत्तीर् जस्थति - नेपाल सरकारबाट प्राि सशिि अनदुान रू.७० करोड ३8 लाखसमेि कुल आर् रू.१ 
अबि २९ करोड ८४ लाखमध्रे् रू.68 करोड 54 लाख खर्ि भइ रू.६१ करोड ३० लाख बर्ि 
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रहेको छ । उि बर्ि मध्रे् खर्ि नभई बाकँी रहेको नेपाल सरकार िफि को सशिि अनदुान रू.३ 
करोड ९3 लाख संर्ीर् सजिि कोषमा र्फिाि गदाि खदु बर्ि रू.५७ करोड ३8 लाख हनेु देजखन्छ।    

50. जग्गा लगि - लजुम्बनी र्वकास कोषको नाममा कर्पलवस्ि,ु रूपन्देही र नवलपरासीका ७ स्थानमा जग्गा 
रहेकोमा सोको अतभलेख व्र्वजस्थि गरेको छैन। उि स्थानमा रहेको जग्गाको संरक्षण िथा उपर्ोग 
सम्बन्धमा आवश्र्क नीति िर्ार गरेको देजखँदैन। कोषको नाममा रहेको जग्गाको एकीकृि र्ववरण 
बनाई संरक्षण र उपर्ोग गनुिपदिछ।  

51. लजुम्बनी गरुुर्ोजना - नेपाल सरकारको २०७७।७८ को नीति िथा कार्िक्रममा मलुकुको र्वजशष्ट 
संस्कृतिको संरक्षणमा ध्र्ान ठदँदै र्वश्व सम्पदा सूर्ीमा रहेका सम्पदाहरूको संरक्षण र र्वकास गनि 
तिलौराकोट, लजुम्बनी, देवदह र रामग्राम क्षरेलाई समेटी वहृत्त र लजुम्बनी एकीकृि र्वकास गरुुर्ोजना 
िजुिमा गरी कार्ािन्वर्न गररने उल्लेख छ। गरुुर्ोजनाअनसुार र्स वषिसम्म भौतिकिफि को तनमािण कार्िमा 
८६ प्रतिशि प्रगति देजखएको छ । गरुुर्ोजनाअन्िगििका र्क्रर्ाकलापमा र्ो वषिसम्म रू.६ अबि २० 
करोड खर्ि भएको र बाँकी रहेका पूवािधारहरूको तनमािण गनि रू.६ अबि थप लागि लाग्ने उल्लेख 
गरेकोमा स्रोि सतुनजश् र्ििा भएको छैन । गरुुर्ोजना कार्ािन्वर्न गने एकीकृि कार्िर्ोजना िर्ार गरेको 
छैन। वहृत्तर लजुम्बनी र्वकास र्ोजनाअनसुार एकीकृि कार्िर्ोजना िजुिमा गरी स्रोिको सतुनजश् र्ििा 
हनुपुदिछ।  

52. पर्िटकीर् गन्िव्र् - पर्िटन बजारमा लजुम्बनी क्षेरलाई आकषिक पर्िटकीर् गन्िब्र्को रूपमा पूणि रूपले 
स्थार्पि गनुि, पर्िटकीर् सेवा सरु्वधाको गणुस्िर वरृ्द्ध गनुि, लजुम्बनीमा पर्िटकको खर्ि र बसाइ अवतध 
वरृ्द्ध गनुि, पर्िटनसँग सम्बजन्धि पूवािधारको र्वकास गरी पर्िटकीर् उपजहरूको तसजिना गनुि, नर्ा ँस्थलको 
पर्हर्ान र र्वर्वधीकरण गनुि, पर्िटन पूवािधार र संस्कृतिमा तनजी क्षेरको आकि षण बढाउन,ु लजुम्बनी क्षेर 
तभर देखा परेका वािावरणीर् जोजखमको न्रू्नीकरण गने लगार्िका र्वषर्हरू प्रभावकारी रूपमा 
कार्ािन्वर्न हनु सकेका छैनन ्। ग्रामीण पर्िटन, नजजकैका िाल िलैर्ाको सौन्दर्ीकरण, पर्िटकीर् 
र्वतभन् न गतिर्वतधको सञ् र्ालन, ध्र्ान, खोज अनसुन्धान क्षरेको दार्रा वरृ्द्ध, रातरकालीन आरिी, बदु्धको 
र्वशाल मूतिि तनमािण, वािावरणअनकूुल सवारी सिालन, पर्िटक भलुाउने खेल िथा मनोरञ् जनलगार्िबाट 
पर्िटकको बसाइ अवतधलाई लम्ब्र्ाई आर्मा वरृ्द्ध हनेु देजखँदा कार्िहरूको प्राथतमर्ककरण गदै 
नतिजामूलक र प्रभावकारी रूपमा कार्िक्रम सञ् र्ालन गनुिपदिछ। 

53. धरौटी - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनमर् ६९ मा धरौटी 
रकम अन्र् कामको तनतमत्त खर्ि गनि नहनेु प्रावधान छ । कार्ािलर्ले गि वषि आन्िररक मौज्दािले 
कमिर्ारीलाई िलब भत्ता भिुानी गनि अपगु भएको जनाई धरौटी खािाबाट रू.५ करोड ५० लाख 
आन्िररक खािामा िान्सफर गरी खर्ि लेखेकोमा धरौटी खािाको रकम र्फिाि गरेको देजखएन। आन्िररक 
आर्बाट प्राि हनेु रकम असलु नगरी धरौटी खािाबाट सापटी तलई खर्ि गने कार्ि कानूनसम्मि ्
देजखँदैन। 

54. परामशि सेवा - लजुम्बनी र्वकास गरुुर्ोजनाबमोजजम तनमािण हनेु संरर्नाहरूको ड्रइङ तडजाइन गरी लागि 
अनमुान िजुिमा गने, तनमािण कार्िको अनगुमन र सपुररवेक्षण गने कार्ािदेशसर्हि एक परामशिदािासँग 
१० तडसेम्बर २०१९ मा रू.२३ करोड ६ लाख ४२ हजारको सम्झौिा भई ३२ मर्हना कार्ािवतध 
रहेको देजखन्छ । परामशिदािालाई र्ो वषि रू.२ करोड २९ लाख ८५ हजारसमेि हालसम्म रू.७ 
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करोड १५ लाख १९ हजार भिुानी भएको छ। समर्मा आधाररि उि सम्झौिाको अनसूुर्ीअनसुारको 
कार्ि र्ववरण परुा गनिको लातग िोर्कएको जनशजि पररर्ालन गरी पाररश्रतमक भिुानी गनुिपने उल्लेख 
छ। सम्झौिाअनसुार 3 जनु, २०२० देजख ३० जून २०२१ सम्म अथािि ्१२ मर्हना २८ ठदन पूरै 
अवतधमा कार्ि गरेको भनी  अतधकांश जनशजिको पाररश्रतमक भिुानी ठदएको छ भने केही र्वज्ञ िथा 
अन्र् जनशजिको १३ मर्हना १० ठदनसम्मको पाररश्रतमक भिुानी भएको छ । उि अवतधमा कोतभड-

१९ को कारण पटक पटक बन्दाबन्दी भएको  र सोही व्र्होरा उल्लेख गरी कतिपर् तनमािण व्र्वसार्ीलाई 
कोषबाट ठेक्काको म्र्ाद थप समेि गरेकोमा परामशिदािाका अतधकाशं जनशजि कुनै ठदन तबदासमेि 
बसेको नजनाई पटक-पटक लामो अवतधको बन्दाबन्दीमा समेि 100 प्रतिशि देजख ११० 
प्रतिशिसम्मको अवतध कार्ि गरेको देखाई भिुानी ठदएको र्वश् वसनीर् देजखएन । परामशिदािालाई र्ो 
वषि पाररश्रतमकबापि रू.१ करोड ८८ लाख ९२ हजार भिुानी गरेकोमा र्थाथि कार्ि गरेको अवतध 
र्र्कन गरी बढी भिुानी गरेको रकम असलु गनुिपदिछ । 

नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण  
नेपालमा नागररक उड्डर्नको र्वकास, र्वस्िार िथा तनर्मन गनि र रार्िर् िथा अन्िरािर्िर् हवाइ 

सम्पकि को लातग हवाइ उड्डर्न, सिार, पथ प्रदशिन र हवाइ सेवा, पररवहन सेवा सिालन सरुजक्षि, 
तनर्तमि, स्िरीर् र प्रभावकारी बनाउन नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण ऐन, २०५३ अनसुार 
२०५५।९।१६ मा प्रातधकरणको स्थापना भएको हो । 

55.  र्वत्तीर् जस्थति र सिालन नतिजा - प्रातधकरणको २०७८ आषाढ मसान्िको शेर्र पुजँी रू.५७ अबि ४१ 
करोड ९८ लाख, जगेडा िथा सजिि नाफा रू.१ खबि ४७ अबि १२ करोड र दार्र्त्व रू.३० अबि 
८७ करोड ९१ लाख रहेको छ । जम्मा सम्पति रू.२ खबि ३५ अबि ४२ करोड रहेको छ । गि 
वषिको नाफा रू.२ अबि २४ करोड ३९ लाख रहेकोमा र्ो वषि रू.१ अबि २४ करोड ८३ लाख रहेको 
छ । र्ो वषिसम्मको सजञ् र्ि नाफा रू.१६ अबि ७५ करोड ७४ लाख पुगेको छ। 

56. र्वत्तीर् प्रतिवेदनमान - नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण ऐन, २०५३ मा प्रातधकरणको लेखा सतमतिबाट 
स्वीकृि ढाँर्ा र िररका बमोजजम राजखने व्र्वस्था छ । प्रातधकरणले नेपाल र्वत्तीर् प्रतिवेदनमान अनसुार 
र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गनि एक परामशिदािाको सेवा तलए पतन प्रतिवेदनमानको आधारमा िर्ार गरेको 
छैन । जस्थर सम्पजत्त व्र्वस्थापन तनदेजशका, २०७५ मा प्रातधकरणले सम्पजत्त, मेतसनरी िथा उपकरणको 
वार्षिक भौतिक परीक्षण, अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन गरी अतभलेख अद्यावतधक गनुिपने व्र्वस्था छ । 
प्रातधकरणले आफ्नो नाममा रहेको जग्गाको र्ववरण खलु्ने गरी अतभलेख राखेको छैन । प्रातधकरणले  
र्वत्तीर् प्रतिवेदनमानको पालना र सम्पजत्त, मेतसनरी िथा उपकरणको अतभलेख अद्यावतधक नगरेकोले 
प्रातधकरणको सम्पजत्त र्र्कन गनि सर्कने अवस्था छैन । 

57. मागिस्थ नगद - मागिस्थ नगद गि वषि रू.१ अबि १७ करोड ६१ लाख रहेकोमा र्ो वषि रू.७० करोड 
९४ लाख रहेको देजखन्छ । वषािन्िमा नागररक उड्डर्न कार्ािलर्हरूबाट प्रधान कार्ािलर्मा िान्सफर 
भएको रकममध्रे् मूल कोषमा जम्मा हनु बाँकी रकम मार मागिस्थ नगदमा समावेश गनुिपनेमा र्स वषि 
िथा र्वगिका वषिहरूमा र्हसाब तमलान हनु नसकेको रकमहरू पतन समावेश भएको देजखन्छ । र्हसाब 
नतमलेको रकम र्र्कन गरी फरफारक गनुिपदिछ । 
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58. सम्पजत्त व्र्वस्थापन - प्रातधकरणको जस्थर सम्पजत्त व्र्वस्थापन तनदेजशका, २०७५ मा प्रातधकरणले 
सम्पजत्त, मेतसनरी िथा उपकरणको वार्षिक भौतिक परीक्षण, अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन गरी अतभलेख 
अद्यावतधक गनुिपने व्र्वस्था छ । सोही अनरुूप प्रातधकरणले सम्पजत्तहरूको भौतिक परीक्षण िथा 
मूल्र्ाङ्कनको लातग टेन्डर आह्वान गरे िापतन सो कार्ि पूरा नभएकोले २०७७।७८ को अन्त्र्मा 
प्रातधकरणको स्वातमत्व िथा तनर्न्रणमा रहेको सम्पजत्त, मेतसनरी िथा उपकरणको  र्ववरण अद्यावतधक 
नगरेकोले सम्पजत्तको कुल मूल्र् र्र्कन हनु  सकेको  छैन । र्वतभन्न र्वमानस्थलहरू तनमािण गनि जग्गा 
अतधग्रहण गरी मआुब्जा समेि र्विरण भइसकेका जग्गाहरूको जग्गाधनी दिाि प्रमाणपर प्राि भएपिाि ्
लगि कट्टा गरेको र प्राि हनु बाँकीको अद्यावतधक अतभलेख राखेको छैन । र्वमानस्थल क्षेर भन्दा 
बार्हर प्रातधकरणको नाममा रहेको, जग्गा र सोको उपर्ोग सम्बन्धमा खलुाएको देजखँदैन । प्रातधकरणले 
सम्पजत्त व्र्वस्थापन प्रभावकारी बनाउनपुदिछ ।  

प्रातधकरणको काठमाडौँजस्थि तरभवुन अन्िरािर्िर् र्वमानस्थल कार्ािलर् लगार्ि मलुकुका 
र्वतभन्न जजल्लामा ५४  र्वमानस्थलमध्रे् ३५ सिालनमा रहेका र बाकँी १९ र्वमानस्थलहरू सिालनमा 
रहेका छैनन ्। सिालनमा नभएका र्वमानस्थलहरू भर्व्र्मा सिालनमा आउने  वा नआउने सम्बन्धमा 
अध्र्र्न गरी सो र्वमानस्थलहरूको जग्गा, भवन िथा अन्र् सम्पजत्तहरूको उजर्ि व्र्वस्थापन गनुिपदिछ।  

59.  एर्रलाइन्स तनर्मन - नेपाल नागररक उड्डर्न  प्रातधकरण ऐन, २०५३ िथा तनर्मावली, २०५८ 
अनसुार हवाई उडान अनमुति प्रदान गने, वार्रु्ान दिाि गने, राज्र् तभर उडान गनि पाउने अवस्था र 
उडान िोक्ने, हवाई उडान सूर्ना र सरे्ि गने, हवाई उडान तनर्न्रण र पथप्रदशिन सेवा लगार्िका 
कार्िको तनर्मन गरी प्रातधकरणले ३९ वार्सेुवा कम्पनीलाई ३१ अन्िरािर्िर् िथा ३५ आन्िररक 
गन्िव्र्मा हवाई सेवा प्रदान गने स्वीकृति ठदएको प्रातधकरणको वार्षिक प्रतिवेदन, २०२०।२१ बाट 
देजखन्छ । हवाई सरुक्षण व्र्वस्था प्रभावकारी नभएकोले हवाई सेवा प्रारम्भ भएदेजख हालसम्म नेपालमा 
दिाि भएकामध्रे् ५९ वार्रु्ान, ३६ हेतलकोप्टर र ३ अल्िालाईट िथा नेपाल बार्हर दिाि भएका मध्रे् 
९ वार्रु्ान समेि १०७ दरु्िटनामा क्रमशः ३८२, ८५, ३७३ र ५ समेि ८४५ व्र्जिको मतृ्र् ु
भएको हवाई सरुक्षा प्रतिवेदन, २०२१ मा उल्लेख छ । हवाई दरु्िटना सम्बन्धमा र्वतभन्न छानतबन 
सतमतिले ठदएका तनदेशनलाई हवाई सरुक्षाको क्षरेमा कार्ािन्वर्न गरेको अतभलेख व्र्वजस्थि देजखएन । 
हवाई सेवालाई सुरजक्षि र भरपदो बनाउनुपदिछ । 

60. बक्र्ौिा असलुी - प्रातधकरणको सेवा शलु्क तनर्मावली, २०६७ मा सेवा शलु्क, भाडा, रोर्ल्टी वा 
अन्र् आम्दानी सेवा प्रदार्कले समर्मा नै प्रातधकरणलाई बझुाउन ुपने व्र्वस्था छ । र्वतभन्न एर्रलाइन्स, 
सरकारी िथा गैरसरकारी संस्थाहरूबाट प्राि हनु बाँकी रहेको रकम गि वषि रू.२ अबि ३७ करोड 
९१ लाख  रहेकोमा र्ो वषि रू.२ अबि २२ करोड २१ लाख रहेको छ । जसमध्रे् ६ मर्हना भन्दा 
परुानो असलु हनु बाँकी रू.१ अबि ६० करोड ४५ लाखलाई शंकास्पद असामीको रूपमा शि प्रतिशि 
व्र्वस्था गरी लेखाङ्कन गरेको छ । सार्वकदेजख र्वतभन्न एर्रलाइन्सहरू िथा अन्र् तनकार्हरूबाट 
प्राि हुन बाँकी रकमको समथिन नतलएको साथै हाल ३० वटा एर्रलाइन्सको कारोबार 
बन्द भई अजस्ित्वमा रहेका छैनन् । बक्र्ौिा असुल गनि प्रा तधकरणले आवश्र्क लक्ष्र् 
तनधािरण गरी सम्बजन्धि पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनपुदिछ । 
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61. र्वमानस्थल तनमािण मापदडड - हवाई नीति, २०६३ अनसुार तनकटस्थ र्वमानस्थलबाट प्रस्िार्वि 
र्वमानस्थलको दरुी र्हमाली र पहाडी क्षेरमा साधारणिर्ा कम्िीमा २० नर्टकल माइल र िराई िथा 
तभरी मधेशमा कम्िीमा ४० नर्टकल माइलको हनुपुनेमा सिालनमा नरहेका १३ र्वमानस्थलहरू सो 
मापदडडअनसुार तनमािण भएका छैनन ्। प्रातधकरणले परुाना र्वमानस्थल ममििको अतिररि हाल नर्ाँ 
र्वमानस्थल तनमािण कार्िलाई पतन िीव्रिा ठदएको देजखन्छ । देशभर ५४ र्वमानस्थल रहेकोमा ३५  
सिालनमा रहेका र १९ सिालनमा रहेका छैनन ्। सिालनमा रहेका र्वमानस्थलहरूमा पतन पर्ािि 
उडान भएका छैनन ्। छोटो दरुीमा तनमािण भएका केही र्वमानस्थलहरू सिालन पतछ पतन सडक 
र्ािार्ािको सहजिाले पूणि क्षमिामा सिालन हनेु देजखँदैन । मापदडडले िोकेअनसुार सिालन हनेु गरी 
मार र्वमानस्थल तनमािण गनुिपदिछ । 

62. ऋण र्हसाब - अथि मन्रालर्द्वारा प्रकाजशि साविजतनक संस्थानहरूको वार्षिक जस्थति समीक्षा, २०७९ 
र प्रातधकरणको र्वत्तीर् र्ववरण अनसुार नेपाल सरकारलाई तिनि बाँकी ऋणमा रू.६६ करोड ३० 
लाखको फरक देजखएको छ । नेपाल सरकारलाई तिनुिपने ऋण रकम ऋण व्र्वस्थापन कार्ािलर्सँग 
समन्वर् गरी समार्ोजन गनुिपने देजखन्छ । 

63. बैङ्क र्हसाब तमलान - प्रातधकरणको अतभलेखअनसुार बैङ्क मौज्दाि रू.६१ करोड २४ लाख रहेकोमा बैङ्क 
र्ववरणअनसुार रू.१ अबि ६ लाख भई रू.३८ करोड ८२ लाख फरक देजखएको छ। सम्पूणि कारोबारको 
बैङ्क र्हसाब तमलान र्ववरण िर्ार गरी प्रातधकरणले आफ्नो बैङ्क खािाहरूको उजर्ि अतभलेख िथा 
व्र्वस्थापन गनुिपदिछ । 

64. बहाल आम्दानी - र्वमानस्थल सेवा शलु्क तनर्मावली, २०६७ को तनर्म १६(७) मा प्रातधकरणले 
सम्झौिा अनरुूपको कार्ि मूल्र्ाङ्कन गरी सम्झौिालाई तनरन्िरिा ठदने वा नठदने तनणिर् गनुिपने व्र्वस्था 
छ । हालसम्म बहालसँग सम्बजन्धि मदु्दा सवोच्र् अदालिमा ७, उच्र् अदालि, पाटनमा १८ र जजल्ला 
अदालि, काठमाडौंमा ९ र्वर्ाराधीन छन ्। त्र्स्िै, सम्झौिा अवतध समाि भएका बहालवालाहरूसँग 
प्रातधकरणको तनर्मावलीले गरेको व्र्वस्थाअनरुूप बहाल असलु नगरी परुानो सम्झौिा बमोजजम हनु 
आउने रकम मार असलु गरेकोले तनर्मावलीको व्र्वस्था अनरुूप बहाल गणना गरी बहाल रकम असलु 
गनुिपदिछ  । 

65. टतमिनल उपर्ोग िथा ब्र्ागेज शलु्क - र्वमानस्थल सेवा शलु्क तनर्मावली, २०६७ को तनर्म २५ मा 
अन्र् सेवा शलु्क तलने व्र्वस्था अन्िगिि टतमिनल उपकरणको साझा उपर्ोग िथा ब्र्ागेज ररकजन्सतलएशन 
प्रणाली सेवाको उपर्ोग गरे बापि प्रातधकरणले सम्बजन्धि वार्सेुवा कम्पनीबाट सोझै र सेवा 
प्रदार्कमाफि ि ्प्रति र्ार ुक्रमशः अमेररकी डलर १ र अमेररकी डलर ०.३८५ शलु्क लगाउने िथा 
असलु उपर गने व्र्वस्था रहेको छ । प्रातधकरणले वार्सेुवा प्रदार्कहरूलाई उपरोि सेवा प्रदान गनिका 
लातग एक सेवा प्रदार्क कम्पनीसँग २६ अक्टोवर २०१० मा सम्झौिा गरेको छ । सम्झौिाअनसुार 
उजल्लजखि सेवाहरू बापि टतमिनल उपर्ोगिफि  प्रति र्ार ुअमेररकी डलर १ असलु गनुिपनेमा उि सेवा 
प्रदार्कलाई तिनुिपने रकम र्टाई असलु गरेको अमेररकी डलर ०.३८५ मार लेखाङ्कन गरेको पाइर्ो। 
साथै, ब्र्ागेजिफि  प्रति र्ार ुअमेररकी डलर ०.३५ असलु गनुिपनेमा उि सेवा प्रदार्कलाई तिनुिपने 
रकम र्टाई असलु गरेको अमेररकी डलर ०.१३१२५ मार आम्दानी लेखाङ्कन गरेको पाइर्ो । र्सरी 
खदु रकममा मार बीजक जारी गदाि सो सेवा प्रदार्क कम्पनीलाई सेवा शलु्क भिुानीमा अतग्रम आर्कर 
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समेि कट्टा नहुँदा सेवा प्रदार्कको  उि आम्दानी करको दार्रामा आएको र्र्कन हनु सक्ने जस्थति 
छैन । 

र्स वषिसम्म सेवाप्रदार्कबाट असलु गनि बाँकी टतमिनल िथा ब्र्ागेज शलु्क रू.२७ करोड ९२ 
लाख रहेको छ भने समर्मा भिुानी नगरेको हनुाले २३ मार्ि २०२० सम्म प्रातधकरणले र्वलम्ब 
शलु्क बापिको अमेररकी डलर २२ लाख ४६ हजारको बीजक जारी गरेको छ। र्स र्वषर्मा सेवा 
प्रदार्क कम्पनी र प्रातधकरणबीर् र्ववाद भई र्ववाद समाधान गनि तनर्िु मध्र्स्थकिािले तनणिर् अनसुार 
र्वलम्ब शलु्क भराई पाउन ुपने प्रातधकरणको दाबीलाई अस्वीकार गरेको पाइर्ो । उि तनणिर् बदर 
गरी पाऊँ भनी प्रातधकरणले उच्र् अदालि पाटनमा तनवेदन पेस गरेको छ ।  

66. पोखरा क्षरेीर् अन्िरािर्िर् र्वमानस्थल - पोखराजस्थि क्षेरीर् अन्िरािर्िर् र्वमानस्थल तनमािण गनि नेपाल 
सरकार र र्ीन सरकार िथा एजक्जम बैङ्क, र्ीनबीर् २१ मार्ि २०१६ मा  र्आुन १ अबि ३७ करोड 
८७ लाख ४० हजारको सम्झौिा भएको छ । सम्झौिा पिाि ् उि रकम नेपाल सरकारले 
प्रातधकरणलाई ऋण सहार्िाको रूपमा उपलब्ध गराउने गरी २०७३।२।२३ मा सहार्क ऋण 
सम्झौिा भएको देजखन्छ । र्वतनमर् पररवििनबाट हनुसक्ने जोजखम नेपाल सरकारले व्र्होने र वार्षिक 
५ प्रतिशिका दरले नेपाल सरकारलाई ब्र्ाज बझुाउनपुने गरी प्रातधकरण र नेपाल सरकारबीर् भएको 
सहार्क ऋण सम्झौिा अनसुार २०७९ देजख २०९२ आजश्वनसम्म सम्पूणि सावँा र सोको ब्र्ाजसर्हि 
भिुानी गनुिपने देजखन्छ । अक्टोबर २०२१ सम्ममा र्वमानस्थल तनमािणको भौतिक प्रगति ८३.२४ 
प्रतिशि र र्वत्तीर् प्रगति ७३.५४ प्रतिशि रहेको सम्बजन्धि परामशिदािाको अक्टोबर २०२१ को 
मातसक प्रगति र्ववरणबाट देजखन्छ । र्वमानस्थल तनमािण कार्ि १० जलुाई, २०२० सम्म सम्पन् न 
गनुिपनेमा कोतभड-१९ महामारीका कारणले र्ढलाइ हनु गई जलुाई २०२२ सम्म सम्पन्न हनेु प्रक्षपेण 
गरेको छ । र्वमानस्थलको व्र्ावसार्र्क उडानको लातग गनुिपने प्रार्वतधक पक्षको िर्ारीमा समर्मा नै 
ध्र्ान ठदन नसकेको हुँदा तनमािण कार्ि सम्पन्न भए पिाि ्पतन र्वमानस्थल िरुुन्ि सिालनमा आउन 
सक्ने नदेजखएको कारण प्रातधकरणलाई र्वत्तीर् नोक्सानी हनेु देजखन्छ । र्वमानस्थलको भौतिक तनमािण 
एवं भौगोतलक वािावरण र बसोबास क्षेरमा पने प्रभाव न्रू्नीकरणका अतिररि अन्र् व्र्वस्थापकीर् 
पक्षको पतन िर्ारी गदै समर्मा नै र्वमानस्थल तनमािण सम्पन्न गरी सिालनमा ल्र्ाउनपुदिछ । 

67. गौिम बदु्ध अन्िरािर्िर् र्वमानस्थल - गौिम बदु्ध अन्िरािर्िर् र्वमानस्थलको तनमािण कार्ि सम्पन्न भई 
व्र्ावसार्र्क उडानको िर्ारी अवस्थामा रहेको देजखन्छ । संस्कृति, पर्िटन र नागररक उड्डर्न मन्रालर्ले 
हालको टतमिनल भवन आन्िररक उडानको लातग प्रर्ोग गने गरी अन्िरािर्िर् उडानको लातग दोस्रो 
टतमिनल तनमािणको (फेज-२) र्ोषणा गरेको छ । सो र्वमानस्थलमा आउने जहाजको सङ्खख्र्ा समेि 
आकँलन  र व्र्ावसार्र्क िवरले हनुसक्ने लाभ र लागिको र्वश्लषेण गरी  र्वमानस्थलको दोस्रो टतमिनल 
भवन तनमािण गनुि उपर्िु देजखन्छ । 

68. व्र्ावसार्र्क भवन - तरभवुन अन्िरािर्िर् र्वमानस्थलको गोल्डेन गेटको पूवििफि को कररब ५१ रोपनी 
जग्गामा व्र्ावसार्र्क भवन तनमािण गनि नेपाल सरकार मजन्रपररषद्को २०६७।५।१७ को सैद्धाजन्िक 
सहमति अनसुार एक तनमािण व्र्वसार्ीसँग २१ मर्हना तभर तनमािण कार्ि सम्पन्न गने र उि भवन ३० 
वषि पतछ प्रातधकरणलाई र्फिाि गने गरी २०६९।७।२ मा सम्झौिा भएको छ । तनमािण व्र्वसार्ीले 
सम्झौिामा नभएको भतूभगि पार्कि ङ तनमािण गरेको, स्वीकृि तडजाइन अनसुार भवनको उर्ाइ ३७ र्फट 
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रहेकोमा ५२ र्फट उर्ाइ हनेुगरी संरर्ना बनाएकोले पर्ािि मारामा सरुक्षाको प्रत्र्ाभतूि नरहेको व्र्होरा 
प्रातधकरणले जनाएको छ । सम्झौिामा उल्लेख भए भन्दा फरक हनेु गरी तनमािण कार्ि गरेको सम्बन्धमा 
आवश्र्क कारवाही गनि गि वषिसमेि औलं्र्ाइएकोमा जस्थति र्थावि छ ।  

सम्झौिा शरुु हनेु र जग्गा बहाल लागू हनेु तमति २०७१।७।२ लाई कार्म गने सन्दभिमा 
सम्बजन्धि तनमािण व्र्वसार्ी नेपाल मध्र्स्थिा पररषद्मा गएकोमा उि उजरुी र्वर्ारातधन अवस्थामा 
रहेको छ। तनमािण कार्ि सम्पन्न भएपतछ प्रातधकरणलाई वार्षिक रू.७८ लाख जग्गा भाडा र भवन 
सिालनमा  आए पिाि पर्हलो १० वषिसम्म कुल आम्दानीको ५ प्रतिशि, दोस्रो १० वषि सम्म १५ 
प्रतिशि िथा बाकँी अवतधसम्म २५ प्रतिशिका दरले हनु आउने रकम बझुाउने सम्झौिामा व्र्वस्था 
भए िापतन हालसम्म जग्गा बहालबापि रू.१० करोड ७१ लाख असलु गरेको छैन । तनर्मअनसुारको 
वार्षिक वरृ्ि दरअनसुार हनु आउने थप रकम गणना गरी उि रकम असलु गनुिपदिछ । 

69. धरौटी बक्र्ौिा - र्वमानस्थल सेवा शलु्क तनर्मावली, २०६७ को तनर्म ४ (२) मा वार्सेुवा कम्पनीले 
उडान सिालन गनुि पूवि रू.३० लाख प्रातधकरणलाई अतग्रम धरौटी बझुाउनपुने व्र्वस्था छ । सोही 
तनर्मावलीको तनर्म २३ (९) र २३ (क )(१६) मा वार्सेुवा सिालक संस्थाबाट प्रत्रे्क उडानको 
तसट क्षमिाको आधारमा एक मर्हनाको र्ारसेुवा सरु्वधा शलु्क र र्वमानस्थल र्वकास शलु्क बराबरको 
धरौटी तलनपुने व्र्वस्था  छ । र्स वषिको अन्त्र्मा अन्िरािर्िर् उडान गने २२ वार्सेुवा कम्पनीबाट 
रू.३३ करोड ९ लाख बराबरको धरौटी रकम प्राि गनि बाँकी देजखन्छ । तनर्मावलीले िोके अनसुार 
धरौटी बापिको रकम प्राि गरी अतभलेख अद्यावतधक गनुिपदिछ ।  

70. गणुस्िर - तरभवुन अन्िरािर्िर् र्वमानस्थल कार्ािलर्ले २०७४।१।२९ मा खररद गरेको रू.१ करोड 
१६ लाखको एर्रपोटि िली नेपाल ब्र्रुो अफ स्टाडडडि एडड मेिोलोजीबाट गणुस्िर परीक्षण गराई 
२०७४।४।३ र २०७५।६।१७ मा  प्राि प्रतिवेदन अनसुार उि िलीको गणुस्िर सम्झौिामा 
िोर्कएको गणुस्िर भन्दा न्रू्न देजखएको छ । र्स्िो अवस्थामा कार्ािलर्ले उि सामान अस्वीकृि गरी 
र्फिाि गनुिपनेमा उि िली प्रर्ोगमा ल्र्ाई रू.१ करोड १६ लाख  भिुानी गरेको छ । न्रू्न गणुस्िरको 
सामान खररद िथा प्रर्ोग गराउने सम्बजन्धि पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउन गि र्वगि वषिको 
प्रतिवेदनमा समेि औलँ्र्ाइएकोमा जस्थति र्थावि छ  । 

71. अनावश्र्क खर्ि - तरभवुन अन्िरािर्िर् र्वमानस्थल कार्ािलर्ले २०७२ मा रू.५ करोड ९ लाखको 
कजन्क्रट कटर खररद गरेकोमा प्रर्ोगमा नल्र्ाई उि मेतसन हालसम्म तन्कृर् अवस्थामा रहेको छ । 
त्र्स्िै रन-वेको छेउमा उतिने र्ाँस काट्ने प्रर्ोजनको लातग रू.१ करोड ४० लाखको ग्रास कटर 
२०७५ मा खररद गरेकोमा सो मेतसन प्रर्ोग नगरी र्ो वषि पनुः अको आपूििकसँग मेजशन खररदको 
लातग सम्झौिा गरेको छ । साथै, २०७७ मा अन्िरािर्िर् टतमिनल भवनमा दईु एस्केलेटर खररद िथा 
जडान गनि रू.१ करोड २४ लाख खर्ि भएको छ । सोही स्थानमा दोस्रो एस्केलेटर जडान गनि जग 
खन्ने क्रममा देजखएको परुानो संरर्नाको जग फुटाउन नतमलेको जनाई जडान कार्ि नहुँदा पर्हलो 
एस्केलेटर समेि प्रर्ोग र्वहीन अवस्थामा रहेको छ। खररद पूविको िर्ारी उजर्ि ढङ्गले नगरेकोले 
अनावश्र्क खर्ि बढ्न गएको छ । 

तरभवुन अन्िरािर्िर् र्वमानस्थल कार्ािलर्मा २०७६।७७ मा जडान भएको रू.१ करोड ८९ 
लाखको पेरीफेरी लाइर्टङ्ग रन-वे देजख नजजक रहेको र सोको कारणले पाइलटहरूलाई रने-वे मा जहाज 
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अविरण गदाि भ्रम तसजिना गने र बाधा हनेु जनाएको र प्रातधकरणको आन्िररक अध्र्र्न प्रतिवेदनमा 
समेि उल्लेख भएकोले पनुः हटाउनपुने अवस्था देजखन्छ । पर्ािि अध्र्र्न, र्वश्लषेण बेगर र्स्िा कार्िमा 
खर्ि गरेकोले सम्बजन्धि पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनपुदिछ । 

72. बरु्टक एर्रपोटि - तरभवुन अन्िरािर्िर् र्वमानस्थललाई बरु्टक र्वमानस्थलको रूपमा र्वकास गनि रू.७ 
करोड ३५ लाख बजेट सर्हिको कार्िर्वतध नेपाल सरकार मजन्रपररषद्ले २०७५।११।२८ मा तनणिर् 
भएको छ । प्रातधकरणले बरु्टक एर्रपोटि शीषिकबाट टतमिनल भवन र्वस्िार, पनुतनिमािण लगार्िमा 
रू.३१ करोड ८४ लाखको सम्झौिा भएकोमा उि शीषिकबाट भएका सोसँग सम्बजन्धि खर्िको एकीकृि 
र्ववरण िर्ार नहनु,ु सोबापि खररद गररएका सम्पूणि सामानहरूको र्ववरणहरू िर्ार नहनु ुिथा सो 
सामानहरू भौतिक रूपमा समेि पर्हर्ान गनि सर्कने अवस्था नरहेबाट बरु्टक एर्रपोटिको लातग भएका 
खर्िहरू पारदशी देजखएन । साथै, बरु्टक र्वमानस्थलको अवधारणा अनसुार र्वमानस्थललाई थप 
आधतुनक सरु्वधा सम्पन्न बनाउने कार्िर्ोजना देजखएन ।उि व्र्होरा गि वषिको प्रतिवेदनमा 
समेि औलँ्र्ाइएकोमा जस्थति र्थावि छ ।  

73. र्ाटिडि उडान तनर्मन - हवाई भाडा समार्ोजन सम्बन्धी मजन्रस्िरीर् तनणिर् २०७३।८।२७ मा भएको 
देजखन्छ । उि तनणिर् गदाि दगुिम क्षेरका र्वमानस्थलहरूमा तनर्तमि उडान नहनेु िर र्ाटिडि उडान 
मार हुँदा सेवाग्राहीले महङ्गो हवाई भाडा तिनुि परेको हनुाले र्स अजर् भएका र्ाटिडि उडानहरूलाई आधार 
मानी कम्िीमा ३० प्रतिशि तनर्तमि उडान हनेु अवस्था सतुनजिि गने गरी उडान िातलका स्वीकृि गने 
गराउने तनणिर् भएको देजखन्छ । िथार्प तनजी र्वमान कम्पनीहरूले दगुिममा हालसम्म प्रार्ः तनर्तमि 
उडान गने गरेको देजखएन । र्ो वषि नेपालगन्ज र्वमानस्थलबाट पहाडी क्षरेमा भएको उडानमध्रे् र्ाटिडि 
उडानको सङ्खख्र्ा ३ हजार ४६२ र तनर्तमि उडानको संख्र्ा ३१२ रहेबाट तनर्ामक तनकार्बाट हनुपुने 
तनर्मन प्रभावकारी हनुपुदिछ ।  

नेपाल वार्सेुवा तनगम २०७६।७७ 
नेपाल वार्सेुवा तनगम ऐन, 2019 अन्िगिि नेपाल वार्सेुवा तनगमको स्थापना भई रार्िर् ध्वजावाहकको 

रूपमा  सिालन भइरहेको छ। नेपाल राज्र्भर र  बार्हर सरुजक्षि, कुशल,  र्कफार्िी हवाई र्ािार्ाि सेवाको 
व्र्वस्था गनुि तनगमको उदे्दश्र् रहेको छ। तनगमले हाल 25 आन्िररक र 9 अन्िरािर्िर् गन्िव्र्मा तनर्तमि 
उडानका अतिररि र्ाटिड उडान, कागो सेवा र भतूमस्थ सेवा प्रदान गदै आएको छ।  

74. र्वत्तीर् जस्थति र सिालन नतिजा -  गि वषि नेटवथि रू.४ अबि ९४ करोड ५० लाख रहेकोमा र्ो वषि  
रू.१ अबि ९० करोड ३६ लाख रहेको छ । तनगमको नोक्सानी गि वषि रू.२ अबि ६ करोड ४३ लाख 
रहेकोमा र्ो वषि रू.२ अबि ८२ करोड रहेको छ । सिालन आम्दानी गि वषि रू.१५ अबि ९७ करोड 
२४ लाख रहेकोमा र्ो वषि ९.७३ प्रतिशिले र्टेर रू.१४ अबि ४१ करोड ८३ लाख पगेुको छ । 
सिालन खर्ि गि वषि रू.१४ अबि ३७ करोड २१ लाख रहेकोमा र्स वषि 1.21 प्रतिशिले बढेर रू.१४ 
अबि ५४ करोड ६१ लाख पगेुको छ । अन्र् आम्दानी गि वषिभन्दा र्स वषि ११.४२ प्रतिशिले र्टेर 
रू.३७ करोड २१ लाख भएको देजखन्छ । र्वत्तीर् खर्ि गि वषिभन्दा र्स वषि ९.७६ प्रतिशिले बढेर 
रू.४ अबि १ करोड ३५ लाख पगेुको छ । र्ससम्बन्धी र्ववरण देहार्अनसुार रहेको छ:  

(रू. लाखमा) 
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क्र.स. र्ववरण 
आतथिक वषि 

2076।77 2075।७६ 
१ सिालन आम्दानी (क) 14,41,83 15,97,24 
१.1 हवाइजहाज सिालन 11,35,60 (७८.76 %) 11,73,79 (७3.49 %) 
१.२ हवाइजहाज ह्याडडतलङ्ग सेवा 3,06,23 (21.24 %) 4,23,45 (26.51 %) 
२ सिालन खर्ि (ख) 14,54,61 1५,37,21 
3 सिालन नाफा (क)- (ख) (12,78) 60,03 
4 अन्र् आम्दानी 37,21 42,01 
५ र्वत्तीर् खर्ि अजर्को कुल नाफा 24,43 1,02,04 
६ र्वत्तीर् खर्ि 4,01,35 3,65,66 
७ कर अजर्को नाफा (नोक्सान) (3,76,91) (2,63,62) 
8 स्थगन कर 94,91 57,19 
९ कर पतछको नाफा (नोक्सान) (2,82,00) (2,06,43) 

तनगमको गि वषिको िलुनामा सिालन आम्दानी र्टेको र उच्र् र्वत्तीर् खर्िले गदाि खदु 
नोक्सानी बढेको छ । तनगमले र्वमानको प्रकृति, र्कतसम िथा उडानको क्षेर अनसुार सिालन मनुाफा 
र नोक्सानी र्वश्लषेण गरी रणनीति िर् गरेको छैन।उपर्िु रणनीति िर्ार गरी तनगमलाई स्थापनाको 
उदे्दश्र्अनसुार सिालन गनुिपदिछ ।  

75. अनपुाि र्वश्लषेण -  तनगमको र्वत्तीर् र्वश्लषेण गनि महत्वपूणि मातनने नगद अनपुाि, र्ाल ुखर्ि अनपुाि, 
ऋण अनपुाि र पुजँी संरर्ना अनपुािलगार्िका र्वत्तीर् अनपुाि र्वश्लषेण देहार्बमोजजम रहेको छ: 

क्र.स. अनपुाि आधार 2076।77 2075।76 
1 खदु नगद अनपुाि नगद ररजबि/ र्ाल ुदार्र्त्व 0.0५:1 0.१1:1 
२ तलक्वीडीटी अनपुाि 

र्ाल ुअनपुाि र्ाल ुसम्पजत्त/र्ाल ुदार्र्त्व 0.51:1 0.७:1 
शीघ्र अनपुाि शीघ्र सम्पजत्त/र्ाल ुदार्र्त्व 0.१९:1 0.३६:1 

३ पुजँी संरर्ना अनपुाि ऋण/इजक्वटी 19.46:1 ७.51:1 
४ लाभदार्किा अनपुाि सिालन नाफा/सिालन आम्दानी (0.01):1 0.०4:1 

तनगमको नगद, र्ाल ुसम्पजत्त, दार्र्त्व, पुजँी संरर्ना, मनुाफा जस्थति जस्िा प्रमखु सान्दतभिक 
अनपुाि र्वश्लषेण गदाि गि वषिको िलुनामा  र्ाल ुदार्र्त्व भिुानीको लातग उपलब्ध नगद र्टेको, ऋण 
बढेको, सिालन मनुाफा र्टेर सिालन नोक्सानीमा पगेुको जस्थति छ। उपर्ुिि अनपुािको आधारमा 
तनगमको र्वत्तीर् अवस्था र कार्िसम्पादन  सन्िोष जनक देजखँदैन ।  

76. नगद प्रवाह जस्थति -  तनगमको सिालन, लगानी िथा र्वत्तीर् गतिर्वतधको ि्र्ाङ्क र्वश्लषेण गदाि सिालन 
र्क्रर्ाकलापबाट नगद प्रवाह गि वषिभन्दा ४.२२ प्रतिशिले र्टेको देजखर्ो । वषािन्िमा नगद मौज्दाि 
रू.५६ करोड ७२ लाख भएको र लगानी नगद प्रवाह ऋणात्मक रहेको छ । र्ससम्बन्धी र्ववरण 
देहार्अनसुार रहेको छ:  
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(रू. लाखमा) 
क्र.स. आतथिक वषि २०७६।७७ २०७५।७६ प्रतिशि 
१ सिालन गतिर्वतधको खदु नगद प्रवाह 3,94,04 4,11,40 (4.22) 
२ लगानी गतिर्वतधको खदु नगद प्रवाह (28,24) (7,82,00) (96.39) 
३ र्वत्तीर् गतिर्वतधको खदु नगद प्रवाह (4,07,87) 4,17,62 (197.66) 
४ नगदमा कुल वरृ्द्ध (कमी) (42,08) 47,03 (189.47) 
५ खदु नगद मौज्दाि 98,80 51,77 90.84 
६ वषािन्िमा खदु नगद मौज्दाि 56,72 98,80 (42.59) 

उजल्लजखि र्ववरणबाट तनगमको सिालन िथा लगानी गतिर्वतधको नगद प्रवाहमा कमी आएको 
देजखन्छ।  

77. ऋण भिुानी - तनगमले र्वमान खररदको लातग नेपाल सरकारको जमानीमा कमिर्ारी सिर्कोष र 
नागररक लगानी कोषबाट तलएको ऋणको सावाँ र ब्र्ाज तिनि सकेको छैन । र्स सम्बन्धमा देजखएका 
व्र्होरा तनम्नानसुार छन:्   

77.1. कमिर्ारी सिर् कोषसँग 2070।3।4 मा ए-320 मोडल को 2 जहाज खररद गनि नेपाल सरकारको 
जमानीमा रू.9 अबि 98 करोड 11 लाख िथा 2074।2।28 मा ए-330 मोडल को 1 जहाज 
खररद गनि रू.11 अबि 99 करोड 61 लाख ऋण सम्झौिा भएकोमा उि ऋणमा 2077 असार 
मसान्ि सम्मको ब्र्ाज रू.१ अबि ६५ करोड ८७ लाख र हजािना ब्र्ाज रु १ करोड ९ लाख समेि 
रू.१ अबि ६६ करोड ९६ लाख कोषले पुजँीकरण गरेको देजखन्छ । तनगमले सिर् कोषलाई र्कस्िा 
भिुानी िातलकाअनसुार ए-320 जहाजको र्कस्िा 2076 पौष मसान्िसम्म भिुानी गरेको िर नगद 
प्रवाहको कमीले 2076 रै्र र 2077 असारको र्कस्िा र ए-330 जहाजको 2076 असार पतछको 
र्कस्िा भिुानी गरेको देजखएन। साथै, तनगमले नेपाल सरकारको रू.22 अबि जमानीमा कमिर्ारी 
सञ् र्र्कोषबाट ऋण तलएकोमा हाल उि ऋणको ब्र्ाज पुजँीकरण समेि रू.23 अबि ६४ करोड ६८ 
लाख पगेुको छ। जमानी ठदएको भन्दा रू.1 अबि 64 करोड 68 लाख ऋण बढी रहेको देजखन्छ।  
तनगमले समर्मा ऋणको साँवा ब्र्ाज भिुानी नगदाि सञ् र्र्किािको आर्मा प्रत्र्क्ष असर पदिछ । 
त्र्सको छुटै्ट प्रबन्ध गररनपुदिछ ।  

77.2. नागररक लगानी कोषसँग एर्र बस कम्पनीको ए-330 मोडेलको १ जहाज खररद गनि 2074।2।29 
मा रू.१२ अबिको ऋण सम्झौिा भएको तथर्ो। सम्झौिाको शििबमोजजम तनगमले कोषलाई 2075।76 
को 2 र्कस्िा िथा 2076।77 को र्कस्िा नबझुाएको कारण ऋणको ब्र्ाज र हजािना ब्र्ाज रू.१ 
अबि ८१ करोड ७४ पुजँीकरण गरेको समेि रू.13 अबि 81 करोड 7४ लाख ऋण पगेुको छ । 
सरकारी जमानी भन्दा रू.1 अबि 81 करोड 73 लाख बढी ऋण कार्म भएको छ । िातलका 
बमोजजम ऋणको साँवा र ब्र्ाज भिुानी नगरेकाले तनगमको  कार्ि सम्पादन जस्थति सबल देजखँदैन। 
कार्ि र्ोजना बनाई समर्मै ऋण भिुानी गनुिपदिछ ।  

78. र्ाटिडि उडान - तनगमले 2076।77 मा ३७ र्ाटिडि उडानबाट अमेररकी डलर 78 लाख 67 हजार 
आजिन गरेको छ। तनगमको ए-330 र्वमानबाट काठमाडौं - ग्वाञ्जाओ - काठमाडौं सेक्टरमा कागो 
ल्र्ाउने प्रर्ोजनको लातग 2076।12।15 मा उडान गरेकोमा एक ग्रपुबाट तनगमलाई सोबापिको 
कबोल अनसुारको र्ाटिर भाडा  अमेररकी डलर 1 लाख 5४ हजार प्राि भएको छैन ।अतग्रम रूपमा 
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भाडा असलु नगरी र्ाटिडि सेवा उपलब्ध गराउने पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाई र्वतनमर् दर 
रू.121.31 ले हनेु रू.1 करोड 86 लाख 7६ हजार ब्र्ाज समेि असलु गनुिपदिछ। 

79. भाडा अम्दानी -  तनगमको आतथिक र्वतनर्मावली, २०६५ को र्वतनर्म २३२ मा आफ्नो र्र जग्गा 
भाडामा ठदन सक्ने उल्लेख छ।तनगमले गिवषि रू.3 करोड 16 लाख 56 हजार र र्सवषि रू.3 
करोड 7३ लाख ९३ हजार भाडा आम्दानी गरेको छ। तनगमले र्वतनर्म २३० मा व्र्वस्था भएको 
उपसतमतिबाट न्रू्निम मूल्र् कार्म भई अतधकिम प्रतिस्पधाि हनेु गरी र्र जग्गा भाडामा ठदनपुनेमा 
काठमाडौँ, पोखरालगार्िका स्थानका पसल कबल र र्र भाडामा ठदँदा प्रतिस्पधािलाई सीतमि पारेर 
बढाबढ बेगर परुानै भाडा तलनेको एकातधकार कार्म हनेु गरी भाडामा ठदएकोले भाडा आर्मा कमी 
भएको छ । िसथि तनगमले आर्मा वरृ्द्ध गनि कानूनी व्र्वस्थाबमोजजम वोलपर आह्वान गरी भाडामा 
ठदनपुदिछ। 

80. वाइड वडी सिालन - तनगमको सिालक सतमतिले २ वाइड बडी र्वमान सिालनको व्र्ावसार्र्क र्ोजना 
२०७३।६।८ मा स्वीकृि गरी खररद गररएका जहाज तनगमको स्वीकृि  कार्िक्रमअनसुार  जापान, 
साउदी अरब, र्ीनको ग्वाङजाउ र दजक्षण कोररर्ामा २०७५ रै्र मसान्िसम्म उडान गरी सक्ने लक्ष्र् 
रहेकोमा उडान नभरेकोले जस्थति र्थावि छ । र्वमानको उडान क्षमिा दैतनक १६ र्डटा रहेकोमा 
हाल ९ र्डटामार उडान गरेको छ।र्सबाट तनगमको व्र्ावसार्र्क र्ोजनाअनसुार आर् प्राि हनु 
नसकेको,  वाइड वडीको पूणि क्षमिाअनसुार थप उडानका क्षेरहरू पर्हर्ान गरी उडान गनि नसकेको 
र र्वमान सिालन िथा व्र्वस्थापन कार्ि प्रभावकारी रूपमा अगातड बढाएको देजखदैन । अपेजक्षि आर् 
प्राि नहुँदा नेपाल सरकार जमानी बसी कमिर्ारी सिर् कोष िथा नागररक लगानी कोषबाट तलएको 
ऋणको साँवा ब्र्ाजको र्कस्िासमेि भिुानी गनि नसकेको अवस्था छ। र्वमान पूणि क्षमिामा सिालन 
गरी व्र्वसार्र्क र्ोजनाअनसुार आर् आजजिि गनुिपदिछ। 

81. र्वमान सिालन - नेपाल वार्सेुवा तनगम ऐन, 2019 को दफा 13 मा र्ो ऐन र र्स ऐन अन्िगिि 
बनेका तनर्महरूका अधीनमा रही नेपालभर वा बार्हर सविर सरुजक्षि, कुशल, सवु्र्वजस्थि, र्कफार्ि र 
उजर्ि रूपबाट सम्बजन्धि हवाई र्ािार्ाि सेवाको व्र्वस्था गरी  तनगमले हवाई र्ािार्ाि सेवालाई 
अतधक भन्दा अतधक फाइदा हनेु गरी र्वकास गदै लैजाने उल्लेख छ। सिालक सतमतिले र्ीनबाट प्राि 
र्वमान उडान नगने तनणिर् गरेको देजखन्छ। नेपाल सरकारले अनदुान िथा ऋणमा र्ीनबाट प्राि गरेका 
र्वमान तनगमलाई उपलब्ध गराएको अवस्थामा नेपाल सरकारको स्वीकृति बेगर गरेको व्र्ावसार्र्क 
उडान नगने भनी सिालक सतमतिबाट भएको तनणिर् उपर्िु देजखएन । र्स सम्बन्धमा देजखएका 
व्र्होरा देहार्अनसुार छन:्  

81.1. तनगमले 2 थान एम.्ए.-60 िथा 4 थान वाई-12 ई र्वमान प्रातिका लातग नेपाल सरकार, अथि 
मन्रालर्सँग 2070।11।14 मा सहार्क ऋण सम्झौिा भई 2071।1।10 मा 1 थान एम.्ए.-
60 िथा 1 थान वाई-12 ई जहाज अनदुानबापि प्राि भएको छ । तनगमले सो र्वमानको सिालनमा 
प्रजशक्षक पाईलट समर्मा नपठाउन,ु ित्काल स्पेर्र पाटि उपलब्ध नगराउन,ु स्पेर्र पाटि महङ्गो हनु,ु 
धावन मागिको मापदडड परुा नहनु,ु पाईलट िथा इजन्जतनर्रको महङ्गो िातलम खर्ि र अत्र्तधक बीमा 
र्प्रतमर्म जस्िा समस्र्ा दशािई 2077।4।16 देजख उडान बन्द गरेको छ। तनगमले िर्ार गरेको 
र्वत्तीर् कार्िसम्पादन प्रतिवेदन अनसुार २०७१।७२ देजख २075।76 सम्म सिालन नोक्सानी रू.77 
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करोड 74 लाख र कुल नोक्सानी रू.1 अबि 90 करोड 69 लाख  भएको देजखन्छ । तनगमले 
२076।77 को सिालन नोक्सानी र खदु नोक्सानी र्वश्लषेण गरेको छैन । र्वमान सिालनमा नल्र्ाउने 
तनणिर् गदाि उि र्वमानलाई कसरी उपर्ोग गने वा नगने भन्ने सम्बन्धमा तनणिर् गरेको छैन । 
र्वमानलाई के कसरी उपर्ोग गने हो सोको र्र्कन हनुपुदिछ ।  

81.2. तनगमलाई  र्वमानका आपूतििकिािले पाटिपजुाि समर्मा उपलब्ध नगराएकोले सबै उडान गनि नसकेको, 
एक कम्पनीलाई पाटिपजुाि खररद गरेको 6 वषिभन्दा बढी समर्देजख बाँकी बक्र्ौिा रू.18 करोड 68 
लाख 55 हजार (अमेररकी डलर 15 लाख 4५ हजार) भिुानी नठदएको र अब आवश्र्क पाटिपजुािको 
अतग्रम भिुानी भएपतछ मार सामान आपूिी गने उि कम्पनीले जानकारी गराएको देजखन्छ । उि 
पाटपजुािको अभावमा जहाजहरू एर्रक्राफ्ट अन ग्राउडड (ए.ओ.जी.) रहेको देजखर्ो। र्सबाट तनगमले 
आन्िररक उडानबाट प्राि हनेु आर् र साख समेि गमु्ने देजखन्छ। र्वमानहरू सिालन नगरी राख्दा पतन 
बीमा लगार्िका जस्थर खर्िहरूको व्र्र्भार परर रहेको छ । अि: र्स सम्बन्धमा समजुर्ि तनणिर् गनि 
जरुरी छ। 

82. व्र्ावसार्र्क र्ोजना -  तनगमले सन ्२०२१ देजख २०३० सम्मको लातग िर्ार गरेको व्र्ावसार्र्क 
र्ोजनामा जहाज 45 हिा र्ल्ने, 70 प्रतिशि देजख 85 प्रतिशिसम्म तसट क्षमिामा सिालन हनेु, 15 
वषिमा ऋण तिरी सक्ने, नेपाल सरकारबाट शेर्र बापि प्राि गरेको रकमले र्वमान खररद गनि तलएको 
ऋणको ब्र्ाज कमिर्ारी सिर्कोष र नागररक लगानी कोषलाई भिुानी गने, र्ाइतनज जहाज एमए-
60 र वाई- 12- ई  सिालन नगने व्र्होरा उल्लेख छ। र्स आतथिक वषिमा आन्िररक उडान संख्र्ा 
२ हजार ९२२ (लक्ष्र्को ३२ प्रतिशि) र बाह्य उडान संख्र्ामा ३ हजार ३०५ (लक्ष्र्को ६६ 
प्रतिशि) मार भएको देजखन्छ । आन्िररक र्ार ुसंख्र्ा ५८ हजार (लक्ष्र्को ३६ प्रतिशि) र बाह्य 
र्ार ुसंख्र्ा ५ लाख ५६ हजार  (लक्ष्र्को ५९ प्रतिशि) भई सीट क्षमिाको उपर्ोग न्रू्न रहेको छ। 
आन्िररकिफि  कुल आर् रू.२३ करोड १४ लाख (लक्ष्र्को २९ प्रतिशि) र बाह्यिफि  कुल आर्  
रू.१३ अबि ४३ करोड ८७ लाख (लक्ष्र्को ५६ प्रतिशि) रहेको देजखन्छ । न्र्ारो बडी एवं वाइडबडी 
खररदकालातग िर्ार पारेको व्र्ावसार्र्क र्ोजना अनसुार गन्िव्र् थप गनि नसकेको, प्रार्वतधक कमिर्ारीको 
अभावमा जहाज ग्राउडडेड भएको, समर्मा ऋण तिनि नसर्करहेको जस्िा कारणले र्ोजनाको कार्ािन्वर्न 
अवस्था कमजोर रहेको छ।  

तनगमको नेिवृव र्र्न प्रार्वतधक एवं व्र्ावसार्र्क कमिर्ारीको व्र्वस्था लगार्िका र्वषर्मा 
सधुार गरी व्र्ावसार्र्क र्ोजना िर्ारी गरी लगानीको वािावरण बनाउनपुदिछ ।  

83. पे बाई हावर (पी.वी.एर्) कम्पोनेन्ट सपोटि -  साविजतनक लेखा सतमतिले एर्रबस 330 को र्प.तब.एर्.् 
कम्पोनेन्ट सपोटिको बोलपर सम्बन्धमा तनगमले आतथिक िथा प्रार्वतधक प्रस्िाव मूल्र्ाङ्कन गरी पर्हलो 
प्राथतमकिा ठदएको बोलपरदािाबाट 2075।10।17 मा परेको उजरुी सम्बन्धमा 2075।10।25 
मा तनगमबाट प्रतिर्क्रर्ा िथा कागजाि माग भएको िथा सो सम्बन्धमा 2075।11।27 को सतमतिको 
तनणिर्ानसुार तमिव्र्र्र्िा, प्रभावकाररिा र गणुस्िर सेवाको मूल्र्ाङ्कन नगरी परार्ारको प्रर्क्रर्ालाई आधार 
मानेर गैर कानूनी रूपमा तनजको बोलपरको प्रस्िाव अस्वीकार गरेको हुँदा सो तनणिर् बदर गरी 
तनगमलाई प्राि र्ार वटै कम्पनीहरूको प्रस्िाव र प्राि थप प्रस्िाव समेि समावेश गरी साविजतनक खररद 
ऐन, 2063, तनर्मावली, 2064 र तनगमको आतथिक र्वतनर्मावली अनरुूप नै र्ार वटै कम्पनीहरूको 
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प्रस्िावमध्रे् न्रू्निम कबलु गने प्रभावग्राही रहेको कम्पनीको प्रस्िाव स्वीकृि गनि तनणिर् िथा तनदेशन 
भएको देजखन्छ।  

सतमतिको उि  तनणिर्  हनुपूुवि मूल्र्ाङ्कनबाट दोश्रो प्राथतमकिामा रहेको बोलपरदािासँग 
सम्झौिा भइसकेकोले सतमतिको तनणिर् कार्ािन्वर्न गनि नतमल्ने जवाफ साविजतनक लेखा सतमतिलाई 
२०७५।११।६ को परबाट  तनगमले पठाएको देजखन्छ।सतमतिबाट तनगमको प्रतिर्क्रर्ा िथा कागजाि 
२०७५।१०।२५ मा माग भएको िथा दोश्रो प्राथतमकिाको बोलपर प्रस्िावकसँग ५ फेब्रअुरी २०१९ 
(२०७५।१०।२२) मा सम्झौिामा तनगमको िफि बाट हस्िाक्षर गरेको भएिा पतन तनजबाट १० 
फेब्रअुरी २०१९ (२०७५।१०।२७) सम्म उि सम्झौिामा हस्िाक्षर गररनसकेको व्र्होरा र सो 
तमतिमा स्पेर्र पाटिसका लातग सम्झौिा नभएको कारणले माग गरेको सामान आपूतिि हनु नसकेको 
व्र्होरा  तनगमको इजन्जतनर्ररङ स्टोर एडड सप्लाई तडपाटिमेन्टका उप तनदेशकले पठाएको एक ईमेलबाट 
देजखन्छ। सतमतिले प्रतिकृर्ा िथा कागजाि माग गरेको 4 ठदन पतछ १२ फेब्रअुरी २०१९ -
2075।10।29 मा दोस्रो प्राथतमकिाको प्रस्िावकबाट सम्झौिा प्राि भएको देजखन्छ। िसथि 
साविजतनक लेखा सतमतिको तनदेशन र्वपरीि तनगमबाट अमेररकी डलर ६८ लाख ८६ हजार को 
प्रस्िावमा १० प्रतिशि र्टाएर कार्ि गनि मञु्जर गने न्रू्निम प्रस्िावकसँग कार्िसम्झौिा नगरी अमेररकी 
डलर ९३ लाख ४३ हजारको महँगो प्रस्िावकसँग सम्झौिा  गरेको देजखन्छ ।र्स सन्दभिमा प्रर्तलि 
कानूनबमोजजम आवश्र्क छानतबन गरी सम्बजन्धि पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनपुदिछ। 

84. इजन्जन ममिि िथा तलज - साविजतनक लेखा सतमतिले एर्रबस -320 को मेजन्टनेन्स र्वथ तलज ईजन्जन 
सपोट अफ एन.्ए.सी. भी 2527 ई-ए 5 इजन्जनका र्वतभन्न २५ कार्िसँग सम्बजन्धि बोलपरमा तनगमले 
२३ कार्िको अमेररकी डलर ९ लाख ४७ हजार, एक कार्िको तसंगापरु डलर ५३ हजार र १ कार्िको 
हङकङ डलर ५० हजार  मूल्र्ाङ्कन गरी पर्हलो प्राथतमकिा ठदएको बोलपरदािाबाट 2075।10।17 मा 
परेको उजरुी सम्बन्धमा 2075।10।25 मा तनगमबाट प्रतिर्क्रर्ा िथा कागजाि माग भएको िथा सो 
सम्बन्धमा 2075।11।27 को सतमतिको तनणिर्ानसुार बोलपर रद्द गनुिको मनातसब कारण नपाइएकोले 
सो टेन्डर रद्द गदाि तनगमलाई ठूलो आतथिक नोक्सानी हनेु, इजन्जन तलजमा तलन ठद्वर्वधा पैदा हनेु, र्ढला 
ससु्िीले तनगमलाई ठुलो आतथिक नोक्सानी र तनर्तमि कार्ि सिालनमा बाधा उत्पन्न हनेु अवस्था तसजिना 
भएको उल्लेख छ। र्स अवस्थामा टेन्डर रद्द गनुि औजर्त्र्पूणि नभएकोले शरुुको टेडडर प्रर्क्रर्ालाई नै अजर् 
बढाउन तनणिर् गरी तनदेशन ठदएकोमा तनगमले 2075।9।24 मा तलज बाहेकको नर्ाँ टेडडरको सूर्ना 
प्रकाशन भैसकेको र पर्हलाको बोलपरको म्र्ाद समाि भई सकेकोले सो तनणिर्को कार्ािन्वर्न गनि नतमल्ने 
जवाफ ठदएको देजखर्ो। िर साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा 20 मा साविजतनक तनकार्ले बोलपर 
मान्र् अवतध बढाउनपुनािको कारण र्वश्लषेण गरी पु् याई हनेु पर्ािि आधार भए बोलपर मान्र् हनेु अवतध 
बढाउन सक्ने उल्लेख छ। 

साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा २६ अनसुार बोलपर सारभिू रूपमा प्रभावग्राही 
नभएमा, वोलपरदािासँग सम्झौिा हनु नसकेकोमा, कवोल अङ्क लागि अनमुान भन्दा बढी भएमा, माग 
गरेको सामान वा सेवा आवश्र्क नभएमा जस्िा कारणले वोलपर रद्द गनि सक्ने व्र्वस्था छ । िर 
उजल्लजखि कारणहरू नभएको अवस्थामा वोलपर रद्द गरेको देजखन्छ । र्स र्वषर्मा आवश्र्क छानतबन 
गरी प्रर्तलि कानून र्वपरीि बोलपर रद्द गने र लेखा सतमतिको तनणिर् कार्ािन्वर्न नगने सम्बजन्धि 
पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनपुदिछ । 
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85. डेतभल्र्ान्ड जट्वनअटर सिालन - नेपाल वार्सेुवा तनगम ऐन, 2019 को दफा 13 मा नेपालभर वा 
बार्हर सविर सरुजक्षि, कुशल, सवु्र्वजस्थि, र्कफार्िी र उजर्ि हवाई र्ािार्ाि सेवाको व्र्वस्था गनुि 
तनगमको कििव्र् हनेु िथा हवाई र्ािार्ाि सेवालाई अतधक फाईदा हनेु गरी र्वकास गदै लैजानपुने 
उल्लेख छ। तनगमले  र्वमानको आर् ु र्वस्िार समर्मा नगदाि जट्वनअटर र्वमान 2069।4।31 
देजख  ग्राउडडेड भएर कररब 9 वषि देजख उडान नगरी तनजश् क्रर् रहेको छ ।र्स कारण 2070 सालमा 
उि जट्वन अटर र्वमान (डी.एर्.सी.-6-300-9 एन.्एम.बी.एक्स) सिालनमा ल्र्ाउन अमेररकी डलर 
80 हजार 700 लाग्ने आपूतििकिािले अनमुान पेस गरेकोमा जहाजको र्वङ्ग लाईफ एक्सटेन्सन नगदाि 
अनमुातनि खर्ि सार्वकको भन्दा 53 प्रतिशिले बढी अमेररकी डलर 42 हजार 300 हनेु गरी अमेररकी 
डलर 1 लाख 23 हजार लाग्ने  लागि अनमुानबाट देजखन्छ ।उि जहाजको ल्र्ाजडडङ्ग तगर्र िथा 
अन्र् रोटेबल सामानहरू जझकी अको जहाजमा लगाएकोले थप खर्ि लाग्ने देजखन्छ।र्सरी उडान नगदाि 
२०७६।७७ को प्रति जहाज वार्षिक आम्दानी रू.४ करोड ७२ लाखको आधारमा ९ वषिको कररब 
रू.४२ करोड ४८ लाख हालसम्म तनगमले आर् एवं साखसमेि गमुाएको देजखन्छ। र्सरी समर्मा 
जहाज ममिि गरी उडान सिालनमा नल्र्ाउने सम्बजन्धि पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाई उि जहाजलाई 
उजर्ि व्र्वस्थापन गनुिपदिछ । 

नारार्णर्हटी दरबार संग्रहालर्  

86. क्र्ाफ्टेररर्ा सिालन - नारार्णर्हटी दरबार संग्रहालर् र एक संस्थाबीर् २०६७।६८ मा बनेको 
क्र्ाफ्टेररर्ा भवन बहालमा सिालन गनि २०७७।९।१७ मा सम्झौिा भएको छ । सो सम्झौिामा 
क्र्ाफ्टेररर्ा भवन मातथ वा बगैंर्ा वररपरर खाली जग्गामा अस्थार्ी प्रकृतिको स्थार्ी संरर्ना तनमािण गदाि 
क्र्ाफ्टेररर्ा सिालकले संग्रहालर्सँग समन्वर् गनुिपने उल्लेख छ । सो सम्झौिामा संग्रहालर्ले मातसक 
रू.२ लाख २१ हजार भाडा पाउनपुने र प्रत्रे्क वषि सो भाडामा १० प्रतिशिले वरृ्द्ध हनेु उल्लेख छ।   

ऐतिहातसक एवं सांस्कृतिक महवव रहेको नारार्णर्हटी दरबार संग्रहालर्को जग्गा र भवन व्र्ापाररक 
प्रर्ोजनमा उपर्ोग गने गरी तलजमा उपलब्ध गराएको देजखर्ो। व्र्ापाररक प्रर्ोजनको लातग सञ् र्ालन 
गनि र्वकास सतमति गठन आदेश, २०७६ को दफा ८(ज) अनसुार मन्रालर्को पूवि स्वीकृति तलएको 
नदेजखएको,  बोलपरसम्बन्धी कागजािमा र्वगिदेजख सिातलि रािो भवन र र्सले र्रे्को ६ आना 
जग्गामा मारै क्र्ाफ्टेररर्ा सञ् र्ालन गने व्र्वस्था भएकोमा सम्झौिा र्वपरीि प्रथम पक्षसँग समन्वर् 
नगरी आवश्र्किाअनसुार अस्थार्ी प्रकृतिको स्थार्ी संरर्ना तनमािण गरेको, दोस्रो पक्षले १५ रोपनी 
जग्गामा िारबार लगाई संरर्ना िर्ार गरेको,  संरर्ना िर्ार गदाि दोस्रो पक्षले पर्हलो पक्षसँग समन्वर् 
र सम्पकि  िथा नक्सा पास समेि  गरेको देजखएन । बोलपर प्रर्क्रर्ामा संलग्न िीनवटै फमिको शेर्र 
र्ववरणमा सबै जना एका र्रका पररवारका सदस्र् रहेको र कबोल भएको रकम न्रू्निम दररेटभन्दा 
न्रू्न मार बढी रहेको देजखएकोले खररद प्रर्क्रर्ामा तमलेमिोको सम्भावना देजखए पतन आवश्र्क छानतबन 
नगरी बोलपर स्वीकृि गरेको छ । हाल सो संरर्ना दोस्रो पक्षले नै भत्काएकोले सो क्षरेमा क्र्ाफ्टेररर्ा 
सिालनमा रहेको छैन । हालसम्म सम्झौिाको अन्त्र् गरेको नदेजखएको र कार्ािन्वर्न पतन भएको 
देजखएन । महत्वपूणि सांस्कृतिक, ऐतिहातसक स्थल र सम्पदाको उपर्ोग गदाि स्पष्ट संरक्षण र 
व्र्वस्थापनको नीतिगि सतुनजिििा गरी ऐतिहातसक महत्वका सम्पदामा व्र्ापार व्र्वसार् सिालन गनि 
ठदने सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगि व्र्वस्था हनुपुदिछ ।  
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अनगुमन िथा बेरुजू 

• अनगुमन - गि र्वगिका प्रतिवेदनहरूमा वार्षिक कार्िक्रमअनसुार प्रगति हातसल नगरेको, अनदुानको अनगुमन 
नगरेको, क्र्ातसनो रोर्ल्टी असलु नगरेको, सम्पदा पनुतनिमािण समर्मा सम्पन् न नभएको, परुािाजववक सम्पदाको 
संरक्षण प्रभावकारी नभएको, भाडा िथा बहाल असलु नगरेको, र्वमानस्थल सञ् र्ालन, सोझै खररद, ठेक् का 
व्र्वस्थापनलगार्िका व्र्होरा औलँ्र्ाइएकोमा सधुार भएको छैन। र्वगिका व्र्होरा पनुरावजृत्त नहनेु गरी 
कार्ि सम्पादन गनुिपदिछ । 

• बेरुजू जस्थति - र्ो वषि मन्रालर् र मािहिसमेिका तनकार्को लेखापरीक्षणबाट देजखएको बेरुजूको जस्थति 
देहार्अनसुार छः 

➢ मन्रालर् र मािहिसमेि १२ तनकार्मा र्ो वषि रू.४६ करोड ९४ लाख ७६ हजार बेरुजू देजखएकोमा 
प्रारजम्भक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ फस्र्ौट नगरेकोले बाँकी रहेको छ । सोमध्रे् रू.८ करोड 
९६ लाख ७८ हजार म्र्ाद नारे्को पेश्की रहेको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरण अनसूुर्ी १५ मा छ।  

➢ संगठठि संस्था एवं सतमति १९ िफि  र्ो वषि रू.२४ करोड ३३ लाख ८२ हजार बेरुजू देजखएकोमा 
प्रारजम्भक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ रू.१६ लाख ७२ हजार फस्र्ौट गरेकोले रू.२४ करोड १७ 
लाख १० हजार बाँकी रहेको छ । सोमध्रे् रू.७९ लाख ४१ हजार पेश्की बाँकी रहेको छ । 
र्ससम्बन्धी र्ववरण अनसूुर्ी १६ मा छ । 
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संघीय मातमला िथा सामान्य प्रशासन मन्रालय 

नेपाल सरकार (कायिर्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोजजम मन्रालयको कायिके्षरमा संघ, प्रदेश 
र स्थानीय िहबीच सम्पकि  र समन्वय, स्थानीय पूवािधार र्वकास सम्बन्धी नीति, फोहोरमैला व्यवस्थापन, 
तनजामिी िथा अन्य सरकारी सेवाको व्यवस्थापन, साविजतनक सेवा प्रवाह र तनयमन गने लगायिका कायि 
रहेका छन ्। मन्रालय र मािहि सरकारी कायािलय िथा संगठठि संस्था समेि 102 तनकायबाट कायि 
सम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।  

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मािहिसमेि ९३ कायािलयको तनम्नानसुार रू.12 अबि 77 
करोड 85 लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छः 

(रू. लाखमा) 
र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य जम्मा 
८,८९,८९ 9,८९ 1,3६,९३ 2,41,14 12,77,85 

1.1. उजललजखि लेखापरीक्षण रकममा यस मन्रालयमा र्वतनयोजन भै स्वास््य िथा जनसंख्या मन्रालय, 
प्रदेश र स्थानीय तनकायमा तनकासा भएको रू.७ अबि ११ करोड ८ लाख समावेश छैन । अन्य 
मन्रालयबाट प्राप्त रू.२९ करोड १७ लाख िथा मन्रालय र मािहिका िीन कायािलयको 
२०७६।७७ को लेखापरीक्षण बक्यौिा रू.७४ करोड ६६ लाख समावेश छ ।  

1.2. यो वषि मन्रालय मािहिका ५ कायािलयको र्वतनयोजन, धरौटी र अन्य कारोबारसमेि रू.१२ 
करोड ७० लाखको लेखापरीक्षण गनि बााँकी रहेको छ ।   

2. संगठठि, अन्य संस्था र सतमति - यो वषि 4 संस्थाको रू.4 अबि 1 करोड 72 लाखको लेखापरीक्षण 
सम्पन्न गररएको छ । 

3. लेखापरीक्षण - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा ३५ मा प्रत्येक 
कायािलयले सबै प्रकारका आय-व्यय िथा कारोबारको िोर्कएबमोजजमको लेखा र र्वत्तीय र्ववरण 
पेस गरी लेखापरीक्षण गराउनपुने व्यवस्था छ । मन्रालयबाट प्राप्त र्ववरणअनसुार यो वषि साना 
र्वकास पररयोजनामा भारिीय सहयोग सोझै भकु्तानी रू.२६ करोड ६५ लाख िथा स्थानीय पूवािधार 
र्वभाग अन्िगिि सोझै भकु्तानी रू.५१ करोड ४१ लाख ५३ हजारका से्रस्िा िथा खचिको र्ववरण 
पेस भएको छैन । यसैगरी र्वतभन्न ७ दाि ृतनकायबाट रू.१० अबि ८० करोड ४३ लाख २९ 
हजार प्राप्त हनुे उललेख भएमध्ये यो वषि  रू.२ अबि २० करोड ८१ लाख ९५ हजारको प्रार्वतधक 
सहयोग उपलब्ध हनुे उललेख भएकोमा प्राप्त सहायिाको र्वत्तीय र्ववरण, भौतिक प्रगति र खचिको 
से्रस्िा पेस गरी  लेखापरीक्षण गराएको छैन । ऐनको उजललजखि व्यवस्थाबमोजजम लेखापरीक्षण 
गराउनपुदिछ । 

4. संघीय तनजामिी सेवा ऐन -  नेपालको संर्वधानको धारा २८५(१) मा नेपाल सरकारले देशको 
प्रशासन सञ्चालन गनि संघीय तनजामिी सेवा र आवश् यकिाअनसुार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरूको 
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गठन गनिसक्न ेर त्यस्िा सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका शिि संघीय ऐनबमोजजम हनुे व्यवस्था 
रहेकोमा हालसम्म तनजामिी कमिचारी प्रशासनसम्बन्धी रार्िय नीति िजुिमा भई जारी भएको छैन। 
संघीय तनजामिी सेवा र्वधेयक प्रतितनतध सभामा २०७५।१०।२७ मा दिाि भएकोमा उक्त र्वधेयक  
२०७८।६।१९ मा नेपाल सरकारले र्फिाि तलएको छ ।कमिचारी समायोजन ऐन, २०७५ 
बमोजजम प्रदेश तनजामिी सेवा िथा स्थानीय सेवासम्बन्धी कानून बनाउाँदा कमिचारी छनौट, भनाि, 
तनयजुक्त, सरुवा, बढुवा, आचरण र र्वभागीय सजायका र्वषयमा संघीय तनजामिी सेवासम्बन्धी 
कानूनका आधारभिू तसद्धान्ि र मान्यिालाई आधारको रूपमा तलने व्यवस्था छ । संघीय तनजामिी 
सेवा ऐन जारी नभएको अवस्थामा मधेश प्रदेशबाट प्रदेश तनजामिी सेवा ऐन, २०७७ िथा वाग्मिी 
प्रदेशबाट प्रदेश तनजामिी सेवा अध्यादेश, २०७८ जारी भएको पाइयो । यस सम्बन्धमा देजखएका 
व्यहोरा तनम्नानसुार छन:् 

4.1. संघीय तनजामिी सेवा ऐन पाररि नभएको र प्रदेशले आफ्नै िवरले तनजामिी सेवा ऐन बनाउने, 
स्थानीय िहले कानून तनमािण नगररकन बढुवा वा स्िरवृर्द्ध गने कायिले प्रशासतनक संयन्रमा वृजत्त 
र्वकास, सेवा सरु्वधा, सरुवा, बढुवा प्रणालीमा एकरूपिा नहनुे जस्थति छ । संघीय ऐन समयमै 
जारी हनु नसक्दा प्रदेशहरूबाट िजुिमा भएका कानूनमा र्वर्वधिा देजखएको छ । मधेश प्रदेशले 
तनजामिी सेवालाई समावेशी बनाउन खलुा प्रतियोतगिाद्वारा पूतिि पदमध्ये ४९ प्रतिशिलाई र्वतभन्न 
समूहमा वगीकरण गरेको, पद पूतििमा अन्िर सेवा प्रतियोतगिा र िह वृर्द्ध व्यवस्था रहेको, र्वतभन्न 
िहका पदपूतिि प्रतिशिमा तभन्निा देजखएको, बढुवा उजरुीमा १५ ठदनको म्याद राखेको लगायिका 
र्वर्वधिा रहेका छन ्। त्यसैगरी वाग्मिी प्रदेशको तनजामिी सेवा अध्यादेशमा खलुा प्रतियोतगिाको 
पद मध्ये ४५ प्रतिशि लाई र्वतभन्न समूहमा वगीकरण गरेको, सेवाका छैठौँ र दशौंमा िह वृर्द्ध 
सम्बन्धी व्यवस्था िथा आन्िररक/अन्िर सेवा प्रतियोतगिा हनुे, बढुवाको उजरुी ३५ ठदन म्याद 
रहेको लगायिका व्यवस्था उललेख गरेको छ । 

4.2. मधेश प्रदेशको तनजामिी सेवा ऐनमा उमेरको हद ननाघ्न ेगरी प्रमखु सजचवको ३ वषि र सजचवको 
५ वषि पदावतध कायम गरेको देजखन्छ । वाग्मिी प्रदेशको तनजामिी सेवा अध्यादेशमा प्रदेश 
सजचवको पदावतध ५ वषिको हनुे उललेख छ । दवैु ऐनले अतनवायि अवकाशको लातग ६० वषि 
कायम गरेको देजखन्छ । कमिचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले प्रदेश प्रमखु पदमा सजचव (र्वजशष्ट 
शे्रणी) र प्रदेश सजचव पदमा सहसजचवस्िरको कमिचारी खटाउन ेव्यवस्था गरेको छ । उजललजखि 
अवस्थाले कमिचारीहरूको पदावतध र अवकाश सम्बन्धमा संघसाँग िालमेल तमलेको नदेजखाँदा समस्या 
आउने देजखन्छ ।  

4.3. कमिचारी समायोजन ऐन, २०७५ मा स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ को 
उपदफा (३) बमोजजमको कानून नबनेसम्मका लातग नेपाल सरकारले गाउाँपातलका र नगरपातलकाको  
प्रमखु प्रशासकीय अतधकृिको पदमा तनजामिी सेवाको कुनै अतधकृिलाई खटाउने व्यवस्था छ । 
िर मधेश र वाग्मिी प्रदेश तनजामिी सेवा ऐनले िी कमिचारीहरू प्रदेश तनजामिी सेवाअन्िगििको 
हनुे व्यवस्था गरेकोले ठिर्वधा परेको छ ।  
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समयमै तनजामिी सेवासम्बन्धी कानूनको अभावले कमिचारी समायोजन िथा सेवा प्रवाहमा 
असर परेको, कानून िजुिमा गदाि र्वर्वधिा रहने हुाँदा संघीय तनजामिी सेवा, प्रदेश तनजामिी सेवा 
र स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानूनहरू िजुिमा गरी लागू गनुिपदिछ ।  

५. तनजामिी सेवामा पदपूतिि - संघीय मातमला िथा सामान्य प्रशासन मन्रालय कमिचारी प्रशासनको 
केन्रीय भतूमकामा रहेकोले कमिचारी सम्बन्धी समग्र प्रशासन गदै आएको छ । तनजामिी सेवा ऐन 
२०४९को दफा ७ मा पदपूतिि सम्वन्धी व्यवस्था छ । राजपरार्िि प्रथम शे्रणी र र्द्धतिय शे्रणीमा 
पदपूतिि गदाि १० प्रतिशि खलुला प्रतियोतगिाद्धारा, ३५ प्रतिशि कायिक्षमिा मूलयािनद्धारा, २० 
प्रतिशि आन्िररक प्रतियोतगिात्मक परीक्षाद्धारा र ३५ प्रतिशि जेष्ठिा र कायिसम्पादन मूलयािनद्धारा 
पदपूतिि हदैु आएको छ। मन्रालयले ररक्त पदमा पदपूतििको लातग लोकसेवा आयोगमा माग पठाउन े
र िोर्कएबमोजजम पदपूतिि हनु ेगरेको छ । संघीय तनजामिी सेवा ऐन िजुिमा गदाि वििमान पररप्रके्ष्यमा 
तनजामिी सेवाबाट प्रदान गररने सेवा प्रवाहलाई प्रभावारी र नतिजामूलक बनाउन र्वद्यमान पदपूतिि 
व्यवस्थामा समयानकूुल पनुरावलोकन गनि आवश्यक व्यवस्था गनुिपदिछ ।  

६. िहगि दोहोरो संरचना - संघीय व्यवस्थाअनरुूप स्थानीय िथा प्रदेशमा हस्िान्िरण हनुे कायि, संघ 
आफैँ ले गने िथा प्रदेश वा स्थानीय िहले गने कायि र साझा रूपमा गने कायिबारे स्पष्ट उललेख 
छ । संघमा रहेका पूवािधार, कृर्ष, स्वास््य, वन, जशक्षालगायिका कायािलयहरू प्रदेशस्िरमा समेि 
स्थापना गरेको िथा स्थानीय िहबाट समेि सोही प्रकृतिका कायिक्रम सञ् चालन गदाि कायिसम्पादनमा 
दोहोरोपना रहेको जस्थति छ । यसबाट समग्र शासन प्रणालीको खचि बढ्ने र कायि के्षरमा दोहोरोपना  
हनुे देजखन्छ । संघ, प्रदेश सरकार िथा स्थानीय िहले संगठन िथा दरबन्दी समय सापेक्ष पनुः संरचना 
गनुिपने देजखन्छ ।  

७. कमिचारी समायोजन - कमिचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ५(१) मा सरकारी सेवाको 
कमिचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय िहको पदमा समायोजन गने प्रयोजनका लातग समायोजन गररने 
सेवा, समूहको पद िथा िहगि र्ववरण खलुाई कमिचारीबाट तनवेदन माग गनि सूचना प्रकाशन गने 
व्यवस्था छ । मन्रालयले २०७५।९।११ मा सूचना प्रकाशन गरी दफा ८ बमोजजम संघमा 
जम्मा ५२ हजार ९२८ दरबन्दी स्वीकृि गरेकोमा ३७ हजार ९४४ कमिचारी समायोजन भई 
१४ हजार ९८४ दरबन्दी ररक्त रहेको देजखन्छ । त्यसैगरी ७ प्रदेशमा २२ हजार २९७ दरबन्दी 
स्वीकृि भएकोमा १४ हजार ८६३ कमिचारी समायोजन भई ७ हजार ४३४ दरबन्दी ररक्त रहेको 
देजखन्छ । त्यसैगरी ७५३ स्थानीय िहमा ६७ हजार ७१९ दरबन्दी स्वीकृि भएकोमा ४४ हजार 
३२१ कमिचारी समायोजन भई २३ हजार ३९८ दरबन्दी ररक्त रहेको देजखयो । संघ, प्रदेश र 
स्थानीय िहमा समायोजन नभई २ हजार ४४३ कमिचारी फाजजलमा रहेको देजखन्छ । मन्रालयले 
कमिचारी समायोजनको सम्पूणि काम सम्पन्न भएको जनाए पतन फाजजलमा रहेका कमिचारी 
व्यवस्थापन नगरेको ब्यहोरा गि वषिको प्रतिवेदनमा उललेख गरेकोमा जस्थति यथावि ्छ । 

कुल स्वीकृि दरबन्दीमध्ये संघमा २८.३१ प्रतिशि,  प्रदेशमा ३३.३४ प्रतिशि र स्थानीय 
िहहरूमा ३४.५५ प्रतिशि दरबन्दी ररक्त रहेको देजखन्छ । जनसरोकारसाँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख् न े
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स्थानीय िहहरू र प्रदेशअन्िगििका कायािलयहरूमा कमिचारीहरूको अभाव हुाँदा सेवा प्रवाहमा असर 
परेको अवस्था छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भए पतन प्रदेश तनजामिी कानून नबन्दा पदपूतिि 
प्रतिशि तनधािरण गरी प्रदेश र स्थानीय िहमा पदपूतििको लातग र्वज्ञापन हनु सकेको छैन । 
उजललजखि जस्थतिमा मन्रालयले प्रदेश लोक सेवा आयोगमाफि ि ्पदपूतिि गनि समन्वयकारी भतूमका 
तनवािह गरी प्रदेश िथा स्थानीय िहहरूको कमिचारी व्यवस्थापन र प्रशासतनक संरचनामा मन्रालयको 
भतूमकालाई प्रभावकारी बनाउनपुदिछ । 

८. छारवजृत्त - तनजामिी कमिचारीका सन्ितिलाई छारवृजत्त उपलब्ध गराउने तनदेजशका, २०७२ मा 
तनजामिी कमिचारीका सन्ितिलाई नेपालको जशक्षण संस्थामा अध्ययन गनि छारवृजत्त उपलब्ध गराउन े
व्यवस्था छ। तनदेजशकाको बुाँदा ३ मा नेपाल सरकारले प्रत्येक वषि तनजामिी कमिचारीका 
सन्ितिलाई बदुााँ १३ बमोजजम अथि मन्रालयसाँग समन्वय गरी बजेट र्वतनयोजन गरी उपलब्ध 
गराउने व्यवस्था छ । छारवृजत्त तनदेजशका, २०७५ ियार गरी अथि मन्रालय र कानून, न्याय 
िथा संसदीय मातमला मन्रालयबाट सहमति प्राप्त नभएकोले तनदेजशका जारी नहुाँदा २०७५।७६ 
को रू.१५ करोड ५५ लाख २०७६।७७ मा रू.१४ करोड २४ लाख ४४ हजार  र 
२०७७।७८ मा र्वतनयोजन नभएको कारण छारवजृत्त र्विरण गरेको देजखएन । मन्रालयले 
छारवृजत्त र्विरण गने िफि  ध्यान जानपुने देजखन्छ । 

९. वैदेजशक िातलम िथा अध्ययन - तनजामिी सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४० (ख) १ मा मन्रालय, 
आयोजना वा सजचवालयले आफ्नो मािहिका कमिचारीहरूलाई नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त भएका 
अध्ययन िातलम वा अध्ययन भ्रमणको अवसर समानपुातिक रूपमा बााँडफााँट गनि नेपाल सरकारका 
मखु्य सजचवको अध्यक्षिामा सतमति गठन हनुे र प्राप्त अवसरलाई समानपुातिक रूपमा बााँडफााँट 
गरी सो को जानकारी संघीय मातमला िथा सामान्य प्रशासन मन्रालयलाई ठदने र सो मन्रालयले 
सबै सरकारी तनकायलाई जानकारी ठदनपुने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारलाई यस वषि अध्ययन, 
िातलम र वैदेजशक भ्रमण अवसर प्रातप्तसम्वन्धी अद्यावतधक अतभलेख ियार गरेको देजखएन । 
सरकारी तनकायलाई प्राप्त अवसरको बााँडफााँट गनुिपनेमा सो नगरेको िथा तनणियको जानकारी 
नगराउने तनकाय प्रमखुलाई जजम्मेवार बनाउनपुदिछ । 

१०. अध्ययन तबदाको अतभलेख  - तनजामिी सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४०(घ) बमोजजम कबतुलयिनामा 
गराई नेपाल सरकार सजचवस्िरबाट अध्ययन तबदा स्वीकृि हनुे र सोको जानकारी संघीय मातमला 
िथा सामान्य प्रशासन मन्रालयलाई ठदनपुने व्यवस्था छ ।अध्ययन तबदामा बसेका कमिचारीले 
कबतुलयिनामामा उललेख भएअनसुारको अवतध सेवा ठदनपुदिछ । ऐनबमोजजम स्वीकृि भएको 
अध्ययन तबदाको अतभलेख नरहेकोले कमिचारीको अध्ययन तबदा पश्चाि ्कबतुलयिनामाबमोजजम 
नेपाल सरकारलाई ठदएको सेवा सम्बन्धमा र्वश्वस्ि हनु ेआधार देजखाँदैन । अध्ययन तबदाबाट 
फर्कि एपतछ सोअनसुार सेवा नगरेका कमिचारीलाई भकु्तानी गरेका िलब भत्ता र अन्य सरु्वधा 
सरकारी बााँकी सरह असलु हनु नसकेको, त्यस्िै सेवा र शििअनसुार काम नगने कमिचारीहरूलाई 
र्वभागीय कारबाहीसमेि हनु सकेको देजखएन । िसथि मन्रालयले अध्ययन तबदा बस्न ेकमिचारीको 
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अद्यावतधक अतभलेख राख्नपुने र अध्ययन तबदा समाप्त भए पश्चाि सेवा नगने कमिचारीलाई तनजामिी 
सेवा ऐन, २०४९ बमोजजम र्वभागीय कारबाही गनुिपने देजखन्छ । 

११. बहकेु्षरीय पोषण कायिक्रम - मर्हलालाई कुपोषण (न्यून पोषण) बाट जोगाउन र पोषण ित्वमा 
सधुार गनि यतुनसेफको सहयोगबाट २०७५।७६ देजख २०७९।८० सम्म बहकेु्षरीय पोषण 
कायिक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । यस कायिक्रमको लातग नेपाल सरकारबाट रू.२८ अबि ८५ 
करोड २० लाख र वैदेजशक सहयोगिफि  यरुोर्पयन यतुनयन एवं यतुनसेफको नगद अनदुान रू.२० 
अबि ४ करोड ९० लाखसमेि रू.४८ अबि ९० करोड १० लाख बजेट खचि गने अनमुान गररएको 
छ ।  

गि वषिसम्म नेपाल सरकारिफि  रू.२ करोड ३५ लाख ३८ हजार र वैदेजशक स्रोििफि  
रू.५८ करोड ६२ लाख २९ हजारसमेि रू.६० करोड ९७ लाख ६७ हजार अथािि ्बजेटको 
िलुनामा १.२५ प्रतिशिमार खचि भएको र यो वषि यरुोर्पयन यतुनयनिफि  रू.४ करोड ३४ लाख 
९९ हजार बजेट व्यवस्था भएकोमा रू.९८ लाख ५२ हजार प्राप्त भै २२.६५ प्रतिशिमार खचि 
भएको देजखन्छ । कायिक्रम अवतध समाप्त हनु एक वषि बााँकी रहाँदा १.२७ प्रतिशि बजेट मार 
खचि भएकोले िोर्कएको समयमा कायिक्रम सम्पन्न हनु सक्ने अवस्था देजखएन ।  

१२. न्यून बजेट खचि - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा १९ मा 
स्वीकृि वजेट लक्ष्यअनरुूप खचि नभएमा त्यसको जजम्मेवारी लेखाउत्तरदायी अतधकृिको हनुे व्यवस्था 
छ । मन्रालयको आतथिक र्ववरण परीक्षण गदाि साविजतनक र्वत्तीय व्यवस्था सधुार कायिक्रममा 
१८.०६ प्रतिशि र संघीय शासन प्रणाली व्यवस्था कायिक्रममा २६.५९ प्रतिशि खचि भएको छ 
। चीन सरकारको सहयोगमा कायािन्वयन हनुे उत्तरी के्षर पूवािधार र्वकास िथा जीवनस्िर सधुार 
कायिक्रममा रू.१ अबि ६६ करोड ९५ लाख र्वतनयोजन भएकोमा कायिक्रम कायािन्वयन भएको 
देजखएन । स्थानीय पूवािधार र्वकास साझेदारी कायिक्रमको रू. ४ करोड खचि भएको छैन । 
वार्षिक लक्ष्यअनसुार कायिक्रम सञ्चालन गरी प्रगति हातसल गनुिपदिछ ।  

स्थानीय पूवािधार र्वभाग 

१३. गणेशमान तसंह समावेशी भवन - लतलिपरुको जावलाखेलमा तनमािण हनु ेउक्तको लागि अनमुान  
रू.६० करोड ७३ लाख १७ हजार रहेकोमा रू.४० करोड ६४ लाख ३७ हजार कबोल गने  
एक तनमािण व्यवसायीसाँग २०७७।३।१२ तभर तनमािण कायि सम्पन्न गने गरी २०७४।३।१३ 
मा खररद सम्झौिा भएको देजखन्छ । तनमािण व्यवसायीलाई गि वषिसम्म रू.५ करोड ८४ लाख 
२३ हजार र यो वषि रू.४ करोड ३१ लाख ६५ हजारसमेि रू.१० करोड १५ लाख ८८ हजार,  
मूलयवृर्द्धबापि रू.१७ लाख ९७ हजार, पेश्की भकु्तानी रू.३ करोड ५९ लाख, भेररएसन रू.१५ 
लाख ५० हजारसमेि रू.१४ करोड ८ लाख ३५ हजार भकु्तानी भएको देजखन्छ । सम्झौिाअनसुार 
३ वषितभर २५ प्रतिशिमार र्वत्तीय प्रगति भएको अवस्थामा र्वभागीय प्रमखुबाट ३ पटक म्याद 
थप भै ६५५ ठदन अथािि ्५९.८१ प्रतिशि म्याद थप भैसकेको छ । तनमािण कायिको भौतिक 
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प्रगति ४० प्रतिशिमार रहेकोले िोर्कएको समयमा सम्पन्न हनु सक्ने अवस्था देजखएन । पटक 
पटक म्याद थप हुाँदा समेि कायि सम्पन्न नगने तनमािण व्यवसायीलाई साविजतनक खररद ऐन, तनयम 
िथा खररद सम्झौिाबमोजजम कारबाही गरी तनमािण कायि सम्पन्न गनुिपदिछ । 

१४. तनमािण स्थगन - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ६ (३) मा तनमािण स्थलको 
व्यवस्था नभई तनमािण कायिको खररद कारबाही शरुु गनि नहनुे व्यवस्था छ । वाग्मिी नदीमा पलु 
तनमािण गनि एक तनमािण व्यवसायीसाँग २०७४।१।१२ मा रू.९ करोड ४१ लाख ७५ हजारको 
खररद सम्झौिा भएको देजखन्छ । उक्त पलु नेपाली सेना (काठमाडौँ िराई/मधेश रिु मागि सडक 
आयोजना) को परबाट फाष्ट ट्रयाकको सीमािन तभर परेको र रिु मागिलाई असर गने हुाँदा सो 
तनमािण कायि रोर्कठदने व्यवस्थाको लातग अनरुोध भएको देजखयो । सो अवतधसम्म रू.२ करोड 
६८ लाख ६३ हजार भकु्तानी भएको छ । तनमािण व्यवसायी र कायािलयका प्रतितनतधबीच 
कायािलयलाई तिनुिपने बााँकी दार्यत्व, बढी भकु्तानी, मोतबलाइजेसन पेश्की यथाशीघ्र कायािलयलाई 
बझुाउने र भए गरेका कायिका आधारमा भकु्तानी पाउन े गरी ठेक्का सम्झौिा अन्ि गनि 
२०७५।२।२८ मा सहमति भएको देजखन्छ । उक्त र्ववाद मध्यस्थिामा गई नेपाल मध्यस्थिा 
पररषद्लाई रू.३ लाख ४० हजार भकु्तानी खचि लेखेकोमा हालसम्म उक्त र्ववादको समाधान िथा 
तनणिय आएको देजखएन।  

तनमािण व्यवसायीलाई दोस्रो तबलबाट भकु्तानी ठदाँदा पर्हलो तबलमा भकु्तानी भएको रकम 
कट्टा नगरेकोले रू.७४ लाख ३० हजार बढी भकु्तानी भएको देजखन्छ । उक्त रकममध्ये िेस्रो 
रतनङ तबलबाट रू.२३ लाख ४५ हजार कट्टा भै रू.५० लाख ८५ हजार बढी भकु्तानी र 
मोतबलाइजेसन पेश्की रू.९४ लाख ६० हजारसमेि रू.१ करोड ४५ लाख ४५ हजार दाजखला 
गनि २०७४ मा पराचार भए िापतन तनमािण व्यवसायीबाट दाजखला भएको छैन । बााँकी रकम 
पेश्की जमानिको बैि ग्यारेन्टीबाट दाजखला गनि कुनै कारबाही गरेको देजखएन । यसरी तनमािण 
स्थल यर्कन नहुाँदै खररद सम्झौिा गरी हालसम्म मोतबलाइजेसन पेश् कीसमेि रू.३ करोड ६३ लाख 
२३ हजार खचि गरेको देजखयो । उक्त खचिबाट कुनै उपलजब्ध हातसल नभएकोले प्रयोजनर्वहीन 
देजखएको छ । 

१५. भकु्तानीमा कर - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९(३) मा गैरबातसन्दालाई हनुे ठेक्का वा करारको 
भकु्तानीमा ५ प्रतिशि कर कट्टा गनुिपने उललेख छ । र्वभाग र एक वैदेजशक सेवा प्रदायकसाँग 
फलामे लठ्ठा खररदको प्रिीिपरमाफि ि ् रू.८७ करोड ६५ लाख ९ हजारको सम्झौिा भएको 
देजखन्छ । उक्त खररद कायिमा हालसम्म रू.६७ करोड ७६ लाख भकु्तानी भएकोमा रू.३ करोड 
३८ लाख ८० हजार कर कट्टा गनुिपनेमा लेखापरीक्षणको क्रममा रू.१ करोड २३ लाख ९२ 
हजार असलुी भई सजञ्चि कोष दाजखला गरेकोले बााँकी रकम रू.२ करोड १४ लाख ८८ हजार 
असलु हनुपुदिछ ।  
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सस्पेन्सन तिज तडतभजन 

१६. तनमािण कायि स्थगन - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ६ मा तनमािण स्थलको 
व्यवस्था भएपतछ मार बोलपर आह्वान गनुिपने  र एक साविजतनक तनकायले अको साविजतनक 
तनकायसाँग समन्वय गनुिपने लगायिको व्यवस्था छ । जचिवनजस्थि बालमीर्क आश्रम जोड्न े
नारायणी नदीमा झोलङु्गे पलु तनमािणका लातग रू.८ करोड १८ लाख ७२ हजारको लागि अनमुान 
ियार गरी २०७२।९।२९ तभर कायि सम्पन्न गनि तनमािण व्यवसायीसाँग २०७०।३।३० मा 
रू.५ करोड १९ लाख ६६ हजारको सम्झौिा भएको देजखन्छ । भेररएसनबाट सम्झौिा रकममा 
रू.७९ लाख ८ हजार थप भएको देजखन्छ भने २०७५।७।२३ सम्म म्याद थप भएको छ । 
तमति २०७६।८।२५ सम्म रू.३ करोड ४७ लाख ५३ हजार तबल रकम र रू.१ करोड ३ 
लाख ३ हजार पेश्की भकु्तानी भए िापतन हाल कुनै कायि भएको िथा म्याद थपसमेि गरेको 
देजखएन । कायि सम्पादन जमानि रू.२९ लाख ३६ हजारको म्याद २०७७।४।२९ सम्म 
रहेको, पेश्की रू.१९ लाख ९६ हजार फस्यौट नभएको र पेश्की जमानिको म्याद 
२०७५।८।२३ मा समाप्त भएकोले पेश्की रकमसमेि जोजखममा रहेको छ । रार्िय तनकुञ्ज र 
कायािलयबीच समन्वय नहुाँदा रू.३ करोड ४७ लाख ५३ हजार अथािि ्सम्झौिाको कररब ६७ 
प्रतिशि रकम खचि भएको अवस्थामा तनमािण कायि अधरुो रहेको छ । तनमािणस्थलमा देजखएका 
समस्या समाधान गरी कायिसम्पन्न गनुिपदिछ ।  

१७. न्यून प्रगति - झोलङु्गेपलु तनमािण कायिमा प्रयोग हनु े१६० रोल फलामे लठ्ठा खररद कायिको लातग 
अमेररकी डलर १२ लाख ७१ हजार लागि अनमुान स्वीकृि भै अमेररकी डलर १२ लाख २९ 
हजार कबोल गने एक आपूििक संस्थासाँग १५० ठदनतभर सवै लठ्ठा अमलेखगन्ज स्टोरमा प्राप्त हनु े
गरी २४ तडसेम्बर २०२० मा खररद सम्झौिा भएको देजखन्छ । सो खररद सम्झौिाको म्याद ३ 
पटकसम्म थप भएको देजखयो । सम्झौिाअनसुार १२० ठदनतभर ९० र १५० ठदनतभर ७०  
समेि १६० रोल लठ्ठा प्राप्त गरी सक्नपुनेमा २०७८ आषाढ मसान्िसम्म १२ रोलमार प्राप्त भै 
अमेररकी डलर १ लाख ५ हजार खचि भई ८ प्रतिशि प्रगति भएको देजखन्छ । सम्झौिाका 
शििअनसुार लठ्ठा खररद कायि सम्पन्न नहुाँदा झोलङु्ग ेपलु तनमािण कायिमा वाधा परेकाले सम्वजन्धि 
तनकाय जजम्मेवार बनु्नपदिछ । 

ग्रामीण सडक सञ्जाल सधुार आयोजना 

१८. सवारीसाधन भाडा - साविजतनक लेखा सतमतिले २०६९।१।८ मा तनमािण कायिको तबल अफ 
क्वाजन्टटीमा सवारीसाधन िथा मेतसनरी सामान खररद िथा भाडाको रकम समावेश गरी ठेक्का 
सम्झौिा गनि नपाउने तनणिय गरेको छ । ग्रामीण सडक सञ्जाल सधुार आयोजनाका लातग स्थानीय 
पूवािधार र्वभागले र्वतभन्न सडकको सम्झौिा गदाि उक्त तनणियको पालना नगरी र्पक अप गाडी 
भाडामा तलई रू.८ करोड ४० लाख ७ हजार भकु्तानीसमेि गरेको देजखयो । भकु्तानी गरेको 
देजखयो । यसरी तनणिय र्वपरीि सवारीसाधन भाडा लेख् न ेकायिमा तनयन्रण गनुिपदिछ ।  
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जजलला समन्वय सतमति 

१९. अवकाश पतछको सरु्वधा - ित्कालीन काभ्रपेलाञ् चोक जजलला र्वकास सतमतिमा कायिरि रही स्थानीय 
िहमा समायोजन भई गएका १५ जना कमिचारीले अवकाश पतछको सरु्वधा कायिरि रहेकै अवस्थामा 
भकु्तानी तलएको पाइयो । समायोजन भएका कमिचारीलाई अवकाश मानेर सरु्वधा ठदने काननुी 
आधार नदेजखएकोले कमिचारी कलयाण कोषबाट भकु्तानी भएको रू.१ करोड १३ लाख ३८ हजार 
प्रचतलि कानूनअनसुार असलु गनुिपदिछ । 

संगठठि संस्था सतमति 

तनजामिी कमिचारी अस्पिाल 

२०. आय-व्यय - अस्पिालले यो वषि नेपाल सरकारको अनदुान रू.४७ करोड ६८ लाख २९ हजार, 
कोतभड-१९ को लातग तनकासा प्राप्त रू.७ करोड ६८ लाख ४७ हजार, आन्िररक स्रोिबाट रू.३९ 
करोड ६१ लाख ७६ हजार, र्वपन्न नागररक सहायिा अनदुान रू.२ करोड ३३ लाख १७ हजार, 
र्वर्वध आय रू.४७ करोड ६० लाख ४७ हजार र गि वषिको मौज्दाि रू.२४ करोड ५५ लाख 
४० हजारसमेि रू.१ अबि ६९ करोड ४७ लाख ५६ हजार आय देखाएको छ । गि वषिको 
भकु्तानी रू.२७ करोड ८९ लाख ९३ हजार, धरौटी िथा पेश्की रू.२९ करोड ५७ लाख १२ 
हजार सञ्चालन िथा अन्य खचि रू.८५ करोड ९१ लाख ७१ हजारसमेि रू.१ अबि ४३ करोड 
३८ लाख ७६ हजार खचि भई रू.२६ करोड ८ लाख ८० हजार मौज्दाि रहेको छ ।  

२१. स्वास््य उपचार सेवा - तनजामिी कमिचारी अस्पिाल र्वकास सतमति (गठन) आदेश, २०६४ मा 
अस्पिाल र्वकास सतमतिले स्रोि, साधन र क्षमिाअनसुार तनजामिी कमिचारीका साथै सविसाधारणलाई 
समेि स्वास््य उपचार सेवा उपलब्ध गराउन सक्न ेव्यवस्था छ । अस्पिालबाट प्राप्त र्ववरणअनसुार 
यो वषि तनजामिी कमिचारी िफि  ११ हजार ७८५ (१५.५० प्रतिशि) र सविसाधारण िफि  ६४ 
हजार २४८ समेि ७६ हजार ३३ जना (८४.५० प्रतिशि) लाई स्वास््य सेवा उपलब्ध गराएको 
देजखन्छ। तनजामिी कमिचारीलाई लजक्षि गरी स्थार्पि यस अस्पिालको उपचार सरु्वधा सोहीअनरुूप 
केजन्रि गरी अस्पिालबाट उपलब्ध गराउने उपचारसम्वन्धी सेवामा दैतनक उपचार गराउने ओपीडी 
संख्यामा वृर्द्ध गनुिपने, प्रयोगशालालगायिमा तनजामिी कमिचारीलाई प्राथतमकिा ठदने र तनजामिी 
कमिचारीको लातग सेवा, समय र शय्या तनधािरण गने व्यवस्था तमलाउनपुदिछ । 

२२. कोतभड-१९ उपचारको व्यवस्थापन - यस अस्पिालले नेपाल सरकारबाट कोतभड-१९ रोकथाम िथा 
तनयन्रणको लातग रू.७ करोड ६८ लाख ४७ हजार प्राप्त गरी खचि गरेकोमा हाइ तडपेन्डेन्सी 
यतुनट खररद िथा जडानमा रू.३ करोड १० लाख ४९ हजार, पीपीई, मास्क, सेतनटाइजर, औषतध 
िथा औषतधजन्य सामग्री खररद, अस्पिाल व्यवस्थापन र क्वारेन्टाइनसमेिमा रू.३ करोड २४ 
हजार, मेतसनरी औजार िथा उपकरण खररदमा रू.५० लाख ७१ हजार, उपचारमा संलग्न 
स्वास््यकमीको जोजखम भत्तामा रू.८३ लाख २७ हजार खचि गरेको छ । साविजतनक खररद 
तनयमावली, २०६४ को तनयम १४५(३)१ मा साविजतनक तनकायले रू.१० लाखभन्दा बढी 
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रकमको र्वशेष पररजस्थतिमा खररद गदाि खररदको र्ववरण साविजतनक गरी सोको जानकारी 
साविजतनक अनगुमन कायािलयमा पठाई तनयमावलीको व्यवस्था पालना गनुिपदिछ । 

२३. अस्पिालको आम्दानी - अस्पिालले पेस गरेको आय-व्यय र्ववरणअनसुार यो वषिको आय रू.३३ 
करोड ५३ लाख ४९ हजार रहेकोमा कमिचारीको िलब भत्ता र सेवा तनवृत्त सरु्वधामा मार रू.१० 
करोड ७४ लाख ७६ हजार खचि भएको देजखन्छ । उक्त खचि आम्दानीको ३२.०४ प्रतिशि हनु 
आउाँछ । सतमतिका कमिचारीको लातग अवकाश पतछ हनु ेभकु्तानीको लातग रू.६ करोड ८९ लाख 
दार्यत्व व्यवस्था गरेको छ । भौतिक पूवािधार र उपकरण व्यवस्थापनको लातग सरकारकै 
अनदुानमा भर पनुिपने जस्थति छ । अस्पिाललाई ठदगो रूपमा सञ्चालन गनि र र्वत्तीय अवस्था 
सधुार गनि आयमा वृर्द्ध र खचि तनयन्रणसम्बन्धी नीति िथा कायिक्रम िय गरी कायािन्वयन गनुिपने 
देजखएको छ । 

२४. औषतधको म्याद - अस्पिाल र औषतध उपलब्ध गराउने आपूििक संस्थाबीच भएको 
सम्झौिामा  औषतधको म्याद समाप्त हनुे अवतध फामेसीमा औषतध प्राप्त भएको तमतिले कम्िीमा एक 
वषिको हनुपुने  उललेख छ । अस्पिालबाट औषतधको म्यादसम्बन्धी र्ववरण उपलब्ध हनु 
नसकेकोले औषतधको म्याद सम्बन्धमा स्पष्ट हनु सर्कएन । सम्झौिामा ४ मर्हनामार बााँकी रहेका 
सबै औषतध सम्बजन्धि आपूतििकिािलाई र्फिाि गराई शोधभनाि हनुपुनेमा र्ववरण उपलब्ध नहुाँदा 
वास्िर्वक अवस्था यर्कन गनि सर्कएन । 

नेपाल प्रशासतनक प्रजशक्षण प्रतिष्ठान 

२५. र्वत्तीय जस्थति िथा सञ्चालन नतिजा - प्रतिष् ठानको गि वषिको आय रू.३१ करोड 6 लाख २ 
हजार रहेकोमा यो वषि रू.19 करोड 49 लाख 6२ हजार प्राप्त गरी गि वषिभन्दा 37॰23 
प्रतिशिले घटी आय प्राप्त भएको छ । गि वषि रू.२5 करोड 92 लाख 22 हजार खचि भएकोमा 
यो वषि रू.18 करोड 50 लाख 10 हजार खचि भएकोले गि वषिभन्दा 28॰62 प्रतिशिले घटी 
रहेको छ । कोषिफि को आय गि वषिको भन्दा ३4 प्रतिशिले र खचि ४० प्रतिशिले घटेको छ । 
दार्यत्व कोषिफि  पेन्सन, उपदान र अन्य सरु्वधाबापि रू.४२ करोड ८७ लाख ७६ हजार रहेको 
छ । 

२६. रणनीतिक योजना कायािन्वयन - प्रतिष्ठानले सञ्चालन गने प्रजशक्षण, अनसुन्धान एवं परामशि 
कायिहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गनि २०७२।२०७३ देजख २०७६।२०७७ सम्मको 
पञ्चवषीय रणनीतिक योजना िजुिमा गरी कायािन्वयन गरेको छ । सो योजनाले प्रजशक्षण कायिक्रमको 
स्िरीकरण र पररमाजिन गने, नीतिगि अनसुन्धान कायिहरूको प्रवििन गने र नेपाल सरकारलाई 
नीतिगि सझुाव प्रदान गने, सरकारी तनकाय िथा साविजतनक संस्थाहरूको व्यवस्थापकीय सधुारका 
लातग परामशि प्रदान गने, प्रतिष् ठानको आन्िररक सेवा प्रर्क्रयामा तनरन्िर सधुार गने, प्रजशक्षकहरूको 
क्षमिा र्वकास गने, प्रजशक्षण पूवािधारहरूको स्िरोन्नति र र्वकास गने र र्वत्तीय स्रोिको उच्चिम 
पररचालन गने जस्िा रणनीतिक उद्देश्यहरू तनधािरण गरेकोमा कायािन्वयन अवस्थाको मूलयािन 
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गरेको देजखएन । रणनीतिक योजनामा तनधािररि लक्ष्य िथा  उद्देश्य पूणिरूपमा कायािन्वयन 
गररनपुदिछ ।  

२७. िातलमको प्रभावकाररिा - प्रतिष् ठानले स् थार्पि उद्देश् य अनरुूप सरकारी तनकाय िथा साविजतनक 
संस्थानहरूको प्रशासतनक एवं दक्षिा अतभवृर्द्ध गनि अतधकृिस्िरका कमिचारीलाई पूवि सेवाकालीन, 
सेवाकालीन िथा उच् चिहका कमिचारीलाई तसतनयर एक्जकेुर्टभ डेभलोपमेन्ट प्रोग्रामलगायिका 
िातलम,  अनसुन् धान र परामशि सेवाको कायि गदै आएको छ । यसको लातग िातलम सञ् चालन 
नीति, तनदेजशका स् वीकृि गरी िातलमको गणुस् िर कायम राख् न, िातलमबाट सञ् चातलि सीपको 
अतभवृर्द्ध गरी गणुस् िरयकु्त जनशजक्तबाट साविजतनक सेवा प्रवाहमा दक्षिा अतभवृर्द्ध गनि पाठ्यक्रम 
पनुरावलोकन िथा िातलमको प्रभावकाररिाको अध् ययन गरी प्राप् ि पषृ् ठपोषणको आधारमा सधुार 
गदै सञ् चातलि िातलमको मापनयोग् य सूचकाि र कायियोजना ियार गरी अनगुमन गनि सकेमा 
िातलमको गणुस् िरमा थप प्रभावकाररिा आउने देजखन् छ।    

अनगुमन िथा बरेूजू 

• अनगुमन - गि र्वगिका प्रतिवेदनमा लक्ष्यअनसुार प्रगति नभएको, ठेक्का अधरुो रहेको, सोझै खररद 
गरेको, तनमािण कायिमा समन्वय नगरेको, पेश्की फस्यौट नभएको, तबल भरपाईबेगर खचि गरेको 
लगायिका व्यहोरा औलँयाइएकोमा यस सम्वन्धमा सधुार भएको देजखएन । र्वगिका व्यहोरा पनुरावृजत्त 
नहनुे गरी कायिसम्पादन गनुिपदिछ ।   

• बेरुज ू जस्थति - यो वषि मन्रालय र मािहिसमेिका तनकायको लेखापरीक्षणबाट देजखएको बेरूजकूो 
जस्थति देहायअनसुार छ । 

➢ सरकारी कायािलयिफि  ४६ तनकायमा यो वषि रू.६७ करोड ७१ लाख ७७ हजार बेरूज ू
देजखएकोमा प्रारजम्भक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ १ तनकायले रू.५ लाख ३७ हजार फस्यौट 
गरेकोले रू.६७ करोड ६६ लाख ४०  हजार फस्यौट गनि बााँकी रहेको छ । सोमध्ये रू.४२ 
लाख ६८ हजार म्याद नाघेको पेश्की रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनसूुची १५ मा छ ।   

➢ संगठठि संस्था एवं सतमति ४ िफि  यो वषि रू.१ करोड ४२ लाख ७ हजार बेरुज ूदेजखएकोमा 
प्रारजम्भक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ १ तनकायले रू.४ लाख ९८ हजार फस्यौट गरेकोले रू.१ 
करोड ३७ लाख ९ हजार बााँकी रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनसूुची १६ मा छ ।  
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सञ्चार िथा सूचना प्रर्वति मन्रालय  

नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोजजम मन्रालयको कायिक्षेरमा सूचना िथा सञ्चार 
प्रर्वतिसम्बन्िी नीति, कानून, मापदण्ड िजजिमा, कायािन्वयन र तनयमन िथा सो सम्बन्िी अध्ययन, अनजसन्िान र 
तनयमन, सजरक्षण मजद्रण, हजलाकसम्बन्िी नीति, सञ्चालन र तनयमन, साइबर सजरक्षा र तनयन्रण, र्िक्वेन्सी बााँडफााँट 
िथा तनयमनलगायिका कायि रहेका छन ्। मन्रालय र मािहि सरकारी कायािलय िथा संगठठि संस्था समेि 
१०५ तनकायबाट कायि सम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ । 

1. सरकारी कायािलय -  मन्रालय र मािहिका समेि ८७ सरकारी कायािलयको तनम्नानजसार रू.१५ अबि  
३८ करोड ६५ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छः     
     

    (रू.लाखमा) 
र्वतनयोजन  राजस्व िरौटी अन्य करोबार जम्मा 
६,५१,८४ ७,९२,३१ ३०,९१ ६३,५९ १५,३८,६५ 

उजललजखि लेखापरीक्षण रकममा ३ तनकायको बक्यौिा रू.४६ करोड ८३ लाखसमेि समाबेश 
छ । 

2. संगठठि संस्था िथा सतमति -  यो वषि नेपाल सरकारको पूणि वा अतिकांश स्वातमत्व भएका १६ संस्थाको 
रू.४९ अबि ८५ करोड ५ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको र २ संगठठि संस्थाको बक्यौिा रहेको 
छ। 

3. आवतिक योजनाको कायािन्वयन - पन्रौँ आवतिक योजनाले सबै नागररकमा सञ्चार िथा सूचना प्रर्वतिको 
सहज पहजाँच िथा उपयोग र्वस्िार गने, सञ्चार िथा सूचना प्रर्वतिको सेवालाई सविसजलभ, भरपदो र 
गजणस्िरीय बनाउने, सञ्चार र सूचना प्रर्वतिमा आिाररि उद्योगको र्वकास गरी रोजगारी वरृ्ि गने उदेश्य 
तलई योजना अवतिमा पूरा गने लक्ष्य राखेको सूचकहरूमा योजना अवतिका र्वगि २ वषिमा देहाय 
बमोजजम प्रगति गरेको छ:  

क्र.सं. सूचक एकाइ 
२०७७।७८ को २०७७।७८ सम्मको 

लक्ष्य प्रगति लक्ष्य प्रगति 
१. सञ्चार िथा सूचना प्रर्वतिबाट 

रोजगारी तसजिना संख्या हजारमा २८८ - ५२८ - 
२. अजटटकल फाइबर र्वस्िार र्क. तम. १२६२० १०५८२ २२९९० २०१७८ 
३. फोर जी/एल.टी.ई. सेवा र्वस्िार प्रयोगकिाि प्रतिशि ४० २५.४६ ६० ४०.७६ 
४. र्फक्स्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा र्वस्िार प्रतिशि ३० २५.०९ ४७.८० ४१.९२ 
५. मोबाइल ब्रोडब्याण्ड सेवा र्वस्िार प्रतिशि ७० ६५.४७ ७० ६५.४७ 
६. मोबाइल टेतलफोन ग्राहक संख्या प्रति लाख १५४.५५ ३८७ ५५२.५५ ७७४.५४ 
७. सरकारी डाटा सेन्टर संख्या - २ - ४ 
८. रेतडयोको पहजाँच प्रतिशि ९२ ८९ १८२ १७६ 
९. टेतलतभजनको पहजाँच प्रतिशि ८२ ७२ १६० १४४ 
१०. इ.एम.एस. सेवा र्वस्िार जजलला ६८ ७२ १३२ १३६ 
११. इ.एम.एस. सेवा र्वस्िार देश/संख्या ४४ ३९ ८६ ७८ 
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क्र.सं. सूचक एकाइ 
२०७७।७८ को २०७७।७८ सम्मको 

लक्ष्य प्रगति लक्ष्य प्रगति 
१२. अनलाइनमाफि ि ्सरकारी सेवा 

प्रवाह  संख्या ३५ २२ ६५ ४४ 
१३. सञ्चारग्रामको स्थापना संख्या १ १ २ २ 
१४. तडजजटल साक्षरिा प्रतिशि ६८ - १२३ - 

उजललजखि र्ववरणअनजसार सञ्चार िथा सूचना प्रर्वतिबाट रोजगारी तसजिना संख्या र तडजजटल 
साक्षरिा प्रतिशि नतिजा सूचकको प्रगति र्ववरण प्राप्त भएको छैन । अजटटकल फाइबर र्वस्िार, फोरजी 
सेवा, रेतडयोको पहजाँच, टेतलतभजनको पहजाँच, इ.एम.एस. सेवा र्वस्िार र अनलाईन सरकारी सेवा प्रवाह 
जस्िा सूचकहरूमा प्रगति न्यून रहेको छ । आवतिक योजनाको लक्ष्य प्राप्त हजने गरी लक्ष्य तनिािरण र 
स्रोिको व्यवस्था गरी कायिक्रम कायािन्वयन गनजिपदिछ ।  

4. तडजजटल नेपाल - तडजजटल प्रर्वतिको उपयोगबाट सेवा प्रवाह, उत्पादन र उत्पादकत्वमा अतभवरृ्ि गरी 
मजलजकको आतथिक रूपान्िरण र समरृ्ि  प्राप्त गनि मजन्रपररषद्ले २०७६ काजिक ५ मा तडजजटल नेपाल  
िेमवकि , २०७६ पाररि गरेको छ । िेमवकि मा एक राज्य, ८ कायिक्षेर र ८० र्क्रयाकलाप ५ वषितभर 
(२०८०।८१) सम्पन्न गने कायि योजना समाबेस छन ्। रार्िय योजना आयोगले रुपान्िरणकारी 
आयोजनाको रूपमा वगीकरण गरेको यस अविारणको िेमवकि  कायािन्वयनका लातग रू.१ खबि ७ अबि 
५० करोड बजेट अनजमान गरेको छ । नेपाल सरकार एप, पजब्लक वाइफाई, तडजजटल तसग्नेचर, रार्िय 
बायोमेर्िक काडि, ई-हाट बजार, ई-लयान्ड, केन्द्रीय टेली मेतडतसन, ई-हेलथ रेकडि, स्माटि र्टजचङ, अनलाइन 
एजजकेसन, सेन्िलाइज रजजस्िेसन तसस्टम, ई-एटेन्डेन्स, स्माटि तमटररङ, स्माटि तग्रड, इलेक्िोतनक्स तभसा, 
इलेक्िोतनक्स टजररजम गाइड, तडजजटल पेमेन्ट, मोबाइल वालेट सतभिसमा प्रारजम्भक कायि भए िापतन 
तडजजटल नेपालको आिार स्िम्भको रूपमा रहेको प्रत्येक जनिाको पहजाँच हजने गरी गजणस्िरीय उच्च 
गतिको इन्टरनेट सेवा र्वस्िार गने, मोबाइल सेवामा पहजाँच, फाइभ जी सेवा सञ्चालन, देशै भरी अजटटकल 
नेटवकि  र्वस्िार, आईसीटी र्वशेष आतथिक क्षेर, रार्िय साइबर सजरक्षा नीति, प्रादेजशक डाटा सेन्टर स्थापना, 
नेसनल पेमेन्ट गेट-वे  तनमािणमा भएको र्िलाइले शजरूवािी चरणका पररमाणत्मक लक्ष्यहरू हातसल हजन 
सकेको छैन । सोको अतिररक्त िोर्कएअनजरूप बजेट व्यवस्था नहजनज, तनजी क्षेरसाँग समन्वयको कमीले 
गदाि िोर्कएको अवति तभरै तडजजटल नेपालको अविारणाले मूििरूप तलन कठठनाइ हजने देजखन्छ । 
मन्रालयले समन्वयकारी भतूमका तनवािह गरी तडजजटल नेपालको आिार स्िम्भहरू ियार गनजिपदिछ । 

5. नीति, कायिक्रम िथा बजेट कायािन्वयन - नीति िथा कायिक्रम र बजेट कायिन्वयनमा देजखएका व्यहोरा 
देहायबमोजजम छनः   

5.1 ब्रोडब्याण्ड नीति, २०७१ अनजसार व्यापाररक प्रयोजनको लातग र्वस्िार गररने ब्रोडब्याण्ड सेवाबाट बार्हर 
पने ग्रामीण क्षेरका साथै सामजदार्यक र्वद्यालय, सामाजजक संघ सस्था िथा ग्रामीण स्वास््य सस्थामा 
ब्रोडब्याण्ड सेवा पहजाँच सन ्२०२० सम्म सजतनजिि गने लक्ष्य रहेकोमा मन्रालयको वार्षिक प्रगति 
प्रतिवेदनबाट २०७७।७८ सम्म ७१३ स्थानीय िहको केन्द्र, ६ हजार ४० वडा कायािलय, ४ हजार 
१५ स्वास््य केन्द्र र ५ हजार १७९ सामजदार्यक माध्यतमक र्वद्यालयमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा 
पजगेको छ । 
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5.2 ज्ञानमा आिाररि अथििन्र र्वकासको लातग सूचना प्रर्वतिमा आिाररि उद्योग व्यवसायको प्रवििन गनि 
लतलिपजरको खजमलटारमा रार्िय ज्ञानपाकि  स्थापना कायि अगातड बिाउने कायिक्रम रहेकोमा ज्ञानपाकि  
तनमािणको लातग सूचना प्रकाशन भए िापतन जग्गा भाडामा रहेको र सो र्वषय अदालिमा र्वचारािीन 
रहेको छ । ज्ञानपाकि  स्थापनाको लातग रू.२ करोड ७५ लाख बजेट व्यवस्था भएकोमा कम्पाउण्ड 
पखािल तनमािणमा रू.४९ लाख २० हजार खचि भएको छ ।  

5.3 सबै प्रदेशमा सञ्चारग्राम स्थापना गने कायिलाई तनरन्िरिा ठदने कायिक्रम रहे िापतन जग्गा प्रातप्तमा 
र्िलाइको कारण कायि शजरु भएको छैन । साइबर सजरक्षा जोजखमको पर्हचान, असर न्यूनीकरण र 
आकजस्मक साइबर सजरक्षा छररिो र भरपदो बनाउन छज टै्ट साइबर सजरक्षा केन्द्र स्थापना गनि सम्भाव्यिा 
अध्ययन गने कायिक्रम रहेकोमा परामशिदािा छनोट भएको छैन । साइबर सजरक्षा केन्द्र स्थापनाको 
लातग रू.२० करोड बजेट व्यवस्था भएकोमा खचि भएको छैन ।   

5.4 तनजी िथा सहकारी क्षेरबाट सञ्चातलि प्रसारण संस्थाले २०७७ पौषसम्म इजाजि नवीकरण गदाि लाग्ने 
थप शजलक िथा जररबाना छजट ठदने नीति रहेकोमा कायिर्वति र मापदण्ड ियार नभएकोले उक्त कायि 
शजरु भएको छैन । कोहलपजरमा डाटा सेन्टर तनमािण कायि शजरु गने कायिक्रम रहेकोमा तनमािण कायि 
शजरु नभएको, लतलिपजरमा डाटा सेन्टर र इन्टरनेट एक्स्चेञ्ज सेन्टरको तनमािण कायि शजरु गने कायिक्रम 
रहेकोमा जग्गा प्रातप्तमा तबलम्ब भएकोले बोलपरको सूचना प्रकाशन हजन नसकेको, आगामी दजई वषितभर 
व्यावसार्यक सम्भाव्यिाको आिारमा नेपालको आफ्नै स्याटलाइट स्थापना गरी सञ्चालनमा लयाउन रार्िय 
भ-ूउपग्रहको स्थापनाको कायि अगातड बिाउने कायिक्रम रहेकोमा परामशिदािा छनौट हजन सकेको छैन।  

5.5 हजलाक सेवाको पजन:संरचना गरी हजलाक सेवालाई आिजतनक प्रर्वतियजक्त बनाउने कायिक्रम रहेकोमा सो 
सम्बन्िी सम्भाव्यिा अध्ययन प्रतिवेदन ियार भए िापतन आवश्यक पूवाििार ियार गरी सेवा आरम्भ 
भएको छैन । 

5.6 इन्टरनेट घनत्व प्रति १०० जनामा सन ्२०२२ को लक्ष्य ७०.९ प्रतिशि रहेकोमा ९१.५५ प्रतिशि 
प्रगति भएको, मोबाइल नेटवकि द्वारा समेर्टएको जनसंख्याको र्हस्सा शिप्रतिशि लक्ष्य रहेकोमा  मोवाइल 
नेटवकि  जी.एस.एम. १२८.१० प्रतिशि, सी.डी.एम.ए. १.१० प्रतिशि प्रगति रहेको छ । इन्टरनेट 
प्रयोग गने मर्हलाको प्रतिशि सन ् २०२२ को लक्ष्य ५६.२ प्रतिशि र इन्टरनेटमा पहजाँच भएका 
र्वद्यालयहरूको लक्ष्य ४७.२ प्रतिशि रहेकोमा सो को प्रगति प्राप्त भएको छैन । 

नीति िथा कायिक्रम सम्बन्िमा न्यून प्रगतिको कारण खजलाई सोको समािान गरी बजेटको 
उदे्दश्य हातसल गनि कायिक्रम कायािन्वयन गनजिपछि । 

6. ठदगो र्वकास लक्ष्य - मन्रालयबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा ठदगो र्वकास लक्ष्य ४ अन्िगिि गजणस्िरीय जशक्षासाँग 
सम्बजन्िि प्रर्वति एवं व्यावसार्यक दक्षिा अतभवरृ्ि गनि इन्टरनेटमा पाँहजच, लक्ष्य-५ लैर्िक समानिा 
हातसल गनि मर्हला सशक्तीकरणका लातग सूचना िथा सञ्चार प्रर्वतिको प्रयोगमा मर्हलाको पहजाँचमा वरृ्ि 
िथा लक्ष्य-९ को उत्थानशील पूवाििार तनमािण गने लक्ष्यका लातग औद्योतगक क्षरेमा प्रर्वतिको 
स्िरोन्नतिको लातग वार्षिक कायिक्रम र सो अनजरूप बजेटको व्यवस्था गरी कायिक्रम कायािन्वयनमा 
िदारुकिा अपनाउनजपदिछ ।  
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7. राजस्व आम्दानी - मन्रालय र मािहि तनकायहरूले यो वषि रू.७ अबि ९० करोड ८८ लाख ५१ 
हजार  राजस्व आम्दानी गरेका छन ्। गि वषि रू.८ अबि ५४ करोड ९४ लाख ९० हजार राजस्व 
आम्दानी गरेकोमा यो वषि ७.४९ प्रतिशिले कमी आएको छ । यस सम्बन्िमा देजखएका प्रमजख व्यहोरा 
देहायबमोजजम छः   

7.1 पासिल िथा जचठीपरलगायि हजलाक सेवाबाट प्राप्त हजने राजस्व गि वषि रू.२६ करोड २९ लाख १७ 
हजार रहेकोमा यो वषि रू.२१ करोड ९ लाख २८ हजार कररब २० प्रतिशिले कम प्राप्त भएको छ। 
उक्त अवस्थामा हजलाक सेवामा संरचनागि सजिारको आवश्यकिा इंतगि गरेको छ । र्िक्वेन्सी दस्िजर 
बापि गि वषि रू.३ अबि ९७ करोड ३२ लाख ७६ हजार प्राप्त भएकोमा यो वषि गि वषिको िजलनामा 
९.७६ प्रतिशि घटी रू.३ अबि ५८ करोड ५५ लाख ५७ हजार प्राप्त भएको छ ।   

7.2 महालेखा तनयन्रकको कायािलयले ियार गरेको केन्द्रीय आतथिक र्ववरणअनजसार हजलाक सेवा शजलक 
रू.२१ करोड १८ लाख ७७ हजार देजखएकोमा मन्रालयले ियार गरेको केन्द्रीय आतथिक र्ववरणमा 
रू.२१ करोड ९ लाख २८ हजार मार देजखन्छ ।  

त्यसैगरी यो वषि र्िक्वेन्सी दस्िजरबापि रू.३ अबि ५८ करोड ५५ लाख ५७ हजार र 
रोयलटीबापि रू.३ अबि ७५ करोड ९२  लाख ४६ हजार प्राप्त भएको आिारमा आम्दानी जनाएको 
छ । मन्रालयले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गने तनकायहरूले नेपाल सरकारलाई बजझाउनजपने रोयलटी र 
र्िक्वेन्सी दस्िजरको अद्यावतिक र्हसाब वा लगि राखेको छैन । साविजतनक लेखा सतमतिले 
२०७६।२।१२ मा अतभलेख व्यवस्थति बनाई अद्यावतिक गनि ठदएको तनदेशनको पालना भएको छैन। 

7.3 दूरसञ्चार तनयमावली, २०५४ को तनयम २६ मा अनजमति प्राप्त व्यजक्तले कज ल बार्षिक आम्दानीको ४ 
प्रतिशिले हजने रकम प्रत्येक वषि रोयलटीको रूपमा नेपाल सरकारलाइि बजझाउनजपने व्यवस्था छ । र्वतभन्न 
१५ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाले आय वषि २०७६।७७ को पेस गरेको आय र्ववरणअनजसार कज ल 
आय रू.८७ करोड २१ लाख ३६ हजारको ४ प्रतिशिले हजने रोयलटी रू.३ करोड ४८ लाख ८५ 
हजार दाजखला गरेका छैनन ्। मन्रालयले कानूनी व्यवस्थाबमोजजम रोयलटी असजल गनजिपदिछ। 

7.4 दूरसञ्चार तनयमावली, २०५४ को तनयम २६ मा अनजमति प्राप्त व्यजक्तले कज ल वार्षिक आम्दानीको ४ 
प्रतिशिले हजने रोयलटी र तनयम ३१ मा रेतडयो र्िक्वेन्सी दस्िजर प्रत्येक वषिको लातग िोर्कएबमोजजम 
बजझाउनजपने व्यवस्था छ । दस्िजर नवजझाएमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८(३) मा प्रातिकरणले 
अनजमतिपर खारेज गनि सक्ने उललेख छ । यो वषि िीन सेवा प्रदायकले रोयलटी िथा र्िक्वेन्सी  
नवीकरण दस्िजर नबजझाएको कारणबाट प्रातिकरणबाट सेवा प्रदायकको अनजमतिपर खारेज भएकोमा 
नेपाल सरकार मजन्रपररषद्को २०७६।९।२१ को तनणियबाट बक्यौिा रकम र्कस्िामा बजझाउन ठदने 
तनणिय भएको छ । उक्त िीन सेवा प्रदायकबाट २०७७ आषाि मसान्ितभर रू.५ अबि १ करोड ८६ 
लाख २९ हजार दाजखला गनजिपने राजस्व पााँच र्कस्िामा पााँच वषितभर बजझाउन सक्ने गरी तनणिय भएकोले 
उक्त राजस्व २०८०।८१ सम्म असजल हजने देजखन्छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ मा राजस्व रकम 
र्कस्िामा बजझाउने सजर्विा रहेको छैन । सेवा प्रदायकले िोर्कएको तमतितभर रोयलटी िथा र्िक्वेन्सी 
दस्िजर बजझाउन स्वीकार गरेको अवस्थामा राजस्व असजली गनि प्रभावकारी कदम चालनजपनेमा सेवा 
प्रदायकलाई र्कस्िामा बजझाउने गरी सहजतलयि ठदएको देजखयो । सेवाप्रदायकलाई र्कस्िामा बजझाउने 
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गरी सहजतलयि ठदाँदा राज्यले ित्काल प्राप्त गने राजस्व ५ वषिमा मार प्रातप्त हजन सक्ने जस्थतिले सो 
राजस्व रकमको वििमान मूलयमा मजद्रा जस्फिीका कारण उललेखनीय ह्रास हजने अवस्था छ।  

मजन्रपररषद्को तनणियअनजसार दजई टेतलकम कम्पनीले र्कस्िा सजर्विा अन्िगिि दोस्रो र्कस्िाको 
रू.१ अबि १७ करोड २२ लाख २०७८ आषाि मसान्ि तभर बजझाउनजपनेमा वजझाएका छैनन।् 
दूरसञ्चार कानून र्वपरीि ५ वषिको र्कस्िा सजर्विा ठदंदासमेि रोयजलट र र्िक्वेन्सी दस्िजर असजल  नभएको 
हजाँदा सोमा र्वलम्ब दस्िजरसमेि तनयमानजसार तनिािरण गरी र्कस्िा रकम असजल गनजिपदिछ । 

7.5 दूरसञ्चार तनयमावली, २०५४ को तनयम ३१ बमोजजम रेतडयो र्िक्वेन्सी दस्िजर प्रत्येक वषि तनयतमिरूपमा 
बजझाउनजपने, प्रत्येक सेवा प्रदायकले माइक्रोवेभ र्िक्वेन्सी र न्यूनिम र्िक्वेन्सीको दस्िजर प्रत्येक वषि 
समाप्त भएको ६ मर्हनातभर भ जक्तानी गनजिपने, न्यूनिम र्िक्वेसीबाहेक थप र्िक्वेन्सी, अतिकिम 
र्िक्वेन्सी र तभस्याटको दस्िजर प्रत्येक आतथिक वषिको तनतमि सो आतथिक वषि शजरु भएको ३ मर्हनातभर 
अतग्रम भ जक्तानी गनजिपने र िोर्कएको अवतितभर दस्िजर भ जक्तानी नगरेमा बााँकी दस्िजरको प्रत्येक मर्हना 
दजई प्रतिशिका दरले थप दस्िजरसमेि लाग्ने व्यवस्था छ । यो वषि ३ सेवा प्रदायकले बजझाउनजपने 
र्िक्वेन्सी िथा तभस्याट दस्िजर नबजझाएकोले र्िक्वेन्सी दस्िजर र थप दस्िजरसमेि रू.९१ करोड १३ 
लाख ७५ हजार असजल गनजिपदिछ । 

8. बजेट खचि - आतथिक कायिर्वति िथा र्विीय उिरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ को तनयम ३८(२) मा 
स्वीकृि बजेट र कायिक्रम र सम्बजन्िि खचि शीषिकमा परेको रकम यर्कन गरी अतिकार प्राप्त अतिकारीले 
खचि स्वीकृि गनजिपने व्यवस्था छ । मन्रालयले सूचना प्रर्वति िथा आमसञ्चार क्षेरसाँग सम्बजन्िि 
र्विीय प्रणाली सजिार एवं तनमािण गनि दूरसञ्चार प्रातिकरणको बजेटबाट समझदारी पर माफि ि मन्रालयको 
लातग फतनिचर र मेतसनरी औजार खररद िथा मन्रीको सजचवालय व्यवस्थापनको लातग समेि  रू.७१ 
लाख ४१ हजार खचि गरेको छ । स्वीकृि वार्षिक बजेट बेगर दूरसञ्चार प्रातिकरणको बजेटबाट 
मन्रालयको आन्िररक व्यवस्थापनमा खचि गरेको तनयमसम्मि देजखएन । यस्िा प्रकृतिको खचि गने 
कायि बन्द गनजिपदिछ। 

9. र्वदेशी मजद्रा सटही - र्वदेशी मजद्रा तसफाररश सम्बन्िी र्वतनयमावली, २०७६ को र्वतनयम ४(४)(घ) मा 
र्वदेशी मजद्रा भ जक्तानीको लागी सेवा प्रदायकले बजझाउनजपने र्िक्वेन्सी दस्िजर, रोयलटी िथा ग्रामीण 
दूरसञ्चार र्वकास कोष दस्िजर बजझाएको हजनजपने उललेख छ । एक सेवा प्रदायकसाँग २०७५।७६ को 
जररवाना रोयलटी समेि रू.२ करोड ८५ लाख ७४ हजार र ग्रामीण दूरसञ्चार र्वकास कोष जररवाना 
सर्हि रू.६७ लाख ९४ हजारसमेि रू.१ करोड १ लाख ९१ हजार असूल हजन बााँकी रहेकोमा उक्त 
र्वतनयम र्वपरीि इन्टरनेट ब्याण्डर्वथको मातसक ररकररङ चाजि बापि रू.२१ करोड ३५ लाख ६९ 
हजार बराबरको भारिीय र्वदेशी मजद्रा तसफाररस गरेको छ । र्वतनयमावलीको व्यवस्था र्वपरीि र्वदेशी 
मजद्रा तसफाररस गनजि उजचि होइन । 

10. अनजदानको उपयोग - आतथिक कायिर्वति िथा र्विीय उिरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ को तनयम ४०(५) 
मा कायािलयले कज नै संस्थालाई ठदएको रकम जजन कामको लातग ठदएको हो काममा लक्ष्य अनजसार खचि 
गरे वा नगरेको कज राको अनजगमन गनजिपने उललेख छ । मन्रालयले यो वषि गोरखापर संस्थान, नेपाल 
टेतलतभजन, चलजचर र्वकास बोडि, रार्िय समाचार सतमति, रेतडयो प्रसार र्वकास समीति र र्वज्ञापन 
बोडिलाई अकािइभ तनमािण, भवन तनमािण, समावेशी प्रकाशन, मेतसन खररद, लेख रचना प्रकाशन, कायिक्रम 
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तनमािण िथा प्रसारण लगायिका प्रयोजनमा रू.२३ करोड ६० लाख सशिि अनजदान ठदएकोमा अनजदान 
रकम पूरै खचि नभएको, चलजचर कलाकार संघको भवन तनमािण नभएकोले सशिि अनजदान रकम मध्ये 
आतथिक वषिको अन्त्यमा खचि नभई बााँकी रहेको रकम संघीय सजञ्चि कोषमा दाजखला गनजिपने सजझाउ 
अनजगमन प्रतिवेदनबाट ठदएकोमा सो कायािन्वयन भएको छैन । अनजगमन प्रतिवेदनमा उजललजखि सजझाउ 
कायािन्वयन गनजिपदिछ ।   

11. तनणिय कायािन्वयन - सरकारको बजेट वक्तव्यमा उजललजखि नेपाल टेतलतभजन र रेतडयो नेपाललाई 
एकीकृि प्रसारण संस्थाको रूपमा र्वकास गने, मजद्रण र्वभाग र सजरक्षण मजद्रण र्वकास सतमतिलाई सजरक्षण 
मजद्रण कम्पनीमा रुपान्िरण गरी सञ्चालन गने, हजलाक सेवा प्रतिस्पिी, व्यावसार्यक बनाउन र हजलाक 
बचि बैङ्कलाई आिजतनकीकरण गरी व्यवजस्थि रूपमा सञ्चालन गने, आवतिक योजना िथा बजेट वक्तव्यमा 
समाबेस भएका आयोजनाहरूमध्ये सम्पन्न हजन बााँकी आयोजना समयमै सम्पन्न गने, ग्रामीण दूरसञ्चार 
र्वकास कोष पररचालनमाफि ि ्बााँकी स्थानीय तनकायहरूमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा यथाशीघ्र जडान 
गने र प्रतिस्पिाि गराई र्िक्वेन्सी र्विरण गनि िथा पजनर्वििरणसम्बन्िी तनयमावली स्वीकृि गरी 
कायिक्रमलाई अजघ बिाउने लगायिका तनणिय िथा कायिक्रम कायािन्वयन भएको छैन । 

हजलाक सेवा र्वभाग  
हजलाक सेवा र्वभागले हजलाक ऐन, २०१९ बमोजजम हजलाक सेवासाँग सम्बजन्िि जचठीपर ओसारपसार 

गने, हजलाक र्टकट प्रकाशन गने, िनादेशको व्यवस्था गने, बचि बैङ्क सञ्चालन गने जस्िा कायिहरू गदै आएको 
छ ।  

12. तनजी सेवा प्रदायकको तनयमन - हजलाक ऐन, २०१९ को दफा ३क मा नेपाल सरकारले कज नै व्यजक्त 
वा संस्थालाई िोर्कएको शििको अतिनमा रही यस ऐनबमोजजम सञ्चालन हजने हजलाक सेवा सञ्चालन गनिको 
तनतमि इजाजिपर ठदन सक्ने व्यवस्था छ । तनजी क्षेरलाई हजलाक सेवा सञ्चालन गने गरी इजाजिपर 
नठदए िापतन २०६९।५।२७ देजख २०७८ असार मसान्ि सम्म स्वदेशिफि का ३४ मेल िथा कज ररयर 
सेवा प्रदायकलाई घरेलज कागो र कज ररयर सेवा सञ्चालन गनि सहमति ठदएको र तनजी क्षरेका वैदेजशक 
हजलाक सेवािफि का डी.एच.एल, टी.एन.टी, फेडेक्स आठद संस्थाले समेि इजाजि नतलई हजलाक सेवा 
सञ्चालन गरररहेको अवस्था छ । ऐनमा भएको उजललजखि व्यवस्थाअनजसार नेपाल सरकारले व्यजक्त वा 
संस्थालाई हजलाक सेवा सञ्चालन गनि इजाजि ठदने प्रयोजनका लातग ऐनबमोजजम िोक्नजपने शिि िोकेको 
देजखएन । ऐनको उजललजखि प्राविानबमोजजम तनजी सेवा प्रदायकबाट हजलाकसम्बन्िी कायिको तनयमन 
गनि, इजाजिपर ठदने िथा कानूनबमोजजम महशजल, दस्िजर र शजलक असजल गने व्यवस्था कायािन्वयन 
गनजिपदिछ ।  

13. हजलाक सेवाको पजनसंरचना - बजेट वक्तव्य २०७७।७८ मा हजलाक प्रणालीको पजनसंरचना गने र हजलाक 
सेवालाई आिजतनक बनाउाँदै सम्भाव्यिाको आिारमा सेवाको क्षेर र्वस्िार गने उललेख छ । र्वभाग 
मािहिका कायािलयहरूमा गोश्वारा हजलाक कायािलय, हजलाक प्रजशक्षण केन्द्र, केन्द्रीय िनादेश कायािलय, 
केन्द्रीय र्टकट भण्डार, नेपाल र्फलाटेतलक ब्यजरो, क्षेरीय हजलाक तनदेशनालय ४, जजलला हजलाक कायािलय 
७०, इलाका हजलाक कायािलय ८४२ र अतिररक्त हजलाक कायािलय ३ हजार ७४ रहेका छन ्। स्वदेशी 
हजलाक सेवाको अलावा सािारण पर िथा पासिलहरू सीिै र्वश्वभर र ई.एम.एस. सेवा ३९ मजलजकमा 
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सञ्चालन हजाँदै आएको छ । र्वभाग र मािहिका कायािलयमा र्वतभन्न िहमा कज ल ६ हजार २९४ दरबन्दी 
रहेको र वार्षिक रूपमा औसि चालज खचि रू.३ अबि १० करोड हजने गरेको छ । र्वगि केही वषिदेजख 
पासिल िथा जचठीपर सेवामा तनरन्िर कमी आई आन्िररक िफि  सन ्२०१७ मा ३ करोड ३४ लाख 
५१ हजार प्रदान गरेकोमा सन ्२०२० मा ३ लाख ३५ हजार र वैदेजशकिफि  सन ्२०१७ मा ६२ 
लाख १८ हजार सेवा प्रदान गरेकोमा सन ्२०२० मा १ लाख ९४ हजार मार सेवा प्रदान गरेको 
देजखन्छ । हजलाक सेवाको पजनसंरचना गरी हजलाक सेवालाई आिजतनक र प्रर्वतियजक्त बनाउाँदै सम्भाव्यिाको 
आिारमा सेवाको क्षेर र्वस्िार गरी नागररकिा, राहदानी लगायि दस्िावेज हजलाकमाफि ि ्सम्बजन्िि 
स्थानमा पजर् याउने व्यवस्था गनजिपदिछ । 

14. िनादेश िथा हजलाक बचि बैङ्क - केन्द्रीय आतथिक र्ववरणअनजसार गोश्वारा र ६८ जजलला हजलाक 
कायािलयमा र्वक्रम सम्वि ् २०३१ देजख सञ्चातलि बचि बैङ्कमा २०७७।७८ मा रू.१ अबि ७० 
करोड ६५ लाख मौज्दाि रहेको छ ।     

(रू.लाखमा) 

कारोबार शजरु मौज्दाि 
यस वषिको 
आम्दानी 

जम्मा रकम 
यस वषिको 

खचि 
अजन्िम मौज्दाि 

िनादेश २३५ १५ २५० - २५० 

हजलाक बचि बैङ्क १६४१७ १२२३० २८६४७ ११८३२ १६८१५ 

जम्मा १६६५२ १२२४५ २८८९७ ११८३२ १७०६५ 

यस सम्बन्िमा देजखएका व्यहोरा देहायबमोजजम छन:्  

14.1 हजलाक बचि बैङ्क र िनादेशको र्हसाब नगदमा आिाररि लेखाप्रणालीबाट राख्दै आए िापतन लेखा 
सम्बन्िी र्टटपणी उललेख गरेको छैन । मन्रालयले नेपाल साविजतनक क्षरे लेखामानअनजसारको र्विीय 
र्ववरण ियार गनजिपदिछ ।   

14.2 मन्रालयबाट प्राप्त हजलाक बचि बैङ्कको केन्द्रीय आतथिक र्ववरणले रू.७ करोड १३ लाख ५७ हजार 
नगद मौज्दाि देखाएको छ । उक्त रकममध्ये जजलला हजलाक कायािलय रौिहटमा रू.१ करोड ५८ 
लाख ४१ हजार, जजलला हजलाक कायािलय बझािमा रू.४ करोड ९५ लाख १५ हजार र जाजरकोटमा 
रू.५९ लाख १६ हजारसमेि ७ करोड १२ लाख ७२ हजार र्हनातमना मस्यौट गरेको उललेख छ । 
र्हनातमना भएको रकम जररवानासर्हि असजल उपर गरी मस्यौट गनेलाई कानूनबमोजजम कारबाही 
गनजिपदिछ । 

14.3 हजलाक बचि बैङ्क कायिसञ्चालन तनदेजशका, २०७३ को बजाँदा ५६ मा बचि बैङ्कको कारोबारको आन्िररक 
लेखापरीक्षण सम्बजन्िि कोष िथा लेखा तनयन्रक कायािलय र अजन्िम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको 
कायािलयबाट हजने व्यवस्था छ । हजलाक बचि बैङ्क सञ्चालन भएका जजलला िथा इलाका हजलाक कायािलय 
६८ मध्ये जजलला हजलाक कायािलय भोजपजर, उदयपजर, रौिहट, र ईलाका हजलाक कायािलय, जशवनगर, 
रौिहटसमेि ४ कायािलयले आन्िररक लेखापरीक्षण गराई र्विीय र्ववरण र सोको से्रस्िा पेस नगरेकोले 
अजन्िम लेखापरीक्षण भएको छैन । तनयमानजसार आन्िररक लेखापरीक्षण गराई बचि बैङ्कको से्रस्िा पेस 
हजनजपदिछ । 
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14.4 हजलाक बचि बैङ्कको र्हसाब पूणि रूपमा सफ्टवेयर र लेखामानमा आिाररि नरहेको, रकमको अपचलन 
हजने गरेको, लगानी गने, लगानी र्फिाि नहजने जस्िा समस्याका कारण बचि बैङ्क सञ्चालन प्रभावकारी 
देजखएका छैनन ्। बचि बैङ्क सञ्चालन गने सम्बन्िमा पजनरावलोकन गनजिपने व्यहोरा र्वगि वषिको 
प्रतिवेदनमा औलँयाउाँदै आए िापतन जस्थति यथावि छ । बदतलाँदो पररजस्थतिअनजसार बचि रकमको 
पररचालन सजरजक्षि िवरबाट गनजिपने आवश्यकिा देजखएको र बचि बैङ्कको रकम बाजणज्य 
बैङ्कहरूमा िान्सफर गने नेपाल सरकारको नीतिको पालना नभएको सन्दभिमा बचि बैङ्कको सञ्चालनलाई 
तनरन्िरिा ठदने सम्बन्िमा पजनरावलोकन हजनजपदिछ ।  

15. हजलाक र्टकट - र्फलाटेतलक िथा हजलाक र्टकट व्यवस्थापन कायािलयको भण्डारमा यो वषािन्िमा ८ 
करोड ९० लाख ६ हजार २११ थान र्टकटको मूलय रू.१ अबि ७३ करोड १६ लाख ३७ हजार 
रहेको छ । यो वषि २ करोड २१ लाख ७ हजार ५१० थान र्टकट खचि भई रू.१ अबि ५४ करोड 
९८ लाख १८ हजार मूलय बराबरको ६ करोड ६८ लाख ९८ हजार ७०१ थान र्टकट मौज्दाि 
रहेको छ । मौज्दाि रहेका र्टकट मध्ये रू.३ करोड २८ लाख २८ हजार मूलयको र्टकट प्रयोग गनि 
नतमलने अवस्थामा रहेको छ । अिः आवश्यकिा र मौज्दाि जस्थतिलाई दृर्िगि गरी र्टकट छपाइ 
िथा सोको उपयजक्त व्यवस्थापन गनजिपदिछ । 

सूचना प्रर्वति र्वभाग  

सूचना प्रर्वतिको अनजसन्िान, र्वकास, उपयोग, तडजजटल नेपाल अतभयान िथा तनयमन लगायि सूचना 
प्रर्वतिको क्षेरमा सरकारको केन्द्रीयस्िरको कायिन्वयन तनकायको भतूमका तनवािह गदै आएको छ ।  

16. र्वद्यजिीय सरकार - सरकारी क्लाउडसम्बन्िी नीति िजजिमा गने, सरकारी क्लाउड सञ्चालन गने, रार्िय 
ज्ञान पाकि  स्थापनाको लातग पूवाििार ियार गने, ब्रोडब्याण्ड नीतिको पररमाजिन गने, मोबाइल तडभाईस 
व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन गने, ब्रोडब्याण्ड सेवाको र्वस्िार गने कायिक्रमहरू रहेकोमा 
गभरमेन्ट इन्टरप्राइज आर्कि टेक्चर (जी.ई.ए.) मापदण्ड िथा तनदेजशका ियार गरेको, ७५३ स्थानीय 
िहको आ-आफ्नो वेबसाइटसाँग एकीकृि हजने गरी मोबाइल एप र्वकास गरेको छ । यसैगरी २०७८ 
असार मसान्िसम्म सरकारी क्लाउड र्वस्िार सम्बन्िमा २२२ तनकायको सूचना प्रर्वति प्रणाली होस्ट 
गनि सहयोग गरेको, केन्द्रीकृि र्वद्यजिीय हाजजरी प्रणालीअन्िगिि ७५१ तनकायलाई सहयोग गरेको र यस 
वषि ५१ सरकारी तनकायहरूको वेब पोटिलहरूको वेब सजरक्षा जााँच  सम्पन्न गरेको छ । र्वद्यजिीय 
सरकारको अविारणालाई मूििरूप ठदने कायि प्रयाप्त नभएकोले आवश्यक कायिक्रम िजजिमा गरी कायािन्वयन 
गनजिपदिछ । 

17. सूचना प्रर्वति पाकि  - कम्टयजटर सटटवेयर उत्पादन, र्वकास, प्रवििन र तनयाििको लातग सजर्विा उपलब्ि 
गराउने, सटटवेयर सम्बजन्िि दक्ष जनशजक्त एवं र्वशेषज्ञ ियार गने, सूचना प्रर्वति क्षरेमा वैदेजशक लगानी 
आकर्षिि गने, लगानीकिािहरूलाइि साइबर सेवा उपलब्ि गराउने, सूचना प्रर्वतिको क्षरेमा आवश्यक 
अनजसन्िानका लातग सजर्विा उपलब्ि गराउने उदे्दश्य राखी काभ्रपेलाञ्चोकको पनौिीमा २३३ रोपनी 
क्षेरफलमा कररब २७ करोडको लागिमा सन ्२००४ मा तनमािण सम्पन्न भएको नेपालको पर्हलो सूचना 
प्रर्वति पाकि मा नेपाल सरकारले २०७५।१२।२९ मा सजरक्षण मजद्रण केन्द्र राख्न ेतनणिय गरेको छ । 
सूचना प्रर्वतिका लातग ियार गरेको संरचनालाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गनजि उपयजक्त देजखाँदैन ।  
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मजद्रण र्वभाग  

सरकारी नीति, ऐन, तनयम, अध्यादेश, सजन्ि, सम्झौिा, राजपर जस्िा महत्वपूणि सरकारी तनणिय, अन्य 
सरकारी दस्िावेजका साथै नेपाल सरकारको सजरक्षण मजद्रणको कायि गनि २०४९।५।२४ देजख मजद्रण र्वभागको 
रूपमा कायिसञ्चालन हजाँदै आएको छ । 

18. व्यावसार्यक योजना - संघ, प्रदेश र स्थानीय िहबाट प्राप्त छपाइसम्बन्िी कायि गने उदे्दश्यले स्थापना 
भएको र्वभागले छपाइ कायि व्यवस्थापन गनि व्यावसार्यक योजना स्वीकृि गरी कायािन्वयन गनजिपदिछ। 
छपाइबाट प्राप्त राजस्व गि वषि रू.१ करोड ७३ लाख ७९ हजार भएकोमा यो वषि गि वषिको िजलनामा 
६०.६५ प्रतिशिले न्यून भई रू.६८ लाख ३९ हजार रहेको छ । मजद्रण र्वभागको हालको छपाइ 
िथा बाइजण्डङ दस्िजर  २०६९।४।१ मा िोर्कएकोमा सोभन्दा पतछ नयााँ दस्िजर कायम गरेको देजखाँदैन। 
त्यसै गरी र्वभागमा रहेको र्वतभन्न र्कतसमका छपाइ मेतसनहरू र जनशजक्त क्षमिाअनजसार उपयोग 
नगररएको, नेपाल सरकारका तनकायहरूबाट हजने छपाइसम्बन्िी माग र प्रतिस्पिी बजारको अध्ययन गरी 
सोहीअनजसार व्यावसार्यक योजना नबनाउाँदा र्वभागमा व्यवसार्यकिा र्वकास हजन सकेको छैन । र्वभागले 

मेतसन, उपकरण र जनशजक्तको सदजपयोग गनि व्यवसार्यक योजना ियार गरी स्वतनभिरका लातग पहल 
गनजिपदिछ। 

19. राजस्व बक्यौिा - आतथिक कायिर्वति िथा र्विीय उिरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ को तनयम ५८ मा 
राजस्व उठाउने कायािलयले सेवाग्राहीबाट प्राप्त गरेको राजस्व राजस्व खािामा दाजखला गनजिपने व्यवस्था 
छ । र्वभागको २०७४।७५ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट रू.१ करोड २७ लाख ७३ हजार बक्यौिा 
असजल गनि बााँकी देजखएकोमा र्वगि वषि दजखनै लगिमा देखाएको छैन । यस सम्बन्िमा र्वभागले गठन 
गरेको सतमतिले २०७८।३।१३ मा पेस गरेको प्रतिवेदनअनजसार २०७२।७३ देजख  २०७६।७७ सम्म 
३०० वटा तबलको भ जक्तानी मध्ये ६० वटा तबलको भ जक्तानी प्राप्त भए नभएको आतथिक प्रशासनको 
अतभलेखबाट खजलन नसकेको व्यहोरा उललेख छ । साथै असजली गनि बााँकी रकमको र्ववरण अद्यावतिक 
गरी आतथिक र्ववरणमा समेि लगि बााँकी देखाई बक्यौिाको रकम यर्कन गरी असजल गनजिपदिछ ।   

सूचना िथा प्रसारण र्वभाग  

नेपाल सम्बन्िी र्वर्वि सूचनामूलक पजस्िकहरू लगायिका सामग्री प्रकाशन एवं र्विरण गने, स्वदेशी 
िथा र्वदेशी सञ्चार माध्यमका प्रतितनतिहरूलाई प्रसे प्रतितनति प्रमाणपर िथा पररचयपर प्रदान गने र नवीकरण 
गने, अनलाइन सञ्चार माध्यम दिाि िथा प्रमाणपर र्विरण र नवीकरण गने लगायिका कायि गदै आएको छ ।    

20. इजाजिपर नवीकरण - रार्िय प्रसारण तनयमावली, २०५२ को तनयम १६(४) बमोजजम म्याद भ जक्तान 
भएपतछ हरेक वषि इजाजिपर नवीकरण गनि आएमा दश प्रतिशिदेजख शिप्रतिशिसम्म जररबाना तलई 
नवीकरण गनिसक्ने, सो समयतभर पतन नवीकरण नगराएमा इजाजिपर स्विः रद्द हजने र तनयम १८ 
बमोजजम इजाजिपरमा उजललजखि शििबमोजजम कायिक्रम प्रसारण गरेको नदेजखएमा मन्रालयले 
अनजमतिपर रद्द गनि एवं अनतिकृि कज नै कायिक्रम प्रसारण गरेको देजखएमा त्यस्िो कायिक्रम प्रसारण गनि 
प्रयोग गरेको यन्र वा उपकरण आफ्नो तनयन्रणमा तलन सक्ने व्यवस्था छ । र्वभागबाट प्राप्त 
र्ववरणअनजसार हालसम्म २०२ टेतलतभजन र ६५ एफ.एम. रेतडयोले प्रसारण इजाजिपर प्राप्त गरेको 
देजखन्छ । िी संस्थाहरूमध्ये १४५  टेतलतभजन  र ९  एफ.एम रेतडयोसमेि १५४ संस्थाले २०७८ 
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आषाि मसान्िसम्म इजाजि पर नवीकरण गराएका छैनन ्। उक्त जस्थतिमा पतन तनयमानजसार जररवाना 
गने ६ मर्हनातभर नवीकरण नगराउने प्रसारण संस्थाको अनजमतनपर रद्द भएको अतभलेख राख्न,े तनरीक्षण 
गने गराउने कायि भएको छैन । मन्रालयबाट इजाजिपर नवीकरण नगराउने संस्थाहरूको सम्बन्िमा 
अनजगमन िथा छानतबन गरी तनयमबमोजजम कारबाही गनजिपदिछ ।  

21. प्रसारण शजलक - रार्िय प्रसारण तनयमावली, २०५२ को तनयम ११ र १२ बमोजजम कायिक्रम प्रसारण 
वा र्विरण गने संस्था वा व्यजक्तले आफूले गरेको कज ल आम्दानीको २ प्रतिशि रकम प्रसारण शजलकबापि 
नेपाल सरकारलाई बजझाउनजपने व्यवस्था छ । यो वषि र्वभागले रेतडयो/एफ.एम.सञ्चालन दस्िजर रू.९५ 
लाख ७४ हजार र टेतलतभजन सञ्चालन दस्िजर रू.२६ करोड ६५ लाख आम्दानी गरेको छ । र्वभागले 
प्रसारण शजलकबापि प्राप्त हजनजपने रकम, प्राप्त भएको रकमका साथै शजलक बजझाउने र नबजझाउने 
संस्थाहरूको अद्यावतिक अतभलेख राखेको छैन । र्वभागले प्राप्त हजनजपने, प्राप्त भएको शजलक र संस्थाहरूको 
अद्यावतिक अतभलेख राख्नजपदिछ । 

सजरक्षण मजद्रण केन्द्र 

सजरक्षण मजद्रणसम्बन्िी नीति, योजना, बजेट िथा कायिक्रम स्वीकृि गने, राहदानी, हजलाक र्टकट, 
अन्िःशजलक जस्टकर, बैङ्क नोट, स्माटि काडि, चेकबजक आठदको मजद्रणको लातग सजरक्षण प्रसेको स्थापना गरी सञ्चालन 
गने काम िोर्कएको छ । 

22. छापाखाना स्थापना -  आतथिक कायिर्वति िथा र्विीय उिरदार्यत्व  ऐन, २०७६ को दफा ९(३) मा 
कज नै पतन नयााँ कायिक्रम प्रस्िाव गदाि क्षेरगि लक्ष्य िथा उपलजव्ि, सम्भाव्यिा अध्ययन प्रतिवेदन, 
र्वस्ििृ अध्ययन, ड्रइङ तडजाइन, लागि अनजमान, कायािन्वयन िातलका, खररद गजरुयोजना, अपेजक्षि 
प्रतिफल जस्िा  आिारभिू र्वषयमा छलफल गरी प्रतिवेदन पेस गनजिपने उललेख छ । सजरक्षण मजद्रण 
छापाखानाको लातग बहजवषीय योजनाको रूपमा बजेट सजतनजिििाको लातग भवन तनमािण र मेतसनरी 
खररदमा २०७७।७८, २०७८।७९ र २०७९।८० को लातग र्वभागले रू.२३ अबि ५५ करोड ५४ 
लाख ७१ हजारको लागि अनजमान पेस गरेकोमा मन्रालयको २०७७।३।२२ को परानजसार थप 
छलफल गनजिपने भनी मजन्रस्िरीय तनणिय भएको छ । ित्पिाि ्थप छलफल गरी लागि यर्कन गरी 
बजेट व्यवस्था नभएका कारण सजरक्षण मजद्रण छापाखाना स्थापना र सञ्चालन गने कायिमा प्रगति भएको 
छैन । यस वषिसम्म रू.१ अबि ९१ करोड ७७ लाख बजेट र्वतनयोजन भई रू.१ अबि ६३ करोड 
८१ लाख खचि भएको भए िापतन २०७६।७७ को नीति िथा कायिक्रमबमोजजम २०७८ तभर  सजरक्षण 
मजद्रण छापाखाना स्थापना हजनजपनेमा भएको छैन । पूवितनिािररि कायिक्रमअनजसार सेक्यजररटी छापाखाना 
स्थापना गररनजपदिछ । सजरजक्षि मजद्रण छापाखाना स्थापना नभई अन्य प्रयोजनमा गररएको खचिको औजचत्य 
स्थार्पि हजन सक्दैन । 

23. उपकरण खररद - सजरक्षण मजद्रणसम्बन्िी उपकरण, प्रसे मेतसन, औजार प्रणाली िथा अन्य आवश्यक 
सामग्री जी.टज.जी. र्वतिबाट खररद गनि नेपाल सरकार (मजन्रपररषद्) ले २०७६।७।२० मा सैिाजन्िक 
स्वीकृति ठदएअनजसार प्रसे मेतसनलगायिका उपकरण खररदको लातग प्रार्वतिक सतमतिले ियार गरेको 
रू.३३ अबिको लागि अनजमान २०७८।३।३० मा स्वीकृि भएको देजखन्छ । सो अगावै उपकरण 
खररद सम्बन्िमा माग गरेको प्रस्िावअनजसार िान्स सरकार र जमिन सरकारको िफि बाट प्रस्िाव प्राप्त 
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भएको र दजवै प्रस्िाव नेपालको आवश्यकिानजसार हजनसक्ने देजखएकोले कज नै एक देशको प्रस्िाव स्वीकृि 
गनि नेपाल सरकार मजन्रपररषद् मा पेस भएकोमा मजन्रपररषदबाट २०७६।९।७ मा उक्त दजवै देशको 
प्रस्िावमध्ये उपयजक्तिाको आिारमा मन्रालयले नै स्वीकृि गरी सोझै खररद गनि सक्ने तनणिय भएको र 
मन्रालयबाट सोअनजसार तनणिय नगरी पजन मजन्रपररषद् मा पेस भएकोमा २०७७।१।२ को तनणियअनजसार 
जी.टज.जी. र्वतिबाट सोझै खररद गने तनणिय कायम नराख्न ेर खजलला प्रतिस्पिाित्मक र्वतिद्वारा खररद गनि 
मन्रालयले प्रर्क्रया अजघ बिाउने तनणिय गरी तनदेशन ठदएकोमा यो वषि काडिमा आिाररि प्रसे मेतसन 
हाडिवेयर र सफ्टवेयर, कागजमा आिाररि प्रसे मेतसन सफ्टवेयर, हाडिवेयर र डे्रनेज तसस्टम, बाउण्ड्री 
वाल तनमािणसमेिको लातग रू.९० करोड ३८ लाख २३ हजार लागि अनजमान र वस्िज खररदका लातग 
२०७७।७८ को  वार्षिक कायिक्रम सजचवबाट २०७७।१०।२९ मा स्वीकृि भएको छ । उक्त 
कायिक्रमअनजसार डे्रनेज तसस्टम र वाउन्ड्री वाल तनमािणको काम भएको छैन । हाई सेक्यजररटी तडजजटल 
र्प्रन्ट प्रोडक्सन तसस्टम आपूतिि िथा जडानको लातग एक आपूििकसाँग रू.७३ करोड ८८ लाख ९९ 
हजारको खररद सम्झौिा गरी रू.७२ करोड ९० लाख ७० हजार भ जक्तानी गरेको छ । उक्त खररद 
सम्बन्िमा देजखएका व्यहोरा तनम्नानजसार छन:् 

23.1 सटलाई, डेतलभरी, इन्सटलेशन एण्ड कतमशतनङ अफ हाई सेक्यूररटी तडजजटल र्प्रन्ट प्रोडक्सन तसस्टम 
खररद गनि स्वीकृि स्पेतसर्फकेसनको आिारमा ३ आपूििकसाँग दररेट माग गरी सबभन्दा कम दररेटको 
आिारमा रू.७५ करोड १३ लाख ३९ हजारको लागि अनजमान ियार गरेको छ । लागि अनजमान 
ियार गरे पिाि २०७७।११।२४ को र्प्रतबड तमर्टङबाट शजरुको स्पेतसर्फकेसन तडजजटल सेभेन कलर 
र्प्रन्ट प्रोडक्सन तसस्टम तबथ तमडी.पी. सेक्यजर सफ्टवेयर एण्ड डायकर्टङ मेतसनको आउटपजट ररजोलजसन 
स्टान्डडि ८१२ तड.र्प.आई @ ८ तबट भएकोमा संशोिन गरी  न्यजनिम आवश्यक ६०० तड.र्प.आई 
@ ८ तबट कायम गरेको, पेपर रोल साइज न्यजनिम १० इन्चको सट्टा १०.५ इन्च कायम गरेको, 
पेपर रोल साइज अतिकिम ४० इन्चको सट्टा १३.५ इन्च कायम गरेको र कन्िोलर डब्लज.एस. जेड 
८ जी ४ सभिरको सट्टा मेतसन कम्टयार्टबल सभिर कायम गरेको पाइयो ।  

23.2 स्पेतसर्फकेसन संशोिन गदाि लागि अनजमानमा समेि असर पने अवस्थामा संशोतिि स्पेतसर्फकेसनको 
आिारमा लागि अनजमान संशोिन गनजिपनेमा संशोिन गरेको छैन । खररद पूवि ियारी एवं आवश्यकिा 
पर्हचान हजन नसक्दा खररद कारबाही शजरु गरेपिाि ् सामानको स्पेतसर्फकेसन पररवििन गनजिपरेको 
देजखन्छ। आवश्यक मेतसन उपकरणको स्पेतसर्फकेसन यर्कन गरी खररद व्यवस्थापन गनजिपदिछ । 

24. उपकरण उपयोग - सजरक्षण मजद्रण केन्द्रको लातग गि वषिसम्म जेनेरेटर खररदमा रू.४८ करोड ७० 
लाख ६२ हजार, इन्िन ट्याङ्की तनमािणमा रू.१८ करोड ७७ लाख ४६ हजार, गाडी खररदमा रू.१ 
करोड ९९ लाख ४ हजार, तनमािण स्थल र्वकासमा रू.४ करोड १५ लाख ५२ हजार, कम्टयजटर टलटर 
खररदमा रू.२ करोड ४३ लाख ५७ हजार, तबजजली िार व्यवस्थापनमा रू.४ करोड ७२ लाख १ 
हजार समेि रू.८० करोड ७८ लाख २२ हजार खचि  भएको देजखन्छ । यो  वषि हाई  सेक्यजररटी  
तडजजटल र्प्रन्टर  प्रोडक्सन तसस्टम २ सेट, डाय कर्टि मेतसन १, स्टोरेज ५, सभिर २ को रू.७२ 
करोड ९० लाख ७० हजार, १ थान सवारी सािन रू.४४ लाख ३९ हजारसमेि रू.७३ करोड ३५ 
लाख ९ हजार खचि भएको छ । खररद भएका मेतसन, उपकरण, औजार, सवारीसािनको उपयोग 
नभएकोले उपयोग हजनजपदिछ ।  
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25. जनशजक्त व्यवस्थापन - सजरक्षण मजद्रण सञ्चालन गनि कायि प्रकृति अनजरूप आवश्यक जनशजक्त दक्षिा 
िथा कायिबोझ र्वश्लषेणसर्हि व्यवस्थापन सवेक्षण गरी स्वीकृि गराउनजपनेमा त्यस अनजरूप जनशजक्त 
अनजमान िथा व्यवस्थापन सवेक्षण गरेको छैन । केन्द्रमा यो वषि अतिकृिस्िरका ८ पद र सहायकस्िरका 
३४ पद अस्थायी दरबन्दी स्वीकृि भएकोमा पदपूतिि हजन बााँकी नै रहेको छ । तडजजटल र्प्रन्ट प्रोडक्सन 
तसस्टम सञ्चालन गनि आवश्यक सीप, ज्ञान र िातलमको लातग ठेक्काको तबल अफ क्वाजन्टटीमा रू.३३ 
लाख समाबेस भएकोमा जनशजक्त नभएको कारणबाट उक्त कायि भएको छैन । सम्झौिाको म्याद 
२०७८ चैर मसान्िमा समाप्त भए िापतन कायि सम्पन्न भएको देजखएन । केन्द्र स्थापनाको पूवि ियारी 
एवं पूवाििार तनमािणका प्रमजख गतिर्वतिहरूमा िालमेलको कमी रहेको देजखन्छ । केन्द्र स्थापनाको पूवि 
ियारी एवं पूवाििार तनमािणका प्रमजख गतिर्वतिहरूको कायािन्वयन िातलका ियार गरी दक्षिापूविक 
कायािन्वयन गनजिपदिछ ।  

रार्िय सूचना प्रर्वति केन्द्र  

सूचना प्रर्वतिको र्वकासको लातग रार्ियस्िरमा सबै र्कतसमका ि्यांक संकलन गरी सूचना बैङ्कको 
रूपमा काम गने, सरकारी कायािलयको कम्टयजटर अतभलेखीकरण र सोको र्वकास एवं र्वस्िारमा सहयोग पजर् याउने 
र सूचना प्रर्वति सम्बन्िी नीति र योजनाको र्वस्िार गने कायि केन्द्रबाट हजाँदै आएको छ।  

26. एकीकृि डाटा केन्द्र - रार्िय सूचना प्रर्वति केन्द्रले  तसंहदरबारजस्थि सरकारी एकीकृि डाटा केन्द्र र 
कज नै प्राकृतिक प्रकोप वा दैवी र्वपजिका कारण तसंहदरबारजस्थि डाटा केन्द्रमा अवरोि आ एमा सेवा 
सजचारु राख्न र डाटाको वैकजलपक भण्डारको रूपमा हेटौंडामा स्थार्पि तडजािर ररकभरी केन्द्रको समेि 
व्यवस्थापन गरेको छ । सोको अतिररक्त केन्द्रले यो वषि िरान र कोहलपजरमा डाटा सेन्टर भवन तनमािण 
गने कायि िथा लतलिपजरमा डाटा सेन्टरसर्हि इन्टरनेट एक्सचेञ्ज सेन्टर, ई-पेमेन्ट  र तडजजटल हस्िाक्षर 
र्वस्िार गने कायिक्रम रहेकोमा उक्त कायि गरेको छैन । केन्द्रले स्वीकृि वार्षिक कायिक्रमअनजसारका 
कायिहरू गनजिपदिछ । 

27. रार्िय भ जक्तानी द्वार - मजलजक तभर र बार्हरबाट हजने भ जक्तानीलाई पूणि रूपमा र्वद्यजिीय माध्यमबाट गने 
गराउने उदे्दयले सञ्चालन गनि लातगएको पेमेन्ट गेटवेको पूवाििार तनमािण कायि २०७५।३।२९ तभर 
कायि सम्पन्न गने गरी २०७५।३।१९ मा एक आपूििकिािसाँग रू.२४ करोड २७ लाख ८० हजारको 
खररद सम्झौिा भएकोमा हालसम्म रू.२३ करोड २७ लाख ५८ हजार भ जक्तानी गरेको छ। पेमेन्ट 
गेट वे सञ्चालनको लातग सम्झौिा गरेको कररब चार वषि र्वतिसकेको र सम्झौिा रकमको ९५.८७ 
प्रतिशि भ जक्तानी भैसकेको अवस्था छ । हाल सञ्चार िथा सूचना प्रर्वति मन्रालयद्वारा गठठि गेट वे 
स्थापना र सञ्चालन सम्बन्िमा सजझाव पेस गनि सतमति गठन भएको र सो सतमतिबाट ित्कालको लातग 
मौजजदा नीतिगि, कानूनी र संरचनागि व्यवस्थाबाटै नेपाल सरकारको राजस्व र खचि  गेट्वे माफि ि 
सञ्चालन गनि तनदेशक सतमति गठन गरी रार्िय सूचना प्रर्वति केन्द्रमाफि ि सञ्चालन गने तनणिय भएकोमा 
हाल सम्म सञ्चालनमा आएको छैन । यस सम्बन्िमा सम्बजन्िि तनकाय तबच समन्वय गरी र्वद्यजतिय 
पेमेन्ट गेट वे सञ्चालनमा लयाउनजपदिछ । 

28. गजणस्िर परीक्षण र स्िर तनिािरण - डाटा सेन्टरले प्रदान गने सेवाको अन्िरािर्िय मापदण्ड अनजसार 
परीक्षण गराई गजणस्िर तनिािरण गरेको हजनजपछि।  एकीकृि डाटा केन्द्र र हेटौंडाजस्थि तडजािर ररकभरी 
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केन्द्रले सञ्चालन प्रर्क्रया, पूवाििार र्वकास, सजरक्षा पहजाँच र तनयन्रण र गजणस्िर सम्बन्िी रार्िय वा 
अन्िरािर्िय स्विन्र तनकायबाट गजणस्िर परीक्षण नगराउनजका साथै आई.एस.ओ. मापदण्डअनजसार स्िर 
तनिािरण प्रमाणपर तलएको पाइएन। सरकारी  एकीकृि डाटा केन्द्र र तडजािर ररकभरी केन्द्रले प्रदान 
गने सेवाको गजणस्िर सजतनजिि गनि मान्यिा प्राप्त स्विन्र तनकायबाट गजणस्िर परीक्षण गराउनजपदिछ ।   

संगठठि संस्था, अन्य संस्था िथा सतमति 

नेपाल दूरसञ्चार प्रातिकरण 

नेपालमा दूरसञ्चार क्षरेको र्वकासमा उदारीकरणको नीति तलई तनजी क्षेरसमेिको सहभातगिा गराई 
प्रतिस्पिाित्मक वािावरणमा यस क्षेरको र्वकास िथा र्वस्िार गने उदे्दश्यले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजजम 
दूरसञ्चार क्षेरको तनयमनकारी स्वायि तनकायको रूपमा २०५४ मा नेपाल दूरसञ्चार प्रातिकरणको स्थापना भएको 
हो । प्रातिकरणको यो वषिको सञ्चालन नाफा रू.१ अबि १९ करोड ७३ लाख २ हजार सर्हि यस वषि सम्मको 
सजञ्चि नाफा रू.२५ अबि ९९ करोड १ लाख ३२ हजार रहेको छ । 

29. अन्य प्रयोजनमा खचि - प्रातिकरणको स्वीकृि कायिक्रमअनजसार सवारी सािन खररदमा रू.२ करोड बजेट 
व्यवस्था भएकोमा २०७७।९।१६ को मन्रीस्िरको तनणियबाट सूचना िथा सञ्चार प्रर्वति मन्रीको 
लातग रू.२ करोड ५ लाख २५ हजारमा जजप १ थान खररद गरी २०७८।५।२८ को परानजसार 
मन्रालयलाई हस्िान्िरण गरेको छ । प्रातिकरणको स्वीकृि बजेटबाट मन्रीको सवारीसािन खररदको 
लातग खचि गनजि कानूनसम्मि देजखएन । यसप्रकारको खचिमा तनयन्रण हजनजपदिछ।   

30. मोबाइल सेवा नवीकरण - दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ िथा तनयमावली, २०५४ को तनयम 
१२ मा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले नवीकरण दस्िजर बजझाउनजपने व्यवस्था छ । प्रतिस्पिािबाट छातनएको 
सबैभन्दा बिी रकम बजझाउन कबोल गने सेवा प्रदायकले रू.२० अबि बजझाउन मन्जजर गरेअनजसार अन्य 
सेवा प्रदायकले समेि सोही रकम बजझाई नवीकरण गने गरेकोमा कबजल गरेको दस्िजर एकमजि असजल 
नगरी कानूनी आिार बेगर नै नेपाल सरकारले र्कस्िामा बजझाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस 
वषिसम्म २ सेवा प्रदायकले  नवीकरण दस्िजर रू.३५ अबि ७३ करोड ५४ लाख बजझाएका छैनन ्। 
उक्त रकम असजल गनजिपदिछ ।  

31. यजतनफाड लाइसेन्स दस्िजर - दूरसञ्चार सेवाको रेतडयो र्िक्वेन्सी (बााँडफााँड िथा मूलयसम्बन्िी) नीति, 

२०७३ ले आिारभिू टेतलफोन सेवाको नवीकरण दस्िजरको सम्बन्िमा व्यवस्था गरेको छ । अनजमतिपर 
प्राप्त गरेको दश वषिको तनतमि सेवा प्रदायकले अनजमतिपर प्राप्त गरेको वषिदेजख नै िोर्कएको रकम 
भ जक्तानी गनजिपने उललेख छ । अनजमतिपरको नवीकरणको लातग रू.२० अबि १३ करोड २8 लाख 
दाजखला गरेपिाि ्नवीकरण गररने उललेख छ । उक्त प्राविानअन्िगिि अनजमतिपर तलएका २ सेवा 
प्रदायकले िोर्कएको रकम २०७७।७८ सम्म दाजखला गनजिपने अनजपतिपर दस्िजर रू.४ अबि ९० करोड 
दाजखला गरेका छैनन ्। उक्त शजलक असजल गनजिपदिछ। 

32. घटी दाजखला -  नेपाल दूरसञ्चार प्रातिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार र्वकास कोष) र्वतनयमावली, २०६८ को 
र्वतनयम ५ मा अनजमतिपर प्राप्त व्यजक्तले प्रत्येक वषि आफूले सञ्चालन गरेको दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त 
गरेको वार्षिक आयको २ प्रतिशिका दरले हजने रकम ग्रामीण दूरसञ्चार र्वकास कोषमा जम्मा गनजिपने 



सञ्चार िथा सूचना प्रर्वति मन्रालय 

  555 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ंवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

व्यवस्था छ । प्रातिकरणको तनणियअनजसार अनजमतिपर प्राप्त ३१ दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले २०७६।७७ 
मा वार्षिक आय रू.५० अबि ७५ करोड ३९ लाख १४ हजारको २ प्रतिशिले हजने शजलक रू.१ अबि 
१ करोड ५० लाख ७८ हजार दाजखला गनजिपनेमा रू.९९ करोड ७२ लाख ४ हजार दाजखला गरेकोले 
नपजग रू.१ करोड ७८ लाख ७४ हजार र सोमा लाग्ने जररबानासमेि असजल गनजिपदिछ। 

33. र्िक्वेन्सी ब्याण्डर्वथ र्विरण - दूरसञ्चार सेवाको रेतडयो र्िक्वेन्सी बााँडफााँट िथा मूलय नीति, २०७३ 
अनजसार प्रतिस्पिाित्मक र बिाबिको माध्यमबाट र्विरण हजनसक्ने र्िक्वेन्सी प्रतिस्पिाित्मक र बिाबिको 
माध्यमबाट र्विरण गने उललेख छ । प्रातिकरणले ९००  मेगाहजि र २१०० मेगाहजि को र्िक्वेन्सी 
बिाबिको प्रर्क्रयाबाट र्विरण गनि दोस्रो पटक बोलपर आह्वान गरेकोमा बोलपर पेस गने ३ 
बोलपरदािा मध्ये २ बोलपरदािा रोयलटी िथा र्िक्वेन्सी तिनि बााँकी रहेको कारणले मूलयाङ्कन 
सतमतिबाट अयोग्य भएको र बााँकी १ बोलपरदािासाँग वािाि गरी सम्झौिा भएको छ । वािािबाट ९०० 
ब्याण्ड (मेगाहजि) को आिार मूलय प्रति २*१  मेगाहजि प्रति वषिको रू.४ करोड ८० लाख भएकोमा 
रू.७ करोड ७७ लाख ६० हजार कायम भएको र २१०० ब्याण्ड (मेगाहजि) को आिार मूलय प्रति 
२*१  मेगाहजि प्रति वषिको रू.२ करोड ४० लाख भएकोमा रू.३ करोड कायम भएको छ । र्िक्वेन्सी 
र्विरणका लातग ३ चरणमा भएको बोलपरदािासाँगको वािाि प्रतिवेदन २०७७।३।४ मा पेस भएकोमा 
त्यसको १० मर्हना पतछ २०७८।१।६ मा अध्यक्षबाट र्िक्वेन्सी प्रदान गने तनणिय भएको छ । 
एक मार बोलपरदािासाँग वािािमाफि ि ्र्िक्वेन्सी ब्याण्डर्वथको दस्िजर कायम भइसके पिाि पतन उजचि 
कारण बेगर र्िलो तनणिय गनािले  ब्याण्डर्वथ र्िक्वेन्सीबाट प्राप्त हजने राजस्व र्िलो असजली हजने जस्थति 
तसजिना भएको छ । समयमा नै तनणिय नगरी र्िक्वेन्सी र्विरणमा र्िलाइ र सो को कारण राजस्व 
प्रातप्तमा र्वलम्ब हजने देजखदा तनणियकिािलाइ जवाफदेही बनाउनजपदिछ।   

34. मोबाइल तडभाइस व्यवस्थापन प्रणाली - आपूििकसाँगको सम्झौिाको दफा ४५.१ मा िोर्कएको अवतिमा 
काम सम्पन्न नगरेमा सम्झौिा रकमको ०.०५ प्रतिशि प्रतिठदन पूवितनिािररि क्षतिपूतिि तलनजपने उललेख 
छ । मोबाइल तडभाइस सजरजक्षि गनि र अवैि मोबाइल आयािमा तनयन्रण गने उदे्दश्यले प्राइमरी साइट 
कन्टेनर र सो तभर जडान हजने मोबाइल तडभाइस व्यवस्थापन प्रणालीको तडजाइन, सटलाई, इन्स्टलेसन, 
कतमसतनि र अपरेसनसमेिको कायि गनि एक अन्िरािर्िय परामशिदािा उपक्रमसाँग सम्झौिा तमतिले ६ 
मर्हनातभर सम्पन्न गने र ५ वषिसम्मको सपोटि समेिको लातग २०७६।३।१९ मा अमेररकी डलर 
७० लाख ६६ हजार ८८८ को हजने रू.८८ करोड ३३ लाख ६१ हजारको सम्झौिा भएको छ । 
सेकेन्डरी डाटा सेन्टरको हाडिवेयर खररद िथा जडानबापि परामशिदािालाई रू.३ करोड ६८ लाख ६४ 
हजार  भ जक्तानी गरेको छ । िोर्कएको अवतितभर काम सम्पन्न नभई अजन्िम पटक २०७८।११।३ 
सम्मको म्याद िोर्कएकोमा उक्त अवतितभर पतन सम्झौिाअनजसारको प्राइमरी साइट कन्टेनर लगायिका 
उपकरण प्राप्त नभएकोले प्रातिकरणले २०७९।१।१९ मा  परामशिदािा जे.भी.को बैङ्क खािा रोक्का 
गरेको छ । आपूििकको र्िलाइको कारणबाट िोर्कएको अवतितभर काम सम्पन्न नगरेकोले प्रचतलि 
कानून र सझौिाअनजसार पूवितनिािररि क्षतिपूतिि तलई कायि सम्पन्न गराउनजपदिछ । 

35. से्रस्िा पेस नभएको - सूचना प्रर्वति प्रयोगशाला स्थापनाको लातग प्रातिकरण र एक आपूतििकिाि जे.भी.बीच 
भएको खररद सम्झौिा, लागि अनजमान र बोलपर मूलयाङ्कनसम्बन्िी सक्कल से्रस्िा प्रातिकरणको 
२०७७।४।२९ को परबाट सवोच्च अदािलमा पेस भएको र सो मजद्दा र्वचारािीन रहेको कारण रू.२ 
अबि ९९ करोड २ लाखको से्रस्िा लेखापरीक्षणको लातग पेस भएको छैन । 
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36. ग्रामीण दूरसञ्चार र्वकास कोष - कोषको शजरु मौज्दाि रू.८ अबि ४७ करोड २० लाख ४ हजार  र 
यो वषिको आम्दानी रू.२ अबि १९ करोड ६२ लाख ३१ हजार समेि रू.१० अबि ६६ करोड ८२ 
लाख ३५ हजारमध्ये रू.१ अबि ३० करोड ५८ लाख ३२ हजार खचि भइि रू.९ अबि ३६ करोड २४ 
लाख ३ हजार मौज्दाि रहेको छ। कोषबाट अजटटकल फाइबर तबछ्याउन र लजक्षि समूहसम्म तन:शजलक 
इन्टरनेट सेवा पजर् याउने समेि २ पररयोजनाको लातग प्रातिकरणले २०७७।७८ सम्म र्वतभन्न 
सेवाप्रदायकसाँग २१ टयाकेजमा रू.१५ अबि १५  करोड ९२ लाखको सम्झौिा गरेको छ । खररद 
सम्झौिा कायािन्वयन सम्बन्िमा देजखएको व्यहोरा तनम्नानजसार छनः  

36.1 प्रातिकरणबाट सञ्चातलि दूरसञ्चार पूवाििार तनमािण सम्बन्िी कायिको नम्सि र मापदण्ड स्वीकृि नभएकोले 
पूवाििार तनमािणको लागि अनजमानको यथाथििा यर्कन गने आिार भएन । 

36.2 नेपाल दूरसञ्चार प्रातिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार र्वकास कोष) र्वतनयमावली, २०६८ को र्वतनयम १७(३) 
र (४) मा सम्झौिाबमोजजम कायि सम्पन्न भए नभएको कज रा यर्कन गनि प्रातिकरणले आफ्नो 
कमिचारीमाफि ि ्स्थलगि जााँचबजझ गराई प्रतिवेदन प्रातिकरण समक्ष पेस गनजिपने उललेख छ । प्रदेश 
एक अन्िगिि भोजपजर, पााँचथर, खोटाि, िनकज टा र िेह्रथजम जजललामा र गण्डकी प्रदेशअन्ििगि बागलजङ, 
मनाङ, मजस्िाङ र म्याग्दी जजललामा सम्झौिाअनजसार िोर्कएको गाउाँपातलका, नगरपातलका मािहिका 
वडा कायािलय, सामजदार्यक माध्यतमक र्वद्यालय, सामजदार्यक अस्पिाल र स्वास््य केन्द्रमा सेवा प्रदायकले 
सम्पन्न गरेको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पजर् याउने कामको प्रातिकरणबाट अनजगमन तनरीक्षण गरेको 
प्रतिवेदन पेस भएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा तलजच्कराम्चे हेलथपोि, खोटाङ, खालसा तछन्िाङ शहीदभतूम 
गाउाँपातलका िनकज टा, लातमडााँडा रावावेसी गाउाँपातलका-२ खोटाङ, फालगजनान्द गााँउपातलका-५ पााँचथर, 
यािबरक गाउाँपातलका-६ पााँचथर, ज्योति माध्यतमक र्वद्यालय पााँचथर, कातलका उच्च माध्यतमक 
र्वद्यालय िेह्रथजम, होमाटाङ हेलथपोि भोजपजर, नरेठााँटी हेलथपोि बागलजि, महेन्द्र उच्च माध्यतमक 
र्वद्यालय बागलजि, तरभ जवन उच्च माध्यतमक र्वद्यालय बागलजङ, काथे खोला गाउाँपातलका बागलजङ, हजम्डे 
हेलथपोि मनाि, बेनी नगरपातलका-६ म्याग्दी समेि १४ साइटमा इन्टरनेट कनेक्शन सर्क्रय नभएको 
उललेख छ । उक्त इन्टरनेट कनेक्सन सर्क्रय नभएको साइटको रकम कट्टा गनजिपनेमा र्वगिमा सजचारु 
रहेको हाल तनजरक्रय रहेको व्यहोरा उललेख गरी नेटवकि  कनेक्सन सर्क्रय नभएको साइटको समेि एक 
सेवाप्रदायकलांई प्रदेश १ को लातग रू.१८ करोड ७९ लाख ७० हजार र गण्डकी प्रदेशको लातग 
रू.८ करोड ५१ लाख २ हजार भ जक्तानी गरेको छ । प्रदेश १ को पााँच जजललाको ९५९ साइटमा 
जडान गनि रू.१८ करोड ७९ लाख ७० हजारको सम्झौिा भएको आिारमा हजने प्रति साइटको रू.१ 
लाख ९६ हजारले  इन्टरनेट कनेक्शन बन्द रहेको ८ साइटको रू.१५ लाख ६८ हजार र गण्डकी 
प्रदेशको ५५० साइटको लातग सम्झौिा भएको रू.९ करोड ४५ लाख ५८ हजारको आिारमा प्रतिसाइट 
रू.१ लाख ७२ हजारले इन्टरनेट कनेक्सन बन्द रहेको साइट संख्या ६ को रू.१० लाख ३२ हजार 
समेि रू.२६ लाख सम्बजन्िि सेवा प्रदायकबाट असजल गनजपदिछ ।    

36.3 साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५९ र दफा ६३ मा सम्झौिाबमोजजमको काम सम्पन्न 
नगरेकोमा ठेक्का अन्त्य गने, सम्पन्न नभएको काम सम्पन्न गनि सरकारी बााँकी सरह असजल गने र 
कालोसूचीमा राख्न ेव्यवस्था छ । सजदूरपजिम प्रदेशको बैिडी, डडेलिजरा, दाच जिला र डोटी ४ जजललाको 
८१९ स्थानमा ब्रोडब्याण्ड नेटवकि  जडान गनि एक सेवाप्रदायकसाँग रू.२६ करोड २ लाख ७८ हजारको 
र प्रदेश १ का िाटलेजजङ, सोलजखजम्बज र संखजवासभा ३ जजललाको ५२७ स्थानमा अको एक सेवाप्रदायकसाँग 
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रू.२० करोड ८० लाख को ठेक्का सम्झौिा भएको छ । उक्त दजवै ठेक्काको सम्झौिाअनजसारको कामको 
िेस्रो पक्ष परामशिदािा फमि र प्रातिकरणबाट समेि स्थलगि तनरीक्षणबाट सजदूरपजिम प्रदेशको ८१९ 
स्थानमध्ये ४२ स्थानमा र प्रदेश एकको ५२७ स्थानमध्ये १८ स्थानमा नेटवकि  सञ्चालनमा नरहेको 
प्रतिवेदन पेस भएको छ । नेटवकि  सञ्चालन नभएको ४२ स्थानको रू.८ करोड ७९ लाख ४६ हजार 
र १८ स्थानको रू.४ करोड ५२ लाख ६६ हजार सेवा प्रदायकको तबलबाट कट्टा गनजिपनेमा अजन्िम 
मौका ठदएको उललेख गरी शजरु ठेक्का सम्झौिा रकममा नबिाई नेटवकि  सञ्चालन भएको कामको लट 
एक र नेटिवकि  सञ्चालन नभएको कामको लट-२ गरी २ मर्हनातभर कायि सम्पन्न गने गरी सम्झौिा 
संशोिन गरेको छ । यसरी सम्झौिा संशोिन गदाि नेटवकि  जडान कायिको अनजगमन मूलयाङ्कन गने 
कायिको लागि बढ्ने र सेवाग्राहीलाई प्राप्त हजने सजर्विा र्िला प्राप्त हजने देजखन्छ । उक्त दजवै ठेक्काको 
काम हालसम्म सम्पन्न नभएकोले ऐनमा उललेख भएबमोजजम कारबाही गनजिपदिछ ।  

36.4 मध्यपहाडी लोकमागि हजाँदै जजलला सदरमजकाम जोड्ने ब्याकबोन पररयोजना तनमािणको पर्हलो टयाकेज 
पााँचथर जजललाको जचयोभञ्याङदेजख िाठदङ र गोरखा जजललाको आरुघाटसम्मको खण्ड प्रदेश नं. १, 
मिेश र वाग्मिी प्रदेशको जजलला सदरमजकाम जोड्ने गरी २ हजार १९७ र्क.तम. अजटटकल फाइबर 
ओछ्याउन डी.डब्लज.डी.एम. तसस्टम २६ र कोर राउटर इक्वीपमेन्ट ४८ थान जडान गनि 
२०७३।६।१२ मा एक कम्पनीसाँग रू.४ अबि ८७ करोडको खररद सम्झौिा भएकोमा मोतबलाइजेशन 
पेश्की रू.६१ करोड ५५ लाख १२ हजार ठदएपतछ अन्य भ जक्तानी भएको छैन । अजटटकल फाइबर 
ओछ्याउने कामको लक्ष्य २ हजार १९७ र्क.तम रहेकोमा १ हजार ६ र्क.तम मा ओछ्याएको प्रगति 
पेस भएको छ ।  पेश्कीको बैङ्क जमानिको म्याद २०७७।५।१३ मा समाप्त भएकोमा सो को म्याद 
बिाएको छैन । सम्झौिा अवति २ वषि रहेकोमा २०७८।७।१ सम्म थप अवतितभर काम सम्पन्न 
नगरेकोले पजनः २०७९।७।१ सम्म म्याद थप भएको अवतितभर कायिसम्पन्न गनि कायािलय सर्क्रय 
रहनजपछि।  

36.5 गाउाँपातलका, नगरपातलका िथा सो मािहिका वडा कायािलय, सामजदार्यक माध्यातमक र्वद्यालय, सामजदार्यक 
स्वास््य केन्द्रहरूमा ब्रोडब्याण्ड सेवा उपलब्ि गराउनको लातग सञ्चातलि यो पररयोजनाको १८ टयाकेजका 
लातग रू.५ अबि २६ करोड ९८ लाखको सम्झौिा भएकोमा रू.३ अबि ३८ करोड ८७ लाख खचि 
भएकोले र्विीय प्रगति ६४.३० प्रतिशि भएको छ । कज ल टयाकेजमध्ये १५ टयाकेजमाफि ि ् ६० 
जजललाको काम शिप्रतिशि र २ टयाकेजमाफि ि ९ जजललाको काम ५० प्रतिशि सम्पन्न भएको छ। 
बााँकी १ टयाकेजको लातग मोतबलाइजसन पेश्की प्रवाहको कायि मार भएको छ । सम्झौिाअनजसार 
पररयोजनाको बााँकी कायि सम्पन्न गनजिपदिछ । 

36.6 सेवा प्रदायकसाँगको सम्झौिाको शििमा काम सम्पन्न गरेको २ वषिसम्म सेवाग्राहीलाई तनःशजलक नेटवकि  
सेवा ठदनजपने उललेख छ । भकूम्प प्रभार्वि ४ जजलला काभ्र,े तसन्िजपाञ्चोक, नजवाकोट र रसजवाका ७४७ 
साइटमा नेटवकि  जडान गनि एक कम्पनीसाँग २०७४।१।२१ मा रू.२१ करोड १६ लाख ७५ 
हजारको सम्झौिा भएकोमा रू.१८ करोड १४ लाख ७४ हजार भ जक्तानी भएको छ । सेवा प्रदायकले 
सम्पन्न गरेको ७४७ साइटको स्थलगि अनजगमनबाट उक्त सबै साइटमा नेटवकि  सञ्चालनमा नरहेको र 
तन:शजलक नेटवकि  सेवा ठदनजपने अवति समाप्त भएको प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । सम्झौिाको शििअनजसार 
कायि सम्पन्न गनि सेवा प्रदायकलाई प्रचतलि ऐन र सम्झौिाबमोजजम कारबाही गनजिपदिछ । 
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36.7 गण्डकी प्रदेशको बागलजङ, म्याग्दी, मनाङ र मजस्िाङको टयाकेजअन्िगिि ५५० साइटमा नेटवकि  जडान 
गनि सम्झौिा भएकोमा ५३० मा जडान भएको र प्रदेश १ को पााँचथर, खोटाङ, भोजपजर, िनकज टा र 
िेह्रथजमको टयाकेजअन्िगिि ९५९ को साइटको सम्झौिा भएकोमा सबै जडान भएको छ । प्रत्येक 
आइटमको दररेटमा नै ओभरहेड खचि समाबेस भएकोमा तबल अफ क्वाजन्टटीमा जशरोभार खचि राखी 
भ जक्तानी गनि नतमलनेमा गण्डकी प्रदेशको ५३० साइटमा प्रतिसाइट रू.१ लाखको दरले रू.५ करोड 
३० लाख िथा प्रदेश एकमा प्रतिसाइट रू.९० हजारका दरले रू.८ करोड ६३ लाख १० हजार 
जशरोभार खचि भ जक्तानी गरेको छ । सम्झौिामा उजललजखि कायिका लातग एकमजि दर िोर्कसकेपतछ  
सोको अतिररक्त भ जक्तानी गरेको जशरोभार खचि रू.१३ करोड ९३ लाख १० हजार छानतबन गरी असजल 
गनजिपदिछ ।  

गोरखापर संस्थान 
सविसािारण जनिालाई रार्िय िथा अन्िरािर्िय समाचार सरल, सजलभ र भरपदो र्कतसमले उपलब्ि 

गराउने उदे्दश्यले  संस्थान ऐन, २०१९ अनजसार २०२०।३।२५ मा गोरखापर संस्थानको स्थापना भएको हो। 
संस्थानले गोरखापर र ठद राइजजङ नेपाल समेि २ रार्िय दैतनक पतरका िथा  यजवामञ्च, मजना र मिजपकि  समेि 
३ मातसक प्रकाशन प्रकाजशि गदै आएको छ । संस्थानको केन्द्रीय कायािलय, दजई प्रदेशस्िरीय प्रकाशन कायािलय, 
६ प्रदेशस्िरीय कायािलय िथा १ सम्पकि  कायािलय समेि १० कायािलयमा ४४६ कमिचारी कायिरि रहेका छन।् 
यो वषि संस्थानले ८ कायािलय र ९१ जना कमिचारी थप गरेको छ ।  

37.  र्विीय जस्थति र सञ्चालन नतिजा - संस्थानको २०७७ आषाि मसान्िमा च जक्ता पजाँजी रू.१ करोड 
१५लाख, सजञ्चि नाफा रू.२ करोड ७१ लाख र जगेडा िथा अन्य कोष रू.१३ करोड ३ लाख र 
नेपाल सरकारबाट प्राप्त ऋण रू.६ करोड २० लाख रहेको देजखन्छ । अचल सम्पजि रू.२२ करोड 
६१ लाख र खजद चालज सम्पजि रू.४८ लाख समेि सम्पजि रू.२३ करोड ९ लाख रहेको छ । यो 
वषि संस्थानको कज ल आम्दानी  रू.६२ करोड ६४ लाख रहेको छ।खजद नोक्सानी  गि वषि रु ४ 
करोड ३६ लाख  रहेकोमा यो वषि रू.२ करोड खजद नाफा रहेको छ ।  

38. दीघिकालीन ऋण - संस्थानले हालसम्म सम्झौिाबमोजजम २ ऋण सम्झौिाको सााँवा िथा ब्याज नेपाल 
सरकारलाई भ जक्तानी गरेको देजखाँदैन । वषािन्ि सम्म ऋणको सााँवा रू.६ करोड २० लाख िथा सोको 
व्याज रू.२० लाख तिनजिपने दार्यत्व रहेको छ। सम्झौिाअनजसार नेपाल सरकारलाई बजझाउनज पने र्कस्िा 
बजझाएको छैन ।  

39.  अतग्रम कर -  संस्थानले चालज सम्पजिमा लेखाङ्कन गरेको अतग्रम कर कट्टी रू.६ करोड ७० लाख ६६ 
हजार रहेको छ । आन्िररक राजस्व कायािलयमा आय र्ववरण पेस गदाि दावी गरेको र्ववरणअनजसार 
उक्त रकम रू.२ करोड ६० लाख ५२ हजार रहेको छ । संस्थानले लेखाङ्कन गरेको र आन्िररक 
राजस्व कायािलयमा पेस गरेको र्ववरण बीच रू.४ करोड 10 लाख 1४ हजार फरक रहेको छ । 
उक्त र्हसाव तमलान हजनजपदिछ ।  

40. बोनस व्यवस्था - बोनस ऐन, २०३० को दफा ९(२) अनजसार व्यवस्था गररएको रकमलाई आतथिक 
वषि समाप्त भएको ८ मर्हनातभर अथवा श्रम कायािलयबाट थप ३ मर्हनाको म्याद तलई र्विरण गनजिपने 
वा अको आतथिक वषिमा एकैसाथ दजई वषिको बोनस बााँड्ने गरी स्वीकृि तलनजपनेमा सो थप अवतिको 
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स्वीकृति तलएको छैन। संस्थानले २०६४।६५ देजख २०७३।७४ सम्मको र्विीय र्ववरणमा 
कमिचारीहरूको लातग बोनसबापि रू.३ करोड ७० लाख २३ हजार व्यवस्था गरेको देजखन्छ । उक्त 
रकम दजई वषिभन्दा बिी अवति नाजघसकेकोले र्विरण गनि तमलने कानूनी आिार देजखाँदैन ।  

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी तलतमटेड  
सार्वकमा दूरसञ्चार संस्थानको नामबाट दूरसञ्चार सेवा उपलब्ि गराउाँदै आएकोमा २०६१।१।१ देजख 

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी तलतमटेडमा पररणि भई कम्पनीले दूरसञ् चार सेवा उपलब्ि गराउाँदै आएको छ । 
सार्वकको संस्थान कम्पनीमा रुपान्िरण भए पतछ नेपाल सरकारको ९१.५ प्रतिशि, नागररक लगानी कोषको 
०.०३ प्रतिशि, िथा सविसािारणको ८.४७ प्रतिशि शेयर स्वातमत्व रहेको छ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी 
तलतमटेडले एक बहज सेवा प्रदायक कम्पनीको रूपमा जीएसएम, सीडीएमए, एफटीटीएच, पीएसटीएन, र वाइम्याक्स 
जस्िा सेवाहरू प्रदान गदै आएको छ । कम्पनीमा ३ हजार ९५७ कमिचारी कायिरि छन ्। कम्पनीको ७ 
प्रादेजशक तनदेशनालय, १६ एकीकृि सम्भार यजतनट र १६२ ग्राहक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन ्।  

41. र्विीय जस्थति र सञ् चालन नतिजा - कम्पनीको २०७८ आषाि मसान्िको शेयर पजाँजी रू.१५ अबि र 
जगेडा कोष रू.७४ अबि ६८ करोड २१ लाखसमेि कज ल पजाँजी कोष रू.८९ अबि ६८ करोड २१ लाख 
रहेको छ । चालज दार्यत्व िथा व्यवस्था रू.३४ अबि ८९ करोड ४५ लाख रहेको छ । कम्पनीको 
कूल आम्दानी गि वषि रू.४३ अबि १४ करोड रहेकोमा यो वषि २.१६ प्रतिशिले कमी आई रू.४२ 
अबि २० करोड रहेको छ । कम्पनीको नाफा गि वषि रू.९ अबि १७ करोड २६ लाख रहेकोमा यस 
वषि रू.७ अबि १२ करोड ९४ लाख रहेको छ ।  

42. अनजपाि र्वश्लषेण -  कम्पनीबाट प्राप्त र्ववरण अनजसार कम्पनीको महत्त्वपूणि अनजपाि िथा अन्य 
सूचकहरूको जस्थति देहाय अनजसार रहेको छः 
क्र.सं. अनजपाि आिार २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८ 
१ खजद नाफा अबि 15.37 17.48 9.76 9.17 7.12 
२  इजक्वटीमा लाभ प्रतिशि 16.83 17.54 10.62 10.54 7.95 
३ चालज अनजपाि अनजपाि 4.22 4.11 3.04 2.01 1.66 
४ प्रतिशेयर आम्दानी रु 102.49 116.56 65.05 61.15 47.53 
५ शेयर मूलय आम्दानी अनजपाि अनजपाि 6.60 6.19 10.65 13.00 27.64 
६ कमिचारी संख्या संख्या 4,157 4,220 4,179 4,082 3,957 
७ खजद नाफा अनजपाि प्रतिशि 34.47 38.62 22.26 21.26 16.89 

कम्पनीको नाफासाँग सम्बजन्िि अतिकांश अनजपाि गि र्वगि बषिको िजलनामा घटेको देजखएकोले 
कम्पनीको र्विीय अवस्थामा प्रभावकारी सजिार हजनजपदिछ । 

43. आम्दानीमा ह्रास - कम्पनीको गि वषि भन्दा यस वषिमा प्रति प्रयोगकिाि औसि आम्दानीमा तगरावट 
आएको छ । प्रर्वतिको र्वकाससाँगै डाटा सेवा प्रयोग गने ग्राहकको संख्या बढ्दै गएकाले ग्राहकलाई 
िीब्र गतिको डाटा सेवा उपलब्ि गराई अन्य सेवा प्रदायकसाँग प्रतिस्पिाि गनजिपरेको छ् । कम्पनीले 
फोरजी/एलटीई. र एफ.टी.टी.एच.सेवा र्वस्िारमा भएको र्िलाइका कारण ग्राहकको मागअनजसार 
इन्टरनेट सर्हिको सेवा प्रदान गनि नसक्दा मजख्यि: जी.एस.एम., पी.एस.टी.एन.् र ए.डी.एस.एल.् सेवाको 
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आम्दानीमा प्रति ग्राहक आम्दानी घट्दै गएको देजखन्छ । कम्पनीले प्रदान गरेको र्वतभन्न सेवाका प्रति 
ग्राहक आम्दानी तनम्नानजसार रहेको छ: 

क्र.स. सेवा 
२०७७।७८ को 
कूल आम्दानी 
 रू. लाखमा 

कूल ग्राहक 
संख्या हजारमा  

औषि प्रति ग्राहक आम्दानी थप घट 
प्रतिशि 2077।७८ २०७६।७७ 

१. पी.एस.टी.एन ् १५६२३ ५६३ 2,772.67 3268.25 -15.16 
२. जी.एस.एम ् २५६५३१ १९९७१ 1,284.51 1340.06 -4.15 
३. सीए.एम.डी २०४२ ४३८ 456.66 195.51 138.18 
४. एडी.एस.एल ् ६८०६ १४९ 4556.77 4643.03 -1.86 
५. एफ. टी.टी. एच. ६४१६ १२२ 5254.67 3159.92 66.29 
६. तलज लाइन ३३१३ ३ 107,889.11 84,009.89 28.42 

देशव्यापी रूपमा फोरजी/एलटीई सेवाको र्वस्िार गदै लगेको अवस्थामासमेि कम्पनीले 
जी.एस.एम. सेवाको आम्दानी िथा ग्राहक संख्यामा अपेक्षाकृि वरृ्ि गनि नसकेकाले टेतलकम सेवाबाट 
प्राप्त हजने औसि प्रति ग्राहक आम्दानी घट्दै गइरहेको छ । कम्पनीले नयााँ प्रर्वतिको प्रयोग र समयमै 
व्यवसार्यक योजना कायािन्वयन गरेर ग्राहकको चाहना र माग अनजसारको सेवा र्वस्िार गरी आम्दानी 
गनजिपने देजखन्छ। 

44. सम्पजि पजाँजीकरण - कम्पनीले उपयोग गनि योग्य भएको आिारमा सम्पजि र उपकरणहरू पजाँजीकरण 
गने लेखा नीति रहेको छ । २०७८ असार मसान्िसम्ममा चौथो पजस्िा फोर जी/एल.टी.ई. पररयोजनाको 
रू.६ अबि ७ करोड रकमको पजाँजीकरण गरेकोमा रू.६ अबि ५ करोडको १ हजार ४६९ साइटहरू 
अस्थायी स्वीकारोजक्त प्रमाणपरको आिारमा र रू.२ करोड ११ लाख बराबरको ३५ साइटहरू िथा 
रू.४९ करोड ८० लाख बराबरको अन्य पररयोजनाहरू पजाँजीकरणको लातग आवश्यक साइट टेस्ट 
सम्पन्न प्रतिवेदन र  खचि प्रमाण बेगर पजाँजीकरण गरेको पाइयो । पजाँजीकरणमा र्िलाइ गरेकोले रू.२ 
अबि २५ करोडको टलान्ट र उपकरण प्रयोगमा आएिा पतन रू.१६ करोड बराबरको ह्रास खचि यस 
वषि कर प्रयोजनका लातग मान्य नहजने हजाँदा कम्पनीलाई थप करको व्ययभार पनि गएको छ।  

यस वषि रू.४६ करोड ९५ लाख बराबरको सम्पजि तनसगि गरेकोमा अतभलेखबाट हटाएको 
छैन। भौतिक परीक्षण प्रतिवेदनमा उललेख भएको रू.६ अबि ५ करोडको परल मूलय र रू.६ अबि 
संजचि ह्रास कट्टी  भएको सम्पजि िथा जायजेथा काम नलाग्ने, क्षतिग्रस्ि वा पजनः प्रयोग गनि योग्य 
नभएकोमा सोको लेखाङ्कन गरेको छैन ।  तबगि २ वषिमा खररद गरेको रू.३५ लाखका पजाँजीगि 
मालसामान फेला नपरेको व्यहोरा भौतिक परीक्षण प्रतिवेदनमा उललेख भएकोमा सोको अवस्था पर्हचान 
गरी आवश्यक कारवाही गरेको छैन । र्वदेशी मजद्रामा अतग्रम भ जक्तानी वा प्रातप्त हजाँदा सम्पजिको लेखाङ्कन 
िथा मूलयाङ्कन भ जक्तानी तमतिको र्वतनयम दरमा नगरेकोले टलान्ट िथा उपकरणहरू क्रमशः रू.६ करोड 
२२ लाख घटी िथा रू.१ करोड ६२ लाख बिीले लेखाङ्कन भएको छ । उजललजखि 
अवस्थाले र्विीय जस्थति र सञ्चालन नतिजामा असर पने हजाँदा लेखामान िथा नीति अनजसार 
पजाँजीकरण िथा लेखाङ्कन हजनजपदिछ।  

45. कायि प्रगतिमा रहेका सम्पजि - करार सम्झौिाबमोजजम  रू.४ अबि ६८ करोड ५७  लाखको पजाँजीगि 
उपकरण िथा अन्य सामान खररद भएको र  िी सामानहरू आपूििकको  अिीनमा  रहे िापतन  पजाँजीगि 
तनमािणिीन कायि  प्रगतिमा समावेश गरेको छ । यो वषिको र्विीय र्ववरणमा समावेश गरेको उजललजखि 
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सम्पजिको मूलय र अजस्ित्वको यर्कन गनि सर्कएन । त्यस्िै, तबके्रिालाई ठदएको रू.१ अबि ९७ 
करोडको अतग्रम भ जक्तानीलाई चालज सम्पजिमा लेखाङ्कन गनजि पनेमा पजाँजीगि तनमािणािीन सम्पजिमा 
देखाएकोले पजाँजीगि तनमािणािीन सम्पजि बिी िथा चालज सम्पजि घटी देजखएको छ । 

46. ऋण लगानी - वषािन्िमा अपर िामाकोशी हाइड्रो पावर तलतमटेडबाट रू.१४ अबि १३ करोड सााँवा िथा 
ब्याज प्राप्त गनि बााँकी छ । यो वषि ऋणीबाट प्राप्त हजनजपने ब्याजलाई पजाँजीकरण गरी आयमा देखाइएको 
र थप लगानी भएको रू.१ अबि ५० करोडमा संस्थागि जमानि नतलएको  िथा सह-र्विीय कजाि 
सम्झौिा र पररपासज आिारमा दृर्िबन्िक गरेको पाइएन ।   

47. बीमा - वषािन्िमा   कम्पनीको स्वातमत्वमा रहेको रहेको जग्गा र सवारीसािन बाहेक कररब रू.२८ 
अबि ४४ करोडको सम्पजि, उपकरण र औजार रहेकोमा रू.१२ अबि ७६ करोड बराबरको सम्पजिको 
लातग अजग्न र भकूम्प जोजखमको मार बीमा गरेको छ । कम्पनीको संकलन केन्द्रमा रहेको नगद 
मौज्दाि, मेतसनरी पाट्सि िथा जजन्सी मौज्दािको बीमा गरेको छैन । 

48. जोजखम व्यवस्थापन - कम्पनीको तबतलङ तसस्टम, डाटा सेक्यजररटी, र्वतभन्न र्कतसमका सफ्टवेयर, सूचना 
प्रर्वति उपकरणहरूको सञ् चालन लगायिका क्षेरमा पयािप्त जोजखम व्यवस्थापन भएको पाइएन । 
कम्पनीले अन्य कम्पनीका उपकरण िथा सफ्टवेयरहरूको प्रयोग गरररहेकोले सफ्टवयेर सजरक्षाको 
जोजखम बिी रहेको छ । साथै, कम्पनीले टेतलकम कोर उपकरण िथा िी उपकरणहरू रहेका 
भवनहरूमा सजरक्षाका लातग पहजाँचमा तनयन्रण, िापक्रमको तनयन्रण, भवन आइसोलेसन जस्िा र्वशेष 
उपायहरू सर्हि सजरक्षाका उजचि प्रबन्ि गरेको छैन । कम्पनीले सफ्टवेयर िथा डाटा सेक्यजररटीको 
समेि प्रभावकारी रूपमा सजरक्षाको प्रबन्ि गनजिपने देजखन्छ ।   

49. फोरजी/एलटीई सेवा - कम्पनीले देशव्यापी रूपमा िीब्रगति र उच्च  क्षमिाको  डाटा िान्सफर गने 
प्रर्वति फोर जी/एलटीई सेवा र्वस्िारका लातग आवश्यक पूवाििार तनमािणािीन रहेको छ । यसका  
लातग छज टै्ट कोर, रेतडयो एक्सेस नेटवकि  १ र २ का लातग मूलय अतभवरृ्ि कर बाहेक रू.१९ अबि ६८ 
करोड खचि गने तनणिय गरेको र करार अनजसार तभन्न तभन्न तमतिका खररद आदेश जारी गरेको छ। उक्त 
पररयोजना फेब्रजअरी २०२० तभर सम्पन्न गरी सक्नजपनेमा हालसम्म कायि सम्पन्न भएको छैन ।  सो 
सम्बन्िमा कज नै तनणिय नभएको र पररयोजनाको पररमाजजिि कायििातलका बनाई लागू गरेको छैन। पूवि 
तनिािररि क्षतिपूतिि सम्बन्िमा समेि  तनणिय गरेको छैन । सो पररयोजनाको र्िलाइले कम्पनीको व्यवसाय 
र आय आजिनमा उललेखनीय असर पने देजखन्छ ।  

50. एफ.टी.टी.एच. सेवा - असीतमि डाटा िान्सफर क्षमिा भएको फाइबरमा आिाररि प्रतबति 
(एफ.टी.टी.एच.) र्वस्िार गने कायि २०६७।६८ बाट शजरु गरेकोमा उललेख्य प्रगति हजन सकेको छैन। 
कम्पनीको २०७८ अषाि मसान्ि सम्म ४१ हजार १०८ ग्राहक थर्पएर वार्षिक लक्ष्यको १९ प्रतिशि 
प्रगिी रहेको छ । पी.एम.टी. एन/ए.डी.एम.एल  सेवाबाट एफ.टी.टी.एच. ग्राहक प्रतिस्थापन संख्या 
८१ हजार ३८३ भै वार्षिक लक्ष्यको ५१ प्रतिशि मार प्रगति भएको  छ । डाटा, टेतलफोन िथा 
इन्टरनेट टेतलतभजन जस्िा सेवा ठदई ग्राहकको सन्िजर्ि वरृ्ि गनजिपने अवस्थामा एफ.टी.टी.एच. सेवा 
र्वस्िारमा  भएको र्िलाइले कम्पनीको सेवा र्वस्िार, ग्राहक अविारणा िथा प्रभावकाररिामा असर पनि 
गई आम्दानीमा समेि असर पनि गएको देजखन्छ । कम्पनीको एफ.टी.टी.एच. सेवा र्वस्िारको प्रगति 
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सन्िोषजनक नरहेकोले ग्राहकको चाहना र मागअनजसारको गजणस्िरीय सेवा उपलब्ि गराउन रणनीतिक 
योजना बनाई कायािन्वयन गनजिपने देजखन्छ। 

51. ब्याण्डर्वथ खररद/प्रयोग - कम्पनीले दूरसञ्चार सेवा प्रदान गनिका लातग  आवश्यक इन्टरनेट ब्याण्डर्वथ 
र्वदेशी सेवाप्रदायक कम्पनीहरूसाँग खररद गरी उपयोग गरररहेको छ । इन्टरनेट ब्याण्डर्वथ शजलक  
बापि ३ र्वदेशी सेवाप्रदायक कम्पनीलाई यस वषि रू.१ अबि ६४ करोड ३६ लाख भ जक्तानी भएकोमा 
ब्याण्डर्वथको  उपयोग खररद क्षमिाको ८० प्रतिशि भन्दा न्यून रहेको देजखन्छ । त्यस्िै स्याट्लाइट 
ब्याण्डर्वथ पतन  र्वदेशी सेवाप्रदायक कम्पनीहरूबाट प्राप्त गरररहेकोमा सोको सेवा शजलक अन्य तनजी 
सेवा प्रदायकहरूले भ जक्तानी गरेको भन्दा बिी देजखएकाले सजिार गनजिपने देजखन्छ । कम्पनीसाँग ब्याण्डर्वथ 
आवश्यकिाको  एकीकृि िथा र्वस्ििृ कायियोजनाको अभाव र ब्याण्डर्वथ  खररद िथा उपयोगको 
अन्िर देजखयो । टेतलकमले फाइबर, माइक्रोवेभ  जस्िा वैकजलपक उपायहरूको अवलम्बन गरी 
स्याटलाइट ब्याण्डर्वथको उपयोग कम गनजिपने देजखन्छ । 

52. नेटवकि  अनजकूलन िथा िार्फक व्यवस्थापन - टेतलफोन, मोबाइल, इन्टरनेट सेवामा देशको सबभन्दा 
ठूलो कम्पनीको हैतसयिले  ग्राहकलाई प्रदान गने सेवा स्िरीय र र्वश्वसनीय  बनाउन कम्पनीले देशको 
16  स्थानमा एकीकृि सम्भार यजतनटको व्यवस्था गरेको छ । िी यजतनटबाट उपकरण ममिि सम्भार 
कायि समयमा हजन सकेको छैन । र्वद्यजि, ब्याकअप ब्यािी, सवारी सािन र टजलस उपलब्ि नहजनज, 
ररर्पटर टावरमा समस्या आउनज, यथेि र सक्षम जनशजक्तको  कमी हजनज, र्वदेशी सेवा प्रदायक कम्पनीसाँग 
पयािप्त समन्वय नहजनज जस्िा कारणले लामो समयसम्म नेटवकि  नचलने अवस्था रहेको छ। यसबाट 
ग्राहक सेवामा नकारात्मक असर पनि गई आम्दानीमा समेि नकारात्मक असर परेको छ । कम्पनीले 
नेटवकि  अजटटमाइजेसन ्िथा ममिि सम्भार नीतिमा सजिार गनजिपने देजखन्छ । त्यस्िै कम्पनीको ग्रामीण 
क्षेरमा रहेका बेस स्टेशन िथा अन्य उपकरणहरूको अतिकिम उपयोग गरी बिी भन्दा बिी िार्फक 
तसजिना गनजिपने देजखन्छ । 

53. अन्िरािर्िय कल िार्फक - र्वश्वव्यापी रूपमा नवीनिम प्रर्वतिको र्वकास िथा सामाजजक सञ्जालको  
र्वकास र र्वस्िारसाँग अन्िरार्िय कल िार्फक घट्दै गइरहेको छ । नेपाल टेतलकमको आम्दानीमा  
अन्िरािर्िय कल आम्दानी गि वषि  रू.५ अबि ३३ करोड ३३ लाख रहेकोमा यो वषि रू.४ अबि ४९ 
करोड ६२ लाख रहेको छ । र्वगिमा अन्िरािर्िय कल आम्दानीमा भएको कमीलाई पूरा गनि नयााँ 
व्यापार प्रवििन रणनीति बनाई लागू गनजिपने आवश्यकिा रहेको छ । साथै, नेपालबाट बार्हर जाने 
अन्िरािर्िय कलका लातग न्यूनिम मूलय लाग्ने क्याररयरमाफि ि ्पठाउने व्यवस्थाका लातग प्रर्वति जडान 
गनजिपने देजखन्छ । 

54. रणनीतिक योजना - प्रर्वतिमा समयानजकूल लगानी हजन नसक्नज, समयानजकूल सेवा िथा प्रोडक्ट र्वस्िार 
नहजनज, गजणस्िरीय सेवा देशभरर पजर् याउन नसक्नज आठद कारणले गदाि कम्पनीको प्रगति िथा र्विीय 
अवस्थामा प्रभाव पनि गएको देजखन्छ । प्रर्वतिमा भैरहेको र्वकास र र्वद्यमान  िीब्र प्रतिस्पिाित्मक 
बजारमा ग्राहकको आवश्यकिा िथा कम्पनीको व्यावसार्यक लक्ष्य अनजसार आवश्यक व्यावसार्यक 
रणनीतिको अभाव रहेको देजखन्छ । संचालक सतमतिको २०७६।९।१७ को तनणिय बमोजजम 
व्यवस्थापनलाई ६ मर्हनातभर व्यावसार्यक रणनीतिक योजना ियार गरी सञ्चालक सतमतिमा पेस गनजिपने 
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तनणिय भए िापतन सो योजना हालसम्म ियार भएको छैन  । यस सम्बन्िमा गि प्रतिवेदनमा समेि 
औलँयाइएकोमा जस्थति यथावि ्रहेको छ । 

55. अमूिि सम्पजि - कम्पनीले रू.१ अबि ४ करोडको सफ्टवेयरलाई नेपाल लेखामान ३८ अनजसार अमूिि 
सम्पजि अन्िगिि लेखाङ्कन गनजि पनेमा हाडिवेयर उपकरणको अतभन्न अिको रूपमा मानेर सम्पजि, टलान्ट 
र उपकरण अन्िगिि लेखाङ्कन गरेकोले लेखामानको पालना नभई अमजिि सम्पजिमा कमी िथा सम्पजि, 
टलान्ट र उपकरणमा बिी देखाएको छ । लेखामान अनजरूप सम्पजि िथा दार्यत्वको लेखाङ्कन गरी 
यथाथिपरक र्विीय र्ववरण ियार गनजिपदिछ ।  

अनजगमन िथा बेरुजू 

• अनजगमन  गि र्वगिका प्रतिवेदनमा प्रसारण इजाजि नवीकरण नगराएको, प्रयोग हजन बााँकी र्िक्वेन्सी 
बााँडफााँट र र्विरण नगरेको, र्िक्वेन्सी नीतिले िोकेबमोजजमको र्िक्वेन्सी दस्िजर असजल नगरेको, रोयलटी 
घटी असजल गरेको, अन्िरािर्िय डााँक लेखा र्हसाब अद्यावतिक नगरेकोले सरकारलाई प्राप्त हजनजपने राजस्व 
यर्कन नभएको लगायिका व्यहोरा औलँयाइएकोमा यो वषि पतन सजिार भएको छैन । त्यस्िै मध्यपहाडी 
लोकमागि हजाँदै जजलला सदरमजकाम जोड्ने ब्याकबोन पररयोजनाको टयाकेज-२ आरुघाट देजख पजिम गण्डकी 
र लजजम्बनी प्रदेशको जजलला सदरमजकाम जोड्ने अजटटकल फाइबर ओछ्याउने र टयाकेज-३ अन्िगिि कणािली 
प्रदेश र सजदूरपजिम प्रदेशमा पने मध्यपहाडी लोकमागि र सोको आसपासका जजलला सदरमजकाम जोड्ने 
अजटटकल फाइबर ओछ्याउने कायिको २ सेवा प्रदायकबाट कायिसम्पादन जमानि र पेश्की जमानि जफि 
गरी असजल नगरेको व्यहोरा गि र्वगि वषिको प्रतिवेदनमा औलँयाएकोमा जस्थति यथावि छ । र्वगिका 
व्यहोरा पजनरावजृि नहजने गरी कायि सम्पादन गनजिपदिछ । 

• बेरुजू जस्थति – यो वषि मन्रालय र मािहि तनकायको लेखापरीक्षणबाट देजखएको बेरुजूको जस्थति देहायअनजसार 
छः  

➢ सरकारी कायािलयिफि  ७९ तनकायमा रू.३ अबि ८७ करोड ४५ लाख ७२ हजार बेरुजू देजखएकोमा 
प्रारजम्भक प्रतिवेदन उपलब्ि गराएकोमा फस्यौट नगरेकोले बााँकी रहेको छ । सोमध्ये रू.२ करोड 
९४ लाख ५९ हजार म्याद नाघेको पेश्की रहेको छ । यससम्बन्िी र्ववरण अनजसूची १५ मा छ । 

➢ संगठठि संस्था िथा अन्य संस्था १६ िफि  रू.४ अबि ३६ करोड ४६ लाख ६९ हजार बेरुजू देजखएकोमा 
फछ्यौट नगरेकोले बााँकी रहेको छ । सोमध्ये रू.१९ हजार म्याद नाघेको पेश्की रहेको छ । 
यससम्बन्िी र्ववरण अनजसूची १६ मा छ । 
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स्वास््य िथा जनसंख्या मन्रालय 

नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोजजम मन्रालयको कायिक्षेरमा स्वास््यसम्बन्धी 
नीति, योजना िथा कायिक्रमको िजजिमा, कायािन्वयन, अनजगमन र मूल्याङ्कन गने, स्वास््य सेवामा सबै नागररकको 
सहज पहजुँच सजतनज चि गने, गजणस्िरीय स्वास््य सेवाको प्रत्याभतूि गराउने, एलोप्यातथक, आयजवेददक, होतमयोप्यातथक 
र यूनानीजस्िा जचर्कत्सा प्रणालीसम्बन्धी प्रतिकारात्मक, प्रवर्द्िनात्मक, उपचारात्मक कायिक्रमको पजनः स्थापना, 
अनजसन्धान िथा र्वकास गने, नतसिङ होम, तनजी िथा सामजदार्यक अस्पिालको तनयमन गने, औषतधको अनजसन्धान, 
उत्पादन, गजणस्िर तनधािरण, मूल्य तनधािरण गने लगायिका कायि रहेका छन ्। मन्रालय र मािहिका सरकारी 
िथा संगदठि संस्थासमेि ४६ तनकायबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ । 

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मािहिसमेि १६ सरकारी कायािलयको तनम्नानजसार रू.३६ अबि ४६ 
करोड ३० लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ:        

 (रू. लाखमा)                                                                           

र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य कारोबार जम्मा 
3४,९०,९७ १,१४,९५ ३०,27 १०,११ 3६,४६,३० 

उजल्लजखि लेखापरीक्षण रकममा यस मन्रालयमा र्वतनयोजन भई रक्षा, गहृ, संघीय मातमला िथा 
सामान्य प्रशासन, शहरी र्वकास मन्रालय र प्रदेशअन्िगििका तनकाय एवं स्थानीय िहबाट भएको खचि समावेश 
छैन । यो वषि एक तनकायको र्वतनयोजन र राजस्वसमेि रू.१ करोड १६ लाखको लेखापरीक्षण गनि 
बाुँकी रहेको छ ।  

2. अन्य संस्था  र सतमति - यो वषि २६ अन्य संस्था िथा सतमतिको रू.५५ अबि ५ करोड ९२ लाखको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । यो वषि पाटन स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठानको रू.१४ करोड ७९ लाख 
५१ हजारको बक्यौिा लेखापरीक्षण गररएको छ । यो वषि जचर्कत्सा र्वज्ञान रार्िय प्रतिष्ठान, रार्िय 
ट्रमा सेन्टर र भक्तपजर क्यान्सर अस्पिालको लेखापरीक्षण हजन बाुँकी छ ।  

3. प्रार्वतधक सहायिा - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा ३५ मा सबै 
कारोबारको लेखा र र्वत्तीय र्ववरण पेस गरी लेखापरीक्षण गराउनजपने व्यवस्था छ । बजेट वक्तव्य 
२०७७।७८ मा र्वतभन्न दािाबाट ३३ कायिक्रमको लातग अमेररकी डलर ६ करोड ५१ लाख ४८ 
हजारको रू.७ अबि ७९ करोड ४३ लाख प्रार्वतधक सहायिा प्राप्त हजने उल्लेख छ । मन्रालयले प्राप्त 
गरेको प्रार्वतधक सहायिा र भएको खचिको लेखा िथा र्वत्तीय र्ववरण उपलब्ध गराएको छैन । 
प्रार्वतधक सहायिाको लेखा र र्वत्तीय र्ववरण पेस गरी लेखापरीक्षण गराउनजपदिछ ।  

4. गैरबजेटरी सहयोग - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ को तनयम १७ मा 
बजेट िथा कायिक्रमसुँग सम्बजन्धि सम्झौिाबमोजजमको नगद िथा वस्िजगि सहायिालाई बजेटमा समावेश 
गनजिपने व्यवस्था छ । यो वषि मन्रालयले रू.१ करोड ९ लाख ४२ हजार, स्वास््य सेवा र्वभागले रू.१३ 
करोड २५ लाख ६५ हजार, रार्िय जनस्वास््य प्रयोगशालाले रू.१ करोड ३७ लाख ६४ हजार, नेपाल 
स्वास््य अनजसन्धान पररषद्ले रू.१ करोड ७५ लाख ८६ हजार र भरिपजर अस्पिालले रू.६ करोड २५ 
लाख ८८ हजारसमेि रू.२३ करोड ७४ लाख ४५ हजार वैदेजशक सहायिा प्राप्त गरी परामशि सेवा, 
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िातलम िथा अनजसन्धानलगायिका कायिमा खचि गरेकोमा सो सहायिा बजेट िथा कायिक्रममा समावेश 
गरेको पाइएन । सहायिा रकम बजेट िथा कायिक्रममा समावेश गरेर मार खचि  गनजिपदिछ ।  

5. सोझै भ जक्तानी - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन,२०७६ को दफा ३५ मा सबै 
कारोबारको लेखा र र्वत्तीय र्ववरण पेस गरी लेखापरीक्षण गराउनजपने व्यवस्था छ । मन्रालयलाई यो 
वषि एकीकृि स्वास््य पूवािधार र्वकास कायिक्रममा जमिन सरकारको सहयोगअन्िगिि के.एफ.डब्लज.बाट 
सोझै भ जक्तानी हजने गरी अनजदानिफि  रू.६४ करोड ९९ लाख ९९ हजार खचि भएको छ । मन्रालयले 
उक्त रकम 3 तनमािण व्यवसायीलाई स्वास््य संस्थाको भवन तनमािणबापि भ जक्तानी गरेको जनाए िापतन 
खचिको से्रस्िा लेखापरीक्षणको लातग पेस गरेको छैन । सोको लेखापरीक्षण गराउनजपदिछ । 

6. वैदेजशक सहयोग - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा १३ मा राजस्व 
र व्ययको अनजमानमा वैदेजशक सहायिालाई समावेश गनजिपने व्यवस्था छ। रार्िय क्षयरोग केन्र,  
इर्पतडमीयोलोजी िथा रोग तनयन्रण महाशाखा र रार्िय एड्स िथा यौनरोग केन्रअन्िगििका कायिक्रम 
सञ्चालनका लातग १९ जजलाई २०१८ मा स्वास््य मन्रालय, सेभ द जचल्रेन इन्टरनेसनल र ग्लोबल 
फन्डबीच भएको तरपक्षीय सम्झौिामा सेभ द जचल्रेन इन्टरनेसनललाई प्रमजख प्रातप्तकिािको रूपमा तलई 
२०२१ सम्म रू.३ अबि ३८ करोड २१ लाखको सम्झौिा भएको छ । सम्झौिाबमोजजम भएको खचिको 
र्ववरण प्राप्त हजन सकेन । वैदेजशक सहायिालाई राजस्व र व्ययको अनजमानमा समावेश गरी सरकारी 
तनकायबाट खचि भएपश्चाि ्सोको लेखापरीक्षण गराउनजपदिछ। 

7. शोधभनाि - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ को तनयम ४२(१२) मा 
र्वतभन्न दािपृक्षसुँग भएको सम्झौिाको आधारमा प्रत्येक आयोजनाले शोधभनाि माग गने, भएको तनकासा 
खचि दाि ृपक्षबाट शोधभनाि प्राप्त भएको र शोधभनाि प्राप्त हजन बाुँकीको अतभलेख राखी अनजगमन गनजिपने 
व्यवस्था छ । मन्रालयले उपलब्ध गराएको र्ववरणअनजसार वैदेजशक सहायिा अन्िगिि शोधभनाि हजनेगरी 
भएको खचिमध्ये अनजदानिफि  रू.१ अबि ५२ करोड २ लाख र ऋणिफि  रू.४ अबि ७१ करोड ८९ 
लाख २६ हजारसमेि रू.६ अबि २३ करोड ९१ लाख शोधभनाि तलन बाुँकी देजखन्छ । उक्त रकम 
शोधभनाि प्राप्त गनजिपदिछ । 

8. केन्रीय र्वत्तीय र्ववरण - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, 2076 को दफा 29(2) 
मा लेखा उत्तरदायी अतधकृिले मािहि कायािलय समेिको प्रत्येक आतथिक वषिको सम्पूणि आय-व्ययको 
केन्रीय र्वत्तीय र्ववरण पेस गनजिपने व्यवस्था छ । मन्रालयको केन्रीय र्वत्तीय र्ववरणमा अस्पिाल र 
प्रतिष्ठानहरूको कायिसञ्चालन कोषको रकम समावेश गरेको छैन । त्यसैगरी संघ,  प्रदेश िथा स्थानीय 
िहमा स्वास््यसम्बन्धी समग्र कायिको लातग मन्रालयले उपलब्ध गराएको रकमको एकीकृि अतभलेख 
राखेको समेि देजखएन । ऐनअनजसार सबै आतथिक कारोबार मन्रालयको केन्रीय र्वत्तीय र्ववरणमा 
समावेश गनजिपदिछ।  

• नीति कायािन्वयन िथा उपलजब्ध  

9. नीति कायािन्वयन - रार्िय स्वास््य नीति, २०७६ अनजसार गजणस्िरीय एवं आधारभिू स्वास््य सेवा तनःशजल्क 
रूपमा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । नीति कायािन्वयन सम्बन्धमा देजखएका प्रमजख व्यहोरा तनम्नानजसार छन:्  
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9.1. उक्त नीतिमा र्वषयगि र्वस्ििृ रणनीति ियार भएपतछ सम्बजन्धि र्वद्यमान र्वषयगि नीतिहरू स्वि: 
खारेज हजने उल्लेख छ । रार्िय स्वास््य नीतिको अलावा रार्िय जनसंख्या नीति 2071, रार्िय 
स्वास््य बीमा नीति २०७१, रार्िय रक्तसञ्चार  नीति २०७१, रार्िय मजख स्वास््य नीति २०७०, रार्िय 
जनस्वास््य प्रयोगशाला नीति, २०६९, रार्िय स्वास््य सञ्चार नीति, २०६९, रार्िय औषतध नीति, 
२०५१, रार्िय आयजवेद स्वास््य नीति, २०५२ लगायिका नीति कायािन्वयनमा रहेका छन।् र्वषयगि 
रणनीतिहरू ियार नभएकोले उजल्लजखि नीति खारेज भएका छैनन भने कायािन्वयन समेि भएको पाइएन।  

9.2. रार्िय स्वास््य नीति, २०७६ मा ७० प्रकारका औषतध तनःशजल्क र्विरण गने, सविसजलभ एवं प्रभावकारी 
रूपमा स्वास््य सेवा प्रवाह गनि आवयक जनशजक्तको योजना,  उत्पादन, प्रातप्त,  र्वकास िथा उपयोग गने, 
सक्षम एवं जवाफदेही समन्वय,  अनजगमन िथा तनयमन संयन्र एवं प्रर्क्रयाद्बारा गजणस्िरीय स्वास््य सेवा प्रवाह 
सजतनजश्चि गने उल्लेख छ । स्वास््य संस्थामा तन:शजल्क औषतध पयािप्त नभएको, न्यूनिम रूपमा हजनजपने 
उपकरण उपलब्ध नभएको र जचर्कत्सकलगायि स्वास््यकमीको पद ररक्त रहेकोले उजल्लजखि नीति पूणि 
कायािन्वयन हजन नसक्दा अपेजक्षि नतिजा प्राप्त हजनसकेको छैन । नीतिअनजसार र्वषयगि रणनीति ियार गरी 
नीतिको प्रभावकारी कायािन्वयनमाफि ि ्सेवा प्रवाहमा सजधार गनजिपदिछ ।  

10. आवतधक योजना कायािन्वयन - पन्रौँ योजनामा स्वास््य क्षेरमा िोर्कएका सूचकमध्ये केही प्रमजख 
सूचकको पररमाणात्मक लक्ष्य र प्रगति जस्थति देहायअनजसार छ: 

क्र. 
सं. 

सूचक एकाई 
२०७७।७८ को 

लक्ष्य 
२०७७।७८ 
को प्रगति 

1.  माि ृमतृ्यजदर (प्रतिलाख जीर्वि जन्ममा) जना २०० २३९ 
2.  ५ वषि मजतनको बाल मतृ्यजदर (प्रतिहजार जीर्वि जन्ममा) जना २० २८ 
3.  ५ वषि मजतनका कम िौल भएका बालबातलका प्रतिशि २४ 24.3 
4.  नवजाि जशशज मतृ्यजदर (प्रतिहजार जीर्वि जन्ममा) प्रतिशि 18 16 
5.  कज ल प्रजनन ्दर प्रतिशि २.१ २ 
6.  ५ वषिभन्दा मजतनका बालबातलकामा भएको पजड्कोपना प्रतिशि ३१ ३१.५ 
7.  पररवार तनयोजनको आधजतनक साधन प्रयोग दर प्रतिशि ५२ 4४.२ 
8.  स्वास््य संस्थामाफि ि ्प्रसूति सेवा तलने मर्हला प्रतिशि ६५ ६२.१ 
9.  दक्ष स्वास््यकमीको उपजस्थतिमा जजन्मएका बच्चाहरू प्रतिशि ६९ ५८.२ 
10.  प्रोटोकलअनजसार चार पटक गभिविी जाुँच गने मर्हला प्रतिशि ७१ 5४.८ 
11.  तभटातमन ए प्राप्त गने मर्हला प्रतिशि ७५ ५९.० 
12.  डीपीटी हेप खोप िेस्रो प्राप्त गने बालबातलका प्रतिशि ९१ ८६∙२ 
13.  दादजरा खोप प्राप्त गने बालबातलका प्रतिशि ९१ ८१.१ 
14.  िोर्कएबमोजजम सबै खोप पाउन ेबच्चाहरू प्रतिशि >९० ६४.5 
15.  नयाुँ एच.आई.भी.सङ्क्क्रतमि वार्षिक व्यजक्त (प्रति लाखमा) संख्या २२ ०.०३ 
16.  गभिविी मर्हलामध्ये पीएमटीसीटी सेवा पाएका मर्हला प्रतिशि ७५ 5७.६ 
17.  कालाजारको संक्रमण भएका व्यजक्त (प्रति १० हजारमा) प्रतिशि ० ०.१५ 
18.  हात्तीपाइले रोगको र्प्रभलेन्स दर प्रति लाख प्रतिशि २०० २३९ 
19.  स्वास््य बीमामा आबर्द् भएको जनसंख्या प्रतिशि ४० १८.१७ 
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उजल्लजखि िातलकाअनजसार पररवार तनयोजनको आधजतनक साधन प्रयोग दर, प्रोटोकलअनजसार 4 
पटकसम्म गभिविी जाुँच गने मर्हला, तभटातमन ए प्राप्त गने मर्हला, डीपीटी हेप खोप िेस्रो प्राप्त गने 
बालबातलका, दादजरा खोप प्राप्त गने बालबातलका, िोर्कएबमोजजम सबै खोप पाउने बच्चाहरू, नयाुँ 
एच.आई.भी.संक्रतमि र स्वास््य बीमामा आबर्द् जनसंख्यासम्बन्धी लक्ष्यमा न्यून प्रगति भएको छ।  

पन्रौ योजनाका नतिजा खाकामा र्वतभन्न कानून, कायिर्वतध, मापदण्ड िथा संगठन संरचना ियार 
गरी कायािन्वयन गने उल्लेख छ । योजना कायािन्वयनको दजई वषि पूरा भएकोमा स्वास््य संस्थाको 
संख्या, प्रकार, स्थान िथा आवयक स्वास््य जनशजक्तको तनधािरण गजरुयोजना, एकीकृि रार्िय स्वास््य 
र्वत्तीय रणनीति, स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठानहरूको एकीकृि छािा ऐनलगायिका दस्िावेज िजजिमा भए 
िापतन स्वीकृि भएको पाइएन । आवयक दस्िावेज िथा संगठन संरचना बनाई उल्लेख भएका 
र्क्रयाकलाप तनधािररि समयावतधतभर कायािन्वयन गनजिपदिछ । 

11. ददगो र्वकास लक्ष्य -  ददगो र्वकास लक्ष्यअन्िगिि २०७७।७८ मा सबै उमेर समूहका व्यजक्तको स्वस्थ 
जीवन सजतनजश्चि गदै समरृ्द् जीवन प्रवर्द्िन गनि २०30 सम्म माि ृमतृ्यज अनजपाि प्रति 1 लाखमा 70 
भन्दा कम गने उल्लेख भएकोमा यो वषिसम्म 239 रहेको, नवजाि जशशज मतृ्यज प्रतिहजार जीर्वि जन्ममा 
1८ र 5 वषि मजतनका बालमतृ्यज 2० मा सीतमि गने उल्लेख भएकोमा क्रमशः 16 र 28 रहेको छ। 
यस्िै नसने रोगबाट हजने असामर्यक मतृ्यजदरलाइि रोकथाम र उपचारबाट सन ्2030 सम्म एक तिहाइले 
कम गने गन्िव्य िोर्कएकोमा सोसम्बन्धी उपलजब्ध सूचकाङ्क प्राप्त भएन । सडक दजघिटनाबाट हजने मतृ्यज 
र घाइिेको संख्यालाइि 2030 सम्म आधा घटाउन 7 वटै प्रदेशमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गने कायिक्रम 
रहेकोमा सो कायि अगातड बढ्न सकेको छैन । यसैगरी स्वास््य बीमा कायिक्रम 2072।73 देजख 
शजरु भएकोमा हालसम्म ४५ लाख ७२ हजार 989 (जनसंख्याको १8.17 प्रतिशि) सहभागी भएका, 
एच.आइि.भी सङ्क् क्रतमि र क्षयरोगका तबरामी गि वषिभन्दा वरृ्र्द् भइि क्रमशः ४० हजार ३४१ र 2८ 
हजार ५८९ पजगेको छ । उपयजिक्त अवस्थाले ददगो र्वकास लक्ष्यले िोकेको सूचक हातसल गने कायि 
च जनौिीपूणि देजखन्छ। ददगो र्वकास लक्ष्य प्रातप्तका लातग स्पष्ट कायियोजना र सोको कायािन्वयन गनि सबै 
िहका स्वास््य तनकायबीच समन्वय, आवतधक मूल्याङ्कन िथा प्रभावकारी तनयमन आवयक देजखन्छ।  

• बजेट िथा कायिक्रम कायािन्वयन 

12. बजेट वक्तव्य कायािन्वयन - बजेट वक्तव्य, २०७७।७८ मा स्वास््य बीमा मजलजकभर र्वस्िार गने 
उल्लेख भएकोमा २ जजल्ला बाहेक ७५ जजल्लामा लागू भएको, काठमाडौँ उपत्यकामा ३०० शय्याको 
सजर्वधा सम्पन्न छज टै्ट सरुवा रोग अस्पिाल तनमािण गने उल्लेख भएकोमा कायि प्रारम्भ नभएको, रार्िय 
जनस्वास््य प्रयोगशालाको क्षमिा र्वस्िार गरी अन्िरािर्िय मापदण्डअनजरूपको बनाउने कायि शजरु नभएको, 
मेतडकल सजपर स्पेतसयातलटी केन्र स्थापना नभएको, प्रदेश राजधानीमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पिाल 
सञ्चालन र हरेक स्थानीय िहमा एक अस्पिाल रहने गरी जनसंख्याको आधारमा ५ देजख १५ 
शय्यासम्मको ३९६ अस्पिालको जशल्यान्यास भई भवन तडजाइनको प्रोटोटाइपसर्हि स्थानीय िहमा 
रकम हस्िान्िरण गरेकोमा सोको प्रगति र्ववरण पेस नगरेको, नेपाललाई पूणि खोपयजक्त मजलजक घोषणा 
गनि आवयक बजेट व्यवस्था गरेकोमा यो वषि ६९७ स्थानीय िह मार पूणिखोप घोषणा भएको अवस्था 
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छ । बजेट बक्तव्यअनजसारका कायिक्रम कायािन्वयन नहजुँदा वा न्यून हजुँदा स्वास््य सेवा प्रवाहमा असर 
पने भएकोले उजल्लजखि कायिक्रम कायािन्वयन गनजिपदिछ । 

13. कायिक्रम संशोधन - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ को तनयम ३३ 
मा स्वीकृि बजेट र आवयक योजनाअनजकूल हजनेगरी कायिक्रमलाई आवयक संशोधन गनिसक्ने उल्लेख 
छ। यो वषि मन्रालयले ४ बजेट उपशीषिकमा रू.२० अबि १२ करोड ३७ लाख र्वतनयोजन गरेकोमा 
रू.१२ अबि २७ करोड १२ लाख (६०.९७ प्रतिशि) रकमान्िर गरी घटाएको छ । आवतधक 
योजनाअनजसारका यो वषि सम्पादन गनजिपने र्वतभन्न कायि हजनसकेको छैन । स्वीकृि कायिक्रमको 
कायियोजना बनाई िोर्कएका लक्ष्य हातसल गनजिपदिछ। 

14. एच.डी.यू. स्थापना – कोतभड महामारीको उपचारको लातग २०७७।५।१५ को मन्रालयको मन्रीस्िरीय 
तनणियले २५ शय्याको एच.डी.यू.स्थापनाको लातग रू.४ अबि २५ करोड २७ लाख बजेट माग गरेकोमा 
अथि मन्रालयले रू.२ अबिको स्रोिको सजतनजश्चििा ददएको छ । यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा 
तनम्नानजसार छनः् 

14.1. मन्रालयले एच.डी.यू.को उपकरणहरूको लागि अनजमान वस्िजपरक ढङ्गले नगरेको अवस्थामा कायिक्रम 
नै िोकेर तनकासा ददुँदा अस्पिालहरूले सोही तनकासालाई लागि अनजमान कायम गरी ठेक्का व्यवस्थापन 
गरेको देजखयो । एच.डी.यू.खररद गनि ददएको रू.२ अबि ७ करोड ४६ लाखमध्ये अस्पिालहरूले खररद 
प्रर्क्रया सम्पन्न गरी महामारीमा सेवा उपलब्ध गराएको एकीकृि प्रतिवेदन मन्रालयले ियार गरेको 
छैन।  

14.2. मन्रालयले २०७७।७८ मा बजेट तनकासा गरी महामारीको समयमा तछटोछररिो माध्यमले १५ 
ददनतभर एच.डी.यू.का उपकरण खररद गनि स्रोि व्यवस्थापन गरेकोमा केही अस्पिालले एच.डी.यू. 
उपकरण र यसको बजार दरलाई आधार मानी िथा मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्रले पजनः लागि अनजमान 
ियार गरी बोलपरको माध्यमबाट खररद व्यवस्थापन गरी रू.१ करोड ४ लाख ९४ हजारको सम्झौिा 
गरेको छ । रार्िय आयजवेद केन्र, परोपकार प्रसूति गहृ, तनजामिी कमिचारी अस्पिाल, गजेन्र नारायण 
तसंह अस्पिाल सप्तरी, भेरी अस्पिाल, पाटन स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठान लगायिले मन्रालयबाट प्राप्त 
तनकासा रकम बराबर लागि अनजमान कायम गरेर बोलपर माग गदाि खररद कायि प्रतिस्पधी हजन सकेको 
छैन । यी अस्पिाललगायिले आतथिक वषिको अन्त्यसम्म पतन एच.डी.यू.जडान गरी सेवा पजर् याएको 
देजखएन । 

14.3. सम्बजन्धि आतथिक वषिको बजेट िथा कायिक्रमअनजसार खररद व्यवस्थापन गरी सोही वषि भ जक्तानी गनजिपनेमा 
कोतभड-१९ महामारीको समयमा उपकरण खररद नगरी २०७७।७८ को लातग व्यवस्था भएको 
बजेटबाट २०७८।७९ मा उपकरण खररद गरी रू.४ अबि १० करोड २१ लाख ९० हजार भ जक्तानी 
गनि पटक पटक सजचवस्िरीय र रू.१ अबि ४१ करोडको लातग मन्रीस्िरबाट तनणिय गरेको पाइयो। 
योजना ियार गरी आवयकिाको आधारमा मार खररद व्यवस्थापन गनजिपदिछ । 

15. उपकरण उपयोग – महामारीको समयमा उपचार व्यवस्थापन गने प्रयोजनको लातग मन्रालयले संघीय, 
प्रदेश र स्थानीय िहका तनकाय िथा सामजदार्यक, तनजी अस्पिाल िथा मेतडकल कलेजहरूमा आवयकिा 
भएको जनाई एच.डी.यू. यजतनट, आई.सी.यू. बेड, भेजन्टलेटर, अजक्सजन प्लाण्ट र ट्याङ्क, पी.सी.आर. 
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उपकरण, यू.एस.जी.एक्सरे मेतसनलगायिको लातग यो वषि रू.६ अबि ९९ करोड ४५ लाख तनकासा 
गरेको छ । महामारीको समयमा र्वतभन्न दािा एवं सहयोगी तनकायबाट समेि उपकरण प्राप्त भएका 
छन ्। मन्रालयले गि र्वगि वषिदेजख र्वतभन्न अस्पिालमा रहेका र यो वषि खररद भएका उपकरणको 
सञ्चालन अवस्था खजल्ने गरी एकीकृि र्ववरण ियार नगनजिका साथै तनयतमि अनजगमन गरेको छैन । 
मेतसन/उपकरणका अतिररक्त आइसोलेसन सेन्टर र क्वारेन्टाइनमा रहेका सामग्रीको एकीकृि अतभलेख 
राखी तिनीहरूको प्रभावकारी उपयोगको व्यवस्था तमलाउनजपदिछ ।  

16. र्वशेषज्ञ पररचालन – जचर्कत्सा शास्त्र छारवजृत्त छनोट पररचालन कायिर्वतध, २०७२ को बजुँदा १५ मा 
र्वशेषज्ञ पररचालन गनि सर्कने व्यवस्था छ । मन्रालयले २०७२ देजख २०७६ सम्म एम.डी. मा 
सहभागी ६६ जनासुँग ५ वषिको सेवा करार सम्झौिा गरेकोमा जचर्कत्सा जशक्षा ऐन, २०७५ आइसकेको 
उल्लेख गरी २ वषिको लातग खटाएको छ। िीमध्ये ३५ लाई उपत्यकामा नै खटाएको छ । तबरामीको 
चाप हजने महेन्रनगर, दाङ, बजटवल, वीरगन्ज, जनकपजर, राजर्वराज, दमकलगायिका अस्पिालमा त्यस्िा 
र्वशेषज्ञ पठाएको छैन । एम.डी.एम.एस.िफि  ४८५ मध्ये उपत्यकामा ९०,  भरिपजरमा १६,  हेटौंडामा 
१४,  पोखरामा २७ र्वशेषज्ञ खटाएकोमा  महेन्रनगर, जलेश्वर, सप्तरीमा सम्बजन्धि र्वषयको जचर्कत्सक 
ररक्त भएकोमा उक्त स्थानमा खटाएको देजखएन । त्यसैगरी टीकापजर, डडेल्धजरा, धवलातगरर अस्पिालमा 
जचर्कत्सक दरबन्दी ररक्त रहेको अवस्थामा यस्िा अस्पिालमा छारवजृत्तमा अध्ययन गरी कबजतलयि 
गरेका र्वशेषज्ञ जचर्कत्सक नपठाई अतधकांशलाई सजगम क्षेरका अस्पिालमा खटाएको पाइयो ।  

कायिर्वतधको व्यवस्थाअनजसार छारवजृत्त पाई अध्ययन पूरा गरे पश्चाि ्५ वषि सेवा गने कबजतलयि 
गरेका र्वशेषज्ञ जचर्कत्सकलाई सो अवतध पूरा नहजुँदै जचर्कत्सा जशक्षा ऐनमा संशोधन भएको कारण 
उल्लेख गरी २०७७ मा २ वषे सेवा अवतध पूरा गरेका १०८ र्वशेषज्ञ जचर्कत्सकलाई ३ वषि सेवा 
अवतध घटाएको छ । 

17. अनजदान - सामजदार्यक अस्पिालहरूलाई अनजदान ददने सम्बन्धी तनदेजशका, २०७३ को दफा ४ मा 
अनजदान प्राप्त गनिसक्ने सामजदार्यक अस्पिालको छनोट गदाि रार्ियस्िरको दैतनक पतरका एवं मन्रालयको 
वेब साइटमा सूचना प्रकाजशि गनजिपने व्यवस्था भए िापतन सो प्रर्क्रया पूरा नगरी मन्रालयले १७ 
सामजदार्यक अस्पिाल िथा संस्थालाई रू.१४ करोड ७५ लाख अनजदान उपलब्ध गराएको छ । 
तनदेजशकाको प्रर्क्रया पूरा नगरी र्विरण गररएको अनजदान तनयमसम्मि देजखएन । 

यो वषि नेपाल आुँखा अस्पिाल र आुँखासम्बन्धी गैरसरकारी संस्थालाई रू.९ करोड ५७ लाख 
६ हजार अनजदान ददएको छ । िी तनकायलाई ददएको तनकासाको मन्रालयबाट अनजगमन गरेको िथा 
प्रतिवेदन तलएको देजखएन । अनजदान ददएको रकमको उपयोग सम्बन्धमा अनजगमन गरी सजतनजश्चि 
गनजिपदिछ।  

18. र्वर्वध खािाबाट भ जक्तानी - मन्रालयको र्वर्वध खािाअन्िगिि रहेको तनकसाइमन कोषबाट प्रकोपको 
प्रभाव न्यून गने, थप जोजखमबाट बचावट गने लगायिका प्रकोपसुँग सम्बजन्धि कायिमा मार खचि 
गनजिपनेमा कोतभड-१९ को अवतधमा भत्ता र्विरण, इन्धन खचि, संस्थागि अनजदान लगायिका असम्बजन्धि 
कायिमा रू.८४ लाख ८२ हजार खचि लेखेको छ । यसप्रकारको खचिमा तनयन्रण गनजिपदिछ । 
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• जनशजक्त व्यवस्थापन 

19. संगठन व्यवस्थापन - नेपालको संर्वधानको अनजसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा संघ,  प्रदेश र स्थानीय िहको 
स्वास््य सम्बन्धी अतधकार उल्लेख छ । संघको अतधकारको सूचीमा स्वास््यसम्बन्धी नीति, मापदण्ड, 
गजणस्िर, तनयमनलगायिका प्रदेशको अतधकारको सूचीमा स्वास््य सेवा र्वषय, संघ र प्रदेशको अतधकारको 
साझा सूचीमा औषतध र र्वषादी र्वषय र स्थानीय िहको अतधकारको सूचीमा आधारभिू स्वास््यसम्बन्धी 
अतधकार रहने उल्लेख छ ।  

स्वास््यसम्बन्धी कायि गनि संघअन्िगिि ४६, प्रदेश अन्िगिि २२९ र स्थानीय िहअन्िगिि ४ 
हजार ३९२ समेि ४ हजार ६६७ तनकाय रहेका छन ्। मन्रालयअन्िगििका ३ र्वभागमध्ये औषतध 
व्यवस्था र्वभागअन्िगिि ४ कायािलय मार रहेकोमा स्वास््य सेवा र्वभाग र आयजवेद िथा वैकजल्पक 
जचर्कत्सा र्वभाग मािहि कज नै कायािलय छैनन ्। स्वास््य सेवा र्वभागको मजख्य कायि मन्रालयको 
काममा सहजीकरण गने रहेको र र्वभाग मािहि अन्य कायािलयसमेि नरहेकोले प्रशासतनक र सेवा 
प्रवाह सरलीकृि गनि एवं लागिअनजसार अत्यातधक लाभ प्राप्त गनि संगठन संरचनामा पजनरावलोकन 
हजनजपदिछ । 

20. कमिचारी समायोजन - नेपाल स्वास््य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २५ख. मा कज नै पतन कमिचारीलाई 
पदीय जजम्मेवारी नददई एक मर्हनाभन्दा बढी अवतधसम्म राख् न नहजने उल्लेख छ । मन्रालयअन्िगिि 
सार्वकमा ३० हजार १०१ दरबन्दी रहेकोमध्ये संघ, प्रदेश र स्थानीय िहमा २६ हजार ९५९ कमिचारी 
समायोजन गरेको, ४३ फाजजलमा रहेको र ३ हजार ९९ दरबन्दी ररक्त रहेको उल्लेख छ । समायोजन 
पश्चाि ् पतन कतिपय कायािलयमा बढी र कतिपय कायािलयमा घटी कमिचारी रहेको अवस्था देजखुँदा 
कायिबोझ र सेवा प्रवाहको अवस्थालाई मध्यनजर गरी कमिचारी समायोजन गनजिपदिछ ।   

• स्वास््य संस्था तनयमन 

21. सञ्चालन अनजमति - स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन िथा स्िरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी तनदेजशका, २०७० 
मा अनजमति नतलई स्वास््य संस्था सञ्चालन गनि नहजने उल्लेख छ । स्वास््य िथा जनसंख्या मन्रालयमा 
२०० शय्याभन्दा मातथको स्वास््य संस्था सञ्चालन अनजमतिको लातग १८ संस्थाले ९ हजार ७९२ 
शय्याको स्वास््य संस्था सञ्चालन गनि तनवेदन ददएकोमा १० संस्थाले २ हजार ८२५ शय्याको अनजमति 
पाएको र अन्य संस्थाले रार्िय भवन संर्हिा, 2060 बमोजजम भवन तनमािण भएको कागजाि पेस 
नगरेकोले स्वास््य संस्था सञ्चालन अनजमतिको तनवेदनउपर थप कारबाही भएको देजखएन । सञ्चालन 
अनजमति प्राप्त नभए िापतन स्वास््य संस्था सञ्चालन भइरहेको र सञ्चालन अनजमति माग गरेकोमा लामो 
समयसम्म तनणियर्वहीन अवस्था रहनज उजचि देजखुँदैन । यस सम्बन्धमा मन्रालयले आवयक तनणिय 
गनजिपदिछ ।   

22. अनजमति दस्िजर - स्वास््य संस्था स्थापना,  सञ्चालन िथा स्िरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी तनदेजशका, २०७० 
मा स्वास््य संस्था स्थापना, सेवा र्वस्िार वा स्िरोन्नतिको अनजमति तलन प्रति शय्या रू.४ हजारका दरले 
दस्िजर बजझाउनजपने उल्लेख छ । मन्रालयमा स्िरोन्नतिको लातग तनवेदन ददएकामध्ये ६ संस्थाले १ 
हजार शय्या क्षमिाको लातग अनजमति प्राप्त गरेकोमा ३ हजार ७२५ शय्या राखी सेवा ददएको उक्त 
संस्थाको वेबसाइट िथा मन्रालयको अनजगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । िी अस्पिालहरूले अनजमति 
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पाएको भन्दा बढी शय्या राखी सेवा प्रदान गरे िापतन बढी सञ्चालन गरेको २ हजार ७२५ शय्याको 
रू.१ करोड ९ लाख अनजमति दस्िजर राजस्व दाजखला गरेका छैनन ्। यस सम्बन्धमा यर्कन गरी छजट 
रकम असजल हजनजपदिछ। 

23. अनजगमन र तनयमन - स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन िथा स्िरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी तनदेजशका, 
२०७० अनजसार स्वास््य संस्थाहरूको अनजगमन िथा तनयमन गनजिपनेमा सोको प्रभावकारी अनजगमन 
भएको छैन । यससम्बन्धी प्रमजख व्यहोरा तनम्नानजसार छनः् 

23.1. मेतडकल कलेज सञ्चालनको मन्रालयले, २०० शय्यासम्मको अस्पिाल र २५ शय्या मातथको डाइलातसस 
केन्र र पजनस्थािपना केन्र  स्वास््य सेवा र्वभागले िथा २०० भन्दा कम शय्याको अस्पिाल प्रदेश 
सरकारले अनजगमन गने व्यवस्था छ । यो वषि र्वभागले अनजगमन गरेका २० तनजी अस्पिालमा आवयक 
जनशजक्त, उपकरणको कमी रहेको, दश प्रतिशि शय्या तनःशजल्क उपचारका लातग नछजट्याएको, 
फोहोरमैलाको उजचि व्यवस्थापन नगरेको, ज्येष्ठ नागररकको उपचार कक्ष व्यवजस्थि नगरेको, 
शय्याहरूबीचको दूरी ४ र्फट नभएको, औषतध २४ सै घण्टा अस्पिाल क्षेरतभर उपलब्ध नभएको, 
प्रयोगशालाको गजणस्िर कायम नराखेको,  तनयतमि रूपमा िालजक तनकायमा प्रतिवेदन नगरेको अवस्थामा 
पतन कमजोरी सच्याउने शिि राखी नवीकरण गरेको देजखयो । सञ्चालन मापदण्ड पूरा नगने अस्पिाललाई 
तनयमानजसार कारबाही गनजिपदिछ । 

23.2. स्वास््य संस्थाले तलने शजल्कमा र्वर्वधिा रहेको र तनजी क्षरेका स्वास््य संस्थाको सेवा शजल्क सरकारी 
स्वास््य संस्थाको िजलनामा बढी रहेको ठहर गरी सोको र्वस्ििृ रूपमा अध्ययन गरी शजल्क तनधािरण 
गनि 2076।9।27 मा शजल्क तनधािरण कायिदल गठन गरे िापतन सो कायिदलले प्रतिवेदन पेस गरेको 
छैन । कायिदलको प्रतिवेदन तलई सो समेिको आधारमा स्वास््य संस्थाले तलने शजल्कको मापदण्ड तनधािरण 
गनजिपदिछ ।  

23.3. जशक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वतध मन्रालयको अनजमति तलई सञ्चालनमा रहेका मेतडकल कलेज, छज टै्ट ऐनअन्िगिि 
गदठि प्रतिष्ठान, स्वास््य िथा जनसंख्या मन्रालयबाट अनजमति नतलई सञ्चालनमा रहेका मेतडकल कलेज 
िथा अस्पिालको तनयमन हजन सकेको छैन ।  

स्वास््य सेवा जस्िो संवेदनशील र्वषयमा तनयमन कायि प्रभावकारी नहजुँदा सेवाको गजणस्िर, लागि 
र पहजुँच अपेक्षा गरेअनजरूप सबल देजखुँदैन । त्यसैगरी औषतध िथा औषतधजन्य पदाथि र खाद्यवस्िजको 
तनयमनका र्वषयहरू अन्िरसम्बजन्धि भएकोमा सो कायि दजई अलग तनकाय औषतध व्यवस्था र्वभाग र खाद्य 
प्रर्वतध िथा गजण तनयन्रण र्वभागबाट हजने भएकोले तनयमन प्रभावकारी हजन सकेको छैन । 

23.4. अस्पिालले तबरामीलाई गजणस्िरयजक्त हेरचाह, उपचार सेवा, उपकरण व्यवस्थापन, अनजगमन िथा 
मूल्याङ्कनका लातग र्वश्व स्वास््य संगठनले तनधािरण गरेको मापदण्डअनजसार सेवास्िर, तबरामीको अतभलेख, 

रोगको पर्हचान, संक्रमण तनयन्रण, उपचार प्रर्क्रया, उपकरण सञ्चालन, सजजिकल केस, स्वास््यकमीको 
व्यवहार, तबरामीको अस्पिाल बसाइ, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सेवा शजल्क, खाना िथा पोषण, उपचार गनि 
लाग्ने समय, प्रदूषण, सामानको उपलब्धिा आदद र्वषयको मूल्याङ्कन सूचक बनाई मेतडकल अतडटको 
व्यवस्था अपनाई सेवा प्रवाहको गजणस्िर प्रवर्द्िन प्रर्क्रया अपनाउनजपनेमा िदनजरूप सूचक तनधािरण गरेको 
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पाइएन । मन्रालयले तनदेजशका ियार गरी अस्पिालहरूले सञ्चालन गरेको र्वतभन्न सेवा िथा कायिक्रमको 
समकक्षी पजनरावलोकन गराई सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनजपदिछ ।  

24. राजस्व छजट तसफाररस - स्वास््य संस्थाले पैठारी गने स्वास््य उपकरण, एम्बजलेन्स, शव वाहनको लातग 
राजस्व छजटको तसफाररस मन्रालयबाट हजने गरेको छ। मन्रालयले यो वषि रू.४० अबि ८१ करोड 
८२ लाख बराबरको ३५९ स्वास््य संस्थाको ३७२ एम्बजलेन्ससर्हि १५७ प्रकारका स्वास््य उपकरण 
पैठारीमा राजस्व छजटको तसफाररस गरेको छ । राजस्व छजट ददइि पैठारी भएका सामग्रीको प्रयोग लजक्षि 
वगि, समूहको र्हिमा प्रयोग भए नभएको िथा राजस्व छजट पाउने र नपाउने स्वास््य संस्थाको सेवा शजल्क 
सम्बन्धमा मन्रालयले अनजगमन गरेको छैन । राजस्व छजट ददुँदा छजट प्राप्त गने स्वास््य संस्थाले तिनजिपने 
कर दाजखला गरे नगरेको, अनजगमन प्रतिवेदनका सजझावहरूको कायािन्वयन गरे नगरेको र सहजतलयिपूणि 
मूल्य तनधािरण गरे नगरेको र्वश्लषेण गरेको छैन । राजस्व छजट प्राप्त गने स्वास््य संस्थाको अनजगमन 
गने र राजस्व छजटमा पैठारी भएका उपकरण िथा स्वास््य सामग्रीको उपयोग गरी सेवा प्रवाह गदाि 
सेवाग्राहीले तिने शजल्कमा समेि सहजतलयि हजने गरी व्यवस्था गनजिपदिछ । 

• स्वास््य सेवा प्रवाह 

25. सेवाको गजणस्िर - अस्पिालको सेवा प्रभावकारी हजन भौतिक, जनशजक्त िथा उपकरण लगायिको उजचि 
व्यवस्थापन हजनजपदिछ । स्वास््य संस्थामा आवयक पूवािधारको जस्थति देहायअनजसार छः  

25.1. शजक्रराज ट्रर्पकल िथा सरुवा रोग अस्पिालअन्िगिि रहेका ११ मध्ये ९ भवन जीणि अवस्थामा रहेका 
छन।् यो वषि ३०० शय्याको अत्याधजतनक सजर्वधा सम्पन्न केन्रीय सरुवा रोग अस्पिाल तनमािण कायि 
प्रारम्भ गनि रू.१ करोड ७५ लाख र्वतनयोजन भए िापतन तनमािण कायि शजरु भएको छैन । सरुवा 
रोगसम्बन्धी एक मार केन्रीय अस्पिाल भएकोले तबरामीको चाप प्रत्येक वषि बढ्दै गएको छ। 
ओ.पी.डी. प्रिीक्षालय साुँघजरो रहेकोले बार्हर बाटोमा उतभनज परेको, र्वतभन्न प्रकारका सरुवा रोगका 
तबरामी एकै स्थानमा उतभनज परेको, शौचालय र पार्कि ङस्थल पयािप्त नरहेको लगायिका समस्याले 
अस्पिाल सञ्चालनमा कदठनाइ परेको देजखयो । अस्पिालमा इण्डोस्कोपी मेतसन, हेमोडाइलाइस मेतसन, 
अटो एनालाइजर, आधजतनक कलर डप्लरलगायिका उपकरण अभावका कारण तबरामीलाई थप सेवा 
उपलब्ध गराउन सकेको छैन। सरुवा रोगसम्बन्धी उपचार गने प्रषेण अस्पिालमा पयािप्त भौतिक 
पूवािधारको व्यवस्था हजनजपदिछ । 

25.2. नारायणी अस्पिाललाई प्रदेशस्िरीय प्रषेण अस्पिालको रूपमा र्वकास गनि ५०० शय्या  क्षमिाको भवन 
तनमािणको लातग खररद प्रर्क्रया शजरु भएकोमा यो वषिसम्म पतन तनमािण कायि प्रारम्भ भएको छैन । मजटज 
रोगीहरूको लातग आवयक पने क्याथल्याव मेतसन गि वषि रू.४ करोड ९२ लाख १० हजारमा खररद 
गरेकोमा भवन अभावका कारण प्रयोगर्वहीन अवस्थामा रहेको छ । त्यसैगरी अस्पिालमा रहेको सी.टी. 
स्क्यान मेतसन, इकोकातडियो उपकरण ममिि नगरेको एवं एम.आर.आई मेतसनको अभावमा तबरामीहरूले 
सेवा पाएका छैनन ्। अस्पिालको पूवािधार र्वकास िथा उपकरण व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाहमा सजधार 
गनजिपदिछ । 

25.3. राप्ती स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठानले एक तनजी स्वास््य संस्थासुँग २०७५।९।१७ मा गरेको सम्झौिा 
बमोजजम ३ मर्हनातभर ८ मेतसनबाट डाइलातसस सेवा उपलब्ध गराउनजपने शिि रहेकोमा प्रतिष्ठानले 
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उपलब्ध गराएको २ मेतसन मार सञ्चालनमा ल्याएको छ । डाइलातसस मेतसनको अभावमा सेवा प्रवाहमा 
असर परेको छ । सम्झौिाको शिि बमोजजम डाइलातसस मेतसनको व्यवस्था गरी सेवा र्वस्िार गनजिपदिछ । 

25.4. बी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पिाल, भरिपजरमा रक्त क्यान्सरका तबरामीको बोनम्यारो 
ट्रान्सप्लाण्ट िथा क्यान्सरका अन्य तबरामीको लातग जस्टम सेल ट्रान्सप्लाण्ट उपचारमा प्रयोग हजने 
बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्टेसन (बी.टी.एम.) मेतसन िथा क्यान्सर लागेर सेकाई गनजिपने तबरामीलाई उपचार 
गनि प्रयोग गररने सी.टी.स्क्यानसर्हिको अत्याधजतनक टोमोथेरापी मेतसन अभावमा अस्पिालले सोसम्बन्धी 
सेवा उपलब्ध गराउन सकेको देजखएन । आवयक मेतसनरी उपकरणको व्यवस्था गरी सेवा प्रवाहलाई 
थप सजदृढीकरण गनजिपदिछ । 

26. स्वास््य उपकरणको प्रातप्त र उपयोग - तबरामीहरूको उपचारको लातग स्वास््य संस्थाहरूमा आवयक 
स्वास््य उपकरणहरू चालू अवस्थामा रहनजपदिछ । गजणस्िरीय स्वास््य उपकरण उपलब्ध भएमा रोगको 
तनदान, परीक्षण र उपचारलगायिका स्वास््य सेवा थप प्रभावकारी र गजणस्िरीय हजन सक्दछ । यस 
सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्नानजसार छन:् 

26.1. स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन िथा स्िरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी तनदेजशका, २०७० मा अस्पिालहरूको 
शय्या संख्याअनजसार उपकरणहरूको वगीकरण, जनशजक्त र भौतिक पूवािधारबारे उल्लेख छ । कोतभड–
१९ को समयमा अस्पिालहरू पूवि ियारी अवस्थामा नरहनज र उपचारका लातग आवयक अजक्सजन 
तसतलण्डर, अजक्सजन प्लान्ट, बाईप्याप भेजन्टलेटर, हाइफ्लोनजल कानजला भेजन्टलेटरलगायिका उपकरणहरू 
पयािप्त मारामा नहजनज, सञ्चालन गने दक्ष जनशजक्त नहजनज, एम्बजलेन्समा र्क्रर्टकल केयरका सामानको 
अभावलगायिका कारण कतिपय तबरामीले ज्यान गजमाउनज परेको देजखन्छ । मापदण्डअनजसारको शय्या 
संख्या, स्वास््य उपकरण, प्रार्वतधक जनशजक्तको पूतिि नभएको अवस्था छ ।  

26.2. स्वास््य उपकरणहरूको उत्पादन गने देशअनजसारको मापदण्ड, गजणस्िर मापनमा आधाररि रहेको हजन्छ। 
अस्पिालहरूमा आई.सी.यू, पी.आई.सी.यू, एन.आई.सी.यू जस्िा अतिसघन उपचार हजने र्वभागहरू रहेका 
छन ् । िी र्वभागहरूमा दक्ष जनशजक्त नहजुँदा तबरामीको उपचारमा प्रभाव परेको छ । नारायणी 
अस्पिालको एन.आई.सी.यू. प्यासेन्ट मतनटर तनयोनेटल मोडमा सेट गनजिपनेमा एडल्ट मोडमा सेट गरेको 
पाइयो । भेजन्टलेटर चलाउन हजतमतडफायरलाई पूणिरूपमा टेम्प्रचेर प्रोब, र्हटर वायर नजोडी चलाउुँदा 
मेतसनले काम नगने देजखुँदा तबरामीको रेखदेखमा कमजोरी रहन गएको देजखन्छ ।  

26.3. स्वास््य उपकरणहरू संवेदनशील हजने भएकोले िी उपकरणको प्रकृतिअनजसार िापक्रम, आरििा र उचाइमा 
आधाररि रही जडान गनजिपने हजुँदा उपकरण सञ्चालनका लातग आवयक भौतिक पूवािधारको व्यवस्था 
हजनजपदिछ । तर.र्व.जशक्षण अस्पिालमा रहेको आर.ओ. मेतसनको समस्याले हेमोडाइलाइतसस मेतसनहरू 
तबतग्रने समस्या रहेको छ । नारायणी अस्पिाल, वीरगन्जमा र्वगि २ वषिदेजख क्याथ ल्याब जडान गनजिपने 
ठाउुँको अभावले जडान नभएको, बी.पी.कोइराला स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठानमा बायोकेतमिी कोठा सानो 
भई परीक्षण गनि कदठनाइ भएको देजखन्छ । प्रसूति गहृ थापाथलीमा रहेको अजक्सजन प्लान्ट राख्न ेठाउुँ 
नहजुँदा भवनमजतन राजखएको, अजक्सजन तसतलण्डरहरू व्यवजस्थि रूपमा नराजखएको र अटोमेर्टक चेन्जओभर 
तसष्टमले काम नगरेको अवस्था देजखुँदा अजक्सजन आपूतिि प्रणालीमा बाधा परी सेवा प्रवाहमा असर परेको 
छ । कोशी अस्पिाल, र्वराटनगरको अजक्सजन प्लान्ट पटक पटक तबग्रन गई भेजन्टलेटर, हाइफ्लो 
मेतसन, एनेस्थेतसया मेतसन र कोतभड-19 का तबरामीहरूलाई अजक्सजन आपूतिि गनि तसतलण्डर खररद गनजि 
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परेको, तसतलण्डर नपाउने अवस्थामा र्वरामीले सेवा पाउनबाट वजञ्चि हजनज परेको अवस्था तसजिना भएको 
देजखन्छ ।  

26.4. अस्पिाल प्रयोगशालाका लातग चार्हने ल्याब उपकरणहरू प्रायजसो क्लोज तसस्टमका रहेका हजन्छन ्। 

मेतसनको मूल्य न्यून राखी ररएजेन्टको मूल्य बढी कायम गदाि लामो समयसम्म सोही कम्पनीका मेतसन 
सञ्चालनमा ल्याउुँदा अस्पिाललाई नोक्सान हजने देजखन्छ । बोलपर आह्वान गदाि मेतसनको मूल्य, खपि 
हजने ररएजेन्ट र त्यसको पररणाम राखी, मूल्याङ्कन हजने गरेको छैन ।   

26.5. अन्िरार्िय मापदण्डअनजसार साना खालका मेतसनहरू प्यासेन्ट मतनटर, इसीजी मेतसन, भेजन्टलेटर को 
सरदर आयज ५ वषिको र ठूला मेतसनहरू सीटी स्क्यान, एम.आर.आई., एक्सरे, गामा क्यामेरा को आयज 
१० वषिदेजख १५ वषि रहेको देजखन्छ । स्वास््य सेवा र्वभागले प्रत्येक वषि र्वतभन्न दाि ृसंस्था वा 
तनकायहरूबाट अनजदान प्राप्त स्वास््य उकरणहरू अस्पिालहरूलाई उपलब्ध गराउने गरेको छ । 
नारायणी अस्पिालमा भेजन्टलेटरको आवयकिा नभए पतन र्वभागबाट पठाएकोमा प्रयोगमा  ल्याएको 
छैन । बी.पी.कोइराला स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठानले कोतभड-19 को लातग खररद गरेका उपकरणहरू 
प्रयोगमा ल्याएको छैन । कतिपय अस्पिालहरूमा अजक्सजन मेतसनहरू, अल्ट्रासाउण्ड, प्यासेन्ट मतनटर, 
भेजन्टलेटरलगायिका उपकरण खररद गरेकोमा प्रयोगमा नआउुँदा बेचालज अवस्थामा रहेका छन ्। आयज 
समाप्त भएका र उपयोगमा नआउने उपकरणको उजचि र्वसजिन हजन सकेको छैन।  

  अस्पिालमा उपकरण प्रातप्त, उपयोग, ममिि र सञ् चालनमा दक्ष जनशजक्तको अभावलगायिका 
समस्या देजखएकोले मापदण्डअनजसार उपकरणको प्रातप्त, उपयोग, ममिि िथा र्वसजिनलगायिका व्यवस्था 
तमलाई स्वास््य सेवाको गजणस्िरमा सजधार गनजिपदिछ ।  

27. सेवाको पहजुँच - अस्पिालले तबरामीलाई सविसजलभ िथा तछटो छररिो सेवा प्रदान गनजिपदिछ । पन्रौँ 
योजनामा स्वास््य उपचारमा व्यजक्तगि खचि 53 प्रतिशिबाट घटाई 40 प्रतिशि पजर् याउने उल्लेख छ। 
शर्हद धमिभक्त रार्िय प्रत्यारोपण केन्रमा ४४ जनाले मगृौला प्रत्यारोपण र २५० जनाले डाइलाइतसस 
सेवा नपाएको, बी.पी.कोइराला स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठानमा एम.आर.आई.मेतसन अभावले तबरामीले सेवा 
प्राप्त गनि नसकेको, रार्िय जनस्वास््य प्रयोगशालाबाट एन्टी सी.पी.भी.टेष्ट इकाइनोकोतसस एन्टीबडी टेष्ट, 
इन्सजतलन लेबल टेष्ट, एच.बी. टेष्टलगायिका परीक्षण हजन नसक्दा तनजी अस्पिाल िथा बाह्य मजलजकसम्म 
जानजपने बाध्यिा रहेको, सरकारी अस्पिालहरूमा क्यान्सरको संक्रमण िथा फैलावट पत्ता लगाउन 
आवयक पने पेट सी.टी. स्क्यान मेतसन उपलब्ध हजन नसकेकोले तबरामीलाई अन्यर रेफर गनजि परेको छ।  

अस्पिालहरूले शल्यजचर्कत्सासम्बन्धी दैतनक, मातसक र क्षरेगि िातलका ियार गरी उपलब्ध 
स्रोिको अतधकिम उपयोग गनजिपने व्यहोरा गि वषिको प्रतिवेदनमा औलँ्याइएकोमा अपेजक्षि सजधार भएको 
छैन । नागररकको मौतलकहकको रूपमा रहेको स्वास््य सेवालाई सजतनजश्चि गनि स्वास््य सेवा प्रवाहमा 
गजणात्मक सजधार गरी सेवाको सहज पहजुँचको व्यवस्था गनजिपदिछ । 

28. खेर जाने दर – प्रयोगशालामा खपि हजने केतमकल्स िथा ररएजेन्टलगायिका वस्िज अतधकिम उपयोग 
हजनेगरी खेर जाने दर िोकी उपलजब्धको नम्सि स्वीकृि गनजिपदिछ । यो वषि रार्िय जनस्वास््य 
प्रयोगशालाले केतमकल िथा ररएजेन्टको लातग रू.७ करोड ६३ लाख खचि गरेकोमा ९ देजख ६४ 
प्रतिशि, बी.पी.कोइराला स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठानले २१ देजख ९७ प्रतिशि, जी.पी.कोइराला रार्िय श्वास 
प्रश्वास केन्रले ३० प्रतिशिसम्म ररएजेन्ट िथा केतमकल नोक्सान देखाएका छन ्। केतमकल िथा 
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ररएजेन्टको खपि सम्बन्धमा नम्सि स्वीकृि गरी खेर जाने दर तनजश्चि सीमातभर राखी लागि तनयन्रण 
गनजिपदिछ ।  

29. म्याद गजज्रकेा औषतध - स्वास््य संस्थाले आपूििकबाट खररद गरेको औषतधको म्याद समाप्त भएमा, 
टजटेफज टेमा वा तबक्री नभई अतधक मौज्दाि रहेमा सम्झौिाको शििअनजसार उक्त औषतध आपूििकबाट 
प्रतिस्थापन गनजिपदिछ । यो वषि स्वास््य सेवा र्वभाग, जनस्वास््य प्रयोगशाला, रार्िय क्षयरोग केन्र, 
रार्िय एड्स िथा यौनरोग केन्रमा रू.७ करोड ९५ लाख ५२ हजारका औषतध िथा ररएजेन्टको म्याद 
समाप्त भई प्रयोगमा आउन नसक्ने अवस्था रहेकोले सम्बजन्धि तबके्रिाबाट िी औषतधको प्रतिस्थापन 
गनजिपदिछ । 

30. प्रयोगर्वहीन सामग्री - मानतसक अस्पिालले कोतभड-१९ रोकथाम, तनयन्रण िथा उपचारको लातग २५ 
शय्याको हाई तडपेन्डेन्सी यजतनट तनमािणको लातग दजई आपूििकबाट १२ प्रकारका स्वास््य उपकरण 
खररद गरी रू.१ करोड २८ लाख १८ हजार भ जक्तानी ददएको छ । अस्पिालले खररद गरेको स्वास््य 
सामग्री प्रयोगर्वहीन अवस्थामा रहेको छ । सामग्री खररद गरी मौज्दाि राख्न ेपदातधकारीलाई जजम्मेवार 
बनाउनजपदिछ । 

• राजस्व िथा भ जक्तानी 
31. मूल्य अतभवरृ्र्द्कर - मूल्य अतभवरृ्र्द् कर तनयमावली, २०५३ को तनयम ६(ग) मा सरकारी तनकाय वा 

नेपाल सरकारको पूणि वा आंजशक स्वातमत्व भएको संघ संस्थाले ठेक्का सम्झौिा वा करारअन्िगििको 
रकम आपूििकलाई भ जक्तानी गदाि मूल्य अतभवरृ्र्द् करबापिको ५० प्रतिशि रकम तनजको नामबाट 
सम्बजन्धि राजस्व शीषिकमा जम्मा गरी बाुँकी रकम मार भ जक्तानी गने व्यवस्था छ । यो वषि 
स्वास् ्य िथा जनसंसख्या मन्रालय, कोशी अस्पिाल, बी.पी.कोइराला स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठान, शजक्रराज 
ट्रर्पकल िथा सरुवा रोग अस्पिाल लगायि १२ तनकायले रू.२ करोड २० लाख ८ हजार मूल्य 
अतभवरृ्र्द् कर आपूििकलाई नै भ जक्तानी गरेको छ । उक्त रकम राजस्व दाजखला हजनजपदिछ ।  

मूल्य अतभवरृ्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा ५ मा िोर्कएको वस्िज वा सेवामा मार कर लाग्ने 
उल्लेख छ । शजक्रराज ट्रर्पकल िथा सरुवा रोग अस्पिालमा यो वषि १३ आपूििकले र्वतभन्न मालसामान 
आपूतिि गदाि रू.१ करोड ९० लाख ८० हजारको बीजक जारी गरेकोमा सोमा मूल्य अतभवरृ्र्द् करसमेि 
रू.२ करोड १९ लाख ३१ हजार भ जक्तानी गरी रू.२८ लाख ५१ हजार बढी भ जक्तानी ददएको छ। 
त्यसैगरी दफा ५ अनजसार सेतनटाइजर, इथानेलमा मूल्य अतभवरृ्र्द् कर छजट भए िापतन ६ आपूििकलाई 
रू.२२ लाख १८ हजार करसमेि भ जक्तानी ददएको छ । उक्त रकम असजल हजनजपदिछ। 

32. पूवितनधािररि क्षतिपूतिि - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२१ मा तनमािण व्यवसायी, 
आपूतििकिाि, परामशिदािा वा सेवा प्रदायकको र्ढलाइका कारण खररद सम्झौिामा िोर्कएको म्यादमा सम्पन्न 
हजन नसकेमा पूवितनधािररि क्षतिपूतिि तलनजपने व्यवस्था छ । यो वषि स्वास््य सेवा र्वभाग, बी.पी.कोइराला 
स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठान, भरिपजर अस्पिाल, बी.पी.कोइराला क्यान्सर अस्पिाललगायि ११ तनकायले 
समयमा कायि सम्पन्न नगने आपूतििकिाि, तनमािण व्यवसायीबाट रू.४ करोड २२ लाख ३६ हजार पूवितनधािररि 
क्षतिपूतिि असजल गरेका छैनन ्। उक्त रकम सम्झौिाको शििबमोजजम असजल गनजिपदिछ ।  
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33. पाररश्रतमक कर - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७ मा पाररश्रतमक भ जक्तानी गदाि पाररश्रतमक कर 
कट्टा गनजिपने व्यवस्था छ । यो वषि स्वास् ्य सेवा र्वभाग, शजक्रराज ट्रर्पकल िथा सरुवा रोग 
अस्पिालसमेि ९ तनकायले पाररश्रतमक भ जक्तानीमा रू.३६ लाख ५५ हजार कर कट्टी गरेका छैनन।् 
उक्त रकम असजल गनजिपदिछ ।  

34. बढी भ जक्तानी - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ को तनयम ३९ (१०) 
मा कज नै रकमको भ जक्तानी ददुँदा रीि पजगे नपजगेको जाुँच गनजिपने व्यवस्था छ । यो वषि स्वास््य सेवा 
र्वभाग, बी.पी.कोइराला स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठान, शजक्रराज ट्रर्पकल िथा सरुवा रोग अस्पिाललगायि 
१४ तनकायले तबलभन्दा बढी रू.२ करोड ७२ लाख ६ हजार भ जक्तानी गरेका छन ्। बढी भ जक्तानी 
भएको रकम असजल गनजिपदिछ ।  

35. सजञ्चि कोष दाजखला - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ को तनयम ४५ 
मा आतथिक वषिको अजन्िममा खचि नभई बाुँकी रहेको रकम संघीय सजञ्चि कोष र्फिाि गनजिपने उल्लेख छ। 
यो वषि बी.पी.कोइराला स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठान, नारायणी अस्पिाल, स्वास््य िातलम केन्र, रार्िय 
एड्स िथा यौन रोग तनयन्रण केन्रले वषािन्िमा बाुँकी रहेको रू.१६ करोड ४९ लाख ९१ हजार 
सजञ्चि कोष र्फिाि नगरेकोले उक्त रकम राजस्व खािामा दाजखला गनजिपदिछ ।  

36. र्वगिको भ जक्तानी - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ को तनयम ३९ 
(१३) मा चालज वषिको बजेटले नखाम्ने गरी आगामी वषि भ जक्तानी ददनजपने भए भ जक्तानी ददन बाुँकीको 
कच्चावारी प्रमाजणि गराई आगामी वषिको वार्षिक कायिक्रममा समावेश गराउनजपने व्यवस्था छ । यो 
वषि स्वास््य सेवा र्वभाग, स्वास््य बीमा बोडि, बी.पी. कोइराला स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठानलगायि ७ 
तनकायले र्वगिको भ जक्तानी ददन बाुँकी रू.९ करोड ५४ लाख २२ हजार वार्षिक बजेट िथा कायिक्रममा 
समावेश नगरी भ जक्तानी गरेका छन ्। र्वगि वषिको भ जक्तानी ददुँदा चालज वषिको कायिक्रममा प्रभाव पने 
भएकोले वार्षिक बजेट िथा कायिक्रममा समावेश गरेर मार दार्यत्व भ जक्तानी गनजिपदिछ । 

37. सोझै खररद - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा प्रतिस्पधाि सीतमि हजने गरी टजक्रा पारी 
खररद गनि नहजने उल्लेख छ । जनस्वास््य प्रयोगशाला, बी.पी. कोइराला स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठान, 
कोशी अस्पिाललगायि १० तनकायले स्वास््य उपकरण, कायािलय सामानलगायिका सामग्री प्रतिस्पधाि 
नगराई रू.२७ करोड ६५ लाख ७६ हजारको औषतधलगायिका सामान सोझै खररद गरेका छन । 
प्रतिस्पधाि बेगरको खररदमा तनयन्रण  गनजिपदिछ ।  

38. केसको आधारमा भ जक्तानी - कोरोना भाइरस (कोतभड-१९) को संक्रमणको उपचारबापि अस्पिाललाइि 
अनजदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी आदेश, २०७७ को दफा ७ मा सूचीकृि अस्पिाललाई प्रतिकेशको 
आधारमा िोर्कएको रकम अनजदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । मन्रालयले स्वास््य सूचना प्रणालीको 
र्ववरणको आधारमा ४२ सूचीकृि अस्पिाललाई रू.५५ करोड ९५ लाख ९८ हजार अनजदान उपलब्ध 
गराउने तनणिय गरेकोमा यो वषि रू.४२ करोड २२ लाख ६८ हजार भ जक्तानी गरी रू.१३ करोड ७३ 
लाख ३० हजार भ जक्तानी गनि बाुँकी देखाएको छ । मन्रालयले कोतभड-१९ तबरामीको लातग २१ 
ददनसम्मको केशवाइज अनजदान ददने व्यवस्था भए पतन सोभन्दा बढी ददनको समेि शोधभनाि गरेको 
देजखयो । अस्पिालले तबरामी वा सेवाग्राहीबाट समेि शजल्क नतलएको सजतनजश्चि हजन अनजदान खचि र 
सोको प्रगति र्ववरण तलई अनजगमन गनजिपदिछ। 
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39. अजक्सजन प्लाण्ट -  नारायणी अस्पिालले अजक्सजन प्लाण्ट स्थापनाको लातग रू.२ करोड ९३ लाख ८० 
हजारको लागि अनजमान स्वीकृि गरी बोलपरबाट छनोट भएको एक आपूििकसुँग २०७८।३।३१ 
सम्म कायि सम्पन्न गनि रू.२ करोड ८२ लाख ५० हजारको खररद सम्झौिा भएकोमा तनजले सम्झौिा 
अवतधमा प्लाण्ट स्थापना गनि नसकेको कारण २०७८ चैर मसान्िसम्म म्याद थप गरेको छ । र्वशेष 
पररजस्थतिको प्रर्क्रयाबमोजजम खररद सम्झौिा गरेकोमा िोकेको समयावतधमा प्लाण्ट जडान नभएको 
कारण सेवा प्रवाहमा असर पनि गएको छ । अस्पिालले यो वषि अजक्सजन र्फतलङमा रू.१ करोड १ 
लाख ६१ हजार र तसतलण्डर खररदमा रू.१० लाखसमेि रू.१ करोड ११ लाख ६१ हजार खचि गरेको 
छ । अजक्सजन प्लाण्ट तनमािणको कायि समयमै सम्पन्न गरी यस्िो खचिमा तनयन्रण गनजिपदिछ। 

40. र्वशेष पररजस्थतिको खररद - नारायणी अस्पिालले कोतभड महामारी तनयन्रण िथा उपचारको लातग 
साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १४५ अनजसार ७ ददनको समय ददई साविजतनक सूचना 
प्रकाशन गरेको र ६ प्रकारका स्वास््य उपकरण खररदको लातग रू.२१ करोड १२ लाख ७० हजारको 
प्रस्िाव २०७८।२।२८ मा स्वीकृि गरेको छ । 

मजन्रपररषद्ले २०७७।१०।११ मा कोतभड-१९ को कारण भएको बन्दाबन्दीले सम्पन्न हजन 
नसकेका सम्झौिाको अवतध ठेक्का स्वीकृि गने अतधकारीले ६ मर्हना म्याद थप गनि सक्ने तनणिय गरेको 
छ । अस्पिालले कोतभड-१९ महामारीको प्रभाव तनयन्रण गनि साविजतनक खररद तनयमावलीबमोजजम 
र्वशेष पररजस्थतिको खररदसम्बन्धी प्रावधानबमोजजम ७ ददनको अवतध ददई बोलपर माग गरेको र 
एच.डी.यू. िथा आई.सी.यू.का  सामग्रीहरू १५ ददनतभर आपूतिि गनजिपने व्यहोरा बोलपरको सूचनामा नै 
उल्लेख गरेको छ । अस्पिालले यो वषि उपकरण आपूतििसम्बन्धी खररद सम्झौिा गरेकोमा एक मार 
आपूतिि भई बाुँकी  सामग्री आपूतिि गनि २०७८ चैर मसान्िसम्म म्याद थप गरेको पाइयो । कोतभड-
१९ को उपचारको लातग एच.डी.यू., आई.सी.यू. सेटअप, अजक्सजन प्लाण्ट जडानलगायि संवेदनशील 
एवं र्वशेष पररजस्थतिको खररदलाई अन्य प्रकृतिको खररद सरह म्याद थप गनजि उपयजक्त देजखएन । 

स्वास््य सेवा र्वभाग 

सबै वगि, क्षरे र समजदायका नागररकको स्वास््य सेवामा पहजुँच र सेवाको उपलब्धिा सजतनजश्चि गदै 
गजणस्िरीय स्वास््य सेवा प्रदान गनि, नीति तनमािणलगायिका कायिमा स्वास््य िथा जनसंख्या मन्रालय िथा पोषण, 
र्वस्िाररि खोप, उपकरणहरू, पररवार तनयोजनसम्बन्धी औषतध एवं साधनहरूको र्विरणमा स्वास््य संस्थालाई 
सहयोग र सहजीकरण गने उदे्दयले र्वभागको स्थापना भएको हो । 

41. भवन तनमािण िथा उपकरण खररद - स्वास््य सेवा र्वभागलाई यो वषि के.एफ.डब्लू., जमिनीबाट 
गैरआवासीय भवन तनमािण शीषिकमा डडेल्धजरा जजल्लामा केन्रीयस्िरको अस्पिाल तनमािण िथा र्वतभन्न 
जजल्लामा स्वास््य भवन तनमािण गनि र मेतसनरी औजार खररदको लातग रू.५२ करोड ४३ लाख प्राप्त 
भएकोमा खचि नहजुँदा प्रगति शून्य देजखएको छ । र्वभागले प्राप्त बजेट खचि गरी उपलजब्ध हातसल गनि 
कायियोजना बनाई सोको कायािन्वयन गनजिपदिछ ।  

42. खोपको उपयोग  - र्वतभन्न खोप दािाबाट अनजदानमा प्राप्त िथा र्वभागले खररद समेि गरी नेपाल 
सरकारले तनःशजल्क रूपमा लगाउुँदै आएको छ । यस्िो खोप ददुँदा खोप िातलका तनधािरण गरी खोप 
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लगाउने र प्राप्त भएका खोपहरू खेर नजाने गरी व्यवस्थापन गनजिपदिछ । यो वषि उपयोग भएको र खेर 
गएको खोपको जस्थति देहायअनजसार छ: 

खोपको नाम खेप लगाएको संख्या खचि भएको संख्या खेर गएको संख्या खेर गएको प्रतिशि 

बी.सी.जी. 562698 2658096 2095398 78.8 

पेन्टा डी.पी.टी. 1625862 2090014 464152 22.2 

दादजरा रुवलेा 992404 1919937 927533 48.3 

पोतलयो (ओ.पी.भी.) 1532750 1996264 463514 23.2 

जे.ई. 502962 939408 436446 46.5 

टी.डी. 733671 1147004 413333 36.0 

खोप कायिक्रम तमिव्ययी र कज शल रूपमा सञ्चालन नभएकोले प्राप्त भएको खोप अस्वभार्वक 
रूपमा खेर गएको देजखन्छ । खोप तलने िातलका बनाई व्यवस्थापन गनजिपने व्यहोरा गि र्वगि वषिदेजख 
औलं्याउुँदै आएकोमा यो वषि पतन सजधार भएको छैन । यस्िो नोक्सानीलाई तनयन्रण गरी स्रोि र 
साधनको तमिव्ययी रूपमा पररचालन गनजिपदिछ । 

43. सह–र्वत्तीयकरण - मन्रालय िथा गाभी फण्डलगायिको सह–र्वत्तीय व्यवस्थाअन्िगिि गाभी फण्डबाट 
प्राप्त हजने रकमबाट खररद गनजिपने औषतधको रकम यजतनसेफलाई भ जक्तानी ददई सोमाफि ि ्खररद गनेगरेको 
छ । यो वषि सोही व्यवस्थाअन्िगिि यजतनसेफलाई पेकी जनाई रू.7 करोड ९० लाख ९३ हजार 
भ जक्तानी गरेकोमा सो पेकी फस्यौट भएको पाइएन । बजेट प्रणालीबाट हजने खररद दाि ृतनकायबाट 
गराउने कायि मनातसब देजखएन ।  

44. खोप कोष पररचालन - खोप ऐन, २०७२ को दफा २१ ले खोप कायिक्रमको र्वकास गनि खोप कोषको 
व्यवस्था गरेको छ । सो कोषमा यो वषिसम्म रू.1९ करोड २८ लाख ३ हजार मौज्दाि रहेको छ। 
कोष सञ्चालनसम्बन्धी कायिर्वतध ियार गरी कोषको पररचालन गनजिपदिछ । 

45. अतधक पेकी - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ को तनयम ४७ मा 
कायिक्रम सञ्चालन गदाि लागि अनजमान ियार गरी आवयक पने रकम मार पेकी ददनजपने उल्लेख 
छ। र्वभागले स्वीकृि बजेटबमोजजम कायिक्रम बाुँडफाुँट नगरी एकमजष्ट रूपमा कमिचारीलाई पेकी ददने 
गरेको छ । एकै प्रकारका कायिक्रम र्वतभन्न स्थान र समयमा गनजिपने, एकै कमिचारीको नाममा 
आवयकिाभन्दा बढी पेकी ददुँदा समयमा कायि सम्पन्न नहजने र कतिपय स्थानमा कायिक्रम सञ्चालन 
नै नभई पेकी रकम र्फिाि हजने गरेको छ । यो वषि २९ कमिचारीलाई ददएको कायिक्रम पेकी रू.४ 
करोड ४८ लाख ३० हजारमध्ये रू.१ करोड ७७ लाख ४६ हजार खचि नभई र्फिाि भएको छ । 
प्रत्येक कायिक्रमको लातग प्रस्िाव र लागि अनजमान ियार गरी आवयक रकम मार पेकी  तलने ददने 
गनजिपदिछ। 

46. स्वास््य उपकरण ममिि - र्वभागले २०७३।७४ मा र्वतभन्न ३ लटमा ७२ जजल्लाका स्वास््य संस्थामा 
रहेका मेतसन उपकरण ४ वषिसम्म ममिि गने गरी रू.५३ करोड ६५ लाख ६० हजारमा ३ सेवा 
प्रदायकसुँग सम्झौिा गरेकोमा लट-१ को २०२० जनवरी र लट-२ को २०२० जजलाईमा सम्झौिा 
अवतध समाप्त भए िापतन ित्पश्चाि ्म्याद थप भएको छैन । लट १ र २ को ममिि कायिमध्ये सम्झौिा 
अवतधमा ६२.५ प्रतिशि मार कायिसम्पन्न भई रू.२५ करोड २३ लाख ५१ हजार भ जक्तानी भएको 
छ। लट ३ को २०७८ आषाढ मसान्िसम्मको लातग म्याद थप भई ७५ प्रतिशि ममिि सम्पन्न 
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गरेकोले रू.१४ करोड ३० लाख ६० हजार भ जक्तानी भएको छ । सम्झौिाअनजसार कायिसम्पन्न नगने 
सेवा प्रदायकलाई साविजतनक खररद तनयमावलीबमोजजम कारबाही गनजिपदिछ । 

साथै यो वषि ३ लटको ममिि कायि गरेबापि रू. ५ करोड ७ लाख ८१ हजार भ जक्तानी ददुँदा 
ठेक्का सम्झौिामा उजल्लजखि मेतसनको पररमाणभन्दा बढी पररमाणको ममिि कायि गरेको जनाई रू.१ 
करोड १७ लाख ९१ हजार भ जक्तानी ददएकोले सम्बजन्धि सेवा प्रदायकबाट असजल गनजिपदिछ ।  

47. भवन तनमािण - र्वभागले आधजतनक केन्रीय भ्याजक्सन स्टोर तनमािण कायिको लातग रू.१२ करोड ६३ 
लाख ३६ हजारको लागि अनजमान स्वीकृि गरी एक तनमािण व्यवसायीसुँग रू.८ करोड ४० लाख २१ 
हजारमा २ वषितभर तनमािण कायिसम्पन्न गनि २०७६।११।३० मा सम्झौिा गरेको देजखयो। 
सम्झौिाअनजसार तनमािण व्यवसायीले तनमािण कायि शजरु गदाि जग खन्ने क्रममा लेदो माटो भेर्टएकोले संघीय 
भवन तनमािण र्वभागबाट माटो परीक्षण गराउुँदा भवनको तडजाइन पररवििन गरी रू.१३ करोड ६३ लाख 
८२ हजारको संशोतधि लागि अनजमान स्वीकृि गरी रू.९ करोड २३ लाख ७८ हजारमा सम्झौिा संशोधन 
गरी २०७८।७।२८ मा कायािदेश ददएको छ । खररद सम्झौिा गरेको एक वषिपतछ माटो परीक्षण गरी 
भवनको ररतडजाइन र संशोतधि लागि अनजमानबमोजजम नयाुँ सम्झौिा गदाि शजरु सम्झौिा रकमभन्दा रू.८३ 
लाख ५८ हजार लागि बढेको छ ।  

48. लागि अनजमान - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ११ बमोजजम मालसामानको लागि 
अनजमान ियार गनजिपदिछ । र्वभागले २०७६।७७ मा पोर्षलो पीठो १३ लाख प्याकेट खररदको लातग 
प्रतिप्याकेट मूल्य अतभवरृ्र्द् करबाहेक रू.३०।३६ कायम गरी २०७६।९।८ मा लागि अनजमान 
स्वीकृि गरी बोलपर आव्हान गरेकोमा पेस भएका ३ बोलपर लागि अनजमानभन्दा बढी कबोल गरेको 
कारण अस्वीकृि गरेको छ । सोही अवतधमा यजतनसेफले प्रतिप्याकेट रू.३०।९० मा आपूतिि गरेको 
उक्त सामानको संशोतधि लागि अनजमान प्रतिप्याकेट रू.४२।- कायम गरी एक आपूििकले कबोल 
गरेको प्रति प्याकेट रू.३९।८९ को दररेटलाई स्वीकृि गरी रू.५ करोड १८ लाख ८७ हजार भ जक्तानी 
ददएको छ । र्वदेशबाट आयाि हजने वस्िजको लागि अनजमान अन्िरािर्िय बजार मूल्य, उत्पादक कम्पनीको 
मूल्य िथा समान प्रकृतिका संस्थाबाट वास्िर्वक मूल्य तलई लागि अनजमान ियार गनजिपनेमा अन्िरािर्िय 
मूल्यसुँग मेल नखाने गरी लागि अनजमान ियार गरी प्रचतलि बजार मूल्यभन्दा बढी मूल्यको बोलपर 
स्वीकृि गरी नेपाल सरकारलाई रू.१ करोड १६ लाख ८७ हजार बढी व्ययभार पारेको देजखएकोले 
यस सम्बन्धमा छानतबन गरी सम्बजन्धि पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनजपदिछ । 

49. जमानि जफि - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५९ (७) मा साविजतनक तनकायसुँग खररद 
सम्झौिा गनेले सम्झौिाबमोजजम कामको प्रगति नगरेमा साविजतनक तनकायले त्यस्िो सम्झौिा जजनसजकै बखि 
अन्त्य गरी सो काम बापि राजखएको जमानि जफि गरी दफा ६३ बमोजजम कालोसूचीमा राख्न साविजतनक 
खररद अनजगमन कायािलयमा लेखी पठाउनजपने व्यवस्था छ । र्वभागले २०७३।७४ मा ७ लाख प्याकेट 
पोर्षलो पीठो खररदको लातग एक आपूििकसुँग भारिीय रूपैयाुँ १ करोड ३९ लाख १६ हजारमा सम्झौिा 
गरी २०७४।४।२३ मा प्रिीिपर खोलेको छ । सम्झौिामा पर्हलो लट ३ लाख ५० हजार प्याकेट 
प्रिीिपर खोलेको ९० ददनतभर र दोस्रो लटमा ३ लाख ५० हजार प्याकेट १५० ददनतभर आपूतिि गरी 
सक्नजपने व्यवस्था छ । पर्हलो लट आपूतिि गरेको र दोस्रो लटमा आपूतिि गरेको सामान गजणस्िरहीन भएको 
जनाई र्वभागले स्वीकार गरेको देजखएन । दोस्रो लटको सामान पजन: आपूतिि गनि थप समय लाग्ने देजखएकोले 
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बाुँकी सामान आपूतिि नगने गरी सम्झौिा अन्त्य गरेको छ । आपूतििकिािको कारणबाट सम्झौिाबमोजजमको 
कायि सम्पन्न हजन नसकेकोमा तनजको कायिसम्पादन जमानि भारिीय रूपैयाुँ ७ लाख २७ हजार जफि गरी 
कालोसूचीमा राख्न साविजतनक खररद अनजगमन कायािलयमा लेखी पठाउनजपनेमा सोसम्बन्धी कारबाही गरेको 
देजखएन । ऐनको व्यवस्थाबमोजजम कारबाही नगरी सम्झौिाको अन्त्य गरेको उजचि देजखएन । 

50. र्वपन्न नागररक औषतध उपचार कोष - र्वपन्न नागररक औषतध उपचार कोष तनदेजशका, २०७५ को बजुँदा 
नं.३ मा आतथिक रूपले र्वपन्न नागररकलाई र्वतभन्न ८ रोगको उपचार गराउुँदा मगृौला प्रत्यारोपणका 
लातग बढीमा ४ लाखसम्म र  अन्य रोगका लातग रू.१ लाख ५० हजारसम्म आतथिक सहयोग ददने 
व्यवस्था छ। उक्त रोगहरूका लातग सम्बजन्धि पातलका र प्रशासनको तसफाररसमा आतथिक रूपमा र्वपन्न 
भएको प्रमाजणि कागजािका आधारमा वा गररब पररवार पररचय परका आधारमा िोर्कएका सूचीकृि 
अस्पिालबाट सो रकम बराबरको औषतध उपचार सेवा पाउने व्यवस्था छ । र्वगि िीन वषिमा उपचार 
गराएका तबरामी र शोधभनाि भएको रकम देहायबमोजजम छः    

                                                           (रू. हजारमा) 

क्र. सं. रोग 
२०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८ 

तबरामी संख्या भ जक्तानी रकम तबरामी संख्या भ जक्तानी रकम तबरामी संख्या भ जक्तानी रकम 
१ मगृौला ५६६५ १,११,७४,७२ ७६२४ १,०९,५६,११ ६९८९ १,०४,१९,४० 

२ क्यान्सर ३७१२१ ६१,९०,३६ ३४६६७ ५२,६९,३४ १५१८७ ६४,१३,३३ 
३ मजटजरोग ६८२८ ४४,९८,२३ ५७६१ ३६,४४,४० ४४१८ ३५,२९,०६ 
४ हेड इन्जजरी ७६१ ५,५०,७० ८४० ४,१४,३० ६०६ ४,०५,८० 
५ स्पाइनल इन्जजरी १५४७ ५,३९,३६ १८५६ ५,६२,८९ ८८१ ४,८०,०९ 
६ पार्कि न्सन्स ३७७ १९,८५ ३६४ १६,७९ ९३ ९,२९ 
७ अल्जाइमसि १२१ ६,६० ११७ ७,६१ ३२ ४,९१ 
८ तसकलसेल एतनतमया १०२६ ६२,८० ३८०३ ६४,११ ११४० ७३,९४ 
 जम्मा ५३३३० २,३०,४२,६२ ५४,८८६ २,०९,३५,५५ २९,३४६ २,१३,३५,८२ 

      यो वषि र्वभागले सेवा प्रवाह गने अस्पिालहरूको अनजगमन गदाि तबरामीलाई डायलातसस गने 
कोठाहरू सानो भएको, तबरामीको फाइलहरू अद्यावतधक नगरेको, जचर्कत्सक र नसिको पूणिरूपमा व्यवस्था 
नभएको, भएकोमा पतन िातलम प्राप्त नभएका, मेतसनहरू पयािप्त नभएको र मेतसन भएकोमा पतन पूणि 
सञ्चालन गनि नसकेको, हेमोडायलातसस कक्षमा कम्प्यजटर, र्प्रन्टर र स्क्यानर मेतसन नभएको, फोहोरमैलाको 
उजचि व्यवस्थापन गनि नसकेको, आवयक औषतधहरू अस्पिाल फामेसीमा नभएको जस्िा समस्याहरू 
देजखएका छन । सूचीकृि अस्पिालहरूमा उजल्लजखि समस्यामा देजखएकोले सजधार गनजिपदिछ ।  

र्वपन्न नागररकको पररचयपर उपलब्ध गराउने, रोगको र्वश्लषेण गरी लागि रकम पररमाजिन 
गने, स्थानीय िहमा र्वपन्न पररवार पर्हचानका लातग उपयजक्त संयन्र बनाउने, स्थानीय िहसम्म सचेिना 
कायिक्रम सञ्चालन गदै स्वास््य बीमा कायिक्रमसुँग आबर्द् गरी र्वपन्न नागररक र स्वास््य सेवा एकर्द्ार 
प्रणालीबाट उपलब्ध गराउनजपदिछ । 

51. सफ्टवेयर - स्वास््य संस्थाले ददने सेवाहरूको बारेमा नागररकले सूचनाको पहजुँचबाट उपचारको लातग 
स्वास््य संस्था छनोट सजतनजश्चि गने उदे्दयले "मेरो अस्पिाल" एप्स तनमािण िथा तबरामीहरूको उपचार 
सम्बन्धी सम्पूणि र्ववरण र्वद्यजिीय प्रणालीमा राखी ररयल टाइममा तबरामीको उपचारसम्बन्धी ि्याङ्क 
िजरुन्ि उपलब्ध गराई स्िरीय उपचार गने प्रणालीको र्वकास गनि 'इलेक्ट्रोतनक हेल्थ रेकडि' सफ्टवेयर 
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तनमािण गरेबापि एक परामशिदािालाई सम्झौिाबमोजजम रू.४९ लाख ६० हजार भ जक्तानी ददए िापतन 
सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याएको छैन । सरकारी, गैरसरकारी, सामजदार्यक िथा तनजी स्वास््य संस्थाबाट 
प्रदान गररने स्वास््य सेवाको गजणस्िरलाई सजधार गनि स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई 
आधजतनकीकरण, गजणस्िरीय एवं प्रर्वतधमैरी बनाई एकीकृि स्वास््य सूचना प्रणालीको र्वकास गनि तनमािण 
भएका सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउनजपदिछ । 

52. कोतभड-१९ खचि - यो वषि मन्रालय र मािहिका तनकायबाट कोतभड-१९ महामारी रोकथाम, तनयन्रण 
र उपचारको लातग भएको खचि रू.१० अबि ७३ करोड २२ लाखमध्ये कायािलय सञ्चालनमा रू.२६ 
करोड ७८ लाख, कायिक्रम खचिमा रू.१ अबि १५ करोड ६५ लाख, सशिि अनजदानमा रू.४ अबि ४ 
करोड ९ लाख, औषतध खररदमा रू.४ अबि ७१ करोड ३५ लाख र पजुँजीगििफि  रू.५५ करोड ३५ 
लाख खचि भएको देजखन्छ । महालेखा तनयन्रक कायािलयले पेस गरेको केन्रीय र्ववरणअनजसार रू.१० 
अबि ७१ करोड ३४ लाख खचि भएको देजखन्छ । मन्रालय र महालेखा तनयन्रक कायािलयको खचिमा 
रू.१ करोड ८८ लाख फरक परेकोले सोको र्हसाब तमलान गनजिपदिछ ।  

53. कोरोना खोप प्रातप्त - महामारीको अवस्थामा नेपाल सरकारले २०७७।९।२० मा खोप खररदको 
अवधारणा स्वीकृि गरी २ करोड १८ लाख नागररकलाई कोरोना र्वरुर्द् खोप लगाउने मागिददशा 
स्वीकृि गरेको छ । दाि ृ तनकाय, कोभ्याक्स सजर्वधा, अन्य अनजदान र नेपालले खररद गरेको २५ 
जनवरी २०२२ सम्मको प्रातप्त जस्थति तनम्नानजसार छः       

(खोप डोजमा) 

क्र.सं खोपको र्ववरण खररद  
कोभ्याक्स सजर्वधामा 

प्राप्त 
दाि ृतनकायबाट 
अनजदान प्राप्त 

जम्मा 

१ कोतभतसल्ड २०,००,००० ६३,८७,००० ११,००,००० ९४,८७,००० 
२ भेरोतसल १,५९,३६,४०० – ३८,००,००० १,९७,३६,४०० 
३ जोन्सन एण्ड जोन्सन – – ३७,११,५०० ३७,११,५०० 
४ फाइजर – ७,६५,१८० – ७,६५,१८० 
५ मोडनाि १६,६०,८०० ३६,५१,२०० – ५३,१२,००० 
६ अस्ट्रोजेतनका – ७,१६,१०० २३,२१,४६० ३०,३७,५६० 

 जम्मा १,९५,९७,२०० १,१५,१९,४८० १,०९,३२,९६० ४,२०,४९,६४० 

उजल्लजखि र्ववरणअनजसार कज ल प्राप्त भएको ४ करोड २० लाख ४९ हजार ६४० डोज 
खोपमध्ये ४६.६० प्रतिशि खररद गरेको, २७.४० प्रतिशि कोभ्याक्स सजर्वधामा उपलब्ध भएको र २६ 
प्रतिशि र्वतभन्न दािरृािले अनजदानमा उपलब्ध गराएको देजखन्छ । प्राप्त खोपमध्ये ४६.९४ प्रतिशि 
भेरोतसल्ड २२.५६ प्रतिशि कोतभतसल्ड र अन्य ३०.५ प्रतिशि पररमाणको खोप प्राप्त भएको छ । यो 
वषि भारिको एक कम्पनीबाट कोतभतसल्ड र चीनको एक कम्पनीबाट भेरोतसलसमेि ६० लाख डोज 
खोप खररद गरेको छ ।  

54. खोप प्रातप्त, खचि र मौज्दाि - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ को तनयम 
१०० मा कायािलयले खररद गरेको िथा वस्िजगि सहायिाको रूपमा प्राप्त मालसामानको पररमाण र 
मूल्यसमेि खजलाई जजन्सी से्रस्िा अद्यावतधक राख्नजपने व्यवस्था छ ।र्वभागबाट प्राप्त र्ववरणअनजसार 
जनवरी, २०२२ सम्म कोतभड–१९ र्वरुर्द् ६ प्रकारका खोप खररद र र्वतभन्न दाि ृतनकायबाट अनजदानमा 
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समेि ४ करोड २० लाख ४९ हजार ६४० डोज प्राप्त भएकोमा सो अवतधमा ३ करोड २२ लाख १३ 
हजार ३३६ डोज खचि भएको देजखन्छ । जसअनजसार ९८ लाख ३६ हजार ३०४ डोज मौज्दाि 
हजनजपनेमा ७३ लाख ६७ हजार ६०० डोज मौज्दाि रहेको छ । र्वभागमा सो अवतधमा २४ लाख 
६८ हजार ७०४ डोज खोप घटी मौज्दाि देजखएको छ । सोही अवतधको छानतबन प्रतिवेदनमा खोप 
प्रातप्तबाट खचि घटाउुँदा ४ लाख ५५ हजार डोज बढी मौज्दाि उल्लेख गरेकोले खोपको वास्िर्वक 
मौज्दाि यर्कन गनि सर्कएन । तनययमावलीअनजसार जजन्सी से्रस्िा दजरुस्ि गनजिपदिछ ।  

55. अजक्सजन प्लाण्ट - कोतभड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ को दफा २६ मा कोतभड-१९ 
को रोकथाम तनयन्रण, तनदान र उपचारमा आवयक पने औषतध, उपकरण अन्िरािर्िय संस्थासुँग नेपाल 
सरकारले स्वीकृि गरेको स्पेतसर्फकेसन र दररेटको आधारमा सोझै खररद गनिसक्ने व्यवस्था छ । 
स्वास््य सेवा र्वभागले यो वषि साि प्रदेशमा अजक्सजन जेनेरेसन प्लाण्ट र एक हजार थान कन्सन्टे्रटसि 
खररद गनि यजनाइटेड नेशनल अर्फस अफ प्रोजेक्ट सतभिसले पेस गरेको प्रारजम्भक लागि अनजमानको 
आधारमा उक्त संस्थालाई अमेररकी डलर ४५ लाख १७ हजार ३७८ भ जक्तानी ददएको छ । सो संस्थाले 
पेस गरेको लागि अनजमानमा कजन्टन्जेन्सी, व्यवस्थापन र अप्रत्यक्ष खचिबापि अमेररकी डलर ८ लाख 
३१ हजार ७७८ समावेश गरेकोले नेपाल सरकारलाई अतिररक्त व्ययभार परेको छ ।  

अजक्सजन जेनेरेसन प्लाण्ट नेपालको एक आपूििकसुँग अमेररकी डलर १९ लाख ३० हजार 
६०० मा खररद गरेको र्ववरण उक्त कोषले ददए पतन लागि अनजमानमा उल्लेख भएको अमेररकी डलर 
२० लाख १४ हजार ६०० खचि लेखेकोले अमेररकी डलर ८४ हजार बढी खचि दाबी गरेको, शेड 
कन्स्ट्रक्सनमा अमेररकी डलर १ लाख ७५ हजार प्रस्िाव गरेकोमा अमेररकी डलर १ लाख ६३ हजार 
मार खचि लाग्ने जानकारी गराएको, अजक्सजन जेनेरेसन प्लाण्ट खररदमा १ वषि कजम्प्रहेजन्सभ र ५ वषि 
कन्जजमेबल वारेन्टी रहेकोमा सञ्चालन र ममििमा दजई वषिको लातग अमेररकी डलर २ लाख ९४ हजार 
भ जक्तानी ददएको छ । सेवा प्रदायकसुँगको सम्झौिामा प्रस्िाव गरेको रकममध्ये तबतडङ प्रर्क्रयाबाट 
भ जक्तानी हजुँदा वास्िर्वक खचिको आधारमा र्हसाब गने उल्लेख भएकोले वास्िर्वक खचि यर्कन गरी बाुँकी 
रहेको रकम र्फिाि गनजिपदिछ ।  

संस्थासुँग २०७८।२।४ मा भएको सम्झौिाबमोजजम अजक्सजन जेनेरेसन प्लाण्ट र १ हजार 
सेट अजक्सजन कन्सन्टे्रटर खररद कायि २०७८।५।५ सम्म सम्पन्न गने उल्लेख भएकोमा 
२०७८।१०।१० सम्म पतन हेटौंडा र पोखरामा ट्रान्सफमिर जडान नभएको, दमकमा ट्रान्सफमिर र 
इलेजक्ट्रकल कनेक्सन नभएको, सजखेिमा भोल्टेज घटबढका कारण प्लाण्ट जडान नभई सञ्चालनमा 
आएको छैन। हाल कोतभडको असर क्रमशः सामान्य भएकोले ७ वटै प्रदेशमा यी प्लाण्टबाट  अजक्सजन 
उत्पादन भएको छैन । तनजश्चि समयसम्म यस्िा मेतसन प्रयोग नगरेको अवस्थामा ओभरहल ममििका 
कारणले व्ययभार बढ्ने अवस्था छ । स्वास््य इमजेन्सीको खररद कायि िोर्कएको समयमा सम्पन्न 
नहजुँदा सेवा प्रवाहमा असर परेकोले िोर्कएको स्पेतसर्फकेसन र गजणस्िर परीक्षण गरी खररद कायि सम्पन्न 
गनजिपदिछ ।  

56. र्कट खररद - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ८५(५) मा साविजतनक तनकायले कज नै 
अन्िरािर्िय अन्िर सरकारी संस्था वा र्वदेशी मजलजकको सरकार वा त्यस्िो मजलजकको साविजतनक तनकायसुँग 
कज नै मालसामान खररद गनजि पदाि त्यस्िो संस्था, सरकार वा तनकायबाट तनधािररि तबक्री मूल्यमा सोझै 
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खररद गनि सक्ने व्यवस्था छ । र्वभागले यो वषि कोतभड-१९ उपचारको लातग आवयक र्वतभन्न 
प्रकारका र्कट खररद गदाि देजखएका व्यहोरा देहायबमोजजम छन:् 

56.1. यजतनसेफबाट १५ अर्प्रल २०२१ मा १ लाख ५५ हजार सेट एजन्टजेन्ट र्कट खररद गदाि लागि अनजमानमा 
भाडा, बीमा र ह्याण्डतलङ चाजिसमेि समावेश गररसकेपतछ कजन्टन्जेन्सी बफरबापि अमेररकी डलर २६ 
हजार ६४१ ले हजने रू.३२ लाख ८ हजारसमेि भ जक्तानी ददएको छ । कजन्टन्जेन्सी बफरबापि भ जक्तानी 
गनजिपने आधार प्रमाण पेस नभएकोले उक्त रकम र्फिाि गनजिपदिछ । 

56.2. यजतनसेफबाट ३० जून २०२१ मा ५ लाख सेट एजन्टजेन्ट र्कट खररद गदाि उक्त संस्थाले ियार गरेको 
लागि अनजमानअनजसार अमेररकी डलर १४ लाख ७ हजार ५०० भ जक्तानी गरेकोमा २० सेप्टेम्बर 
२०२१ मा पेस भएको तबल, बीजकअनजसार अमेररकी डलर १३ लाख १० हजार १९ मार खचि भएको 
देजखएकोले लागि अनजमानको आधारमा बढी भ जक्तानी भएको अमेररकी डलर ९७ हजार ४८१ को रू.१ 
करोड १५ लाख ४८ हजार र्फिाि गनजिपदिछ । 

56.3. यजनाइटेड नेसन अर्फस फर प्रोजेक्ट सतभिससुँग २०७७।४।१५ मा सम्झौिा गरी १ लाख ररयल टाईम 
पी.सी.आर.र्कट प्रतिर्कट रू.१,१७६।२९ का दरले रू.११ करोड ७६ लाख २९ हजार र ५० हजार 
आर.एन.ए. एक्स्ट्राक्सन र्कट प्रतिर्कट रू.२५६।७५ का दरले रू.१ करोड २८ लाख ३७ हजारमा 
खररद गरेको छ । बोलपरको माध्यमबाट एक आपूििकसुँग २०७७।६।१ मा सम्झौिा गरी सोही 
ररयल टाईम पी.सी.आर.र्कट ३ लाख र आर.एन.ए. एक्स्ट्राक्सन र्कट ५० हजार प्रतिर्कट क्रमशः 
रू.३४९।- र रू.१२६।- मा खररद गरेको छ । छोटो समयको अन्िरालमा अन्िरािर्िय तनकायबाट 
सोझै खररद गदाि नेपाल सरकारलाई रू.८ करोड ९२ लाख ६७ हजार बढी व्ययभार परेको छ । 
र्वभागले तमिव्ययी िथा प्रतिस्पधी िररकाले खररद कायिको लातग बजारभाउ सवेक्षण नगरी अन्िरािर्िय 
तनकायबाट खररद गनजि पनािको कारण, आधार र औजचत्य पजर्ष्ट नभएकोले यस सम्बन्धमा छानतबन गरी 
सम्बजन्धि पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनजपदिछ ।  

56.4. साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ११ मा लागि अनजमान ियार गदाि सम्बजन्धि साविजतनक 
तनकायले चालू वा अजघल्ला वषिहरूमा सोही प्रकृतिको खररद गदाि लागेको वास्िर्वक लागिको आधारमा 
खररद गनजिपने व्यवस्था छ । र्वभागले गि वषि १० हजार थान टज एगपाथ आईडी वन स्टेप ररयल टाइम 
पी.सी.आर. र्कट खररद गनि प्रति इकाई रू.३२०।- का दरले लागि अनजमान ियार गरेकोमा एक आपूििकले 
प्रति इकाई रू.४८७।६७ कबोल गरेकोले लागि अनजमानभन्दा बढी भएको कारण खररद कायि भएको 
देजखएन। यो वषि सोही आपूििकले पेस गरेको दर प्रति इकाई रू.७५०।- लाई नै लागि अनजमान कायम 
गरी सोही मूल्यमा ५ हजार थान र्कट सोझै खररद गरी रू.३७ लाख ५० हजार  भ जक्तानी ददएको छ । 
आपूििकले गि वषि कबोल गरेको दररेटलाई आधार नतलई तनजले पेस गरेको दररेटमा सोझै खररद गदाि 
नेपाल सरकारलाई रू.१३ लाख १२ हजार बढी व्ययभार परेको छ ।  

औषतध व्यवस्था र्वभाग 

औषतध उत्पादन, तबक्री र्विरण, तनकासी, पैठारी, सञ्चयको व्यवस्थापन एवं तनयन्रण गनि औषतध ऐन, 
२०३५ अनजसार यस र्वभागको स्थापना भएको हो । गजणस्िरीय औषतधहरू उपलब्ध गराउने, औषतधको उपयोग 
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सम्बन्धमा प्रचारप्रसार गने, औषतध उद्योगको स्थापना गने, औषतधको आयाि तनयाििको तसफाररस एवं औषतध 
उद्योग र तबके्रिाको तनरीक्षण गने र्वभागका प्रमजख कायि रहेका छन ्। 

57. अनजगमन - औषतध ऐन, २०३५ र औषतध दिाि तनयमावली, २०३८ मा अनजज्ञापर ददने, नवीकरण गने 
िथा तनयतमिरूपमा औषतध पसलको अनजगमन गनजिपने, अनजगमनबाट देजखएका कमी कमजोरी सजधार गनि 
सचेि गराउने, तनलम्बन गने, मजद्दा चलाउने लगायिका तनयमन कायि गने व्यवस्था छ। र्वभागले यो 
वषिसम्म दिाि भएका ३१ हजार १८१ औषतध तबके्रिा र १६५ स्वदेशी उद्योग िथा २४० औषतध 
आयािकिािमध्ये ६४५ औषतध तबके्रिा, ६८ स्वदेशी उद्योगको अनजगमन िथा तनरीक्षण गरेको छ । 
यसका अतिररक्त ७२९ औषतधको नमूना परीक्षण, ६ उद्योगको प्रयोगशाला परीक्षण िथा १३५ औषतध 
आयाि गने फमिको अनजगमन गरेको देजखन्छ । अनजगमनबाट ५६ औषतध तबके्रिालाई तनलम्वन गरेको, 
४५ उपर मजद्दा दायर गरेको, ७ उद्योगको उत्पादन बन्द गराएको र्ववरण प्राप्त भएको छ । दिाि 
भएको िजलनामा न्यून संख्यामा अनजगमन भएकोले अनजगमन कायि थप प्रभावकारी रूपले सञ्चालन 
गनजिपदिछ। 

58. नवीकरण - यो वषिसम्म काठमाडौँ उपत्यकातभर १४ हजार ५०० औषतध पसल दिाि भएकोमा ५ 
हजार ७८३ ले मार नवीकरण गराएका छन ् । नवीकरण नगराउने तबके्रिालाई कानूनबमोजजम 
कारबाही गनजिपदिछ । 

59. मूल्य तनधािरण - औषतध ऐन, २०३५ को दफा २६ मा औषतध व्यवस्था र्वभागले आवयक देखेमा 
कज नै  औषतधको मूल्य तनधािरण गरी नेपाल राजपरमा प्रकाशन गनिसक्ने व्यवस्था छ । र्वभागले यो 
वषिसम्म १४४ प्रकारका औषतधको मूल्य तनधािरण गरेकोमा ११७ प्रकारका औषतधको मूल्य मार 
राजपरमा प्रकाजशि गरेको देजखयो । र्वभागले भन्सार प्रयोजनको लातग औषतध िथा मोड्यजकल दिाि 
गदाि समेि मूल्य तनधािरण गरेको छ । मूल्य तनधािरण भएका सवै औषतधको मूल्य साविजतनक गनजिपदिछ। 

60. औषतधजन्य फोहोर व्यवस्थापन – फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ४(२) मा औषतधजन्य 
फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छैन । औषतध उत्पादक एवं तबके्रिा र अस्पिालहरूले 
म्याद समाप्त भएका,  टजटफज ट भएका वा अन्य अवस्थाको कारणबाट प्रयोगमा ल्याउन नतमल्ने 
औषतधहरूको उजचि व्यवस्थापन सम्बन्धमा र्वभागले समेि कज नै कायिर्वतध बनाएको छैन । र्वभागले 
र्वतभन्न समयमा बरामद गरेका औषतधहरूको व्यवस्थापन गरेको छैन । प्रयोग गनि नतमल्ने क्यान्सर 
प्रतिरोधात्मक लगायिका औषतधहरू बढी घािक हजनसक्ने देजखएकोले औषतधजन्य फोहोर व्यवस्थापनको 
उपयजक्त व्यवस्था गरी सोको अनजगमनसमेि गनजिपदिछ ।  

रार्िय जनस्वास््य प्रयोगशाला 
प्रयोगशालाले जनस्वास््य एवं जचर्कत्सकीय सेवासुँग सम्बजन्धि रोगको खोजपड्िाल, तनदान िथा 

अनजसन्धान र प्रयोगशालाहरूको तनयमनसम्बन्धी कायिहरू गदै आएको छ ।  

61. प्रयोगशाला सेवा - बजेट वक्तव्य २०७७।७८ मा केन्रीय जनस्वास््य प्रयोगशालाको क्षमिा र्वस्िार 
गरी अन्िरािर्िय मापदण्डअनजरूपको बनाइने उल्लेख छ । गि वषि प्रयोगशालाले २२६ र्कतसमका 
परीक्षण सेवा उपलब्ध गराएकोमा यो वषि १९६ र्कतसमका सेवा मार उपलब्ध गराएको छ । 
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प्रयोगशालामा गि वषिको िजलनामा १३.२७ प्रतिशिले परीक्षण सेवा घटेको छ । यो वषि प्रयोगशालाले 
परीक्षण गरेको संख्या ३ लाख ५४ हजार ८१६ मध्ये कोतभड-१९ परीक्षण ६१.७६ प्रतिशि रहेको 
छ ।  

62. पूवािधार, जनशजक्त र सेवा प्रवाह - प्रयोगशालाको सेवा प्रभावकारी बनाउन भौतिक पूवािधार, उपकरण र 
जनशजक्त व्यवस्थापन प्रभावकारी हजनजपदिछ । अत्याधजतनक तनदान केन्रको लातग गजरुयोजना ियार भए 
पतन प्रयोगशाला भवन तनमािण हजनसकेको छैन । प्रयोगशालामा पयािप्त भवन िथा स्थानको अभावमा 
एउटै कोठामा तबरामीको रगि नमूना तलने िथा सोही कोठामा ५/६ जनासम्म तबरामी लाइनमा बसी 
प्रिीक्षा गनजिपने बाध्यिा रहेको छ । प्रयोगशालाको लातग स्वीकृि दरबन्दी ६४ रहेकोमा ३९ पदपूतिि 
भई माइक्रो बायोलोजजष्ट, टेक्नोलोजजष्ट, प्याथोलोजजष्ट, प्रमजख माइक्रो बायोलोजजष्ट, वररष्ठ मेतडकल 
टेक्नोलोजजष्ट, बायोमेतडकल इजन्जतनयरलगायिका २५ पद ररक्त रहेका छन ्। 

 प्रयोगशालामा भौतिक पूवािधार, जनशजक्त िथा आवयक मेतसन उपकरण नहजुँदा अजघल्लो वषि 
उपलब्ध भएका २६ सेवा यो वषि प्रदान गनि सकेको छैन । तनजी प्रयोगशालाहरूले उपलब्ध गराइरहेका 
मानव अङ्ग प्रत्यारोपण गदाि गररने एच.एल.ए. टाइर्पङ टेष्ट, बाथ रोग पत्ता लगाउन गररने एच.एल.बी.२७ 
टेष्ट, बाथ रोगको अवस्था थाहा पाउन गररने एन्टी सी.सी.पी.टेष्ट, कज कज रमा लाग्ने र्फते्त जजका मातनसको 
शरीरमा पजगेको पत्ता लगाउन गररने इकाइनोकोतसस एजन्टबडी टेष्ट,  मानव शरीरमा ग्लजकोज घट्ने वा 
बढ्ने अवस्था पत्ता लगाउन गररने इन्सजतलन लेवल टेस्ट, मानव जजनको अवस्था पत्ता लगाउन गररने 
जेनेर्टक टेष्ट, मानव जजन र क्रोमोजोमको अवस्था थाहा पाउन गररने मोतलकज लर टेष्टलगायिका र्वतभन्न 
३५ भन्दा बढी प्रकारका परीक्षण सेवा यस प्रयोगशालामा उपलब्ध हजनसकेको छैन । 

सामान्यदेजख अत्यन्ि जोजखमजन्य िथा महामारीजन्य रोगहरूसमेिको परीक्षण गने गरी स्थापना 
भएको देशको एक मार केन्रीय प्रयोगशालाबाट उजल्लजखि परीक्षण सेवा प्राप्त हजन नसक्दा सम्बजन्धि 
रोगबाट पीतडि सविसाधारणले एन्टी सी.सी.पी.टेष्ट,  इकाइनोकोतसस एजन्टबडी टेष्ट, इन्सजतलन लेवल टेष्ट, 
एच.एल.बी. टेष्टलगायिका परीक्षण तनजी प्रयोगशालाबाट िथा अन्य कतिपय परीक्षण गनि बाह्य 
मजलजकसम्म पजग्नजपने बाध्यिा रहेको छ । प्रयोगशाला भवन एवं पूवािधार र पयािप्त दक्ष जनशजक्तको 
व्यवस्था तमलाई तबरामीलाई गजणस्िरीय सेवा प्रदान गनजिपदिछ । 

63. प्रयोगशाला सञ्चालन - स्वास््य नीति, २०७६ मा तनदानात्मक सेवालाई आधजतनक एवं प्रर्वतधमैरी बनाउुँदै 
रार्िय जनस्वास््य प्रयोगशालालाई अन्िरािर्िय मापदण्डअनजरूप सजदृढीकरण गने उल्लेख छ। जीवाणज 
िथा र्वषाणजबाट हजने अत्यन्ि जोजखमजन्य रोगहरूको नमूना प्रयोगशाला परीक्षणको लातग २०७१ मा 
बायोसेफ्टी लेभल-३ प्रयोगशाला स्थापना भई २०७२ मा र्वश्व स्वास््य संगठनद्वारा प्रमाणीकरण समेि 
भएको छ । कोरोनाको नयाुँ नयाुँ भेररएन्ट फैतलरहेको वििमान अवस्थामा समेि प्रयोगशालाले नयाुँ 
भेररएन्टको परीक्षणको लातग बायोसेफ्टी लेभल-३ प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको छैन। आवयक 
जनशजक्तको व्यवस्था गरी प्रयोगशाला सञ्चालन गनजिपदिछ । 

64. समूह वगीकरण र अनजगमन - स्वास््य प्रयोगशाला स्थापना िथा सञ्चालन मापदण्डसम्बन्धी तनदेजशका, 
२०७३ ले सरकारी स्िरमा प्राथतमक स्वास््य केन्र ५० शय्यासम्म, जनरल अस्पिाल ५१ देजख २०० 
शय्यासम्म र २०० भन्दा बढी बेडका अस्पिालमा रहेका प्रयोगशालालाई क्रमशः ए  देजख ई सम्म 
पाुँच समूहमा वगीकरण गरेको छ । तनजी अस्पिाल समेि सोही मापदण्डअनजसार वगीकरण हजने 
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तनदेजशकामा उल्लेख छ । प्रयोगशाला सञ्चालनको लातग ए  र बी समूहको रार्िय जनस्वास््य 
प्रयोगशालाले, सी, डी र ई समूहको प्रदेश जनस्वास््य प्रयोगशाला िथा स्थानीय िहले अस्थायी अनजमति 
ददने व्यवस्था छ । यस प्रयोगशालाको क्षरेातधकारमा पने ए समूहका प्रयोगशाला यो वषिसम्म २० र 
बी समूहका प्रयोगशाला ४० समेि ६० प्रयोगशाला सञ्चालनमा रहेका छन ्।  

स्वास््य प्रयोगशाला स्थापना िथा सञ्चालन मापदण्डसम्बन्धी तनदेजशका, २०७३ ित्कालीन 
स्वास््य नीति, २०७१ िथा सङ्गठन संरचनालाई आधार तलई िजजिमा भएको छ । सार्वकका क्षेरीय 
प्रयोगशालाहरू¸ जनस्वास््य/स्वास््य कायािलयहरू प्रदेश िहमा हस्िान्िरण भएको र प्रदेश िथा स्थानीय 
िहमा पतन स्वास््यसम्बन्धी केही अतधकार रहेको हालको पररप्रके्ष्यमा उक्त तनदेजशका समसामर्यक 
देजखएन। प्रदेश िथा स्थानीय िहहरूले हालसम्म यससम्बन्धी मापदण्ड िथा कायिर्वतधहरू ियार 
नगरेकोले स्वास््य प्रयोगशालाहरूको दिाि नवीकरण िथा अनजगमन प्रर्क्रयामा दद्वर्वधा रहेको छ । 
तनदेजशकालाई समयानजकूल पररमाजिन गनजिपदिछ ।  

रार्िय एड्स िथा यौनरोग तनयन्रण केन्र 
एच.आई.भी.एड्स र यौन रोगको संक्रमणलाई रोकथाम िथा तनयन्रण गने, जचर्कत्सा सेवा, जशक्षा सूचना 

िथा सञ्चारको माध्यमलाई सजदृढ, सशक्त र प्रभावकारी बनाउने र यस्िो रोगबाट मजलजकमा पनिसक्ने दूरगामी 
असरमा कमी ल्याउने उदे्दयले २०५२ मा केन्रको स्थापना भएको हो । 

65. एच.आई.भी. संक्रमण - केन्रबाट प्राप्त र्ववरणअनजसार नेपालमा एच.आई.भी. संक्रतमि िथा सोबाट मतृ्यज 
हजनेहरूको पतछल्लो िीन वषिको संख्या तनम्नानजसार छः 

(संख्यामा) 

क्र.सं. र्ववरण २०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८ 
१ अनजमातनि एच.आई.भी. संक्रतमि ३५०६२ ३७५९६ ४०३४१ 
२ संक्रतमिमध्ये पजरुष   २१७१९ २३२९६ २५०७२ 
३ संक्रतमिमध्ये मर्हला १३३४३ १४३०० १५२६९ 
४ संक्रतमि बालबातलका  २४८३ २५८२ २६६६ 
५ नयाुँ एच.आई.भी.संक्रमण २२९८ २४१६ २५७९ 
६ एच.आई.भी. को कारण मतृ्यज ४१६ ३८१ ४८२ 
७ एच.आई.भी.उपचार तलइरहेका १७९८७ १९२११ २०८८३ 

पतछल्लो िीन वषिको ि्याङ्क र्वश्लषेण गदाि नयाुँ संक्रतमिको संख्या २०७५।७६ मा २ हजार 
२९८, २०७६।७७ मा २ हजार ४१६ िथा २०७७।७८ मा २ हजार ५७९ रहेको देजखन्छ। 
पतछल्लो वषिहरूमा संक्रमण दर क्रमशः बढेको देजखन्छ । त्यस्िै एच.आई.भी. एड्सको कारणबाट हजने 
मिृकको संख्या गि वषि घटे पतन यो वषि वरृ्र्द् भएको छ । एच.आई.भी. एड्सको कारणबाट हजने 
मतृ्यजदर घटाउन िथा नयाुँ एच.आई.भी. संक्रमणको दरलाई घटाउन केन्रबाट प्रभावकारी रूपमा 
कायिक्रम सञ्चालन गनजिपदिछ । 

66. यजतनसेफमाफि ि ्खररद –  साविजतनक खररद ऐन िथा तनयमावलीमा मालसामान खररदमा ओभरहेड र 
कजन्टन्जेन्सीबापिको रकम भ जक्तानी गनि पाउने व्यवस्था छैन । केन्रले यो वषि यजतनसेफमाफि ि ्१५ 
प्रकारका ए.आर.भी. औषतध खररद गनि लागि अनजमानबमोजजम रू.७ करोड २ लाख १२ हजार पेकी 
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ददएको छ । उक्त रकममा ओभरहेड र कजन्टन्जेन्सीबापि रू.१ करोड ७ लाख ९० हजार समेि 
समावेश छ । सामग्री खररदमा भ जक्तानी गनि नतमल्ने ओभरहेड र कजन्टन्जेन्सीबापिको रकम असजल 
गनजिपदिछ ।  

रार्िय क्षयरोग केन्र 
67. सेवा प्रवाह - केन्रबाट प्राप्त र्ववरणअनजसार र्वगि िीन वषिको क्षयरोगसम्बन्धी जस्थति तनम्नानजसार छः 

(संख्यामा) 

र्क्रयाकलाप 2075।76 2076।77 2077।78 

क्षयरोगी पर्हचान  32,474 27,745 28,589 

क्षयरोगबाट मतृ्यज 1,000 2,166 900 

औषतध प्रतिरोधी क्षयरोगी 420 885 422 

बाल क्षयरोगी पर्हचान 1,786 2,665 1,902 

उपचार प्राप्त गने 32,474 24,694 27,231 

तनको भएका क्षयरोगी 29,551 24,499 24,826 

गि वषि क्षयरोगी पर्हचान २७ हजार ७४५ भएकोमा यो वषि सो संख्यामा ३.०४ प्रतिशिले 
वरृ्र्द् भई २८ हजार ५८९ पजगेको छ । गि वषि २ हजार १६६ क्षयरोगीको मतृ्यज भएकोमा यो वषि 
९०० रहेको छ । गि वषि बाल क्षयरोगी पर्हचान २ हजार ६६५ रहेकोमा यो वषि सो संख्यामा कमी 
आएको देजखन्छ । गि वषिको िजलनामा क्षयरोगीको संख्या बढेकोले प्रभावकारी िवरले कायिक्रम 
सञ्चालन गनजिपदिछ ।  

68. र्कट मौज्दाि – कोतभड कम्पनीले उत्पादन गरेको क्षयरोगको तनयन्रण र रोकथाममा प्रयोग हजने जेने 
एक्सपटि कार्टिज र्कट गि वषिसम्म १० हजार ५५० र्कट मौज्दाि रहेकोमा यो वषि ८४ हजार ३०० 
र्कट वस्िजगि सहायिा प्राप्त भई वषािन्िमा ४९ हजार २०० मौज्दाि रहेको छ । उक्त र्कटको लागि 
मूल्य अमेररकी डलर ९.९८ बाट घटाई अमेररकी डलर ४.९८ कायम गनि र्वतभन्न देशका संस्था िथा 
व्यजक्तले माग गरे िापतन कम्पनीले तबक्री मूल्य खजलाएको छैन । र्कटको आयजसमेिलाई ध्यान ददई 
मौज्दाि व्यवस्थापन गनजिपने देजखन्छ । 

अन्य संस्था र सतमति 

स्वास््य बीमा बोडि 
नेपाली नागररकको स्वास््य उपचारमा भइरहेको व्यजक्तगि खचिलाई तमिव्ययी िथा व्यवजस्थि गरी 

सविसजलभ रूपमा गजणस्िरीय स्वास््य पहजुँच र उपयोगमा सजधार गनि २०७१ देजख सामाजजक स्वास््य सजरक्षा 
र्वकास सतमति गठन भई बीमासम्बन्धी कायि गदै आएकोमा बीमा ऐन, २०७४ बमोजजम स्वास््य बीमा बोडिको 
नामबाट कायि हजुँदैआएको छ । 

69. कायिक्रम कायािन्वयन - नेपाल सरकारको नीति िथा कायिक्रमअनजसार मजलजकभर स्वास््य बीमा र्वस्िार 
गनि यो वषि रू.७ अबि ५० करोड ३ लाख र्वतनयोजन भएकोमा ७५ जजल्लामा मार कायिक्रम लागू 
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गरी रू.७ अबि ३६ करोड १४ लाख खचि गरेको छ । लक्ष्यअनजसार २ जजल्लामा कायिक्रम सञ्चालन 
हजन नसकेकोले िी जजल्लाका नागररक स्वास््य बीमा कायिक्रमबाट वजञ्चि हजन पजगेका छन ्। स्वास््य 
बीमा कायिक्रम सञ्चालन र व्यवस्थापन गनि स्वास््य बीमासम्बन्धी गजरुयोजना, दीघिकालीन र अल्पकालीन 
योजना एवं रणनीतिक योजना बनाएको छैन । बोडिले आवयक योजना र रणनीति ियार गरी 
लक्ष्यअनजसार कायिक्रम सञ्चालन गनजिपदिछ । 

70. बीमा कायिक्रममा सहभातगिा - स्वास््य बीमा ऐन, २०७४ को दफा ३ मा प्रत्येक नेपाली नागररक 
स्वास््य बीमा कायिक्रममा सहभागी हजनजपने व्यवस्था छ । रार्िय जनगणना, २०६८ अनजसार नेपालको 
जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ रहेकोमा यस कायिक्रममा यो वषिसम्म ४५ लाख ७२ 
हजार ९८९ (१७.२६ प्रतिशि) मार सहभागी भएको देजखयो । गि वषि बीतमि भएका ३२ लाख 
२५ हजार ७३ जनामध्ये यो वषि २० लाख ३६ हजार १३८ जना (६३.१३ प्रतिशि) ले मार बीमा 
नवीकरण गराएका छन ्। प्रचार प्रसार िथा जनचेिनाको कायिक्रमलाई व्यापक बनाई बीमा कायिक्रममा 
सहभातगिा वरृ्र्द् गनजिपदिछ। 

71. ददगोपना - बोडिले नेपाली नागररकले जजनसजकै अस्पिालमा स्वास््य उपचार गराए पतन उपचार खचि 
शोधभनाि हजने व्यवस्था गरेको छ । बीमा योजना कायिक्रममा गि वषिसम्म रू.२ अबि ८९ करोड २१ 
लाख र्प्रतमयम प्राप्त भएकोमा यो वषि रू.३ अबि ६७ करोड ५९ लाख र्प्रतमयम थप भई यो वषिसम्म 
रू.६ अबि ५६ करोड ८० लाख र्प्रतमयम प्राप्त भएको छ । बीतमिले स्वास््य सेवा तलएको तबल 
भरपाईको आधारमा बोडिले र्वतभन्न अस्पिाललाई गि वषिसम्म रू.९ अबि ५६ करोड ७५ लाख र यो 
वषि रू.४ अबि ८२ करोड ८९ लाख भ जक्तानी गरेको समेि यो वषिसम्म रू.१४ अबि ३९ करोड ६४ 
लाख शोधभनाि भ जक्तानी ददएको छ । हालसम्म बीमा योजनामा सहभागीबाट प्राप्त बीमा र्प्रतमयमभन्दा 
रू.७ अबि ८२ करोड ८४ लाख बढी खचि भएको देजखएकोले ददगो रूपमा कायिक्रम सञ्चालन गनि 
कदठनाइ हजने देजखन्छ ।  

72. जनशजक्त व्यवस्थापन - स्वास््य बीमा ऐन, २०७४ को दफा २६ मा बोडिमा आवयक संख्यामा 
कमिचारी रहने र कमिचारीको तनयजजक्त, पाररश्रतमक, सेवाका शिि िथा सजर्वधा िोर्कएबमोजजम हजने उल्लेख 
छ । बोडिको कमिचारीसम्बन्धी तनयमावली िथा स्थायी संगठन संरचना तनमािण हजनसकेको छैन । 
बोडिले अस्थायी संगठन संरचना स्वीकृि गरी सोहीबमोजजम बोडिको केन्रीय कायािलय, प्रादेजशक कायािलय 
र कायिक्रम लागू भएका जजल्लामा सम्पकि  शाखा कायािलय स्थापना गरी सेवा प्रवाह गरररहेको छ । 
बोडिमा कायिकारी तनदेशकसर्हि अतधकृिस्िर ३४ िथा सहायकस्िर ३३८ समेि स्वीकृि कज ल अस्थायी 
दरबन्दी ३७२ रहेकोमा २१४ पदपूतिि भई १५८ ररक्त रहेको छ । संगठन संरचना स्वीकृि गरी 
जनशजक्त व्यवस्थापन गनजिपदिछ ।   

73. र्हसाब फरक - बोडिबाट सञ्चालन गररएका बीमा आबर्द्िासम्बन्धी सबै अतभलेखहरू सरकारी एकीकृि 
सूचना केन्रबाट सञ्चालन हजुँदै आएको छ । यो वषि सङ्कतलि बीमा र्प्रतमयम रकम सम्बन्धमा लेखा 
शाखाबाट प्राप्त ि्याङ्क र सफ्टवेयरले देखाएको ि्याङ्क एक आपसमा मेल खाएको छैन। यो वषि 
सङ्कतलि र्प्रतमयम बीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सफ्टवेयरअनजसार रू.४ अबि ४ करोड ४७ लाख 
देजखएकोमा लेखा शाखाको अतभलेखअनजसार रू.३ अबि ६७ करोड ५९ लाख रहेको छ । दाबी भ जक्तानी 
खचि लेखा शाखाले रू.४ अबि ८२ करोड ८९ लाख देखाएकोमा सफ्टवेयरले रू.४ अबि ८३ करोड 
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४८ लाख देखाएको छ । लेखा शाखा र सूचना प्रणालीले देखाएको फरक र्हसाब सम्बन्धमा यर्कन 
गनजिपदिछ । 

74. बीमा आबर्द्िा - स्वास््य बीमा तनयमावली, २०७५ को तनयम ३ मा रािसेवक, प्रतिष्ठानमा कायिरि 
श्रतमक िथा कमिचारी, वरृ्द्ाश्रम, अनाथालय, सजधारगहृ, संरक्षणगहृलगायिका संस्थामा आजश्रि सबै व्यजक्त 
िथा ७० वषि उमेर पजगेका प्रत्येक ज्येष्ठ नागररकलाई कायिक्रममा आबर्द् गनजिपने उल्लेख छ । 
तनयमावलीको व्यवस्थाअनजसार सबै रािसेवक कमिचारी, प्रतिष्ठानका कमिचारी िथा अन्य संस्थाका आजश्रि 
व्यजक्तहरू कायिक्रममा आबर्द् भएको देजखएन । स्वास््य बीमा कायिक्रममा लजक्षि वगिका सबै 
नागररकलाई आबर्द् गरी कायिक्रम सञ्चालन गनजिपदिछ ।   

75. कायिक्रममा दोहोरोपना - स्वास््य बीमा नीति, २०७१ मा नेपाल सरकारले िजजिमा गरेको स्वास््य र्वत्त 
रणनीतिले र्वतभन्न लगानी संयन्रबीचमा अन्िरसम्बन्धको मागितनदेश गने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले 
७५ वषि पूरा भएका ज्येष्ठ नागररकलाई तनःशजल्क उपचार गने, सबै ज्येष्ठ नागररकलाई औषतध उपचार 
खचि बापि मातसक रू.२ हजार प्रदान गने, सविसाधारण नागररक िथा लजक्षि वगिलाई आधारभिू स्वास््य 
सेवाअन्िगिि ७० प्रकारका औषतध तनःशजल्क र्विरण गनि, आमा सजरक्षा, मर्हलाको आङ खसेको तनःशजल्क 
उपचार गरेको िथा मगृौला, क्यान्सरलगायिका ८ प्रकारका कडा रोगको उपचार सहजतलयि दरमा  गने 
लगायिका सेवा उपलब्ध गराउुँदै आएको छ । त्यसैगरी बीमा बोडिले स्वास््य बीमा कायिक्रममा आबर्द् 
पररवारलाई रू.१ लाखसम्मको उपचार खचि उपलब्ध गराएको छ। बोडिले सेवामा दोहोरोपना नहजने गरी 
सामाजजक सजरक्षा कायिक्रमसुँग समेि समन्वय गरी एकीकृि सेवा सञ्चालन हजने व्यवस्था तमलाउनजपदिछ। 

76. भ जक्तानी बाुँकी - स्वास््य बीमा तनयमावली, २०७५ को तनयम २१ मा सेवा प्रदायकले ऐनको दफा ११ 
बमोजजम दाबी रकम मूल्याङ्कन सम्पन्न गरेको १५ ददनतभर सेवा प्रदायकलाई भ जक्तानी ददनजपने उल्लेख 
छ। बोडिले उपलब्ध गराएको र्ववरणअनजसार यो वषिसम्म कज ल १४ लाख ९ हजार ७१० दाबीबापि 
रू.२ अबि ८ करोड ३० लाख भ जक्तानी गनि बाुँकी रहेको छ । बीतमिको संख्या बढेसुँगै दाबी भ जक्तानी 
बढेको र हरेक आतथिक वषिको अन्त्यमा बोडिले भ जक्तानी गनि बाुँकी रहेको सेवा प्रदायकप्रतिको दार्यत्वमा 
पतन बढोत्तरी भइरहेको देजखन्छ । दार्यत्वलाई न्यूनीकरण गनि बोडि व्यवस्थापनले उपयजक्त रणनीति 
अवलम्बन गनजिपदिछ । 

77. सेवा प्रदायकसुँग सम्झौिा - स्वास््य बीमा तनयमावली, २०७५ को तनयम १९(१) मा सेवा प्रदायकले 
झजट्टा प्रतिवेदन पेस गरेमा, सम्झौिा स्थगन वा रद्द गनिसक्ने उल्लेख छ । यो वषि दाबी व्यवस्थापन 
शाखाले सेवाप्रदायक संस्थाबाट प्राप्त २२ लाख २६ हजार दाबीको रू.५ अबि ३ करोड १४ लाख दाबी 
रकममध्ये ४३ हजार दाबी पजष्ट्ट्याइुँ हजन नसकेको उल्लेख गरी रू.१९ करोड ६७ लाख भ जक्तानी रद्द 
गरेको देजखन्छ । यस्िो दाबी भ जक्तानी रद्द भएको रकम गि वषि रू.५ करोड ९७ लाख रहेकोमा यो 
वषि उल्लेख्य वरृ्र्द् भएको छ । गलि प्रतिवेदन र झजट्टा र्ववरण पेस गरी बढी रकम दाबी गने सेवा 
प्रदायकलाई दाबी रद्द गने बाहेक अन्य कारबाही हजन नसक्दा वषेनी यस्िो प्रवजृत्तमा वरृ्र्द् भएको 
देजखन्छ। गलि प्रतिवेदन र झजट्टा र्ववरण पेस गनेलाई तनयमावलीबमोजजम कारबाही गनजिपदिछ । 

78. कोष पररचालन - स्वास््य बीमा ऐन, २०७४ को दफा २७ र २८ मा स्वास््य बीमा कायिक्रमको लातग 
एक स्वास््य बीमा कोष रहने र बोडिको िफि बाट गररने सम्पूणि खचि कोषबाट व्यहोने उल्लेख छ । यस 
वषिसम्म बीमा र्प्रतमयमबापि सङ्कलन गरेको रू.६ अबि ५६ करोड ८० लाख लगानी िथा खचि नगरी 
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मौज्दाि रहेको र खचि गनि कायिर्वतध ियार गरेको छैन । बोडिबाट हजने सम्पूणि खचिको लातग नेपाल 
सरकारले अनजदान उपलब्ध गराउुँदै आएको छ । कोषमा प्रदेश िथा स्थानीय िहबाट हजने 
योगदानसम्बन्धी नीति िय भएको छैन । बीमा कायिक्रमअन्िगिि प्रदान गने सजर्वधा सम्बन्धमा नेपाल 
सरकार प्रतिको तनभिरिा कम गने गरी स्रोिको पररचालन गनजिपदिछ । 

79. अनजगमन - स्वास््य बीमा कायिक्रम कायािन्वयन सम्बन्धमा तनयतमि अनजगमन मूल्याङ्कन गनि बोडिमा छज टै्ट 
शाखाको व्यवस्था छ । यो वषि कोतभड-१९ महामारीको कारण तनयतमि अनजगमन कायि गनि नसकेको 
बोडिले जनाएको छ । बोडिबाट तनयतमि अनजगमन नहजुँदा सेवा प्रदायक संस्थाले प्रभावकारी रूपमा सेवा 
प्रवाह गरे नगरेको आश्वस्ि हजनसक्ने अवस्था छैन । बीमा कायिक्रम २०७२ देजख शजरु भई ४५ लाख 
७३ हजारसम्म पहजुँच पजगेकोमा यो वषि २० लाख २६ हजारले मार नवीकरण गराएको अवस्था छ। 
कतिपय सेवा प्रदायक संस्थाले सेवा ददन इन्कार गरेको, सेवाग्राही सेवा तलन जाुँदा अनावयक झमेला 
तसजिना भई सहज रूपमा सेवा तलन नसकेको, प्रथम सेवा र्वन्दजका रूपमा रहेका सेवा प्रदायक संस्थाहरूमा 
सेवा उपलब्ध हजन नसक्ने अवस्था रहेको, सेवा प्रदायकले अनावयक र महंगो मूल्यका औषतधहरू 
तसफाररस गरेको, कतिपय सेवा प्रदायकले स्वास््य बीमा कायिक्रमबाट सेवा प्रदान गनि छज टै्ट डेस्क 
नराखेको लगायिका गजनासाहरू रहेकोले बोडिले सेवा प्रदायक संस्था र सम्पाददि सेवा प्रवाहको अनजगमन 
कायिलाई प्राथतमकिा ददई सेवाग्राहीका गजनासो सम्बोधन गनजिपदिछ । 

बी.पी.कोइराला स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठान, धरान 
नेपाललाई स्वास््य क्षेरमा आत्मतनिभर बनाउुँदै लैजान, सविसाधारण जनिालाई स्िरीय स्वास््य सेवा प्रदान 

गनि िथा स्वास््यसम्बन्धी  उच्चस्िरीय अध्ययन र अनजसन्धानको लातग आवयक जनशजक्त ियार गनि 
बी.पी.कोइराला स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ अनजसार प्रतिष्ठान स्थापना भई सञ्चालन हजुँदै आएको छ। 

80. सञ्चालन जस्थति - प्रतिष्ठानले यो वषि नेपाल सरकारको अनजदान रू.१ अबि ३ करोड २८ लाख र आन्िररक 
स्रोिबाट रू.८७ करोड ७७ लाखसमेि रू.१ अबि ९१ करोड ५ लाख आय प्राप्त गरेकोमा रू.२ अबि ७१ 
करोड ९ लाख खचि भई रू.८० करोड ४ लाख बढी खचि गरेको छ । प्रतिष्ठानको कज ल खचिमध्ये िलब, 
भत्ता िथा ज्याला रू.१ अबि ३१ करोड १९ लाख र पजुँजीगि खचि रू.६७ करोड ५० लाख रहेको छ । 
यस जस्थतिले प्रतिष्ठानको आन्िररक आम्दानीले प्रशासतनक खचि समेि व्यवस्थापन गनिसकेको छैन। 
प्रतिष्ठानले आय वरृ्र्द् गनजिका साथै खचिमा तमिव्यर्यिा कायम गनजिपदिछ । 

81. रकमान्िर - बी.पी.कोइराला स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठान तनयमावली, 2055 को तनयम १४ (५) मा 
बजेटको २५ प्रतिशिभन्दा मातथ कायिकाररणी सतमतिले रकमान्िर गनिसक्ने व्यवस्था छ । प्रतिष्ठानले 
यो वषि रकमान्िर स्वीकृति बेगर र्वतभन्न खचि शीषिकमा स्वीकृि बजेटको २५ देजख १७५ प्रतिशिसम्म 
रू.६ करोड २० लाख ५९ हजार बढी खचि लेखेको छ। िोर्कएको सीमातभर रही बजेट खचि 
गनजिपदिछ। 

82. दीघिकालीन योजना - बी.पी.कोइराला स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठान तनयमावली, 2055 को तनयम 4.1(8) 
मा प्रतिष्ठानको उदे्दय प्रातप्तका लातग कायिकाररणी सतमतिले पठनपाठन, अनजसन्धान, जशक्षकहरूको वजृत्त 
र्वकास लगायिका र्वषयमा अल्पकालीन र दीघिकालीन नीति, योजना र कायिक्रम िजजिमा गरी पररषद् मा 
पेस गनजिपने व्यवस्था छ । सविसाधारण जनिालाइि स्िरीय, सजलभ स्वास््य सेवा प्रदान गनि, 
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स्वास््यसम्बन्धी उच्चस्िरीय अध्ययन र अनजसन्धानको प्रवर्द्िन गनि, आवयक जनशजक्त ियार गनि िथा 
उच्च गजणस्िरीय प्रषेण स्वास््य केन्रका रूपमा र्वकास र प्रवर्द्िन गने प्रतिष्ठानको मागिजचर ियार गरेको 
पाइएन । अल्पकालीन र दीघिकालीन योजना िथा रणनीतिक योजना ियार गरी कायािन्वयन गनजिपदिछ। 

83. स्वास््य एवं शैजक्षक सजर्वधा - कायिकाररणी सतमतिको २०७५।३।२९ को तनणियअनजसार प्रतिष्ठानमा 
कायिरि जचर्कत्सक, नसि, कमिचारी र अन्य पदातधकारीहरू, ठेक्काअन्िगििका सेक्यजररटी सेवा, सरसफाइका 
कामदार र  तिनका पररवारलाई स्वास््य उपचार सेवामा ८० प्रतिशि छजट उपलब्ध गराई यो वषि रू.३ 
करोड २ लाख खचि गरेको छ । त्यसैगरी सतमतिको २०५७।३।२ को तनणियअनजसार प्रतिष्ठानमा 
कायिरि जचर्कत्सक, नसि, कमिचारीका २१ वषि ननाघेका दजई जना सन्ितिको लातग नसिरीदेजख कक्षा 
१२ सम्म भनाि शजल्कमा पचास प्रतिशि र जशक्षण शजल्कमा २५ प्रतिशि अनजदान ददने तनणियको आधारमा 
यो वषि रू.१ करोड १४ लाख २० हजार खचि लेखेको छ । यो वषि रू.८० करोड ४ लाख घाटा 
व्यहोरेको प्रतिष्ठानले दीघिकालीन असर पने छजट र सजर्वधासम्बन्धी तनणिय गदाि सेवामा लाग्ने न्यूनिम 
लागििफि  समेि ध्यान ददनजपदिछ । 

84. जनशजक्त - प्रतिष्ठानमा कमिचारी दरबन्दी ३ हजार २३९ स्वीकृि भएकोमा १ हजार ७६१ को पदपूतिि 
भएको छ । सोमध्ये जचर्कत्सक ७६६ मध्ये ३०७, नसि ९०८ मध्ये ६६१ र प्यारामेतडक्स २६० 
मध्ये १४५ मार पदपूतिि भएको छ । प्रतिष्ठानको जनशजक्त सम्बन्धमा संगठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षण 
स्वीकृि एवं ररक्त पदको पदपूतिि गरी सेवाको गजणस्िरमा सजधार गनजिपदिछ ।   

85. र्वस्िाररि सेवा - प्रतिष्ठानलाई र्वस्िाररि सेवाबाट गि वषि रू.१४ करोड ६२ लाख ४५ हजार आम्दानी 
भएकोमा यो वषि रू.२ करोड ६९ लाख ४१ हजार आम्दानी भएको छ । सोमध्ये जचर्कत्सक, प्रार्वतधक 
िथा अन्य कमिचारीलाई रू.१ करोड ५८ लाख ३६ हजार र्विरण गरी रू.१ करोड ११ लाख ५ 
हजार खजद आम्दानी भएको छ । यो वषि कोतभड-१९ को कारण र्वस्िाररि सेवा पूणिरूपमा सञ्चालन 
हजन नसक्दा अस्पिालको आम्दानीमा कमी आएको छ । र्वस्िाररि सेवािफि का अतधकांश सेवाको दस्िजर 
सामान्य सेवाको भन्दा बढी रहेको अवस्थामा अस्पिाललाई प्राप्त हजने आम्दानीको अनजपाि पजनरावलोकन 
गनजिपदिछ  । 

86. स्वास््य बीमा कायिक्रम - प्रतिष्ठानले २०७४।७५ देजख स्वास््य बीमा कायिक्रम सञ्चालन गरेको छ। 
बीतमि व्यजक्तको औषधोपचार रकम यस कायिक्रमबाट व्यहोररने र सोको शोधभनाि स्वास््य बीमा 
बोडिबाट हजने गरेको छ ।प्रतिष्ठानले तबरामीहरूलाई उपचारात्मक सेवा प्रदान गरेको र औषतध तबक्रीको 
सेवा उपलब्ध गराएको छैन ।यो वषिसम्म प्रतिष्ठानले रू.५० करोड ५७ लाख ९८ हजारको सेवा 
उपलब्ध गराए िापतन स्वास््य बीमा बोडिबाट रू.४४ करोड ६५ लाख १३ हजार दाबी रकम स्वीकृि 
भएकोले प्रतिष्ठानले रू.५ करोड ९२ लाख ८६ हजार व्ययभार व्यहोनजि परेको देजखयो । बीतमिलाई 
सेवा उपलब्ध गराएको रकम समयमा नै दाबी नगरेको, दाबी गरेको रकमको आवयक प्रमाण पेस 
गनि नसकेको, उपचारमा बीमा बोडिले िोकेको दरभन्दा अस्पिालको दररेट बढी भएको लगायिका 
समस्या देजखएका छन । तबरामीलाई औषतध तबक्रीको सेवासमेि अस्पिाल फामेसीले सञ्चालन गनजिपने, 
तबरामीको उपचारमा खचि भएको रकम आवयक प्रमाणसर्हि समयमा नै दाबी गने, उपचारमा िोर्कएको 
दररेटको पजनरावलोकन गने, सफ्टवेयर प्रणालीलाई सजदृढ गरी तनयन्रणका उपायको अवलम्बन गरी 
प्रतिष्ठानको व्ययभार घटाउनजपदिछ । 
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87. अध्यापन कोटा - एम.बी.बी.एस.िफि  १५० िथा बी.डी.एस.िफि  ६० र्वद्याथी अध्ययन गराउनसक्ने 

प्रतिष्ठानको भौतिक अवस्था र जनशजक्त व्यवस्था भ]ए िापतन क्रमशः १०० र ५० को मार स्वीकृति 
पाएको छ । पूणि क्षमिामा शैजक्षक र्क्रयाकलाप सञ्चालन नहजुँदा उच्च िहको जनशजक्त उत्पादन र 
प्रतिष्ठानको आम्दानीमा समेि प्रभाव परेको छ । शैजक्षक कायिक्रमलाई पूणि क्षमिामा सञ्चालन गनि 
सम्बजन्धि तनकायले ध्यान ददनजपदिछ। 

88. सेवा प्रवाह - प्रतिष्ठानअन्िगििको अस्पिालबाट गि वषि ५ लाख ४७ हजारलाई अन्िरङ्ग िथा बर्हरङ्ग 
सेवा ददएकोमा यो वषि ३ लाख ३६ हजारलाई सेवा प्रदान गरेको छ । अस्पिालमा एम.आर.आई 
मेतसन तबग्रकेा कारण सेवा प्रवाह गनि नसकेको, १५ डाईलातसस मेतसन जनशजक्तको अभावले सञ्चालन 
हजन नसकेको, होल्डर र ए.बी.पी. मेतसन चालज नहजुँदा मजटजरोगीका लातग आवयक सेवा प्रवाह हजन 
नसकेको, पयािप्त एक्सरे मेतसन नहजुँदा रेतडयोलोजीको सेवा प्रवाहमा कमी आएको, ८१३ शय्या क्षमिाको 
अस्पिालमा ६४ शय्या मार आकजस्मक सेवाका लातग उपलब्ध भएकोले तबरामीलाई कोररडोरमा राखी 
सेवा ददनज परेको देजखएको छ । आवयक मेतसनरी औजार िथा पूवािधारको व्यवस्था गरी सेवालाई 
प्रभावकारी बनाउनजपदिछ ।   

89. जग्गाको उपयोग - बी.पी.कोइराला स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठान तनयमावली, २०५५ को पररच्छेद-१५ मा 
जजन्सी सम्पजत्तको लेखा र सम्पजत्तको संरक्षण गनजिपने व्यवस्था छ । प्रतिष्ठानको नाममा धरान 
छािाचौकमा रहेको १ तबघा ४ कठ्ठा १३.१ धजर जग्गामा साविजतनक सवारी पार्कि ङ िथा अतिक्रमण 
गरी घर टहरा बनाएको र मोरङको सजन्दर हरैचामा रहेको ९ तबघा १० कट्ठा १३.५ धजर जग्गा 
प्रयोगर्वहीन अवस्थामा रहेको छ। उक्त जग्गाको संरक्षण र उपयोग गनजिपदिछ । 

90. लगानी - मोरङको सजन्दर हरैचामा रहेको प्रतिष्ठानको जग्गामा र्वगि वषिमा एक तनमािणाधीन 
फमािस्यजर्टकल्समा रू.४ करोड ४० लाख लगानी गरेको र सोही संस्थालाई रू.९३ लाख ३९ हजार 
पेकी उपलब्ध गराएकोमा शेयर प्रमाणपर तलएको छैन । लगानीबाट यो वषिसम्म कज नै प्रतिफल प्राप्त 
भएको देजखुँदैन । प्रतिष्ठानको शेयर यर्कन गरी लगानी उपयोग सम्बन्धमा आवयक कारबाही 
गनजिपदिछ। 

91. लागि अनजमान - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ११ मा साविजतनक तनकायले मालसामानको 
लागि अनजमान ियार गदाि सम्बजन्धि मालसामानको स्पेतसर्फकेसनको अधीनमा रही अजघल्लो वषिको खररद 
दर, स्थानीय बजारमा प्रचतलि दर, अन्य साविजतनक तनकायले खररद गरेको दर िथा उद्योग वाजणज्य संघले 
जारी गरेको दररेटलाई समेि आधारमानी लागि अनजमान ियार गनजिपने उल्लेख छ । यो वषि र्वतभन्न 
प्रकारका ३८ लाख ३६ हजार थान मेतडकल ग्लोभ्स खररदको लातग र्वतभन्न आपूििकसुँग माग गरेको 
दररेट र अजघल्लो वषि खररद गरेको दर समेिलाई आधार तलई लागि अनजमान ियार गनजिपनेमा एकमजष्ट 
औसि दर कायम गरेकोले लागि अनजमान यथाथिपरक देजखएन। वोलपरदािाले प्रस्िाव गरेको दररेट 
वास्िर्वक कायम हजने लागि दरभन्दा बढी देजखएको र सोही आधारमा एक आपूििकको वोलपर स्वीकृि 
हजुँदा प्रतिष्ठानलाई रू.२७ लाख ५९ हजार बढी व्ययभार परेको छ । यस सम्बन्धमा सम्बजन्धि 
पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनजपदिछ । 

92. खररद सम्झौिा - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ िथा तनयमावली, २०६४ मा खररद कायि तमिव्ययी, 
प्रतिस्पधी र दक्षिापूविक गनजिपने व्यवस्था छ । खररद सम्झौिाको म्याद समाप्त भएपतछ साविजतनक 
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खररद कानूनबमोजजम नयाुँ लागि अनजमान ियार गरी खररद गनजिपनेमा ममिि िथा सरसफाइसम्बन्धी ४ 
सम्झौिाको म्याद समाप्त भए िापतन सोही सम्झौिालाई तनरन्िरिा ददई यो वषि रू.४ करोड २९ लाख 
७ हजार भ जक्तानी ददएको छ । खररद कायि पारदशी र प्रतिस्पधाित्मक बनाउनजपदिछ । 

एक कम्पनीसुँग इलेजक्ट्रकल अपरेसन एण्ड मेजन्टनेन्स कायि र सोसुँग सम्बजन्धि ६ आइटमको 
लातग दजई प्याकेजमा बोलपर गरेकोमा दजवै प्याकेजको एकमजष्ट मूल्याङ्कन गरी खररद गदाि रू.२ करोड 
५६ लाख २५ हजार प्रभावग्राही देजखएकोले २०७६।९।१ मा १ वषिको लातग खररद सम्झौिा भएको 
छ । यो वषि दोस्रो प्याकेजको आइटम खररद नगरी इलेजक्ट्रकल अपरेसन र मेजन्टनेन्स कायिको लातग 
मार सोही सम्झौिालाई तनरन्िरिा ददएको छ । उक्त प्याकेजमा मार अको एक कम्पनीले रू.४७ 
लाख १२ हजार घटी कबोल गरेको देजखयो । दजई प्याकेजको खररद सम्झौिामध्ये एक प्याकेजको 
खररदलाई मार तनरन्िरिा ददुँदा रू.४७ लाख १२ हजार बढी व्ययभार परेको छ ।  

93. सामग्री खररद - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १४५ मा ित्काल खररद नगदाि 
साविजतनक सजरक्षा र्हि िथा सामजदार्यक स्वास््य संकट पने देजखएमा तनयम ११ बमोजजमको लागि 
अनजमान ियार गरी प्रतिस्पधी र तमिव्ययी आधारमा छोटो प्रर्क्रयाद्वारा खररद गनि सर्कने व्यवस्था छ। 
यो वषि २५ बेडको एच.डी.यू.वाडि स्थापना र सञ्चालन गनि आवयक पने ६ उपकरण खररदमा अस्पिाल 
तनदेशकको तसफाररसमा एक आपूििकको अतधक मूल्यको प्रस्िाव स्वीकृि गदाि प्रतिष्ठानलाई रू.१९ 
लाख ४७ हजार बढी व्ययभार परेको छ । यस सम्बन्धमा छानतबन गरी सम्बजन्धि पदातधकारीलाई 
जजम्मेवार बनाउनजपदिछ । 

94. ररएजेन्ट प्रातप्त र खपिमा तभन्निा - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा 
५५(२) मा कायािलयमा प्राप्त हजन आएको नगदी वा जजन्सी िोर्कएको काममा बाहेक अन्य काममा 
प्रयोग गनि नहजने उल्लेख छ । प्रतिष्ठानले खररद गरेका ररएजेण्ट र्कट जजन्सी शाखाले खचि जनाएको 
पररमाणभन्दा सम्बजन्धि शाखाले रू.४९ लाख ३८ हजार बराबर घटी प्राप्त गरेको देजखयो । जजन्सी 
आम्दानी खचिको यथाथि लेखा ियार गनजिपदिछ । 

95. बरबजझारथ - बी.पी.कोइराला स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठान तनयमावली, २०५५ को पररच्छेद १० मा 
सेवाबाट राजीनामा ददन चाहेमा अस्थायी जशक्षक िथा कमिचारीले १ मर्हना र स्थायी जशक्षक िथा 
कमिचारीले ३ मर्हनाको पूवि सूचना ददनजपने र पूवि सूचना नददएमा क्रमशः १ मर्हना र ३ मर्हनाको 
िलब जररवानाबापि असूल गनिसक्ने व्यवस्था छ । प्रतिष्ठानमा कायिरि ८५ जशक्षक/कमिचारीले पूवि 
सूचना बेगर राजीनामा ददएकोमा बरबजझारथ समेि गरेको देजखएन । तनज जशक्षक/कमिचारीबाट तनयममा 
व्यवस्था भएबमोजजम िलबबापिको रू.२९ लाख २० हजार जररवाना असजल गरी बरबजझारथ 
गराउनजपदिछ । 

96. भवन तनमािण - प्रतिष्ठानले २०० शय्याको अंकोलोजी भवन र २०० शय्याको कातडियोलोजी भवन तनमािण 
गनि  तडजाइन र लागि अनजमान ियारीको लातग एक परामशिदािासुँग २०७४।१।५ मा सम्झौिा 
भएको देजखन्छ । तनजलाई यस वषिसम्म रू.७ करोड ६७ लाख १० हजार परामशि शजल्क भ जक्तानी 
भई सकेकोमा भवन तनमािणको कायि हजनसकेको छैन । उक्त भवन तनमािणको लातग २०७३।७४ मा 
नेपाल सरकारबाट रू.१४ करोड तनकासा भएकोमा सो रकम खचि हजन नसकी मौज्दाि रहेको छ। 
कायिकाररणी सतमतिको २०७८।१।३ को तनणियबमोजजम उक्त भवनहरूको तनमािण कायि खारेज गरी 
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सोको सट्टा ६०० शय्याको अत्याधजतनक मजल्टस्पेतसतलटी सेण्टर तनमािणका लातग प्रस्िाव ियार गरेको 
छ । भवन तनमािणको कायि हजन नसकेकोले परामशि सेवाबापि खचि भएको रकम िथा नेपाल सरकारले 
उपलब्ध गराएको रकम समेि उपयोगर्वहीन हजन गएको छ । प्रतिष्ठानको लक्ष्यअनजरूप संरचना तनमािणको 
कायि अगातड बढाउनजपदिछ । 

97. आय लेखाङ्कन -  कायिकाररणी सतमतिको २०७२।२।११ को तनणियअनजसार स्वास््य सेवासुँग सम्बजन्धि 
र्वषयमा शोध, अनजसन्धान र उपचार गने उदे्दयले संघ संस्थासुँग अनजबजन्धि भई सञ्चालन हजने कायिक्रमको 
कज ल बजेटको कम्िीमा १० प्रतिशि प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउनजपने उल्लेख छ । प्रतिष्ठानले गि 
र्वगि वषिमा र्वतभन्न र्वषयमा अध्ययन अनजसन्धान गनि पररयोजना सञ्चालनको स्वीकृति ददएकोमध्ये ४ 
कायिक्रममा रू.४ करोड ८५ लाख ९३ हजार प्राप्त भएकोले सोको १० प्रतिशिले हजने रू.४८ लाख 
५९ हजार प्रतिष्ठानले आय लेखाङ्कन गनजिपदिछ । 

98. फामेसी सञ्चालन - जनस्वास््य सेवा ऐन, २०७५ को दफा २९(४) मा प्रत्येक सरकारी अस्पिालहरूले 
आफ्नै अस्पिालबाट फामेसी सञ्चालन गरी सजपथ मूल्यमा औषतधको तनयतमि उपलब्धिा सजतनजश्चि गनजिपने 
व्यवस्था छ । फामेसीबाट तबरामीलाई तनयतमि र अत्यावयक कतिपय औषतध उपलब्ध हजन नसकेकोले 
अतधकांश तबरामीले तनजी फमेसीबाट औषतध खररद गनजिपरेको देजखयो । ऐनको व्यवस्थाबमोजजम 
औषतधको तनयतमि आपूतिि गरी फामेसी सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गनजिपदिछ । 

99. खररद र्फिाि - फामेसीले आपूििकहरूबाट खररद गरेको औषतधको म्याद गजजज्रएमा, तबक्री नभई अतधक 
मौज्दाि रहेमा सम्झौिाको शििअनजसार उक्त औषतध आपूििकबाट प्रतिस्थापन गनजिपदिछ । यो वषिसम्म 
फामेसीले खररद गरेको औषतधमध्ये म्याद गजजज्रएको वा अन्य कारणले आपूििकलाई र्फिाि गरेको औषतधको 
मूल्य रू.६१ लाख ४५ हजार असजल गनजिपदिछ । 

परोपकार प्रसूति िथा स्त्री रोग अस्पिाल 
प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउने उदे्दयले यो अस्पिाल २०१६ मा स्थापना भएको हो । स्वीकृि शय्या 

४१५ रहेको यस अस्पिालले ४८९ शय्या सञ्चालन गरी सेवा प्रदान गरररहेको छ । अस्पिालमा प्रसूति सेवासुँगै 
पररवार तनयोजन,  पाठेघर खस्ने समस्या,  क्यान्सर, जस्क्रतनङ्ग,  बच्चाको खोप िथा स्याहार कायिक्रम, सामान्य 
औषतध उपचारदेजख आई.सी.यू., एन.आइ.सी.यू, रेतडयोलोजी लगायिका सेवा सञ्चालनमा छन ्। 

100. जनशजक्त - अस्पिालको स्वीकृि दरबन्दी ६४८ रहेकोमा ३०० स्वास््यकमी र ३४८ प्रशासतनक 
कमिचारीको दरबन्दी रहेको छ । स्वीकृि दरबन्दीमध्ये २६८ अस्पिाल र्वकास सतमतििफि को र  ३८० 
नेपाल सरकारिफि को रहेकोमा समग्रमा ८८ पद ररक्त रहेको देजखन्छ । िर मेतडकल अतधकृि, 
प्रयोगशाला कमिचारी िथा नतसिङ स्टाफिफि का केही पदहरूमा स्वीकृि दरबन्दीभन्दा बढी जनशजक्तसमेि 
पूतिि भएको छ । अस्पिालको संगठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षण गरी आवयकिाअनजसारको पदपूतिि 
गरी सेवा प्रवाहमा सजधार गनजिपदिछ । 

101. सेवा प्रवाह - अस्पिालले यो वषि बर्हरङ्ग र अन्िरङ्गसमेि १ लाख ७१ हजार ८१६ जनालाई सेवा प्रदान 
गरेको छ । यो वषि २२ हजार १४ जनाले प्रसूति सेवा प्राप्त गरेको र सोमध्ये ८ हजार १०८ को 
शल्यर्क्रय भएको छ । यो समेि कज ल १० हजार ९६१ शल्यर्क्रया भएको छ । जीर्वि जन्म भएको २१ 
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हजार ७०२ मध्ये ८ केशमा माि ृमतृ्यज भएको छ । यो संख्या प्रतिलाखमा ३६.८६ हजन आउुँछ । 
मतृ्यज भएका मध्ये ४ जनाको कोतभड-१९ का कारण मतृ्यज भएको, ३ जनाको गभािवस्थासम्बन्धी र्वतभन्न 
अङ्गको समस्याका कारण र एकको प्रसूतिका क्रममा संक्रमण भई मतृ्यज भएको र्ववरणबाट देजखएको 
छ । 

102. प्रसूति िथा तसजररन - र्वश्व स्वास््य संगठनको अध्ययनले शल्यर्क्रयाबाट प्रसूति गराउुँदा १० 
प्रतिशिसम्मको शल्यर्क्रयाले मािजृशशजको मतृ्यजदरमा कमी ल्याउन प्रभावकारी भए िापतन सोभन्दा बढी 
मािजृशशजको मतृ्यजदरमा कमी ल्याउनेसुँग सम्बजन्धि नभएको र १० देजख १५ प्रतिशिसम्मको दरलाई 
आइडल दर हजने देखाएको छ । त्यसैगरी उक्त र्वतधबाट प्रसूति सेवा ददुँदा आमा र बच्चामा अल्पकालीन 
िथा दीघिकालीन असर पनेिफि  समेि औलं्याएको छ । अस्पिालले उपलब्ध गराएको ि्याङ्कअनजसार 
उक्त र्वतधबाट प्रसूति सेवा उपलब्ध गराएको िीन वषिको जस्थति देहायअनजसार छ:  

र्ववरण २०७५।७६ प्रतिशि २०७६।७७ प्रतिशि २०७७।७८ प्रतिशि 

जम्मा प्रसूति सेवा २२,१४७ - २२,४६१ - २२,०१४ - 

सामान्य प्रसूति १२,४४५ ५६.१९ १२,०५४ ५३.६७ ११,५०१ ५२.२४ 
असामान्य प्रसूति ९,७०२ ४३.८१ १०,४०७ ४६.३३ 10,513 47.76 
लोयर सेक्सन तसजररन सेक्सन ७,३१८ ३३.०४ ७,९४५ ३५.२८ ८,१०८ ३६.८३ 

उपयजिक्त ि्याङ्कबाट र्वगि वषिभन्दा यो वषि सामान्य रूपमा प्रसूति हजनेको दर घटेको र असामान्य 
प्रसूति हजनेको दर बढेको छ । कज ल प्रसूति सेवाको िजलनामा तसजररन सेक्सनअनजसार प्रसूति गराउनेको 
अनजपाि गि वषिभन्दा १.५५  र २०७५।७६ को िजलनामा ३.७९ प्रतिशिले बढेको देजखन्छ । र्वश्व 
स्वास््य संगठनले उल्लेख गरेको दर १५ प्रतिशिभन्दा यो वषि २१.८३ प्रतिशि बढी शल्यर्क्रयाबाट 
प्रसूति भएको देजखएको छ । 

103. मेतसन उपकरणको उपयोग - अस्पिालको सेवा प्रभावकारी हजन आवयक उपकरण मौजजदा अवस्थामा 
रहनजपदिछ । गि वषि अस्पिालले एम.आर.आई. मेतसनको अभावमा ४ हजार २०० तबरामीलाई अन्यर 
रेफर गनजि परेकोमा यो वषि पतन जस्थति यथावि ्छ । हाल अस्पिालमा कम क्षमिाको एक मार 
अल्ट्रासाउण्ड मेतसन रहेकोले रोगको तनदान गनि कदठनाइ भइरहेको, तबरामीले ३।४ घण्टासम्म प्रिीक्षा 
गनजिपने,  धेरै संख्याको स्क्यान गदाि नतिजा फरक पनिसक्ने लगायिका अवस्था रहेको छ। नवजाि 
जशशजको उपचारका लातग रहेको तनयोनाटोलोजी र्वभागमा पतन २४ घण्टे एक्स-रे सेवाको अभावले सेवा 
प्रवाहमा असर परेको छ । उक्त परीक्षणको लातग अस्पिालले रू.१ हजार शजल्क तलने गरेकोमा तनजी 
क्षेरमा उक्त शजल्क रू.३ हजार लाग्ने गरेको देजखन्छ । अस्पिालले आवयक मेतसन उपकरण 
व्यवस्थापन गरी सेवालाई थप सजधार गरी सेवाग्राहीलाई सजलभ र सहज सेवा उपलब्ध गराउनजपदिछ । 

104. आई.भी.एफ. सेवा - अस्पिालले २०६९ बाट आई.भी.एफ. (टेष्टट्यजब बेबी) सेवा सञ्चालन गदै आएकोमा  

दक्ष र्वशेषज्ञ, भौतिक संरचनाको अभावलगायिका कारणबाट सो सेवा बन्द गरेको छ। सेवा बन्द 
भएको कारण तन:सन्िान दम्पजत्तले महंगो शजल्कमा तनजी अस्पिाल िथा अन्य मजलजकबाट यो सेवा तलनज 
परेको अवस्था छ । सजलभ र सहज रूपमा उक्त सेवा सञ्चालन गनजिपदिछ । 

105. भ जक्तानी कर कट्टी - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ बमोजजम सेवा शजल्क भ जक्तानी गदाि सेवा 
प्रदायकलाई स्रोिमा १५ प्रतिशि कर कट्टी गनजिपने व्यवस्था छ ।अस्पिालले रू.४३ करोड ८० 
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लाखमा सम्पन्न हजने गरी सम्झौिा भएको एक भवन तनमािण कायिको लातग प्रार्वतधक सेवा प्रदान गरेबापि 
भवन तनमािण कायिको सम्झौिा रकमको २.५ प्रतिशि र रतनङ तबल ियार गरेबापि तबल रकमको 
१.२५ प्रतिशि शजल्क ददने गरी परामशि सेवा प्राप्त गनि तरभ जवन र्वश्वर्वद्यालय इजन्जतनयररङ अध्ययन 
संस्थानसुँग सम्झौिा गरेको छ । अस्पिालले उक्त संस्थालाई यो वषिसम्म रू.९७ लाख १२ हजार 
भ जक्तानी गरेको छ । संस्थानले कर बीजक जारी नगरेकोमा ऐनको व्यवस्थाबमोजजम १५ प्रतिशिले 
गि वषिको रू.१३ लाख ७१ हजारसमेि रू.१४ लाख ५७ हजार कर कट्टी गरेको छैन । कर रकम 
असजल गरी संघीय सजञ्चि कोष दाजखला गनजिपदिछ । 

भरिपजर अस्पिाल 
जनिालाई सविसजलभ रूपमा स्वास््य सेवा प्रदान गने उदे्दयले स्थार्पि यस अस्पिालले बर्हरङ्ग, 

आकजस्मक, अन्िरङ्ग, ए.आर.टी., पी.एम.टी., सी.टी., सजरजक्षि माितृ्व िथा पररवार तनयोजनलगायिका सेवा प्रवाह 
गदै आएको छ । 

106. गजरुयोजना - स्वास््य मन्रालयबाट २०७४।२।२५ मा स्वीकृि अस्पिालको गजरुयोजनाअनजसार १ 
हजार शय्याको शैजक्षक प्रतिष्ठान, इमजेन्सी भवन, मेटरनीटी, पेतडयार्ट्रक, क्यान्सर, साइक्यार्ट्रक ब्लक, 
कमिचारी आवास भवन तनमािण गने उल्लेख भएकोमा उक्त कायि आरम्भ भएको छैन । नेपाल सरकारले 
उक्त अस्पिाललाई र्वजशर्ष्टकृि र्वशेषज्ञ सेवासर्हिको संघीय अस्पिालमा स्िरोन्नति गने योजनाअनजसार 
गजरुयोजना ियार गरेकोमा सोअनजसारको भौतिक पूवािधारको तनमािण कायिमा र्वलम्ब भएकोले सेवा प्रवाहमा 
असर परेको छ । गजरुयोजनाबमोजजमको कायि समयमै सम्पन्न गनजिपदिछ । 

107. जग्गा तलज िथा भोगातधकार - अस् पिालको नाममा रहेको जग्गा तलज िथा भोगातधकार सम्बन्धमा 
तनम्नानजसार देजखएको छः 

107.1. सरकारी जग्गा दिाि िथा तलजमा गराउने कायिनीति, २०७१ मा भोगातधकार ददएको जग्गा तलजमा 
पररणि गनजिपने उल्लेख छ । कायिनीतिमा तलज रकम तनधािरण गदाि मालपोि कायािलयले रजजिेशन 
प्रयोजनको लातग िोकेको चालू वषिको न्यूनिम मूल्याङ्कनको आधारमा गररने र न्यूनिम वार्षिक तलज 
रकम न्यूनिम मूल्याङ्कनको १ प्रतिशि िोकेको छ । अस्पिालले ९ तबघा जग्गाको वार्षिक रू.९ लाख 
तलने गरी २०५०।४।२४ मा ४९ वषिको लातग एक मेतडकल कलेजलाई तलजमा उपलब्ध गराएको 
देजखयो। उक्त कलेजसुँग भएको सम्झौिाको बजुँदा नं.२३ मा सम्झौिाका शििहरू पररमाजिन र 
संशोधनसमेि गनि सर्कने प्रावधान रहेको छ । उक्त स्थानको जग्गाको मूल्य २०७७।७८ को न्यूनिम 
मूल्याङ्कन दर प्रति कठ्ठा रू.६३ लाखले मूल्याङ्कन गदाि रू.१ अबि १३ करोड ४० लाख हजन आउुँछ । 
मालपोि ऐन, २०३४ को दफा २४(१) को प्रयोजनको लातग जारी भएको सरकारी जग्गादिाि िथा 
तलजमा उपलब्ध गराउने कायिनीति, २०७१ को अनजसूची १(३)ङ बमोजजम तलजमा पररणि भए यो 
वषिको मार १ प्रतिशिले गणना गदाि रू.१ करोड १३ लाख ३४ हजार तलज शजल्क हजने अवस्था छ। 
उपयजिक्त जस्थतिमा सम्झौिा पररमाजिन नगरी रू.९ लाखमार तलज रकम असजल गदाि यो वषि रू.१ करोड 
४ लाख ३४ हजार गजमेको अवस्था छ । गि र्वगि वषिसमेि सो व्यहोरा उल्लेख गररएकोमा जस्थति 
यथावि ्छ ।  
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107.2. शजरु सम्झौिामा मेतडकल कलेजले भरिपजर अस्पिालका लातग ५०० शय्याको अस्पिाल तनमािण गरीददने 
उल्लेख भएकोमा सम्झौिा भएको २८ वषिसम्म पतन कायािन्वयन हजनसकेको छैन । सम्झौिाको 
शििहरूको पालना गराउन जजल्ला अदालिले करारको पक्षहरूले आपसी सहमतिमा करार सम्झौिामा 
पररमाजिन गनजिपने उल्लेख भए िापतन हालसम्म शििहरू संशोधन  गरी करार सम्झौिा गरेको पाइएन।    

107.3. अस्पिालले नेपाल नेरज्योति संघ अन्िगिि सञ्चातलि भरिपजर आुँखा अस्पिाललाई ४ तबघा जग्गा 
भोगातधकारमा ददएको देजखन्छ । सरकारी जग्गा दिाि िथा तलजमा गराउने कायिनीति, २०७१ बमोजजम 
उपयजिक्त जग्गा तलजमा समेि पररणि भएको देजखएन । भरिपजर वडा नं.१० मा रहेको एक 
ररसोटिको जग्गा नेपाल नेर ज्योति संघको जग्गा रहेको र सो संघले आफ्नो जग्गा व्यापाररक प्रयोजनका 
लातग तनजी क्षेरलाई तलजमा ददई अस्पिालको जग्गामा आुँखा अस्पिाल सञ्चालन गदै आएको देजखयो। 
गजरुयोजनाअनजसारको सेवा र्वस्िार र संरचना तनमािणसमेिका लातग अस्पिालले जग्गा र्फिाि तलनजपने र 
नेर ज्योति संघले आफ्नो जग्गामा सेवा सञ्चालन गरी अस्पिालको जग्गा खाली गराउनजपदिछ । 

107.4. अस्पिालको मजख्य प्रवेशद्वारको दायाुँिफि  १ कठ्ठाभन्दा बढीको जग्गामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले २ 
िले भवन तनमािण गरी सो संस्थाको कायािलय िथा व्लड बैङ्क सेवा सञ्चालन गरेको छ । उक्त जग्गा 
भाडा, तलज वा अन्य कज नै िवरबाट सो संस्थाले भोगचलन गदै आएको सम्बन्धमा अस्पिालसुँग कज नै 
कागजाि रहेको देजखएन । यस सम्बन्धमा सम्बजन्धि तनकायले सरकारी जग्गा दिाि िथा तलजमा 
गराउने कायि नीति, २०७१ बमोजजम सम्झौिा पररमाजिन र संशोधन गरी न्यूनिम तलज रकम असजल 
गनजिपने र आफ्नो स्वातमत्वको जग्गा कानूनको रीि पजर् याई उपयोग गनजिपने व्यहोरा गि र्वगि वषिको 
प्रतिवेदनमा समेि औलँ्याइएकोमा सो सम्बन्धमा सजधार भएको छैन ।  

107.5. र्वगिमा जचर्कत्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, जशक्षा मन्रालय र स्वास््य मन्रालयबीच भएको सम्झौिा 
अनजसार भोगातधकार प्राप्त ७ तबघा जग्गामा अ.न.तम. र्वस्िार क्याम्पस रहेको र्ववरणबाट देजखन्छ। 
तरभ जवन र्वश्वर्वद्यालयले जग्गाको स्वातमत्व भएको भरिपजर अस्पिाललाई जानकारी नै नददई 
२०५२।४।१९ मा सम्झौिा गरी प्रार्वतधक जशक्षा िथा व्यावसार्यक िातलम पररषद्लाई ददएको 
देजखन्छ। स्कज ल अफ हेल्थ साइन्सले पररषद्को र्वतभन्न शैजक्षक कायिक्रम सञ्चालन गरेकोमा हाल 
पररषद्को प्रदेशस्िरीय कायािलय वाग्मिी प्रदेश मजकाम हेटौंडामा स्थानान्िरण भएको छ । अस्पिालको 
गजरुयोजनाअनजसार दोस्रो चरणको संरचना र सेवा सञ्चालनका साथै अस्पिालको आफ्नै नतसिङ कलेज 
सञ्चालनमा कदठनाइ परेकोले सरकारी अस्पिालको जग्गा अस्पिाल प्रयोजनमा उपभोग हजने सजतनश्चििा 
गनजिपदिछ ।  

108. औषतध र्फिाि - अस्पिाल फामेसीले आपूििकबाट खररद गरेका औषतधको म्याद समाप्त भएमा, टजटेफज टेमा 
वा तबक्री नभई अतधक मौज्दाि रहेमा सम्झौिाको शििअनजसार उक्त औषतध आपूििकबाट प्रतिस्थापन 
गनजिपदिछ । यो वषि अस्पिाल फामेसीले खररद गरेकोमध्ये रू.८७ लाख ६० हजार बराबरको औषतध 
खररद र्फिाि गरेकोमा रू.२ लाख ३५ हजार मारको प्रतिस्थापन गरेकोले बाुँकी रू.८५ लाख २४ 
हजार आपूििकबाट असजल गनजिपदिछ । 
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शहीद धमिभक्त रार्िय प्रत्यारोपण केन्र 
र्वकास सतमति ऐन, २०१३ अन्िगिि नेपाल सरकारले मानव अङ्ग प्रत्यारोपण र्वकास सतमति (गठन) 

आदेश, २०६८ जारी गरी केन्रको स्थापना गरेको हो ।  

109. सेवा प्रवाह - केन्रले २०६९।१२।१६ देजख मगृौला प्रत्यारोपण कायि शजरु गरेकोमा २०७८ आषाढ 
मसान्िसम्म ७४० तबरामीको प्रत्यारोपण गरेको छ । यो वषि ९६ तबरामीको मगृौला प्रत्यारोपण, १२ 
तबरामीको कलेजो प्रत्यारोपण,  ५१ तबरामीको मजटजको शल्यर्क्रया र ५०० तबरामीको डाइलाइतसस गने 
लक्ष्य राखेकोमा मगृौला प्रत्यारोपण ४५, कलेजो प्रत्यारोपण एक जना,  मजटजको शल्यर्क्रया २ र औसिमा 
२१४ तबरामीको डाइलाइतसस गरेको छ । केन्रमा डाइलातसस गने ४०  मेतसनमध्ये ३२ मार 
सञ्चालनमा रहेको देजखयो । डायलातससको माग बढी भए िापतन राज्यले तनःशजल्क उपलब्ध गराउने 
घोर्षि नीतिअन्िगििको सेवाको लातग पयािप्त शय्या, जनशजक्त िथा पूवािधारको अभावले अपेजक्षि स्िरको 
सेवा उपलब्ध हजनसकेको छैन । पूवािधारको उजचि व्यवस्थापन गरी घोर्षि नीति अनजरूप सेवा  उपलब्ध 
गराउनजपदिछ । 

110. जनशजक्त - मानव अङ्ग प्रत्यारोपण र्वकास सतमति कमिचारी प्रशासन तनयमावली, २०६९ को दफा ६.१ 
मा स्थायी तनयजजक्त िथा पदस्थापनाको व्यवस्था छ । अस्पिालमा कमिचारीको स्वीकृि दरबन्दी ५०३ 
रहेकोमा स्थायी १४९,  करार ९४ समेि २४३ पूतिि भएको र १० कमिचारी सेसन बेतससमा कायिरि 
रहेको पाइयो । ररक्त २५० पदमध्ये कन्सल्टेन्ट िथा अन्य जचर्कत्सकहरू ६६, नतसिङ स्टाफ ८६, 
प्रार्वतधक अतधकृि १५,  प्रार्वतधक सहायक ५७ र प्रशासन, लेखा र मेतडकल रेकडिरिफि का २६ कमिचारी 
रहेका छन ्। दरबन्दीअनजसार पदपूतिि गरी सेवा प्रवाहमा सजधार गनजिपदिछ । 

111. उपकरणको उपयोग - अस्पिालको सेवा प्रभावकारी हजन िोर्कएबमोजजमका सेवा उपलब्ध भएको 
हजनजपदिछ । केन्रले हप्तामा एक जनाको मजटजको शल्यर्क्रया गने लक्ष्य राखी इसीएमओ, हटि लङ्ग 
मेतसनलगायि रू.२ करोड ६९ लाख १३ हजार मूल्यका उपकरण जडान गरी मौजजदा अवस्थामा रहेको 
छ । केन्रले गि वषिसम्म २० जनालाई सेवा उपलब्ध गराएकोमा यो वषि २ जनालाई उक्त सेवा 
ददएको छ । उपलब्ध स्रोि साधनको उपयोग गरी प्रभावकारी सेवा प्रदान गनजिपदिछ। 

112. फामेसीको तबक्री आय - फामेसी सेवा तनदेजशका, २०७२ अनजसार तनजश्चि रकम सीड मतनको रूपमा 
उपलब्ध गराई छज टै्ट आयव्ययको लेखा राख्न ेगरी फामेसी सञ्चालन गनजिपनेमा केन्रले फामेसीको लातग 
रू.३ करोड ४९ लाख ४८ हजार बराबरको औषतध िथा सजजिकल सामान नेपाल सरकारको अनजदानबाट 
खररद गरी सोको तबक्री आय र नाफासमेि रू.४ करोड ६० लाख ३१ हजार सतमतिको खािामा 
राखेको छ । फामेसीको छज टै्ट र्हसाब र्किाब राख्न र नेपाल सरकारको अनजदानमा फामेसी सञ्चालन 
नगनि गि वषिको प्रतिवेदनमा समेि उल्लेख गररएकोमा जस्थति यथावि ्छ । 

113. एच.डी.यू. सञ्चालन - कोतभड-१९ को उपचारको लातग २५ शय्याको एच.डी.यू. स्थापना गनि रू.१ करोड 
४ लाख ९४ हजारको खररद सम्झौिा भए पतन स्थान अभावको कारण अस्पिालको छिमा १२ शय्या 
सञ्चालन गरेको छ । मन्रालयले िोकेअनजसार २५ शय् याको लातग स्वास््य उपकरण खररद गरेको भए 
पतन १३ शय्याका स्वास् ्य उपकरण प्रयोगर्वहीन अवस्थामा मौज्दाि रहेको छ। सेवा सञ्चालनको लातग 
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स्थानको व्यवस्था नगरी स्वास््य उपकरण खररद गरी प्रयोगर्वहीन अवस्थामा राख्न े पदातधकारीलाई 
जजम्मेवार बनाउनजपदिछ । 

शहीद गंगालाल रार्िय हृदय केन्र 
नेपालमा ददन प्रतिददन वरृ्र्द् हजुँदै गइरहेको मजटजरोगको रोकथाम, तनदान, उपचार िथा हृदय रोगीहरूको 

पजनस्थािपना गनि आवयक उच्चस्िरीय स्वास््य सेवा सविसजलभ रूपमा स्वदेशमै उपलब्ध गराई हृदय रोगसम्बन्धी 
उच्चस्िरीय अध्ययन र अनजसन्धानको लातग आवयक दक्ष जनशजक्त ियार गने उदे्दयले केन्रको स्थापना भएको 
हो । नेपाल सरकारको अनजदान रू.४८ करोड १ लाख र आन्िररक आय रू.१ अबि १ करोड ११ लाख 
रहेकोमा कज ल खचि रू.१ अबि ९० करोड ५६ लाखमध्ये िलब, भत्तामा रू.४० करोड ६६ लाख खचि भएको  
छ।  

114. र्वस्िाररि सेवा - केन्रमा गि वषि र्वस्िाररि स्वास््य सेवाबाट रू.९ करोड ३८ लाख प्राप्त भएको मध्ये 
जचर्कत्सक, नसि िथा अन्य कमिचारीलाई र्विरण पश्चाि ्रू.५ करोड १९ लाख आम्दानी भएको देजखन्छ । 
यो वषि रू.५ करोड ५९ लाख प्राप्त भई र्विरण पश्चाि\ रू.३ करोड ११ लाख केन्रको आम्दानी  
देखाएको छ। गि वषिको िजलनामा आम्दानी घटेको कारण पर्हचान गरी सजधार गनजिपने देजखन्छ । 
केन्रमा र्वस्िाररि स्वास््य सेवाको दस्िजर सामान्य सेवाको भन्दा बढी रहेको अवस्थामा केन्रलाई प्राप्त 
हजने आम्दानीको अनजपािसमेि पजनरावलोकन गनजिपदिछ ।  

115. सेवा प्रवाह - केन्रको लातग कज ल २५० शय्या सञ्चालन स्वीकृि भएकोमा २११ शय्या सञ्चालनमा 
ल्याएको देजखन्छ । यो वषि १ लाख १ हजार ४३४ जनालाई सेवा ददएको केन्रले १५ वषि मजतनका 
बालबातलका ४९० र ७५ वषि मातथका ज्येष्ठ नागररक ५४२ जना मजटज रोगीलाई तनःशजल्क उपचार सेवा 
प्रदान गरेको छ। वाथ मजटजरोगीहरूको तनःशजल्क भल्भररङ्ग िथा शल्यर्क्रया ३७२ जना, साुँघजररएको भल्ब 
खोल्ने तनःशजल्क उपचार १८७ जना, स्वास््य बीमा कायिक्रमअन्िगिि २ हजार ९९८ र र्वपन्न नागररक 
उपचारअन्िगिि १ हजार ९१० तबरामीलाई उपचार सेवा प्रदान गरेको छ । मजटजरोग अध्ययन अनजसन्धान 
कायिलाई समेि महत्व ददई सेवा प्रवाह गनजिपदिछ ।  

116. जनशजक्त – केन्रको लातग ६०८ कमिचारीको दरबन्दी स्वीकृि भएकोमा १९२ स्थायी र ३११ सेवा 
करारबाट पदपूतिि भई १०५ ररक्त रहेको देजखयो । सजिरी, कातडियोलोजी, नतसिङ, प्याथोलोजीलगायि 
प्रमजख प्रार्वतधक पदपूतिि नहजुँदा सेवा प्रवाहमा असर परेको छ । केन्रले पयािप्त जनशजक्तको व्यवस्थापन 
गरी सेवा प्रवाहको गजणस्िरमा सजधार गनजिपदिछ ।  

117. जनशजक्त उत्पादन – यो केन्र मजटज रोगीको उपचारमा केजन्रि अस्पिाल भए िापतन शैजक्षक कायिक्रम 
सञ्चालन नगने हजुँदा मजटज रोगको उपचारमा आवयक दक्ष जनशजक्त उत्पादन हजनसकेको छैन । हाल 
मजटज रोगसम्बन्धी उच्च अध्ययनको लातग वैदेजशक अध्ययनमा नै भर पनजिपने अवस्था र्वद्यमान छ । 
देशमा अन्यर मजटज रोगसम्बन्धी अध्यापन हजने छज टै्ट शैजक्षक संस्थासमेि नभएको अवस्थामा दीघिकालीन 
नीति ियार गरी केन्रको क्षेर र्वस्िार भएमा दक्ष जनशजक्त उत्पादनमा टेवा पजग्ने देजखन्छ ।  

118. बाल मजटज रोगको उपचार – यो वषि बाल मजटजरोग उपचारमा ओ.पी.डी.िफि  ९ हजार १५२ जना, मजटजको 
प्वाल टाल्ने उपचार २२२ जना िथा मजटजको शल्यर्क्रयािफि  ८२३ जना, हृदयघाि ५५ जना, मजटजको 
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भल्बमा कीरा परेका १४ जना, मजटजको चालको गडबडी ११ जना बालबातलकाको उपचार भएको 
देजखन्छ। बाल मजटज रोगी तबरामीको अतधक चाप िथा जन्मजाि मजटज रोगी बालबातलकाको वरृ्र्द् भएकोले 
हाल केन्रको बाल मजटज रोगीको लातग १२ शय्या पयािप्त रहेको देजखएन । केन्रले बालबातलकाको 
लातग छज टै्ट उपचार कक्ष, अपरेसन तथएटर िथा क्याथ ल्याब भवनको तनमािण गरी आवयक व्यवस्था 
गरेमा सेवा प्रवाहमा थप सजधार हजने देजखन्छ ।  

119. सफ्टवेयर सञ्चालन – केन्रले प्रशासन, लेखा, फामेसी, अस्पिाल व्यवस्थापनमा एकीकृि सफ्टवेयर तनमािण 
गनि एक कम्पनीसुँग २०७४।३।३० मा रू.१ करोड ४० लाख ३८ हजारको सम्झौिा गरेकोमा यो 
वषिसम्म पतन उक्त कायि सम्पन्न भएको छैन । सम्झौिामा कायि सम्पन्न गनजिपने अवतध उल्लेख नभएको, 
कायसम्पादन जमानि नतलएको, तनजलाई रू.१ करोड १९ लाख २९ हजार पेकी उपलब्ध गराए 
िापतन पेकी जमानि नतलएकोले सम्झौिाबमोजजम कारबाही गनि कदठनाइ परेको देजखयो । 
सम्झौिाअनजसार सफ्टवेयर तनमािण जडान र सञ्चालनको लातग सम्बजन्धि पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाई 
सफ्टवेयर पूणिरूपमा सञ्चालनमा ल्याउनजपदिछ ।  

पाटन स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठान 
नेपाललाई स्वास््य क्षेरमा आत्मतनभिर बनाउुँदै लैजान, स्वास््य र्वज्ञानको क्षेरमा उच्चस्िरीय अध्ययन 

र अनजसन्धानको व्यवस्था गरी मजलजकलाई आवयक पने दक्ष जनशजक्त उत्पादन गनि िथा स्वास््य सेवा प्रणालीलाई 
सजदृढीकरण गरी सविसाधारण जनिालाई गजणस्िरीय स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउने उदे्दयले पाटन स्वास््य र्वज्ञान 
प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ अन्िगिि प्रतिष्ठानको स्थापना भएको हो ।  

120. सञ्चालन जस्थति - प्रतिष्ठानले यो वषि नेपाल सरकारको अनजदान रू.१७ करोड ३८ लाख र आन्िररक 
स्रोिबाट रू.१ अबि ७३ करोड ६१ लाखसमेि रू.१ अबि ९० करोड ९९ लाख आय प्राप्त गरेकोमा रू.१ 
अबि ९९ करोड १३ लाख खचि गरेको देजखन्छ ।  

121. सेवा प्रवाह - प्रतिष्ठानबाट प्राप्त र्ववरणअनजसार ६५० शय्यामा सञ्चातलि अस्पिालमा गि वषि ३ लाख 
४४ हजार ४९४ र यो वषि २ लाख ८ हजार ६१५ तबरामीले सेवा प्राप्त गरेको देजखन्छ । अस्पिालमा 
दैतनक १ हजारसम्म तबरामीको चाप रहेकोले एक जना जचर्कत्सकले १०० जनासम्म तबरामी परीक्षण 
गनजिपदाि सेवा तलन ३ देजख ६ घण्टासम्म प्रिीक्षा गनजिपने अवस्था छ । अस्पिालमा दूरर्वनको सहायिाले 
गररने शल्यर्क्रयाको लातग दजई मर्हना, यजरो सजिरी गनि दजई हप्ता, नाक, कानको शल्यर्क्रया गनि ६ हप्ता, 
हेमोडाईलातसस सेवाको लातग ६ मर्हना, इण्डोस्कोपी गनि ३ हप्ताभन्दा बढी समय प्रिीक्षा गनजिपरेको 
अवस्था छ । र्वशेषज्ञ जचर्कत्सक िथा मेतसनरी उपकरणको अभावले डेण्टल इम्प्लाण्ट सेवा, थोरातसक 
उपचार सेवा, कातडियाक भष्ट्कज लर सेवा, आुँखाको लेजर, रेर्टना केयर, लेप्रोस्कोपीलगायिका सेवा उपलब्ध 
हजनसकेको छैन । अस्पिालले सेवालाई प्रभावकारी बनाई बढी समय प्रिीक्षा गनजिपने अवस्थाको अन्त्य 
गरी पूवािधार र दक्ष जनशजक्तको व्यवस्था तमलाई समयमै गजणस्िरीय सेवा प्रदान गनजिपदिछ । 

122. र्वस्िाररि सेवा - प्रतिष्ठानलाई र्वस्िाररि सेवाबाट यो वषि रू.६१ लाख ४१ हजारमार आम्दानी भएकोमा 
जचर्कत्सक, प्रार्वतधक िथा अन्य कमिचारीलाई रू.४२ लाख ४६ हजार र्विरण गरी रू.२६ लाख ३८ 
हजार खजद आम्दानी भएको छ । र्वस्िाररि सेवािफि का अतधकांश सेवाको दस्िजर सामान्य सेवाको भन्दा 
बढी रहेको अवस्थामा अस्पिाललाई प्राप्त हजने आम्दानीको अनजपािमा पजनरावलोकन गनजिपदिछ  । 
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123. मेतसन उपकरण ममिि - अस्पिालको सेवा प्रभावकारी हजन आवयक उपकरण दजरुस्ि अवस्थामा 
रहनजपदिछ । अस्पिालमा रहेको पोटेबल अल्ट्रासाउण्ड मेतसन १, एनेस्थेतसया मेतसन १, ई.सी.जी. मेतसन 
३, पोटेबल अजक्सतमटर ५, तसरीञ्ज पम्प १०, इन्फ्यजजन पम्प १० लगायिका उपकरण ममिि नगरेकोले 
प्रयोगमा आएका छैनन ्। तबरामी जाुँचको लातग आवयक मेतसन उपकरण समयमा ममिि नहजुँदा सेवा 
प्रवाहमा असर परेकोले ममिि गरी सेवा सञ्चालन गनजिपदिछ । 

124. उपचारमा छजट - पाटन स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठान राहिकोष तनदेजशका, २०७० को बजुँदा ३ मा अस्पिालले 
तबरामीलाई आतथिक िथा अन्य अवस्थालाई र्वश्लषेण गरी उपचारमा लागेको खचिमा आंजशक सहयोग 
गनिसक्ने उल्लेख छ । ओ.पी.डी. िथा भनाि भई उपचार गरेको तबरामीलाई गि वषि रू.८८ लाख ५९ 
हजार र यो वषि १ हजार ९२० तबरामीलाई शिप्रतिशि छजट ददई रू.७२ लाख ३६ हजार खचि लेखेको 
छ । यस्िो छजट ददुँदा अस्पिालको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर परी ददगो सञ्चालनमा कदठनाइ पने 
देजखएकोले यसलाई तनजश्चि सीमातभर राख्नजपदिछ ।   

काजन्ि बाल अस्पिाल 
बालबातलकासम्बन्धी उपचार सेवा प्रदान गनेगरी र्वजशष्टीकरण गने र अस्पिाललाई बाल स्वास््यसम्बन्धी 

अध्ययन अनजसन्धान केन्रको रूपमा संस्थागि र्वकास गने उदे्दयले २०१९ मा स्थार्पि यो अस्पिाल ३५२ 
शय्यासर्हि केन्रीय बाल अस्पिालको रूपमा सञ्चालन हजुँदै आएको छ ।  

125. सञ्चालन जस्थति - यो अस्पिालले बालबातलकासम्बन्धी स्वास््योपचार सेवा प्रदान गने प्रषेण अस्पिालका 
रूपमा सेवा प्रदान गदै आएको छ ।यो वषि अस्पिालको कज ल खचि रु ५० करोड ५ लाख ८१ 
हजारमध्ये कमिचारीको िलब भत्ता र सजर्वधामा रू.२२ करोड ७२ लाख ३८ हजार खचि भएको छ । 
अस्पिालले यो वषि १ लाख २ हजार ५०४ बालबातलकालाई सेवा प्रदान गरेको छ । 

126. सेवा प्रवाह - अस्पिालमा ५२ शय्याको आई.सी.यू.सेवा सञ्चालन गने क्षमिा रहेकोमा ३४ शय्या मार 
सञ्चालनमा रहेको र र्वशेषज्ञ जचर्कत्सक लगायिको पदहरू ररक्त रहेको िथा रोग परीक्षणका लातग 
अत्यावयक पने एम.आर. आई.लगायिका मेतसनरी िथा उपकरणको अभावले तबरामीलाई अन्यर रेफर 
गनजि परेको अवस्था छ । जचर्कत्सकको सेवा तलन तबहान ६ बजे नै र्टकटको लातग लाइन बसी ४ 
देजख ७ घण्टा प्रिीक्षा गनजिपने र शल्यजचर्कत्सा सेवा तलन तबरामीले ७ मर्हनाभन्दा बढी समय प्रिीक्षा 
गनजिपरेको जस्थति छ । अस्पिालमा आवयक जनशजक्त िथा उपकरणको व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाहलाई 
प्रभावकारी बनाउनजपदिछ । 

127. उपदान कोष -  काजन्ि बाल अस्पिाल तनयमावली, २०६३ को पररच्छेद ४ मा कमिचारी सेवा तनवतृ्त 
हजुँदा ददनजपने सजर्वधा रकमका लातग अवकाश िथा उपदान कोषको व्यवस्था छ । गि र्वगि वषिमा 
उपदान कोषमा रू.८ लाख ४१ हजार र कमिचारी कल्याण कोषमा रू.३ लाख ६० हजार जम्मा 
भइरहेकोमा गि वषिदेजख कोषमा रकम जम्मा भएको छैन । अवकाश प्राप्त कमिचारीलाई अस्पिालको 
तनयतमि बजेटबाट यो वषि रू.२३ लाख ४५ हजार भ जक्तानी ददएको छ । अस्पिालले कोष सञ्चालन 
कायिर्वतध ियार गरी सेवा तनवतृ्त कमिचारीले पाउने सजर्वधाको लातग योगदानमा आधाररि सेवा तनवतृ्त 
कोष सञ्चालन गनजिपदिछ। 
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बी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पिाल 
क्यान्सर रोगसम्बन्धी उच्चस्िरीय अध्ययन अनजसन्धानको लातग आवयक जनशजक्त ियार गरी यस 

क्षेरलाई आत्मतनभिर बनाई क्यान्सर रोगको रोकथाम, तनदान र उपचारको लातग उच्चस्िरीय स्वास््य सेवा प्रदान 
गरी मानवोजचि जीवनयापन गनि सक्षम िजल्याउन रार्िय प्रषेण अस्पिालको रूपमा बी.पी.कोइराला मेमोररयल 
क्यान्सर अस्पिाल ऐन, २०५३ अन्िगिि यो अस्पिाल स्थापना भएको हो । 

128. र्वत्तीय अवस्था - यो वषि अस्पिालको आन्िररक आय रू.३९ करोड ७४ लाख ७९ हजार रहेकोमा 
िलब भत्तामा रू.४४ करोड ४० हजार खचि भएको छ । अस्पिालको आन्िररक आयभन्दा िलब 
भत्तामा मार रू.४ करोड २५ लाख ६१ हजार बढी खचि भएको छ। नेपाल सरकारबाट स्वास््य कर 
कोष र अनजदान बापि यो वषि रू.६८ करोड २५ लाख प्राप्त भएको देजखन्छ । यस जस्थतिले अस्पिालको 
र्वत्तीय अवस्था सबल देजखएन ।   

129. रेतडयोथेरापी सेवा - अस्पिालले यो वषि १ हजार ४६३ जनालाई रेतडयोथेरापी सेवा उपलब्ध गराएको 
छ । रेतडयोथेरापी गनि २ देजख ४ हप्तासम्म प्रिीक्षा गनजिपने देजखन्छ । अस्पिालले उपकरण र जनशजक्त 
अभावका कारण उपचारमा र्ढलाइ हजने गरेको उल्लेख गरेको छ । जनगजनासोलाई सम्बोधन हजनेगरी 
सेवा प्रवाह तछटो, छररिो र गजणस्िरीय बनाउनजपदिछ । 

130. जनशजक्त व्यवस्थापन - अस्पिालमा ८४८ कमिचारीको पद स्वीकृि भएको मध्ये ७०० पदपूतिि भई 
१४८ पद ररक्त रहेका छन ्। ररक्त पदमा १०३ जनालाई अस्थायी िथा सेवा करारमा तनयजजक्त गरे 
िापतन रेतडयोथेरापी कमिचारी १३ र जचर्कत्सक १३ लगायिका पद ररक्त रहेको देजखयो । अस्पिालको 
सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन जचर्कत्सकलगायि कमिचारी कायािलय समयभर अस्पिालमा उपजस्थति 
हजनजपनेमा कमिचारी िथा जचर्कत्सकहरूलाई अन्यर काम गनि ददइने स्वीकृतिको कारण रेतडयोथेरापी 
सेवाको लातग ४ हप्तासम्म प्रिीक्षा गनजिपने अवस्था छ । दरबन्दीअनजसार पदपूतिि गरी अन्य संस्थामा 
काम गनि स्वीकृति ददने प्रावधानमा पजनरावलोकन गरी सेवा प्रवाहमा सजधार गनजिपदिछ ।  

131. भौतिक पूवािधार - अस्पिालको स्वातमत्वमा जचिवन जजल्लामा ७५ तबघा १० कट्ठा २ धजर जग्गा रहेको 
छ । अस्पिाल पररसरमा बर्हरङ्ग, अन्िरङ्ग, जचर्कत्सक लगायिको आवासको लातग ९८ भवन रहेका छन।् 
अस्पिालमा ममिि हजन नसक्ने उपकरणको र्वसजिन गने सम्बन्धमा उपयजक्त तनणिय हजनसकेको छैन । 
तबरामी कज रुवा घरको उजचि संरक्षण हजन नसक्दा जीणि हजुँदै गएको अवस्था छ । मूलि: क्यान्सर 
रोगको उपचार गने उक्त अस्पिालमा रोग तनदानको लातग पेट तसटी स्क्यान मेतसनको व्यवस्था 
हजनसकेको छैन । आवयक पूवािधारको व्यवस्था गरी सेवा प्रवाहको गजणस्िरमा सजधार गनजिपदिछ । 

132. आवास सजर्वधा - बी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पिाल, कमिचारी प्रशासन तनयमावली, २०६६ 
को दफा १०१(२) बमोजजम आवास सजर्वधा उपयोग गने कमिचारीले उपभोग गरेको आवासको भौतिक 
सजर्वधाको आधारमा तनजको शजरु िलबमानको ३ देजख ५ प्रतिशिका दरले हजने रकम अस्पिालको 
खािामा जम्मा गनजिपने व्यवस्था छ । अस्पिाल हािातभर कमिचारीहरूले २५९ भवनको उपयोग गरेकोमा 
रकम असजल गरेको छैन । आवास सजर्वधा प्राप्त गने २५७ कमिचारीबाट यो वषि मार मातसक िलब 
भ जक्तानी भएको आधारमा औसि ४ प्रतिशिले गणना गदाि रू.७६ लाख ६४ हजार अस्पिालको ममिि 
सम्भार खािामा आम्दानी हजनजपने देजखन्छ । तनयमको व्यवस्थाअनजसार आवास सजर्वधा तलनेबाट शजल्क 
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कट्टा नगदाि ममिि सम्भारको अभावमा आवास भवन जीणि हजुँदै गएको छ । तनयमावलीको प्रावधानबमोजजम 
शजल्क असजल गरी ममिि सम्भार कायिमा उपयोग गनजिपदिछ । 

अनजगमन िथा बेरुजू 

• अनजगमन - गि र्वगिका प्रतिवेदनमा खररद योजना अनजसार खररद नगरेको, दरबन्दीअनजसार पदपूतिि नभएको, 
र्वश्व स्वास््य संगठनले तनधािरण गरेको मापदण्डअनजसार मेतडकल अतडट नगराएको, अस्पिाल र्वकास 
सतमतििफि को कायिसञ्चालन कोष र र्वर्वध खािािफि को आय-व्यय समावेश गरी केन्रीय आतथिक र्ववरण 
ियार नगरेको, सोझै खररद गरेको, भ जक्तानीमा कर कट्टी नगरेको, पाररश्रतमक कर कट्टी नभएको, मन्रालयबाट 
छनोट भई छारवजृत्तमा गएका र्वद्याथीले सम्झौिाबमोजजम कायि गरे नगरेकोमा अद्यावतधक लगि नराखेको 
लगायिका व्यहोरा औलं्याएकोमा अतधकाशं अस्पिाल िथा स्वास््य संस्था सोही अवस्थामा रहेको पाइयो । 
र्वगिका व्यहोरा पजनरावजृत्त नहजने गरी कायिसम्पादन गनजिपदिछ । 

• बेरुजू जस्थति - यो वषि मन्रालय र मािहिका तनकायको लेखापरीक्षणबाट देजखएको बेरुजूको जस्थति देहाय 
अनजसार छः 

➢ सरकारी कायािलयिफि  तनकायमा रू.३ अबि १४ करोड ५३ लाख ३९ हजार बेरुजू देजखएकोमा प्रारजम्भक 
प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ १ तनकायले रू.१ अबि ९२ करोड २५ लाख २१ हजार फस्यौट गरेकोले 
रू.१ अबि २२ करोड २८ लाख १८ हजार बेरुजू बाुँकी रहेको छ । सोमध्ये रू.६० करोड ४२ 
लाख १९ हजार म्याद नाघेको पेकी रहेको छ । यस सम्बन्धी र्ववरण अनजसूची 15 मा छ । 

➢ संगदठि, अन्य संस्था र सतमति २६ िफि  रू.२ अबि ९ करोड ४७ लाख ५१ हजार बेरुजू देजखएकोमा 
फस्यौट नगरेकोले बाुँकी रहेको छ । सोमध्ये रू.३५ करोड ९० लाख ६३ हजार म्याद नाघेको पेकी 
रहेको छ । यस सम्बन्धी र्ववरण अनजसूची 16 मा छ ।  



 604 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

रार्िय योजना आयोग 

रार्िय योजना आयोग (गठन िथा कायि सञ्चालन - पर्हलो संशोधन) आदेश, २०७५ बमोजजम रािको 
िीव्र आतथिक प्रगति र सन्ितुलि िथा ददगो र्वकासको लातग दूरगामी सोचसर्हिको र्वकास योजनाको िजुिमा 
गने र त्यसको कायािन्वयनमा सहजीकरण एवं अनगुमन िथा मूल्याङ्कन गरी नेपाल सरकारलाई सल्लाह सहयोग 
प्रदान गनि र्वजशर्िकृि तनकायको रूपमा आयोगले कायि गरररहेको छ ।  

1. सरकारी कायािलय - रार्िय योजना आयोग र मािहिसमेि १२१ सरकारी कायािलयको तनम्नानसुार 
रू.९५ करोड ७ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ; 

(रू. लाखमा) 
र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य कारोबार जम्मा 
9३,२७ 5१ १,१३ १६ 95,०७ 

2.  पन्रौँ योजनाको दोस्रो वषिको उपलजधध - पन्रौँ योजना अवतध कायािन्वयनमा आएको प्रथम वषिको 
िलुनामा दोस्रो वषिमा केही सूचकमा सधुार आए िापतन धेरै सूचकमा अपेक्षाकृि उपलजधध हातसल 
भएको छैन । सूचकाङ्क िथा उपलजधधको जस्थति तनम्नानसुार छ: 

क्र.सं. सूचक 
आधार वषि 

(२०७5।७6) 

२०७७।७८ 

को लक्ष्य 

२०७७।७८ 

को प्रगति 

1.  वार्षिक औसि आतथिक वरृ्िदर (आधारभिू मूल्यमा, प्रतिशि) 6.8 9.6 4.25 
2.  कृर्ष के्षत्रको वार्षिक औसि वरृ्िदर (प्रतिशि) 4.8 5.1 2.85 

3.  उद्योग के्षत्रको वार्षिक औसि वरृ्िदर (प्रतिशि) 12.2 15.6 4.51 

4.  सेवा के्षत्रको वार्षिक औसि वरृ्िदर (प्रतिशि) 7.9 10 4.19 

5.  वार्षिक औसि मदु्रास्फीति (प्रतिशि) 4.6 6.0 3.60 

6.  प्रतिव्यजि रार्िय आय (अमेररकी डलरमा) 1047 1222 1246 

7.  गररबीको रेखामतुनको जनसंख्या (प्रतिशि) 18.7 14.8 - 
8.  मानव र्वकास सूचकाङ्क 0.579 0.602 0.602 

9.  अपेजक्षि आय ु(जन्म हुुँदाको समयमा, वषि) 69.7 71.2 71.17 

10.  खानेपानी सेवा पगेुको जनसंख्या (प्रतिशि) 89 94 93.23 

11.  १५-२४ वषि उमेर समूहको साक्षरिा दर (प्रतिशि) 92 94 92 

12.  र्वद्यिु उत्पादन (जतडि क्षमिा, मेगावाट) 1250 3179 1388 

13.  र्वद्यिुमा पुँहचु प्राप्त पररवार (प्रतिशि) 88 96 9१ 
14.  तसुँचाइ (हेक्टर लाखमा) 14.7 15.35 - 
15.  इन्टरनटे सेवामा पुँहचु प्राप्त जनसंख्या (प्रतिशि) 65.9 71 82.79 

स्रोिः पन्रौं योजना र आतथिक सभेक्षण, २०७८।७९ र रार्िय योजना आयोगको बार्षिक प्रतिवेदन, २०७७।७८ 

उजल्लजखि र्ववरणअनसुार वार्षिक आतथिक वरृ्िदर, कृर्ष क्षेत्रको वार्षिक वरृ्िदर, उद्योग 
क्षेत्रको वार्षिक वरृ्िदर र सेवा क्षेत्रको वार्षिक वरृ्िदर क्रमश: ९.६ प्रतिशि, ५.१ प्रतिशि, 15.६ 
प्रतिशि र  १० प्रतिशि हातसल गने लक्ष्य रहेकोमा क्रमश: ४.२५ प्रतिशि, 2.८५ प्रतिशि, ४.५१ 
प्रतिशि र ४.19 प्रतिशि रहेको छ । खानेपानी सेवा पगेुको जनसंख्या 94 प्रतिशि परु् याउने लक्ष्य 
रहेकोमा 93.23 प्रतिशि, र्वद्यिु उत्पादन 3 हजार 179 मेगावाट जतडि क्षमिा परु् याउने लक्ष्य 



रार्िय योजना आयोग 

 605 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

रहेकोमा 1 हजार 388 मेगावाट र र्वद्यिु पुँहचु प्राप्त पररवार संख्या ९६ प्रतिशि परु् याउने लक्ष्य 
रहेकोमा 9१ प्रतिशि पगेुको छ। गररबीको रेखामतुनको जनसंख्या १4.8 प्रतिशिमा झाने लक्ष्य 
रहेकोमा प्रगतिको यर्कन गरेको देजखएन । लक्ष्यअनसुार प्रगति हातसल गनि उपयिु रणनीति िय गरी 
कायािन्वयन गनुिपदिछ ।  

3.   रार्िय र्वकास समस्या समाधान सतमति - र्वकास नीति, योजना, कायिक्रम िथा आयोजनाको प्रगति 
समीक्षा, समस्याको समाधानलगायि नीतिगि र्वषयको काम गनिको लातग अनगुमन िथा मूल्याङ्कन 
सम्बन्धी सवोच्च संयन्त्रको रुपमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षिामा एक रार्िय र्वकास समस्या समाधान 
सतमति रहने व्यवस्था छ । सो सतमतिको बैठक प्रत्येक चौमातसकमा एक पटक बस्ने गरी एक 
वषिमा कम्िीमा ३ पटक वस्ने व्यवस्था रार्िय अनगुमन िथा मूल्याङ्कन ददग्दशिनमा रहेको छ । यस 
आतथिक वषिमा सो सतमतिको ४८ औ ँ बैठक २०७७ माघ २ गिे एक पटक मात्र वसेको छ । 
रार्िय र्वकास समस्या समाधान सतमतिका तनणिय कायािन्वयन र अनगुमन गररनपुदिछ ।  

4. नयाुँ नेपाल तनमािण कोष -  नयाुँ नेपाल तनमािण कोष सञ्चालन तनयमावली,  २०६८ को तनयम ४ मा 
नयाुँ नेपाल तनमािणका लातग आम नेपाली जनिाको व्यापक जनसहभातगिामा मलुकुको आतथिक वरृ्ि, 
रोजगारी तसजिना, पूवािधार र्वकास एवं जनिालाई राहि परु् याउने कायिक्रम िथा योजना अतभयानको 
रूपमा सञ्चालन गने उदे्दश्यले नयाुँ नेपाल तनमािण कोषको स्थापना भएको उल्लेख छ । साथै तनयम 
६ मा कोषको िफि बाट गने सम्पूणि कामकारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख िथा तनयन्त्रण गनि रार्िय 
योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षिामा सञ्चालक सतमति रहने र सतमतिले नीति िथा योजना ियार 
गने, लगानीको उपयिु योजना पर्हचान गने,  योजना सम्पन्न गनुिपने अवतध र आकार िोक्ने, योजना 
प्रस्िावहरु अध्ययन िथा स्वीकृि गने, योजना सञ्चालन मापदण्ड िथा कायिर्वतध बनाउने, कायिक्रम र 
बजेट स्वीकृि गने लगायिका कायिहरु गनुिपने उल्लेख छ । नयाुँ नेपाल तनमािण कोषमा र्वगि 
वषिदेजख नै र्वतभन्न ३ वाजणज्य बैङ्कमा रू.१ करोड १९ लाख मौज्दाि रहेको देजखन्छ । तनयमावलीमा 
उल्लेख भएबमोजजम कोष सञ्चालन हनुपुदिछ । 

5.   प्राथतमकिा प्राप्त आयोजना - र्वतभन्न संघीय मन्त्रालय िथा तनकायहरुवाट 207७।7८ मा र्वतभन्न 
प्राथतमकिाका आयोजनामध्ये २४ रार्िय गौरवका आयोजनासमेि 2६० पर्हलो प्राथतमकिा प्राप्त 

आयोजना कायािन्वयन भएको देजखन्छ । रार्िय गौरव र पर्हलो प्राथतमकिामा रहेका २६० आयोजना 
मध्ये यो वषि वार्षिक 8० प्रतिशिभन्दा बढी प्रगति हनेु आयोजना १०४, 50 देजख 79 प्रतिशिसम्म 
प्रगति हनेु ७६, 50 प्रतिशिभन्दा कम प्रगति हनेु ५३ र प्रगति नखलेुका आयोजना २७ रहेका छन ्। 
भौतिक प्रगति प्रतिवेदनअनसुार भौतिक पूवािधार िथा यािायाि मन्त्रालयका ५, ऊजाि, जलस्रोि िथा 
तसुँचाइ मन्त्रालयका ४, संघीय मातमला िथा सामान्य प्रशासन र स्वास््य िथा जनसंख्या  मन्त्रालयका 
३/३, वन िथा वािावरण र अथि मन्त्रालयका २/२ आयोजना िथा अन्य र्वतभन्न ८ मन्त्रालयका 
१/१ समेि २७ आयोजनाको प्रगति नै नखलेुको, र्वतभन्न १२ मन्त्रालय िथा तनकायका ५३ 
आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशिभन्दा न्यून भएको देजखएको छ। प्राथतमकिा प्राप्त 
आयोजनाको अनगुमन मूल्याङ्कन गरी प्रगतिमा िीव्रिा ददनपुने व्यवस्था रहे पतन प्राथतमकिा प्राप्त 
कतिपय आयोजनाको समेि न्यून प्रगति रहेको र कुनै पतन आयोजना तनधािररि समयमा सम्पन्न 
नभएको अवस्थाले आयोजना अनगुमन मूल्याङ्कन प्रभावकारी बनाउनपुदिछ ।  
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6.  मध्यमकालीन खचि संरचना - आयोगले दीघिकालीन सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, रणनीति र प्राथतमकिाका साथै 
सरकारको वार्षिक नीति िथा कायिक्रम र ददगो र्वकासको लक्ष्य सन ्2030 को मागिजचत्रलाई समेि 
आधार तलई मध्यमकालीन खचि संरचना िजुिमा गने गरेको छ । रार्िय योजना आयोगको बार्षिक 
प्रतिवेदन २०७७।७८ अनसुार २०७६।७७ को वास्िर्वक उपलजधध र २०७७।७८ को 
मध्यमकालीन खचि संरचनाको लक्ष्य िथा उपलजधधको समर्िगि आतथिक खाका तनम्नानसुार तनधािरण 
गरेको छ; 

तस.न सूचक/लक्ष्य एकाई 
2076।77 को 

उपलजधध 

2077।78 को 
लक्ष्य 

207७।७८ को 
उपलजधध 

१. वार्षिक आतथिक वरृ्ि दर प्रतिशि 2.3 ७.० ४.25 

 (क) कृर्ष प्रतिशि 2.6 ५.० २.85 

(ख) गैरकृर्ष प्रतिशि 2.3 ७.८ ४.25 

(ग) उद्योग प्रतिशि 3.4 ११.३ ४.51 

(घ) सेवा प्रतिशि 2.0 ६.९ ४.१९ 

2. मदु्रास्फीति दर प्रतिशि 6.5 ७.० ३.६ 

3. चाल ुखािा सन्िलुन रू. अबि -190.4 -३८०.२ -३३३.७ 

4. भिुानी सन्िलुन रू. अबि 10.0 -७५.० १.२3 

5. प्रतिव्यजि कुल रार्िय आय   अमेररकी डलर 1097 1222 1246 

6. आतथिक जोजखम सूचकाङ्क   सूचकाङ्क 26 २५ २४.२ 

7. मानव सम्पजि सूचकाङ्क  सूचकाङ्क 74 ७५ ७५ 

स्रोिः आतथिक सभेक्षण,२०७८।७९ िथा रार्िय योजना आयोगको बार्षिक प्रतिवेदन, २०७७।७८ 

 उजल्लजखि लक्ष्यहरु र्वशेषि पन्रौँ योजनामा उजल्लजखि आतथिक वरृ्िदरको लक्ष्यका 
आधारमा खाका तनधािरण भएको छ। यो वषि लक्ष्यको िलुनामा प्रगति न्यून रहेको देजखुँदा योजना 
अवतधको अन्त्यसम्म िोर्कएको लक्ष्य हातसल गनि चनुौिीपूणि देजखन्छ। िीन िहका सरकारमाफि ि ्
सञ्चालन हनेु र्वकास आयोजना बाुँडफाुँट सम्बन्धी मापदण्ड, रार्िय गौरवका आयोजना, रुपान्िरणकारी 
आयोजनामा आवश्यक बजेटको सतुनजिििा गने कोतभड-१९ को प्रभाववाट अथििन्त्रका र्वर्वध क्षेत्रमा 
पारेको असरलाई न्यूनीकरण गदै िोर्कएको लक्ष्य हातसल गने गरी र्वकास कायिक्रमको िजुिमा 
गनुिपदिछ । 

7.  आयोजना बैङ्क - आतथिक कायिर्वतध िथा र्विीय उिरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा १७ मा संघ, 

प्रदेश िथा स्थानीय िहमा नेपाल सरकारले सञ्चालन गने आयोजनाको वगीकरण¸ रार्िय योजना 
आयोगको तसफाररसमा नेपाल सरकारले गने र योजना आयोगमा रार्ियस्िरको एक आयोजना बैङ्क 
रहने उल्लेख छ।उजल्लजखि व्यवस्थाअनसुार आयोजना कायािन्वयनका लातग तनधािररि मापदण्डको 
आधारमा आयोजना प्रर्वर्िका लातग आयोगले रार्िय आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन सूचना प्रणाली ियार 
गरी 207९।२।९ सम्म र्वतभन्न मन्त्रालय िथा आयोग िथा संवैधातनक अङ्गसमेि ३३ तनकायका 
कुल ७ हजार १८० आयोजना उि प्रणालीमा सूचीकृि भएको देजखन्छ। आयोगले ियार गरेको 
रार्िय आयोजना बैङ्कको आयोजना पर्हचान, मूल्याङ्कन, छनौट िथा प्राथतमकीकरण मागिदशिन, २०२० 
मा भएको व्यवस्थाअनसुार यस अवतधमा सूचीकृि आयोजनामध्ये ९६६ आयोजना पर्हचान चरण र 



रार्िय योजना आयोग 

 607 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

३९९ आयोजना मूल्याङ्कन चरण िथा छनौट िथा प्रातथतमर्ककरण चरणमा रहेको देजखन्छ । देशको 
समग्र आतथिक र्वकासको लातग सञ्चालन गररने आयोजना प्रभावकारी कायािन्वयन गनि आयोजनाको 
पर्हचान, मूल्याङ्कन, छनौट र प्राथतमकीकरण प्रकृया प्रभावकारी बनाउनपुने, मागिदशिनबमोजजम आतथिक 
िथा र्विीय रूपमा सम्भाव्य आयोजना दोहोरो नपने गरी छनौट गने र छनौट भएका आयोजना 
समयमै सम्पन्न गरेर मात्र नयाुँ आयोजनाको छनौट गनुिपने लगायिका पक्षहरुमा सम्बजन्धि र्वषयगि 
मन्त्रालयलाई समेि जजम्मेवारी वहन गने व्यवस्था तमलाउनपुदिछ । 

केन्द्रीय ि्याङ्क र्वभाग 

8. ि्याङ्कको उपलधधिा -  ददगो र्वकास लक्ष्यहरू वििमान अवस्था र भावी मागिजचत्र (सन ्2016-
20३0) मा केन्द्रीय ि्याङ्क र्वभागको महत्वपूणि योगदान हनेु व्यहोरा उल्लेख छ। नीति िथा 
योजना िजुिमा गदाि सम्वजन्धि र्वषयको आवश्यकिाअनसुार एकीकृि र खण्डीकृि दवैु अवस्थाका 
ि्याङ्क उपलधध हनु सकेमा मात्र प्रमाणमा आधाररि नीति र योजना िजुिमा हनेु र सोबाट नीति िथा 
योजना कायािन्वयन र अनगुमन िथा मूल्याङ्कनमा सहजिा हनु्छ। 

 सही र यथाथि ि्याङ्कको उपलधधिाका लातग ि्याङ्क उत्पादक, ि्याङ्क धारक र प्रयोगकिाि 
बीच उपयिु समन्वय गनि आवश्यक कानूनी र सञ्चालनगि व्यवस्था हनुपुदिछ । ि्याङ्कको 
वगीकरण, पररभाषा, अतभलेख र गोपनीयिा सम्वन्धमा स्पि नीतिगि र कानूनी व्यवस्था आवश्यक 
रहेको छ । 

अनगुमन िथा बेरुजू 

• अनगुमन - गि र्वगिका प्रतिवेदनमा सोझै खररद, खचि गने अवतध र क्षमिामा सधुार, परामशि सेवािफि को 
खचिको उपादेयिा, अनगुमन िथा मूल्याङ्कन कायिको प्रभावकारीिा सम्बन्धमा सझुाव ददइएकोमा 
सोबमोजजम अपेजक्षि सधुार गरेको देजखुँदैन। र्वगिका धयहोरा पनुरावजृि नहनेु गरी कायि सम्पादन 
गनुिपदिछ ।  

• बेरुजू जस्थति - आयोग र मािहिसमेि ५६ तनकायमा यो वषि रू.५ करोड २७ लाख ६२ हजार बेरुजू 
देजखएकोमा फस्यौट नगरेकोले बाुँकी रहेको छ । सोमध्ये रू.69 हजार म्याद नाघेको पेश्की रहेको 
छ। यससम्बन्धी र्ववरण अनसूुची १५ मा छ ।  
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प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय 
1. संवैधानिक व्यवस्था - िेपालको संर्वधािको धारा ५६ मा संघीय लोकतान्त्न्त्रक गणतन्त्र िेपालको संरचिा 

संघ, प्रदेश र स्थािीय तह गरी तीि तहको हिेु र िेपालको राज्यशन्त्िको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थािीय 
तहले संर्वधाि तथा कािूिबमोन्त्िम गिे व्यवस्था छ । संर्वधािको धारा ५७ मा उल्लेख भएबमोन्त्िम 
प्रदेशको अनधकार अिसूुची-६ मा उन्त्ल्लन्त्खत प्रदेश प्रहरी प्रशासि, घरिग्गा रन्त्िषे्ट्रसि, र्वद्यतु, नसिँचाइ, 
खािेपािी, कृर्ष तथा पश ुर्वकास, खािी अन्त्वेषणलगायत २१ र्वषयमा निर्हत रहिे र त्यस्तो अनधकारको 
प्रयोग संर्वधाि र प्रदेश कािूिबमोन्त्िम हिेु व्यवस्था छ । त्यस्तै अिसूुची-७ र ९ मा उल्लेन्त्खत साझा 
र्वषयमा संघ र स्थािीय तहसिँग समन्त्वय गरी कायि गिुिपिे व्यवस्था छ ।  

संर्वधािको धारा ५९ मा प्रदेशले आफ्िो अनधकारनभरको आनथिक अनधकारसम्बन्त्धी र्वषयमा 
कािूि बिाउिे, वार्षिक बिेट बिाउिे, निणिय गिे, िीनत तथा योििा तयार गिे र त्यसको कायािन्त्वयि 
गिे, प्राकृनतक स्रोतको प्रयोग वा र्वकासबाट प्राप्त लाभको समन्त्यार्यक र्वतरणको व्यवस्था गिुिपिे समेत 
उल्लेख छ । यसैगरी धारा ६० मा रािस्व सङ्कलि र बािँडफािँटसम्बन्त्धी व्यवस्था छ । उि संवैधानिक 
व्यवस्थाअिसुार प्रदेश सरकार गठि भई सञ्चालि हुिँदै आएका छि।्  

संर्वधािको धारा २९४ मा महालेखापरीक्षकले प्रदेशको काम कारबाहीको सम्बन्त्धमा 
लेखापरीक्षण गरी  अलग अलग प्रनतवेदि तयार गरी प्रदेश प्रमखुसमक्ष पेस गिि सक्िे व्यवस्था छ । 
लेखापरीक्षण ऐि, २०७५ को दफा १९ बमोन्त्िम सम्बन्त्न्त्धत प्रदेश प्रमखुसमक्ष पेस भएको प्रनतवेदि 
मखु्यमन्त्रीमाफि त ्प्रदेश सभामा पेस हिेु व्यवस्था छ । उि संवैधानिक तथा काििुी व्यवस्थाअिसुार 
सबै प्रदेश सरकार र मातहत निकायको आनथिक वषि २०७७।७८ को लेखापरीक्षण गििका लानग 
लेखापरीक्षण योििा तथा कायिक्रम स्वीकृत गरी प्रदेश मन्त्रालय लेखा उत्तरदायी अनधकृतलाई 
कायितानलकाको िािकारी गराई िेपाल लेखापरीक्षण व्यवस्थापि प्रणालीअिसुार र्वद्यतुीय लेखापरीक्षण 
र्वनधबाट लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षण प्रनतवेदि उपर प्राप्त प्रनतर्क्रयासमेतको 
आधारमा वार्षिक प्रनतवेदि तयार गररएको छ । 

2. प्रदेशको गठि -  संर्वधािको धारा ५६(३) अिसुार अिसूुची-४ मा उल्लेख भएबमोन्त्िम ७ प्रदेश रहिे 
व्यवस्था छ ।  प्रदेशको राििैनतक तथा प्रशासनिक र्वभािि निम्िािसुार छः 
क्र.सं. र्ववरण इकाई िेपाल प्रदेश १ मधेश वाग्मती गण्डकी लनु्त्म्बिी कणािली सदूुरपन्त्िम 
1.  कुल के्षरफल वगि र्क.नम. 147516 2590५ 9661 20300 21504 2228८ 27984 19874 
2.  न्त्िल्ला संख्या 77 14 8 13 11 12 10 9 
3.  संघीय निवािचि के्षर संख्या 165 28 32 33 18 26 12 16 
4.  प्रादेन्त्शक निवािचि के्षर संख्या 330 56 64 66 36 52 24 32 
5.  गाउिँपानलका संख्या 460 88 59 74 58 73 54 54 
6.  िगरपानलका संख्या 276 46 73 41 26 32 25 33 
7.  उपमहािगरपानलका संख्या 11 2 3 1 0 4 0 1 
8.  महािगरपानलका संख्या 6 1 1 3 1 0 0 0 
9.  ििसंख्या (२०7८) हिारमा 29192 4972 6127 6084 2480 5124 1694 2711 

3. प्रदेशको कायि सञ्चालि - संर्वधािको भाग १३ मा प्रदेशको कायिकाररणी अनधकार मन्त्न्त्रपररषद् मा निर्हत 
हिेु संर्वधाि र अन्त्य कािूिको अधीिमा रही प्रदेशको शासि व्यवस्थाको  सामान्त्य निदेशि, नियन्त्रण 
र सञ्चालि गिे अनभभारा प्रदेश मन्त्न्त्रपररषद् मा रहिे व्यवस्था छ । त्यसैगरी, भाग १४ मा प्रदेशको 
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व्यवस्थार्पकासम्बन्त्धी व्यवस्था र भाग १५ मा प्रदेश व्यवस्थापि कायिर्वनध अन्त्तगित प्रदेशसभाको 
व्यवस्थार्पकीय अनधकार, प्रदेश सभामा र्वधेयक प्रस्ततु गिे, पाररत गिे, र्फताि नलिे, प्रमाणीकरण गिे, 
अध्यादेश एवं र्वधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्त्धी कायिर्वनध उल्लेख छ ।  

4. प्रदेश आनथिक कायिप्रणाली - संर्वधािको भाग १६ मा प्रदेश आनथिक कायिप्रणाली अन्त्तगित कािूि 
बमोन्त्िम बाहेक कर लगाउि वा ऋण नलि िपाइिे, प्रदेश सन्त्ञ्चत कोष, उि कोषबाट व्यय र उि 
कोषमानथ व्ययभार हिेु रकम, रािस्व र व्ययको अिमुाि, प्रदेश र्वनियोिि ऐि, पूरक अिमुाि, पेस्की 
खचि, उधारो खचि एवं प्रदेश आकन्त्स्मक कोषसम्बन्त्धी व्यवस्था छ । त्यसैगरी प्रदेश ऐिबमोन्त्िम 
र्वनियोन्त्ित रकम एक शीषिकबाट अको शीषिकमा रकमान्त्तर गिे र आनथिक कायिर्वनधसम्बन्त्धी अन्त्य 
व्यवस्था प्रदेश ऐिबमोन्त्िम हिेु उल्लेख छ ।  

5. प्रदेश सन्त्ञ्चत कोष - संर्वधािको धारा २०४ अिसुार गठुी रकम बाहेक प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हिेु सबै 
प्रकारका रािस्व, अिदुाि, ऋणलगायतका रकम प्रदेश सन्त्ञ्चत कोषमा आम्दािी बािँनधिे र सोही कोषबाट 
खचि गिे व्यवस्था छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कायािलयहरूबाट प्राप्त प्रदेशगत सन्त्ञ्चत कोषको 
र्ववरणअिसुार २०७७।७८ मा रू.२ खबि ५१ अबि ३९ करोड 28 लाख आम्दािी भएकोमा रू.१ 
खबि ८९ अबि ५३ करोड ८5 लाख (७5.40 प्रनतशत) खचि गरी रू.६१ अबि ८५ करोड 43 लाख 
बािँकी रहेको छ । खचिमध्ये प्रदेश िं. १ मा रू.२७ अबि ९५ करोड १२ लाख, मधेश प्रदेशमा रू.२२ 
अबि ५४ करोड 58 लाख, वाग्मती प्रदेशमा रू.३५ अबि ५९ करोड ४८ लाख, गण्डकी प्रदेशमा 
रू.२५ अबि ६२ करोड 34 लाख, लनु्त्म्बिी प्रदेशमा रू.३२ अबि १० करोड ३० लाख, कणािली 
प्रदेशमा रू.२२ अबि ७५ करोड २० लाख र सदूुरपन्त्िम प्रदेशमा रू.२2 अबि ९६ करोड ८3 लाख 
खचि भएको छ । 

6. र्वभाज्य कोष - अन्त्तर सरकारी र्वत्त व्यवस्थापि ऐि, २०७४ अिसुार सवारीसाधि कर बापतको रकम 
प्रदेश र्वभाज्य कोषमा िम्मा गरी सोको 60 प्रनतशत प्रदेश सन्त्ञ्चत कोषमा र 40 प्रनतशत स्थािीय 
सन्त्ञ्चत कोषमा दान्त्खला गिुिपिे व्यवस्था छ । प्रदेश र्वभाज्य कोषमा यो वषि रू.१६ अबि ७२ करोड 
६५ लाख िम्मा भएको मध्ये रू.१६ अबि ६१ करोड ३२ लाख बािँडफािँट गरेको छ भिे प्रदेश िं. १ 
को आनथिक मानमला तथा योििा मन्त्रालयले रू.११ करोड ३३ लाख  बािँडफािँट िगरी बािँकी राखेको 
छ। ऐिको व्यवस्थाबमोन्त्िम उि रकम बािँडफािँट हिुपुदिछ । 

7. सरकारी कायािलयको लेखापरीक्षण - संर्वधािको धारा २४१ अिसुार प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार एवं सबै 
प्रदेश सरकारी कायािलयको लेखा कािूिबमोन्त्िम नियनमतता, नमतव्यर्यता, कायिदक्षता, प्रभावकाररता र 
औन्त्चत्य समेतको र्वचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हिेु व्यवस्थाबमोन्त्िम यो वषि सात प्रदेश 
मातहतका 1 हिार 11९ कायािलयको रू.२ खबि ९7 अबि 1५ करोड 38 लाख र १२ कायािलयको 
बक्यौता रू.2 अबि ४१ करोड ६८ लाखसमेत रू.२ खबि ९९ अबि 57 करोड 6 लाखको लेखापरीक्षण 
सम्पन्न भएको छ । यससम्बन्त्धी र्वस्ततृ र्ववरण अिसूुची-1 मा संलग्ि छ। 

8. अन्त्य संस्था तथा सनमनतको लेखापरीक्षण - संर्वधािको धारा २४१ बमोन्त्िम प्रदेश सरकार मातहतका 
७8 अन्त्य संस्था तथा सनमनतको रू.15 अबि १४ करोड ४६ लाख र 3 सनमनतको बक्यौता समेत 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । यससम्बन्त्धी र्ववरण अिसूुची-४ मा संलग्ि छ । 
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9. लेखापरीक्षण बक्यौता - िेपालको संर्वधाि तथा प्रचनलत कािूिअिसुार सबै सरकारी कायािलय, अन्त्य संस्था 
तथा सनमनतको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कायािलयबाट गराउिपुिे व्यवस्था छ । उि व्यवस्था 
अिसुार प्रदेश १ को 6, मधेश प्रदेशको  १, कणािलीको 4 र  सदूुरपन्त्िम प्रदेशको १ समेत  १२ र 
सनमनततफि  प्रदेश िं. १ को 9, मधेश प्रदेशको १, लनु्त्म्बिीको १ र सदूुरपन्त्िम प्रदेशको १ सनमनत समेत 
कुल २4 निकायको रू.1 अबि 28 करोड २९ लाख लेखापरीक्षण बक्यौता रहेको छ । यससम्बन्त्धी र्ववरण 
अिसूुची-3 मा छ।   

10. पेस्की बािँकी - प्रचनलत कािूिअिसुार कायिक्रम सञ्चालि तथा निमािण तफि को कायि पररचालि र संस्थागत एवं 
कमिचारी पेस्की निधािररत समयनभर फस्यौट गरी सक्िपुिे व्यवस्था छ । उि व्यवस्थाअिसुार प्रदेश सरकार 
मातहत सरकारी कायािलय, अन्त्य संस्था र सनमनतको र्वगतदेन्त्ख २०७८ आषाढसम्म फस्यौट हिु बािँकी रहेको 
पेस्की रू.4 अबि 10 करोड 7 लाख रहेको छ । यससम्बन्त्धी र्ववरण अिसूुची-८ मा छ। 

11. असलुी - प्रदेश सरकार मातहतका निकायबाट गत र्वगत वषिको बेरुिू सम्परीक्षणको क्रममा रू.8 करोड 
59 लाख, चाल ुवषिको लेखापरीक्षणको क्रममा रू.2 करोड 14 लाख र प्रारन्त्म्भक प्रनतवेदि पठाएपनछ 
रू.7३ लाखसमेत रू.11 करोड 4६ लाख असलु भएको छ। यससम्बन्त्धी र्ववरण अिसूुची-9 मा 
संलग्ि छ । 

• िीनत तिुिमा, कािूि निमािण र कायािन्त्वयि 
12. िीनत तिुिमा र कायािन्त्वयि - प्रदेश सरकार (कायिर्वभािि) नियमावली, 2074 ले मन्त्रालयगत रूपमा 

िीनत तथा कािूि  तिुिमा गरी कायािन्त्वयि गिुिपिे उल्लेख छ । आनथिक मानमला तथा योििा मन्त्रालयले 
कायि र्वभािि नियमावलीमा उन्त्ल्लन्त्खत प्रदेश स्तरको आनथिक स्थार्यत्व र मूल्य न्त्स्थरता, रािस्व चहुावट 
नियन्त्रण, तथ्याङ्क सूचिा प्रणाली तथा अनभलेख व्यवस्थापि सम्बन्त्धमा िीनत तिुिमा गरेको देन्त्खएि । 
त्यस्तै, भनूम व्यवस्था, कृर्ष तथा सहकारी मन्त्रालयले भनूम व्यवस्थापि, िग्गा िापिािँच, भ-ूउपयोग, घर 
िग्गा रन्त्िषे्ट्रसि, दान्त्खल खारेि, स्वानमत्व हस्तान्त्तरण एवं सकुुम्बासी, दनलत, मिु कमैया िस्ता 
कायिक्षरेअिसुार कायि व्यवस्थापि गिि बािँकी रहेको देन्त्खन्त्छ ।  

त्यसैगरी, भौनतक पूवािधार र्वकास मन्त्रालयले ऊिाि, र्वद्यतु, नसिँचाइ सेवा र्वस्तार, लगािी 
प्रवर्द्िि, रार्ष्ट्रय िलस्रोत, सरकारी कायािलयहरूको भौनतक व्यवस्थापि, सरुन्त्क्षत बसोबास एवं िग्गा 
एकीकरणसम्बन्त्धी िीनत र सामान्त्िक र्वकास मन्त्रालयले प्रदेशस्तरको र्वश्वर्वद्यालय तथा उच्च न्त्शक्षा 
सम्बन्त्धी, मर्हला हकसम्बन्त्धी, लोपोन्त्मखु, सीमान्त्तकृत, गरीब, ज्येष्ठ िागररकसम्बन्त्धी, रोिगारी प्रवर्द्िि, 
भाषा, संस्कृनत तथा धमिको संरक्षण र सामान्त्िक सरुक्षा तथा टे्रड यनुियिसम्बन्त्धी प्रादेन्त्शक िीनत तिुिमा 
गरेको देन्त्खिँदैि । समयमै उि िीनतहरू तिुिमा गरी कायािन्त्वयि गिुिपदिछ । 

13. कािूि  निमािण - संर्वधािको धारा ५७ मा प्रदेशको अनधकार अिसूुची-6 मा उन्त्ल्लन्त्खत र्वषयमा निर्हत 
रहिे र त्यस्तो अनधकारको प्रयोग संर्वधाि र प्रदेश कािूिबमोन्त्िम हिेु, साझा अनधकार संर्वधाि, संघीय 
कािूि, प्रदेश कािूि  र गाउिँसभा वा िगरसभाले बिाएको कािूिबमोन्त्िम हिेु व्यवस्था छ । प्रदेश 
संसदको प्रथम अनधवेशिदेन्त्ख २०७७।७८ सम्म सबै प्रदेशका आन्त्तररक मानमला तथा कािूि  
मन्त्रालयबाट कािूि निमािणको लानग सैर्द्ान्त्न्त्तक स्वीकृनत नलई प्रदेश सभाबाट पाररत गरी लागू भएको 
र कािूि निमािणको चरणमा रहेको देहायबमोन्त्िम देन्त्खन्त्छ ।  
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प्रदेश कािूि पाररत भएको संख्या प्रदेश सभामा पसे भई पाररत हिु बािँकी संख्या 
प्रदेश िं. १ 49 49 
मधेश प्रदेश 44 57 
वाग्मती प्रदेश 62 67 
गण्डी प्रदेश 50 53 
लनु्त्म्बिी प्रदेश 67 76 
कणािली प्रदेश 36 58 
सदूुरपन्त्िम प्रदेश 42 46 

िम्मा 350 406 

सेवा प्रवाह तथा कायिसञ्चालिका लानग आवश्यक कािूि  निमािण गरी कायािन्त्वयि गिुिपिे 
देन्त्खएको छ ।  

14. संसदीय सनमनतको निणिय कायािन्त्वयि - संर्वधािको धारा १९३ मा प्रदेश सभाले कायि प्रणालीलाई 
व्यवन्त्स्थत गिि र्वषयगत सनमनत गठि गिि सक्िे व्यवस्थाअिसुार प्रदेश सभाहरूले प्रदेश मानमला, अथि 
तथा र्वकास, सावििनिक लेखा, न्त्शक्षा, स्वास्थ्य तथा कृर्ष र उद्योग, पयिटि तथा वातावरण लगायतका 
सनमनत गठि गरेका छि ्। यसरी गठि भएका सनमनतहरूले २०७४।७५ देन्त्ख २०७७।७८ सम्म 
वाग्मती प्रदेश सभाले ६९१, गण्डकीले ८५१ निणिय गरेको देन्त्खन्त्छ । अन्त्य प्रदेशको सनमनतबाट 
भएका निणिय तथा निदेशिहरूको अनभलेख र कायािन्त्वयिको न्त्स्थनतसम्बन्त्धी र्ववरण अद्यावनधक गिि 
बािँकी रहेको देन्त्खन्त्छ । सनमनतको निणिय तथा निदेशिहरूको कायािन्त्वयि र पालिा सम्बन्त्धमा अिगुमि 
गरी कायािन्त्वयिको सनुिन्त्ितता गिुिपदिछ । 

• रािस्व प्रानप्त र बािँडफािँट 
15. रािस्व अिमुाि र प्रानप्त - सात प्रदेश सरकारले बिेट विव्यमाफि त ्२०७७।७८ मा कर रािस्व, 

गैरकर रािस्व, बािँडफािँटबाट प्राप्त हिेु रािस्व र बेरुिू समेत रू.१ खबि 19 अबि 82 करोड 51 
लाख प्रक्षेपण गरेकोमा रू.९० अबि ८६ करोड ३४ लाख (75.83 प्रनतशत) प्राप्त गरेको देन्त्खन्त्छ । 
प्रदेश सरकारको रािस्वको आधार तथा क्षरेगत असलुी प्रक्षेपणको तलुिामा न्त्यूि रहेको छ । प्रदेशगत 
रािस्व प्रक्षपेण र असलुी न्त्स्थनत देहायबमोन्त्िम रहेको देन्त्खन्त्छः 

(रू.लाखमा) 

प्रदेश रािस्व प्रक्षपेण 
रािस्व प्रानप्त (अिदुाि 

बाहेक) 
प्रानप्त प्रनतशत 

प्रदेश िं. १ 207861 131549 63.29 
मधेश प्रदेश  १९१५५१ १२५९५५ 65.76 
वाग्मती   259677 २६६०१३ 102.44 
गण्डकी 128823 98093 76.15 
लनु्त्म्बिी  142635 134007 93.95 
कणािली  76962 67728 88.00 
सदूुरपन्त्िम  190742 85289 44.71 

िम्मा 1198251 908634 75.83 
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उन्त्ल्लन्त्खत तानलकाअिसुार रािस्व प्रक्षेपणको तलुिामा सबभन्त्दा न्त्यूि असलुी सदूुरपन्त्श् चम 
प्रदेशको ४४.71 प्रनतशत र सबभन्त्दा बढी वाग्मती प्रदेशको 102.44 प्रनतशत रहेको देन्त्खन्त्छ । 
प्रदेशहरूको प्रक्षेपणअिसुार रािस्व सङ्कलि िभएकोले रािस्वको आधार र्वस्तार गदै आन्त्तररक स्रोत 
पररचालि अनभवरृ्र्द् गिुिपदिछ । 

16. रािस्व बािँडफािँट - स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४ को दफा ६४(च) को खण्ड ३ र ४ मा 
ढुङ्गा, नगट्टी, बालवुामा सङ्कलि गररिे कर  प्रदेश र स्थािीय तहको साझा अनधकारको रूपमा रहिे र 
सोको दर प्रदेशले निधािरण गिे र स्थािीय तहले सङ्कलि गरी प्रदेश स्तरको कोषमा िम्मा गिे व्यवस्था 
गरी प्रदेशले लागू गरेको कािूिअिसुार बािँडफािँट हिेु उल्लेख छ । रािस्व बािँडफािँटसम्बन्त्धी कािूि  
तथा मापदण्ड तिुिमा गदाि संघीय कािूिसिँग िबान्त्झिे गरी स्पष्ट काििुी व्यवस्था गिे र सोको आधारमा 
रािस्व सङ्कलि तथा बािँडफािँट गिुिपदिछ । संघीय आनथिक ऐि, २०७५ द्वारा उि ब्यवस्था खारेि गरी 
दफा ६२क थप गरेर ढुङ्गा, नगट्टी, बालवुा एवं माटोिन्त्य वस्तकुो नबक्रीबाट प्राप्त रकम स्थािीय सन्त्ञ्चत 
कोषमा िम्मा गिे गरी सो करमा स्थािीय तहको एकल अनधकार कायम भएको तर सो अिरुूप प्रदेश 
कािूि  संशोधि िगरेकोले सङ्कनलत रािस्व बािँडफािँटमा अस्पष्टता देन्त्खएको छ । ऐिको संशोनधत दफा 
६२क र्वपरीत हिेु गरी संघीय मन्त्न्त्रपररषदले ढुङ्गा, नगट्टी, बालवुा नबक्री तथा व्यवस्थापिसम्बन्त्धी 
मापदण्ड, २०७७ िारी गरेकोले उि करमा प्रदेश र स्थािीय तहको साझा अनधकार कायम गरेको 
देन्त्खएबाट थप अस्पष्टता नसिििा हिु गएको छ। 

17. अनिम कर - आनथिक ऐिबमोन्त्िम प्रदेश सरकार मातहतका निकायले २०७७।७८ मा भिुािीको 
स्रोतमा कट्टा गिुिपिे व्यवस्था छ । प्रदेश िं. १ का ७ निकायले रू.१० लाख, मधेश प्रदेशका १६ 
निकायले रू.४० लाख, वाग्मती प्रदेशका ९ निकायले रू.११ लाख, गण्डकी प्रदेशका १३ निकायले 
रू.७ लाख, लनु्त्म्बिी प्रदेशका १९ निकायले रू.30 लाख, कणािनल प्रदेशका १६ निकायले २० लाख 
र सदूुरपन्त्श् चम प्रदेशका १४ निकायले रू.१४ लाखसमेत रू.1 करोड 32 लाख अनिम कर कट्टा 
िगरेकोले असलु गिुिपिे देन्त्खएको छ । यससम्बन्त्धी र्ववरण अिसूुची -12 मा संलग्ि छ । 

• बिेट अिमुाि र खचि 
18. मध्यमकालीि खचि संरचिा –प्रदेश आनथिक कायिर्वनध ऐि, २०७४ मा प्रत्येक आनथिक वषिको बिेट तिुिमा 

गिुि अन्त्घ आगामी तीि आनथिक वषिको आम्दािी र खचिको प्रक्षेपणसर्हतको मध्यमकालीि खचि संरचिा 
तयार गिुिपिे व्यवस्था छ । प्रदेश आनथिक मानमला तथा योििा मन्त्रालयहरूले आम्दािी र खचि प्रक्षेपण 
गरे तापनि कायिक्रमको लागत र समय खलुाई प्राथनमकीकरण गरेको पाइएि। आवनधक योििा, 
मध्यमकालीि खचि संरचिा र बिेट तिुिमा गदाि ददगो र्वकासका सूचकसिँग समन्त्वय हिेु गरी तयार 
गिुिपदिछ । 

19. स्रोत अिमुाि र खचि सीमा - प्रदेश आनथिक कायिर्वनध ऐि, २०७४ बमोन्त्िम बिेट तथा कायिक्रम 
तिुिमा गदाि प्रस्तार्वत बिेटको पषु्ट्याइका लानग प्रस्तार्वत योििा, कायिक्रम लगायतका र्ववरण संलग्ि 
गिुिपिेमा प्रस्तार्वत बिेटको पषु्ट्याई िहुिँदा बिेट र्वनियोिि र उपयोग दक्षतामा सधुार गिुिपिे देन्त्खएको 
छ । सबै प्रदेश सरकारबाट संसदमा आय-व्ययको अिमुािसर्हत पेस भएको बिेट तथा वार्षिक 
कायिक्रमको कायािन्त्वयि पक्ष कमिोर रहेको, वस्तगुत आधार बेगर योििा तथा कायिक्रम संशोधि 
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गरेको, अपेन्त्क्षत प्रगनत हानसल िभएको, लागत र प्रनतफलबीच समन्त्वय िरहेको, कायिक्रम कायािन्त्वयि 
गिि िसकी बिेट समपिण गरेको लगायतका व्यहोरा देन्त्खएको छ । वार्षिक िीनत तथा कायिक्रममा 
उन्त्ल्लन्त्खत योििा तथा कायिक्रमको प्रभावकारी कायािन्त्वयि गिुिपदिछ । बिेटको मागिदशिि र सीमा 
यथाथिपरक हिुपुिे साथै बिेटलाई ददगो र्वकास लक्ष्यसिँग आवर्द्समेत गिुिपदिछ । 

20. बिेट तथा खचि - प्रदेश आनथिक कायिर्वनध ऐि, २०७४ मा प्रदेश अथिमन्त्रीले प्रत्येक आनथिक वषिको 
लानग प्रदेश सभासमक्ष रािस्व र व्ययको अिमुाि पेस गिुिपिे व्यवस्थाबमोन्त्िम प्रदेश सभाबाट स्वीकृत 
भएको २०७७।७८ को बिेट र खचिको न्त्स्थनत निम्िािसुार रहेको छ:  

(रू.लाखमा)  
प्रदेश वार्षिक बिेट चाल ुखचि पुिँिीगत खचि अन्त्य खचि कुल खचि खचि प्रनतशत 

प्रदेश िं. 1  ४०८९९९ 120852 158660 0 279513 68.34 
मधेश प्रदेश  335775 86407 139051 0 225458 67.14 
वाग्मती   514274 141866 200082 14000 355948 69.21 
गण्डकी 348422 ८०२७९ 17595५ ० 2५६२३४ 7३.५४ 
लनु्त्म्बिी  391542 135988 185042 0 321030 81.99 
कणािली  337413 84767 142753 0 227520 67.43 
सदूुरपन्त्िम  346450 103663 126020 0 229683 66.30 

िम्मा  2682875 ७५३८२२ ११२७५६३ १४००० १८९५३८६ 70.65 

प्रदेशहरुको औसत खचि बिेटको तलुिामा 70.65 प्रनतशत रहेकोमा सबभन्त्दा बढी  लनु्त्म्बिी 
प्रदेशको  ८१.९९ र सबभन्त्दा कम सदूुरपन्त्श् चम प्रदेशको ६6.३0 प्रनतशत खचि भएको देन्त्खन्त्छ। 
कायािन्त्वयियोग्य कायिक्रम र खचि नसिििा गिे स्पष्ट आधार बेगर बिेट अिमुाि तथा प्रस्तनुतका कारण 
मन्त्रालयको र्वनियोििअिसुार खचि हिु िसकेको देन्त्खयो । कायािन्त्वयि योग्य कायिक्रमको आधारमा 
बिेट प्रस्ताव तथा खचिको स्पष्ट आधार र्कटाि गरी र्वनियोिि दक्षतामा प्रभावकाररता ल्याउिपुिे 
देन्त्खएको छ । 

21. अबण्डा बिेट - प्रदेश आनथिक कायिर्वनध ऐिमा कायिक्रम बिेट स्वीकृत गिुिपिे व्यवस्था र्वपरीत अथि 
र्वर्वध शीषिकमा कायिक्रम स्वीकृत बेगर एकमषु्ट बिेट राख् िे र पनछ बािँडफािँट गरी पठाउिे गरेको 
देन्त्खयो । यो वषि ७ प्रदेशले रू.१६ अबि ७६ करोड ४ लाख बिेट अबण्डा राखेको र आनथिक मानमला 
तथा योििा मन्त्रालयले पनछ बािँडफािँट गरी खचि गरेका छि ्। अवण्डा बिेटबाट आनथिक वषिको 
अन्त्त्यमा बाडिँफािँट गिुि बिेट नसर्द्ान्त्त र्वपरीत देन्त्खिँदा यस्तो कायिमा नियन्त्रण हिुपुदिछ । 

22. रकमान्त्तर - प्रदेश आनथिक कायिर्वनध ऐि, २०७४ अिसुार स्वीकृत बिेटको रकम एक बिेट उपशीषिक, 
स्रोत वा खचि शीषिकबाट अकाि बिेट उपशीषिक स्रोत वा खचि शीषिकमा रकमान्त्तर गिे अनधकार आनथिक 
मानमला तथा योििा मन्त्रालयको हिेु व्यवस्था छ । यो वषि ७ प्रदेशको शरुु बिेट र्वनियोिि रू.२6 
खबि 82 अबि 8 करोड 75 लाख भएकोमा रू.४४ अबि ४८ करोड ७४ लाख रकमान्त्तर गरेको छ। 
रकमान्त्तरमध्ये २०७७ आषाढ मर्हिामा मार प्रदेश िं.१ ले रू.४ करोड ७६ लाख, मधेश प्रदेशले 
रू.56 करोड 8 लाख, वाग्मती प्रदेशले रू.१ अबि ६ करोड ४९ लाख, गण्डकी प्रदेशले रू.३ अबि 
७९ करोड ७८ लाख, लनु्त्म्बिी प्रदेशले रू.२ अबि ५० करोड ४४ लाख, र कणािली प्रदेशले १ अबि २ 
करोड २८ लाख रकमान्त्तर गरेको छि ्। वषािन्त्तमा रकमान्त्तर गरी खचि गिे कायिमा नियन्त्रण 
गिुिपदिछ।  
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23. प्रदेश आन्त्तररक स्रोत पररचालि - प्रदेश सरकारहरूको २०७७।७८ को कुल खचि रू.१ खबि 89 
अबि 53 करोड 86 लाख रहेकोमा आन्त्तररक स्रोतबाट रू.1 खबि २ अबि 6 करोड ४२ लाख 
(53.85 प्रनतशत) खचि गरेको देन्त्खन्त्छ । प्रदेशगत खचिको न्त्स्थनत यस प्रकार छः 

(रू.लाखमा) 
प्रदेश कुल खचि प्रदेश स्रोतबाट खचि खचि प्रनतशत 

प्रदेश िं .1 279513 १४५७९० 52.16 
मधेश प्रदेश 225458 125955 55.87 
वाग्मती 355948 229666 64.52 
गण्डकी 256234 144555 56.42 
लनु्त्म्बिी 321030 181379 56.50 
कणािली 227520 67728 29.76 
सदूुरपन्त्िम 229683 125569 54.67 

िम्मा 1895386 1020642 53.85 

प्रदेश सरकारहरूले यो वषि गरेको कुल खचिमध्ये आन्त्तररक स्रोतबाट औसतमा 53.85 प्रनतशत 
र संघीय सरकारको स्रोतबाट 46.15 प्रनतशत खचि गरेको देन्त्खयो । आन्त्तररक स्रोतअन्त्तगित सबैभन्त्दा 
घटी कणािली प्रदेशको  29.76 प्रनतशत र सबैभन्त्दा बढी वाग्मती प्रदेशले 64.52 प्रनतशत खचि 
गरेको छ । आन्त्तररक स्रोत परीचालि प्रभावकारी बिाउि ुपिे देन्त्खएको छ।  

24. वषािन्त्तमा अन्त्ख्तयारी - प्रदेश आनथिक कायिर्वनध ऐि तथा नियमावलीअिसुार र्वनियोिि ऐि िारी भएको 
७ ददिनभर अन्त्ख्तयारी ददिपुिे व्यवस्था छ ।  

24.1. वाग्मती प्रदेश, भौनतक पूवािधार र्वकास मन्त्रालयले खािेपािी तथा सरसफाइ नडनभिि, भिपरुलाई 
रू.१६ करोड ९५ लाख, प्रादेन्त्शक सडक नडनभिि कायािलय, िवुाकोटलाई रू.११ करोड ६5 लाख, 
प्रादेन्त्शक सडक नडनभिि कायािलय, खकुोटलाई रू.११ करोड ९० लाख, पूवािधार र्वकास कायािलय, 
नसन्त्धपुाल्चोकलाई रू.५ करोड ७० लाख र पूवािधार र्वकास कायािलय, रामेछापलाई रू.७५ लाख  
खािेपािी तथा सरसफाइ नडनभिि, रामेछापलाई रू.१२ करोड ५ लाख समेत रू.59 करोडको अन्त्ख्तयारी 
वषािन्त्तमा ददएको छ ।  

24.2. प्रदेश िं. १, आनथिक मानमला तथा योििा मन्त्रालयबाट पूवािधार र्वकास कायािलय, मोरङलाई रू.१५ 
लाख, खमु्ब ुपासाङ्लल्हाम ुगाउिँपानलका, सोलखुमु्बलुाई रू.२५ लाख, भौनतक पूवािधार र्वकास मन्त्रालय 
मातहतका कायािलयहरूलाई दार्यत्व भिुािी गिि अपगु रकमका लानग रू.४ करोड 3 लाख, सामान्त्िक 
र्वकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य कायािलय इलाम र मोरङलाई क्रमशः रू.५ लाख र रू.१५ लाख समेत 
रू.४ करोड ६३ लाख वषािन्त्तमा निकासा गरेको छ ।  

वषािन्त्तमा अन्त्ख्तयारी प्रदाि गिे पररपाटी नियन्त्रण हिुपुदिछ। 

25. संघीय कायािलयलाई निकासा –  संघ र प्रदेश सरकारको कायि र्वभािि नियमावलीअिसुार आ-आफ्िो 
कायिक्षरेअिसुार कायि सञ्चालि र व्यवस्थापिका लानग िीनत तथा कायिक्रम र बिेट तिुिमा गिे, 
कायािन्त्वयि गिे, अिगुमि मूल्याङ्कि गिे व्यवस्था छ । उि व्यवस्थाअिसुार प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत 
भएको बिेट सोही उदे्दश्यअिरुूप खचि गिुिपिेमा संघीय मन्त्रालय तथा निकायको कायिक्षेरनभर पिे 
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कायिमा प्रदेश मन्त्रालयहरु माफि त ्२75 संघीय निकायहरुलाई रू.३ अबि ७2 करोड 26 लाख निकासा 
ददएका छि ्। कायिक्षेर नभरको कायि सञ्चालि र व्यवस्थापि गरी बिेट उपयोग गिुिपिे देन्त्खन्त्छ ।  

26. अिदुाि र्फताि - संघीय र्वनियोिि ऐि, २०७७ को दफा ४(१२) बमोन्त्िम र्िि हिेु गरी निकासा 
भएको अिदुाि रकम खचि िभएकोमा संघीय सन्त्ञ्चत कोषमा र्फताि गिुिपिे व्यवस्था छ । संघीय 
सरकारबाट सातै प्रदेशलाई सशति, र्वशेष र समपूरक अिदुािमा रू.55 अबि 15 करोड 30 लाख 
निकासा भएकोमा रू.40 अबि 82 करोड 57 लाख खचि भई रू.14 अबि 32 करोड 73 लाख बािँकी 
रहेको छ । बािँकी रकम संघीय सन्त्ञ्चत कोष दान्त्खला हिुपुदिछ ।  

27. रकम र्फताि - कणािली प्रदेश उद्योग, पयिटि, वि तथा वातावरण मन्त्रालयले र्वकट न्त्िल्लामा खाद्यान्न 
ढुवािी गिि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पिीलाई रू.४ करोड ८३ लाख ७० हिार भिुािी ददएकोमा 
रू.३ करोड ६१ लाख ९५ हिार खचि भएको उल्लेख गरी रू.१ करोड २१ लाख ७५ हिार 
मन्त्रालयमा र्फताि गरेको छ । उि र्फताि भएको रकम मन्त्रालयले प्रदेश सन्त्ञ्चत कोषमा दान्त्खला 
िगरी र्वर्वध खातामा दान्त्खला गरेको हुिँदा उि रकम प्रदेश सन्त्ञ्चत कोषमा दान्त्खला गिुिपदिछ । साथै 
कम्पिीले खचि लेखेको रू.३ करोड ६१ लाख ९५ हिारको खचिको र्ववरणसर्हतको शे्रस्ता 
लेखापरीक्षणको लानग पेस िभएकोले उि शे्रस्ता लेखापरीक्षणको लानग पेस हिुपुदिछ । 

• संगठि संरचिा र कायिक्षरे 
28. संगठि र कमिचारी व्यवस्थापि - िेपालको संर्वधािको धारा ३०२ मा प्रदेश सरकारी सेवाहरूको गठि 

र सञ्चालिसम्बन्त्धी व्यवस्था छ । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त र्ववरणअिसुार िेपाल सरकारले प्रदेश 
सरकार अन्त्तगितका १ हिार 1३१ निकायको लानग २४ हिार ७७ दरबन्त्दी स्वीकृत भएकोमा १४ 
हिार ८५७ पदपूनति भई ९ हिार २२० पद (38.29 प्रनतशत) ररि रहेका छि ्। यससम्बन्त्धी 
प्रदेशगत र्ववरण निम्िािसुार छः 

प्रदेश िं. मन्त्रालय र निकाय संख्या कुल दरबन्त्दी संख्या पदपूनति संख्या ररि संख्या 
प्रदेश िं. १ 201 3882 2242 1640 
मधेश प्रदेश 130 3133 2037 1096 
वाग्मती 184 3901 2333 1568 
गण्डकी 155 3178 2295 883 
लनु्त्म्बिी 172 4436 2583 1853 
कणािली 145 2848 1759 1089 
सदूुरपन्त्िम 144 2699 1608 1091 

िम्मा 1131 24077 14857 9220 

द्रष्टव्य: संघीय मानमला तथा सामान्त्य प्रशासि मन्त्रालयबाट प्राप्त र्ववरणमा प्रदेश मन्त्रालय तथा 
निकायको दरबन्त्दी २२ हिार २९७ रहेको देन्त्खन्त्छ । 

स्वीकृत दरबन्त्दीअिसुार पदपूनति गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बिाउिपुदिछ ।  

29. दोहोरो संरचिा - संर्वधािको अिसूुची-६ एवं स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४ बमोन्त्िम कृर्ष, 
पश,ु न्त्शक्षा, स्वास्थ्यलगायतका कायिक्रमहरु स्थािीय तहमा हस्तान्त्तरण भएकोमा प्रदेश तहमा समेत 
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कायािलय स्थापिा भएको देन्त्खन्त्छ । स्थािीय तहमा हस्तान्त्तरण भएका कायिक्रमको लानग प्रदेश तहमा 
एवं संघीय सरकारले खारेि गरेका क्षेरीय निदेशिालयहरू समेत प्रदेश तहमा निदेशिालयहरू स्थापिा 
भएबाट काममा दोहोरोपिा एवं प्रशासनिक खचिमा वरृ्र्द् हिेु अवस्था देन्त्खएको छ । प्रदेश सरकारअन्त्तगित 
कामको आवश्यकताको आधारमा मार कायािलय स्थापिा र कमिचारी व्यवस्थापि हिुपुदिछ । यस 
सम्बन्त्धमा निम्िािसुार व्यहोरा देन्त्खएका छि:् 

29.1. पूवािधार र्वकास कायािलय, झापाले सखुािी-दािाबारी-न्त्चसापािी सडकमा कालोपरेसर्हतको सडक निमािण 
गिि निमािणका लानग रू.45 करोड 47 लाख 1६ हिारको खररद सम्झौता गरी हालसम्म रू.25 
करोड 89 लाख 97 हिार खचि भएको र सब-बेस सम्मको काम चाल ुरहेको अवस्थामा सोही सडकमा 
मदि भण्डारी रािमागि आयोििा निदेशिालयले २०७७।७८ देन्त्ख सखुािी-दािाबारी खण्डमा ३ पलु 
समेत निमािण गिे कायिको सम्झौता गरी हाल पलु निमािण चाल ुरहेको छ । प्रदेश सरकारको योििा 
सञ्चालि भइरहेको कायिस्थलनभरै संघीय सरकारको आयोििाबाट थप काम गराउिँदा काममा दोहोरोपिा 
हिु गएको देन्त्खन्त्छ ।  

29.2. मधेश प्रदेशको मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायािलयले र्वनभन्न ६ संघीय निकायहरूको भवि ममित, 
पाकि  निमािण लगायतका कायि गरी रू.३ करोड १९ लाख र आन्त्तररक मानमला तथा कािूि  मन्त्रालयले 
र्वनभन्न संघीय निकायको लानग गाडी, मोटरसाइकल खररद, भवि निमािण लगायतका कायि गरी  रू.१४ 
करोड ३८ लाख खचि गरेको छ । संघीय सरकारबाट समेत उि कायिमा खचि भएको हुिँदा कायिमा 
दोहोरोपिा भएको अवस्था देन्त्खयो ।  

29.3. नसिँचाइ प्रयोििका लानग स्यालो युबवेल िडाि गिे कायि संघीय सरकार मातहतको भनूमगत िलस्रोत 
र्वकास सनमनतले गिे गरेकोमा प्रदेश सरकार मातहतको कृर्ष ज्ञाि केन्त्द्र٬ धिगढीले पनि सञ्चालि गरी 
२६९ स्यालो यबुवेलमा रू.२ करोड १४ लाख ८५ हिार खचि गरेको देन्त्खयो । त्यस्तै डीप यबुवेल 
र पावर स्यालोको काम प्रदेश सरकार मातहतको भनूमगत िलस्रोत तथा नसिँचाइ र्वकास नडनभििबाट 
हिेु गरेको देन्त्खन्त्छ । उन्त्ल्लन्त्खत सबै प्रकारको काम स्थािीय तहबाट पनि हिेु गरेको छ भिे धिगढी 
उप-महािगरपानलकाले मार ७५ स्यालो यबुवेलको काम गरेको देन्त्खन्त्छ । 

30. कायिक्षरे - कणािली प्रदेश सरकार (कायि र्वभािि) नियमावली, २०७४ अिसुार आन्त्तररक मानमला तथा 
कािूि मन्त्रालयको मखु्य कायि प्रदेशनभर शान्त्न्त्त सरुक्षा कायम गिे, िीनत नियम तिुिमा गिे, अन्त्य 
मन्त्रालयबाट तिुिमा हिेु कािूिमा राय परामशि ददिे रहेको छ । उि मन्त्रालयले रकमान्त्तरबाट 
िरहररिाथ गाउिँपानलका, कानलकोटलाई प्रशासकीय भवि निमािण गिि रू.२ करोड ७५ लाख निकासा 
गरेको छ । कायि र्वभािि नियमावली र्वपरीत मन्त्रालयको कायिक्षरे बार्हर पिे असम्बन्त्न्त्धत कायिक्रममा 
खचि गरेकोले यस्तो कायिमा नियन्त्रण हिुपुदिछ । 

31. कायि न्त्िम्मेवारी - सदूुरपन्त्िम प्रदेशको, आन्त्तररक मानमला तथा कािूि मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरी मखु्यालय 
भवि निमािणको लानग बहवुषीय कायिक्रम स्वीकृत गरी रू.२३ करोड ७६ लाख ७ हिारको सम्झौता 
गरेको छ। प्रदेश प्रहरीको स्थापिा तथा सञ् चालिसम्बन्त्धी आवश्यक कािूि  तिुिमा िहुिँदै,  मखु्यालय 
भवि निमािणको ठेक्कापट्टाको प्रर्क्रया शरुु गिुि उपयिु होइि । उि भवि निमािणका अनतररि अन्त्य 
तीि प्रहरी कायािलयको भवि निमािणको कायि पनि मन्त्रालयले सञ्चालि गरी यस वषि रू.५ करोड २ 
लाख १८ हिार खचि गरेको छ। निमािण प्रर्क्रया शरुु गरेको मखु्यालय भवि निमािण स्थािको िग्गाको 
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स्वानमत्व प्रदेश सरकार मातहत रहेको छैि । यस प्रकारका निमािण कायि सञ् चालिस्तरका कायािलयबाट 
गराई मन्त्रालय आफ्िो भनूमका र न्त्िम्मेवारीमा केन्त्न्त्द्रत हिुपुदिछ। 

• प्रगनत न्त्स्थनत 
32. एकीकृत केन्त्द्रीय प्रगनत - प्रदेश आनथिक कायिर्वनध ऐिमा मन्त्रालयले मातहत कायािलयबाट वार्षिक 

प्रगनतको र्ववरण नलई एकीकृत केन्त्द्रीय प्रगनत र्ववरण तयार गरी त्यसको भौनतक र र्वत्तीय पक्षको 
सामूर्हक समीक्षा गिुिपिे व्यवस्था छ । यसरी समीक्षा गदाि प्रगनत कम हिुकुा कारण र सोको न्त्िम्मेवार 
व्यन्त्ि पर्हचाि गरी  सधुारका लानग चाल्िपुिे कदम र प्रगनत न्त्यूि भएको सम्बन्त्धमा न्त्िम्मेवार व्यन्त्ि 
उपर आवश्यक कारबाही समेत गिुिपिे उल्लेख छ । प्रदेश मन्त्रालयहरूले उि व्यवस्थाअिसुार सबै 
कायािलयबाट प्रगनत नलई केन्त्द्रीय प्रगनत र्ववरण तयार िगरेको कारण समि खचि र उपलन्त्ब्धको अवस्था 
मूल्याङ्कि गिि सर्कएि । तोर्कएको समयमा प्रगनत र्ववरण िपठाउिे कायािलय प्रमखुको तलबसमेत 
रोक्का गिि सर्किे व्यवस्था भए तापनि प्रगनत र्ववरण िपठाउिे कायािलयलाई कुिै कारबाही गरेको छैि। 
ऐिको व्यवस्थाबमोन्त्िम एकीकृत केन्त्द्रीय प्रगनत र्ववरण तयार गरी समीक्षा गिुिपदिछ । 

33. ददगो र्वकास लक्ष्य - प्रदेशमा ददगो र्वकासका बारेमा ििचेतिा अनभवरृ्र्द् गिे, रार्ष्ट्रय ददगो र्वकास 
लक्ष्यसिँग सम्बन्त्न्त्धत रणिीनतहरूमा सामान्त्िस्यता गिे, रार्ष्ट्रय स्तरका लक्ष्यहरूलाई प्रादेन्त्शक सन्त्दभि 
अिरुूप बिाउिे, अिगुमि मूल्याङ्कि गिे, स्थािीय तहका र्वकासका र्क्रयाकलापहरूको योििा, ढािँचा 
निमािण, कायािन्त्वयि र अिगुमिमा संलग्ि गराउिे एवं योििा र िीनत तथा कायिक्रममा ददगो र्वकासका 
सूचकहरूलाई समार्हत गराई सोको आधारमा सञ्चानलत आयोििा तथा कायिक्रमको उपलन्त्ब्ध मापि गिे 
कायि गिुिपिेमा कनतपय प्रदेशले शरुु गरेका छैिि ्। प्रदेश िीनत तथा योििा आयोग माफि त ्संघीय 
सरकार एवम ्रार्ष्ट्रय योििा आयोगसिँग समन्त्वय गरी प्रदेश सरकारले ददगो र्वकास लक्ष्य (२०१६-
२०३०) का सूचकहरूलाई आन्त्तररकीकरण गिुिपदिछ। 

• अिदुाि प्रानप्त र उपयोग 
34. अिदुाि र्वतरण एवं उपलन्त्ब्ध - प्रदेशहरूले र्वनभन्न प्रकारका अिदुाि र्वतरण गिि कायिर्वनधहरू तिुिमा गरेको 

देन्त्खन्त्छ। यो वषि प्रदेशअन्त्तगित भनूम व्यवस्था, कृर्ष तथा सहकारी मन्त्रालय र मातहत निकायमध्ये 
प्रदेश िं.१ बाट रू.१ अबि २३ करोड ६२ लाख, मधेश प्रदेशबाट रू.२४ करोड १ लाख, वाग्मतीबाट 
रू.९९ करोड २८ लाख, गण्डकीबाट रू.२८ करोड ३७ लाख, लनु्त्म्बिी प्रदेशबाट रू.१ अबि २१ 
करोड ४४ लाख, कणािली प्रदेशबाट रू.५८ करोड ४३ लाख र सदूुरपन्त्िम प्रदेशबाट रू.१ अबि २८ 
करोड १३ लाख समेत रू.५ अबि  ८३  करोड  २८ लाख अिदुाि र्वतरण गरेको देन्त्खन्त्छ ।  

अिदुाि र्वतरण गिे प्रयोििका लानग तयार गररएको कायिर्वनधको प्रर्क्रया पूरा गरेरमार अिदुाि 
र्वतरण गिे र कायिर्वनध तिुिमा गदाि काििुी आधार समेत स्पष्ट गिुिपदिछ । यद्यर्प उदे्दश्य अिरुूप  
अिदुाि उपयोग भए िभएको, कृर्ष उपि संकलि, भण्डारण तथा र्वक्री कायिमा परेको प्रभाव लन्त्क्षत 
उपलन्त्ब्ध हानसल सम्बन्त्धमा अिदुाि प्रदाि गिे निकायले अिगुमि गरी उदे्दश्य अिरुूप सञ्चालि भएको 
सनुिन्त्श् चतता सम्बन्त्धमा अिगुमि गरेको िपाइएकोले सो सम्बन्त्धमा अिगुमि मूल्यांकि हिुपुदिछ ।  

35. एकद्बार िीनत - कृर्ष, पश ुतथा मत्स्य र्वकास कायिक्रमको अिदुाि एकद्वार प्रणालीबाट सञ् चालि हिु 
सकेमा पारदन्त्शिता हिेु तथा दोहोरो पिाको अवस्था रहिँदैि । संघीय सरकार, प्रदेश मन्त्रालय, पश ुतथा 
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मत्स्य र्वकास निदेशिालय, कृर्ष र्वकास निदेशिालय, भेटेररिरी अस्पताल तथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्त्द्र, 
कृर्ष ज्ञाि केन्त्द्र, प्रधािमन्त्री कृर्ष आधनुिकीकरण पररयोििा तथा स्थािीय तह समेतबाट स्पष्ट िीनत 
तथा कायिक्रम र सीमा निधािरण िगरी एकै प्रकृनतका अिदुाि कायिक्रम एकभन्त्दा बढी निकायबाट ददिे 
गरेको र ददएको अिदुािको केन्त्द्रीकृत अनभलेख राख्न ेिगरेबाट एकै व्यन्त्ि एवं संस्था पटक-पटक 
लाभान्त्न्त्वत हिेु अवस्था छ । अिदुािबाट कृषकको आयस्तरमा परेको प्रभाव, कृर्ष उत्पादि तथा 
उत्पादकत्वमा वरृ्र्द् तथा रोिगारी नसिििालगायतका र्वषयमा अिगुमि भएको छैि । स्पष्ट कायिक्रम र 
िीनत तथा सीमा निधािरण गरी एकद्वार प्रणालीबाट अिदुाि ददिे र ददएको अिदुािको उपयोग र उपलन्त्ब्ध 
सम्बन्त्धमा अिगुमि गरी पारदन्त्शिता कायम गिुिपदिछ । 

36. अिदुािको उपयोग - प्रदेश सरकारहरुबाट शीतभण्डार, धलुो दूध उत्पादि, दगु्धिन्त्य वस्त ुउत्पादि 
लगायतका कायि गिि र्वनभन्न सहकारी तथा संस्थालाई अिदुाि निकासा ददएको छ । उपलब्ध गराएको 
अिदुाि रकमको सदपुयोग सम्बन्त्धमा अिगुमि, मूल्याङ्कि गरेको छैि । यस सम्बन्त्धमा देन्त्खएको प्रमखु 
व्यहोरा देहायअिसुार छि:् 

36.1. प्रदेश िं. १ को भनूम व्यवस्था, कृर्ष तथा सहकारी मन्त्रालयबाट िारी कृर्ष व्यवसाय प्रवर्द्िि अिदुाि 
कायिर्वनध, २०७६ को बुिँदा ५(७) मा प्रदेश सरकार र अन्त्तगितका निकायबाट रू.५ करोडभन्त्दा बढी 
अिदुाि प्रदाि गिे भएमा त्यस्ता अिदुािका कायिक्रमहरूमा प्रदेश सरकारको शेयर रहि सक्िे र सोको 
सञ्चालि प्रर्क्रयासमेत प्रदेश सरकारले तोकेबमोन्त्िम हिेु उल्लेख छ । मन्त्रालयले सहकारी ऐि, २०७४ 
बमोन्त्िम गठि भएको एक सहकारी संघ नलनमटेडसिँग इटहरीमा धूलो दूध उत्पादि गिे कारखािा 
सञ्चालि गिि लागत अिमुाि रू.३१ करोड ६ हिारमध्ये प्रदेश सरकारबाट रू.२० करोड व्यहोिे गरी 
२०७७।१२।२२ मा  सम्झौता गरेको छ । सम्झौतामा कायिक्रम सञ्चालि प्रर्क्रया प्रदेश सरकारले 
तोकेबमोन्त्िम हिेु उल्लेख भए तापनि सञ्चालि प्रर्क्रया र प्रदेश  सरकारको संस्थामा भएको लगािी 
सम्बन्त्धमा केही उल्लेख िै िगरी यो वषि रू.७ करोड ८८ लाख अिदुाि प्रदाि गरेको छ । लागत 
साझेदारीमा कायिक्रम सञ्चालि गिुिअन्त्घ कृर्ष व्यवसाय प्रवर्द्िि अिदुाि कायिर्वनधबमोन्त्िम लगािीको 
सनुिन्त्ितताको आधार स्पष्ट गरेको पाइएि । सहकारी ऐिद्बारा गदठत संस्थामा तोर्कएको सीमाभन्त्दा 
बढी लगािी गरेकोले प्रदेश सरकारले उन्त्चत निणिय नलई लगािीलाई सरुन्त्क्षत गराउिपुदिछ। 

36.2. मधेश प्रदेशको हलुाकी रािमागि लन्त्क्षत दगु्ध नमसि कायिक्रमको प्रार्वनधक मापदण्ड तथा सञ्चालि र्वनध, 
२०७७ को बुिँदा १० (२) मा सावििनिक खररद ऐि २०६३ तथा खररद नियमावली २०६४ बमोन्त्िम 
कायिक्रम सञ्चालि गिे अिदुाििाहीलाई अिदुाि रकम भिुािी गिुिपिे व्यवस्था छ। प्रदेश अन्त्तगितका 
८ न्त्िल्लामा दगु्ध उत्पादि/कृर्ष सहकारी संस्था/दधु उत्पादिमा संलग्ि संगदठत कृषक समूह, सनमनतहरू 
मध्येबाट प्रत्येक न्त्िल्लाका ३ वटाको दरले २४ वटा छिौट गरेकोमा सोमध्ये १८ वटा संस्थालाई  
रू.२ करोड १९ लाख ५१ हिार अिदुाि ददएको छ । भनूम व्यवस्था, कृर्ष तथा सहकारी मन्त्रालयले 
सहकारी संस्था माफि त ्गरेको खचिबाट रािस्व, रोिगारी, उत्पादि, सेवा िस्ता क्षेरमा भएको उपलन्त्ब्ध 
मूल्याकंि गरेको छैि । अिदुाििाही संस्थाहरूले खररद ऐि तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएको खररद 
र्वनध छिौटदेन्त्ख लागत अिमुाि तयार गिे तथा लागत अिमुािको आधारमा प्रनतस्पधाित्मक र्वनध छिौट 
गरी खररद गिे र प्राप्त मालसमाि स्पेनसर्फकेशिबमोन्त्िम समयमै प्राप्त भए िभएको यर्कि गिे िस्ता 
कुिै पनि प्रर्क्रयाहरू अबलम्बि िगरी नसनमत आपूतिकसिँग रु ५ लाख भन्त्दा बढीको एकै प्रकृनतका 
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मोटरसर्हतको चापकटर र नमल्क क्याि िस्ता सामािहरू खररद गरी मन्त्रालयमा नबल भरपाई पेस 
गरेको आधारमा रकम निकासा भएको छ । 

त्यस्तै सञ्चालि कायिर्वनध, २०७७ को बुिँदा ९ (२) मा प्रदेश सरकारको कायिक्रम कायािन्त्वयिमा 
सम्बन्त्न्त्धत प्रार्वनधकबाट प्रमान्त्णत गराउिपुिे र कायि सम्पन्न प्रनतवेदि तथा सपुररवेक्षकको नसफाररसको 
आधारमा भिुािी ददिपुिे व्यवस्था रहेकोमा मन्त्रालयले भए तापनि गोठ ममित सधुार कायिको कायि 
सम्पन्न प्रनतवेदि बेगर १४ संस्थालाई रू.१ करोड ४६ लाख २९ हिार अिदुाि ददएको छ । कायिक्रम 
सञ्चालिसम्बन्त्धी र्वनध र मापदण्ड कायािन्त्वयि िभएको अवस्थामा अिदुाि भिुािी ददिे पदानधकारीलाई 
न्त्िम्मेवार बिाउिपुदिछ । 

36.3. वाग्मती प्रदेश, भनूम व्यवस्था, कृर्ष तथा सहकारी मन्त्रालयको ७० प्रनतशत र साझेदार सहकारी संस्थाको 
३० प्रनतशत लागत साझेदारीमा शीतभण्डार निमािण कायिको लानग ८ साझेदार संस्थाबाट रू.३१ करोड 
८८ लाख ४२ हिार प्राप्त हिुपुिेमा रू.१६ करोड ५४ लाख ९ हिार मार प्राप्त भएको छ। साझेदार 
संस्थाले आफूले वहि गिुिपिे ३० प्रनतशत रकम सम्बन्त्न्त्धत स्थािीय तहले व्यहोरेको देन्त्खएकोले ८ 
साझेदार संस्थाबाट सम्झौताबमोन्त्िम रू.१५ करोड ३४ लाख ३३ हिार प्राप्त हिु बािँकी देन्त्खन्त्छ । 
उि रकम प्राप्त गरी सन्त्ञ् चत कोष दान्त्खला गिुिपदिछ ।   

 लेखापरीक्षण अवनधसम्म रू.१८ करोड ८८ लाख २९ हिारको लागतमा निमािणाधीि ५ 
शीतभण्डारहरूको लानग यो वषि रू.४ करोड ३४ लाख ४८ हिार खचि भएको छ । साझेदार 
संस्थाहरूको लागत साझेदारीबाट प्राप्त रकम रू.६ करोड ३८ लाख २२ हिार समेत थप लगािी 
भएको छ । निमािणाधीि ५ शीतभण्डारहरूको स्वानमत्व सम्बन्त्न्त्धत साझेदार संस्थाहरूकै िाममा रहेको 
देन्त्खयो । शीतभण्डार सञ्चालि तथा व्यवस्थापि कायिर्वनध, २०७८ को दफा ४ अिसुार प्रदेश सरकारको 
एकल लगािीमा सञ्चालि हिेु वा भएका शीतभण्डार गहृहरू बाहेक शीतभण्डार गहृको सम्पन्त्त्त मानथको 
स्वानमत्व सम्बन्त्न्त्धत स्थािीय तहको हिेु व्यवस्था रहेको हुिँदा शीतभण्डारको सम्पन्त्त्त मानथको स्वानमत्व, 
सञ्चालि व्यवस्थापिको न्त्िम्मेवारी र प्राप्त प्रनतफल सम्बन्त्न्त्धत स्थािीय तहको हिुपुदिछ । 

36.4. र्वशेष अिदुािसम्बन्त्धी कायिर्वनध, २०७५ मा प्रदेशको हकमा रू.१० करोड रुपैया िँँभन्त्दा कम लागत 
भएको आयोििामा र्वशेष अिदुाि प्रदाि िगिे उल्लेख छ । यस वषि गण्डकी प्रदेश सामान्त्िक र्वकास 
मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेर सदुृढीकरण तथा न्त्शक्षा क्षेरको र्वकास आयोििा अन्त्तगित रू.२२ करोड 
र्वशेष अिदुाि प्राप्त गरेकोमा मन्त्रालयको लानग रू.१ करोड २३ लाख, स्वास्थ्य आपूनति व्यवस्थापि 
केन्त्द्रलाई रू.८ करोड ६४ लाख, १२ अस्पताललाई रू.४ करोड ६ लाख तथा ११ स्वास्थ्य 

कायािलयलाई रू.१ करोड ६ लाख समेत िम्मा रू.१४ करोड ९९ लाख बािँडफािँट गरी निकासा ददएको 
छ । संघीय र्वशेष अिदुाि निन्त्ित आयोििाको लानग खचि गिुिपिेमा प्रदेशन्त्स्थत सम्पूणि कायािलयलाई 
बािँडफािँट गरेकोले अिदुािको उदे्दश्य अिरुूप खचि भएको देन्त्खएि । कायिर्वनधको पालिा गरी निधािररत 
आयोििामा खचि हिुपुदिछ। 

36.5. लनु्त्म्बिी प्रदेश भनूम व्यवस्था कृर्ष तथा सहकारी मन्त्रालयबाट १२ लाभिाही समूह तथा फमिलाई यस 
वषि रू.८ करोड ५८ लाख ७३ हिार भिुािी समेत हालसम्म रू.११ करोड ५५ लाख ४८ हिार 
भिुािी भएको छ । शीत भण्डार  निमािण अिदुाि कायिर्वनध, २०७५ को दफा ११ (ग) अिसुार 
अिदुाि प्राप्त गिे संस्थाको िाममा िग्गा भएको वा २० वषिको िग्गाको भोगानधकारको करारिामा 
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परको प्रनतनलर्प पेश गिुि पिेमा सोको प्रमाण पेश गरेको देन्त्खएि।व्यन्त्िको िाममा भएको िग्गामा 
२० वषे भोगानधकार हिेु शतिमा करोडौं रकम लगािी गिे र त्यसबाट लाभिाहीले पाउिे प्रनतफल 
सनुिन्त्श् चत िहिेु न्त्स्थनत छ । सम्झौताअिसुार अिदुाि पाउिे सहकारी संस्थाहरूले समूह सदस्यहरूलाई 
सलुभ सेवा ददिपुिे व्यवस्था भएकोमा मन्त्रालयबाट शीत भण्डार सञ् चालकले लाभिाही समदुायसिँग 
नलिे सेवा शलु्क तथा भण्डारण अवनध सम्बन्त्धमा सम्झौता िहुिँदै अिदुाि ददिे गरेबाट निनमित 
शीतभण्डारबाट लाभिाही समदुाय लाभान्त्न्त्वत हिुसक्िे अवस्था देन्त्खएि । शीत भण्डार सञ्चालि 
सम्बन्त्धमा पयािप्त अध्ययि र्वश्लषेण िगरी शीत भण्डार निमािण अिदुाि ददएकोले कृषकले उि 
शीतभण्डारबाट सहनुलयत सेवा प्राप्त गििसक्िे देन्त्खएि । 

36.6. कणािली प्रदेश, भनूम व्यवस्था, कृर्ष तथा सहकारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको र्ववरणअिसुार ८ 
न्त्िल्लाका १५१ उद्यमीले रू.३१ करोड ५७ लाख र्वनभन्न र्वत्तीय तथा सहकारी संस्थाबाट ऋण नलई 
उद्योग सञ्चालि गरेको उल्लेख गरी यो वषि रू.७५ लाख ३९ हिार व्याि अिदुाि ददएको उल्लेख 
छ। मन्त्रालयले सम्बन्त्न्त्धत न्त्िल्लाहरूबाट उद्यमीले नलएको ऋणको पररचालिबाट उद्योगिन्त्य गनतर्वनध 
सञ्चालि गरेको सनुिन्त्ित हिेु तथा कायिर्वनधले तोकेअिसुारको अिगुमि तथा प्रनतवेदि पेस गरेको छैि। 
मन्त्रालयबाट तोर्कएको प्रयोििमा ऋण प्रयोग भएको र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको ब्याि 
अिदुािको उपयोग भएको सम्बन्त्धमा आश्वस्त हिुपुदिछ । 

36.7. भनूम व्यवस्था, कृर्ष तथा सहकारी मन्त्रालय, सदूुरपन्त्िमले कैलाली र कञ् चिपरु न्त्िल्लाका कृर्ष 
रासायनिक मल र्वतरण गिि ७० सहकारी संस्थालाई मल अिदुाि ददएको छ । अिदुािका लानग 
मन्त्रालयले साल्ट टे्रनडड्ग कपोरेशिसिँग सम्झौता गरी रू.७१ लाख ३६ हिार भिुािी गरेको छ। संघीय 
सरकारले मल खररदमा अिदुाि ददएको अवस्थामा प्रदेशले पनि छुटै्ट सम्झौता गरी मल अिदुाि ददएको 
छ । यस कायिक्रमबाट ७५० कृषकलाई सहकारी माफि त ्न्त्यूितम ५० बोरादेन्त्ख अनधकतम ५०० 
बोरा मल ददइएको छ। उि सहकारी संस्था माफि त ्कायिक्रम सञ्चालि गिे कायिर्वनध तयार िगरेको, 
मलको गणुस्तर िािँपिािँच िभएको र र्वतरणको आधार तयार गरेको छैि  मल र्वतरण एवं प्रयोगको 
सम्बन्त्धमा अिगुमि गरी रासायिीक मलको प्रयोग सम्बन्त्धमा हिेु दरुूपयोग नियन्त्रण गिुिपदिछ ।  

36.8. सदूुरपन्त्िम प्रदेशको कृर्ष र्वकास कायिक्रम कायािन्त्वयि कायिर्वनध, २०७६ को बुिँदा िं. ७ बमोन्त्िम 
तोर्कएको प्रर्क्रया पूरा भएकासिँग सम्झौता गरी अिदुाि ददि सर्किे ब्यवस्था छ । कृर्ष ज्ञाि केन्त्द्र, 
कन्त्चिपरुले नििी िाफामूलक उद्योगलाई व्यन्त्िको िाममा कायम रहेका िग्गामा भवि निमािणको 
अिदुाि ददि बिेटमा रकम समावेश गरी मूल्यार्ङ्कत रकमको ५० प्रनतशत अिदुाि भिी रू.५४ लाख 
५३ हिार भिुािी ददएको छ । व्यन्त्िगत रूपमा फाईदा हिेु गरी नििी फमिलाई भिुािी ददि नमल्िे 
िदेन्त्खएकोले कायिक्रम स्वीकृत गिेलाई न्त्िम्मेवार बिाई भिुािी ददएको रकम असलु गिुिपदिछ।  

• आनथिक सहायता 
37. आनथिक सहायता - असहाय, र्वपन्न वगि, अशि तथा गम्भीर प्रकृनतका रोगी आनथिक सहायता र्वतरण 

गरेको देन्त्खन्त्छ । यस सम्बन्त्धमा देन्त्खएका व्यहोराहरू देहायअिसुार छः 

37.1. मधेश प्रदेश, मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायािलयअन्त्तगित स्थार्पत मखु्यमन्त्री राहत कोषबाट 
आनथिक सहायता उपलब्ध गराउिेसम्बन्त्धी निदेन्त्शका, २०७६ मा असहाय, र्वपन्न वगि, अशि तथा गम्भीर 
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प्रकृनतको रोग भएमा राहत कोषबाट बढीमा रू.३ लाख रुपैयािँ, र आनथिक अवस्था कमिोर भएकालाई 
रू.५० हिारसम्म आनथिक सहायता उपलब्ध गराउिे व्यवस्था छ। यो वषि राहत कोषबाट मन्त्न्त्रपररषद्को 
निणियअिसुार 5 ििा पदानधकारी, 109 ििा सविसाधारण व्यन्त्ि र 10 संघ संस्थालाई रू.15 हिार 
देन्त्ख रु 17 लाखसम्म भिुािी ददई रू.1 करोड 90 लाख 30 हिार आनथिक सहायता ददएको 
छ।कोषबाट निदेन्त्शकामा उल्लेख भएको भन्त्दा वढी तथा निदेन्त्शकामा उल्लेख िभएको कायिमा समेत 
आनथिक सहायता ददएकोले निदेन्त्शका र्वपरीत आनथिक सहायता ददिे कायिमा नियन्त्रण हिुपुदिछ। 

37.2. गण्डकी प्रदेश सरकारले िारी गरेको आनथिक सहायतासम्बन्त्धी कायिर्वनध, २०७६ मा व्यन्त्िगत सहायता 
रू.२५ हिार र संस्थागत सहायता रू.१ लाखसम्म मखु्यमन्त्रीको तोकआदेशबाट सोझै र सोभन्त्दा 
मानथको रकम मन्त्न्त्रपररषद्को निणियबाट ददि सर्किे व्यवस्था छ । मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को 
कायािलयले यस वषि र्वपन्न पररवारका सदस्यलाई औषनध उपचार, खेलकुद प्रनतयोनगता, लोकसेवा तयारी 
कक्षा सञ्चालि लगायतको कायिमा २६८ ििालाई रू.२ करोड आनथिक सहायता र्वतरण गरेको छ । 
गत वषि रू.58 लाख 15 हिार  र्वतरण गरेकोमा यो वषि गत वषिको तलुिमा ३.44 गणुा बढी 
सहायता र्वतरण गरेको देन्त्खन्त्छ। यस्तो खचिमा नियन्त्रण गिुिपदिछ। 

37.3. सदूुरपन्त्िम प्रदेश सरकारले आनथिक सहायता तथा उपचार खचिसम्बन्त्धी निणिय गदाि मापदण्ड तयार 
िगरी प्रदेश मन्त्न्त्रपररषद्को पटके निणियको आधारमा आनथिक मानमला तथा योििा मन्त्रालयले अथि 
र्वर्वध शीषिकबाट रू.२५ लाख ९८ हिार निकासा ददएको छ । कायिर्वनध तथा मापदण्ड तयार 
गरेरमार आनथिक सहायता तथा उपचार खचि ददिे व्यवस्था गिुिपदिछ । 

• सावििनिक खररद व्यवस्थापि 
38. सोझै खररद - सावििनिक खररद ऐि, २०६३ बमोन्त्िम प्रनतस्पधाित्मक र्वनध र प्रर्क्रया अवलम्बि गरी 

खररद कायि गिुिपिेमा यो वषि ६ प्रदेशले रू.४७ करोड १५ लाख लागतको र्वनभन्न सडक र अन्त्य 
निमािण कायि सोझै गराई खचि लेखेका छि।् मधेश प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कणािली र सदूुरपन्त्िमसमेत 
४ प्रदेशले रू.18 करोड 65 लाखको फनििचर, ल्यापटप, र्प्रन्त्टर, औषनध, आदद सामाि सोझै खररद गरेको 
छि ्। सावििनिक खररद ऐि तथा नियमको व्यवस्था पालिा गिुिपदिछ । 

39. पाइप/र्फर्टङ्लस मौज्दात - सावििनिक खररद नियमावली, २०६४ को नियम ३ मा सावििनिक निकायले 
खररद कारबाहीको तयारी गदाि आवश्यकता पर्हचाि गिुिपिे व्यवस्था छ । यो वषि ७ प्रदेशका भौनतक 
पूवािधार र्वकास मन्त्रालयअन्त्तगितका ३१ निकायले आनथिक वषिको अन्त्तमा मौज्दात बािँकी रहिे गरी 
रू.१ अबि २३ करोड 25 लाखका पाइप तथा र्फर्टङ्गस खररद गरी मौज्दात राखेको पाइयो । 
आयोििाको प्रगनत र आवश्यकताको आधारमा खररद गिपुिेमा बिेटको आधारमा खररद गरेकोले 
मौज्दात रहि गएको देन्त्खन्त्छ । यस्तो कायिमा नियन्त्रण गिुिपदिछ ।  

40. सवारीसाधि खररद - सावििनिक खचिमा नमतव्यर्यता कायम गिेसम्बन्त्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा ७ (१)  
अिसुार िेपाल सरकार वा वैदेन्त्शक ऋणको स्रोतबाट सवारीसाधि खररद िगररिे र खररद गिुिपरेमा अथि 
मन्त्रालयको पूवि स्वीकृनत नलएर मार खररद गिि सर्किे व्यवस्था छ । यो वषि प्रदेश िं. १ ले रू.१४ 
करोड ५२ लाख, मधेश प्रदेशले रू.२४ करोड ७० लाख, वाग्मती प्रदेशले रू.१६ करोड ३४ लाख, 
गण्डकी प्रदेशले रू.९ करोड ९९ लाख, लनु्त्म्बिी प्रदेशले रू.२१ करोड ८६ लाख, कणािली प्रदेशले रू.१ 
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करोड ७२ लाख, र सदूुरपन्त्िम प्रदेशले रू.७ करोड ६९ सर्हत रू.९६ करोड ८२ लाखको सवारीसाधि 
खररद गरेको देन्त्खयो । सवारीसाधि खररद गदाि कनतपय कायािलयले मापदण्डको पालिा गरेको िदेन्त्खिँदा 
मापदण्डको पालिा गरी सवारीसाधि खररदमा नमतव्यर्यता कायम गिुिपदिछ ।  

कणािली प्रदेश मन्त्रन्त्ँपररषदँब्ाट २०७५।२।२० गते प्रदेश आनथिक कायिर्वनध ऐि, २०७४ 
को अनधिमा रही सावििनिक खचि मापदण्ड निदेन्त्शका, २०७५ िारी भएको छ । उि निदेन्त्शकामा 
सभामखुलाई बढीमा रू.७० लाखसम्मको सवारी साधि खररद गििसक्िे व्यवस्था रहेको देन्त्खन्त्छ । 
मन्त्न्त्रपररषदँ्बाट २०७५।८।२९ मा उि निदेन्त्शका पर्हलो संशोधि गदाि सवारी साधिको अनधकतम 
सँीमाको मापदण्ड िै हटाएको देन्त्खयो । प्रदेश सभाले सभामखुको प्रयोििको लानग आवश्यक सवारी 
साधि २०७६।११।१३ मा खररद गरी २०७७।८।३० मा अथाित ्९ मर्हिापनछ रू.१ करोड ७२ 
लाख भिुािी ददएको छ। आवश्यकताको आधारमा संशोनधत मापदण्डअिसुार खररद गरेको उल्लेख 
गरे पनि मापदण्डको प्रस्ताविालाई ध्यािमा राखी खररद कायि भएको देन्त्खएि । यस्ता र्वषयमा सधुार 
हिुपुदिछ। 

41. उपभोिा सनमनत पररचालि - सावििनिक खररद नियमावली, २०६४ को नियम ९७(१) मा रू.१ 
करोडसम्म लागत अिमुाि भएको निमािण कायिमा वा सोसिँग सम्बन्त्न्त्धत सेवा उपभोिा सनमनतबाट गराउि 
सर्किे व्यवस्था छ । उन्त्ल्लन्त्खत व्यवस्था र्वपरीत उपभोिा सनमनतबाट कायि गराएका केही उदाहरण 
देहायअिसुार छि:् 

41.1. प्रदेश िं. १ को उद्योग, पयिटि, वि तथा वातावरण मन्त्रालयले मूल्य अनभवरृ्र्द् कर, ओभरहेड र 
कन्त्टेन्त्िेन्त्सीबाहेकको लागत अिमुाि तयार गरी रू.२ करोड ६१ लाख ६३ हिारको २ योििाको 
काम २ उपभोिा सनमनतबाट गराएकोले नियमसम्मत देन्त्खिँदैि ।  

41.2. मधेश प्रदेश अन्त्तगित पूवािधार र्वकास कायािलय, धिषुा र रौतहटले सीमाभन्त्दा बढीका ३ सडक निमािण 
कायि उपभोिा सनमनतबाट गराइि रू.२ करोड ७९ लाख २६ हिार भिुािी गरेको छ । त्यसैगरी 
पूवािधार र्वकास कायािलय, धिषुाले महोत्तरी न्त्िल्लाको गौशालामा एक बहउुदे्दश्यीय भवि निमािण गिि 
रू.९९ लाख ७६ हिारको लागत अिमुाि स्वीकृत गरी उपभोिा सनमनतबाट काम गराई रू.९९ लाख 
२६ हिार भिुािी गरेको छ। उि लागत अिमुािमा मूल्य अनभवरृ्र्द् कर, ओभरहेड र कन्त्न्त्टिेन्त्सीको 
रकम समावेश गदाि रू.१ करोड २९ लाख ६४ हिार हिेु भएकाले सो कायि उपभोिा सनमनतबाट 
गराएको कािूि सम्मत देन्त्खएि । 

41.3. वाग्मती प्रदेश अन्त्तगित खािेपािी तथा सरसफाइ नडनभिि कायािलय, मकवािपरुले रान्त्क्सराङ खािेपािी 
आयोििालाई ७ न्त्स्कममा र्वभािि गरी रू.३ करोड ८७ लाख २५ हिारको कायि उपभोिा सनमनत 
माफि त ्गराएको छ । यसैगरी सो कायािलयले रू.१ करोड २२ लाख २६ हिारको आिँपखोला खािेपािी 
योििा उपभोिा सनमनत माफि त ्गराई दईु रनिङ नबलबाट ओभरहेड घटाई रू.९६ लाख ६५ हिार 
भिुािी भएको छ । खािेपािी तथा सरसफाइ नडनभिि कायािलय, रामेछापले रू.१ करोड मानथका ७ 
योििाहरू उपभोिा सनमनतसिँग सम्झौता गरी रू.८ करोड ३५ लाख ६९ हिार भिुािी गरेको छ। 
शहरी र्वकास तथा भवि कायािलय, मकवािपरुले एक उपभोिा नमनतलाई बाटो ढलाि गिे कायिको दईु 
वटा प्याकेि बिाई रू.१ करोड ३० लाख ३३ हिारको कायि गराई रू.९१ लाख १३ हिार भिुािी 
गरेको नियमसम्मत देन्त्खिँदैि ।  
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41.4. गण्डकी प्रदेश अन्त्तगित खािेपािी तथा सरसफाई र्वकास नडनभिि कायािलय, गोरखाले रू.४ करोड ७२ 
लाख ८८ हिार लागत अिमुाि भएका ४ योििाहरू र िलस्रोत तथा नसिँचाई र्वकास नडनभिि कायािलय, 
स्याङ्लिाले रू.७ करोड ४९ लाख ९६ हिार लागत अिमुाि भएको ७ निमािण कायि उपभोिा सनमनत 
माफि त ्गराएको छ । तोर्कएको सीमाभन्त्दा बढीको कायि उपभोिा सनमनतबाट गराउि नमल्दैि । 

41.5. लनु्त्म्बिी प्रदेश अन्त्तगित खािेपािी तथा सरसफाइ नडनभिि  कायािलय बािँके, दाङ र पाल्पाले २३ खािेपािी 
आयोििामा उपभोिा सनमनतहरूसिँग रू.२४ करोड ५५ लाख लागत अिमुािका योििाहरू सम्झौता 
गरी रू.१० करोड ५२ लाख भिुािी ददएकोले सीमाभन्त्दा बढीको कायि गराउि ुनियमसम्मत देन्त्खएि।  

41.6. कणािली प्रदेश अन्त्तगित खािेपािी, नसिँचाइ तथा ऊिाि र्वकास निदेशिालय, सखेुतले दईु उपभोिा 
सनमनतबाट रू.१ करोड ६१ लाख ४४ हिार, खािेपािी, नसिँचाइ तथा ऊिाि र्वकास कायािलय, मगुलेु 
एक उपभोिा सनमनतबाट रू.१ करोड १ लाख ३५ हिार, िमु्लाले २ उपभोिा सनमनतबाट रू.२ 
करोड ९२ लाख २७ हिार र सल्यािले रू.१ करोड ४८ लाख ७८ हिार समेत रू.७ करोड ३ 
लाख ८४ हिारको नसिँचाइ तथा खािेपािीसम्बन्त्धी काम गराई रकम भिुािी ददएको नियमसम्मत 
देन्त्खिँदैि । 

41.7. सदूुरपन्त्िम प्रदेश अन्त्तगित िलस्रोत तथा नसिँचाइ र्वकास नडनभिि, दाच ुिला र बािरुाले रू.1 करोडभन्त्दा 
बढी लागत अिमुाि भएका ४ आयोििाको कायि उपभोिा सनमनतबाट गराई भिुािी ददएको देन्त्खयो। 
लागत सहभानगता बाहेक रू.१ करोडभन्त्दा बढीको लागत अिमुाि हिेु कामलाई प्रनतस्पधाि िगराउिे 
उदे्दश्यले लागत सहभानगता समावेश िगरी ४ आयोििाको रू.४ करोड ५१ लाख ४० हिारको कायि 
उपभोिा सनमनतबाट गराउिे कायि नियमसम्मत देन्त्खएि । 

42. ििसहभानगता - उपभोिा सनमनतमाफि त ्कायि गराउिँदा नियमािसुार ििसहभानगता कट्टा िभएका व्यहोरा 
निम्िािसुार छि:् 

42.1. खािेपािी िीनत, २०७१ को दफा ९.१३ मा आधारभतू सेवास्तरको खािेपािी तथा सरसफाइ आयोििा 
निमािण गदाि खचिको १० देन्त्ख २० प्रनतशतसम्म उपभोिा समदुायबाट योगदाि गररिे व्यवस्था छ।  सो 
बमोन्त्िम सम्पूणि खािेपािी योििाहरूमा २० प्रनतशतले ििसहभानगता रहिे गरी लागत अिमुाि स्वीकृत 
गरेकोमा खािेपािी तथा सरसफाइ नडनभिि, मकवािपरुले १३ खािेपािी योििाको रू.५ करोड ३५ 
लाख ४९ हिार र नसन्त्धपुाल्चोकले ५४ खािेपािी योििाको रू.३ करोड ६४ लाख ८ हिार र 
धाददङले १० खािेपािी योििाको रू.१ करोड ५१ लाख ६३ हिार भिुािी ददिँदा उपभोिा सनमनतको 
योगदाि कट्टा िगरी परैु भिुािी गरेको देन्त्खन्त्छ । सम्झौताबमोन्त्िम लागत सहभानगता रहिे गरी 
कायिक्रम कायािन्त्वयि गिुिपदिछ ।   

42.2. गण्डकी प्रदेशको उपभोिा सनमनत गठि, पररचालि तथा व्यवस्थापिसम्बन्त्धी कायिर्वनध, २०७५ को 
दफा ६ (३च) र उपभोिा सनमनतसिँग भएको सम्झौताअिसुार मन्त्रालयको अिदुाि र उपभोिा सनमनतको 
श्रमदािलाई आधार मािी नबल भिुािी गदाि उपभोिा सनमनतको योगदािको अंश कट्टा गरी  भिुािी 
ददिपुदिछ । सामान्त्िक र्वकास मन्त्रालयले १३ योििामा उपभोिा सनमनतलाई भिुािी गदाि सम्झौता 
अिसुार अिपुानतक रूपमा उपभोिाको योगदाि कट्टी िगरी रू.३४ लाख ९४ हिार बढी भिुािी 
भएको रकम असलु गिुिपदिछ । 
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42.3. लनु्त्म्बिी प्रदेश पूवािधार, खािेपािी, वि र कृर्षसम्बन्त्धी ३ कायािलयका ४०  योििामा रू.७४ लाख 
५२ हिारको सम्झौता भन्त्दा कम ििसहभानगता प्राप्त भएको छ । उपभोिा सनमनतले रकम प्राप्त गिे 
काममा बढी आकर्षित हिेु र ििसहभानगताको काममा ध्याि िददिे अवस्था देन्त्खएकोले ििसहभानगताबाट 
गिे कामको लानग चार्हिे रकम काम शरुु गिुि अन्त्घिै िगद योगदािको रूपमा िम्मा गिे व्यवस्था 
नमलाउिपुदिछ । 

43. िर्टल प्रकृनतको कायि - सावििनिक खररद नियमावली, २०६४ को नियम ९७(९) मा उपभोिा 
सनमनतबाट हिेु निमािण कायिमा लोडर, एक्साभेटर, डोिर लगायत हेभी मेनसि प्रयोग गिे िपाइिे व्यवस्था 
छ । यस सम्बन्त्धमा देन्त्खएका प्रमखु व्यहोरा निम्िािसुार छि:् 

43.1. खािेपािी, नसिँचाइ तथा ऊिाि र्वकास निदेशिालय, सखेुतले आर.सी.सी. िेम स्ट्रक्चर सर्हतका पलु, 

कल्भटि, िामीण र्वद्यतुीकरण लगायतका िर्टल प्रार्वनधक पक्ष समावेश हिेु संरचिा निमािण कायि समेत 
उपभोिा सनमनतहरू माफि त ्गराएको पाइयो । यो वषि २०४ उपभोिा सनमनतबाट खािेपािी, नसिँचाइ 
कुलो, िदी नियन्त्रण तथा  ऊिाितफि का योििामा कायि सम्पन्न प्रनतवेदिको आधारमा रू.२२ करोड 
५६ लाख ५५ हिार भिुािी ददएको छ । ती योििामा गणुस्तर र प्रनतस्पधाि कायम हिेु गरी ठेक्का 
व्यवस्थापि गरी व्यावसार्यक र अिभुवी निमािण व्यवसायी फमिबाट गराउिपुिेमा िर्टल प्रकृनतको कायि 
पनि उपभोिाबाट गराएको औन्त्चत्यपूणि देन्त्खएि । 

43.2. पूवािधार र्वकास कायािलय, सखेुत र सल्यािका २७ उपभोिा सनमनतसिँग ियािँ बाटो निमािण गिि तथा 
बाटो स्तरोन्ननतको कायि गिि सम्झौता गरी कायािदेश ददएकोमा उपभोिाले उि कायि आफैं  िगरी 
निमािण व्यवसायीबाट गराएको देन्त्खयो । कायािलयले उपभोिाको अंश कट्टी िगरी रू.६६ लाख ३६ 
हिार बढी भिुािी गरेको छ । उि रकम असलु गरी प्रदेश सन्त्ञ्चत कोषमा दान्त्खला गिुिपदिछ । 

44. अधरुा निमािण कायि - सावििनिक खररद ऐि, २०६३ को दफा १२० मा खररद सम्झौताको अवनध थप 
गिि सर्किे व्यवस्था छ । उन्त्ल्लन्त्खत व्यवस्थाबमोन्त्िम म्याद िभएको तथा भएर पनि वषौँसम्म पनि 
कायि सम्पन्न िभएको अवस्था देन्त्खन्त्छ । यससम्बन्त्धमा देन्त्खएका व्यहोरा देहायअिसुार छि:् 

44.1. िलश्रोत तथा नसिँचाइ र्वकास नडनभिि, खोटाङले २०७६।७७ मा प्राप्त बिेटबाट २०७७।३।२५ 
नभर सम्पन्न गिे गरी रू.२ करोड ७१ लाख २७ हिार लागत अिमुाि रहेका ४ नसिँचाइ योििाहरू 
उपभोिा सनमनतबाट कायि गराउि रू.२ करोड ४ लाख १३ हिारको सम्झौता गरी कायि प्रारम्भ 
गरेकोमा १ योििाका उपभोिा सनमनतलाई रू.५ लाख पेस्की ददएको र बािँकी ३ योििामा रू.७० 
लाख ७३ हिार भिुािी भै सकेकोमा २०७७।७८ मा ती योििामा बिेट स्वीकृत िभएका कारण 
अधरुो अवस्थामा रहेका छि ्। योििा अधरुो रहिँदा लगािीको प्रनतफल प्राप्त भएको छैि ।  

44.2. िलस्रोत तथा नसिँचाइ र्वकास नडनभिि, धिषुा अन्त्तगित २२ ठेक्काको काम समयमा सम्पन्त् ि िभई अधरुो 
अवस्थामा रहेको देन्त्खएको छ। उि ठेक्कामध्ये २०७८ आषाढ मसान्त्तमा १९ ठेक्काको सरुु अवनध 
समाप्त भै सकेको र ४ वटाको थप भएको म्याद समेत समाप्त भैसके तापनि कायि सम्पन्त् ि िभएको र 
ती ठेक्काको म्याद थप गदै आएको देन्त्खन्त्छ। २०६७।६८ देन्त्ख २०७४।७५ सम्मका १३ ठेक्काको 
सम्झौता रू.७७ करोड ८५ लाख ८२ हिारमध्ये रू.६० करोड ६१ लाख ९० हिार भिुािी भएको 
छ। उल्लेन्त्खत ठेक्कामध्ये १० ठेक्काका निमािण व्यवसायीले यो वषि काम सचुारु गरेका छैिि ्। दईु 
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निमािण व्यवसायीलाई ददएको पेस्की रू.१ करोड १२ लाख ८० हिार िमाितको म्याद समाप्त भैसकेको 
एक निमािण व्यवसायीसिँग २०६७।६८ मा सम्झौता भएकोमा ८८ प्रनतशत भिुािी भैसक्दासमेत रू.९७ 
लाख ६ हिार पेस्की बािँकी िै रहेको देन्त्खन्त्छ। उि पेस्कीको वार्षिक १० प्रनतशतले ब्यािसर्हत 
असलु हिुपुदिछ। उि योििाहरु १० वषिदेन्त्ख अधरुो रहेकोले खररद सम्झौताबमोन्त्िम कारबाही गरी 
सम्पन्त् ि गराउिपुदिछ। 

44.3. िलस्रोत तथा नसिँचाइ र्वकास नडनभिि कायािलय, सप्तरीले २०७२।७३ र २०७३।७४ मा ठेक्का 
सम्झौता भई सार्वक िलउत्पन्त् ि प्रकोप नियन्त्रण नडनभिि कायािलय, लहािबाट न्त्िम्मेवारी सरी आएका 
११ ठेक्काको सम्झौता रकम रु १८ करोड ६८ लाख ८० हिार रहेकोमा हालसम्म रू.११ करोड 
५३ लाख ८९ हिार भिुािी भए तापनि योििाहरू अधरुो अवस्थामा रहेका छि ्। ती ठेक्काको लानग 
म्याद थप भएको अवनध समेत समाप्त भइसकेको छ । म्याद थपको लानग तालकु निकायमा फाइल 
पठाएको ििाए तापनि निणिय भएको छैि । समयमा निमािण कायि सम्पन्न िगिे निमािण व्यवसायीलाई 
सावििनिक खररद कािूि तथा सम्झौताबमोन्त्िम कारबाही गरी निमािण कायि सम्पन्न गिुिपदिछ। 

44.4. शहरी र्वकास तथा भवि कायािलय, मकवािपरुले भरतपरु महािगरपानलका वडा िम्बर २३ मा ज्येष्ठ 
िागररक भवि निमािण कायिको लानग उपभोिा सनमनतसिँग रू.२८ लाख ८० हिारको सम्झौता गरेकोमा 
प्रार्वनधक मूल्याङ्किबमोन्त्िम ४५.४२ प्रनतशत कायिको भविको र्वस्ततृ आयोििा प्रनतवेदि र िक्साबेगर 
रू.१३ लाख ८ हिार भिुािी भएकोमा । आगामी वषि उि भविको बािँकी कायि गिि बिेटसमेत 
र्वनियोिि िभएकोले भवि निमािण कायि अधरुो रहेको छ । सम्झौताबमोन्त्िमको कायि िभई अधरुो 
रहेको अवस्थामािै निमािण सम्पन्न भएको नसफाररस गिे वडा अध्यक्ष प्रार्वनधकलाई न्त्िम्मेवार 
बिाउिपुदिछ। 

44.5. सडक पूवािधार कायािलय, अघािखािँचीले बागी खोला सोते पलु २०७९।३।३० सम्म निमािण गिे गरी 
२०७७।१२।२० मा एक निमािण व्यवसायीसिँग रू.२ करोड १४ लाख ४५ हिारको सम्झौता 
गरेकोमा निमािण स्थलको छिौट, रुख कटाि, मआुब्िा र्ववाद समाधाि एवं वातावरणीय अध्ययि 
प्रनतवेदि लगायतका समस्या समाधाि िभएको कारण पलु निमािण कायि सरुु भएको छैि । 

44.6. पूवािधार र्वकास कायािलय, कैलालीको कृष्ट्ण मन्त्न्त्दरदेन्त्ख गोदावरी-१२, बांदे्रखालसम्मको सडक निमािणका 
लानग रू.९ करोड ३५ लाख ४७ हिार लागत अिमुाि तयार गरी बोलपरको माध्यमबाट 
२०७८।१०।१९ सम्ममा काम सम्पन्न गिेगरी एक संयिु उपक्रमसिँग २०७७।०४।२० मा रू.५ 
करोड ८४ लाख २५ हिारको सम्झौता गरेको देन्त्खन्त्छ । निमािण कायि समयमा शरुु िभएको र 
निधािररत समयमा कायि सम्पन्न हिेु आधार िदेन्त्खएकोले २०७७।११।२८ सम्ममा निमािण कायि अगानड 
बढाउि निमािण व्यवसायीलाई पटक- पटक पराचार गरेकोमा कुिै िवाफ पेस िगदाि पनि सावििनिक 
खररद कािूिअिसुार कारबाही गरेको छैि । सम्झौताको शति एवम ्सावििनिक खररद कािूिको प्रर्क्रया 
परुा गरी निमािण कायि सम्पन्न गराउिपुदिछ।  

45. िम्सि र दर र्वश्लषेण - पूवािधार र्वकास कायािलय, धिषुाले निमािण कायिको दर र्वश्लषेण गदाि ढलाि 
(कंर्क्रर्टङ्ग) कायिमा मेनसि नमक्स र म्याियुल नमक्स छुट्टाछुटै्ट दर र्वश्लषेण तयार गरी दररेट निधािरण 
गिुिपिेमा म्यािअुल नमक्सको मार िम्सि प्रयोग गरी दररेट तयार गरेको कारण सडक ढलाि तथा 
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भविको छत ढलाि कायिहरूमा पनि म्यािअुल नमक्सकै दरअिसुार मूल्याङ्कि गरी भिुािी गरेकोले ३३ 
योििामा रू.१ करोड ४३ लाख ८९ हिार थप व्ययभार परेको छ ।  

46. मूल्य समायोिि - सावििनिक खररद ऐि, २०६३ को दफा ५५(२) मा एकमषु्ट कायि सम्पादिको 
आधारमा खररद सम्झौता भएकोमा मूल्य समायोिि गिि िसर्किे व्यवस्था छ । यस सम्बन्त्धमा देन्त्खएका 
प्रमखु व्यहोरा देहायअिसुार छि:्  

46.1. पूवािधार र्वकास कायािलय,  मोरङले ८ योििामा मूल्य समायोििबापत भिुािी गरेकोमा सम्झौता 
बमोन्त्िम वीिक रकममा प्रोनभििल सम, ियािँ आइटम र अनिम भिुािी घटाई मूल्य समायोिि 
गिुिपदिछ। अनिम भिुािी बाहेक अन्त्य रकम घटाएको देन्त्खएि । कायािलयले एउटै प्रकारकँा सम्झौता 
गदाि ३ योििामा अनिम भिुािी घटाएर समायोिि गणिा गरेको र ८ योििामा िघटाई रू.१ करोड 
३८ लाख ९८ हिार बढी भिुािी गरेको छ । सबै योििामा सम्झौतामा उन्त्ल्लन्त्खत रकम घटाएर 
मूल्य समायोिि ददिपुदिछ । 

46.2. पूवािधार र्वकास कायािलय, पािँचथरले एक निमािण व्यवसायीलाई पलु निमािणको नबल भिुािी गदाि 
कायािलयले सम्झौतामा रहेको इक्यपु्मेन्त्ट यसेुिको इन्त्डेक्सबाट िगरी दबैु इन्त्डेक्सको औसत प्रयोग गरी 
मूल्य समायोिि गणिा गरी भिुािी गरेकोले रू.१२ लाख ६ हिार बढी भिुािी ददएको छ । 

46.3. सावििनिक खररद नियमावली, २०६४ को नियम ११९(१) मा सावििनिक निकायले मूल्य समायोिि 
गिि सर्किे कुरा खररद सम्झौतामा उल्लेख गिुिपिेमा धिषुाको गणेशमाि चारिाथ िगरपानलका न्त्स्थत 
बालवुा खोलामा पलु निमािण कायि गिि एक निमािण व्यवसायीसिँग भएको खररद सम्झौताको र्वशेष शतिमा 
उि व्यवस्था िराखेकोले मूल्य समायोिि भिुािी गिि नमल्िे देन्त्खएि । पूवािधार र्वकास कायािलय, 
धिषुाले निमािण व्यवसायीलाई भिुािी ददएको मूल्य समायोिि रू.६३ लाख २५ हिार र सोको मूल्य 
अनभवरृ्र्द् कर समेत रू.७१ लाख ४८ हिार असलु हिुपुदिछ। 

46.4. यातायात पूवािधार निदेशिालय, कास्कीले लमसम प्रकृनतको नडिाइि एण्ड नबल्ट कन्त्ट्रयाक्टको सम्झौता 
गदाि सम्झौतामा मूल्य समायोिि भिुािी ददिे प्रावधाि राखी ३ ठेक्कामा रू.६१ लाख २९ हिार समेत 
रू.१ करोड ३२ लाख ७७ हिार मूल्य समायोिि बापत भिुािी गरेकोले थप व्ययभार परेको छ । 

47. कायिसम्पादि िमाित - प्रदेश स्वास्थ्य आपूनति व्यवस्थापि केन्त्द्र, धिषुाले बोलपर माफि त ्दईु प्याकेिमा 
रू.६ करोड ४४ लाख ९१ हिारको मेनसि औिार खररद गरेको छ। बोलपरदाताले पर्हलो प्याकेिको 
लागत अिमुाि रू.६ करोड ३२ लाख 40 हिार रहेकोमा रू.३ करोड ७५ लाख ३9 हिार (४०.६४ 
प्रनतशत घटी) मा कबोल गरेको र दोस्रो प्याकेिको सामािको लागत अिमुाि रू.३ करोड २० लाख 
४9 हिार रहेकोमा रू.२ करोड ६९ लाख ५3 हिार (१५.९० प्रनतशत घटी) मा कबोल गरेको 
छ। ऐिमा भएको व्यवस्थाबमोन्त्िम उि दईु प्याकेिको लानग रू.99 लाख 72 हिारको कायिसम्पादि 
िमाित नलिपुिेमा 5 प्रनतशतले हिेु रू.18 लाख 77 हिार िमाित पेस गरी सम्झौता गरेकोले िपगु 
रू.80 लाख 95 हिारको थप कायिसम्पादि िमाित आपूनतिकतािबाट पेस गराउिपुदिछ ।  

48. बढी भिुािी - सावििनिक खररद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ मा रनिङ नबलको भिुािी गदाि 
खररद सम्झौतामा उल्लेन्त्खत काम सम्पन्न भएको आधारमा नबल तयार गरी भिुािी गिुिपिेमा ब्यवस्था 
छ । यस सम्बन्त्धमा देन्त्खएका व्यहोरा निम्िािसुार छि:् 
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48.1. साझेदारीमा आधाररत एक स्थािीय तह एक कृर्ष बाली उत्पादि र्वशेष कायिक्रमको लानग कृर्ष र्वकास 
कायािलय, िमु्लाले ४ योििामा सम्झौताबमोन्त्िम िभएको कामको समेत अिपुात निधािरण गरी 
कायािलयको अंश सबै भिुािी ददएको रू.८ लाख ४६ हिार, नडनभिि वि कायािलय, उदयपरुले 
प्रोनभििल सम आइटमको भिुािी गदाि निमािण व्यवसायीले रू.१० लाख ८९ हिार मारको नबल पेस 
गरेकोमा कायािलयले उि आइटममा रहेको रू.२५ लाख िै भिुािी गरेकोले नबलभन्त्दा बढी भिुािी 
गरेको रू.१४ लाख १1 हिार, पूवािधार र्वकास कायािलय, िमु्लाले लागत अिमुािको दरभन्त्दा बढी 
दरमा भिुािी गरेको रू.६० लाख ४० हिार, पूवािधार र्वकास कायािलय, दैलेखले रामाघाट-कानलकोट 
सडक र महाब ुअस्पताल भवि निमािण गदाि २ निमािण व्यवसायीलाई िापिािँचभन्त्दा बढी पररमाणको 
भिुािी गरेको, क्रमशः रू.४ लाख ३४ हिार र रू.१८ लाख ४९ हिार समेत रू.२२ लाख ८३ 
हिार खािेपािी, नसिँचाइ तथा ऊिाि र्वकास कायािलय, मगुलेु ३ उपभोिा सनमनतलाई क्यािल निमािण, 
तटबन्त्ध र ढुङ्गा र्फनलङ्ग कायिको कामको बढी भिुािी तथा खररद पररमाणभन्त्दा नबलमा बढी पररमाण 
राखी भिुािी ददएको रू.१२ लाख ७२ हिार सोही कायािलयले १० उपभोिा सनमनत माफि त ्नसिँचाइ 
योििाको काम गदाि आर.सी.सी.आइटमको काम तोर्कएकोभन्त्दा बढी दरमा भिुािी ददिँदा बढी भिुािी 
भएको रू.५४ लाख ७० हिार र खािेपािी तथा सरसफाइ नडनभिि, सप्तरीले िोडिम्मा फरक पारी २ 
योििामा बढी भिुािी भएको रू.१९ लाख २७ हिार समेत रू.१ करोड ९२ लाख ४८ हिार बढी 
भिुािी भएको रकम असलु गिुिपदिछ।  

48.2. कृर्ष र्वकास कायािलय, मगुलेु तीिमखेुदेन्त्ख लावाबान्नासम्म नसिँचाइ योििाको ६० एम.एम. साइिको 
एच.डी.पी.पाइप खररद र खन्न ेपिेु कायि उपभोिा सनमनत माफि त ्गराई प्रार्वनधक कायािलयले निमािण 
कायिको मूल्याङ्कि रू.28 लाख 8६ हिार गरेको छ । उपभोिा सनमनतले एक आपूतिकबाट 1 हिार 
नमटर पाइप खररद गरी रू.14 लाख 69 हिारको कर वीिक र निमािण स्थलसम्म पाइप ढुवािी 
गरेको साधिको भरपाई पेस गरेको आधारमा कायािलयले रू.२२ लाख २० हिार भिुािी गरेको 
देन्त्खयो । कायािलयको 2078।3।25 को प्रनतवेदिमा पाइप खररद भए पनि िडाि हिु बािँकी रहेको 
उल्लेख गरेको छ । पाइपको लानग खाडल खन्ने पिेु काम सम्पन्न िहुिँदै रू.9 लाख 49 हिार 
मूल्याङ्कि भई भिुािी भएको र खररद गरेको पाइप प्रयोग िभई र्हिानमिा हिेु िोन्त्खम रहेको देन्त्खयो 
। कायि सम्पन्न िहुिँदै िापी तथा मूल्याङ्कि गिे पदानधकारी र भिुािी ददिे समेतलाई न्त्िम्मेवार बिाई 
सम्झौताअिसुारको कायिसम्पन्न गराउिपुदिछ । 

49. हेनलकोप्टर भाडा - वाग्मती प्रदेश आन्त्तररक मानमला तथा कािूि मन्त्रालयबाट नसन्त्धपुाल्चोकको नलदीमा 
२०७७।४।२६ गते गएको पर्हरोबाट प्रभार्वत पररवारलाई रू.१ लाख ११ हिार मलु्यका मलु्यका 
दाल, चामल, स्वास्थ्य सामिीलगायतका राहत सामिी र्वतरण गिि मखु्य मन्त्रीसर्हतको टोलीले १२ 
पटक िेपाली सेिाको हेनलकोप्टर प्रयोग गरेको देन्त्खन्त्छ । उि हेनलकोप्टरको भाडा बापत ३.१५ 
घण्टाको रू.२५ लाख ६८ हिार भिुािी ददएको देन्त्खन्त्छ । त्यसैगरी एक नििी वायसेुवा कम्पिीको 
हेनलकोप्टर ३ पटक प्रयोग गरेबापत रू.३ लाख भिुािी ददएको छ । हेनलकोप्टर भाडामा नलई रू.१ 
लाख ११ हिारको राहत र्वतरण गिि रू.२८ लाख ६८ हिार खचि गरेको छ । यस्तो 
अितु्पादक  खचिमा नियन्त्रण गिुिपदिछ । 
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• आयोििा कायािन्त्वयि 
50. आयोििाको स्वीकृनत - प्रदेश आनथिक कायिर्वनध ऐि, २०७४ तथा नियमावलीमा रू.१० लाखभन्त्दा 

बढी रकमको र्वकास आयोििाको बिेट तिुिमा गदाि सम्भाव्यता अध्ययि र आनथिक, प्रार्वनधक, 
वातावरणीय तथा प्रशासकीय उपयिुताको आधारमा त्यसबाट हिेु प्रनतफलसमेतको र्वचार गरी प्रदेश 
सरकारबाट आयोििा स्वीकृत भएको हिुपुिे र स्वीकृत आयोििाको र्वस्ततृ सवेक्षण, ड्रइङ्ग, नडिाइि, 
लागत अिमुाि निन्त्ित गरी वार्षिक बिेट तिुिमा गिुिपिे व्यवस्था भए तापनि सोअिसुार कायािन्त्वयि 
भएको देन्त्खएि । ऐि नियमबमोन्त्िम योििा छिौट तथा बिेट व्यवस्था गिुिपदिछ। यस सम्बन्त्धमा देन्त्खएका 
व्यहोराहरू निम्िािसुार छि:् 

50.1. पूवािधार र्वकास कायािलय, मोरङले यो वषि २१ परामशिदाताबाट र्वस्ततृ पररयोििा प्रनतवेदिको कायि 
गराई रू.२ करोड १८ लाख ४3 हिार भिुािी गरेको छ । र्वस्ततृ आयोििा प्रनतवेदि तयार गदाि 
कायािलयको ििशन्त्ि प्रयोग हिु िसक्िे कारण स्पष्ट गरेको छैि । सबै परामशि कायि मौिदुा ििशन्त्ि 
प्रयोग िगरी वाह्य ििशन्त्िबाट िगराउिे कायिमा नियन्त्रण हिुपुदिछ। 

50.2. पूवािधार र्वकास कायािलय, धिषुाले १० योििाको र्वस्ततृ आयोििा प्रनतवेदि तयारँीको लानग गरी 
रू.५१ लाख ८३ हिार खचि लेखेको छ। सोमध्ये वार्षिक कायिक्रममा समावेश िभएका 6 योििाको 
र्वस्ततृ पररयोििा प्रनतवेदि तयार गरी रू.29 लाख 75 हिार खचि लेखेको छ । ती प्रनतवेदिहरू 
कायािन्त्वयि हिेु सनुिन्त्ितता देन्त्खएि । यसरी स्वीकृत िै िभएको योििाको र्वस्ततृ पररयोििा प्रनतवेदि 
तयार गििँ े पदानधकारीलाई न्त्िम्मेवार बिाउिपुदिछ। 

50.3. यो वषि  मधेश प्रदेश अन्त्तगित मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदको कायािलयले पुिँिीगत तफि को सरसफाइ 
संरचिा निमािण शीषिकबाट रू.६८ लाख ९६ हिार र पुिँिीगत अिसुन्त्धाि तथा परामशि शीषिकबाट 
रू.२ करोड १६ लाख 9 हिारसमेत रू.२ करोड ८५ लाख ५ हिार खचि गरी 32 योििा तथा 
कामको र्वस्ततृ आयोििा प्रनतवेदि तयार गरेको देन्त्खयो। ती प्रनतवेदिहरू कायािलयको न्त्िन्त्सी खातामा 
अनभलेख िराखेको तथा आयोििाहरू कायािन्त्वयि हिेु न्त्स्थनत समेत देन्त्खएि। कायािन्त्वयि हिु िसक्िे 
योििाको र्वस्ततृ आयोििा प्रनतवेदि तयार गरी खचि लेख् िे कायिमा नियन्त्रण हिुपुदिछ । 

50.4. वाग्मती प्रदेश भौनतक पूवािधार मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूबाट सडक, नसिँचाइ, खािेपािी, भवि, 
मठमन्त्न्त्दर, धमिशाला, सामदुार्यक भवि, खेलकुद मैदाि लगायतका निमािणसम्बन्त्धी र्वनभन्न पररयोििाको 
र्वस्ततृ पररयोििा प्रनतवेदि तयार गिि पुिँिीगत अिसुन्त्धाि तथा परामिशमा रू.४८ करोड ५३ लाख 
बिेट व्यवस्था भएकोमा यो वषि रू.२४ करोड ३५ लाख २२ हिार खचि लेखेको छ । सोमध्ये 
रू.११ करोड ८९ लाख ७७ हिार मन्त्रालयले र बािँकी रू.१२ करोड ४५ लाख ४४ हिार मातहत 
कायािलयहरूले र्वस्ततृ आयोििा प्रनतवेदि निमािण तथा अध्ययि अिसुन्त्धािमा खचि गरेको देन्त्खन्त्छ । 
कायिक्रममा तहगत दोहोरोपिा देन्त्खएकोले तयार भएको डी.पी.आर. को कायािन्त्वयि गिे प्रनतवर्द्तासमेत 
िििाएको, िीनतगत तथा रणिीनतगत कायािन्त्वयिलाई आश् वस्तता ददिे अवस्था पनि िरहेकोले खचिको 
उपलन्त्ब्ध मापि गिि सक्िे अवस्था छैि ।   

50.5. सावििनिक खररद नियमावली, २०६४ को नियम ६ मा र्वस्ततृ पररयोििा प्रनतवेदिसम्बन्त्धी व्यवस्था छ 
। सडक पूवािधार र्वकास कायािलय, रोल्पा न्त्िल्लाले वाग्दलुा-बहािे-सौनलबाङ्ग सडकको चेिेि ०+००० 
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देन्त्ख ३+३८८ र्कलोनमटर सम्मको सडक निमािण कायिका लानग परामशिदाताले पेश गरेको र्वस्ततृ 
पररयोििा प्रनतवेदिमा योििाको लागत अिमुाि रू.२२ करोड ६५ लाख ३८ हिार उल्लेख छ। 
कायािलयबाट सडक र्वभागको स्वीकृत िम्सि तथा स्पेनसर्फकेशि र चाल ुवषिको न्त्िल्ला दररेट अिसुार 
परीक्षण गदाि रू.९ करोड ८७ लाख ३८ हिार लाग्िे देन्त्खएकोले मन्त्रालयबाट तयार गररएको उि 
योििाको र्वस्ततृ लागत अिमुाि अस्वाभार्वक देन्त्खएको छ । उि खचिको छािनबि गरी परामशि सेवा 
नलिे र तयार गिे पदानधकारीलाई न्त्िम्मेवार बिाउिपुदिछ। 

50.6. सदूुरपन्त्िम प्रदेश सामान्त्िक र्वकास मन्त्रालयले ५ र्वद्यालय निमािणका लानग र्वस्ततृ आयोििा प्रनतवेदि 
तयार गिि रू.78 लाख 69 हिार खचि गरेको  मध्ये ४ वटामा संघीय सरकारको लागत सहभानगता 
हिेु गरी र्वद्यालय भविको संरचिा निमािण गिि रू.९९ करोड १४ लाखको लागत अिमुाि तयार 
भएकोमा संघीय सरकारबाट १ र्वद्यालयको लानग मार रू.१ करोड प्राप्त भएको छ । उि संरचिाहरू 
निमािण गिि स्रोत व्यवस्थापि हिेु अवस्था िभए तापनि र्विा प्रनतस्पधाि रू.७९ लाख ३३ हिारको 
परामशि सेवा खररद कायि सोझै गराएको छ । 

• परामशि सेवा खचि 
51. परामशि सेवा - सावििनिक खररद ऐि, २०६३ को दफा २९(१) मा कायािलय ििशन्त्िबाट कुिै काम 

हिु िसक्िे भएमा मार बाह्य परामशिदाताबाट सेवा खररद गिि सक्िे व्यवस्था छ । परामशि सेवा खररद 
सम्बन्त्धमा देन्त्खएका व्यहोराहरू निम्िािसुार छि:्  

51.1. वाग्मती प्रदेश, भौनतक पूवािधार र्वकास मन्त्रालयले र्वनभन्न कायिक्रमको सम्भाव्यता अध्ययि, र्वस्ततृ 
पररयोििा प्रनतवेदि, गरुुयोििा अध्ययि प्रनतवेदि लगायतका परामशि सेवामा १४९ योििाको ८७ 
प्याकेि बिाई रू.११ करोड ८९ लाख ७७ हिारको र्वस्ततृ पररयोििा प्रनतवेदि लागत अिमुािकै 
हाराहारीमा बाह्य ििशन्त्िबाट सेवा खररद गरेको छ।   

51.2. भौनतक पूवािधार र्वकास मन्त्रालय, खािेपािी तथा सरसफाइ नडनभिि कायािलय रूपन्त्देही, बािँके, प्यठुाि, 
सहरी र्वकास तथा भवि निमािण कायािलय दाङसमेतले  योििाहरूको सभे, नडिाइि, र्वस्ततृ पररयोििा 
प्रनतवेदि आदद कामको लानग परामशि सेवा खररद गरी रू.३५ करोड ६५  लाख  ४४  हिार िम्सि बेगर  
भिुािी गरेको देन्त्खयो । िम्सि तिुिमा गरी सो कायिलाई व्यवन्त्स्थत गिुिपदिछ । सभे, नडिाइि, र्वस्ततृ 
पररयोििा प्रनतवेदि तयार गिे कायिको लानग पूणि रूपमा परामशिदातामानथ भर पिे गरेको र्वद्यमाि 
अवस्थामा सधुार हिुपुदिछ । 

51.3. कणािली प्रदेश उद्योग, पयिटि, वि तथा वातावरण मन्त्रालयले उद्योग स्थापिाको र्वस्ततृ पररयोििा 
प्रनतवेदि तयार गिि १२ परामशिदातालाई रू.१ करोड ४२ लाख १४ हिार भिुािी गरेको छ। 
उपलब्ध प्रार्वनधक ििशन्त्िबाट र्वस्ततृ पररयोििा प्रनतवेदि तथा लागत अिमुािसम्बन्त्धी काम हिुसक्िे, 
िसक्िे र्वश् लेषण िगरी बाह्य परामशिदाताको सेवामा खचि लेख् िे कायिमा नियन्त्रण हिुपुदिछ। 

51.4. प्रदेश सरकार मातहत रहेका कायािलयको वार्षिक कायिक्रम स्वीकृत गदाि कायिक्षेरको आधारमा गिुिपिे 
व्यवस्था छ । प्रदेश िं. १ मा रहेका पूवािधार र्वकास कायािलयको कायिक्षेरमा सडक तथा पलु र 
झोलङेु्गपलु एवं शहरी र्वकास तथा भवि कायािलयको कायिक्षेरमा सरकारी भवि तथा अन्त्य भवि 
निमािणका पूवािधारहरू तोर्कएको छ । शहरी र्वकास तथा भवि निमािण कायािलय ओखलढंुगामा आठौँ 
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तहका प्रार्वनधक कमिचारी प्रमखु र एक ििा सेवा करारको इन्त्न्त्िनियर मार कायिरत रहेकोमा यो वषि 
३ न्त्िल्लाका ८ सडक योििाको डी.पी.आर. तयार गिे कायिमा परामशि सेवाबाट गराई रू.४५ लाख 
७० हिार खचि गरेको छ । सम्झौतामा परामशिदाताले र्वस्ततृ पररयोििा प्रनतवेदिको ड्राफ्ट प्रनतवेदि 
कायािलय समक्ष पेस गिे र कायािलयले औलं्याएको व्यहोरासमेत समावेश गरी फाइिल प्रनतवेदि ददिपुिे 
शति रहेको छ । परामशिदाताको कामको मूल्याङ्कि गिे ििशन्त्ि बेगर तथा कायि क्षेरमा िरहेको 
सडक निमािण कायिको र्वस्ततृ पररयोििा प्रनतवेदि तयार गरी खचि गिुि उपयिु देन्त्खएि ।  

• प्रदेश गौरवका आयोििा 
52. कायािन्त्वयि न्त्स्थनत - प्रदेश िं. १, वाग्मती, गण्डकी र सदूुरपन्त्श् चम प्रदेशले प्रदेश रुपान्त्तरणकारी 

आयोििाका रूपमा प्रदेश गौरवका आयोििा सञ् चालि गरेको देन्त्खन्त्छ । उि आयोििाको बिेट 
व्यवस्थापि, प्रगनत न्त्स्थनत र खचि व्यवस्थापि सम्बन्त्धमा सधुार गिुिपिे देन्त्खएको छ । यस सम्बन्त्धमा 
देन्त्खएका प्रमखु व्यहोरा देहायबमोन्त्िम छि:् 

52.1. प्रदेश िं १ सरकारले र्वराटचोक-न्त्घिाघाट सडकलाई ४ लेिमा निमािण गिि प्रदेश गौरवको आयोििा 
घोषणा गरी २०७८।३।२९ सम्म सम्पन्न गिे लक्ष्य नलएकोमा यो वषिसम्म रू.४६ करोड ८० लाख 
६६ हिार खचि गरी लागत अिमुािको ३६.६५ प्रनतशत मार भौनतक प्रगनत भएको छ । उि सडक 
३ प्याकेिमा ठेक्कापट्टा गरी सञ् चालि गरेकोमा ठेक्का अवनधनभर सम्पूणि काम सम्पन्न हिु िसकी 
२०७९।३।२८ सम्म म्याद थप गरेको छ । थप भएको अवनध नभर कायि सम्पन्न गिुिपदिछ।  

52.2. वाग्मती प्रदेशले प्रदेश गौरवको रुपान्त्तरणकारी आयोििाको रूपमा पोष्ट बहादरु बोगटी (भीमफेदी 
कुलेखािी) सरुुङ मागि को निमािण कायि संघीय सरकारको सहकायिमा आगामी चार वषिमा सम्पन्न गिेगरी 
घोषणा गरेको छ । स्वीकृत र्वस्ततृ आयोििा प्रनतवेदिबमोन्त्िम भीमफेदी बिारदेन्त्ख कुलेखािीसम्मको 
३.४२५ र्कलोनमटर सरुुङ मागि निमािणको लानग रू.१९ अबि ३२ करोड, लाग्िे देन्त्खन्त्छ । तर यो 
वषि बिेट र्वनियोिििै गरेको देन्त्खएि । यस कायिको लानग र्वस्ततृ पररयोििा प्रनतवेदि तयारीमा गत 
वषि भएको खचि रू.१ करोड ५५ लाख ५४ हिार र यस वषि सोही र्वस्ततृ आयोििा प्रनतवेदिको 
पिुरावलोकि गिि भिी रू.५१ लाख ९७ हिार खचि भएको छ । योििा कायािन्त्वयिको सनुिन्त्ितता 
िहुिँदा परामशिमा भएको खचि प्रनतफलर्वहीि हिेु देन्त्खएको छ। 

52.3. गण्डकी प्रदेश सरकारले र्वशेष महत्वका आयोििा तथा कायिक्रमहरूलाई र्वशेष सरु्वधा र प्राथनमकता 
निधािरण गरेर कायािन्त्वयि गिि सावििनिक क्षेरले निमािण गिे १3 र  िेपाल सरकारसिँग स्रोत माग 
गररएका रुपान्त्तरणकारी आयोििा ५ समेत १८ आयोििाहरुलाई प्रदेश गौरवको आयोििाको रूपमा 
पर्हचाि गरी कायािन्त्वयिमा ल्याएको छ । पर्हचाि भएका आयोििाहरुको कूल लागत र अवनध 
िखलुाइएको, न्त्यूि बिेट र्वनियोिि भएको र र्वनियोन्त्ित बेिेट पनि खचि गिि िसकेको, नियनमत 
अिगुमि िभएको आदद कारणले आयोििाको प्रगनत हिु सकेको देन्त्खएि यस्तो आयोििाहरु प्रभावकारी 
रूपमा कायािन्त्वयि हिुपुदिछ ।  

52.4. सदूुरपन्त्श् चम प्रदेशले सदूुरपन्त्िम क्षेरको आनथिक, सामान्त्िक एवं सांस्कृनतक रुपान्त्तरण गिे अपेक्षाकारी 
९ सडक आयोििालाई प्रदेश गौरव आयोििाको रूपमा घोषणा गरी निमािण कायि चालू राखेकोमा 
र्वस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययि िगरेको कारण लागत अिमुाि, आयोििाको अवनध लगायतका र्वषयहरू 
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यर्कि गरेको छैि। सम्भाव्यता अध्ययि भई बिेट व्यवस्था भएका आयोििालाई स्रोतको न्त्यूिता िहिेु 
गरी योििा सञ् चालि गिुिपदिछ । 

• संपन्त्त्त संरक्षण र उपयोग  
53. काठ दाउरा उपयोग - वाग्मती प्रदेश उद्योग, पयिटि, वि तथा वातावरण मन्त्रालय अन्त्तगित ११ 

न्त्िल्लाका नडनभिि वि कायािलयले यो वषि सालको काठ ६ लाख ६१ हिार ७६८ घि र्फट तथा 
अन्त्य िातका काठ २ लाख ३७ हिार ५५१ घि र्फट नबक्री गरी ५ लाख ३७ हिार ८८ घि र्फट 
साल तथा ४१ हिार ५१ घि र्फट अन्त्य िातका काठ मौज्दात रहेको देन्त्खन्त्छ । मौज्दात 
र्ववरणअिसुार रू.१६ करोड ३५ लाख ४८ हिारको काठ रहेको देन्त्खन्त्छ । मौज्दात रहेका काठ 
दाउरा समयमै नललाम नबक्री गरी आन्त्तररक स्रोत पररचालिलाई प्रभावकारी बिाउिपुदिछ । 

54. नलि - वि नियमावली, २०५१ को अिसूुची २० मा कबनुलयती विको वार्षिक दस्तरु उल्लेख गरेको 
र उि शलु्क प्रत्येक १० वषिमा पिुरावलोकि गिि सर्किे व्यवस्था रहेको छ। गण्डकी प्रदेश क्षेरीय 
वि निदेशिालय, पोखराले सार्वक बन्त्दीपरु ४ मा रहेको १९ रोपिी िग्गा एक ररसोटिलाई होटल 
व्यवसाय सञ्चालि गिि २०५४।११।२० मा प्रनतहेक्टर प्रनतवषि रू.७७२ का दरले ४० वषिलाई 
नलिमा ददि निदेशिालय र होटल र्वच सम्झौता भएको छ । सम्झौता भएको बखतकै मूल्यलाई आधार 
मािी हालसम्म रोयल्टी संकलि हुिँदै आएकोमा समयािकूुल सम्झौता पिुरावलोकि गरेको छैि।  

55. सम्पन्त्त्तको एकीकृत र्ववरण – प्रदेश सरकारहरुको (कायि र्वभािि) नियमावली, २०७४ ले प्रदेशन्त्स्थत 
सरकारी सम्पन्त्त्तको एकीकृत र्ववरण र सरकारी बािँकी रकमको लगत तथा असलु उपर गिे कायि 
आनथिक मानमला तथा योििा मन्त्रालयलाई तोकेको छ । संघीय सरकार अन्त्तगित रहेका कृर्ष, वि, 
नसिँचाइ, सहकारी, भवि, खािेपािी, स्वास्थ्य लगायतका कायािलयहरू प्रदेश सरकार अन्त्तगित रुपान्त्तरण 
तथा गानभएको अवस्थामा सार्वक कायािलयले प्रयोग गरेको सम्पन्त्त्तको एकीकृत र्ववरण तयार गरी 
सम्पन्त्त्तको संरक्षण तथा सरकारी बािँकी रकमको लगत तयार गरी असलु उपर गिे कायि भएको छैि। 
मातहत कायािलयको सम्पन्त्त्त तथा बािँकी रकमको लगत तयार गरी अद्यावनधक गिुिपदिछ । 

56. उपकरणको उपयोग – खररद गरी ल्याइएका तथा अन्त्य माध्यमबाट प्राप्त मेनसि उपकरणको उन्त्चत 
संरक्षण र उपयोग हिुपुदिछ । यस सम्बन्त्धमा देन्त्खएका प्रमखु व्यहोरा निम्िािसुार छि:्  

56.1. मधेश प्रदेश आन्त्तररक मानमला तथा कािूि मन्त्रालयले मधेश भवि पररसरमा सरुक्षासम्बन्त्धी नडटेक्टर, 
स्क्यािर, कम्प्यूटर लगायतका उपकरणहरू रू.९८ लाख ४४ हिारमा खररद गरेको छ। उपकरणहरू 
िडाि गिे स्थाि, भवि लगायतका पूवािधारहरू निमािण िभएकोले ती उपकरणहरू उपयोगमा िल्याई 
भण्डारण गरेको छ। खररद भइसकेका सामािको ग्यारेन्त्टी/वारेन्त्टी अवनध १ वषि रहेकोमा सो अवनध 
समाप्त हुिँदा समेत सामाि िडाि गरी परीक्षण गरेको छैि । उपलब्ध सम्पन्त्त्त समनु्त्चत उपयोग गिुिपदिछ। 

56.2. प्रदेश िं. १ को आन्त्तररक मानमला तथा कािूि मन्त्रालयले रू.६ करोड ३८ लाख २० हिारमा १४ 
बारुणयन्त्र खररद गरी १४ स्थािीय तहलाई हस्तान्त्तरण गरेको छ। सम्बन्त्न्त्धत स्थािीय तहले वारुणयन्त्र 
सञ्चालिसम्बन्त्धी ििशन्त्िको व्यवस्था तथा कायिर्वनध तयार गरेको देन्त्खएि ।  
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56.3. प्रादेन्त्शक अस्पताल, ििकपपरुले यो वषि एम. आर. आई. मेनसि खररदको लानग रू.१४ करोड ५८ 
लाख ८७ हिारको लागत अिमुाि स्वीकृत गरी अन्त्तरािर्ष्ट्रय बोलपरको माध्यमबाट एक प्रस्तावदातासिँग 
रू.१३ करोड ७० लाख ६४ हिारमा सम्झौता गरेको छ ।अस्पतालले नियममा उल्लेख भए अिरुूप 
लागत अिमुाि तयार िगरी केही फमिसिँग दररेट माग गरी औसत दररेटको आधारमा मार लागत 
अिमुाि तयार गरेको देन्त्खन्त्छ। अस्पतालले प्रतीतपर माफि त ्सम्झौता रकममा अन्त्य खचि समेत िोडी 
रू.१४ करोड ७३ लाख ८५ हिार भिुािी गरेकोमा सम्झौताअिसुार मेनसि आपूनति गिे समय अथाितँ् 
२०७८।९।१८ सम्म मेनसि प्राप्त भएको देन्त्खएि। त्यसैगरी धौलानगरी अञ्चल अस्पतालले १०० 
शय्या र प्यासेन्त्ट नसन्त्फ्टङ ट्रली रू.६१ लाख १२ हिारको र मिाङ्ग अस्पतालले रू.४८ लाख ६० 
हिारको अन्त्क्सिि प्लाण्ट िडाि गरेकोमा सञ्चालिमा ल्याएको छैि । 

57. न्त्िन्त्सी दान्त्खला - मधेश प्रदेश मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायािलयले धिषुाको मझेुनलया न्त्स्थत 
कोनभड अस्पतालको लानग खािेपािी व्यवस्थापि, र्वद्यतु व्यवस्थापि, सेनिटेसिलगायतका कायि गिि नबल 
अफ क्वान्त्न्त्टटीको प्रोनभििल सममा रहेको रू.२० लाखबाट रू.१९ लाख ४8 हिार भिुािी गरेकोमा 
सम्पन्न गरेको कामको र्ववरण िखलेुको, कायािलयबाट पूवि स्वीकृनत िनलएको, खचिको नबल भरपाई र 
िापी र्ववरण संलग्ि भएको छैि । सम्झौताअिसुार नसनलङ पंखा, वाटर नडस्पेन्त्सर, हन्त्स्पटल वेड, 
बेडसाइड लकर, बेडनसट, ब्लाङ्केट, म्याटे्रस, प्लान्त्स्टक कुसी, काठको कुसी लगायत रू.१ करोड 59 
लाख 93 हिारका सामािहरू अस्पतालमा बझुाएको तथा दान्त्खला गरेको प्रमाण पेस िहुिँदै भिुािी 
गरेको छ । सम्झौताअिसुार सामािहरू अस्पतालमा बझुाएको, दान्त्खला भएको र प्रोनभििल समबाट 
काम भएको सनुिन्त्िता हिुपुदिछ । 

• प्रशासनिक खचि 
58. पाररश्रनमक र सरु्वधा -  प्रदेश िं. १ को प्रदेश सभाका पदानधकारी तथा सदस्यको पाररश्रनमक र सरु्वधा 

सम्बन्त्धी ऐि, २०७५ को दफा २० मा प्रदेश सरकारले प्रदेश रािपरमा सूचिा प्रकाशि गरी पदानधकारी 
वा सदस्यलाई मकाि िपिे र्कनसमबाट अिसूुचीमा हेरफेर गिि सक्िे व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारको 
२०७६।४।२८ को निणियअिसुार पाररश्रनमक र सरु्वधासम्बन्त्धी व्यवस्था २०७६।४।१ देन्त्ख लागू 
हिेु गरी निणिय भए तापनि रािपरमा प्रकाशि भएको देन्त्खएि। प्रदेश सभा सन्त्चवालयले पदानधकारी 
तथा सदस्यहरूलाई सार्वकको दर र सरु्वधामा पररवतिि गरी सभामखु र उपसभामखुको पाररश्रनमक तथा 
सरु्वधामा रू.२२ लाख २० हिार तथा प्रदेश सभा सदस्यको पाररश्रनमकमा रू.७ करोड ५४ लाख ४६ 
हिार तथा पदानधकारीको इन्त्धि सरु्वधा मा रू.२० लाख २४ हिार खचि भएको छ । िस अिसुार 
रािपरमा उन्त्ल्लन्त्खत सरु्वधाभन्त्दा रू.१ करोड १६ लाख २२ हिार बढी भिुािी भएको देन्त्खएकोले 
यस्तो खचिमा नियन्त्रण हिुपुदिछ ।  

59. बैठक भत्ता - सावििनिक खचिमा नमतव्यर्यतासम्बन्त्धी मापदण्ड, २०७७ मा अत्यावश्यक काम बाहेक 
अन्त्य नियनमत कायिमा बसेको बैठकको भत्ता खचि गिि िपाइिे व्यवस्था छ। मधेश प्रदेश सन्त्चवालयले 
र्वनभन्न कािूि  निमािणको आिसुांनगक तथा शरु्द्ाशरु्द्ी हेरी नमलाउिे कायि गिि एक ििा बाह् य र्वज्ञसमेत 
सन्त्चवालयका सन्त्चवको संयोिकत्वमा ३ सदस्यीय सनमनत बिाएको र ३ ििा अन्त्य व्यन्त्िलाई आमन्त्न्त्रत 
सदस्यमा राखी 149 बैठकको रू.18 लाख 58 हिार बैठक भत्ता खचि लेखेको छ। नियनमत कामको 
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लानग समेत सनमनत बिाएको, नबहाि ६.०० बिेको समयमा समेत बैठक बसेको भिी उल्लेख गरेको 
सदु्बासदु्बी हेिि छुटै्ट र्वशेषज्ञ राखी खचि गरेकोमा खचि दोहोरो पिि गएको, प्रत्येक ददि दफा दफाको 
सदु्बासदु्बी हेरेको भिी खचि लेखेको छ। दोहोरो पिे गरी भिुािी बैठक भत्ता असलु गरी यस्तो खचिमा 
नियन्त्रण हिुपुदिछ । 

60. मस्यौदा तयारी - संघीय सरकारले तयार गरेको आनथिक कायिर्वनध तथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐि, २०७६ 
मा प्रदेश कािूि  अिकूुल हिेुगरी प्रदेश आनथिक कायिर्वनध तथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व र्वदे्ययकको मस्यौदा 
तयार गरेको भनि मधेश प्रदेश अथि मन्त्रालयले ६७ बैठक बसी रू.१७ लाख 8 हिार भिुािी गरेको 
छ। सोको अनतररि सनमनतले तयार गरेको र्वधेयकको मस्यौदामा सधुार गिि मस्यौदा निदेशि सनमनतको 
५० बैठक बसी रू.१४ लाख १3 हिारसमेत रू.३१ लाख २1 हिार बैठक भत्ता भिुािी गरेकोमा 
संघीय सरकारद्बारा लागू गरेको ऐिमा प्रदेश अिकुुल हिेु गरी सधुार गिि पनि बैठक बसेको उल्लेख 
गरी बैठक भत्ता भिुािी गरेको उन्त्चत देन्त्खएि । 

61. मापदण्ड - कणािली प्रदेश सरकारका मखु्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पाररश्रनमक तथा सरु्वधासम्बन्त्धी ऐि, 
२०७५ अिसुार आवश्यकताको पर्हचाि, शैन्त्क्षक योग्यता लगायतका मापदण्ड तयार िगरी प्रसे, 

राििीनतक, ििसम्पकि  सल्लाहकार र समन्त्वय र्वज्ञ नियिु गरी रू.२५ लाख ८७ हिार तलब, आवास, 
इन्त्धि, सञ्चार र पोशाक सरु्वधामा खचि लेखेको छ । सावििनिक खचिमा नमतव्यर्यता कायम गिि 
नियनमत संरचिाबाट कायि सम्पादि गरी राििैनतक नियनु्त्िमा नियन्त्रण गिुिपदिछ । 

• कोष व्यवस्थापि 
62. यवुा वैज्ञानिक प्रोत्साहि कोष - वाग्मती प्रदेश, सामान्त्िक र्वकास मन्त्रालयले प्रदेशको आनथिक र्वकास 

र िागररकको समरृ्द् िीविका लानग उत्पादि, उत्पादकत्त्व, ददगो र्वकास, ििस्वास्थ्य तथा वातावरण 
संरक्षण लगायतका र्वषयमा सधुार गिि वैज्ञानिक अिसुन्त्धाि पर्द्नतमा िोड ददिँदै ियािँ ज्ञाि र्वज्ञाि तथा 
प्रर्वनधको र्वकास गिे उदे्दश्यले स्थार्पत यवुा वैज्ञानिक प्रोत्साहि कोषमा र्वगतको मौज्दात समेत रू.१४ 
करोड ८७ लाख ९९ हिार रहेकोमा उदे्दश्य अिरुूपका कायिक्रम सञ्चालि िगरी यस वषि बैठक भत्ता, 
कायािलय सञ्चालि लगायत कायिमा रू.९४ लाख ८४ हिार मार खचि भएको छ । उदे्दश्य अिसुार 
कोष पररचालि गिुिपदिछ । 

63. व्यवसाय िीवि रक्षा कोष – कोनभड-१९ को प्रभावलाई न्त्यिुीकरण गिि व्यवसाय िीवि रक्षा कोष 
(सञ्चालि) कायिर्वनध, २०७७  बमोन्त्िम िेपाल राष्ट्र बैंकमा एक सोधभिाि खाता खोली मखु्यमन्त्री तथा 
मन्त्न्त्रपररषद्को कायािलय, गण्डकीले एक अबि रुपैँयाको व्यवसाय िीवि रक्षा कोष स्थापिा गरी सो 
कोषबाट व्यवसायीहरूलाई ऋण उपलब्ध गराउिे वान्त्णज्य बैंकहरूलाई बैंकको आधार दरमा ३ प्रनतशत 
व्याि थप गरी सोधभिािको रूपमा िेपाल राष्ट्र बैंकले सम्वन्त्न्त्धत बैंकलाई व्याि उपलब्ध गराउिे उल्लेख 
छ । उि कोषबाट उद्यमी तथा व्यवसायीहरूलाई बढीमा रू.१५ लाख सम्मको किािको ३ वषिसम्मको 
व्याि भिुािी गिे गरी यस वषि १७६ व्यवसायीहरू छिौट गरी सोधभिाि खातामा रू.२५ करोड िम्मा 
गरेकोमा खचि भएको छैि । कायािलयले कोषबाट भिुािी गिुिपिे दार्यत्व यर्कि गरेको छैि । कोषबाट 
खचि हिु िसकी बािँकी रहेको रकम प्रदेश सन्त्ञ्चत कोषमा र्फताि गिुिपदिछ । 
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64. स्वरोिगार कोष - सदूुरपन्त्िम प्रदेशमा गररबी निवारण तथा आनथिक समािता कायम गिि सदूुरपन्त्िम 
प्रदेश स्वरोिगार र्वकास कोष ऐि, २०७५ बमोन्त्िम प्रदेश सरकारले २०७५।७६ मा रू.१ अबिको 
कोष खडा गरेको देन्त्खयो । यो वषि कोषको कायिसञ्चालिका लानग रू.४० करोड बिेट र्वनियोिि 
गरेकोमा रू.१६ लाख १७ हिार खचि गरेको छ । बचत रकम पररचालि गदाि 'क' वगिका वान्त्णज्य 
बैंकहरूको यो वषिको निक्षपे संकलिको औषत लागत ९.९६ प्रनतशत भए पनि आवनधक वचतमा १० 
प्रनतशतसम्म व्याि भिुािी ददिे गरेका छि ्। तर यो कायिक्रमबाट रार्ष्ट्रय वान्त्णज्य बैंकमा रू.१ अबि 
निक्षपे राख्दा कोषले कल नडपोन्त्िटमा ब्याि नलिे व्यवस्थासमेत िनमलाएकोले र्वगत वषि िै निकासा 
प्राप्त भएको रू.१ अबि खचि िगरी परैु रकम मौज्दात रहेकाले कोष सञ्चालिको औन्त्चत्य देन्त्खएि । 
निकासा भएको उि रकम तत्काल र्फताि गरी प्रदेश सन्त्ञ्चत कोषमा दान्त्खला गिुिपदिछ । 

• र्वशेष कायिक्रम कायािन्त्वयि 
65. ििता आवास कायिक्रम - िेपाल सरकारको स्वीकृत कायिक्रम र ििता आवास कायिक्रम कायािन्त्वयि 

कायिर्वनध, २०७५ को अधीिमा रही दनलत, र्वपन्न, मसुलमाि, लोपोन्त्मखु र अनत नसमान्त्तकृत िानत 
तथा समदुायका र्वपन्न वगिलाई भवि निमािण गरी उपलव्ध गराउि प्रदेश १ अन्त्तगित ४ शहरी र्वकास 
तथा भवि कायािलयहरूले यो वषि रू.२७ करोड ४३  लाख ८४ हिार खचि गरेका छि ्। यो 
कायिक्रमका लानग ५ हिार ९७४ भवि निमािण गिि लक्ष्य तोर्कएकोमा ४ हिार ८७४ को सम्झौता 
भई ३ हिार ४०० आवास सम्पन्न भएको मन्त्रालयको प्रगनत र्ववरणमा उल्लेख छ। यो कायिक्रम 
सम्पन्न गिुिपिे वषिसम्म लक्ष्यको तलुिामा ८१.५८ प्रनतशत सम्झौता भएको र ७० प्रनतशत मार काम 
सम्पन्न भएको छ । समयमा लक्ष्यअिसुार काम सम्पन्न िगदाि र्वपन्न पररवारले अिदुाि रकमबाट 
आवास निमािण गिि सक्िे अवस्था िरहिे हुिँदा कायिक्रम समयमा िै सम्पन्न गिुिपदिछ । 

66. ज्येष्ठ िागररक िाम निमािण - प्रदेश सरकार, स्थािीय तह तथा नििी क्षरेसिँगको सहकायिमा अत्याधनुिक 
िेष्ठ िागररक िाम सञ्चालिगत िामथाि गाउिँपानलका, मोरङमा गठुी संस्थािबाट 10 र्वगाहा 14 कठ्ठा 
2 धरु िग्गा रू.2 करोड 67 लाख 65 हिारमा खररद गरी रू.17 लाख 16 हिारमा िग्गाको 
सीमाङ्किमा खचि भई यो वषि भवि निमािण कायिको लानग रू.5 लाखमा र्वस्ततृ पररयोििा प्रनतवेदि 
तयारीमा गरेको छ । ज्येष्ठ िागररक िाम निमािणस्थलको  207९।1।23 मा स्थलगत निरीक्षण 
गदाि गत र्वगतमा सीमाङ्कि भएको संरचिा िदेन्त्खएको तथा र्वगत वषिदेन्त्ख 20/25 पररवारहरूले उि 
िग्गामा अस्थायी घर, टहर निमािण गरी भोग चलि गरेको देन्त्खन्त्छ । अिनधकृत रूपमा बसोबास गिे 
पररवारलाई सो स्थािबाट हटाई उदे्दश् यअिसुार िग्गाको उपयोग गिुिपदिछ । 

67. भ्यू-टावर निमािण - पयिटि र्वकास आयोििा, हेटौंडाले यस वषि ककिी, मढेु, नसर्द्बाबा चचुरुोमा भ्यू-
टावर, न्त्िरी र्हल स्टेशि प्याकेि लगायत र्वनभन्न १० स्थािमा रू.३५ करोड ७२ लाख ४१ हिारको 
भ्यू-टावर निमािण गिि लागत अिमुाि स्वीकृनत गरी रू.२८ करोड ५५ लाख ४४ हिारको निमािण 
सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअिसुारको ककिी, न्त्चत्लाङ र मढेु नसन्त्धपुाल्चोकको कायि मार सम्पन्न 
भएको छ। बािँकी निमािणकायिको प्रगनत ६० प्रनतशतभन्त्दा न्त्यूि रहेको छ । निमािण कायिमा र्ढलाइले 
थप खचिको दार्यत्व सिृिा भई आगामी वषिको बिेटमा समेत दबाब पिे देन्त्खन्त्छ । भ्यू-टावरमा लगािी 
गदाि पयिटि लन्त्क्षत लाभ लागत र्वश् लेषण गरेको छैि । लाभ लागत र्वश्लषेणका आधारमा योििा 
छिौट गरी सरुु सम्झौता अवनधनभरै सम्पन्न गिे गरी निमािण कायि व्यवस्थापि गिुिपदिछ।  
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68. न्त्स्वनमङ्ग पलु - पयिटि र्वकास आयोििा, हेटौंडाले समदुायमा आधाररत पयिटकीय पदमागिमा पिे 
भोटेकोशी खोला र्किारामा रू.४ करोड ८१ लाख ८ हिार लागतको प्राकृनतक न्त्स्वनमङ्ग पलु निमािणका 
लानग २०७६।१०।२६ को निणियािसुार श्रोत सनुिन्त्श् चतता प्राप्त गरी निमािण व्यवसायीसिँग रू.३ करोड 
८ लाख ३४ हिारको खररद सम्झौता गरेको छ । पर्हलो पटकका लानग २०७८।८।९ सम्म म्याद 
थप भएको कायिमा तेस्रो रनिङ्ग नबलसम्म रू.२ करोड ३१ लाख ९९ हिार भिुािी भएको छ । िदी 
र्किारामा स्वीनमङ्ग पलु बिाउिे सम्बन्त्धमा माग एवं आवश्यकताको पर्हचाि र र्वश्लषेण गरेको देन्त्खएि। 
िदी बहाबको िोन्त्खम क्षेरमा निमािणाधीि न्त्स्वनमङ्ग पलु िदीबाट सरुन्त्क्षत गिि वार्षिक रूपमा थप लगािी 
आवश्यक पिे अवस्था छ । न्त्स्वनमङ्ग पलुबाट प्राप्त हिेु प्रनतफल व्यवस्थापिका साथै  सञ् चालिका 
सम्बन्त्धमा समेत िीनतगत स्पष्टता देन्त्खिँदैि। लाभ लागत र्वश्लषेणका आधारमा र्वस्ततृ पररयोििा प्रनतवेदि 
तयार गरी योििा कायािन्त्वयि गिुिपदिछ ।  

69. होम स्टे कायिक्रम – होम स्टे क्षमता तथा अनभवरृ्र्द् सशिीकरण तथा पूवािधार र्वकास कायि सञ्चालि 
कायिर्वनध, २०७६ को दफा ११ मा होम स्टे क्षमता तथा अनभवरृ्र्द् सशन्त्िकरणको लानग एकल 
पररयोििालाई बढीमा रू.१५ लाख र संयिु पररयोििालाई बढीमा रू.३५ लाखसम्म अिदुाि ददिे 
व्यवस्था छ । पयिटि कायािलय, कास्कीले २०७७।०७८ मा ११७ होमस्टेको पूवािधार निमािणको 
लानग रू.१३ करोड २५ लाख खचि गरेको छ। अनधकांश होम स्टेमा सामदुार्यक भवि निमािण, भ्यू 
टावर निमािण, पद मागि निमािण, शौचालय निमािण आददमा खचि भएको देन्त्खन्त्छ। निन्त्श् चत व्यन्त्ि र 
समूहलाई मार फाइदा हिेुगरी अिदुाि ददिे र अिदुाि प्राप्त गपिश् चात होमस्टेबाट ददिे सेवा, सरु्वधा 
सनुिन्त्श् चत िहुिँदा अिदुािको सही सदपुयोग भएको भन्न सर्कएि यस्तो अिदुाि र्वतरणमा नियन्त्रण 
गिुिपदिछ ।  

70. िग्गा चक्लाबन्त्दी प्रवर्द्िि कायिक्रम - गण्डकी प्रदेश भनूम व्यवस्था, कृर्ष तथा सहकारी मन्त्रालयले 
िग्गा चक्लाबन्त्दी कायिक्रमको लानग र्वनभन्न ११ वटा समूह एंव संस्थालाई रू.४ करोड ६७ लाख 
९२ हिार अिदुाि सहयोग रकम उपलब्ध गराएको छ । सावििनिक खररद नियमावली, २०६४ को 
नियम ९७(४) मा लाभिाही समदुायलाई निमािण कायि वा सेवाको काम ददिँदा ओभरहेड भिुािी गिि 
िनमल्िे उल्लेख छ । तर मन्त्रालयले चार न्त्िल्लामा िग्गा चक्लाबन्त्दी कायिक्रम अन्त्तगित प्लटको 
नडिाइिअिसुार िग्गा सम्याउिे कायिको लानग लागत अिमुािमा १५ प्रनतशत ओभरहेड िोडी सोही 
अिरुूप ११ अिदुाििाहीहरूलाई ४ लाख ९९ हिार ५२१ घिनमटर कायिको लानग िम्मा रू.४ करोड 
६७ लाख ९२ हिार भिुािी गदाि रू.६० लाख ५७ हिार ओभरहेड बापत भिुािी ददएको छ। उि 
रकम असलु गिुिपदिछ ।  

71. लगािीको शेयर एवं प्रनतफल - गण्डकी प्रदेशको काठेपोल प्रनतस्थापिसम्बन्त्धी कायिर्वनध, २०७५ मा 
काठेपोल प्रनतस्थापि कायिमा प्रदेश सरकारबाट लगािी गिे रकमको शेयर गण्डकी प्रदेश सरकारको 
िाममा आउिे व्यवस्थाको लानग भौनतक पूवािधार र्वकास मन्त्रालयले िेपाल र्वद्यतु प्रानधकरणलाई लेखी 
पठाउिे उल्लेख छ । यस कायिर्वनध अन्त्तगित रही मन्त्रालयले र्वनभन्न नसिँचाइ कायािलयहरूबाट पोल 
खररद गिि गत वषि रू.२२ करोड २१ लाख र यो वषि रू.८ करोड ८५ लाख ७४ हिार समेत 
रू.३१ करोड ६ लाख ७४ हिार निकासा गरेको छ । मन्त्रालयले र्वद्यतु प्रानधकरणसिँग समन्त्यय 
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िगरी कायिर्वनध तिुिमा गरेकोले शेयर प्राप्त गिि सकेको छैि । प्रदेशले लगािी गरेको रकमको शेयर 
एवं प्रनतफल नलिे व्यवस्था नमलाउिपुदिछ। 

72. समन्त्वय पररषद - संघ, प्रदेश र स्थािीय तह (समन्त्वय तथा अन्त्तरसम्बन्त्ध) ऐि, 2077 दफा 24 को 
उपदफा (१) मा प्रदेश र स्थािीय तहबीच वा प्रदेशनभरका एकभन्त्दा बढी न्त्िल्लानभरका स्थािीय 
तहबीचको समन्त्वय वा अन्त्तरसम्बन्त्धलाई व्यवन्त्स्थत गिि मखु्यमन्त्रीको संयोिकत्वमा समन्त्वय पररषद् 
रहिे व्यवस्था छ । कणािली प्रदेश समन्त्वय पररषदको बैठकले मध्यमकालीि खचि संरचिा, आवनधक 
योििा र प्रोफाइल समन्त्वयात्मक रूपमा तयार गरी प्रदेश सरकारमा पठाउिे, पन्त्रौं योििाले निधािरण 
गरेको रार्ष्ट्रय सोच लक्ष्य र उदे्दश्यसिँग तादम्यता कायम गिे, स्थािीय तहबाट योििा निमािणका चरण 
पूरा गरी तयार भएका योििालाई समावेश गिे र रािस्व सङ्कलि र बिेट खचिको र्वषयमा स्थार्पत 
र्वनधलाई पालि गिे लगायतका निणिय कायािन्त्वयि गएको देन्त्खएि । पररषदबाट भएका निणियहरूको 
कायािन्त्वयि हिुपुदिछ । 

सदूुरपन्त्िम प्रदेश समन्त्वय पररषद्को बैठकले २० निणिय र ५ प्रनतबर्द्ता गरेको छ । बैठकले 
गरेका निणियमा कोनभड-१९ को व्यवस्थापिमा सहकायि र समन्त्वय गिे, प्रदेश र स्थािीय सरकारबीचको 
र्वत्तीय सम्बन्त्धलाई थप सरल र प्रभावकारी बिाउिे, बेरुिूको अवस्थामा सधुार ल्याउिे, कमिचारीको 
अभाव पूनतिका लानग िेपाल सरकारलाई अिरुोध गिे, यस वषि सम्पन्न गिुिपिे योििाको कायितानलका 
बिाई िेठमसान्त्तमा सम्पन्न गिे लगायतका निणिय गरेपनि यस्ता समस्याहरू यथावत ्रहेकाले प्रदेश र 
स्थािीय तहको सेवा प्रवाहलाई थप र्वश्वसिीय, प्रभावकारी र ििमखुी तथा समन्त्वयकारी बिाउि 
पररषद्ले प्रभावकारी भनूमका निवािह गिुिपदिछ । 

73. िमूिा गाउिँ निरन्त्तरता र र्वस्तार - छायािँिाथ रारा िगरपानलकामा सहकारी िमूिा गाउिँ निरन्त्तरता तथा 
र्वस्तार कायिक्रम माफि त ्सहकारीमा आवर्द् सदस्यहरूको रोिगारीको शृ्रििा गरी थप सक्षम बिाउिे 
उदे्दश्यले 2076।77 देन्त्ख सञ् चानलत कायिक्रमबाट गत वषिको भिुािी ददि बािँकी रू.१५ लाख ३० 
हिार यो वषि भिुािी गरेको छ। कायिक्रमको कुल लागत रू.65 लाख रहेकोमा कृर्ष र्वकास 
कायािलय, मगुलेु रू.50 लाख व्यहोिे गरी सम्झौता भएकोमा गत वषिको रू.३१ लाख ५ हिार समेत 
कुल रू.46 लाख 3५ हिार भिुािी गरेको छ । 

कृर्ष र्वकास कायािलय, न्त्िल्ला प्रशासि कायािलय तथा न्त्िल्ला समन्त्वय सनमनतका सदस्यसर्हतका 
प्रनतनिनधले अिगुमि गरी ददएको प्रनतवेदिमा कृर्ष उपि सङ्कलि केन्त्द्रको ममित तथा सञ्चालि, टेम्प ु
खररद र ओखर खेती कायि क्रमशः रू.१ लाख ५ हिार, रु 5लाख 20 हिार र रू.४ लाख 2१ 
हिार समेत रू.१० लाख ४६ हिारको कायि िगरेको उल्लेख गदाि समेत परैु रकम भिुािी गरेकोले 
उि रकम असलु हिुपुदिछ । 

74. सी.सी.टी.भी. क्यामेरा खररद - पूविपन्त्िम रािमागि अन्त्तिगत कैलालीको न्त्चसापािीदेन्त्ख कञ्चिपरुको 
गड्डाचौकीसम्म र कैलालीको अत्तररयादेन्त्ख नरिगरसम्मका मखु्य स्थािहरूमा सी.सी.टी.भी. क्यामेरा िडाि 
गिे कायिक्रम राखी ७ थाि फोर एमपी पीटीिेड र १३१ थाि एट एमपी र्फक्स क्यामेरा खररद एवं 
िडाि कायिको लानग एक फमिलाई रू.१ करोड ७१ लाख ३३ हिार भिुािी ददएकोमा सावििनिक 
खररद नियमावलीको नियम ११ (२) मा उन्त्ल्लन्त्खत प्रर्क्रयाअिसुार मालसामािको लागत अिमुाि तयार 
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गरी मन्त्रालयबाट स्वीकृत िगरेको तथा क्यामेरा िडाि पिात ्यसको उपयोगको व्यवस्था नमलाएको 
देन्त्खएि । 

75. खाद्य वस्तकुो गणुस्तर – उद्योग पयिटि तथा वातावरण मन्त्रालय, सखेुतले दगुिम स्थािमा खाद्यान्त् ि 
ढुवािी गिि रू.३ करोड ६१ लाख ९५ हिार ढुवािी अिदुाि खचि गरेको छ । खाद्यान्त् ि ढुवािी गिि 
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पिी नलनमटेडलाई न्त्िम्मा ददएकोमा उि कम्पिीको सखेुतमा रहेको 
गोदाम न्त्िल्ला प्रशासि कायािलय र खाद्य तथा गणुस्तर नियन्त्रण कायािलय, सखेुतले २०७६ मा अिगुमि 
गदाि १ हिार ९७५ न्त्क्वन्त्टल चामल खाियोग्य िभएकोले बेचनबखिमा रोक लगाई िष्ट गिि सझुाव 
ददएकोमा सोमध्ये ५ हिार ८०० मेर्ट्रक टि चामल अन्त्य न्त्िल्लामा पठाएको व्यहोरा सावििनिक 
भएपनछ न्त्िल्ला प्रशासि कायािलय र खाद्य तथा गणुस्तर नियन्त्रण कायािलय, सखेुतले पिुः सखेुतन्त्स्थत 
प्रादेन्त्शक गोदामको अिगुमि गदाि २ हिार न्त्क्वण्टल चामल गणुस्तरहीि रहेको उल्लेख गरी ४८७ 
न्त्क्वण्टल सील गरेको छ । सामिी खररद र र्वतरण व्यवस्थापिमा ध्याि िददई सावििनिक स्रोतको 
संरक्षण िगिे, गणुस्तरहीि भइसकेपनछ सोको यथोन्त्चत व्यवस्थापि िगिे उपर छािनबि गरी कारबाही 
गिुिपदिछ । 

• कोनभड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण 
76. कोष व्यवस्थापि - प्रदेश सरकारहरूले कोनभड-१९ रोकथाम,  नियन्त्रण र उपचारको लानग सामान्त्िक 

र्वकास मन्त्रालय माफि त ्कोनभड कोष सञ्चालि गरेका छि ्। ती कोषहरूमा गत वषिको मौज्दात 
रू.८७ करोड ८६ लाख र यो वषि संघीय कोनभड कोष, प्रदेश कोनभड कोष, प्रदेश सन्त्ञ्चत कोष र 
प्रदेशन्त्स्थत संघ, संस्थाहरूबाट प्राप्त रू.२ अबि १६ करोड १८ लाख समेत रू.३ अबि ४ करोड ४ 
लाख आम्दािीमध्ये क्वारेन्त्न्त्टि एवं आइसोलेशि केन्त्द्र निमािण एवं व्यवस्थापि, स्वास्थ्य सामिी उपकरण 
एवं औषनध खररद, राहत सामिी खररद तथा र्वतरण, स्वास्थ्यकमीको पाररश्रनमक, िोन्त्खम भत्ता र्वतरण 
समेतमा रू.२ अबि ११करोड ६७ लाख खचि गरी रू.९२ करोड ३७ लाख मौज्दात रहेको छ । 
कोषमा उपलव्ध रकम कायिर्वनधअिसुार माहामारी रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा खचि गिुिपदिछ। 

77. खाता सञ्चालि तथा मौज्दात - सरकारी कारोबार निदेन्त्शका, २०७६ मा प्रदेश सरकारका सबै 
निकायहरूले आकन्त्स्मक लगायतका र्वर्वध कोषको कारोबार गिि प्रदेश लेखा नियन्त्रक कायािलयमा 
खाता खोल्िपुिे उल्लेख छ। गण्डकी प्रदेश सामान्त्िक र्वकास मन्त्रालयले कोनभड-१९ को रोकथाम 
तथा नियन्त्रणको लानग प्रदेश लेखा नियन्त्रक कायािलय माफि त ्रार्ष्ट्रय वान्त्णज्य बैंकमा एक र्वर्वध खाता 
सञ्चालि गरेकोमा सोही बैंकमा कोनभड चल्ती कोषको छुटै्ट खाता सञ् चालि गरेको देन्त्खयो । आनथिक 
वषिको अन्त्तमा उि खातामा रू.५ करोड ४५ लाख १ हिार मौज्दात रहेको छ । निदेन्त्शका र्वपरीत 
खाता सञ्चालि गिि नमल्िे देन्त्खिँदैि ।  

 मन्त्रालयले यो वषि कोष सञ्चालि तथा स्वास्थ्य उपकरण खररद गिि रू.२० करोड बिेट 
र्वनियोिि गरेकोमा रू.१ करोड ४८ लाख ४८ हिार खचि गरी बािँकी रहेको रू.१८ करोड ५१ लाख 
५२ हिार प्रदेश लेखा नियन्त्रक कायािलयमा रहेको र्वर्वध खातामा पठाएको छ । स्वास्थ्य उपकरण 
खररद िगरी िीि िहिेु खातामा बिेट सारी मौज्दात राख्न ुबिेट नसर्द्ान्त्त र्वपरीत छ । 
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78. िोन्त्खम आिँकलि र कायियोििा  - महामारी रोकथाम र नियन्त्रणको लानग महामारी शरुु हिु ुपूवि िै 
िोन्त्खम आकलि र पूवितयारी गिुिपदिछ । प्रदेश सरकारले कोनभड-१९ को संक्रमणको िोन्त्खम आकलि 
गरी पूवितयारी एवं महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापि गिि मखु्यमन्त्रीको संयोिकत्वमा 
उच्चस्तरीय निदेशक सनमनत, कोष संचालक सनमनत, कायािन्त्वयि सनमनत र प्रार्वनधक सनमनत गठि भएका 
छि ्। र्वनभन्न स्रोतबाट रकम प्राप्त गरी प्रदेश कोनभड कोष समेत सञ्चालि भएको छ । प्रदेश सरकारले 
िोन्त्खम आकलि तथा न्त्यूिीकरण कायि योििा निमािण, क् वारेन्त्न्त्टि तथा आइसोलेसि केन्त्द्रको पयािप्त 
व्यवस्थापि, कन्त्ट्रयाक्ट टे्रनसङ्ग र अन्त्तरािर्ष्ट्रय िाका अिगुमि, पूवािधारको व्यवस्थाको कायि प्रभावकारी 
ढङ्गले गरेको देन्त्खएि । महामारीको क्षनत, न्त्यूिीकरण, संक्रनमतको उपचार, आवश्यक औषनध 
उपकरणको व्यवस्थापि लगायतको कायि पयािप्त रूपमा गिि सकेको देन्त्खएि । एकद्बार प्रणालीबाट 
बिेट व्यवस्था िभई प्रत्येक कायािलयले र्वनियोन्त्ित बिेटबाट ग्लोव, मास्क, सेिीटाइिर लगायतका 
सामाि खररद गरेको छ । कोनभड-19 लगायत सम्भार्वत महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लानग 
समयमै िोन्त्खम आकलि तथा पूवि तयारीको व्यवस्थापि नमलाउिपुदिछ । 

79. उपकरण सञ्चालि र उपयोग - धौलानगरी अञ्चल अस्पतालमा शय्या थप गिे कायिका लानग रू.५५ लाख 
३५ हिार मूल्यका उपकरण तथा रू.५ लाख ७७ हिार मूल्यको प्यासेन्त्ट नसन्त्फ्टङ ट्रली खररद गरेकोमा 
अन्त्य पूवािधार िभएकोले प्रयोगमा आउि सकेको छैि । मिाङ्ग अस्पतालले गत वषि खररद गरेको 
रू.४८ लाख ६० हिारको अन्त्क्सिि प्लान्त्टको पाइप लाइि िडाि गरी सञ्चालि गिि यो वषि रू.१२ 
लाख  र्वनियोिि भएकोमा खचि हिु िसकी प्लाण्ट सञ्चालिमा आएको छैि । त्यस्तै गरी मातनृ्त्शश ु
नमतेरी अस्पताल, कास्कीले रू.८१ लाख ९२ हिारमा खररद गरेको भेन्त्न्त्टलेटर लगायतका मेनडकल 
उपकरणहरू र्वशेषज्ञ न्त्चर्कत्सकको अभावमा हालसम्म पनि प्रयोगमा ल्याएको छैि । दमौली अस्पताल 
तिहुिँले अन्त्क्सिि प्लान्त्ट २०७८ िेष्ठ ३० मा िडाि गिे गरी रू.५३ लाख ३९ हिारमा खररद गिि 
सम्झौता गरेमा समयमा अन्त्क्सिि प्लान्त्ट िडाि भएको छैि । प्रादेन्त्शक अस्पताल, धिषुाले खररद 
गरेको औषनध, सन्त्ििकल सामाि उपकरणमा रू.3 करोड 38 लाख 29 हिार खचि गरेकोमा उपयोगको 
न्त्स्थनत यर्कि छैि । गौर अस्पताल, रौतहटले रू.1 करोड 80 लाखमा भेन्त्न्त्टलेटर खररद गरेकोमा 
ििशन्त्िको अभावमा उपयोग हिु सकेको छैि । उपकरण समयमै सञ्चालि एवं उपयोगमा िल्याउिँदा 
सामिीको गणुस्तरमा ह्रास आउि सक्िे र वारेन्त्टी अवनध समेत सर्किे भएकोले समयमै प्रयोगमा 
ल्याउिपुदिछ। 

80. र्वपद् व्यवस्थापि खचि - िेपाल सरकार, अथि मन्त्रालयको २०७८।१।२९ को परअिसुार र्वपद् 
व्यवस्थापि कायिक्रमबाट मधेश प्रदेश मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायािलयलाई फोहोर व्यवस्थापि 
गिि र्वशेष अिदुाि रू.८ करोड उपलब्ध गराएको छ । उि र्वशेष अिदुािबाट खािेपािी शरु्द् गिे 
र्फल्टर 481 र डस्ट नबि 1 हिार 137 वटा खररद गिि रू.५ करोड ६५ लाख २९ हिारको 
लागत अिमुाि स्वीकृत गरी बोलपर आह् वाि गरेकोमा एक कम्पिीको रू.३ करोड २६ लाख 60 
हिारको बोलपर स्वीकृत गरेको छ । उि आपूतिकलाई १०० वटा र्फल्टरको रू.२६ लाख ८7 
हिार भिुािी गरेको छ। खररद भएका र्फल्टरहरू र्वनभन्त् ि सरकारी कायािलयहरूमा र्वतरण गरेको 
उल्लेख भएकोमा सम्बन्त्न्त्धत कायािलयको न्त्िन्त्सीमा आम्दािी गरेको प्रमाण पेस िभएको तथा उपयोगको 
न्त्स्थनत खलु्िे र्ववरण पेश भएि ।  
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81. सामाि खररद र दान्त्खला - मधेश स्वास्थ्य र्वज्ञाि प्रनतष्ठाि अन्त्तगित रहेको कोनभड अस्पताल भवि 
संम्भार, मेनडकल लगायत अन्त्य सामिी तथा सेवाहरू उपलब्ध गराई मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को 
कायािलयबाट रू.४ करोड ९५ लाख ३४ हिार र प्रदेश स्वास्थ्य आपूनति व्यवस्थापि केन्त्द्रबाट रू.७ 
करोड ३ लाख ९8 हिारको उपकरण तथा रू.१८ लाख ४5 हिारका रेन्त्म्डनसनभर, अन्त्क्सिि फ्लो 
नमटर, मास्क सेनिटाईिर, बेडशीट, पदाि आदद सामिी खररद गरी उपलब्ध गराएको छ।  

 त्यस्तै मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायािलयले मन्त्णपाल मेनडकल कलेिले निमािण गरी 
खाली छाडेको ििकपरुन्त्स्थत मझेुनलयामा रहेको भविमा कोनभड अस्पताल सञ्चालि गिि भवि ममित, 
मेनडकल उपकरण तथा अन्त्य सामिीहरू एक नििी कम्पिी माफि त ्गराई रू.२ करोड ५३ लाख ३3 
हिार भिुािी गरेको छ । आपूतिकलाई सम्झौताअिसुारका सामािहरू उि अस्पतालमा बझुाएको तथा 
दान्त्खला गरेको प्रमाण पेस िहुिँदै रू.१ करोड 59 लाख 93 हिार भिुािी गरेको छ । खररद भएका 
उपकरण तथा सामिीहरू खररद पररमाण तथा स्पेन्त्शर्फकेशिबमोन्त्िम अस्पतालमा मौिदुा रहे िरहेको 
एवं उपयोगको न्त्स्थनत सम्बन्त्धमा सम्बन्त्न्त्धत प्रार्वनधकहरूबाट छािर्वि गरी यर्कि गरेको छैि।  

82. िोन्त्खम भत्ता - िेपाल सरकारबाट िारी कोरोिा भाइरस (कोनभड-19) को संक्रमणको उपचारमा संलग्ि 
ििशन्त्िको िोन्त्खम भत्ता व्यवस्थापि आदेश, 2077 को आधारमा र्वतरण गिुिपिे व्यवस्था छ। प्रदेश 
िं.१ सरकार सामान्त्िक र्वकास मन्त्रालयले 2077 श्रावणदेन्त्ख मंनसरसम्म र 2078 वैशाखदेन्त्ख 
आषाढसम्म रू.१ करोड २६ लाख १० हिार िोन्त्खम भत्ता भिुािी गरेको छ। त्यस्तै, वाग्मती प्रदेश 
सामान्त्िक र्वकास मन्त्रालयले रू.13 लाख 85 हिार, भिपरु अस्पतालले रू.१ करोड २७ लाख 
७८ हिार, नसन्त्धलुी अस्पतालले रू.१ करोड ७८ लाख ९ हिार, हेटौंडा अस्पतालले रू.८१ लाख 
८६ हिार, समेत रू.४ करोड १ लाख ५८ हिार िोन्त्खम भत्ता र्वतरण गरेका छि ्। अनतररि भत्ता 
र्वतरण गदाि वस्तनुिष्ठ कायिसम्पादि सूचक तथा ई-हान्त्िरीका माध्यमबाट भिुािी भएको िदेन्त्खिँदा 
उल्लेन्त्खत ब्यवस्था नमलाई िोन्त्खम भत्ता तथा प्रोत्साहि खचिमा नमतब्यर्यता अपिाउिपुदिछ ।  

83. अिगुमि - िेपाल सरकारबाट िारी कोरोिा संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चालि 
निदेन्त्शका, 207८ मा कोषबाट निकासा भएको रकमको उपयोग सम्बन्त्धमा सनमनतले अिगुमि तथा 
मूल्याङ्कि गिुिपिे उल्लेख छ । प्रदेशन्त्स्थत सामान्त्िक मन्त्रालयमा रहेको कोषबाट क्वारेन्त्न्त्टि एवं 
आइसोलेशि केन्त्द्र निमािण एवं व्यवस्थापि, स्वास्थ्य सामिी, उपकरण तथा औषनध उपकरण खररद, 
राहत सामिी खररद तथा र्वतरण, स्वास्थ्यकमीको पाररश्रनमक, िोन्त्खम भत्ता र्वतरण समेतको लानग 
र्वनभन्न निकायहरूलाई निकासा ददएकोमा अिगुमि गरेको देन्त्खएि । यससम्बन्त्धी प्रमखु व्यहोरा 
निम्िािसुार छि:् 

83.1. मधेश प्रदेशले ििकपरुको प्रादेन्त्शक अस्पताललाई स्वास्थ्य र्वज्ञाि प्रनतष्ठािको रूपमा र्वकास गिि रू.45 
करोड 53 लाख र प्रत्येक न्त्िल्लाको र्वपद् व्यवस्थापि सनमनत माफि त ्कायािन्त्वयि हिेु गरी रू.5 
करोड 80 लाख निकासा ददएकोमा खचिको उपलन्त्ब्ध न्त्स्थनत अिगुमि गरेको छैि ।  

83.2. वाग्मती प्रदेश आन्त्तररक मानमला तथा कािूि  मन्त्रालयले ११९ स्थािीय तह तथा १३ न्त्िल्ला र्वपद् 
व्यवस्थापि सनमनतलाई रू.३८ करोड ४० लाख ५४ हिार र सामान्त्िक र्वकास मन्त्रालयले प्रदेश 
न्त्स्थत र्वनभन्न अस्पताल लगायत ४२ निकायलाई रू.१८ करोड ३५ लाख ३८ हिार निकासा ददएकोमा 
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कोरोिा भाईरस संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार सहयोग कायिर्वनध, २०७६ बमोन्त्िम उि 
खचिको उपलन्त्ब्ध न्त्स्थनत अिगुमि गरेको छैि । 

83.3. गण्डकी प्रदेशले ८५ स्थािीय तह, ११ न्त्िल्ला प्रशासि कायािलय, ३ मन्त्रालय, ११ आयवेुद स्वास्थ्य 
केन्त्द्र, ११ स्वास्थ्य कायािलय, १२ अस्पताल, एक सामदुार्यक लायन्त्स अस्पताल, एक प्राकृनतक 
न्त्चर्कत्सालय, १ रेडक्रस सोसाइटी, र िीपी कोइराला रार्ष्ट्रय स्वासप्रश्वास उपचार केन्त्द्रलाई रू.१९ करोड 
३३ लाख उपलव्ध गराएको छ ।यसरी निकासा उपलब्ध गराएको रकमको सदपुयोग सम्बन्त्धमा 
अिगुमि गरेको िपाइएकोले नियनमत अिगुमि गरी खचिको सनुिितता यर्कि गिुिपदिछ ।  

83.4. लनु्त्म्बिी प्रदेश सामान्त्िक र्वकास मन्त्रालयले ४ कोरोिा र्वशेष अस्पताल, ११ अस्पताल, प्रदेश 
ििस्वास्थ्य प्रयोगशाला, १२ ििस्वास्थ कायािलय, ६ स्थािीय तह, १२ न्त्िल्ला प्रशासि कायािलय, राप्ती 
स्वास्थ्य र्वज्ञाि प्रनतष्ठािलाई रू.२२ करोड ५८ लाख ७८ हिार निकासा गरेकोमा खचिको अिगुमि 
गरेको छैि ।  

83.5. कणािली प्रदेशले ११ सरुक्षा निकायलाई रू.५५ लाख र १० न्त्िल्ला प्रहरी कायािलयलाई रू.५० लाख 
र उद्योग पयिटि वि तथा वातावरण मन्त्रालयलाई रू.५० लाख गरी २२ कायािलयलाई रू.१ करोड 
५५ लाख निकासा निकासा ददएको छ । प्रदेश ि १ ले र्वनभन्न ९८ निकाय तथा संघ संस्थाहरूलाई 
रू.१० करोड ४३ लाख ५९ हिार निकासा ददएको छ ।  

• र्वत्तीय िवाफदेर्हता 
84. न्त्िम्मेवारी र िवाफदेर्हता - प्रदेशहरूको आनथिक कायिर्वनध ऐिमा र्वत्तीय न्त्िम्मेवारी र िवाफदेर्हता 

वहि गिुिपिे व्यहोरा उल्लेख छ । उि ऐिमा योििा अिगुमि गरी िवाफदेर्हता कायम गराउिे 
न्त्िम्मेवारी निकाय प्रमखु र र्वभागीय मन्त्रीको हिेु, बेरुिू फछ यौट गिे गराउिे उत्तरदार्यत्व कायािलय 
प्रमखु एवं लेखा उत्तरदायी अनधकृतको हिेु, केन्त्द्रीय आनथिक र्ववरण तयार गिे, मातहत कायािलयको 
र्हसाब केन्त्द्रीय र्हसावमा समावेश गरे िगरेको िािँचबझु गिे न्त्िम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अनधकृतको हिेु 
र र्वनियोन्त्ित बिेट लन्त्क्षत उदे्दश्य अिरुूप खचि गिि िसकेमा सो को न्त्िम्मेवारी निकाय प्रमखु, र्वभागीय 
मन्त्री र लेखा उत्तरदायी अनधकृतले नलिपुिे उल्लेख भएकोमा सोअिसुार न्त्िम्मेवारी र िवाफदेर्हताको 
पालिा भएको देन्त्खएि । ऐिको व्यवस्थाअिरुूप न्त्िम्मेवारी र िवाफदेर्हता वहि गरी आनथिक अिशुासि 
कायम गराउिपुदिछ । 

85. लेखापरीक्षण - आनथिक कायिर्वनध तथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐि, २०७६ को दफा ३५ मा प्रत्येक 
कायािलयले सबै प्रकारका आय व्यय तथा कारोबारको तोर्कएबमोन्त्िमको लेखा र र्वत्तीय र्ववरण पेस 
गरी महालेखापरीक्षकको कायािलयबाट अन्त्न्त्तम लेखापरीक्षण गराउिपुिे व्यवस्था छ । िेपाल सरकारको 
र्वकास सहायता िीनत 2071 को दफा 2.2.9 मा पनि र्वकास सहायता रार्ष्ट्रय बिेट प्रणाली माफि त ्
पररचालि गररिे कुरा उल्लेख छ । िामीण पहुिँच कायिक्रम तेस्रो चरण पररयोििा, मगुलेु उि 
कायिक्रमको लानग र्वनियोिि भएको रू.७० करोड ४8 लाख र प्रदेश िं. १ सरकार आनथिक मानमला 
तथा योििा मन्त्रालयको वार्षिक प्रनतवेदिअिसुार माचि २०२० देन्त्ख ििु २०२१ सम्म प्राप्त हिेु रू.३० 
करोड ५९ लाख ८८ हिारमध्ये यो वषि रू.३ करोड ५० लाख ५० हिार खचि भएको उल्लेख 
गरेकोमा सम्झौताअिसुार उि रकमको लेखापरीक्षण गराएको छैि । 
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लेखापरीक्षण बरेुिू 
• यो वषिको बेरुिू - प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कायािलय, अन्त्य संस्था र सनमनततफि को 

२०७७।७८ को लेखापरीक्षण रकम र बेरुिू अङ्क निम्िािसुार रहेको छः 
(रू.लाखमा) 

प्रदेश 
लेखापरीक्षण गररएको 

कायािलय संख्या 
लेखापरीक्षण रकम 

कुल बेरुिू 
रकम  

पेस्की बाहेक बेरुिू 
रकम 

बेरुिू प्रनतशत 
पेस्की बाहेक 
बेरुिू प्रनतशत 

प्रदेश िं.१ 202 ४५५९१८ १६२८६ १४८१८ ३.५६ ३.२५ 
मधेश १३9 ३९२८८६ २१३०६ १७८८५ ५.४२ ४.५५ 
वाग्मती 199 683080 १०९४४ ८५०८ १.६0 १.२४ 
गण्डकी १६७ ४०5554 ५१५४ ४३३२ १.२७ १.०७ 
लनु्त्म्बिी १88 ५४३८४६ ६४२२ ६२२२ १.१८ १.१४ 
कणािली १५१ ३१०८९० १६०१8 १४१५४ ५.१५ ४.५५ 
सदूुर पन्त्िम १६३ ३५४९७९ ७७२1 ४८४२ २.१८ १.३६ 

िम्मा 1209 3147153 ८३८५1 ७०७६१ 2.66 2.25 

उपयुिि तानलकाअिसुार सबभन्त्दा बढी बेरुिू मधेश प्रदेशको 4.55 प्रनतशत र सबैभन्त्दा कम 
बेरुिू लनु्त्म्बिी प्रदेशको १.14 प्रनतशत रहेको छ । 

• अद्यावनधक बेरुिू - प्रदेश सरकार मातहत सरकारी कायािलय, अन्त्य संस्था र सनमनततफि को गत 
वषिसम्मको बािँकी बेरुिू रू.१२ अबि 99 करोड 13 लाख रहेकोमा सम्परीक्षणबाट रू.1 अबि 72  
करोड 46 लाख फस्यौट भई रू.11 अबि 26 करोड 67 लाख बािँकी रहेको र यो वषि रू.8 अबि 
38 करोड 5१ लाख थप भई अद्यावनधक बेरुिू रू.19 अबि 65 करोड 18 लाख रहेको छ। सो 
रकममा रू.4 अबि 10 करोड 7 लाख पेस्की रहेको छ । यससम्बन्त्धी प्रदेशगत र्ववरण देहायबमोन्त्िम 
छ:  

(रू.लाखमा) 

प्रदेश 
गत सम्मको 

बािँकी 
सम्पररक्षण बािँकी यो वषिको थप 

चौथो प्रनतवेदि 
सम्मको बािँकी 

बेरुिू बािँकीमध्ये 
पेस्की 

प्रदेश िं.१ २५१४३ ३३९६ २१७४७ १६२८६ ३८०३३ 6986 
मदेश ३६८९२ १३६३ ३५५२९ २१३०६ ५६८३५ १२१९३ 
वाग्मती १३८५० १५८९ १२२६१ १०९४४ २३२०५ ४६२० 
गण्डकी १५३९७ २६५३ १२७४४ ५१५४ १७८९८ 7076 
लनु्त्म्बिी १३२१२ २५६६ १०६४६ ६४२२ १७०६८ ९१७ 
कणािली १३११6 ११४7 ११९69 १६०१8 २७९८7 ५४५९ 
सदूुर पन्त्िम १२३०३ ४५३२ ७७७१ ७७२1 १५४९२ ३७५६ 

िम्मा १२९९१3 १७२४6 ११२६६7 ८३८५1 १९६५18 41007 
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स्थानीय तह 

जनताको सबैभन्दा नजजकको सरकारको रूपमा स्थानीय तहको गठन भई संर्वधान बमोजजम कानून  
तनमािण गने, स्थानीय बातसन्दाको आवश्यकता, माग र प्राथतमकताका आधारमा योजना तजजिमा गने, आतथिक स्रोत 
साधनको अनजमान, व्यवस्थापन र स्रोतको दक्षतापूणि उपयोग गने, सहभातगतात्मक तवरले र्वकास तनमािण सञ्चालन 
गने र स्वातमत्वबोध गराउने, जिक्षा, स्वास््य, कृर्ष, पिजपालन तथा वन व्यवस्थापन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, 
स्थानीय सेवा प्रवाह, साविजतनक जग्गा संरक्षण र स्थानीय र्ववाद समाधान गने, आफूले गरेका काम कारबाहीको 
त्याङ्क तथा अतभलेख राख्न ेलगायतका कायिहरू स्थानीय तहबाट सम्पादन भइरहेका छन ्। 

नेपालको संर्वधानको अनजसूची-८ मा व्यवस्था भएका स्थानीय तहका एकल अतधकार एवं अनजसूची-९ 
मा भएको साझा अतधकारले पररलजक्षत गरेका कायिसम्पादन गनि स्थानीय तहहरुबाट कानून  तनमािण, आतथिक 
तथा मानवीय स्रोत व्यवस्थापन एवं पररचालन गरी स्थानीय तहमाबाट सेवा प्रवाह गनि सजरूवात भएको छ । 
स्थानीय तहका पदातधकारीको पर्हलो कायिकाल पजरा भई २०७९।१।३० मा दोस्रो कायिकालको लातग तनवािचन 
सम्पन्न भई हाल नयााँ पदातधकारीले स्थानीय तहको जजम्मेवारी सम्हालेका छन ्। स्रोतको आङ्कलन, राजस्व 
सङ्कलन, र्वकास तनमािण एवं सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको र्वश्लषेण गदाि कानून  
तनमािण र सोको पररपालना, जजम्मेवारी र जवाफदेर्हता वहन, साविजतनक सम्पजि र स्रोतको उपयोग, साविजतनक 
तनमािण, सेवा प्रवाह र प्रततवेदन प्रणालीमा सजधार गरी र्विीय अनजिासन पालना गराउन ध्यान ददनजपने देजखएको 
छ ।  

आन्तररक आय एवं राजस्वको प्रक्षेपण यथाथिपरक नरहेको, आन्तररक आयस्रोतको पर् याप्त आधारबेगर 
राजस्व छजट ददएको, राजस्व बक्यौता असजली लक्ष्य अनजसार नभएको, बजेट अनजिासनको पालना नभएको, बजेट 
अबण्डा राखेको, खचि गरेपतछ वषािन्तमा अनजमोदन गरेको, प्रिासतनक खचिमा तमतव्यर्यता नआएको, अनजदानको 
बचत रकम र्फताि नगरेको, अनजत्पादक तथा र्वतरणमजखी कायिक्रममा खचि गरेको, आयोजनाको प्राथतमकीकरण 
नगरी योजना सञ्चालन गरेको, संघीय तथा प्रदेि सरकारबाट प्राप्त अनजदान रकमबाट सवारी साधन खररद गरेको 
आयोजनाहरुको लागत अनजमान तथा र्वस्ततृ पररयोजना प्रततवेदन तयारीमा परामििदाता मातथ तनभिरता रहेको, 
जर्टल संरचनाको कायि पतन उपभोक्ता सतमततबाट गराएको, जनसहभातगता नजजटेको, साधन स्रोत एवं सम्पजिको 
अतभलेख नराखेको, लेखाङ्कन, प्रततवेदन र आन्तररक तनयन्रण प्रणाली कमजोर रहेको, आन्तररक लेखापरीक्षण 
समयमा हजन नसकेको, बेरूजू फस्यौटमा तदारूकता नदेखाएको लगायतका व्यहोरा यो वषि पतन लेखापरीक्षणबाट 
देजखएका छन ्। प्रचतलत कानून  अनजसार कायिसम्पादन गरी स्थानीय तहबाट प्रदान गने कायिमा सजधार गरी 
सेवामा प्रभावकाररता ल्याउनजपदिछ।  

• संवैधातनक र कानूनी व्यवस्था 
1. संवैधातनक र कानूनी व्यवस्था - नेपालको संर्वधानको धारा २१४ बमोजजम स्थानीय तहको कायिकाररणी 

अतधकार संर्वधान र संघीय कानून को अधीनमा रही गाउाँपातलका वा नगरपातलकामा तनर्हत हजने र धारा 
२२१ मा व्यवस्थापकीय अतधकार गाउाँ सभा र नगर सभामा रहने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार 
सञ्चालन ऐन, २०७४ अनजसार स्थानीय तहको िासन व्यवस्थाको सामान्य तनदेिन, तनयन्रण र सञ्चालन 
गने अतभभारा गाउाँपातलका र नगरपातलकाको हजने उल्लेख छ ।  
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2. काम, कतिव्य र अतधकार - संर्वधानको अनजसूची-८ मा उल्लेख भए अनजसार स्थानीय तहको अतधकार क्षेर 
अन्तगित स्थानीय कर, दस्तजर, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीयस्तरका र्वकास आयोजना, आधारभतू र 
माध्यतमक जिक्षा, आधारभतू स्वास््य र सरसफाई, स्थानीय, ग्रामीण तथा कृर्ष सडक र तसाँचाइ, कृर्ष 
तथापिजपालन, ज्येष्ठ नागररक, अिक्तहरूको व्यवस्थापन, नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफ.एम. सञ्चालन 
लगायतका र्वषय रहेका छन ्। सोबाहेक स्थानीय तहले संघ तथा प्रदेिसाँगको सहकायिमा प्रयोग गने साझा 
अतधकार संर्वधानको अनजसूची-९ मा उल्लेख छ । संघ वा प्रदेिले संर्वधान तथा प्रचतलत कानून बमोजजम 
आफ्नो अतधकार क्षेरतभरको कज नै र्वषय स्थानीय तहलाई कानून  बनाई तनक्षेपण गनिसक्ने समेत व्यवस्था 
छ।  

3. स्थानीय तहको संरचना - कज ल ७५३ स्थानीय तहमध्ये प्रदेि नं.१ मा १३७, मधेि प्रदेिमा १३६, 
वागमती प्रदेिमा ११९, गण्डकी प्रदेिमा ८५, लजजम्बनी प्रदेिमा १०९, कणािली प्रदेिमा ७९ र 
सजदूरपजिम प्रदेिमा ८८ स्थानीय तह रहेका छन ्। गाउाँपातलकामा ५ देजख १५ सम्म वडा तथा 
नगरपातलकामा ९ देजख ३५ सम्म वडा रहने गरी स्थानीय तहको गठन हजने व्यवस्था छ । स्थानीय 
तहको संख्या सीमाना, जनसंख्या, भगूोल, प्रिासतनक सजगमता, पूवािधार र्वकासको अवस्था, आतथिक 
सक्षमता, प्राकृततक स्रोत साधनको उपलब्धता र भार्षक सांस्कृततक तथा सामजदार्यक बनौटको आधारमा 
६ महानगरपातलका, ११ उप-महानगरपातलका, २७६ नगरपातलका र ४६० गाउाँपातलका रहेका छन ्
। 

4. कानून  तनमािण - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनजसार स्थानीय तहले आफ्नो 
अतधकारक्षेर तभरका र्वषयमा ऐन तथा सोको अधीनमा रही तनयम तनदेजिका, कायिर्वतध र मापदण्ड बनाई 
कायािन्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तह सञ्चालनको लातग संघीय मातमला तथा सामान्य 
प्रिासन मन्रालयले ३० नमूना कानून  उपलब्ध गराएको देजखन्छ । स्थानीय तहको लातग ४० भन्दा 
बढी कानून  आवश्यक पने अवस्था रहेको छ । स्रोत सङ्कलन र्वकास तनमािण तथा सेवा प्रवाहको लातग 
आवश्यक पने सबै कानून  स्थानीय तहले बनाएका छैनन ्। आवश्यकता अनजसारका कानून  बनाउन 
नसक्दा स्थानीय तहको कायिसम्पादन, सेवा प्रवाहमा समेत प्रभावकाररता आउनसकेको छैन । कायिसम्पादन 
र नततजा प्रातप्तका लातग आवश्यक कानून  तनमािणमा स्थानीय तह थप सर्क्रय हजनजपने व्यहोरा गत वषि 
औलँ्याइएकोमा यो वषि पतन जस्थतत यथावत ्छ । 

5. आतथिक कायिप्रणाली - संर्वधानको धारा २२८ देजख २३० सम्म स्थानीय तहको आतथिक कायिप्रणाली सम्बन्धी 
व्यवस्था छ । कानून बमोजजम बाहेक स्थानीय तहमा कज नै कर लगाउन, उठाउन र ऋण तलन नपाइने 
व्यवस्था छ । स्थानीय तहले आफ्नो अतधकार क्षरेतभरको र्वषयमा रार्िय आतथिक नीतत, पजाँजी र श्रमबजार, 
तछमेकी प्रदेि वा स्थानीय तहलाई प्रततकूल नहजने गरी कानून  बनाई कर लगाउनजपने व्यवस्था छ । स्थानीय 
तहमा एक स्थानीय सजञ्चतकोष रहने, सो कोषमा पातलकालाई प्राप्त हजने सबै प्रकारका राजस्व, नेपाल सरकार 
र प्रदेि सरकारबाट प्राप्त हजने अनजदान तथा पातलकाले तलएको ऋण तथा अनजदान रकम र आन्तररक रूपमा 
उठाएको राजस्व लगायतको रकम जम्मा हजने र स्थानीय कानून बमोजजम खचि गने उल्लेख छ । स्थानीय 
तहले प्रत्येक आतथिक वषिको राजस्व र व्ययको अनजमान सभामा पेस गनजिपने उल्लेख छ । राजस्व सङ्कलन 
र खचि व्यवस्थापनलाई व्यवजस्थत गनि स्थानीय तहहरूले आतथिक कायिर्वतध तथा र्विीय उिरदार्यत्वसम्बन्धी 
कानून  बनाउन बााँकी रहेको छ । आतथिक कारोवार सञ्चालन गने कायि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 
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२०७४ को व्यवस्था अनजसार गरेको देजखयो । र्विीय अनजिासन, जवाफदेर्हता र पारदजििता प्रविद्धन हजनेगरी 
आतथिक कारोबार सञ्चालन गनि तत्सम्बन्धी कानून बनाई लागू गनजिपदिछ । 

6. समन्वय - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०५ मा प्रदेि तथा स्थानीय तहले गने 
काम कारवाहीमा नीततगत सामञ्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीततक साझेदारी, साझा अतधकार क्षेरको 
प्रयोग, प्राकृततक स्रोत साधनको उपयोग र बााँडफााँट लगायतका अन्तर सम्बजन्धत र्वषयहरूमा समन्वय 
कायम गनि प्रदेि समन्वय पररषद् रहने व्यवस्था छ । सबै प्रदेिले प्रदेि समन्वय पररषद्को बैठक 
सम्पन्न गरे पतन प्रदेि सरकारले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गनजिपने साना योजनाहरू आफैँ ले सञ्चालन 
गरेको, स्थानीय तहले गने कायिको लातग समेत प्रदेिस्तरका कायािलय स्थापना गरेको, स्थानीय तहले 
राजस्व बााँडफााँट गरी पठाउनजपने सबै रकम प्रदेि सरकारलाई नपठाएको लगायतको जस्थतत देजखएको 
छ । साझा अतधकार सूचीमा रहेका कायिको कायिसम्पादनमा प्रभावकाररता ल्याउन र र्वकास तनमािणमा 
सन्तजलन कायम गनि तनयतमत रूपमा प्रदेि समन्वय पररषद्को बैठकबाट तनणिय गराई आफ्नो 
कायिसम्पादनमा सहजता आउने गरी प्रदेि सरकार र स्थानीयतहबीच समन्वय कायम गनजिपदिछ  । 

• र्विीय र्ववरण 
7. समग्र आय व्यय - महालेखा तनयन्रक कायािलयबाट प्रापप्त एकीकृत वार्षिक आतथिक र्ववरण अनजसार 

यो वषि ७५३ स्थानीय तहहरूको कज ल बजेट रू.५ खबि ३२ अबि ९८ करोड ३७ लाख रहेको छ । 
सो मध्ये संघ र प्रदेिबाट हस्तान्तरण भएको अनजदान रू.३ खबि 8 अबि 60 करोड 33 लाख, संघ र 
प्रदेि सरकारको राजस्व बााँडफााँटबाट रू.73 अबि 40 करोड, आन्तररक आयबाट रू.३५ अबि ६२ 
करोड ७३ लाख र  गत वषिको मौज्दात रू.७५ खबि ३७ अबि ३३ लाख समेत रू.४ खबि ९३ अबि 
३९ लाख आय प्राप्त गरेको देजखन्छ । प्राप्त आयबाट रू.३ खबि ९१ अबि ४३ करोड ६३ लाख खचि 
गरी रू.१ खबि १ अबि ५६ करोड ७६ लाख मौज्दात रहेको छ । यस सम्बन्धी प्रमजख व्यहोरा 
तनम्नानजसार छन:्  

7.1. महालेखा तनयन्रक कायािलयले पेस गरेको आय-व्यय र्ववरणमा संघीय मन्रालय/तनकाय ११ मा 
र्वतनयोजन भई स्थानीय तहलाई अजख्तयारी एवं तनकासा ददएको रू.७८ अबि ७८ करोड ४७ लाख र 
पातलकाहरुले सञ्चालन गरेका र्वतभन्न कोषहरुको प्रातप्त रू.२० अबि ७३ करोड ७३ लाखलाई स्थानीय 
तहको समग्र आय-व्ययको र्ववरणमा समावेि गरेको देजखएन । सो रकम समावेि गदाि स्थानीय तहको 
समग्र आय रू.६ खबि ३२ अबि ५० करोड ८७ लाख र व्यय रू.४ खबि ९० अबि ९५ करोड ८३ 
लाख हजन आउाँछ । सबै कारोबारलाई समेटेर एकीकृत आय-व्यय र्ववरण तयार गनजिपदिछ । 

7.2. यो वषि लेखापरीक्षण भएका ७४४ स्थानीय तहको देहायअनजसार कज ल बजेट रू.५ खबि ९७ अबि ४8 
करोड ५1 लाख रहेको छ । कज ल बजेटमध्ये रू.४ खबि ८७ अबि ८8 करोड 17 लाख (८१.६5 
प्रततित) खचि भएको छ । कज ल खचिमध्ये चालज खचि रू.२ खबि ५० अबि ६४ करोड 17 लाख 
(५१.३७ प्रततित), पजाँजीगत खचि रू.१ खबि ६० अबि ३2 करोड ५8 लाख (३२.८६ प्रततित) र 
र्विीय व्यवस्था तथा अन्यतफि  रू.७६ अबि ९1 करोड ४2 लाख (१५.७७  प्रततित) खचि भएको 
छ। यो वषि लेखापरीक्षण भएका ७४४ स्थानीय तहको २०७७।७८ को कज ल आन्तररक राजस्व 
रू.३५ अबि २8 करोड 5६ लाख, संघ तथा प्रदेि सरकारबाट राजस्व बााँडफााँट रू.६९ अबि १ करोड 
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६९ लाख, गत वषिको मौज्दात रू.९१ अबि ७7 करोड 38 लाखसमेत आन्तररक स्रोततफि  रू.१ खबि 
९६ अबि 7 करोड 63 लाख प्राप्त भएको छ । 

(रू. लाखमा) 

स्थानीय तह 
ले.प.गररएका 
स्थानीय तह 

सजरू 
मौज्दात 

संघीयबाट 
अनजदान 

प्रदेिबाट 
अनजदान 

राजस्व 
बााँडफााँट 

आन्तररक 
आय 

अन्य 
आय 

कज ल आय चालज खचि 
पजाँजीगत 
खचि 

र्विीय 
व्यवस्थापन 
तथा अन्य 

खचि 

कज ल खचि 
मौज्दात 
बााँकी 

प्रदेि नं १ 137 112289 532389 33449 118204 44960 112165 953456 437916 259546 115724 813186 140270 

मधेि 128 179935 468526 25211 108262 24901 148374 955209 396174 277157 107843 781174 174036 

वागमती 119 335857 492586 68537 168457 183709 189460 1438606 475297 377989 153690 1006975 431630 

गण्डकी 85 81682 339889 19186 62411 38757 67479 609404 286695 146457 73826 506979 102425 

लजजम्बनी 109 115827 467599 53539 116742 40078 143513 937298 384218 254666 157778 796662 140636 

कणािली 78 39660 265547 27162 46364 6163 91505 476401 216241 126012 89047 431300 45102 

सजदूरपजिम 88 52488 369440 25980 69729 14288 72552 604477 309876 161431 71234 542541 61936 

जम्मााः 744 917738 2935976 253064 690169 352856 825048 5974851 2506417 1603258 769142 4878817 1096035 

कज ल खचिको ३२.८६ प्रततित मार पजाँजीगत खचि भएको र चालज खचि आन्तररक आय र राजस्व 
बााँडफााँटको 2.40 गजणा रहेको छ । यसजस्थततले अन्तरसरकारी र्वि व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को 
दफा २१ (4) बमोजजम स्थानीय तहले आफज ले उठाएको राजस्व र राजस्व बााँडफााँटबाट प्राप्त हजने 
रकमबाट प्रिासतनक खचि पजग्ने गरी राजस्व तथा व्ययको अनजमान पेस गनजिपने प्रावधानको पालना 
हजनसकेको छैन ।  

8. घटी जजम्मेवारी - स्थानीय तहहरूले प्रातप्त र भ जक्तानीको एकीकृत वार्षिक प्रततवेदन तयार गदाि गत वषिको 
मौज्दात यस वषि जजम्मेवारी सानजिपदिछ । जजम्मेवारी साने क्रममा फरक परेमा सोको पजष्ट्याइाँ उल्लेख 
गनजिपदिछ । यो वषि १67 स्थानीय तहले रू.2 अबि 27 करोड 39 लाख 1९ हजार घटी जजम्मेवारी 
सारेकोमा कारण खजलाएका छैनन ्। घटी जजम्मेवारीको कारण यर्कन गरी आय लेखांकन गनजिपदिछ ।  

9. बैङ्क र्हसाब तमलान - स्थानीय तहहरूले मातसक रूपमा से्रस्ता र बैङ्क खाताको र्हसाब तमलान गरी 
म.ले.प.फा.नं. २१२ को ढााँचामा बैङ्क र्हसाब तमलान र्ववरण तयार गनजिपनेमा स्थानीय तहले यस्तो 
र्ववरण तयार गरेका छैनन ्। यो वषि 82  स्थानीय तहले से्रस्तामा उल्लेख गरेको बैङ्कमा रू.68 
करोड 4३ लाख १4 हजार घटी मौज्दात रहेको देजखएको छ । बैङ्क र्हसाब तमलान र्ववरण तयार 
गरी फरक परेको सम्बन्धमा छानतबन गरी र्हसाब यर्कन गनजिपदिछ ।  

• योजना तजजिमा, बजेट तथा कायिक्रम 
10. आवतधक योजना तजजिमा - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजजम गाउाँपातलका 

तथा नगरपातलकाले आफ्नो अतधकार क्षेरतभरको र्वकासका लातग आवतधक योजना बनाई लागू गनजिपनेमा 
अतधकांि स्थानीय तहले आवतधक योजना तयार गरेका छैनन ्। आवतधक योजना तयार गने स्थानीय 
तहहरूले पतन वार्षिक बजेट तथा कायिक्रम तयार गदाि आवतधक योजनाामा समावेि भएका दीघिकालीन 
र्वषयलाई भन्दा सालवसाली र्वषयहरूमा ध्यान केजन्ित गरेको देजखन्छ । स्थानीय तहको एकीकृत, 
समानजपाततक र ददगो र्वकासका लातग आवतधक योजना तजजिमा गरी कायािन्वयन गनजिपदिछ। 

11. वार्षिक योजना तथा बजेट तजजिमा - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहले आफ्नो 
अतधकार क्षेरतभर रही आतथिक अतधकारसम्बन्धी र्वषयमा कानून  बनाउने, वार्षिक बजेट, नीतत तथा 
योजना तयार गने र त्यसको कायािन्वयन गने व्यवस्था छ ।स्थानीय तहहरूले बजेटको पूवि तयारी, 
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सीमा, र्वषयगत क्षेर, स्रोत अनजमान र आयोजना प्राथतमकीकरणका आधारमा बजेट तजजिमा गदाि 
प्राथतमकताक्रम तनधािरण नगरेको र बजेट तजजिमा गनजिपूवि भौगोतलक, सामाजजक, आतथिक तथा पूवािधार 
लगायतका क्षेरको यथाथि जस्थतत देजखने प्रोफाइल तयार गरी साविजतनक गरेको देजखाँदैन । योजना 
तजजिमा, कायािन्वयन, अनजगमनमा स्थानीय तहको सहभातगता सजतनजित हजने गरी कायिक्रम सञ्चालन गने 
कायि हजनसकेको छैन ।  

त्यस्तै सोही ऐनमा आन्तररक आय, राजस्व बााँडफााँटबाट प्राप्त हजने रकम, अनजदान, ऋण र 
अन्य आयको प्रक्षेपण र सन्तजतलत र्वतरणको खाका तथा बजेट सीमा तनधािरण गनि ४ सदस्यीय स्रोत 
अनजमान तथा बजेट सीमा तनधािरण सतमतत रहने व्यवस्था छ । सो सतमततले ऐनको दफा ६७ बमोजजम 
आगामी वषिको बजेट, कायिक्रम, सीमा, छनोट लगायतको प्रर्क्रयालाई सभामा पेस गरी योजना तजजिमा 
एवं कायािन्वयन गनजिपनेमा लेखापरीक्षण गररएका सबै स्थानीय तहले तद्अनजसार गरेको देजखएन । त्यस्तै 
यो वषि मधेि प्रदेिका ३२, प्रदेि नं.१ र बागमतीका २/२ तथा सजदूरपजिमको १ समेत ३७ ले 
२०७७ काततिक मसान्तसम्म पतन २०७७।७८ को बजेट तथा पाररत गरेको देजखएन । उजल्लजखत 
र्वषयहरू सभामा पेस गने, सभाबाट अनजमोदन भएपतछ अतभलेख राखी कायािन्वयन गनजिपदिछ । 

12. स्रोतको अनजमान तथा बजेट - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६, ६७ र ७१ 
बमोजजम वार्षिक आय-व्ययको प्रक्षपेण, र्वतरणको खाका र बजेट सीमातभर रही तयार गरेको अनजमान 
कायिपातलकाबाट स्वीकृत गरी प्रत्येक वषिको आषाढ १० तभर सभामा पेस गरी सोही मर्हनाको 
अनत््यसम्म बजेट पास गररसक्नजपने व्यवस्था छ । यो वषि संघ तथा प्रदेिबाट प्राप्त हजने राजस्व बााँडफााँट 
तथा र्विीय हस्तान्तरण लगायत आन्तररक स्रोततफि को बजेट तथा कायिक्रम बनाउाँदा बेग्लाबेग्लै 
स्रोतगत खचि देजखने गरी बजेट तयार गरेको देजखएन । राजस्व बााँडफााँट, र्विीय समानीकरण र 
आन्तररक स्रोत सबै रकमलाई एउटै बास्केटमा राखी बजेट तथा कायिक्रमको प्राथतमकता तनधािरण नगरी 
चालज तथा पजाँजीगत प्रकृततको कायिमा खचि गरेको छ । स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी प्रक्षेर्पत 
स्रोत र साधनको सन्तजतलत र्वतरणको खाकाको आधारमा बजेटको बााँडफााँट गनजिपदिछ  ।  

13. मध्यमकालीन खचि संरचना - अन्तरसरकारी र्वि व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ मा स्थानीय 
तहले साविजतनक खचिको र्ववरण तयार गदाि आगामी तीन वषिमा हजने खचिको प्रक्षेपणसर्हत प्रस्तार्वत 
योजनाको उदे्दश्य, खचि छजटयाउन आवश्यकताको पजष्ट्याइाँ, योजना कायािन्वयन हजन सक्ने आतथिक वषि र 
त्यसपतछका दजई आतथिक वषिमा योजना लागू गनि आवश्यक पने खचिको र्ववरण, खचि व्यहोने स्रोत, 
प्रततफल र उपलजब्धको प्रक्षेपण, योजनाको मध्यम अवतधको खचिको रणनीतत र त्यसको वार्षिक खचिसाँगको 
तादात्म्यता, गत आतथिक वषिमा छजयाइएको खचिअनजसार लक्ष्य हातसल भए नभएको यथाथि र्ववरणसर्हत 
मध्यकालीन खचि संरचना तयार गनजिपने व्यवस्था छ । स्थानीयतहहरूले सो बमोजजम मध्यमकालीन खचिको 
संरचना तयार गनि बााँकी रहेको देजखयो । ऐनमा व्यवस्था भएबमोजजम मध्यमकालीन खचि संरचना तयार 
गनजिपदिछ। 

14. दार्यत्व भ जक्तानी - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा आगामी आतथिक वषिको योजना 
तथा कायिक्रम र आय व्ययको अनजमातनत र्ववरण खजलाउनजपने उल्लेख छ । योजना तथा कायिक्रम र 
भ जक्तानी बााँकीको र्ववरण बेगर स्थानीय तह १९6 ले गतवषिको दार्यत्व अन्तगित रू.४ अबि १६ करोड 



खण्ड - ३: स्थानीय तह 

 648 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ंवार्षिक प्रततवेदन, २०७९ 

22 लाख खचि गरेकाा छन ्। चालज वषिको कायिक्रमलाई असर पने गरी दार्यत्व तसजिना गने र पतछल्ला 
वषि भ जक्तानी गने पद्धततमा तनयन्रण गनजिपदिछ । 

15. अबण्डा बजेट - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा बजेट तथा कायिक्रमको प्राथतमकीकरण गरी 
स्रोत अनजमान तथा सीमा तनधािरणका आधारमा अबण्डा नराखी आय-व्ययको अनजमान पेस गनजिपने व्यवस्था 
छ । यो वषि २३3 स्थानीय तहले रू.४ अबि ७3 करोड 33 लाख 67 हजार अबण्डा राखी बजेट 
तथा कायिक्रम स्वीकृत गरेका छन ्। अबण्डा रकम कायिपातलकाको तनणियबाट पतछ बााँडफााँट गरी 
पटके आयोजना र कायिक्रममा खचि हजने एवं र्विीय अनजिासन पालना नहजने लगायतका अवस्था रहेको 
छ । अबण्डा राखी खचि गने कायिमा तनयन्रण गनजिपदिछ । 

16. र्वद्यजतीय लेखा प्रणालीको प्रयोग - स्थानीय तहको कोष सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रततवेदन प्रणालीमा 
एकरुपकता र िजद्धता कायम गनि स्थानीय सजञ्चत कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सजर) प्रयोग गने व्यवस्था 
महालेखा तनयन्रकले तमलाएको छ । संघीय तथा प्रदेि अनजदानलाई स्थानीय तहहरुले सजरमा समावेि 
गरे तापतन राजस्व प्रातप्त ७४२ स्थानीय तहले धरौटीको र्ववरण ६३८ स्थानीय तहले मार सजरमा 
प्रर्वर्ि गरेको देजखयो । सबै कारोबारलाई प्रणालीमा आवद्ध गराई एकरुपकता र सजद्धता कायम 
गनजिपदिछ। 

• आन्तररक स्रोत पररचालन  
17. राजस्व पररचालन - महालेखा तनयन्रक कायािलयले तयार गरेको एकीकृत वार्षिक आतथिक र्ववरण अनजसार 

स्थानीय तहहरूले यो वषि आन्तररक आयबाट रू.२ खबि ३ अबि 17 करोड 94 लाख प्राप्त गने अनजमान 
गरेकोमा रू.१ खबि ८४ अबि ६५ करोड २७ लाख (९०.88 प्रततित) प्राप्त गरेको छ । सोमध्ये गत 
वषिको मौज्दात रू.75 अबि 6३ करोड, राजस्व बााँडफााँटबाट रू.७३ अबि ४० करोड र आन्तररक श्रोतबाट 
रू.३५ अबि 62 करोड 73 लाख प्राप्त भएको छ । नेपाल सरकारको अनजदानसमेतको कज ल प्रातप्त रू.४ 
खबि ९३ अबि ३९ लाखमध्ये स्थानीय तहको यस वषिको आन्तररक स्रोतको आय ६.२2 प्रततित मार 
देजखएको छ । राजस्व तथा िजल्कको दायरा र्वस्तार एवं पजनरावलोकन गरी आन्तररक स्रोत पररचालनमा 
ध्यान ददनजपदिछ ।  

महालेखा तनयन्रक कायािलयले गत वषिको र्विीय र्ववरणमा बैङ्क मौज्दात रू.८१ अबि ३५ करोड 
बााँकी देखाएकोमा यो वषि रू.७५ अबि ६३ करोड मार जजम्मेवारी सारेकोले देखाएकोले रू.५ अबि ७२ 
करोड फरक परेको सम्बन्धमा र्हसाब तमलान गनजिपदिछ । 

18. बक्यौता असजली - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद-९ मा र्विीय अतधकार क्षेर अन्तगित 
र्वतभन्न कर तथा िजल्क लगाउने र आय ठेक्काबापत बक्यौता रकमसमेत असजली गने व्यवस्था छ । यो वषि 
३२ स्थानीय तहबाट रू.२६ करोड २५ लाख ६१ हजार असजल गनि बााँकी रहेको र सोको लगत तयार 
गरेका छैनन ्। बक्यौता राजस्वको लगत तयार गरी असजलीको कायियोजना बनाई कायािन्वयन गनजिपदिछ ।  

19. राजस्व छजट - स्थानीय तहहरूले ढजङ्गा, तगट्टी, बालजवा सङ्कलन तथा तबक्री गनि ठेक् का बन्दोबस्त गरेकोमा 
कोतभड-१९ महामारी लगायतको कारण कायिपातलका एवं सभाको तनणियको आधारमा यो वषि ५६ स्थानीय 
तहले रू.२३ करोड ३१ लाख ३७ हजार राजस्व छजट प्रदान गरेका छन ्। ठेक् का सम्झौता गदाि दैतनक 
सङ्कलन गनि सक्ने पररमाण नखजलाएको, सङ्कलन र तबक्री गरेको अतभलेख नराखेको, ठेक् का अवतधमा सम्झौता 
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बमोजजमको पररमाण सङ्कलन गनि नसकेको आधार स्पि नगरी सम्झौता पिात ्राजस्व छजट ददएको औजचत्यपूणि 
देजखएन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 मा दहिर र बहिरको राजस्व छजट सम्बन्धमा प्रि 
व्यवस्था नभएकोले प्रदेि कानून  अनजसार राजस्व छजट सम्बन्धी तनणिय गनजिपनेमा स्थानीय तहहरूले 
तनणिय गरी राजस्व छजट ददएको कानूनसम्मत देजखएन । कानून मा सजधार गरी पटके तनणियको आधारमा 
छजट ददने र्वषयमा तनयन्रण गनजिपदिछ ।  

• कर कट्टी तथा दाजखला 
20. भ जक्तानीमा कर - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भ जक्तानीमा अग्रजाम कर कट्टी गरी 

दफा ९० बमोजजम राजस्व दाजखला गनजिपने व्यवस्था छ । यो वषि ३७8 स्थानीय तहले तनयमानजसार 
रू.8 करोड 85 लाख 74 हजार अग्रजाम कर कट्टी नगरेको तथा कट्टी गरेकोमा पतन दाजखला 
नगरेकोले कर रकम सज चत कोष दाजखला गनजिपदिछ । 

21. कर बीजक - मूल्य अतभवरृ्द्ध कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमोजजम मूल्य अतभवरृ्द्ध करमा दताि भएका 
फमिसाँग कर बीजक तलई खररद गनजिपने व्यवस्था छ । रीतपूकि कको कर बीजकबेगर सामान खररद गरी  २१3 
स्थानीय तहले रू.9 करोड 62 लाख 58 हजार खचि लेखेका छन ्। त्यस्तै २३५ स्थानीय तहले मूल्य 
अतभवरृ्द्ध करमा नन-्फाइलर रहेकालाई रू.१५ करोड 5 लाख ८9 हजार भ जक्तानी गरेका छन ्। कानून को 
पालना नगरी खररद गने कायिमा तनयन्रण गरी भ जक्तानी मूल्य अर्ववरृ्द्ध कर समायोजन भएको प्रमाण पेस 
गनजिपदिछ ।  

22. मूल्य अतभवरृ्द्ध कर - स्थानीय तहहरूले प्राकृततक स्रोतको तबक्रीको लातग ठेक्का व्यवस्थापन गदाि तबक्री 
मूल्यमा लाग्ने मूल्य अतभवरृ्द्ध कर असजल गनजिपनेमा ११७ स्थानीय तहले रू.२8 करोड 10 लाख ४८ 
हजार असजल गरेका छैनन ्। उक्त कर रकम असजल गरी सम्बजन्धत राजस्व खातामा दाजखला हजनजपदिछ।  

मूल्य अतभवरृ्द्ध कर तनयमावली, २०५३ को तनयम ६(ग) मा ठेक्का वा करारअन्तगितको भ जक्तानीमा 
मूल्य अतभवरृ्द्ध कर रकमको ५० प्रततित(२०७८ जेष्ठ १६ पतछ ३० प्रततित) कट्टी गरी सम्बजन्धत राजस्व 
िीषिकमा र बााँकी रकम सम्बजन्धत फमिलाई भ जक्तानी ददनजपने उल्लेख छ । यो वषि  २३7 स्थानीय तहले 
ठेक्का करारको भ जक्तानीमा मूल्य अतभवरृ्द्ध कर रू.१३ करोड १४ लाख 88 हजार कट्टा नगरी सम्बजन्धत 
फमिलाई भ जक्तानी ददएको छ । उक्त मूल्य अतभवरृ्द्ध कर दाजखला भएको प्रमाण पेस गनजिपदिछ ।  

• अनजदान प्रातप्त तथा र्फताि 
23. अनजदान - महालेखा तनयन्रक कायािलयबाट प्राप्त र्विीय र्ववरण अनजसार अनजदानतफि  संघीय तथा प्रदेि 

सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको अनजदानको ३ वषिको अवस्था देहाय अनजसार रहेको छ: 

(रू.लाखमा) 

आतथिक वषि समानीकरण अनजदान सिति अनजदान र्विेष अनजदान 
समपजरक 
अनजदान जम्मा 

संघीय सरकारबाट प्राप्त     
२०७५।७६ ८५२८७९ १२५३४२७ २२७७० ३८५७३ २१६७६४९ 
२०७६।७७ ८९९६५२ १५०९९४१ ४८२८४ ४७५४० २५०५४१७ 
२०७७।७८ ८९९७३२ १८३३०२५ ५८३४१ ५०८८६ २८४१९८४ 
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आतथिक वषि समानीकरण अनजदान सिति अनजदान र्विेष अनजदान समपजरक 
अनजदान 

जम्मा 

प्रदेि सरकारबाट प्राप्त     
२०७५।७६ ४४२०१ ७९९४३ ९४४७ १८६२३ १५२२१४ 
२०७६।७७ ६२८०२ ८२७७२ २५८४८ ५७८१७ २२९२३९ 
२०७७।७८ ५३५७६ ८९४०९ ७४४७९ २७७२६ २४५१९० 

यस सम्बन्धी देजखएका व्यहोराहरू तनम्नानजसार छनाः  

23.1. उजल्लजखत त्याङ्क अनजसार स्थानीय तहहरूमा संघ तथा प्रदेिबाट प्राप्त हजने अनजदान क्रमिाः बढ्दै गएको 
छ। 

23.2. संघ तथा प्रदेि सरकारबाट प्राप्त हजने र्विीय अनजदान र राजस्व बााँडफााँटको पररचालन गने स्पि 
मागिदििन तयार नहजाँदा प्राप्त सबै रकम एउटै बास्केटमा राखी सोमा आन्तररक आयसमेत थप गरी बजेट 
तनमािण र खचि गरेका छन ्। स्रोतको कज िल र्वतनयोजन, प्रभावकारी कायािन्वयन र अपेजक्षत नततजा 
प्राप्त हजनेगरी स्रोतको स्रोतगत वगीकरणका आधारमा बजेट स्वीकृत गरी आतथिक कारोबार गने व्यवस्था 
तमलाउनजपदिछ।  

23.3. प्राकृततक श्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी रकमको तनजित प्रततित त्यस्तै प्रकारको प्राकृततक श्रोत संरक्षण र समग्र 
वातावरण संरक्षण कायिमा प्रयोग हजने अन्तरािर्िय असल अभ्यास रहे पतन स्थानीय तहहरूमा तद्अनजसार 
बजेट छजयाई खचि गने प्रर्क्रया अवलम्बन हजन बााँकी छ । 

23.4. खचिको आवश्यकता, उपलब्ध स्रोत, खचि गने क्षमतालगायतका सूचकाङ्कको आधारमा अनजदान 
बााँडफााँटको र्हस्सा तनधािरण गनजिपनेमा खचिको आवश्यकता तनधािरणसम्बन्धी मापदण्ड एवं तत्सम्बन्धी 
अध्ययन हजन नसकेकोले स्थानीयतहहरुको पूवािधार, सामाजजक सेवासम्बन्धी आवश्यकताको पर्हचान 
यथाथिपरक हजनसकेको छैन । स्थानीयतहहरुको खचिको आवश्यकता पर्हचान सम्बन्धी अध्ययन हजनजपदिछ 
। 

23.5. महालेखा तनयन्रक कायािलयले संघीय सरकारबाट स्थानीय तहलाई ददएको ििति समपजरक र र्विेष 
अनजदानको रकम खचि नभई बााँकी रहेको रू. 5 अबि ९१ करोड ६२ लाख संघीय सज चत कोषमा र्फताि 
हजनजपने देखाएको छ । त्यस्तै प्रदेि सरकारबाट स्थानीय तहहरुलाई उपलब्ध गराएको अनजदान मध्ये रू. 
५० करोड ५२ लाख ३२ हजार र्फताि गनि बााँकी छ । उक्त रकम र्फताि गरी सम्बजन्धत सजञ्चत कोषमा 
दाजखला हजनजपदिछ। 

• लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षण 
24. लेखापरीक्षण - यो वषि ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४४ स्थानीय तहको रू.९ खबि ९३ अबि ५९ करोड 

३१ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । यो वषि बक्यौता लेखापरीक्षणतफि  ५५ स्थानीय तहको 
आतथिक वषि २०७६।७७ को रू.५७ अबि ५० करोड 59 लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । 
तनयतमत र बक्यौतासमेत यो वषि रू.10 खबि 51 अबि 9 करोड ९० लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न 
भएको छ । प्रदेिगत स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सम्बन्धी र्ववरण अनजसूची-२१ मा छ । 
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25. बेरूजू फस्यौट र सम्परीक्षण - स्थानीय तहको बेरूजू फस्यौट र सम्परीक्षण सम्बन्धमा तनम्नानजसार 
देजखएको छाः 

25.1. लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० मा प्रत्येक गाउाँपातलका र नगरपातलकाले महालेखापरीक्षकको 
कायािलयबाट लेखापरीक्षण गराउनजपने, महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी सकेपतछ अलग 
अलग लेखापरीक्षण प्रततवेदन जारी गनि सक्ने र यसरी जारी भएको प्रततवेदन स्थानीय तहको प्रचतलत 
कानून  बमोजजम गाउाँसभा वा नगरसभामा पेस गरी छलफल गनजिपने व्यवस्था छ । अतधकांि स्थानीय 
तहहरूले यस सम्बन्धी कानून  तनमािण गनि बााँकी रहेकोले प्रततवेदन छलफल र बेरूजू असजल फस्यौट 
एवं तनयतमत गने कायिर्वतध सम्बन्धमा अस्पिता रहेको छ ।  

25.2. स्थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ को दफा २२ मा सभाले आफ्नो कायि प्रणालीलाई व्यवजस्थत गनि 
तनयमावली बनाई कज नै सदस्यको संयोजकत्वमा लेखा सतमतत लगायतका सतमतत गठन गनि सक्ने उल्लेख छ 
। यसरी गठन हजने लेखा सतमततको प्रमजख जजम्मेवारी महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रततवेदन उपर छलफल 
हजनजपनेमा सतमततको कायिक्षेर र जजम्मेवारी सम्बन्धमा स्पि नगरेकोले लेखा सतमतत गठन भई बेरूजू फस्यौट 
र कायिपातलकालाई तनदेिन ददने कायि गरी आतथिक अनजिासन पालनामा प्रभावकाररता आउनसकेको छैन । 

25.3. लेखापरीक्षण प्रततवेदनमा उजल्लजखत बेरूजू फस्यौटको सम्बन्धमा उल्लेख भएतापतन स्थानीय तहहरूले 
यस सम्बन्धी कायिर्वतध सर्हतको कानून नबनाएको अवस्थाले अतनयतमत बेरूजू फस्यौट गने सम्बन्धमा 
अस्पिता रहेको छ । कततपय स्थानीय तहहरूले लेखा सतमततमा छलफल गराई सभाबाट तनयतमत 
गरेको, कततपयले कायिपातलकामा छलफल गराई सोझै सभामा पेस गरी तनयतमत गरेको अवस्था छ । 
सभाले के-कस्ता बेरूजू तनयतमत गनि सक्ने भन्ने सम्बन्धमासमेत स्पि नभएकोले कानूनमा व्यवस्था 
नभएका सजर्वधा भ जक्तानी भई असजल गनजिपने देजखएका कानून  र्वपरीत राजस्व छजट ददएका बेरूजूसमेत 
तनयतमत गरी सम्परीक्षणको लातग पठाउने गरेका छन ्। 

स्थानीय तहले लेखा सतमततको गठन, कायिक्षरे, बेरूजू फस्यौटको र्वतध र प्रर्क्रयासमेत खजलाई 
स्पि कानूनी व्यवस्था गरी बेरूजू फस्यौटमा तदारूकता ल्याउनजपदिछ ।  

26. बेरूजू असजली - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा लेखापरीक्षण गराउने तथा बेरूजू 
फस्यौट गने, गराउने काम, कतिव्य र अतधकार प्रमजख प्रिासकीय अतधकृतको हजने व्यवस्था छ । यो वषि 
लेखापरीक्षणको क्रममा बढी भ जक्तानी गरेको, अग्रीम कर कट्टी नगरेको, संघीय सजञ्चतकोष दाजखला नगरेको 
लगायतका व्यहोरा औलँ्याइएपतछ २५४ स्थानीय तहले रू.49 करोड 25 लाख 51 हजार र प्रारजम्भक 
प्रततवेदन जारी गरेपतछ २६५ स्थानीय तहले रू.४२ करोड ४५ लाख ३७ हजारसमेत रू.91 करोड 70 
लाख 88 हजार असजली गरेका छन ्। गत र्वगत वषिको बेरूजू सम्परीक्षणको क्रममा 310 स्थानीय 
तहबाट रू.42 करोड 63 लाख 54 हजार असजल भई यो वषि कज ल रू.१ अबि ३४ करोड 34 लाख 
42 हजार असजल भएको छ । तलनददन पाउनेभन्दा बढी भ जक्तानीलाई न्यूनीकरण गनि आन्तररक तनयन्रण 
एवं दण्ड र पजरस्कारको व्यवस्थाका अततररक्त आन्तररक लेखापरीक्षणमासमेत प्रभावकाररता ल्याउनजपदिछ।  

27. लेखापरीक्षण बक्यौता - लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० अनजसार स्थानीय तहको लेखापरीक्षण 
महालेखापरीक्षकको कायािलयबाट गराउनजपने व्यवस्था छ । यो वषि देहायअनजसार मधेि प्रदेिका ८ 
तथा कणािली प्रदेिको १ समेत ९ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गनि बााँकी छ । 
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क्र.सं. प्रदेि स्थानीय तह जजल्ला क्र.सं. प्रदेि स्थानीय तह जजल्ला 
१ मधेि ब्रम्हपजरी गाउाँपातलका सलािही ६ मधेि नवराजपजर गाउाँपातलका तसराहा 
२ मधेि र्वष्ट्णज गाउाँपातलका सलािही ७ मधेि धोतबनी गााँउपातलका पसाि 
३ मधेि बलरा नगरपातलका सलािही ८ मधेि औरही गाउाँपातलका धनजषा 
४ मधेि सम्सी गाउाँपातलका महोिरी ९ कणािली तरप जरासजन्दरी नगरपातलका डोल्पा 
५ मधेि रामगोपलपजर नगरपातलका महोिरी     

27.1. गत वषि कोतभड-१९ को कारण प्रदेि नं.१ का ४, मधेि प्रदेिका ५, वागमती प्रदेिका २१, लजजम्बनी 
प्रदेिका १४, कणािली प्रदेिका ६ र सजदूर पजश् चम  प्रदेिका ९ गरी ५९ स्थानीय तहको २०७६।७७ 
को लेखापरीक्षण बक्यौता रहेकोमा यो वषि ५५ स्थानीय तहले लेखापरीक्षण गराएका छन ्। सलािहीको 
धनकौल गाउाँपातलका, पसािको पकहा मैनपजर गाउाँपातलका, रौतहटको कटहररया र गढीमाई नगरपातलकाले 
यो वषि पतन गत र्वगतको लेखापरीक्षण गराएका छैनन ्। 

27.2. धनजषाको जनकपजर उप-महानगरपातलका, सलािहीको कर्वलासी र बसबररया, पसािको ठोरी र रामेछापको 
तलखज तामाकोिी गाउाँपातलकासमेत ५ स्थानीय तहले २०७५।७६ को बक्यौता यो वषि पतन लेखापरीक्षण 
गराएका छैनन ्।   

27.3. सलािहीको बलरा नगरपातलका र महोिरीको सम्सी गाउाँपातलकाले २०७४।७५ मा से्रस्ता पेस नगरको 
कारण लेखापरीक्षण बक्यौता रहन गएको र महोिरी जजल्लाका स्थानीय तह गौिाला, र्पपरा, सम्सी र 
लोहारपट्टीलाई २०७३।७४ को से्रस्ता पेस गरी लेखापरीक्षण गराउन अनजरोध गररएकोमा यो वषि पतन 
लेखापरीक्षण गराएका छैनन ्।  

लेखापरीक्षण ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था भएबोजजम महालेखापरीक्षकको 
कायािलयबाट २०७३।७४ देजख २०७७।७८ सम्मको लेखापरीक्षण नगराउने स्थानीय तहलाई संघीय 
तथा प्रदेि सरकारबाट ददने अनजदान रोक्का गनेसमेतको कारबाही गरी लेखापरीक्षण गराउने व्यवस्था 
हजनजपदिछ।  

28. आन्तररक तनयन्रण तथा लेखापरीक्षण - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ बमोजजम 
स्थानीय तहले कानून बमोजजम आफ्नो आय र व्ययको आन्तररक लेखापरीक्षण गराउनजपने र दफा ७८ 
बमोजजम आन्तररक तनयन्रण प्रणाली तयार गरी कायािन्वयन गने व्यवस्था छ । यो वषि २५० स्थानीय 
तहले आन्तररक लेखापरीक्षण गराएका छैनन ्। स्थानीय तहले जोजखम क्षेरको पर्हचान गरी आन्तररक 
तनयन्रण प्रणाली तयार गनजिपनेमा सोसमेत तयार गरेको नदेजखएकोले कानूनी व्यवस्थाको कायािन्वयन 
गरी आन्तररक तनयन्रण प्रणालीलाई सबल र सक्षम बनाउनजपदिछ।  

• पदातधकारी सजर्वधा 
29. पदातधकारी सजर्वधा - स्थानीय तहका पदातधकारी तथा सदस्यको सजर्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा 

३ मा स्थानीय तहका पदातधकारी र सभाको सदस्यले आफ्नो पदको काम कारबाही सजरू गरेको तमततदेजख 
अनजसूची-१ मा उल्लेख भएबमोजजमको रकम मातसक सजर्वधाबापत पाउने व्यवस्था छ । यो वषि 19 
स्थानीय तहले ऐनमा व्यवस्था नभएको चाडपवि खचि रू.61 लाख 7७ हजार, २२ स्थानीय तहले 
पोिाक सजर्वधामा रू.६९ लाख ४९ हजार र ऐनमा उल्लेख भएभन्दा फरक हजनेगरी २०१ स्थानीय 
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तहले यातायत तथा अनजगमन सजर्वधा लगायतमा रू.9 करोड 98 लाख 71 हजार भ जक्तानी ददएका 
छन।् ऐनमा व्यवस्था नभएको उक्त रकम असजल गनजिपदिछ ।  

30. बैठक भिा - स्थानीय तहका पदातधकारी तथा सदस्यको सजर्वधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४ साँग 
सम्बजन्धत अनजसूचीमा उल्लेख भए अनजसार मार बैठक भिा पाउने व्यवस्था छ । कानूनीमा व्यवस्था 
नभएको र कानूनले तोकेभन्दा बढी हजनेगरी १५५ स्थानीय तहले रू.3 करोड 9२ लाख 72 हजार 
बैठक भिा खचि लेखेको रकम असजल गनजिपदिछ । 

31. स्वकीय सजचव र सल्लाहकार - स्थानीय तहका पदातधकारी तथा सदस्यहरूको सजर्वधासम्बन्धी ऐन, 
२०७५ मा पदातधकारीहरूको लातग स्वकीय सजचव र सल्लाहकार राखी पाररश्रतमक ददने व्यवस्था छैन। 
संघीय मामला तथा सामान्य प्रिासन मन्रालयको २०७७।११।२५ को पररपर अनजसार मापदण्ड 
बनाई यस्तो खचि लेख्न ेउल्लेख गरे तापतन सो अनजसार मापदण्ड बनाएको देजखएन । यो वषि २३२ 
स्थानीय तहले स्वकीय सजचव र सल्लाहकार तनयजजक्त गरी रू.१० करोड २९ लाख २३ हजार पाररश्रतमक 
भ जक्तानी गरेकोले यस्तो खचिमा तनयन्रण गनजिपदिछ । 

• प्रिासकीय संगठन र कमिचारी व्यवस्थापन 
32. आयोगको परामिि - प्रदेि र स्थानीय तहको पदमा उपयजक्त उम्मेदवारको छनोटमा स्वच्छता तथा 

तनष्ट्पक्षता कायम गरी योग्यता प्रणालीलाई प्रवद्धिन गदै साविजतनक प्रिासनलाई सक्षम, सजदृढ र सेवामजखी 
बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गनि प्रदेि लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड तनधािरण) ऐन, 
२०७५ जारी भएको छ । उक्त ऐन अनजसार स्थानीय तहबाट तनवजृिभरण पाउने पदको तनयजजक्त गदाि 
र स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा ६ मर्हनाभन्दा बढी समयका लातग तनयजजक्त गदाि उम्मेदवारको 
उपयजक्तता, स्थानीय तहको संगदठत संस्थाका कमिचारीको सेवाका िति सम्बन्धी कानून  र त्यस्तो 
सेवाका पदमा बढजवा र र्वभागीय कारवाही गदाि अपनाउनजपने सामान्य तसद्धान्तको र्वषयमा आयोगको 
परामिि तलनजपने व्यवस्था रहेको छ । आयोगको परामिि बेगर १7 स्थानीय तहले कमिचारीको स्तर 
वरृ्द्ध गरी ती कमिचारीलाई यो वषि रू.१ करोड ५५ लाख 94 हजार भ जक्तानी ददएको छ । आयोगको 
परामिि बेगर स्तरवरृ्द्ध गरी खचि लेखेको रकम असजल हजनजपदिछ । 

32.1. प्रदेि लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको कमिचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा आकर्षित हजने र्वतभन्न ऐन 
कानून मा भएका व्यवस्थाहरूको सम्बन्धमा सम्बजन्धत तनकायका प्रमजखहरूलाई जानकारी गराएको छ। 
यसैगरी स्थानीय तहहरूलाई छज टै्ट कानून  बनाई पदपूतति नगनि ध्यानाकषिण सर्हतको पररपर  गरेको 
छ। आयोगको सर्क्रयताको बाबजजद स्थानीय तहहरूबाट खजला तथा बढजवा प्रकृयाबाट दरबन्दी पदपूततिको 
लातग माग प्राप्त नभएको जस्थततले आयोगबाट पदपूतति सम्बन्धी कायि हजन सकेको छैन । 

32.2. र्वराटनगर महानगरपातलका, लतलतपजर महानगरपातलका र हेटौँडा उपमहानगरपातलकाबाट प्रदेि 
लोकसेवा आयोगको परामिि वेगर गररएको पदोन्नतत लगायतका प्रर्क्रया मातथ उल्लेजखत कानून सम्बत ्
देजखएको छैन। आयोगले कानून  बमोजजम कारबाही गनजिपदिछ । 

33. कमिचारी व्यवस्थापन - स्थानीय तहको कायि सञ्चालनतभर पूवािधार तनमािण, जिक्षा, सामाजजक सजरक्षा, 
कृर्ष तथा पिज, स्वास््य, कर तथा िजल्क, न्याय सम्पादन, बजेट नीतत तथा योजना लगायतका 
कायिसम्पादन गने, र्वषयगत क्षेर तोर्कएको छ । सो कायि सम्पादन गनि स्थानीय तहको लातग ६७ 
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हजार ११९ कमिचारी दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा २०७७।०३।३१ सम्म तनजामती सेवातफि  ३२ 
हजार २२४ र अन्य सेवातफि  १२ हजार ९७ समेत ४४ हजार ३२१ जनाको समायोजन भएको छ। 
र्वषयगत कायिक्रम सञ्चालन गरी सेवाप्रवाह गनि दरबन्दी बमोजजम जनिजक्तको पूतति नहजाँदा कायि 
सम्पादनमा असर परेको छ। ररक्त पदहरू पूतति गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनजपदिछ । 

34. कमिचारी करार - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो 
अतधकार क्षेर र कायिबोझको र्वश्लषेण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षणको आधारमा स्थायी 
प्रकृततको कामको लातग तथा सेवा करारबाट तलइने कमिचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गनजिपने र अस्थायी 
दरबन्दी सजृना गनि नसर्कने व्यवस्था छ । यो वषि ५12 स्थानीय तहले र्वतभन्न कमिचारी करारमा 
राखी तलब भिामा रू.६ अबि 29 करोड ३४ लाख १९ हजार खचि लेखेको छ । त्यसैगरी सोही 
ऐनको दफा ८३(८) बमोजजम पातलकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयि, कायािलय सहयोगी, पल्म्बर, 
इलेजक्ितसयन, चौकीदार, माली, बगैँचे लगायतका पदमा मार करारबाट सेवा तलन सर्कने व्यवस्था 
गरेको छ । यो वषि २६४ स्थानीय तहले दरबन्दी नभएको तथा दरबन्दीभन्दा बढी करारमा तनयजजक्त 
गरी रू.१ अबि ३१ करोड 40 लाख 58 हजार तलब भिा भ जक्तानी गरेको तनयमसम्मत देजखएन । 

35. कमिचारी कल्याण कोष - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोजजम स्थानीय तहले 
स्थानीय सेवाको दरबन्दीमा कायिरत प्रत्येक कमिचारीले खाईपाई आएको मातसक तलबबाट १० प्रततित 
रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हजन आउने रकम थप गरी जम्मा गनजिपने व्यवस्था छ । यो वषि 
200 स्थानीय तहले अनजदानको रकमबाट कमिचारी कल्याण कोषमा रू.48 करोड १0 लाख 44 
हजार िान्सफर गरेका छन ्। कोष सञ्चालन सम्बन्धी कानून को व्यवस्था भएको छैन । कानूनको 
व्यवस्था नगरी अनजदानबाट कोषमा रकम िान्सफर गनि तमल्ने देजखएन । 

36. प्रोत्साहन भिा - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८६ (१) बमोजजम स्थानीय सेवा 
गठन, सञ्चालन व्यवस्थापन, सेवाका िति तथा सजर्वधा सम्बन्धी आधारभतू तसद्धान्त र मापदण्ड संघीय 
कानून  बमोजजम हजने, दफा ८६ (२) बमोजजम स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 
सेवाको िति तथा सजर्वधासम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय तहले बनाएको कानून  बमोजजम हजने व्यवस्था 
छ । यो वषि २७९ स्थानीय तहले कानून  नबनाई कमिचारी प्रोत्साहन भिामा रू.५५ करोड ६8 
लाख 37 हजार खचि गरेकाा छन ्। यस्तो खचि कानूनद्बारा व्यवजस्थत गनजिपदिछ । 

• खररद व्यवस्थापन 
37. चौमातसक पजाँजीगत खचि - आतथिक कायिर्वतध तथा र्विीय उिरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ को तनयम 

३५ बमोजजम चौमातसक प्रगतत र्ववरण तयार गरी पेस गनजिपने र चौमातसक कायिलक्ष्य तथा कायिक्रम 
बमोजजम कायिसम्पादन सम्पन्न गरी कायिक्रम कायािन्वयन गनजिपने व्यवस्था छ । यो वषि ५४7 स्थानीय 
तहले कज ल रू.१ अबि 16 अबि 2 करोड 1५ लाख पजाँजीगत खचि गरेकोमा तेस्रो चौमातसकमा मार 
रू.७९ अबि 77 करोड 6 लाख  अथाित ्कज ल खचिको ६8.75 प्रततित खचि गरेका छन ्। उक्त खचि 
मध्ये आषाढ मर्हनामा मार रू.५२ अबि 7 करोड 28 लाख अथाित कज ल खचिको ४4.88 प्रततित 
खचि गरेको देजखन्छ । आतथिक वषिको अन्तमा काम गराउाँदा तनमािण कायिको सजपरतभजन, वषाितको 
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समय लगायतले कामको गजणस्तरमा असर पने भएकोले चौमातसक रूपमा सन्तजलन तमलाई बजेट खचि 
गनजिपदिछ। 

38. पूवि तनधाररत क्षततपूतति - साविजतनक खररद तनयमावली, 2064 को तनयम 121 अनजसार काबज बार्हरको 
पररजस्थततले तोर्कएको समयमा कायि सम्पन्न नभएमा पूवितनधािररत क्षततपूतति असजल गनजिपने व्यवस्था छ । यो 
वषि १८५ स्थानीय तहले ३९3 योजनामा सम्झौता अनजसारको समयतभर कायि सम्पन्न नगने तनमािण 
व्यवसायीबाट रू.15 करोड 18 लाख 91 हजार पूवितनधािररत क्षततपूतति असजल गरेको देजखएन । उक्त रकम 
असजल गनजिपदिछ।  

39. सोझै खररद - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोजजम प्रततस्पधाि सीतमत नहजने गरी खररद 
गनजिपने र तनयमावली, २०६४ को तनयम ८४ मा रू.५ लाखदेजख रू.२० लाखसम्म तसलबन्दी 
दरभाउपरबाट र सोभन्दा बढीको खररद कायि बोलपरको माध्यमबाट गनजिपने व्यवस्था छ । यो वषि ५2३ 
स्थानीय तहले प्रततस्पधाि नगराई र्वतभन्न तनमािण कायि एवं वस्तज तथा सेवा सोझै खररद गरी रू.३ अबि ६९ 
करोड 74 लाख ५3 हजार खचि लेखेका छन ्। साविजतनक ऐन, तनयमअनजसार प्रततस्पधाि हजनेगरी खररद 
गनजिपदिछ । 

40. सम्भाव्यता अध्ययन - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२ मा परामििदाताको लागत 
अनजमान तयार गनजिपने, लागत अनजमान तयार गदाि गत वषिको नम्सि, सोही प्रकृततको कायि गने अन्य 
तनकायले तयार पारेको नम्सिलाई आधार तलई लागत अनजमान तयार गनजिपने उल्लेख छ । यस वषि 
३९५ स्थानीय तहले संभाव्यता अध्ययन, र्वस्ततृ पररयोजना प्रततवेदन एवं गजरू योजना तयारी कायि 
बाह् य परामििदाताबाट गराइ रू.१ अबि ४१ करोड 68 लाख 1७ हजार खचि गरेका छन ्। परामिि 
सेवाको लागत अनजमान तयार गने नम्सिसमेत स्वीकृत नभएको अवस्थामा गरेको यस्तो खचि यथाथिमा 
आधाररत देजखाँदैन । यस्ता अध्ययन अनजसन्धान, प्रततवेदन तयारीमा पातलकाका कमिचारी पररचालन गरेर 
कायि गराउनजपनेमा परामििदाता मातथको परतनभिरता बढेको छ । जसको कारणले प्राप्त नततजामासमेत 
अपनत्व कायम गनिसकेको छैन । 

स्वीकृत नम्सि अनजसार लागत अनजमान तयार गरी प्रततस्पधाित्मक र्वतध अवलम्वन गरी परामिि 
सेवा खररद गनजिपनेमा सो अनजसार गरेका छैनन ्। प्राप्त प्रततवेदनको अतभलेख नराखेको र यसरी तयार 
भएका अतधकांि अध्ययन प्रततवेदन कायािन्वयनसमेत भएका छैनन ्। यस्तो खचिमा तमतव्यर्यता कायम 
गनजिपदिछ। 

41. सवारी साधन खररद - अथि मन्रालयद्वारा जारी तनदेजिका, २०७४ मा नेपाल सरकारबाट उपलब्ध 
गराएको बजेटबाट कायािलयको तनयतमत प्रयोजनको लातग सवारी साधन खररद गनि नपाइने व्यवस्था 
छ। यो वषि  १84 स्थानीय तहले रू.३7 करोड 44 लाख 66 हजारको सवारी साधन खररद गरेका 
छ्न ्। सवारी साधन खररद नगरेका स्थानीय तहले सवारी साधन भाडामा तलई प्रयोग गरेको देजखन्छ। 
केही स्थानीय तहले आन्तररक आयबाट सवारीसाधन खररद गरे तापतन अतधकांिले र्विीय समानीकरण 
अनजदान रकमबाट सवारी साधन खररद गरेकोले र्वकास तनमािण कायिमा बाधा पनि गएको छ । यसरी 
सवारी साधन खररद गने कायिमा तनयन्रण गनजिपदिछ । 
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• र्वतरणमजखी खचि 
42. चालज प्रकृततको खचि - पजाँजी तनमािण तथा उत्पादन वरृ्द्धमा योगदान नगने खचिलाई तनयन्रण गनजिपनेमा पजाँजीगत 

िीषिकमा र्वतनयोजन गरी चालज प्रकृततका कायिमा १३8 स्थानीय तहले रू.३५ करोड 20 लाख 13 हजार 
खचि गरेका छन ्। पजाँजीगत बजेटबाट चालज प्रकृततका कायिमा खचि गने कायिमा तनयन्रण गनजिपदिछ । 

त्यसैगरी यस वषि १९८ स्थानीय तहले र्वतरणमजखी कायिमा रू.५4 करोड 9 लाख 94 हजार 
खचि गरेका छन ्। र्वतरणमजखाी खचि तनयन्रण गनजिपदिछ ।  

43. र्वर्वध खचि - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा आन्तररक आयको पररतधतभर 
रही औजचत्यताको आधारमा र्वर्वध खचि गनजिपने व्यवस्था छ । र्वर्वध खचि गदाि तमतव्यर्यता अवलम्बन 
गनजिपनेमा 502 स्थानीय तहले रू.१ अबि 46 करोड 25 लाख 86 हजार खचि गरेका छन ्। खचिको 
मापदण्ड तनधािरण गरी यस्तो खचिमा तनयन्रण गनजिपदिछ ।  

44. आतथिक सहायता - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आतथिक 
सहायता, चन्दा, पजरस्कार एवं संस्थागत अनजदान र्वतरण गनि पाउने व्यवस्था रहेको देजखाँदैन । यो वषि 
४91 स्थानीय तहले र्वतभन्न व्यजक्त तथा संस्थाहरूलाई रू.88 करोड 6५ लाख 8६ हजार आतथिक 
सहायता र्वतरण गरेका छन ्। जसमध्ये २०7 स्थानीय तहले सहायता र्वतरण सम्बन्धी कायिर्वतधसमेत 
तयार नगरी रू.31 करोड 7० लाख 64 हजार आतथिक सहायता र्वतरण गरेका छन ्। यस्ता 
संस्थालाई आतथिक सहायता ददन तमल्ने कानूनी व्यवस्था नभएकोले अनजत्पादक आतथिक सहायता खचि 
तनयन्रण गनजिपदिछ ।  

45. अनजदान र्वतरण - स्थानीय तहहरूले कृर्ष, पिज, िैजक्षक सेवा, सामान खररद तथा र्वतभन्न सहकारी 
संस्थालाई बीउपजाँजी लगायतका कायिक्रममा यो वषि २३1 स्थानीय तहले र्वतभन्न प्रकृततका सहकारी 
संस्थालाई रू.१ अबि ३4 करोड 67 लाख 7० हजार अनजदान उपलब्ध गराएका छन।्नागररकलाई 
प्रत्यक्ष लाभ पजग्ने रोजगारी प्रवद्धिन एवं राजस्वमासमेत योगदान पजग्ने योजना छनोट गरी सञ्चालन 
गनजिपनेमा सहकारी संस्थालाई उपलब्ध गराएको अनजदानबाट प्राप्त हजने उपलजब्ध सजतनजित हजने आधार 
भएन। 

46. नाफामूलक संस्थालाई अनजदान - अनजदान प्रदान गदाि नाफा कमाउने उदे्दश्यले स्थार्पत संस्थालाई अनजदान 
उपलब्ध गराउन तमल्ने देजखाँदैन । यस वषि ११४ स्थानीय तहले नाफा कमाउने उदे्दश्यले स्थापना भएका 
३१9 संस्थालाई रू.१७ करोड २८ लाख 63 हजार अनजदान ददएका छन ्। नाफा कमाउने उदे्दश्यले 
स्थार्पत संस्थालाई ददएको अनजदान तनयमसम्मत देजखएन। 

• उपभोक्ता सतमततमाफि त ्कायि 
47. उपभोक्ता सतमतत दताि - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७ मा उपभोक्ता सतमतत वा 

लाभग्राही समजदायबाट काम गराउन सक्ने व्यवस्था छ । संस्था दताि ऐन, २०३४ को दफा ३ अनजसार 
कज नै पतन संस्था र्वधानसर्हत दताि नभएमा कानूनी मान्यता ददन तमल्ने देजखाँदैन । यो वषि र्वतभन्न तनमािण 
कायि गनि गठन भएका उपभोक्ता सतमततहरू ऐनको व्यवस्थाअनजसार दताि भएको देजखएन । त्यस्ता 
सतमततहरू स्थानीय स्तरमा सञ्चातलत आयोजनाको तनमािण गनि अस्थायी रूपमा गठन हजने र कायि सम्पन्न 
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पिात ्सतमतत र्वघटन हजने हजाँदा तनमािण कायि सम्पन्न भएका आयोजना सञ्चालन तथा ममित सम्भारमा 
सतमततलाई जजम्मेवार बनाउन कदठनाइ हजने र त्यस्ता सतमततहरूले आय-व्ययको लेखापरीक्षणसमेत 
नगराउने भएकोले स्थायी संयन्रमाफि त ्काम गने गराउने गरी सजधार हजनजपदिछ । 

48. जर्टल संरचना तनमािण - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७ अनजसार उपभोक्ता 
सतमततहरूलाई मेतसन, औजार उपकरणहरूको आवश्यक नपने, श्रममूलक कायिको जजम्मेवारी ददनजपने 
व्यवस्था रहेको छ । यो वषि ३२३ स्थानीय तहले आर.सी.सी. फे्रम स्िक्चर सर्हतका भवन, पजल, 
कल्भटि, ओभरहेड याङ्की तनमािण, ग्रामीण र्वद्यजतीकरण लगायतका जर्टल प्रार्वतधक पक्ष समावेि भएका  
तनमािण कायि उपभोक्ता सतमततहरू माफि त ्गराई रू.२ अबि ९५ करोड ५८ लाख ९६ हजार खचि 
लेखेका छन ्। उपभोक्ता सतमततसाँग जर्टल संरचना तनमािण कायिको अनजभव, स्रोत साधनको न्यूनता, 
कानूनी व्यवस्था र्वपरीत भारी उपकरणको प्रयोग गरी जर्टल संरचना तनमािणको कायि गरेको देजखयो । 
यस्ता कायि व्यावसर्यक रूपमा दताि भएका तनमािण व्यवसायीबाट प्रततस्पधािको माध्यमबाट गनजिपदिछ । 

49. सीमाभन्दा बढीको काम - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७ मा एक करोड रूपैयााँसम्मको 
लागत अनजमान भएको तनमािण कायि उपभोक्ता सतमततमाफि त ्गराउन सर्कने व्यवस्था रहेकोमा यो वषि ५२ 
स्थानीय तहले रू.१ करोडभन्दा बढी लागत भएको रू.१ अबि ३ करोड ७२ लाख ७३ हजारको कायि 
उपभोक्तामाफि त ्गराई रू.८५ करोड ३१ लाख ८६ हजार भ जक्तानी गरेका छन ्। तनयमको व्यवस्था पालना 
गरी साविजतनक तनमािण कायि गराउनजपदिछ ।  

50. उपभोक्ताको योगदान - उपभोक्ता सतमततमाफि त ्कायि गराउाँदा लागत अनजमानमा उजल्लजखत रकममध्ये 
जनसहभातगताको अंि खजलाई उपभोक्ता सतमततसाँग सम्झौता गनजिपने व्यवस्था छ । यो वषि १५२ 
स्थानीय तहले १ हजार १७६ योजनामा सम्झौता बमोजजम रू.१४ करोड १८ लाख ३६ हजार 
उपभोक्ताको अंि कट्टा नगरी भ जक्तानी ददएकोले उक्त रकम असजल गनजिपदिछ ।  

51. तनमािण व्यवसायीको प्रयोग - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७ (10) मा उपभोक्ता 
सतमततले पाएको कायि गदाि तनमािण व्यवसायीबाट गराउन नपाउने व्यवस्था छ । यो वषि १७० स्थानीय 
तहले १ हजार ४३४ योजना उपभोक्ता सतमततबाट स चालन हजनेगरी लागत अनजमान स्वीकृत गरी 
उपभोक्ता सतमततले गनजिपने कायि तनमािण व्यवसायाीबाट गराएको तबल बीजक पेस गरी रू.१ अबि 2० 
करोड ८3 लाख 76 हजार भ जक्तानी गरेको देजखयो ।   

लाभग्राहीहरू संलग्न हजने जनचेतनामूलक कायिहरू मार गैरसरकारी संस्थाहरूबाट सम्पादन गनि 
तमल्नेमा यो वषि १२३ स्थानीय तहले १ हजार ४० आयोजनामा गैरसरकारी संस्थामाफि त ्कायि गराई 
रू.४७ करोड १५ लाख ७४ हजार खचि लेखेका छन ्। साविजतनक तनमािण एवं सजधारसाँग सम्बजन्धत 
कायिसमेत यस्ता संस्थाबाट गराउाँदा गैरसरकारी संस्थाहरूले प्रचतलत खररद कानून को उजचत पालना 
गरेको देजखएन । यस्तो कायिमा तनयन्रण हजनजपदिछ । 

52. बढी भ जक्तानी - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १० मा साविजतनक तनकायले स्वीकृत 
नम्सिको आधारमा तनमािण कायिको लागत अनजमान तयार गनजिपने व्यवस्था छ । यो वषि 345 स्थानीय 
तहले साविजतनक तनमािणसम्बन्धी तोर्कएको नम्सिभन्दा बढी दर तथा पररमाणबाट लागत अनजमान स्वीकृत 
गरी ४ हजार 660 योजनाका उपभोक्ता सतमततहरूलाई रू.54 करोड ९6 लाख 86 हजार बढी भ जक्तानी 
ददएको असजल गनजिपदिछ।  
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• र्वद्यालय जिक्षा कायिक्रम 
53. िैजक्षक त्याङ्क र मापदण्ड - िैजक्षक त्याङ्क सङ्कलन कायि प्रभावकारी नभएको तथा जिक्षक व्यवस्थापन 

सम्बन्धी मापदण्ड तयार नगरेकोले स्थानीय तहको जिक्षक व्यवस्थापनमा र्वर्वधता देजखएको छ । स्थानीय 
तहहरूले र्वद्यालयहरूबाट प्राप्त गनजिपने प्रततवेदन, भ जक्तानी खचिको लेखाङ्कनका आधारमा एकीकृत त्याङ्क 
तयार गरेको देजखएन । पहाडी क्षेरमा जिक्षक र्वद्याथी अनजपात न्यून भई र्वद्यालयहरू एक अकोमा गाभी 
सञ्चालन गनजिपनेमा र्वद्याथी नै नभएको अवस्थामासमेत जिक्षकहरूलाई तलब भिालगायत िीषिकमा सञ्चालन 
खचि तनकासा ददएको देजखनछ् । तराईका जजल्लाहरूमा र्वद्याथी संख्याको अनजपातमा जिक्षक संख्या न्यून 
भई राहत, स्वयंसेवक तथा तनजी स्रोतका जिक्षकहरूद्वारा अध्यापन गराउनजपने अवस्था रहेको छ । जिक्षक 
व्यवस्थापन मापदण्ड तथा कानूनी व्यवस्थाअनजसार जिक्षक दरबन्दी समायोजन गनजिपदिछ ।  

54. र्वद्यालय पूवािधार - कायिक्रम स चालन तनदेजिका, २०७७ अनजसार र्वद्यालयमा आवासीय सजर्वधा, 
पजस्तकालय, खेलमैदान, वैकजल्पक र्वद्यजतीय व्यवस्था, घेराबार तथा बगैंचा, प्रिासकीय भवन, जिक्षण 
भवन तथा कक्षाकोठा, प्रयोगिाला, खानेपानी तथा सरसफाइ लगायतका कायि गनि र्वद्यालय छनोट गरी 
पूवािधार र्वकास कायिक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । देिभरका २७ हजार ८१२ सामजदार्यक र्वद्यालयमध्ये 
१ हजार ३२९ र्वद्यालयलाई पूवािधार र्वकासका लातग 300 स्थानीय तहमाफि त ्यो वषि रू.२ अबि ८४ 
करोड 72 लाख तनकासा गरेको छ । र्वद्यालयलाई आतथिक वषिको अन्त्यमा प्रदान गरेको रकमबाट 
तनमािण कायि सम्पन्न भएको प्रततवेदन प्राप्त गरी खचिको सजतनजितता गनजिपदिछ ।  

55. जिक्षक तनयजजक्त - स्थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(२ज) मा आधारभतू र 
माध्यतमक जिक्षा सम्बन्धी अतधकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको भए तापतन जिक्षकको दरबन्दी तसजिना 
र तनयजजक्त सम्बन्धमा उल्लेख छैन । कततपय स्थानीय तहहरूले मापदण्डबेगर जिक्षक दरबन्दी तसजिना 
गरी तनयजजक्त गरेको देजखन्छ । जिक्षक दरबन्दी यर्कन गरी प्रततस्पधाित्मक रूपमा जिक्षक तनयजजक्त 
गनजिपदिछ ।  

56. जिक्षकको तलब भिा - अन्तर सरकारी र्वि व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ मा स्थानीय तहलाई  
सिति अनजदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यो वषि २28 स्थानीय तहले जिक्षकको दरबन्दी तमलान 
नगरी स्वीकृत दरबन्दीतभर नपरेका एवं गत र्वगतदेजख नै र्वद्यालयको आन्तररक स्रोतबाट तलब भिा 
व्यहोरेका जिक्षकको तलब भिाको लातग सिति अनजदानबाट रू.१ अबि ३6 करोड 52 लाख तनकासा गरेको 
छ ।  

त्यसैगरी आवश्यक पूवािधारबेगर नै प्रार्वतधक धारको र्वषय समावेि गरेकोमा सम्बजन्धत 
र्वषयका जिक्षकको उजचत व्यवस्था नगरेको, तनयजजक्त गररएका जिक्षकको तलब भिा सिति अनजदानबाट 
तनकासा गरेको देजखएकोले स्रोत साधनको व्यवस्थासर्हत दरबन्दी तमलान गरी िैजक्षक गजणस्तर कायम 
गने व्यवस्था तमलाउनजपदिछ । 

57. बढी तलब तनकासा - कायिक्रम कायािन्वयन पजजस्तकामा उल्लेख भए अनजसार जिक्षा र्वकास तथा समन्वय 
इकाईमाफि त ् र्वद्यालय जिक्षक र्कताबखानाबाट तलबी प्रततवेदन पाररत गराई तलब भ जक्तानी गनजिपने 
व्यवस्था छ । स्थानीय तहहरूले जिक्षकहरूको तलबी प्रततवेदन पाररत नगरेको, बढी ग्रडे भ जक्तानी 
गरेको, दोहोरो तनकासा ददएको, दरबन्दीभन्दा बढी जिक्षकहरूको तलब तनकासा गरेको देजखएको छ । 
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यो वषि २४९ स्थानीय तहले जिक्षक तलबमा रू.६ करोड ५ लाख ५० हजार बढी तनकासा ददएको 
देजखएकोले उक्त रकम असजल गनजिपदिछ ।  

58. पाठ्यपजस्तक र छारवजृि रकम तनकासा - कायिक्रम कायािन्वयन पजजस्तकामा उल्लेख भएबमोजजम िैजक्षक 
व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (ईएमआईएस) मा प्रर्वि भएभन्दा १३6 स्थानीय तहले पाठ्यपजस्तकमा रू.२ 
करोड ५७ लाख 9३ हजार र १11 स्थानीय तहले छारवजृिमा रू.१ करोड 71 लाख ३6 हजारसमेत 
रू.4 करोड 29 लाख 29 हजार बढी तनकासा ददएका छन ्। बढी तनकासा ददनेलाई जजम्मेवार बनाई 
उक्त रकम असजल गनजिपदिछ । 

59. ददवा खाजा -  कायिक्रम कायिन्वयन पजजस्तकामा र्वद्याथीको हाजजरीको आधारमा ददवा खाजाको रकम खचि 
लेख्न ेव्यवस्था छ । यो वषि १92 स्थानीय तहले कोतभड-१९ लगायतको कारणले र्वद्यालय बन्द रहेको 
अवस्थामा पतन र्वद्याथीको प्रमाजणत हाजजरी अतभलेखबेगर ददवा खाजामा रू.58 करोड 97 लाख 94 हजार 
खचि लेखेको देजखन्छ । र्वद्याथी हाजजर प्रमाजणतअतभलेख तलई उक्त खचिको यथाथिता यर्कन गनजिपदिछ।  

60. स्यानीटरी प्याड मौज्दात - स्वीकृत कायिक्रम अनजसार कायिक्रम सञ्चालन गरी अपेजक्षत नततजा प्राप्त 
गनजिपदिछ। वषि १५२ स्थानीय तहले 3५ लाख ५0 हजार 898 पाकेट स्यानीटरी प्याड अजन्तम 
चौमातसक अवतधमा खररद गरी रू.२2 करोड 1७ लाख 74 हजार खचि लेखेकोमा उक्त सामग्री 
भण्डारमा मौज्दात रहेको देजखन्छ । मौज्दात रहने गरी खररद गनेलाई जजम्मेवार बनाउनजपदिछ ।  

• सामाजजक सजरक्षा कायिक्रम 
61. बजेट तनकासा - नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागररक, र्वधवा, पूणि अपाङ्ग, एकल मर्हला, बालबातलका, 

लोपोन्मजख/आददबासी जनजाततसमेतलाई सामाजजक सजरक्षा भिा उपलब्ध गराउाँदै आएको छ । यो वषि 
सामाजजक सजरक्षा कायिक्रम अन्तगित सबै स्थानीय तहलाई रू.68 अबि 50 करोड 65 लाख 41 हजार 
तनकासा गरेको छ । यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोराहरू तनम्नानजसार छनाः 

61.1. सामाजजक सजरक्षा कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वतध, २०७५ मा सबै स्थानीय तहले लाभग्राहीको लगत 
अद्यावतधक गरी बैङ्कमाफि त ्भिा र्वतरण गने, तनयतमत रूपमा अनजगमन गने, केन्िीकृत सूचना प्रणालीमा 
प्रर्वर्ि गरी लाभग्राहीको र्ववरण अधावतद्यक गने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले केन्िीय सूचना प्रणालीमा 
नाम समावेि गरी भिा र्वतरण गरेकाा छन ्। यो वषि समाजजक सजरक्षा तथा व्यजक्तगत घटना दताि 
व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अन्य कारण जनाई लाभग्राहीको लगत कट्टा गरेकोमा र्वगतमा ती 
लाभग्राहीलाई भ जक्तानी भएको रकम यर्कन गरी असजल भएको छैन ।  

61.2. यस वषि २१6 स्थानीय तहले नागररकता नम्बर र जन्म तमतत एउटै भएका लाभग्राहीलाई २ वा सोभन्दा 
बढी पररचयपर जारी गरेर दोहोरो हजनेगरी एवं मतृ्यज भइसकेका लाभग्राहीको लगत कट्टा नगरी रू.6 करोड 
54 लाख 6८ हजार बढी खचि गरेका छन।्बढी भ जक्तानी ददनेलााई जजम्मेवार बनाई उक्त रकम असजल 
गनजिपदिछ।  

61.3. सामाजजक सजरक्षा भिा र्वतरण कायिर्वतध, २०७७ अनजसार सामाजजक सजरक्षा बचत खाता सञ्चालन गने 
र्विीय संस्थाले यस प्रकारका र्ववरण खाताहरूमध्ये तनजष्ट्क्रय खाताको र्ववरण प्रत्येक श्रावण र माघ 
मर्हनातभर केन्िीय पञ्जीकरण र्वभागलाई  ददनजपने व्यवस्था रहेको छ ।स्थानीय तह १२७ ले छज टै्ट 
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खाता खोली बैङ्कमा ग्राहकको र्ववरण अद्यावतधक नगने लाभग्राहीको तनजष्ट्क्रय मौज्दात र र्वतरण पिात ्
बैङ्कमा बचत रहेको रकमसमेत रू.58 करोड 7१ लाख 62 हजार बैङ्कबाट र्फताि प्राप्त गरेको छैन। 
उक्त रकम र्फताि प्राप्त गरी संघीय सज चत कोष दाजखला हजनजपदिछ ।  

61.4. सामाजजक सजरक्षा भिा र्वतरण कायिर्वतध, २०७७ मा लाभग्राहीको नाम केन्िीय सूचना प्रणालीमा प्रर्वर्ि 
गरी बैङ्कमाफि त सामाजजक सजरक्षा भिा र्ववरण गनजिपने व्यवस्था छ । यस वषि ९३ स्थानीय तहले 
केन्िीय सूचना प्रणालीमा नाम समावेि नभएका तथा नगद गरी र्वतभन्न व्यजक्तलाई रू.३ अबि ९७ करोड 
७२ लाख २१ हजार भिा र्वतरण गरेको छ । सबै लाभग्राहीको र्ववरण केन्िीय सूचना प्रणालीमा 
आवद्ध गरी बैङ्कमाफि त ्र्वतरण गनजिपदिछ ।  

• सेवा प्रवाह 
62. सेवा प्रवाह - स्थानीय तहको अतधकारसम्बन्धी व्यवस्था कायािन्वयन गनि जनसहभातगता, उिरदार्यत्व, 

पारदजििता सजतनजित गरी िजलभ र गजणस्तरीय सेवा प्रदान गने दार्यत्व स्थानीय तहमा रहेको छ । 
स्थानीय तहमा दरबन्दीअनजसार कमिचारी पदपूतति नभएको, कायािलय भवन तथा अन्य पूवािधारको अभाव 
रहेको,  भौगोतलक कदठनाइ लगायतका कारण सेवा प्रवाह प्रभावकारी हजन सकेको छैन । गाउाँ/नगर 
सभाबाट धेरै संख्यामा स-साना टजके्र योजना पाररत हजने, पाररत योजनाहरू कायािन्वयन नगरी योजनाको 
रकम अन्य िीषिकमा रकमान्तर गने, अनजत्पादक र र्वतरणमजखी कायिक्रममा बढी खचि हजने, खररद 
प्रर्क्रया कानून  अनजसार नहजने, ददगो योजना नबनाउने लगायतका समस्या रहेका छन ्। स्थानीय तह 
आफैँ ले गने, तनजी क्षेरले गने, साझेदारीमा गने र नागररक संस्थामाफि त ्गराउने कायिहरूको पजनरावलोकन 
नहजाँदा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हजन सकेको छैन ।  

63. सूचना प्रर्वतधको प्रयोग - सेवा प्रवाहलाई तछटो छररतो र व्यवजस्थत गनि सूचना प्रर्वतधको प्रयोग बढाउाँदै 
लैजान आवश्यक छ । स्थानीय तहहरूले हरेक वषि राजस्व,लेखा, जजन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी सफ्टवेयर 
खररद गरी प्रयोगमा ल्याएका छन ्। केही नगरपातलकाहरूले घर नक्सा पासको प्रकृयालाईसमेत सूचना 
प्रर्वतधमा आवद्ध गरेकाले स्थानीय सजञ्चत कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सजर) ले लेखा अतभलेख र प्रततवेदन 
कायिलाई व्यवजस्थत गनि सहयोग पजगेको अवस्था छ । यो वषि १३4 स्थानीय तहले र्वतभन्न प्रकारका 
जजन्सी व्यवस्थापन आन्तररक आय लेखाङ्कन एवं लेखा सम्बन्धी सफ्टवेयर खररद गरी रू.१३ करोड ६ 
लाख 97 हजार खचि गरेका छन ् । स्थानीय तहहरूमा सूचना प्रर्वतधसम्बन्धी अतधकृतस्तरको 
कमिचारीसमेत कायिरत रहेका छन ्। सूचना प्रर्वतध क्षेरमा गरेको लगानी र प्रयासका बाबजजद सेवा 
प्रवाहमा अपेजक्षत सजधार हजनसकेको छैन । स्थानीय तहले आ-आफ्नै प्रयासमा खररद गरेका सफ्टवेयरहरू 
पूणिरूपमा कायािन्वयनमा ल्याउन नसकेको, पूवािधारको कमी, दक्ष जनिजक्तको अभाव लगायतका 
अवस्थामा सजधार गरी सूचना प्रर्वतधको उच्चतम प्रयोगबाट सेवा प्रवाहलाई च जस्त बनाउनज पदिछ। 

64. साविजतनक सजनजवाइ एवं परीक्षण - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८(५) बमोजजम 
हरेक स्थानीय तहले साविजतनक सेवा प्रवाहलाई पारदिी, उिरदायी र जवाफदेही बनाउन साविजतनक 
परीक्षण, सामाजजक परीक्षण तथा साविजतनक सजनजवाइ जस्ता कायिक्रम सञ्चालन गरी र्विीय 
जवाफदेर्हतालाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था छ । अतधकांि स्थानीय तहमा उपभोक्ता सतमततमाफि त ्
सञ्चातलत योजनाको आय-व्यय, कायिसम्पादन जस्थतत, उपभोक्ताको योगदान लगायतका र्वषयमा स्पि 
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गरी सरोकारवाला सर्हतको साविजतनक सजनजवाइ र साविजतनक परीक्षण गरेकोले नपाइएकोले पारदिीता 
र जवाफदेर्हताको पालना भएको सजतनजित गनि सर्कएन । ऐनको व्यवस्था कायािन्वयन हजनजपदिछ ।  

• कोष तथा धरौटी 
65. र्वर्वध कोष - महालेखा तनयन्रक कायािलयले तयार गरेको एकीकृत वार्षिक आतथिक र्ववरणअनजसार 

स्थानीय तहहरूमा रहेको र्वर्वध खचि खाता, र्वर्वध कोष खाता, आकजस्मक कोष खाता र स्थानीय तह 
प्रकोप व्यवस्थापन खातामा गत वषिसम्मको मौज्दात रू.7 अबि 81 करोड 69 लाखमा यो वषि प्राप्त 
रू.11 अबि 53 करोड 37 लाखसमेत रू.19 अबि 35 करोड 6 लाखमध्ये रू.9 अबि 86 करोड 50 
लाख खचि भई रू.9 अबि 48 करोड  56 लाख मौज्दात रहनेमा गत वषिको मौज्दात घटी जजम्मेवारी 
सारेको, बैङ्क र्हसाब र्ववरण तभडान नगरेको लगायतका कारणले रू.५ अबि ६६ करोड ४४ लाख मार 
बााँकी देखाएको छ । फरक रकम यर्कन गरी र्हसाब तमलान गरेको छैन । अतधकांि स्थानीय तहहरूले 
कोष स चालन कायिर्वतध एवं मापदण्ड बनाएका छैनन ्। कायिर्वतध बनाई कोष स चालनलाई व्यवजस्थत 
गनजिपदिछ ।  

66. धरौटी मौज्दात - प्रयोजन समाप्त भएको धरौटी  र्फताि वा सदरस्याहा गनजिपदिछ । महालेखा तनयन्रक 
कायािलयले तयार गरेको एकीकृत वार्षिक आतथिक र्ववरणअनजसार 638 स्थानीय तहको गत वषिको 
धरौटी मौज्दात रू.3 अबि 89 करोड 26 लाख र यो वषि प्राप्त रू.4 अबि 33 करोड 45 लाखमध्ये 
र्फताि गरेको रू.2 अबि 45 करोड 49 लाख घटाउाँदा रू.5 अबि 77 करोड 22 लाख मौज्दात रहेको 
देजखन्छ । सबै स्थानीय तहहरूको धरौटी केन्िीय र्हसाबमा समावेि गनि बााँकी रहेको देजखयो । सबै 
तनकायको प्रयोजन समाप्त भएको धरौटी रकम यर्कन गरी र्फताि सदरस्याहा गनजिपदिछ। 

• फोहरमैला व्यवस्थापन  
67. फोहोरमैला वगीकरण - फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ अनजसार स्थानीय तहहरूले स्रोतमै फोहोरमैलाको 

वगीकरण गनि लगाई सोही अनजसार सङ्कलन र व्यवस्थापन गने कायिको सजरूवात गनि नसकेको कारण 
फोहोरमैला व्यवस्थापनमा जर्टलता देजखएको छ । फोहोरको वगीकरण गरी कज र्हने, नकज र्हने, तससाजन्य, 
अस्पतालबाट उत्पाददत र इ-वेि लगायतका फोहोर वगीकरण गरी उपयजक्त व्यवस्थापन गरेको देजखएन । 
स्थानीय तहहरूले प्लार्िकका झोला र प्लार्िकजन्य सामग्रीको प्रयोगमा तनयन्रण गनजिपदिछ ।  

68. डजम्पङ साइट - फोहोरमैला व्यवस्थापन गने जजम्मेवारी अनजसार आफ्नो क्षेरबाट उत्पादन हजने फोहरमैला 
व्यवस्थापनको लातग र्वसजिन स्थलको व्यवस्था गनजिपनेमा अतधकांि स्थानीय तहले यस्तो स्थलको 
उपयजक्त व्यवस्था नगरी वन जंगल, नदी र्कनारा, सडक लगायतका स्थानमा फोहोरमैला डजम्पङ गने 
गरेका छन।् फोहोरमैला र्वसजिन स्थल भएका स्थानीय तहहरूमा सोको उजचत व्यवस्थापनमा समस्या 
देजखएकोले सजधार गनजिपदिछ ।  

• अन्य 
69. आचार संर्हता - स्थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ को दफा ११२ मा स्थानीय तहहरूले तनणिय 

प्रकृयामा तनजी स्वाथि जोतडएका र्वषयमा संलग्न हजन नहजने, पारदिी, जवाफदेही कायि प्रकृयाको अवलम्बन 
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गने, साविजतनक सम्पजिको दजरूपयोग गनि नहजने लगायतका र्वषय समावेि गरी आफ्ना सदस्य तथा 
कमिचारीहरूको लातग आचार संर्हता बनाई लागज गने व्यवस्था छ । स्थानीय तहहरूले कानून मा 
व्यवस्था भए अनजसार आचार संर्हता बनाई लागू गने कायि बााँकी रहेकोले समयमा नै पदातधकारी तथा 
कमिचारीको लातग अचार संर्हता बनाई लागू गनजिपदिछ ।  

70. वातावरणीय प्रभाव - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा वातावरण संरक्षण र जैर्वक 
र्वर्वधतासम्बन्धी स्थानीय नीतत, कानून , मापदण्ड, योजना तजजिमा तथा त्यसको कायािन्वयन, अनजगमन र 
तनयमन गनि सक्ने, ढजङ्गा तगट्टी बालजवालगायतको सवेक्षण, उत्खनन ्तथा उपयोगको दताि, अनजमतजा, नवीकरण, 
खारेजी र व्यवस्थापन गनिसक्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको क्षेरमा स्थल, जल, वायज तथा ध्वनजा प्रदूषण 
तनयन्रण गरी वातावरण संरक्षण गने कायिमा सहयोग गने गराउने कतिव्य तोके पतन यो वषि र्वपद् 
व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण तथा जलवायज पररवतिन, वन तथा भ-ूसंरक्षण, जलाधार संरक्षण कायिमा 
आवश्यकताअनजसार बजेट एवं कायिक्रम कायािन्वयन गनजिपनेमा सोअनजसार नगरेको, वातावरण संरक्षणको 
एकीकृत दीघिकालीन योजना तयार नगरेको, ढल तनमािणको एकीकृत बहजवषीय योजना नबनाएको अवस्था 
छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई ध्यान ददई कायिक्रम सञ्चालन गररनजपदिछ । 

71. वैदेजिक सहायता र िोधभनाि - महालेखा तनयन्रक कायािलयले तयार गरेको एकीकृत वार्षिक आतथिक 
र्ववरण अनजसार यो वषि नेपाल सरकारले दाताहरूबाट प्राप्त सहायतामध्ये िोधभनाि हजने अनजदान रू.51 
करोड 21 लाख र सोधभनाि हजने वैदेजिक ऋण रू.14 अबि 74 करोड 34 लाखसमेत रू.15 अबि 
25 करोड 55 लाख स्थानीय तहहरूलाई उपलब्ध गराएको छ । उक्त अनजदान तथा ऋण रकमबाट 
खचि गरेपतछ ितिअनजसार िोधभनाि माग गनजिपनेमा सो रकमलाई सरकारी स्रोतको रूपमा खचि लेखाङ्कन 
गरेको छ । दातालाई खचिको र्ववरण उपलब्ध गराई िोधभनाि माग नगरेका कारण नेपाल सरकारको 
स्रोतमा व्ययभार परेको छ । कायि प्रगततको आधारमा िोधभनाि माग गरी दाताको रकम खचि हजनेगरी 
लेखाङ्कन पद्धततमा सजधार गनजिपदिछ। 

72. पेश्की - स्थानीय तहले आतथिक कायिर्वतध कानून  नबनाएसम्म पेश्की फस्यौट कायि आतथिक कायिर्वतध 
तथा र्विीय उिरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ को तनयम ४७(४) मा तोके अनजसार काम सम्पन्न भएको 
तमततले १५ ददनतभर गरजासक्नजपने उल्लेख छ । स्थानीय तहले यो वषि ददएको पेश्की बााँकीको र्ववरण 
अनजसार वषािन्तसम्म फस्यौट नभएको म्याद नाघेको पेश्की रू.४ अबि 79 करोड 98 लाख अथाित ्
कज ल बेरूजूको तजलनामा 11.64 प्रततित रहेको छ । साथै मधेि प्रदेि अन्तगितका स्थानीय तहमा 
सबैभन्दा बढी रू.1 अबि 35 करोड 61 लाख पेश्की रहेको छ । यस्तो पेश्की रकम समयमा फस्यौट 
गरी आतथिक अनजिासन पालना गनजिपदिछ । 

73. प्राकृततक स्रोतको कर - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को सार्वकको दफा ६४ मा ढजङ्गा, 
तगट्टी र बालजवाबाट सङ्कलन गररने कर  प्रदेि र स्थानीय तहको साझा अतधकारको रूपमा रहने र सोको 
दर प्रदेिले तनधािरण गने र स्थानीय तहले सङ्कलन गरी प्रदेि कानून  अनजसार बााँडफााँट गनजिपने व्यवस्था 
छ। तर उक्त ऐनको दफा खारेज भई ६२ (क) थप गरी ढजङ्गा तगट्टी बालजवा तबक्रीबाट प्राप्त रकम 
स्थानीय सजञ्चतकोषमा जम्मा गने गरी सो करमा स्थानीय तहको एकल अतधकार कायम गरेको तर 
सोही अनजरूप प्रदेि कानून  संिोधन नगरेको कारणले सो करबाट सङ्कतलत राजस्व बााँडफााँटमा अस्पिता 
देजखएको अवस्थामा उक्त दफा र्वपरीत हजनेगरी संघीय मजन्रपररषद्ले ढजङ्गा तगट्टी बालजवा तबक्री तथा 
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व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ जारी गरी उक्त कर प्रदेि र स्थानीय तहको साझा अतधकार 
कायम गरेको देजखएबाट थप अस्पिता तसजिना गरेको छ । यो वषि लजजम्बनी प्रदेिका १०९ स्थानीय 
तहमध्ये ४५ स्थानीय तहले राजस्व असजल गरेको रकमको ४० प्रततितले हजने रू.६५ करोड ७९ लाख 
८ हजार प्रदेिलाई पठाए तापतन अन्य स्थानीय तहहरूले असजल गरेको पूरै रकम आफ्नै सजञ्चत कोषमा 
राखेका छन।्  

गण्डकी प्रदेिका यो वषि १३ स्थानीय तहले तगट्टी, ढजङ्गा, बालजवा तबक्रीबाट प्राप्त गरेको राजश्व 
रू.१४ करोड 61 लाख ६९ हजार बााँडफााँट गरेका छैनन ्। राजस्व बााँडफााँट सम्बन्धी कानून  तजजिमा 
गदाि संघीय कानून साँग नबाजझने गरी तयार गनजिपदिछ । स्पि कानूनी व्यवस्था गरी प्राकृततक स्रोतको 
उपयोग हजनजपदिछ । 

74. लेखापरीक्षण रकम र बेरूजू - स्थानीय तहको लेखापरीक्षण रकम र बेरूजू अङ्कको प्रदेिगत तथा स्थानीय 
तहगत र्ववरण तनम्नानजसार रहेको छाः 

74.1. देिभररका ७५३ स्थानीय तहमध्ये यो वषि लेखापरीक्षण सम्पन्न भएका ७४४ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण 
रकम र बेरूजू जस्थतत तनम्नानजसार रहेको छाः 

(रू. लाखमा) 

प्रदेि नं. 
लेखापरीक्षण गररएको 
स्थानीय तह संख्या 

लेखापरीक्षण 
रकम 

म्याद नाघेको 
पेश्कीसमेत बेरूजू 

बेरूजूमध्ये 
पेश्की रकम 

लेखापरीक्षणको 
तजलनामा बेरूजू 

प्रततित 

पेश्की बाहेक 
बेरूजू प्रततित 

प्रदेि नं.१ १३७ १६५४३५४ ६९२१5 ५२१३ 4.18 3.87 
मधेि १२८ १५५६449 १३६३३७ १३५६१ 8.76 7.89 
वागमती ११९ २१०९७२३ ७३३८८ ११६८२ 3.48 2.92 
गण्डकी ८५ १०३४७०१ २३53१ 2485 2.27 2.03 
लजजम्बनी १०९ १६१८132 ४३९७६ ४६२५ 2.72 2.43 
कणािली ७८ ८६८०4२ ३४८३५ ५६९३ 4.01 3.36 
सजदूरपजिम ८८ १०९४५३० ३०६९८ ४६९७ 2.80 2.38 

जम्माााः ७४४ ९९३५९3१ ४१1९80 ४७९56 4.15 3.66 

मातथको त्याङ्कबाट लेखापरीक्षण अङ्कको तजलनामा सबै भन्दा बढी मधेि प्रदेिमा 8.76 
प्रततित र  सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेिमा 2.27 प्रततित बेरुजू देजखएको छ । 

74.2. देिभररका ७५३ स्थानीय तहमध्ये यो वषि लेखापरीक्षण सम्पन्न भएका ७४४ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण 
रकम तथा बेरूजू जस्थतत यस प्रकार रहेको छ:  

(रू. लाखमा) 

स्थानीय तह 
लेखापरीक्षण 

गररएको स्थानीय 
तह संख्या 

लेखापरीक्षण 
रकम 

म्याद नाघकेो 
पेश्कीसमेत 
बेरूजू  

बेरूजूमध्ये 
पेश्की रकम 

लेखापरीक्षणको 
त जलनामा बेरूजू 

प्रततित 

पेश्की बाहेक 
बेरूजू प्रततित 

महानगरपातलका ६ ६०५०१२ ३७०6३ ५५६० ६.१३ ५.२१ 
उपमहानगरपातलका ११ 425905 १७९८३ २१10 ४.२२ ३.७३ 
नगरपातलका २७३ ४४९१६५6 १९४307 २४४५२ ४.३३ ३.७८ 
गाउाँपातलका ४५४ 4413358 १६२6२7 १५८34 ३.६8 ३.३३ 

जम्मा ७४४ ९९३५९3१ 411980 ४७९56 ४.१५ ३.६6 
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पातलकाको अवस्था र्वश्लषेण गदाि महानगरपातलकाहरुमा लेखापरीक्षण अङ्कको तजलनामा 6.13 प्रततित 
र गाउाँपातलकामा 3.68 प्रततित बेरुजू देजखएको छ ।  

74.3. र्वगत वषिको बक्यौता रहेका ६८ स्थानीय तहको ७० आय वषिको लेखापरीक्षण बक्यौता रहेकोमा यो वषि 
५५ स्थानीय तहले 55 आय वषिको बक्यौता लेखापरीक्षण गराएका छन ्। 

 (रू.लाखमा) 

स्थानीय तह 
लेखापरीक्षण गररएको 
स्थानीय तह संख्या 

लेखापरीक्षण 
रकम 

म्याद नाघकेो 
पेश्कीसमेत 
बेरूजू  

बेरूजूमध्ये 
पेश्की रकम 

लेखापरीक्षणको 
त जलनामा बेरूजू 

प्रततित 

पेश्की बाहेक 
बेरूजू प्रततित 

नगरपातलका १4 206087 9502 ९०७ 4.61 ४.१७ 
गाउाँपातलका ४1 368972 17613 २१62 4.50 4.19 

जम्मााः 55 575059 27115 3069 4.72 4.18 

74.4. यो वषि ७४४ स्थानीय तहको रू.९ खबि ९३ अबि ५९ करोड ३१ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । 
लेखापरीक्षणबाट रू.४4 अबि 24 करोड 13 लाख बेरूजू देजखएकोमा प्रारजम्भक प्रततवेदन उपलब्ध गराएपतछ 
रू.3 अबि ४ करोड ३३ लाख फस्यौट गरेकोले रू.४१ अबि १९ करोड ८० लाख फस्यौट गनि बााँकी रहेको 
छ। सोमध्ये असजल गनजिपने रू.५ अबि ६० करोड ५९ लाख, तनयतमत गनजिपने रू.३० अबि ७९ करोड ६५ 
लाख र म्याद नाघेको पेश्की रू.४ अबि ७९ करोड ५६ लाख बााँकी छ । त्यसैगरी 55 स्थानीय तहको 
२०७६।७७ को रू.57 अबि 50 करोड 59 लाखको लेखापरीक्षणबाट रू.2 अबि 71 करोड 15 लाख 
बेरूजू देजखएको छ। 

75. बेरूजू फस्यौट तथा अनजगमन - गत वषिसम्मको कज ल बेरूजू रू.१ खबि २ अबि 43 करोड 93 लाख 
रहेकोमा यो वषि समायोजन तथा सम्परीक्षणबाट रू.१० अबि ५५ करोड ४२ लाख फस्यौट भई बााँकी 
रहेको रू.9१ अबि ८८ करोड ५१ लाखमा यो वषि 744 स्थानीय तहको रू.41 अबि १९ करोड ८० 
लाख र ५५ स्थानीय तहको बक्यौता लेखापरीक्षणबाट रू.2 अबि 71 करोड 1५ लाखसमेत रू.1 खबि 
3५ अबि ७९ करोड ४६ लाख अद्यावतधक बेरूजू रहेको छ । 

गत वषिको प्रततवेदनमा बजेट व्यवस्थापन, आयोजना कायािन्वयन, सोझै खररद, तबल भरपाई, से्रस्ता 
पेस नभएको, बैङ्क र्हसाब तमलान नगरेको, अतग्रम कर कट्टा नगरेको, बढी भ जक्तानी, अधजरो तनमािण, नभएको 
कामको भ जक्तानी, जजन्सी व्यवस्थापन, महामारी व्यवस्थापन, कर बीजक, सवारी साधन खररद, ठेक्का स्वीकृत 
लगायतका व्यहोरा औलँ्याइएकोमा यो वषि पतन सजधार गरेको पाइएन । उजल्लजखत व्यहोरा पजनरावजृि नहजने 
गरी कायिसम्पादन गनजिपने देजखन्छ । 

• महानगरपातलका 
76. आय-व्ययको अवस्था -  यो बषि लेखापरीक्षण सम्पन्न भएका ६ महानगरपातलकाले आय-व्ययको जस्थतत 

देहाय अनजसार छाः 
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(रू. लाखमा) 
महानगरपातलका जजल्ला सजरू 

मौज्दात 
संघीयबाट 
अनजदान 

प्रदेिबाट 
अनजदान 

राजस्व 
बाडंफाडं 

आन्तररक 
आय 

अन्य 
आय 

कज ल आय चालज खचि पजाँजीगत 
खचि 

अन्य 
खचि 

कज ल खचि बााँकी 

काठमाडौँ  काठमाडौँ 102279 20967 717 1011 49920 49473 224367 34414 13673 27585 75672 148694 
भरतपजर  जचतवन 15210 16406 1297 6846 32663 1140 73562 22278 18106 16841 57224 16338 
पोखरा  कास्की 6761 20927 674 6120 16202 11227 61910 21526 15356 10116 46997 14912 
लतलतपजर  लतलतपजर 17876 9854 576 3079 22441 3462 57287 11168 17502 654 29324 27964 
वीरग ज  पसाि 10082 14386 491 2535 6774 14813 49081 20022 16408 2412 38843 10238 
र्वराटनगर  मोरङ 3251 10462 516 8486 2369 827 25911 11063 8619 610 20292 5619 

 जम्मााः 155459 93002 4271 28077 130369 80942 492118 120471 89664 58218 268352 223765 

77. सम्पजि कर - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५५ मा नगरपातलकाले आफ्नो अतधकार 
क्षेरतभर सम्पजि कर लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा देजखएका प्रमजख व्यहोरा तनम्नानजसार 
छनाः 

77.1. काठमाडौँ महानगरपातलका अन्तगित सम्पजि कर तनधािरण भएकामध्ये ९७ करदाताको फाइल परीक्षण 
गदाि तनयमानजसार तनधािररत हजने सम्पजि कर रू.१८ करोड ११ लाख ५६ हजार देजखए तापतन व्यापाररक 
प्रयोजनको सम्पजि घरायसी प्रयोजन देखाएको, घरजग्गाले चचेको भन्दा कम क्षेरफल देखाएको जस्ता 
कारणले रू.६ करोड ४ लाख २६ हजार मार कर दाजखला भएको देजखएकोले घटी कर रू.१२ करोड 
७ लाख ३० हजार असजल हजनजपदिछ। 

77.2. लतलतपजर महानगरपातलकाको क्षेरतभर रहेका घर, टहरा तथा भवनले चचेको जग्गामा सम्पजि कर तनधािरण 
भएकामध्ये ४४ करदाताको फाइल परीक्षण गदाि घर तथा जग्गामा तनयमानजसार तनधािररत हजने सम्पजि कर 
रू.१० करोड ६१ लाख ७५ हजार देजखए पतन व्यापाररक प्रयोजनको सम्पजिलाई घरायसी प्रयोजनको 
देखाएको, घर जग्गाले चचेकोभन्दा कम क्षेरफल देखाएको लगायतका कारणले रू.४ करोड ९४ लाख 
६८ हजार मार कर ततरेको देजखएकोले घटी कर रू. 5 करोड 6७ लाख ७ हजार असजल हजनजपदिछ। 

77.3. वीरगञ्ज महानगरपातलकाका ३९ ठूला करदाताबाट सम्पजि कर रू.६ करोड ६० लाख ९४ हजार र 
एक तनजी र्वद्यालयले भवनको तनमािण सम्पन्न प्रमाणपर बमोजजमको क्षेरफलमध्ये ७० हजार ३५५ 
वगिर्फट समावेि नगरी मूल्याङ्कन गरेको कारण छजट भएको रू.३१ लाख ५१ हजारसमेत रू.६ करोड 
९२ लाख ४५ हजार कर असजल गरेको छैन । त्यस्तै ५ सरकारी संस्थाको वक्यौता रू.८ करोड ५७ 
लाख ५५ हजार सम्पजि कर असजल गनि बााँकी रहेकोले सो रकमसमेत असजल गनजिपदिछ ।  

सोही महानगरपातलकाले भवन तनमािण सम्पन्न प्रमाणपर ददएका ७ फमि तथा व्यजक्तको 
महानगरको राजस्व महािाखासाँग समन्वय नगरी कर तनधािरण हजाँदा रू.१ करोड ६६ लाख ९६ हजार 
सम्पजि कर छजट भएकोले तनमािण सम्पन्न प्रततवेदन अनजसार सम्पजि कर असजल गनजिपदिछ । 

77.4. सम्पजि कर तथा भतूमकरको व्यवजस्थत अतभलेख राखी कर असजल गनजिपनेमा पोखरा महानगरपतलकाले 
अतभलेख व्यवजस्थत गरेको छैन । लेखापरीक्षणका क्रममा छनोट गरी परीक्षण गररएका ६२ करदाताबाट 
असजल गनि बााँकी देजखएको कर रू..९ करोड ३७ लाख ६ हजार असजल गनजिपदिछ । 

78. घर बहाल कर - काठमाडौँ महानगरपातलकाको आतथिक ऐन, २०७७ को दफा ४ मा घर, पसल, 
वकि िप, गोदाम, टहरा, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंजिक तबरले बहालमा लगाई हजने आम्दानीमा बहाल 
कर असजल गनजिपने व्यवस्था छ । नमूना छनोट गरर परीक्षण गररएका १४ करदाताबाट रू.८९ लाख 
६५ हजार असजल गनजिपनेमा रू.२८ लाख ४ मार असजल गरेकोले रू.६१ लाख ६१ हजार र 
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महानगरपातलकाको आतथिक ऐन, २०७७ को अनजसूची ६ (३) बमोजजम तनधािरण भएको ४१ करदाताको 
बहाल कर रू.५ करोड ५८  लाख १० हजार असजल गनजिपनेमा रू.५३ लाख ६८ हजार मार असजल 
गरेकोले नपजग कर रू.५ करोड ४ लाख ४२ हजार असजल हजनजपदिछ । त्यस्तै वीरगञ्ज महानगरपातलकाका 
५७ करदाताबाट छजट भएको रू.३ करोड ४६ लाख १६ हजार बहाल कर असजल गनजिपदिछ ।  

यसैगरी लतलतपजर महानगरको आतथिक ऐन, २०७७ को दफा ५ मा कज नै व्यजक्ि वा संस्थाले 
भवन, घर, पसल, गोदाम, टहरा, जग्गा बहालमा ददएकोमा बहाल रकममा १० प्रततित कर लगाई असजल 
हजने व्यवस्था छ । महानगरले १४ करदाताबाट तनधािरण गरेको बहाल कर रू.७५ लाख १४ हजारमध्ये 
रू.२ लाख ३२ हजार मार असजल भई बााँकी रहेको रू.७२ लाख ८२ हजार र सम्झौता अनजसार ७ 
करदाताले ततनजिपने बहाल कर रू.१ करोड १८ लाख ५५ हजारमध्ये रू.१६ लाख ८६ हजार मार 
ततरेकोले बााँकी रू.१ करोड १ लाख ६९ हजारसमेत रू.१ करोड ७४ लाख ५१ हजार असजल गनजिपदिछ। 

79. घटी राजस्व - पोखरा महानगरपतलकाले गरेको प्रारजम्भक वातवरणीय परीक्षण प्रततवेदनमा उपल्लो गोस्ते 
लामाचौरघाटको ३ हजार ४२० घनतमटर र तल्लो गोस्तेघाटको ७ हजार २८० घनतमटर गरी १० हजार 
७०० घनतमटर उत्खनन ् गनि सर्कने जनाई न्यूनतम आय रू.७५ लाख ९७ हजार कायम गरेर 
२०७७।७।६ मा बोलपर प्रकािन गरेकोमा एक बोलपरदाताले रू.७७ लाख कबोल गरेकोमा सम्झौता 
गरेको छैन । उपल्लो गोस्ते लामाचौरघाटमा ढजङ्गा, तगट्टी र बालजवा नभएको भनी तल्लो गोस्तेघाटको ७ 
हजार २८० घनतमटरको पतन ५० प्रततित घटाई ३ हजार ६४० घनतमटरको रू.२५ लाख ८४ हजार 
न्यूनतम मूल्य कायम गरेर बोलपर प्रकािन गरेकोमा कसैले प्रस्ताव पेस नगरेको उल्लेख गरी पजनाः 
पररमाण घटाई १ हजार ४०८ घनतमटरको न्यूनतम कबोल रू.९ लाख ९९ हजार न्यूनतम मूल्य कायम 
गरेर २०७७।११।२४ मा एक तनमािण व्यवसायीको रू.१० लाख १ हजारको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको 
छ । तनमािण व्यवसायीले एकमजि कबोल रकम बजझाउाँदा ५ प्रततितले छजट ददई रू.९ लाख ५१ हजार 
असजल गरेको छ । प्रारजम्भक वातावरणीय प्रततवेदनको जााँचबजझ र्वना ठेक्का व्यवस्थापन गरेको कारण 
राजस्व प्रातप्तमा न्यूनता आएको देजखन्छ । यस सम्बन्धमा तनणिय गने पदातधकारीलाई जजम्मेवार 
बनाउनजपदिछ ।    

80. प्याराग्लाईतडङ्ग िजल्क - पोखरा महानगरपातलकाको आतथिक ऐन, २०७७ को अनजसूची १४ मा प्रत्येक 
प्याराग्लाईतडङ्ग ब्यवसायीले वार्षिक रू.१ लाख प्याराग्लाईतडङ्ग िजल्क बजझाउनजपने व्यवस्था छ । 
पातलकाको क्षेरातधकारतभर सञ्चालनमा रहेका ६३ मध्ये २९ प्याराग्लाइतडङ व्यवसायीले मार 
दताि/नवीकरण गरेको पाइयो । दताि भएको प्याराग्लाईतलङ्ग ब्यवसयीले बजझाउनजपने र्वगतदेजखको 
व्यवसाय िजल्कबापतको िजल्क नबजझाएको रू.५३ लाख ५९ हजार असजल गनजिपदिछ ।  

81. दृश्यावलोकन िजल्क - पोखरा महानगरपातलकाले सेती खोँच दृश्यालोकनको लातग एक तनमािण सेवासाँग 
रू.६६ लाख ६६ हजारमा सम्झौता गरेको छ । सम्झौता अनजसार २०७७ काततिकसम्ममा अजन्तम 
र्कस्ता बजझाउनजपनेमा रू.२९ लाख ९८ हजार मार बजझाएकोले नपजग िजल्क रू.३६ लाख ६८ हजार, 
मूल्य अतभबरृ्द्ध कर रू.८ लाख ६७ समेत रू.४५ लाख ३५ हजार जररबानासमेत असजल गनजिपदिछ  । 

82. स्माटि र्वज्ञापन - पोखरा महानगरपातलका र पोखरा उद्योग वाजणज्य संघबीच पोलमा स्माटि जस्लम लाईट 
बोडि र्वज्ञापन राख्नको लातग भएको सम्झौताको बजाँदा नं.६.६ मा सम्झौता रद्द गदाि पातलकालाई परेको हातन 
नोक्सानी दोस्रो पक्षले ब्यहोने उल्लेख छ । पोखराको जजरो र्कलोतमटर देजख हल्लनचोकसम्मका ७४ 
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लाईट बोडिमा र्वज्ञापन राखेबापत २०७१ श्रावणदेजख २०७४ आषाढ मसान्तसम्मको रू.६६ लाख २० 
हजार र २०७४ श्रावण १ देजख २०७६ माघ १ सम्मको रू.९६ लाख १२ हजार बजझाउने गरी सम्झौता 
भए अनजसार बजझाउन बााँकी रहेको रू.६२ लाख २१ हजार जररबानासर्हत असजल गनजिपदिछ । सो समय 
पिात सम्झौता रद्द पतन नगरेको र महसजल पतन प्राप्त नभएको सम्बन्धमा छानतबन गनजिपदिछ । 

सोही महानगरपातलकाले आफनो क्षरेतभरको २ हजार ८८ सौयि पोलहरूमा जस्लम लाईट बोडि 
राखी र्वज्ञापन गनिको लातग एक तनजी कम्पनीसाँग ५ वषिको लातग सम्झौता अङ्क रू.५ करोड ६७ 
लाखलाई १० र्कस्तामा ततनेगरी २०७५।११।३० मा सम्झौता गरेको छ । कम्पनीले ३ र्कस्ता 
बजझाएको र एक र्कस्ता बराबरको छजट गनि ददएको तनवेदनको आधारमा ६ र्कस्ता बजझाउन बााँकी छाँदै 
स्पि कारण उल्लेख नगरी उक्त फमिसाँग गररएको सम्झौता रद्द गरेकोले रू.३ करोड ४० लाख २० 
हजार राजस्व गजमेको अवस्था छ । त्यस्तै बैङ्क जमानत वापत राखेको रू.१ करोड १३ लाख ४० 
हजार २०७७।१२।१२ मा फज कज वा गरेको छ । सम्झौता अनजसार प्राप्त हजनजपने रू.३ करोड ४० 
लाख २० हजार प्राप्त नहजने गरी तनणिय गने पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनजपदिछ। 

83. कवाडी तनकासी कर - पोखरा महानगरपातलका र एक तनमािण व्यवसायीबीच कवाडी तनकासीबापत भएको 
सम्झौता अनजसार व्यवसायीले रू.१ करोड ३० लाख ६२ हजार बजझाउनजपनेमा रू.९६ लाख ३३ हजार 
मार बजझाएको देजखएकोले जररबाना रू.४ लाख ९५ हजारसमेत रू.३९ लाख २४ हजार असजल 
गनजिपदिछ। 

84. मूल्य अतभवरृ्द्ध कर - मूल्य अतभवरृ्द्ध कर ऐन, २०५२ को दफा 1५(३) मा दताि नभएको स्थानीय 
तहले मूल्य अतभवरृ्द्ध कर लाग्ने वस्तजको तबक्री गदाि कर असजल उपर गनजिपने व्यवस्था छ । वीरगञ्ज 
महानगरपातलकाले ७ फमिसााँग भएको सम्झौतानजसार आय ठेक्कामा मूल्य अतभवरृ्द्ध करबापत रू.१ करोड 
३७ लाख ५९ हजार, १० व्यजक्तबाट रू.२६ लाख ३२ हजार  र फोहोर मैला सेवा िजल्क सङ्कलन 
गने दजई व्यवसायीबाट रू.२२ कर लाग्ने वस्तजको तबक्री गदाि कर असजल उपर गनजिपने व्यवस्था छ । 
वीरगञ्ज महानगरपातलकाले ७ फमिसाँग भएको सम्झौतानजसार आय ठेक्कामा मूल्य अतभवरृ्द्ध करबापत रू.१ 
करोड ३७ लाख ५९ हजार, १० व्यजक्तबाट रू.२६ लाख ३२ हजार  र फोहोर मैला सेवा िजल्क 
सङ्कलन गने दजई व्यवसायीबाट रू.२२लाख ८७ हजारसमेत रू.१ करोड ८६ लाख ७८ हजार मूल्य 
अतभवरृ्द्ध कर असजल गरेको छैन । तनयम अनजसार कर र जररबाना असजल गरी संघीय सजञ्चत कोष 
दाजखला गनजिपदिछ।  

मूल्य अतभवरृ्द्ध कर ऐन, २०५२ को दफा ५ मा नेपालतभर आपूतति हजने वस्तजको कारोबारमा 
मूल्य अतभवरृ्द्ध कर लाग्ने व्यवस्था छ । पोखरा महानगरपातलकाले ११ नदी घाटको ढजङ्गा तगट्टी बालजवा 
उत्खनन ्सङ्कलन र तबक्री र्वतरण र अन्य ६ आय ठेक्कामा र्वतभन्न व्यवसायीले कबोल गरेको रकमको 
मूल्य अतभबरृ्द्ध कर रू.४ करोड २८ लाख ४८ हजार ४२ हजार असजल नगरेकोले असजल गरी संघीय 
सजञ्चत कोष दाजखला गनजिपदिछ । 

85. बक्यौता राजस्व - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद-९ मा स्थानीय तहले बहाल 
र्वटौरी, सेवा िजल्क र प्राकृततक स्रोतको उत्खनन ्तथा तबक्रीमा कर लगाउनसक्ने व्यवस्था छ । 
पोखरा महानगरपातलकाले राि बैङ्क चोक, महेन्िपजलमा ४६ व्यवसायीले तलएको सटरहरूको भाडा रू.८० 



खण्ड - ३: स्थानीय तह 

 668 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ंवार्षिक प्रततवेदन, २०७९ 

लाख ९६ हजार र र्वतभन्न तनमािण व्यवसायीसाँग प्राकृततक स्रोत तबक्रीबापत गत वषिको समेत रू.१२ 
करोड 75 लाख 21 हजार असजल गरेको छैन ।  

वीरगञ्ज महानगरपातलकाको आतथिक ऐन, २०७७ मा र्वतभन्न कर तथा िजल्क लगाउने 
व्यवस्था छ। महानगरपातलकाले र्वगत र यो वषि आय ठेक्कामा लगाएका १२ व्यजक्त तथा व्यवसायीबाट 
रू.६ करोड ९७ लाख ३३ हजार असजल गनि बााँकी छ । उक्त रकममा १० प्रततित जररबानासमेत 
रू.७ करोड ७१ लाख ५८ हजार असजल गनजिपदिछ । 

86. बचत पररचालन - काठमाडौँ महानगरपातलकामा गत वषिको जजम्मेवारी रू.१० अरब् २२ करोड ७८ लाख 
सर्हत रू.२२ अबि ४३ करोड ६५ लाखको समर्िगत आय र्ववरणमा तलब भिा, कायािलय सञ्चालन, 
पूवािधार तनमािण, सामाजजक सजरक्षा लगायतमा रू.७ अरब् ५६ करोड ७२ लाख अथाित ्३३.७२ प्रततित 
खचि गरी रू.१४ अबि ८६ करोड ९३ लाख बााँकी रहेको छ । र्विीय स्रोत उल्लेख्य रूपमा बचत रहेकोले 
र्वकास, पूवािधार तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी कायियोजना बनाई स्रोतको प्रभावकारी रूपमा पररचालन गनजिपदिछ 
। 

87. स्माटि पार्कि ङ्ग - काठमाडौँ महानगरपातलका र एक कम्पनीबीच न्यूरोड तथा दरवारमागिका केही भभूागमा 
आधजतनक प्रर्वतधको प्रयोग गरी सवारी साधन पार्कि ङ्ग गने कायिका लातग २०७५ साल माघ ८ मा ५ 
वषिको लातग सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा करार अवतधको अजघल्लो ३ वषि प्रतत सवारी पार्कि ङ्ग 
िजल्कको २० प्रततित र त्यसपतछका वषिमा ३० प्रततित महानगरले प्राप्त गने उल्लेख भएकोमा ३ 
आतथिक वषिमा रू.७३ लाख ८२ हजार प्राप्त भएको छ । सवारी साधन पार्कि ङ्ग र राजस्व प्रातप्तको 
अद्यावतधक अतभलेख पेस गरेको छैन । साविजतनक तनजी साझेदारी अवधारणा अनजरूप प्रततस्पधाि गराइ 
पार्कि ङ्ग व्यवस्थापन र राजस्व असजल गनजिपदिछ ।  

88. भिा तनकासा - सामाजजक सजरक्षा कायािर्वतध, २०७७ को दफा १५(2) २ मा भिा खाइपाई आएको 
कज नै व्यजक्तको मतृ्यज भएमा मतृ्यज भएको ददनसम्मको भिा भ जक्तानी ददई बााँकी रकम र्फताि गरी संघीय 
सजञ्चत कोषमा दाजखला गनजिपने व्यवस्था छ । पोखरा महानगरपातलकाले मतृ्यज दताि तथा लगत कट्टा 
पिात ्१० वडाको लाभग्राहीको खातामा रू.११ लाख ६० हजार तनकासा गरेको छ । बढी भ जक्तानी 
भएको रकम र्फताि गनजिपदिछ । 

त्यस्तै काठमाडौँ महानगरका ११ वडाहरूका २०७५ लाभग्राहीको खातामा वषािन्तमा रू.२ 
करोड १५ लाख ७८ हजार मौज्दात रहेको छ । यस प्रकार तनजष्ट्क्रय खातामा बााँकी रहेको रकम 
छानतबन गरी र्फताि दाजखला गनजिपदिछ । 

89. थप सामाजजक सजरक्षा भिा - सामाजजक सजरक्षा कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वतध, २०७५ को दफा १५ (२) 
मा सामाजजक सजरक्षा भिा पाइरहेका लाभग्राहीहरूका लातग संघीय सरकारबाट प्राप्त भिा रकममा स्थानीय 
सरकारले आफ्नो कोषबाट कज नै पतन रकम थप गरी प्रदान गनि नसर्कने व्यवस्था छ । पोखरा महानगरले 
जा्येष्ठ नागररकलाई सामाजजक सजरक्षा सहायता थप िीषिकमा रू.६ करोड बजेट र्वतनयोजन गरी मातसक 
रू.२००।- थप गरी रू.३ करोड ६४ लाख २४ हजार भ जक्तानी गरी व्ययभार बढाएको छ। 

90. संरचनाको गजणस्तर - पोखरा महानगरपतलकाले गत र्वगतमा रू.२८ करोड १९ लाख ८६ हजारको लागतमा 
कायि सम्पन्न भएको ४ तसल्टेिन ड्याममध्ये रू.९ करोड ५ लाख ६५ हजारको लागतमा २०७७।३।१ 
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मा तनमािण सम्पन्न भएको खहरे अाँधेरी खोला, रू.७ करोड ८५ लाख ६८ हजार लागतमा २०७७।३।१ 
मा तनमािण सम्पन्न भएको हपिन खोला तसल्टेिन ड्यामको २०७८।१२।३० मा स्थलगत अवलोकन गदाि 
ड्यामको तल्लो भागमा ढजङ्गाको गाह्रो भजत्कएको र लजन्चङ्गतफि को ममित कायि भएको देजखएन। उक्त कायिको 
कायिसम्पन्न प्रततवेदनको पररमाण तथा दरको आधारमा ममित गनि क्रमि: रू.69 लाख ८२ हजार र रू.४९ 
लाख ८९ हजार लाग्ने देजखन्छ । गजणस्तरीय तनमािणमा महानगरपातलकाले ध्यान पजर् याएको देजखएन। 

91. साइकल खररद - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा १३ मा बोलपर सम्बन्धी कागज तयार गरी 
बोलपरको माध्यमद्वारा खररद गने व्यवस्था छ । भरतपजर महानगरपातलकाले र्वपन्न पररवारका 
बालबातलकाको लातग एक साइकल स्टोसिसाँग रू.२१ लाख ३० हजारमा ३३३ थान साइकल खररद 
गरेको छ । खररद भएका साइकल र्वतरणका लातग र्वद्याथी छनोटको पारदिी आधार कायम गरेको 
देजखएन । साइकलको स्पेतसर्फकेिन बनाउाँदा इजण्डयन लेतडज साइकल अफ्रो कम्पनी वा सो सरह 
उल्लेख गरेको छ। प्रततस्पधी र्वतधबाट खररद गने मालसामानको स्पेतसर्फकेिन तयार गदाि तनजित 
कम्पनीको ब्राण्ड तथा नाम राखी ठेक्का गरेकोले पयािप्त प्रततस्पधाि भएको यर्कन हजन सकेन ।  

92. कायिक्षरे - लतलतपजर महानगरपातलका अन्तगित कज पण्डोल पजल्चोक जावलाखेल लगनखेल, मंगलबजार 
पजल्चोक सडकमा साइकल लेन तनमािण गनि रू.२८ लाख ३२ हजार कबोल गने एक कम्पनीसाँग सम्झौता 
भएको छ । साइकल लेन तनमािण भएका अतधकांि सडक खण्ड केन्िीयस्तरको सडक रहेकोमा उक्त कायि 
गदाि सडक र्वभागसाँग समन्वय गरेको देजखएन। पातलकाले तनमािण गरेको साइकल लेन सडक र्वभागले 
कायम गरेको ४ लेन सडकमध्ये बायााँतफि को लेनको आधा भागमा पनेगरी मार्कि ङ्ग गरेको छ । ठूला 
सवारीका लातग कायम गरेको लो स्पीड लेनको आधा भाग पनेगरी साइकल लेन मार्कि ङ्ग गदाि साइकल 
सवारीलाई प्राथतमकता नददएको, सजरजक्षत रूपमा साइकल चलाउन समस्या हजने र ठूला सवारीको जोजखममा 
रहने अवस्था रहेको छ । सडक र्वभागसमेतको सहमतत र सहकायिमा यस्तो लेन तनमािण गनजिपदिछ। 

साविजतनक सडक ऐन, २०३१ को दफा १९ अनजसार सडक र्वभागको स्वीकृतत र्वना संघ 
अन्तगितको सडक संरचनामा कज नै साविजतनक तनमािण गनि नहजने उल्लेख छ। वीरगञ्ज महानगरपातलकाले 
नेपाल सरकारको कायिक्षेर अन्तगितको व्यापाररक मागि र्वस्तार योजना पथलैया-वीरगञ्ज ६ लेनको 
सडकमा घण्टाघरदेजख पावरहाउससम्म सडक ममित कायि तनमािण व्यवसायीद्वारा गराई रू.२ करोड ४ 
लाख ९३ हजार भ जक्तानी ददएको छ । संघीय सरकारको कायि क्षेर रहेको सडकको तनमािण कायि 
संघको अनजमततबेगर गरेकोले समन्वय गरी तनमािण कायि गनजिपदिछ । 

93. फोहरमैला व्यवस्थापन - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(ञ) मा वातावरण संरक्षण 
तथा वातावरणीय जोजखम न्यूनीकरणका सम्बन्धमा नगरपातलकाको काम कतिव्य र अतधकार उल्लेख 
छ। यस सम्बन्धमा देजखएका प्रमजख व्यहोरा तनम्नानजसार छनाः 

93.1. भरतपजर महानगरपातलकाले वातावरण व्यवस्थापनमा यो वषि रू.२ करोड खचि गरेको छ । वस्तजगत र्ववरण 
पजजस्तका, २०७७ मा उल्लेख भए अनजसार महानगरमा प्रततददन ६ हजार ५०० घनतमटर फोहर उत्पादन 
हजने गरेकोमा जैर्वक फोहर ५०, प्लार्िक ३०, कागज ७, जििा ३, धातज ५, छाला रबर ३ तथा अन्य 
फोहर २ प्रततित रहने गरेको छ । महानगरले छेथाितलङ्ग गजम्बा नजजकै रहेको २४ वडाजस्थत जचहानडााँडाको 
ध्र जब ल्याण्डर्फल साइटमा जेष्ठदेजख पौषसम्म २९ वटै वडाको फोहरमैला र्वसजिन गदै आएकोमा पहजाँच 
मागि ममित लागत बढ्न गएका कारण माघबाट ३ वडाजस्थत नारायणी नदी र्कनार नजजकैको क्षेरमा 
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फोहरमैला र्वसजिन गने गरेको जानकारी भएको छ । सहरी फोहर नदीमा र्वसजिन गने कायिले जलचर 
लगायतमा रोगको प्रकोप फैलन सक्ने देजखदा ल्याण्डर्फल साइट स्थापना गरी फोहरमैला व्यवस्थापन 
गनजिपदिछ । 

93.2. र्वराटनगर महानगरपातलका क्षेरको फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कायिका लातग साविजतनक तनजी 
साझेदारी अवधारणा अनजरूप एक फमिसाँग वार्षिक रू.१ करोड ३६ लाख ८४ हजार भ जक्तानी गने गरी 
२०७८ वैिाख मसान्तसम्मको लातग सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनजसार महानगरले उपलब्ध 
गराएको १० प्रततित जनिजक्तमध्ये दैतनक १० प्रततित अनजपजस्थतसम्मको जनिजक्त दाबी गनि नपाउने 
र १० प्रततितभन्दा बढी अनजपजस्थत भएको अवस्थामा १० प्रततितबाहेक बााँकी अनजपजस्थत वा र्वदाको 
रकम प्रततव्यजक्त प्रततददन जजल्ला दररेटको आधारमा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । महानगरपातलकाले 
फोहोर व्यवस्थापनको १२ मर्हनाको भ जक्तानी गदाि गयल/र्वदाको रकम बढी भ जक्तानी भएको रू.४ लाख 
६ हजार र कायािलयको हाजजरी रेकडिबाट उपजस्थतत देजखएका ६ जनाको वषिभरर प्रततददन रू.५५५ 
दरले हजने रू.१२ लाख १५ हजारसमेत भ जक्तानी भएको रू.१६ लाख २१ लाख असजल गनजिपदिछ । 

93.3. पोखरा महानगरपातलकाले २०५७।५८ सालदेजख महानगर क्षेरका फोहोर वडा नम्बर १४ मा पने सेती 
नदी र्कनारमा व्यवस्थापन गदै आएकोमा २०६१ सालदेजख सो स्थानमा १५ वषि फोहोर फाल्ने गरी 
स्थानीय वातसन्दासाँग सहमतत भएको छ । सहमतत भएको अवतध समाप्त भइसकेको, हाल सञ्चालनमा रहेको 
र्वसजिन केन्ि पोखरा अन्तरार्िय र्वमानस्थल नजजक पने र ल्याडर्फल्डमा आउने चराका कारण र्वमानस्थल 
सञ्चालनमा समस्या आउने देजखएको छ । यो वषि ल्याण्डर्फल्ड साइटको सम्भाव्यता अध्ययनको लातग 
रू.२५ लाख  वजेट र्वतनयोजन गरे पतन वैकजल्पक ल्याण्डर्फल्ड साईटको टजङ्गो लागेको छैन । 

93.4. काठमाडौँ महानगरपातलकाले तससडोल क्षेरको र्वकासका लातग धजनीबेसी नगरपातलका, धाददङ्ग र ककनी 
गाउाँपातलका, नजवाकोटलाई रू.१ करोडका दरले रू.२ करोड तनकासा गरेको छ । प्रभार्वत क्षेरमा यो 
वषि महानगर आफैले रू.१ करोड ३५ लाख ९३ हजार खचि गरेको छ । ओखरपौवा-ततनर्पप्ले सडक 
स्तरोन्नतत कायि तडतभजन सडक कायािलय, नजवाकोटले गरररहेको र महानगरपातलका लगायत सम्बजन्धत 
स्थानीय तहले समेत उक्त स्थानमा कायि गरेको छ । एकै स्थानमा र्वतभन्न तनकायबाट एकै प्रकृततका 
कायि समन्वयात्मक तररकाले नहजाँदा प्रभार्वत क्षरेका वातसन्दाको फोहोरबाट तसजजित समस्या समाधान 
हजन सकेको छैन । जसको कारणबाट स्थानीय वातसन्दाबाट फोहोर र्वसजिन कायिमा पटक पटक 
व्यवधान तसजिना भई फोहोरको व्यवस्थापन प्रभावकारी हजनसकेको छैन । उक्त क्षरेमा काठमाडौँ 
महानगर लगायत उपत्यकाका १३ स् थानीय तहको फोहोर फाल्ने कायि भइरहेकोले फोहोर व्यवस्थापन 
स्थान एवं प्रभार्वत क्षेरको गजरूयोजना तयार गरी लागत साझेदारीमा समन्वयात्मक रूपमा कायि गरेर 
ददगो रुपमा उपत्यकाको फोहोर र्वसजिनको प्रवन्ध गनजिपदिछ । 

93.5. फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा १५ मा तनजी एवं सामजदार्यक संस्थाबाट फोहोरमैला 
व्यवस्थापन गराउाँदा बोलपर आह्वान गरी प्रततस्पधाित्मक तररकाले गराउनजपने व्यवस्था भए पतन काठमाडौँ 
महानगरपातलकाले ३२ वटै वडाबाट तनजीक्षरेमाफि त ् र्वना प्रततस्पधाि सोझै गराएको छ । ती सेवा 
प्रदायकहरू महानगरमा दतािसमेत भएका छैनन ्। यस्ता संस्थाले पटके रतसदको आधारमा यो वषि रू.१ 
करोड ८ लाख १५ हजार मार राजस्व दाजखला गरेका छन ्। प्रततस्पधािबाट सेवा प्रदायक छनोट गरी 
फोहोर सङ्कलन र व्यवस्थापन गनजिपदिछ ।  
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94. ओभरहेड भ जक्तानी - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को अनजसूची १ मा परामिि सेवाको लागत 
अनजमान गदाि ओभरहेड समावेि गने व्यवस्था छैन । वीरगञ्ज महानगरपातलकाले साविजतनक तनजी 
साझेदारी अवधारणा अनजसार फोहरमैला व्यवस्थापन गनि २०७५।७६ देजख ५ वषिको लातग एक 
संस्थासाँग २०७६।२।२ मा सम्झौता गरेकोमा ओभरहेड वापत यो वषि रू.८५ लाख ९२ हजार 
भ जक्तानी ददएकोले थप व्ययभार परेको छ । सम्झौता अनजसार महानगरपातलकामा कायिरत जनिजक्त 
प्रयोग गनजिपनेमा ियाक्टर चालक १२ मध्ये ७, सह चालक २४ मध्ये १४, सडक सरसरफाई मजदजर 
७० मध्ये ३२ जनालाई मार सरसफाई कायिमा उपयोग गरेको छ । सम्झौतामा उल्लेख भए अनजसारको 
जनिजक्त उक्त कायिमा प्रयोग नगरेकोले अन्य जनिजक्त प्रयोग गरेबापत उक्त संस्थालाई थप भ जक्तानी 
ददनजपरेका कारण महानगरपातलकालाई रू.१ करोड ६१ लाख ३९ हजार थप व्ययभार परेको छ ।  

95. साविजतनक तनजी साझेदारी - पोखरा महानगरपातलकाको राजस्वसम्बन्धी ऐन, २०७७ को दफा 57 मा 
साविजतनक तनजी साझेदारी व्यवस्था अन्तगित तनमािण एवं सञ्चालन करारको अवतध २० वषिभन्दा बढी 
नहजने उल्लेख छ । फेवा जलाधार संरक्षण तनमािण कायि अन्तगित ४ ठाउाँमा बनेको तसल्टेिन ड्याम 
ममित तथा सो ठाउाँबाट नदीजन्य सामग्री उत्खनन,् सङ्कलन तथा तबक्री र्वतरणलाई व्यवजस्थत बनाउने 
उदे्दश्यका साथ तडजाइन, तनमािण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण (बूट) मोडलमा पोखरा महानगरपातलका र 
एक तनजी कम्पनीबीच वार्षिक रूपमा २४ वषिसम्म रू.७१ करोड ३ लाख ११ हजार बजझाउने गरी 
२०७८।२।१७ मा सम्झौता गरेको कानून सम्मत देजखएन ।  

महानगरपातलकाको वाताि सतमतत र कम्पनीबीच २०७८।१।२४ मा सम्पन्न सम्झौताको बजाँदा 
नं. ७ मा पर्हलो वषिको लातग कायम गररएको रोयल्टी रू.२ करोड ६० लाख २१ हजार ५ वषि पतछ 
लागू हजनेगरी वार्षिक ३ प्रततित वरृ्द्धदर कायम गररने उल्लेख छ । तर पातलका र कम्पनीबीच भएको 
सम्झौतामा ५ वषिपतछ २ प्रततित  कायम गरी सम्झौता गरेको छ । वार्षिक वरृ्द्धदर ३ प्रततित  
कायम गदाि २४ वषिमा रू.७७ करोड ७२ लाख ६४ हजार प्राप्त हजनेमा २ प्रततित कायम गरेको 
कारण रू.७१ करोड ३ लाख ११ हजार मार प्राप्त भई रू.६ करोड ६९ लाख ५२ हजार कम प्राप्त 
हजने देजखन्छ । घटी आय प्राप्त हजनेगरी सम्झौता गने पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनज पदिछ । 

96. काठमाडौँ टावर - काठमाडौँ महानगरपातलका र एक तनमािण व्यवसायीबीच साविजतनक तनजी अवधारणामा काठमाडौँ 
टावर तनमािण गरी सञ्चालन गनि ३० वषिको लातग २०७१।११।२० मा सम्झौता भएकोमा सम्झौताको िति र 
कायियोजना अनजसार तनमािण कायि भएको छैन । सम्झौता अनजसार २०७१ देजख नै वार्षिक रू.७० लाखका दरले 
तलज भाडा बजझाउनजपनेमा बजझाएको नदेजखाँदा थप छानतबन गरी रू.३ करोड ५० लाख असजल गनजिपदिछ ।  

97. आकािे पजल तथा नयााँ बसपाकि को आय - काठमाडौँ महानगरपातलकाले एक कम्पनीसाँग सम्झौता गरी 
आकािेपजल सञ्चालनको लातग ठेक्का गरेकोमा सम्झौताको व्यवस्था अनजसार तनतमित ६ आकािेपजलको 
संरक्षण एवं सरसफाई हजनसकेको छैन भने ततनीहरूबाट प्राप्त हजनजपने २०७७।७८ को आय रू.१ करोड 
७ लाख प्राप्त भएको छैन ।  

त्यस्तै नयााँ बसपाकि को सञ्चालनसम्बन्धी रोयल्टी प्रत्येक वषि असजल गनजिपनेमा २०७७।७८ को 
रू.१ करोड १८ लाखसमेत रू.७ करोड २ लाख ५४ हजार असजल नगरेको अवस्था छ । उक्त 
बसपाकि  सम्झौताको मािर प्लान अनजसार सञ्चालनसमेत भएको छैन ।  
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98. र्क्रकेट रंगिाला  - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ३१ मा साविजतनक तनकायले रू.२० 
लाखभन्दा बढी लागत अनजमान भएको तनमािण कायि बोलपरको माध्यमद्वारा खररद गनिाजपने व्यवस्था छ 
। भरतपजर महानगरपातलकाले गौतम बजद्ध अन्तरार्िय र्क्रकेट रंगिाला तनमािण गनि एक गैरसरकारी 
संस्थालाई रू.८ करोड ५ लाख भ जक्तानी गरेकोमा खचि तथा प्रगतत जस्थतत समब्न्धमा अनजगमन गरेको 
देजखएन । लागत अनजमानमध्येको ८५ प्रततित कायि भएको र बााँकी कायि गनि रू.४ करोड ९० लाख 
स्रोत अभाव भएको उल्लेख छ । महानगरको लगानी, रङ्गिालाको तनमािण र रार्िय खेलकज द पररषद्को 
मापदण्डलाई मध्यनजर गरेर तनमािण सम्पन्न गने, स्वातमत्व प्रातप्त र प्रयोग गने व्यवस्था तमलाउनजपदिछ ।  

99. धन जमानी - ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ को दफा ४(२) मा कज नै संस्थालाई अको सस्थाबाट 
ऋण उपलब्ध गराउन जमानत ददाँदा सस्थाले ऋण तलनजपने कारण र तोर्कएको समयमा ऋणको सााँवा 
तथा व्याज च जक्ता गनिसक्ने नसक्ने कज राको र्वचार गरी जमानत ददनजपने उल्लेख छ । पोखरा 
महानगरपतलकाले सो पक्ष र्वचार नगरी तनमिल पोखरी बागमारा पजडी साना िहरी खानेपानी तथा सरसफाई 
आयोजनाको उपभोक्ता सतमततले तलएको रू.९८ लाख ऋणको जमानत ददएको तनयतमत देजखएन ।  

100. बढी भ जक्तानी - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को दफा १२३(१) मा साविजतनक तनकायले खररद 
सम्झौताको आधारमा नापी र्कताब, रतनङ तबल संलग्न गरी भ जक्तानी ददनजपने व्यवस्था छ । र्वराटनगर 
महानगरपातलकाले क्षेरीय िहरी र्वकास पररयोजनाको ड्रइङ्गमा चेम्बरको साइज १.05 तमटर चौडाइ 
रहेकोमा १.60 तमटर, आरतसतसको कायिमा कबिस्टोनको ब्याक साइडको कङर्क्रर्टङ्ग पररमाणलाई 
आरतसतसको दर ददएको तथा िान्सपोटेिन अफ म्यानहोल कम्पोनेन्टमा आरसीसी ररङ्गको कायि गदाि 
आरसीसी पररमाणसाँग २.5 फ्याक्टरले गजणा गरी तौल तनकाल्नज पनेमा ररङ्गको पररमाणले गरी ददएकोले 
१८ औ ंदेजख २३ औ ंरतनङ्ग र्वलसम्म बढी भ जक्तानी भएको रू.३ करोड ६२ लाख ५८ हजार असजल 
गनजिपदिछ। 

101. तडस्मेन्टतलङ्ग कायि - साविजतनक तनकायको कज नै पतन संरचना भत्काउाँदा प्राप्त हजने सामग्रीको मूल्याङ्कन 
गरी आम्दानी बााँध्नज पदिछ । र्वराटनगर महानगरपातलकाले क्षेरीय िहरी र्वकास आयोजनाको २३ औ ं
रतनङ्ग तबलमा इाँटाको तडस्मेन्टतलङ्ग कायि गराएकोमा सो बापत रू.१ करोड ४ लाख ५२ हजार आय 
लेखाङ्कन नगरेकोले तनमािण व्यवसायीको तबलबाट कट्टा गरी असजल गनजिपदिछ । 

102. पूवि तनधािररत क्षततपूतति - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२१ मा सेवा प्रदायक वा 
तनमािण व्यावसायीको र्ढलाइको कारणले खररद सम्झौता बमोजजमको काम सो सम्झौतामा तोर्कएको 
म्यादमा सम्पन्न हजन नसकेमा तनजले साविजतनक तनकायलाई १० प्रततित नबढ्ने गरी प्रततददन सम्झौता 
रकमको ०.०५ प्रततितका दरले पूवि तनधािररत क्षततपूतति ददनजपने व्यवस्था छ । र्वराटनगर महानगर 
पातलकाले मधजमारा-छायााँ मागि नाला ममितको कायि गने एक तनमािण व्यवसायीसाँग रू.५ करोड १२ 
लाख ९० हजारको सम्झौता गरेको देजखन्छ । उक्त सम्झौताको म्याद पटक पटक गरी 
२०७७।३।१५ सम्म थप भएकोमा तनमािण कायि २०७७।९।२६ मा कायि सम्पन्न भएको पाइएकोले 
पूवि तनधािररत क्षततपूतति  रू.५० लाख असजल गनजिपदिछ । 

103. सीमाभन्दा बढीको कायि - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७ मा उपभोक्ता सतमतजा 
माफि त कायि गदाि ओभरहेड, मूल्य अतभवरृ्द्ध कर, कजन्टन्जेन्सीसमेत रू.१ करोडसम्म लागत अनजमान 
भएको कायि गनिसक्ने उल्लेख छ । र्वराटनगर महानगरपातलकाले सोभन्दा बढी लागतका ११ 
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योजनाहरू उपभोक्ता सतमततमाफि ता् गराई रू.१३ करोड ५७ लाख ९९ हजार भ जक्तानी गरेको तनयतमत 
देजखएन । 

104. लागत सहभातगता - र्वराटनगर महानगरको २०७७।३।११ मा पाररत नगर सभाको तनणिय नम्बर 
४३ ले उपभोक्ता सतमतत माफि त कायि गराउाँदा सडक कालोपरेमा १५ प्रततित, ग्राभेल इटा 
आर.सी.सी.मा २० प्रततित र माटो पजने कायिमा ३० प्रततित व्यहोनजिपने व्यवस्था गरेको छ । 
महानगरपातलकाले यो वषि 135 योजनाहरूमा तोकेकोभन्दा कम जनसहभातगता प्राप्त गरेको देजखएकोले 
रू.१ करोड ७९ लाख ७८ हजार बढी भ जक्तानी ददएकोले असजल गनजिपदिछ ।   

105. ददवा खाजा - िैजक्षक कायिक्रम कायािन्वयन तनदेजिका, २०७७ को बजाँदा ७.१ मा ददवा खाजा कायिक्रम अन्तगित 
सामजदार्यक र्वद्यालयमा कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत बालबातलकाहरूलाई प्रततददन रू.१५ का दरले १८० ददनको 
प्रधानाध्यापक र र्वद्यालय व्यवस्थापन सतमततको अध्यक्षबाट प्रमाजणत र्वद्याथीको दैतनक हाजजरी पजजस्तकाको संख्या 
यर्कन गरी भ जक्तानी ददनजपनेमा वीरगञ्ज महानगरपातलकाले र्वद्याथी संख्या र हाजजरीको प्रमाजणत अतभलेख बेगर 87 
र्वद्यालयलाई रू.1 करोड 38 लाख 98 हजार तनकासा गरेको छ । उक्त रकम बैङ्कमा रोक्का राखे पतन तनदेजिकाको 
व्यवस्था अनजसार हजने रकम यर्कन गरी बढी रकम असजल गनजिपदिछ।  

106. तनजष्ट्क्रय खाता - सामाजजक सजरक्षा कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वतध, २०७७ को दफा २३ (५) मा सामाजजक 
सजरक्षा र्विेष बचत खातामा जम्मा रहेको रकममध्ये खचि नभएको वा तनजष्ट्क्रय रहेको रकम र्फताि गनजिपने 
व्यवस्था रहेको छ । पोखरा महानगरपतलकाबाट प्राप्त र्ववरण अनजसार ८ वडाबाट प्राप्त बैङ्कका र्ववरण 
अनजसार १४६ खाता तनजष्ट्क्रय रहेको उक्त खातामा रू.६४ लाख २८ हजार रहेको देजखन्छ । काठमाडौँ 
महानगरमासमेत १४ बैङ्कमा गत वषिदेजख नै रू.७ करोड ३८ लाख ३० हजार मौज्दात राखेको छ । 
लाभग्राहीको अवस्था टजङ्गो लगाई बााँकी तनजष्ट्क्रय रकम संघीय सजञ्चत कोष कोषमा र्फताि हजनजपदिछ । 

107. सहकारी संस्था अनजगमन - भरतपजर महानगरपातलकाले सहकारीको तनयमन, सञ्चालन, कोष व्यवस्थापन 
जस्ता कायि व्यवजस्थत गनि सहकारी ऐन, २०७५ कायािन्वयनमा ल्याएको छ । महानगरमा सञ्चातलत 
३४३ सहकारी संस्थाको कज ल िेयर पजाँजी रू.४ अबि ७ करोड ८४ लाख ४० हजार, बचत तनक्षपे 
रू.२१ अबि ४८ करोड ६९ लाख २१ हजार, ऋण लगानी रू.१८ अबि ६१ करोड ९१ लाख १९ 
हजार र संस्थागत पजाँजी रू.९९ करोड ६८ लाख ३३ हजार रहेको सहकारी गततर्वतध पजजस्तकामा 
उल्लेजखत त्याङ्कबाट देजखन्छ। सहकारी संस्थाको कायि व्यवजस्थत गराउन महानगरअन्तगित रहेका 
सहकारी तथा रोजगार प्रवद्धिन िाखामाफि त यो वषि रू.६७ लाख १८ हजार खचि गरेको भएतापतन 
सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा अनजगमन गरेको देजखएन । अन्य महानगरपातलकालेसमेत 
यस्ता सहकारी संस्थाको अनजगमन गरी प्रततवेदन तयार गरेको नदेजखाँदा जोजखममा आधाररत अनजगमन 
प्रणाली तजजिमा गरी सहकारी संस्थाको अनजगमन गनजिपदिछ। 

108. तनमािण कायि परामिि - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२ बमोजजमको लागत अनजमानको 
आधारमा तनयम २७ अनजसार योग्यता तनधािरण गरी परामिि सेवा खररद गने व्यवस्था छ । लतलतपजर 
महानगरपातलकाले लागत अनजमान तयार गने देजख भ जक्तानी चरण सम्मका कायि गनि ३६ मर्हना परामिि 
सेवा प्रदान गने गरी एक सेवा प्रदायकसाँग सम्झौता गरेकोमा परामििदातालाई २०७८।१।२ सम्म २१ 
औ ंर्वलसम्म रू.५ करोड ६३ लाख ७९ हजार भ जक्तानी भएको छ । तनमािण कायिको संख्या यर्कन नगरी 
परामिि सेवाको लातग सम्झौता गरी मातसक आधारमा भ जक्तानी गदाि तनमािणकायि समयमा सम्पन्न नभई म्याद 
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थप हजाँदै जााँदा परामििदाताको सेवा उपलब्ध हजने अवतध समाप्त हजने र ती कायिमा नगरपातलकाका प्रार्वतधक 
कमिचारीको संलग्नता नहजने गरेकोले परामििदाताको म्याद थप्नजपने अवस्था सजृना हजनेगरी कायि गराएको 
देजखन्छ । पातलकाका जनिजक्तको क्षमता उपयोग हजने गरी तनमािणकायि व्यवस्थापन गनजिपने देजखन्छ । 

109. पदातधकारी सजर्वधा - मधेि प्रदेि सभाबाट स्थानीय तहका पदातधकारी तथा सदस्यले पाउने सजर्वधाको 
सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनेको ऐन, २०७७ अनजसार पदातधकारी तथा सदस्यले प्रत्येक मर्हनामा बढीमा 
३ वैठकको बैठक भिा पाउने र सो अनजसार पदातधकारी तथा सदस्यले मातसक 3 को दरले वषिभररमा 
३६ बैठकको लातग मार भ जक्तानी पाउने व्यवस्था छ । वीरगञ्ज महानगरपातलकाका १५७ 
पदातधकारीलाई सम्बजन्धत वडा र महानगरपातलकासमेतबाट दोहोरो बैठक भिा भ जक्तानी तलएको रू.२७ 
लाख ६१ हजार र १५ पदातधकारीलाई सवारी साधन उपलब्ध गराएकोमा अवस्थामासमेत  यातायात 
खचि रू.२४ लाख ४९ हजार भ जक्तानी भएको छ । पदातधकारीहरूलाई कानून मा उल्लेख भएभन्दा 
बढी सजर्वधा भ जक्तानी भएको रू.५२ लाख १० हजार असजल गनजिपदिछ । 

110. लेखापरीक्षण तथा बेरुजू - यो वषि लेखापरीक्षण सम्पन्न भएका ६ महानगरपातलकाको लेखापरीक्षण रकम 
तथा बेरूजू जस्थतत तनम्नानजसार रहेको छ: 

(रू. लाखमा) 

क्र. 
सं. महानगरपातलका 

लेखापरीक्षण 
रकम 

म्याद नाघकेो 
पेश्कीसमेत बेरूजू 

बेरूजूमध्ये 
पेश्की रकम 

लेखापरीक्षणको 
त जलनामा बेरूजू 

प्रततित 

पेश्की बाहेक 
बेरूजू प्रततित 

१ र्वराटनगर  42952 7115 617 16.57 १५.१३ 
२ वीरग ज 77842 7628 133 9.80 ९.६३ 
३ लतलतपजर  68735 5540 2772 8.06 ४.०३ 
4 काठमाडौँ  197760 10674 1506 5.40 ४.६४ 
5 पोखरा  102146 5461 179 5.35 ५.१७ 
6 भरतपजर  115576 645 353 0.56 ०.२५ 

 605011 37063 5560 6.13 ५.२१ 

उजल्लजखत र्ववरण अनजसार लेखापरीक्षणको तजलनामा र्वराटनगरमा बढी र भरतपजरमा घटी 
बेरुजू देजखएको छ । 

• उप-महानगरपातलका 
111. आय-व्ययको अवस्था - यस वषि लेखापरीक्षण सम्पन्न भएका ११ उप महानगरपातलकाले आय-व्ययको 

जस्थतत देहाय अनजसार छाः 
(रू. लाखमा) 

उपमहा नगरपातलका जजल्ला 
सजरू 

मौज्दात 
संघीयबाट 
अनजदान 

प्रदेिबाट 
अनजदान 

राजस्व 
बाडंफाडं 

आन्तररक 
आय 

अन्य 
आय 

कज ल आय चालज खचि 
पजाँजीगत 
खचि 

अन्य 
खचि 

कज ल खचि बााँकी 

हेटौँडा मकवानपजर 10718 10433 836 6325 2199 5506 36018 9938 8380 5912 24229 11788 

बजटवल  रुपन्देही 4864 8446 1244 3462 5265 5186 28466 7163 8965 3805 19932 8534 

घोराही  दाङ 5213 10044 901 4144 1225 5501 27026 10728 7312 397 18437 8590 

नेपालग ज  बााँके 3750 8931 892 3380 1402 8512 26868 7759 6376 8382 22518 4350 

जीतपजरतसमरा  बारा 8826 8263 366 3940 808 3344 25546 11438 6352 73 17862 7684 

धनगढी  कैलाली 1944 13384 711 4165 2001 1036 23242 12925 7513 0 20438 2803 

तजल्सीप जर  दाङ 2790 10070 849 2271 2565 4237 22783 9538 6052 5368 20958 1825 
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जनकपजरधाम  धनजषा 4862 13052 306 2510 1288 585 22603 13342 4614 751 18707 3896 

इाँटहरी  सजनसरी 3590 8165 268 4147 1969 2114 20252 8252 5158 2080 15490 4762 

धरान  सजनसरी 3624 8692 268 3001 2191 1246 19022 11545 5059 190 16795 2227 

कलैया  बारा 3937 10275 365 2187 388 629 17781 8841 5776 434 15050 2731 

जम्मा 54118 109755 7006 39532 21301 37896 269607 111469 71557 27392 210416 59190 

112. आन्तररक आय - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद-९ मा र्विीय अतधकार क्षेर 
अन्तगित स्थानीय तहले र्वतभन्न कर तथा िजल्क सङ्कलन गने व्यवस्था छ । जीतपजर तसमरा 
उपमहानगरपातलकाले यो वषि तनधािरण गरेको व्यवसाय कर र सम्पजि कर रू.३ करोड १२ लाख 
असजल गरेको नदेजखएकोले उक्त रकम असजल हजनजपदिछ ।  

बजटवल उपमहानगरपातलकाले आफ्नो क्षेरतभर आफूले तनमािण, रेखदेख र सञ्चालन गरेको भवन, 
हाटबजार, पसल र सरकारी जग्गामा बनेको संरचना सञ्चालनको ठेक्कामाफि त ्आन्तररक आय सङ्कलन 
गने गरेकोमा सम्झौता बमोजजम असजली गनजिपने रू.१ करोड ३८ लाख असजल नभएको हजाँदा उक्त रकम 
असजल गनजिपदिछ ।  

113. ढजङ्गा तगट्टी बालजवा ठेक्का - जीतपजर तसमरा उपमहानगरपातलकाले यो वषि बालगंगा दजधौरा खोलामा ९३ लाख 
५९ हजार घनतमटर नदीजन्य पदाथिको लातग न्यूनतम कबोल गनजिपने अङ्क रू.७ करोड ६० लाख ९४ 
हजार तनधािरण गरी बोलपर आव्हान गरेकोमा सो कायिका लातग रू.१४ करोड ६७ लाख कबोल गने एक 
सप्लायसिले सम्झौता गनि नआएकोमा तनजलाई कालोसूचीमा राखेको छैन । दोस्रो बढी कबोल गने तनमािण 
सेवाको कबोल अङ्क रू.१२ करोड ७६ लाख ७७ हजार मध्ये रू.९ करोड ६४ लाख ७८ हजार असजल 
गरेपतन रू.३ करोड १२ लाख असजल नभएको अवस्थामा तनजले राखेको जमानतको म्याद समाप्त भइसकेको 
छ । जमानतको म्याद समाप्त भइसकेपतछ पतन सरकारी रकम असजल नगनेलाई कारबाही भएको छैन । 
व्यवसायीले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदनमा उल्लेख भएको पररमाणभन्दा बढी उत्खनन ्गरेको, पजल 
लगायतका संरचना रहेकै स्थानमा उत्खनन ्गरेको स्थलगत तनरीक्षणबाट देजखए पतन उक्त उत्खनन ्कायिको 
अनजगमन एवं पजल संरक्षणको लातग तनदेिन ददएको छैन। त्यस्तै सो व्यवसायीबाट दाजखला गनजिपने मूल्य 
अतभवरृ्द्ध कर रू.१ करोड २५ लाख ४२ हजारसमेत असजल गनि बााँकी छ ।  

114. नदीजन्य पदाथिको ठेक्का - धनगढी उपमहानगरपातलकामा नदीजन्य पदाथि उत्खनन, सङ्कलन र तबक्री 
र्वतरणका लातग पर्हलो सबैभन्दा बढी रू.३ करोड ५३ लाख ५१ हजार कबोल गने एक आपूततिकतािले 
तोर्कएको स्थानमा अन्य व्यजक्तले अवैध रूपमा केही पररमाण उठाइसकेको कारण जनाई सम्झौता गनि 
नआएकोले पातलकाले तनजको तबडबण्ड जफत गरी अवैध उठाएको पररमाणको आधारमा हजने रकम घटाई 
त्यसपतछको कबोल गने व्यवसायीलाई पराचार गरेकोमा सम्झौता गनि नआएकाले कायिपातलकाले 
२०७७।९।२० मा तनजको तबडबण्ड रकम जफत गने तनणिय गरेको छ । कायिपातलकाको तनणिय 
कायािन्वयन नहजाँदा रू.३१ लाख २५ हजार राजस्व प्राप्त भएको छैन । उक्त रकम असजल गनजिपदिछ । 

115. प्राकृततक स्रोतको उत्खनन ्- हेटौँडा उपमहानगरको २०७७।१२।१० को तनणियले २१ बालजवा तथा 
क्रसर व्यवसायीलाई ७ ददने सूचनाका आधारमा ६१ लाख २० हजार वगिर्फट नदीजन्य सामग्री उत्खनन ्
गनि प्रतत वगिर्फट रू.९ का दरले रू.५ करोड ५० लाख ८७ हजारमा सम्झौता गरेको छ । 
उपमहानगरपातलकाले वषािन्तमा ती व्यवसायीहरूबाट रू.३ करोड ६४ लाख ९१ हजार मार राजस्व 
सङ्कलन गरेको देजखाँदा थप छानतबन गरी छजट भएको रू.१ करोड ८५ लाख ९६ हजार असजल गनजिपदिछ। 
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त्यस्तै दहिर बहिक्रसर व्यवसायीलाई ७ ददने सूचनाका आधारमा ६१ लाख २० हजार वगिर्फट 
नदीजन्य सामग्री उत्खनन ्गनि प्रतत वगिर्फट रू.९ का दरले रू.५ करोड ५० लाख ८७ हजारमा 
सम्झौता गरेको छ । उपमहानगरपातलकाले वषािन्तरको ठेक्का लगाउाँनज पूवि र्वतभन्न व्यजक्तलाई सङ्कलन 
गनि ददाँदाको नगदी रतसद अनजसार रू.३२ लाख ९९ हजार असजल नगरेकोले िजल्कसर्हत असजल गनजिपदिछ 
। 

116. माछापोखरी भाडा - जनकपजरधाम उपमहानगरपातलका र माछापोखरी सञ्चालन गनि भाडामा तलने 
व्यवसायीबीच भएको सम्झौता बमोजजम २०७७।७८ मा प्राप्त गनजिपने आयमध्ये १२ व्यवसायीबाट 
रू.४० लाख ९२ हजार प्राप्त गनि बााँकी रहेको रकम ब्याजसर्हत असजल हजनजपदिछ । साथै पातलका 
मातहत ३६ पोखरी रहेकोमा २३ पोखरी मार ठेक्का व्यवस्थापन भएकोले बााँकी १३ पोखरीकोसमेत 
ठेक्का व्यवस्थापन गरी आय प्राप्त गनजिपदिछ।  

117. कायियोजना - ढजङ्गा तगट्टी बालजवा उत्खनन ्तथा तबक्री व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को बजाँदा 
४ बमोजजम उत्खनन ्तथा सङ्कलनसम्बन्धी कायियोजना तयार गरी कायिपातलकाबाट स्वीकृत गने व्यवस्था छ 
। धरान उपमहानगरपातलका, सजनसरीले प्रारजम्भक वतावरणीय परीक्षणबाट र्वतभन्न ५ खोला तथा नदीबाट ३ 
लाख १४ हजार घनतमटर नदीजन्य पदाथिको अनजमातनत मूल्य रू.७ करोड ५२ लाख ७० हजार हजने देजखएकोमा 
सोमध्ये ३ खोलाको मार नदीजन्य पदाथिको तबक्री गनि बढाबढ गरी ठेक्का लगाउाँदा रू.५ करोड ५५ लाख 
५१ हजार असजल भएको छ। बााँकी २ खोलाको नदीजन्य पदाथि तबक्रीका लातग ठेक्का लगाएको देजखएन । 
मापदण्ड बमोजजम कायियोजना तयार नगदाि नदीजन्य पदाथिबाट प्राप्त हजने आयको असजलीमा कमी भएको  छ । 
कायिर्वतध बमोजजम उत्खनन ्तथा सङ्कलन सम्बन्धी कायियोजना तयार गरी कायािन्वयन गनजिपदिछ। 

118. व्ययभार - धरान उप-महानगरपातलकाले सेउती र सदजि खोलाको नदीजन्य पदाथि तबक्रीको लातग 
२०७७।१०।२८ मा ठेक्का आह्वान गरेकोमा बढी कबोल गने २ तनमािण व्यवसायीको कबोल अङ्क 
क्रमि: रू॰२ करोड ९१ लाख ५ हजार र रू.२ करोड ६१ लाख ४४ हजार भएकोमा सम्झौता गनि 
नआएको कारण देखाई धरौटी जफत गरी दोस्रो बढी कबोल गनेको क्रमि: रू॰१ करोड ७४ लाख १ 
हजार र रू॰१ करोड ६७ लाख 9 हजारको ठेक्का स्वीकृत  गदाि रू.२ करोड ११ लाख ४० हजार 
घटी आम्दानी भएको छ । ठेक्का प्रर्क्रयामा सहभागी भई बढी अङ्क कबोल गरी सम्झौता गनि नआउने 
दजई व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्नको लातग साविजतनक खररद अनजगमन कायािलयमा लेखी पठाएको 
छैन ।    

119. मूल्य अतभवरृ्द्ध कर - मूल्य अतभवरृ्द्ध कर ऐन, २०५२ अनजसार कर लाग्ने वस्तज तथा सेवा र्वक्री गदाि 
मूल्य अतभवरृ्द्ध कर असजल गरी सजञ्चत कोष दाजखला गनजिपने व्यवस्था छ । धनगढी उप-
महानगरपातलकाले यो वषि नदीजन्य पदाथि सङ्कलन, कवाडी कर, बहाल तबटौरी कर, पार्कि ङ्ग िजल्क 
सङ्कलन र सरसफाई िजल्कबाट रू.३ करोड २ लाख ३२ हजार असजल गदाि मूल्य अतभवरृ्द्ध कर रू.३९ 
लाख ३१ हजार असजल गरेको छैन । जीतपजर तसमरा उपमहानगरपातलका, बाराले यो वषि एक फमिसाँग 
भएको सम्झौतानजसार ढजङ्गा तगट्टी बालजवा जस्ता नदी जन्य वस्तज तबक्रीबाट प्राप्त आय रू.९ करोड ६४ 
लाख ७८ हजारको १३ प्रततितले हजने मूल्य अतभवरृ्द्ध कर छजट भएको रू.१ करोड २५ लाख ४२ 
हजार असजल गनजिपदिछ । 



खण्ड - ३: स्थानीय तह 

 677 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ंवार्षिक प्रततवेदन, २०७९ 

इटहरी उपमहानगरपातलकाले हाट बजारको ठेक्कामाफि त ्रकम सङ्कलन गदाि मूल्य अतभवरृ्द्ध कर 
असजल गनि छजटाएकोले सोबापतको रू.४२ लाख ८५ हजार र नेपालगञ्ज उपमहानगरपातलकाले बस 
पाकि मा पार्कि ङ्ग र सटरको ठेक्का लगाई सेवा सञ्चालन गनि ददएकोमा असजर नगरेकोले माूल्य अतभवरृ्द्ध 
करसमेत रू.२५ लाख ५ हजार असजल गनजिपदिछ। 

120. साविजतनक जग्गामा भवन तनमािण - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ६(३) मा 
साविजतनक तनकायले तनमािणस्थलको व्यवस्था नभई बोलपर आह्वान गनि नहजने व्यवस्था छ । धनगढी 
उप महानगरपातलकाले पातलकाको स्वातमत्वमा नभएको साविजतनक जग्गामा हेल्थ पोि भवन ११ र  
वडा कायािलय भवन ८ को रू.१२ करोड ७ लाख ४१ हजारको सम्झौता गरी तनमािण कायि जारी 
रहेको छ। उक्त जग्गा नगरपातलकाको स्वातमत्वमा ल्याउने तफि  प्रयास गनजिपदिछ ।   

121. बढी भ जक्तानी - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२३ अनजसार तबल बीजकको भ जक्तानी 
गदाि सम्झौताका िति र प्रार्वतधक नाप जााँचका आधारमा भ जक्तानी ददनजपने व्यवस्था छ । धनगढी 
उपमहानगरपातलकाको नयााँ प्रिासकीय भवन तनमािण कायिको चौथो रतनङ तबलको रू.४८ लाख २३ 
हजार मार भ जक्तानी गनजिपनेमा रू.६० लाख ४ हजार भ जक्तानी गरेकोले बढी भ जक्तानी भएको रू.११ लाख 
८१ हजार असजल गनजिपदिछ । 

सोही उप-महानगरपातलकाले एक तनमािण व्यवसायीलाई बीमाबापत एकमजि रू.१४ लाख ५६ 
हजार भ जक्तानी गरी सकेकोमा तेस्रो र चौथो रतनङ्ग तबलमा पाजनाः सो रकम समावेि गरी भ जक्तानी ददएकोले 
दोहोरो भ जक्तानी गनेलाई जजम्मेवार बनाई सो रकम असजल गनजिपदिछ । 

122. फरक स्पेतसर्फकेिन - सडक तथा पजलको तनमािण कायि सरल, सहज, गजणस्तरीय तथा गजणात्मक बनाउन 
सडक र्वभागद्बारा जारी गरेको स्टाण्डडि स्पेतसर्फकेिन अफ रोड एण्ड तब्रज, 2073 को नम्स्िअनजसार प्राइम 
कोट र याक कोटमा प्रयोग हजने तबटजतमनको नम्स्ि इकाई दर प्रतततलटरमा कायम गनजिपने व्यवस्था छ । 
बजटवल उपमहानगरपातलकाले २४ उपभोक्ता सतमततलाई प्राइम कोट र याक कोटको इकाई दर प्रतततलटरमा 
कायम गरी सोही अनजसार दररेट तनधािरण गरी भ जक्तानी ददनजपनेमा पातलकाले इकाई दर वगितमटरमा कायम 
गरी प्राइम कोटमा प्रतत वगितमटर िून्य दिमलव एक र्कलोग्राम बढी पररमाणमा मूल्याङ्कन गरेको र याक 
कोटमा प्रतत वगितमटर िून्य दिमलव चार र्कलोग्राम बढी पररमाणमा मूल्याङ्कन गरी बढी भ जक्तानी ददएको 
रू.१६ लाख २६ हजार र सडक र्वभागको स्टयाण्डडि स्पेतसर्फकेिनको तबटजतमनस प्राइम कोटको स्प्र ेरेट 
अतधकतम ०.९ तलटर प्रतत वगितमटर तथा याककोटको लातग अतधकतम स्प्ररेेट ०.६ तलटर प्रतत वगितमटरका 
दरले प्रयोग गनि सर्कने व्यवस्था गरेकोमा उपमहानगरपातलकाले ६ उपभोक्ता सतमततलाई वास्तर्वक गरेको 
कायिभन्दा बढी पररमाणमा तबटजतमनको खपत देखाई बढी भ जक्तानी गरेको रू.१५ लाख ९० हजारसमेत रू.३२ 
लाख १६ हजार असजल गनजिपदिछ । 

 सोही उपमहानगरपातलकाले उपभोक्ता सतमततहरूबाट कायि गराउाँदा स्वीकृत जजल्ला दररेट 
तथा सडक र्वभागको असा्फाल्ट कंर्क्रटको नम्सि भन्दा बढी दरमा कायि गराई ५६ वटा उपभोक्ता 
सतमततलाई बढी भ जक्तानी ददएको रू.२० लाख ६७ हजार असजल गनजिपदिछ । 

123. फरक नम्सि - साविजतनक खररद तनयमावली, 2064 अनजसार स्वीकृत नम्सिको आधारमा दर र्वश्लषेण 
गरी भ जक्तानी गनजिपदिछ । हेटौंडा महानगरपातलकाको छज टै्ट नम्सि नबनाएको अवस्थामा नेपाल सरकार 
सडक र्वभागले प्रयोग गरेको नम्सिको आधारमा लागत अनजमान तयार गनजिपनेमा खारेज भइसकेको 
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स्थानीय पूवािधार र्वकास तथा कृर्ष सडक (डोतलडार) को नम्सि प्रयोग गरी लागत अनजमान तयार गरेर 
उपभोक्ता सतमततमाफि त ्कायि गराउाँदा २७ उपभोक्ता सतमततलाई रू.१ करोड २३ लाख ९२ हजार 
बढी भ जक्तानी भएको देजखन्छ। बढी भ जक्तानी गरेको रकम असजल गनजिपदिछ । 

तजलसीपजर उपमहानगरपातलकाले जे.सी.बी.कर्टङ्ग तथा ममित कायिबापतको भ जक्तानी गदाि लागत 
अनजमान तयार नगरेको र भए गरेको कामको नापजााँच गरी प्रार्वतधक मूल्याङ्कन तयार नगरी समयको 
र्हसाबले ४ तनमािण कम्पनीलाई रू.२ करोड ३६ हजार भ जक्तानी गररएको छ । ऐनमा व्यवस्था भएभन्दा 
फरक तवरले भएको भ जक्तानी तनयम सम्मत देजखाँदैन ।  

124. बढी तनकासा  - जिक्षा तनयमावली, २०५९ अनजसार जिक्षकहरूको तलब जिक्षक र्कताबखानाले पाररत 
गरेको तलबी प्रततवेदनका आधारमा भ जक्तानी गनजिपने उल्लेख छ । धनगढी उप-महानगरपातलकाले 
तलबी फारम अनजसार तेस्रो चौमातसकमा ३७ सामजदार्यक र्वद्यालयमा कायिरत जिक्षकलाई पाररत तलबी 
र्ववरणको आधारमा रू.४ करोड ८४ लाख ३० हजार भ जक्तानी गनजिपनेमा रू.५ करोड १३ लाख १० 
हजार तनकासा ददई बढी तनकासा गरेको रू.२८ लाख ८० हजार असजल हजनजपदिछ । 

125. टायलको दर - स्वीकृत नगर तथा जजल्ला दररेटमा प्रतत वगितमटर इन्टरलर्कङ कायिमा प्रयोग हजने ८० 
एमएम मोटाई भएको टायलको मूल्य सादाको रू.१०३ र रंतगनको रू.१२० प्रततवगिर्फट रहेको छ। 
स्थलगत अवलोकन गदाि २२५१२० एमएमको टायल कररब एक वगिर्फटमा २.९८ वटा प्रयोग हजने 
देजखएको छ । यसबाट प्रततवगितमटरमा ३२ वटा टायल प्रयोग हजाँदा नगर दररेटको र्हसाबले प्रततटायल 
मूल्य अतभवरृ्द्ध करसमेत रू.३९ गणना गरी लागत अनजमान तयार गरी सोही बमोजजम भ जक्तानी गरेकोमा 
उपभोक्ताले खररद गरेको तबल बीजकबाट घटीमा रू.१९ प्रततटायल (सादा) मार खररद गरेको देजखएको 
छ । इटहरी उपमहानगरले घटी दरमा खररद हजने आइटमको उच्च नगर दररेट तनधािरण गरी 
कायािलयलाई थप व्ययभार परेको रू.२० लाख ८३ हजार सम्बजन्धतबाट असजल गनजिपदिछ । 

126. गमला खररद - जनकपजरधाम उपमहानगरपातलकाले गमला खररद कायिक्रममा रू.१६ लाख ६७ हजार 
खचि गरेको छ । एक इजन्जतनयररङ फमिबाट खररद गरेको गमलाको ५ नमूना परीक्षण गदाि  
स्पेतसर्फकेिनमा उल्लेख भएकोभन्दा गमलाको तलको ब्यास ०.५ इन्च कम रहेको र गमलाको तल 
प्वाल नपारेको देजखएको छ । यसरी सम्झौता र्वपरीतको सामान स्वीकार गरेको र उक्त गमलाहरू 
लेखापरीक्षण अवतध २०७८ फाल्गजणसम्म पतन प्रयोग नगरेकोले ती सामग्री र्फताि गरी रू.१६ लाख 
६७ हजार असजल गनजिपदिछ । 

127. कायिक्रम स चालन -  कोतभड-१९ का कारण उत्पन् न पररजस्थततमा तसकाइ सहजीकरणका लातग िैजक्षक 
कायिक्रम कायािन्वयन पजजस्तका २०७७।७८ अनजसार धनगढी उप-महानगरपातलकाले जिक्षक तथा 
र्वद्याथीलाई क्लोज यूजर ग्र जप (सी.यू.जी.) सेवामा आवद्ध गनि सामजदार्यक र्वद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा 
४ देजख १२ सम्मका र्वद्याथी संख्याका आधारमा प्रतत र्वद्याथी मातसक रू.१२५। का दरले ३ मर्हनाको 
लातग ७३ र्वद्यालयमा रू.९२ लाख २४ हजार तनकासा ददए पतन सो कायिक्रम स चालन गरेको प्रमाण 
पेस नगरेकाले कायािलयबाट यर्कन गरी रू.९२ लाख २४ हजार असजल गनजिपदिछ। 

128. उपभोक्तामाफि त ्खररद -  नेपालगञ्ज उपमहानगरपातलकाले मजख्यमन्री ग्रामीण र्वकास तथा रोजगार 
कायिक्रम तफि  उपभोक्ता सतमतत माफि त र्वतभन्न रू.३१ लाख ४८ हजारका ३५० थान साइकल, रू.५ 
लाख ५० थान तसलाइ मेजिन रू.६ लाखका ४८० थान व्यागसमेत रू.४३ लाख ४८ हजार मजल्यका 
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सामग्री उपभोक्ता सतमततमाफि त ्खररद गरेको छ । तनयम प्रततकूल हजने गरी उपभोक्ता सतमततमाफि त 
तसधै खररद गनजि उजचत देजखएन । यस्ता कायिमा तनयन्रण हजनजपदिछ । 

129. उपभोक्ता सतमततलाई पेश्की - साविजतनक खररद तनयमावली,२०६४ को तनयम ९७ (५) मा उपभोक्ता 
सतमततसाँग सम्झौता भएबमोजजम साविजतनक तनकायले त्यस्तो सतमततलाई सम्झौता रकमको बढीमा एक 
ततहाई रकमसम्म पेश्की ददन सक्ने व्यवस्था छ।जनकपजरधाम उपमहानगरपातलकाले उपभोक्ता सतमततसाँग 
गरेको सम्झौता बमोजजम सम्झौता रकमको ३३ प्रततितका दरले २ पटक गरी ६६ प्रततित रकम 
पेश्की ददाँदा १६ उपभोक्ता सतमततलाई तनयम र्वपररत रू.२ करोड ४२ लाख ९६ हजार बढी पेश्की 
ददएको छ। बढी पेश्की ददने पदातधकारीलाई आतथिक कायिर्वतध तथा र्विीय उिरदार्यत्व ऐन, 2076 
को दफा ५७ अनजसार आवश्यक कारबाही गनजिपदिछ । 

130. ममित सम्भार कोष - कलैया उपमहानगरपातलकाले आयोजना कायिक्रम छनोट गदाि ५० उपभोक्ता सतमततको 
तफि बाट नगद सहभातगता स्वरूप ४ प्रततितले हजने रू.२८ लाख २ हजार नगद रकम कायािलयको ममित 
सम्भार कोषमा जम्मा गरेको छ । आयोजनाको सम्झौता गदाि उपरोक्त बमोजजम लागत सहभातगता स्वरूप 
ममित सम्भार कोषमा जम्मा गरेको रकमसमेतबाट खचि लेख्नजपनेमा कायिपातलकाको तनणियले सम्बजन्धत 
उपभोक्ता सतमततलाई नै र्फताि गरी उक्त रकम खचि भएको नदेजखाँदा सजञ्चत कोष र्फताि दाजखला गनजिपदिछ ।  

131. सामग्रीको उपयोग - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७३ (६) अनजसार स्वीकृत रकम 
खचि गदाि तनयतमतता, तमतव्यर्यता, कायिदक्षता, प्रभावकाररता र औजचत्यसमेतलाई ध्यान ददई खचि गनजिपने 
व्यवस्था छ । यस सम्बन्धी व्यहोरा तनम्नानजसार छनाः 

131.1. घोराही उपमहानगरपातलकाले रू.१ करोड १ लाख ९९ हजारका र्वद्यजत पोल १८७ थान, कन्डक्टर वायर 
१९६०० तमटर, जस्तापाता १ हजार ६८ वण्डल र प्लेनतसट १ हजार पाता खररद गरेकोमा उक्त सामान 
प्रयोग भएको नापी र्कताब एवं कायिसम्पन्न प्रततवेदन तयार नगरेकोले उक्त प्रमाणहरू पेस हजनजपदिछ। 

131.2. धनगढी उप-महानगरपातलकाले र्वतभन्न आपूततिकताि तथा कम्पनीबाट रू.३२ लाख ९ हजार मूल्यका 
र्वतभन्न साइज र पररमाणका २३१ थान ह्यजमपाइप, रू.१ लाख ८२ हजार मूल्यका २० थान र्वद्यजतपोल 
र रू.१७ लाख ६३ हजार मूल्यका ४ थान िान्सफरमर खररद गरी रू.५१ लाख ५४ हजार भ जक्तानी 
गरेकोमा उक्त सामान प्रयोग भएको स्थान, नापी र्कताब र कायि सम्पन्न प्रततवेदन पेस भएको छैन। 
उक्त प्रमाण प्राप्त गरी उपयोगको सजतनजितता हजनजपदिछ । 

131.3. नेपालगज उप-महानगरपातलका अन्तगित ७ वडा कायािलयहरूले र्वतभन् न तमततमा पटक पटक गरी १७ 
लाख ४२ हजार मजल्यका सडक बिी खररद गरी भ जक्तानी गरेको पाइयो । खररद भएका सामाग्रीहरूको 
जडान तथा मौज्दातको अवस्था खजल्ने प्रमाण वेगर खचि लेख्न ेकायि तनयतमत देजखएन । 

सामजदार्यक र्वद्यालयमा अध्ययनरत र्किोरावस्थाका छाराहरूलाई मर्हनावारीका समयमा 
आवश्यक पने सेतनटरी प्याड तनाःिजल्क उपलब्ध गराउन रू.१६ लाख ३३ हजार मूल्यका ६६ हजार 
प्याकेट खररद भएकोमा र्वद्यालयलाई हस्तान्तरण नगरी मौज्दातमा राखेको पाइयो । 

132. सडक कालोपरे - सडक तथा पजल तनमािणसम्बन्धी स्टाण्डडि स्पेतसर्फकेिन, २०७3 अनजसार याककोटमा 
प्रतत वगितमटर 0.4 देजख 0.6 तलटर तबटजतमन लाग्ने उल्लेख छ । घोराही उपमहानगरपातलकाले र्वतभन्न ९ 
सडक कालोपरे गदाि मापदण्ड अनजसार लागत अनजमान तयार गदाि ४६ हजार ९१९ तलटर लाग्ने देजखन्छ 



खण्ड - ३: स्थानीय तह 

 680 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ंवार्षिक प्रततवेदन, २०७९ 

। उक्त कायिको लातग उपभोक्ता सतमततले पेस गरेको र्वल भरपाई अनजसार ३७ हजार १७५ तलटर तबटजतमन 
प्रयोग भएको देजखएकोले तनमािण सम्पन्न भएका सडकहरूको गजणस्तर यर्कन गनि सर्कएन। साथै उपभोक्ता 
सतमततबाट सडक कालोपरे जस्तो जर्टल र प्रार्वतधक काम गराइ रू.१ करोड ५४ लाख ३७ हजार भ जक्तानी 
ददएको तनयतमत देजखएन ।  

133. कायािलय भवन - जनकपजरधाम उपमहानगरपातलकाको कायािलय भवन तनमािण गनि एक संयजक्त उपक्रमसाँग 
2075।1।30 मा रू.4 करोड 59 लाख २० हजारको सम्झौता भएको र नगर कायिपातलकाको 
तनणिय अनजसार 2077।१०।३० सम्म म्याद थप गरेको छ । उक्त ठेक्कामा नगर कायिपातलकाको 
2076।3।2 को तनणियबाट 16.29 प्रततितले भेररएिन गरी सम्झौता रू.5 करोड 34 लाख 
कायम गरेकोमा मूल्य समायोजन रू.17 लाख 85 हजारसमेत रू.5 करोड 39 लाख 3४ हजार 
भ जक्तानी गरेको  छ। सो सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्नानजसार छन:् 

133.1. साविजतनक खररद तनयमावली, 2064 को तनयम १21 मा तनमािण व्यवसायीले सम्झौता अवतधमा कायि 
सम्पन्न नगरेमा पूवि तनधािररत क्षततपूततिको व्यवस्था छ । तनमािण व्यवसायीलाई 2077।11।1 देजख 
2078।3।30 सम्म म्याद थप नभएको 152 ददनको क्षततपूतति रू.30 लाख ५० हजार असजल 
गनजिपनेमा रू.5 लाख 8२ हजार मार असजल गरेकोले नपजग रू.24 लाख 6८ हजार असजल गनजिपदिछ 
।  

133.2. भवनको छतको बार्हरी भागमा ठाउाँठाउाँमा पानी च जर्हएको, िौचालयहरू प्रयोग गनि योग्य नभई बन्द 
रहेको, प्लािर ठाउाँठाउाँमा फज टेको, भ जइाँमा र्वच्याएको टायलहरू ठाउाँ ठाउाँमा फज टेको, माबिल धेरै 
ठाउाँमा फज टेको, माबिल नघोटेकोले रू.35 लाख 4 हजार घटाइि भ जक्तानी गरे तापतन उक्त रकम 
घटाउाँदाको आधार नखजलाएको जस्थतत  छ । भवन तनमािण कायिमा र्वतभन्न कमीकमजोरी देजखएकोले 
गजणस्तर सम्बन्धमा आश्वस्त हजने जस्थतत छैन । सम्बजन्धत प्रार्वतधक र तनमािण व्यवसायीलाई जजम्मेवार 
बनाई उक्त कायिको गजणस्तर कायम गनजिपदिछ ।  

134. कानून  र्वपरीतको सजर्वधा - इटहरी उपमहानगरपातलकाले संघीय र प्रदेि कानून  र्वपरीत कमिचारीको 
तह तथा स्तरवरृ्द्ध सम्बन्धी ऐन, २०७७ को व्यवस्था गरी ५३ कमिचारीको स्तरवरृ्द्ध गरी रू.२० लाख 
११ हजार खचि गरेको छ । हेटौँडा उपमहानगरपातलकाले कानून मा व्यवस्था नै नभएका अवस्थामा 
कानून , प्रसे तथा राजनैततक सल्लाहकार तनयजजक्त गरी रू.९ लाख ५६ हजार खचि लेखेको छ । प्रदेि 
कानून को पालना गरी यस्ता खचिहरू तनयन्रण हजनजपदिछ । 

135. कमिचारी भनाि - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनजसार स्थानीय तहले 
कमिचारी भनाि गदाि प्रदेि लोक सेवा आयोग माफि त गनजिपने व्यवस्था छ । धरान उपमहानगरपातलका 
अन्तगितका १४ वटा वडा कायािलयले र्वतभन्न ४५ पदका कमिचारीहरू प्रततस्पधािबेगर करारमा तनयजजक्त 
गरी रू.९३ लाख २ हजार तलब भिा पोिाकलगायतमा खचि गरेको छ । वडा कायािलयलाई कमिचारी 
भनाि गने कानूनी आधार छैन । ररक्त रहेका दरबन्दीमा कानूनबमोजजम पदपूतति गरी प्रततस्पधािबेगर 
करारमा तनयजजक्त गने कायिमा तनयन्रण गनजिपदिछ । 

136. वडास्तरीय बैठक भिा - आतथिक कायिर्वतध तथा र्विीय उिरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ को तनयम ३९ 
मा प्रमाण कागजात तथा र्वल भरपाई राखी खचि लेख्नजपने व्यवस्था छ । जनकपजर उपमहानगरपातलकाले 
वडाहरूमा र्वतभन्न तमततमा बसेको बैठक भिाबापत रू.९२ लाख ८० हजार खचि लेखेको छ । बैठकहरूको 



खण्ड - ३: स्थानीय तह 

 681 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ंवार्षिक प्रततवेदन, २०७९ 

कततपय माइन्यजट पेस नभएको र पेस भएका माइन्यजटमासमेत कज नै एजेण्डा बेगर बैठक बसी उपजस्थततमा 
दस्तखत गरेको देजखन्छ । यसरी आवश्यकता र स्पि एजेण्डावेगर बैठक बसी खचि लेख्न ेकायिमा तनयन्रण 
हजनजपदिछ। 

137. हेल्प डेस्क -  साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ४६ मा जनचेतनासम्बन्धी तातलम, सवलीकरण, 
मूल प्रवाहीकरण जस्ता कायि गैरसरकारी संस्थामाफि त गराउाँदा तछटो, छररतो, प्रभावकारी र तमतव्ययी 
हजने भएमा गैरसरकारी संस्थाबाट तोर्कए बमोजजमको प्रर्क्रया अपनाई गराउन सक्ने उल्लेख छ । 
नेपालगञ्ज उपमहानगरपातलकाले सेवाग्राहीलाई सहजीकरण र समन्वय गनि एक गैरसरकारी संस्थासाँग 
सम्झौता गरी हेल्प डेस्क सञ्चालन गरी खचि लेखेको छ । कायािलयको उपलब्ध जनिजक्तले गने 
कायिमासमेत गैर सरकारी संस्थासाँग सम्झौता गरी हेल्प डेस्क सञ्चालनवापत रू.२० लाख ५१ हजार 
खचि लेखेको उजचत देजखएन । यस्तो खचिमा तनयन्रण हजनजपदिछ । 

138. वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन - वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ३ मा प्रारजम्भक वातावरणीय 
परीक्षण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनजिपने व्यवस्था छ । इटहरी उपमहानगरपातलकाले 
बजढीखोलाबाट नदीजन्य पदाथि तबक्रीका लातग तयार पारेको प्रततवेदन अनजसार र्वतभन्न ४ नाकाबाट ८० 
हजार ४४४ घन तमटर नदीजन्य पदाथि तनकाल्न तमल्ने देजखन्छ । वातावरणीय परीक्षण गरी पररमाणसमेत 
खजलाई ठेक्का हजाँदाका बखतसम्म अमानतबाट तबक्री भएको पररमाण घटाइ ठेक्का सम्झौता हजनजपनेमा िजरू 
पररमाण बराबरकै पररमाणमा सम्झौता गरेकोले स्रोतको अतधक दोहन हजने र वातावरणमा नकारात्मक 
असरसमेत पने सम्बन्धमा ध्यान ददएको देजखएन । ठेक् का सम्झौता गदाि अमानतबाट उठाएको राजस्व 
रू.३२ लाख ८३ हजार घटाइ सम्झौता गरे तापतन नदीजन्य पदाथिको पररमाण नघटाएकोले ऐनको 
व्यवस्थाको कायािन्वयन हजनजपदिछ । 

139. दतािबेगर बीजक जारी- साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १९ मा बीस हजारभन्दा मातथको 
खररद गदाि स्थायी लेखा नम्बर र मूल्य अतभवरृ्द्ध कर दताि प्रमाणपर प्राप्त गरेका व्यजक्त, फमि, संस्था वा 
कम्पनीबाट मार खररद गनजिपने, मूल्य अतभवरृ्द्ध कर तनयमावली, २०५३ को तनयम १७ (१) मा मूल्य 
अतभवरृ्द्ध करमा दताि भएको व्यजक्तले कज नै वस्तज वा सेवा आपूतति गदाि कर अतधकृतले अन्यथा स्वीकृत 
गरेदेजख बाहेक प्रापकलाई अनजसूची ५ र ५(क) बमोजजमको ढााँचामा कर बीजक ददनजपने व्यवस्था छ । 
इटहरी उपमहानगरपातलकाले मूल्य अतभवरृ्द्ध करमा दताि भएको फमिले कर बीजक जारी नगदाि मूल्य 
अतभवरृ्द्ध कर घटी असजल भएको रू.१९ लाख १४ हजार कानूनबमोजजम असजल गनजिपदिछ।  

140. परामिि सेवा खररद - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ७०(१) मा साविजतनक तनकायले 
2० लाख रूपैयााँभन्दा बढी मूल्यको परामिि सेवा खररद गनि ऐनको दफा ३० बमोजजम सूचना प्रकािन 
गरी आियपर माग गनजिपने उल्लेख छ । इटहरी उपमहानगरपातलकाले यो वषि सूचना प्रकािन नगरी 
सूची दतािमध्येबाट रू.१ करोड १४ लाख ३७ हजारको परामिि सेवा सोझै खररद गरेको छ । कानूनी 
व्यवस्था अनजसार प्रततस्पधाि गराएर मार परामिि सेवा खररद गनजिपदिछ । 

141. टजक्रा खररद - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा प्रततस्पधाि तसतमत हजनेगरी टजक्रा 
टजक्रा पारी खररद कायि गनि नपाइने व्यवस्था छ। कलैया उपमहानगरपातलकाले रू.५ लाख भन्दा 
कमको लागत अनजमान तयार गरी ९७ तनमािण व्यवसायीबाट रू.४ करोड ६ लाख ९८ हजारको तनमािण 
कायि गराउाँदा तनमािण व्यबसायीहरूले लागत अनजमानको िून्यदेजख २ प्रततितभन्दा घटीको कबोल अङ्कमा 
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सम्झौता गरेको पाइयो । ऐन र तनयमावलीको प्रर्क्रया पजरा नगरी अमानतबाटसमेत तबतभन्न प्रकृततका 
कायि गराई १५९ व्यजक्तबाट रू.१ करोड १४ लाख ७४ हजार खचि लेखेको उजचत देजखएन। उपयजक्त 
खररद प्याकेज र लागत अनजमान तयार गरी प्रततस्पधाित्मक र्वतध अवलम्बन गरी खररद गनजिपदिछ । 

142. मौज्दात रकम - सामाजजक सजरक्षा भिा र्वतरण कायिर्वतध, २०७७ को दफा १७ (३) अनजसार स्थानीय 
तहले भिा र्वतरणको लातग तनकासा भएको रकम सोही आतथिक वषिमा खचि नभएमा बााँकी रकम नेपाल 
सरकारको संघीय कोषमा दाजखला गनजिपदिछ । तजलसीपजर उपमहानगरपातलकाले तीन चौमातसकमा १९ 
वडाको लातग १३ बैङ्कलाई रू.३१ करोड ६७ लाख ७६ हजार तनकासा ददएकोमा बैङ्कले भिा र्वतरण 
गरी कायािलयलाई पठाएको ररभसि र्फड अनजसार रू.२९ करोड १० लाख ९८ हजार र्वतरण गरी रू.२ 
करोड ५६ लाख ७९ हजार मौज्दात बााँकी रहेको देजखन्छ । बैङ्कहरूसाँग बााँकी रहेको रकम यर्कन 
गरी संघीय सजञ्चत कोष र्फताि हजनजपदिछ । 

143. लेखापरीक्षण तथा बेरुजू - यो वषि लेखापरीक्षण सम्पन्न भएका ११ उप महानगरपातलकाको लेखापरीक्षण 
रकम तथा बेरूजू जस्थतत यस प्रकार छन:् 

(रू. लाखमा) 

क्र.सं. उपमहानगरपातलका 
लेखापरीक्षण 

रकम 
म्याद नाघकेो 

पेश्कीसमेत बेरूजू 
बेरूजूमध्ये 
पेश्की रकम 

लेखापरीक्षणको 
त जलनामा बेरूजू 

प्रततित 

पेश्की बाहेक 
बेरूजू प्रततित 

1 जनकपजरधाम  36448 3374 523 9.26 ७.८२ 
2 जीतपजरतसमरा  34582 2405 235 6.95 ६.२७ 
3 इटहरी  32152 2215 42 6.89 ६.७६ 
4 कलैया  28894 1257 5 4.35 ४.३३ 
5 तजल्सीप जर  40951 1737 19 4.24 ४.२० 
6 धरान  32193 1240 62 3.85 ३.६६ 
7 घोराही  40250 1374 3 3.41 ३.४१ 
8 हेटौँडा  49529 1571 1065 3.17 १.०२ 
9 बजटवल  43534 1189 94 2.73 २.५२ 
10 धनगढी  41736 1052 12 2.52 २.४९ 
11 नेपालग ज 45636 569 50 1.25 १.१४ 

जम्मा 425905 17983 2110 4.22 ३.७३ 

उप-महानगरपातलका ११ मध्ये सबभन्दा बढी बेरुजू जनकपजरधामको ७.८२ प्रततित र 
सबभन्दा कम नेपालगन्जको १.14 प्रततित रहेको छ  

• नगरपातलका 
144. आय-व्ययको अवस्था - यो वषि लेखापरीक्षण सम्पन्न भएका २७३ स्थानीय तहको आय-व्यय जस्थतत यस 

प्रकार छ: 
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(रू. लाखमा) 
प्रदेि 

नगरपातलका 
संख्या 

सजरू 
मौज्दात 

संघीयबाट 
अनजदान 

प्रदेिबाट 
अनजदान 

राजस्व 
बाडंफाडं 

आन्तररक 
आय 

अन्य 
आय 

कज ल आय चालज खचि 
पजाँजीगत 
खचि 

अन्य 
खचि 

कज ल खचि बााँकी 

प्रदेि नं.१ ४६ 48579 230428 15835 51313 25601 58201 429957 811335 116802 58326 371469 58488 

मधेि ७१ 93782 282199 13647 66750 13551 91012 560940 1028098 170276 75177 471831 89109 

बागमती ४१ 133241 202673 25341 92014 62425 71447 587142 1041042 186075 45386 435013 152128 

गण्डकी २६ 27347 140314 5454 24205 15763 31401 244484 461620 56975 30651 208375 36109 

लजजम्बनी ३२ 50813 173511 17871 46335 17356 50929 356815 662818 100190 58616 296957 59858 

कणािली २४ 19780 108472 10685 18648 4679 41162 203427 387073 51576 40082 181595 21831 

सजदूरपजिम ३३ 31140 171500 10418 32836 9636 37836 293365 555591 72662 35068 254968 38397 

जम्मा २७३ ४०४६८२ १३०९०९७ ९९२५१ ३३२१०१ १४९०११ ३८१९८८ २६७६१३० ४९४७५७७ ७५४५५६ ३४३३०६ २२२०२०८ ४५५९२० 

145. आन्तररक आय - भीमदि नगरपातलका, कञ्चनपजरले महाकाली नदीको नदीजन्य पदाथि सङ्कलन, 
सब्जीमण्डी, तरकारी तललाम, महाकाली नदीको माछा र भारतबाट पैठारी भई आउने तरकारीको रोयल्टी 
सङ्कलन गनि एक व्यवसायीसाँग रू.३ करोड ६१ लाख ८४ हजारमा ४ वटा संझौता गरेकोमा रू.२ 
करोड ८४ लाख ४५ हजार असजल भई रू.७७ लाख ३९ हजार बााँकी रहेको र अको एक व्यवसायीसाँग 
पटके सवारी कर सङ्कलनको रू.५७ लाख १३ हजारको संझौता गरेकोमा रू.४९ लाख १३ हजार 
असजल भई रू.८ लाख बाकी रहेको छ । उजल्लजखत दजई व्यवसायीबाट असजल हजन बााँकी रहेको रू.८५ 
लाख ३९ हजार असजल गनजिपदिछ । 

146. आय ठेक्का - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ (क) अनजसार स्थानीय तहको क्षेरतभर 
तोर्कएको पररमाणमा ढजङ्गा, तगट्टी, बालजवा एवं माटोजन्य वस्तजको तबक्री गनिसक्ने उल्लेख छ। बेनी 
नगरपातलकाले उक्त वस्तज तबक्रीको रू.22 लाख 99 हजार असजल गरेको छैन ।  

गणेिमान चारनाथ नगरपातलका धनजषा र कजिन्हा नगरपातलका तसरहाबीच भएको चारनाथ खोला 
र कमला नदी दोभान क्षेरको ७०० तमटरको वररपरीबाट सङ्कलन हजने आयको ५०/५० प्रततित रकम 
प्राप्त हजनेगरी २०७७।७।२ मा सम्झौता भएको छ । प्रार्वतधकको प्रततवेदनमा कमला नदीको पजिम 
महेन्ि राजमागिभन्दा कररब १ र्कलोतमटर दजक्षणमा दजई स्थानमा ढजङ्गा तगट्टी सङ्कलन भएको उल्लेख 
छ। यो वषि सङ्कलन भएको ८४ हजार ४५ घनतमटर (२९ लाख ६७ हजार ६२८ घनर्फट) को प्रतत 
घनर्फट रू.४ का दरले नगरपातलकालाई बजझाउने गरी ठेक्का लगाएकोमा मूल्य अतभवरृ्द्ध करसर्हत रू.१ 
करोड ३४ लाख १४ हजार आम्दानी भएको मध्ये यो नगरपातलकाले रू.६७ लाख ७ हजार प्राप्त 
गनजिपनेमा रू.४५ लाख ८४ हजार मार प्राप्त गरेकोले प्राप्त हजन बााँकी मूल्य अतभवरृ्द्ध करसर्हत रू.२१ 
लाख २२ हजार असजल हजनजपदिछ । 

147. नदीजन्य पदाथि - बााँसगढी नगरपातलका, बददियाले मानखोलाको नदीजन्य पदाथि उत्खनन ्एवं तबक्री 
र्वतरणका लातग १० लाख ५७ हजार ७२१ घनर्फट पररमाणको तबक्रीको लातग रू.१ करोड २० 
लाख कबोल गने एक व्यवसायीबाट रू.३४ लाख ९४ हजार मार असजल गरेकोले बााँकी रू.८५ लाख 
६ हजारको जररबानासमेत असजल गनजिपदिछ । 

मधजवन नगरपातलका, बददियाले कणािली नदीको नदीजन्य पदाथि तनकासीका लातग रू.२ करोड 
१८ लाख कवोल गने एक उद्योगसाँग सम्झौता गरेको छ । उक्त उद्योगले र्वतभन्न तमततमा रू.१ करोड 
४५ लाख मार दाजखला गरेकोले सम्झौता अनजसारको बााँकी रू.७३ लाख असजल गनजिपदिछ । 
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148. बालजवा खानी सञ्चालन - बेलकोटगढी नगरपातलका, नजवाकोटमा वालजवा खानी सञ्चालन गनि बढीमा २० 
वषिको लातग हरेक वषि नगर सभाले तोकेको राजस्व रकम दाजखला एवं नवीकरण गने गरी 
२०७५।९।१ को तनणिय अनजसार एक बालजवा उद्योगलाई अनजमतत ददएको छ । उक्त उद्योगबाट 
वार्षिक ३८ लाख ६७ हजार घनर्फट ढजङ्गा, तगट्टी, बालजवा उत्खनन ्हजने र नगरसभाले स्वीकृत गरेको 
दर प्रतत घनर्फट रू.३.८५ ले न्यूनतम रू.१ करोड ४८ लाख ८८ हजार राजस्व प्राप्त हजनजपनेमा उक्त 
उद्योगले रू.५३ लाख ३९ हजारमार दाजखला गरेकोले नपजग रू.९५ लाख ४९ हजार असजल गनजिपदिछ। 

149. घटी दर तनधािरण - प्रदेि आतथिक ऐनले तोकेको दर बमोजजम नदीजन्य पदाथिको तबक्री दर तनधािरण 
गनजिपदिछ । दजधौली नगरपातलका, तसन्धजलीले प्रदेि ऐनमा तोकेबमोजजमको दर भन्दा घटी दर तनधािरण 
गरी सङ्कलन तथा तबक्रीको ठेक्का लगाउाँदा रू.१ करोड ५२ लाख १४ हजार घटी आय प्राप्त गरेको 
देजखयो । 

पजतलीबजार स्याङ्जा, बेँसीिहर, लम्जजङ र बाग्लजङ नगरपातलकाले प्रदेि सरकारले तोकेको दरभन्दा 
कम दरमा ठेक्का लगाइि रू.१ करोड ७९ लाख १० हजार घटी आम्दानी गरेको सम्बन्धमा सम्बजन्धत 
पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनजपदिछ। 

150. घटी आय - गौरीगंगा नगरपातलका, कैलालीले नदीजन्य पदाथिको सङ्कलन तथा तबक्रीको लातग पटक 
पटक बोलपर आह्वान गदाि प्रस्ताव पेस नभएकोले अमानतबाट राजस्व सङ्कलन गरेको छ । राजस्व 
सङ्कलन गनि प्रयोग भएका नगदी रतसद केरमेट गरेको, नगरपातलकाको छाप नभएको तथा प्रमाजणत 
गरेबाहेकको रतसद प्रयोगमा रहेको देजखएकोमा छानतबन गनि अध्ययन टोली गठन गरी प्राप्त प्रततवेदन 
अनजसार २०७८।७।२८ सम्म रू.95 लाख ८२ हजार सङ्कलन गनजिपनेमा घटी सङ्कलन भएको रू.३२ 
लाख छानतबन गरी उक्त रकममा असजल गनजिपदिछ । 

151. घटी रोयल्टी - लम्कीच जहा नगरपातलका, कैलालीले एक तनमािण व्यवसायीसाँग कणािली नदीको नदीजन्य 
पदाथि सङ्कलन तथा उत्खनन गनि रू.३ करोड ७४ लाख ७४ हजारको सम्झौता गरेको छ । 
नगरपातलकाले सडक ममितमा प्रयोग गरेको सामग्रीको रू.१५ लाख १८ हजार कट्टा गरी रू.३ करोड 
५९ लाख ५६ हजार दाजखला गनजिपनेमा रू.३ करोड ६ लाख ४० हजार मार दाजखला गरेकोले नपजग 
रू.५३ लाख १६ हजार असजल गनजिपदिछ । 

152. सटर भाडा - टीकापजर नगरपातलका, कैलालीले कायािलय पररसरमा रहेका सटरहरू भाडामा लगाउाँदा 
गरेको संझौतामा लगातार ३ मर्हना भाडा नबजझाएमा असजल हजन बााँकी भाडा धरौटीमा तमलान गरी सटर 
खाली गररने उल्लेख छ । केही व्यवसायीले यो वषिको सटर भाडा बजझाउन बााँकी नै रहेकोमा धरौटीबाट 
भाडा असजल गरी र्हसाब तमलान गरेको छैन । उठ्न बााँकी रू.३९ लाख ८८ हजारको १० प्रततितले 
हजने जररबाना रू.३ लाख ९९ हजारसमेत रू.४३ लाख ८७ हजार असजल गनजिपदिछ। 

153. मूल्य अतभवरृ्द्ध कर - मूल्य अतभवरृ्द्ध कर तनयमावली, 2053 मा मूल्य अतभवरृ्द्ध कर लाग्ने वस्तज ठेक्का 
माफि त तबक्री गदाि वा सेवा िजल्क सङ्कलन गदाि ठेक्का रकममा लाग्ने मूल्य अतभवरृ्द्ध करसमेत दाजखला 
गनजिपने उल्लेख छ । गणेिमान चारनाथ नगरपातलका, धनजषाले यो वषि चारनाथ खोला र कमला 
खोलामा लगाएको ढजङ्गा, तगट्टी, बालजवाको ठेक्कामा दजई तनमािण व्यवसायीबाट रू.२१ लाख ४६ हजार, 
व्यास नगरपातलका, तनहजाँले दहिर बहिर ठेक्कामा रू.६० लाख १० हजार र वातलङ्ग नगरपातलका, 
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स्याङ्जाले रू.१२ लाख २० हजार मूल्य अतभवरृ्द्ध कर असजल गरेको पाइएन । उक्त रकम असजल गरी 
सजञ्चत कोष दाजखला गनजिपदिछ । 

154. आय ठेक्कामा छजट - आय ठेक्कामा कबोल गरेको रकममा मूल्य अतभवरृ्द्ध करसमेतको एकमजि रकम 
अतग्रम बजझाएमा ठेक्का रकमको १० प्रततित छजट ददन सर्कने व्यवस्था सम्झौतामा उल्लेख छ । बेलबारी 
नगरपातलका, मोरङ्गले यो वषि लोहोन्ि खोलामा ढजङ्गा, तगट्टी तथा बालजवाको रू. ठेक्का लगाएकोमा पटक 
पटक गरी रू.५ करोड ५७ लाख २३ हजार दाजखला गरेको छ। सम्झौता अनजसारको रकम एकमजि 
नबजझाएकोमासमेत नगद छजट ददएको रू.४८ लाख ६६ हजार असजल गनजिपदिछ । 

155. राजस्व छजट - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा प्रदेि कानून  लगायतबाट दाजखला भैसकेको 
राजस्व र्फताि ददनसक्ने व्यवस्था छैन । बेलकोट नगरपातलका, नजवाकोटले राजस्व परामिि सतमततबाट 
तनणिय गराइ २०७६/७७ मा सम्झौता भएको एक व्यवसायीलाई लकडाउन अवतध २०७६ चैर ११ 
देजख २०७७ बैिाख २९ सम्म ४९ ददनको क्षततपूततिबापत रू.१ करोड २६ लाख ६२ हजार राजस्व 
र्फताि गने तनणिय गरेको छ । कायिपातलकाको २०७७।३।२९ को तनणियबाट थप १४ ददनको राजस्व 
रू.३६ लाख 1७ हजार र्फताि गरेको छ। छजट ददन नतमल्ने राजस्व असजल गनजिपदिछ । 

साविजतनक खररद तनयमावली, २०७६ को तनयम १४२(६) र सम्झौताको दफा  ५ मा खररद 
सम्झौता तोडेको अवस्थामा राजस्व परामिि सतमततको परामििमा बाहेक अन्य पररजस्थततमा तमनाहा एवं 
छजट ददन नसक्ने उल्लेख छ । िजक्ला गण्डकी नगरपातलका, तनहजाँले एक संयजक्त उपक्रमले कबोल 
गरेको आय ठेक्काको रकम मध्येको ५० प्रततित प्राप्त गरेको र बााँकी रू.१ करोड ६० लाख ८७ 
हजारमध्येबाट रू.३४ लाख ८३ हजार छजट ददएको औजचत्यपूणि देजखएन । 

156. रतसदको प्रयोग -मेचीनगर नगरपातलका झापाका कायिपातलका सदस्य, वडाध्यक्ष तथा नगर प्रहरीले नगदी 
रतसद बजजझतलई नदीजन्य पदाथि तनकासीको कर संकलन गने गरेकोमा सबै रतसदको आय यर्कन गरेको 
छैन। दोहोरो रतसद नम्बर राखी रकम सङ्कलन गरेको छ । पातलकाको आन्तररक छानतबनबाट एक 
सदस्यले र्फताि नगरेको रतसदको उच्चतम दरको आधारबाट रू.१८ लाख ७५ हजार असजल गनजिपने 
ब्यहोराको प्रततवेदन ददएकोमा रकम असजल गरेको छैन । कायािलयबाट तलएका सबै रतसदको 
र्ववरणसर्हत असजली रकम र बााँकी रतसदको अवस्था यर्कन गरी राजस्व प्राप्त गनजिपदिछ ।   

157. लागत अनजमान - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १४ मा लागत अनजमान स्वीकृत 
गनजिपने र तनयम १२३ मा प्रार्वतधक नाप जााँच गरी कायिसम्पादनको आधारमा रतनङ तबल भ जक्तानी गने 
व्यवस्था छ । गल्याङ नगरपातलका, स्याङ्जाले ममित र सडक सफाइमा डोजर भाडामा तलई रू.१ 
करोड २० लाख ७९ हजार र पातलकाका कमिचारीद्वारा ४ डोजर सञ्चालन गरी इन्धन, ममित सम्भार 
र अपरेटर तथा हेल्परको तलब भिामा रू.१ करोड ६४ लाख ७० हजार खचि गरेको छ । सम्पन्न 
कायिको पररमाण यर्कन हजनेगरी लागत अनजमान तथा प्रार्वतधक मूल्याङ्कन गरेको छैन । लागत 
अनजमानसर्हत प्रार्वतधक मूल्याङ्कनका आधारमा भ जक्तानी गनजिपदिछ । 

158. वन क्षरेमा लगानी  -स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहले र्वतनयोजन गरी खचि गनजि 
अगावै योजनाको क्षेर तनजित गनजिपने व्यवस्था छ । बराहक्षेर नगरपातलका, सजनसरीले औद्योतगक ग्राम 
तनमािण गने योजनामा यो वषि कम्पाउण्ड वाल लगाउने कायिको ठेक्का सम्झौता गरी दोश्रो रतनङ्ग तबलसम्म 
रू.२० लाख ६९ हजार खचि गररसकेपतछ तडतभजन वन कायािलय, सजनसरीले तनमािणस्थल जंगल क्षेरमा 
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रहेको जनाई तनमािण कायि रोक्का गरेको छ । कायिक्षेर तनधािरण नभई योजना सञ्चालन गरेकोमा 
जवाफदेही बनाउनजपदिछ ।  

159. साविजतनक जग्गामा भवन तनमािण - भतूमसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५९(क) मा सरकारी प्रयोजनको 
लातग जग्गा आवश्यक देजखए नेपाल सरकारको स्वीकृतत तलएर प्रयोग गनि सर्कने व्यवस्था छ। त्यसैगरी 
साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ६ (३) मा साविजतनक तनकायले तनमािण स्थलको 
व्यवस्था गरी तनमािण कायिको सम्झौता गनजिपने व्यवस्था छ । गोदावरी नगरपातलका, कैलालीले स्वातमत्व 
नभएको साविजतनक जग्गामा वडा नं १ र ९ को कायािलय भवन बनाउन १ उपभोक्ता सतमतत र १ 
तनमािण व्यवसायीसाँग रू.२ करोड ३० लाख ३१ हजारको सम्झौता गरी हालसम्म रू.१ करोड ८० 
लाख ७४ हजार भ जक्तानी गरेको छ । स्वातमत्व भएको जग्गामा मार भवन तनमािण गनजिपदिछ ।  

यसैगरी मेचीनगर नगरपातलका, झापामा बहजआयातमक सांस्कृततक संग्रहालय तनमािणको लातग ३ 
वटा छजट्टाछज टै्ट प्याकेज तयार गरी २०७५।७६ देजख कायि सजरू गरेको र यो वषिसम्म रू.८० लाख 
५८ हजार भ जक्तानी गररसकेकोमा संग्रहालय नगरपातलकाको स्वातमत्वमा आएको छैन ।  

160. भ्यूटावर तनमािण - साविजतनक खररद ऐन, 2063 को दफा 38 मा खररद सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था 
छ। मेचीनगर नगरपातलका, झापाले भ्यूटावर तनमािणका लातग रू.६ करोड ४५ लाख २६ हजारको 
लागत अनजमान तयार गरी एक तनमािण व्यवसायीसाँग रू.३ करोड ७९ लाख ८६ हजारको सम्झौता 
गरेको छ । आगामी ददनमा संघीय सरकारबाट रकम प्राप्त भएमा वहजवषीय आयोजनाका रूपमा सञ्चालन 
हजने िति राखी तनमािण व्यवसायीसाँग सम्झौता गरेकोमा बजेट सजतनजितता भएको देजखएन । 
तनमािणस्थलसमेत व्यवस्था नगरी तनमािण व्यवसायीलाई ददएको पेश्की रू.६५ लाख ९८ हजार तनयमसंगत 
देजखएन । 

161. दोहोरो भ जक्तानी - लमही नगरपातलका, दाङले यो वषि नारायणपजर-रातामाटा सडक तनमािण कायिको लातग 
रू.४७ लाख ५ हजार टोल र्वकास संस्थालाई भ जक्तानी ददएको छ । उक्त कायिको लागत अनजमान 
तयार गरेको छैन । नापी र्कताव अनजसार चेनेज नं.०+००० देजख २+४०० सम्म २४०० तमटर नापी 
गरी भ जक्तानी ददएकोमा यो वषि पतन चेनेज नं.०+००० देजख २+३६० सम्म २ हजार ३६० तमटर 
बाटो नापी गरी रू.४७ लाख ५ हजार भ जक्तानी ददएको छ । एकै चेनेजमा दोहोरो नापी गरी भ जक्तानी 
ददएको रकम यर्कन गरी असजल हजनजपदिछ। 

162. बढी भ जक्तानी - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १23 मा साविजतनक तनकायले करारका 
िति बमोजजम प्रार्वतधक नापजााँच गरी नापी र्कताबमा उल्लेख भए अनजसार भ जक्तानी गनजिपने व्यवस्था छ 
। कृष्ट्णनगर नगरपातलका, कर्पलवस्तजले एक तनमािण व्यावसायीसाँग पजरूषोिमपजरदेजख तरलोकपजर हजाँदै 
बगरीसम्म कालोपरे गने कायिको लातग रू.७७ लाख ४८ हजारको सम्झौता गरेको छ। तनमािण कायिको 
कायिसम्पन्न प्रततवेदन अनजसार तनमािण कायिको रू.७४ लाख ९९ हजार भ जक्तानी गनजिपनेमा रू.९१ लाख 
८१ हजार भ जक्तानी गरेकोले बढी भ जक्तानी भएको रू.१६ ललाख ८२ हजार तनमािण व्यवसायीबाट असजल 
गनजिपदिछ । 

साविजतनक खररद तनयमावली २०६४ को तनयम ११९ मा मूल्य समायोजन गदाि अपनाउनजपने 
आधार उल्लेख छ । सूयोदय नगरपातलका, इलामले र्ट टेजस्टङ्ग भवन तनमािणको प्रथम रतनङ्ग तबल भ जक्तानी 
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गदाि मूल्यवरृ्द्ध १० प्रततितभन्दा बढी हजाँदा मार मूल्य समायोजनको रकम भ जक्तानी ददनजपनेमा ४.३ प्रततित 
मार मूल्यवरृ्द्ध हजाँदा भ जक्तानी ददएको रू.६ लाख ८४ हजार तनमािण व्यवसायीबाट असजल गनजिपदिछ । 

163. काम नभई भ जक्तानी - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२३ (१) मा प्रार्वतधक नाप 
जााँच गरी वास्तर्वक कायि सम्पादनको आधारमा भ जक्तानी ददनजपने उल्लेख छ । छायााँनाथ रारा 
नगरपातलका, मजगजले एक तनमािण व्यवसायीसाँग वेतलतब्रज तनमािणका लातग 2078।3।9 मा सम्झौता 
गरेकोमा १४ ददन पतछ प्रथम रतनङ्ग तबलको रू.29 लाख 5२ हजार भ जक्तानी गरेको छ । उजल्लजखत 
पररमाणको कायि भ जक्तानी अवतधमा प्रार्वतधक रूपमा सम्पन्न हजने सम्बन्धमा पयािप्त आधार देजखएन । 
बजेट र्फ्रज हजन नददन नापी र्कताबमा प्रगतत देखाई भ जक्तानीको लातग तसफाररस गरेको पातलकाको भनाइ 
रहेको छ । तनमािणाधीन बेतलतब्रजको स्थलगत तनरीक्षण गदाि साइटमा ४०.58 टन सामान प्राप्त नभई 
रू.१ करोड २९ लाख ८६ हजार भ जक्तानी गरेको छ । सामान आपूतति नभई खचि लेखेको छानतबन 
गरी रकम र्फताि हजनजपदिछ ।  

164. कालो सूची -साविजतनक खररद ऐन, 2063 को दफा 63(1) मा छनोट भएको बोलपरदाता सम्झौता 
गनि नआएमा साविजतनक खररद अनजगमन कायािलयमा लेखी पठाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था 
छ। गणेिमान चारनाथ नगरपातलका, धनजषाले कमला नदीमा नदीजन्य पदाथि सङ्कलन गनि एक फमिले 
रू.२ करोड ५१ लाख १ हजारको प्रस्ताव पेस गरी सम्झौता गनि नआएकोले दोस्रो बढीवाला फमिको 
रू.1 करोड ७४ लाख ११ हजारको प्रस्ताव स्वीकृत गरी ठेक्का लगाउाँदा नगरपातलकालाई रू.७६ लाख 
९० हजार घटी राजस्व प्राप्त भएको छ । प्रस्ताव पेस गरी सम्झौता गनि नआउने बोलपरदातालाई 
ऐनको उक्त दफामा भएको व्यवस्था अनजसार कारबाही गनजिपदिछ ।   

165. भेररएसन - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५४ मा २५ प्रततितभन्दा मातथको भेररएिन 
स्वीकृत गने तह सम्बन्धी व्यवस्था छ । जिखर नगरपातलका, डोटीले कायािलय भवन तनमािण गनि एक 
तनमािण व्यवसायीसाँग रू.१ करोड ९ लाख १२ हजारको सम्झौता गरेकोमा 80.23 प्रततितले हजने 
रू.८७ लाख ५५ हजारको भेररएसन गरेको छ । यसैगरी इलाम नगरपातलकाले भवनको तला थप र 
तसटी माटि भवन तनमािण कायिमा क्रमिाः रू.२३ करोड ७९ लाख ७ हजार र रू.९ करोड ३८ लाख 
५६ हजारको सम्झौता गरेकोमा नगर प्रमजखले सम्झौता रकमको क्रमिाः ३१.९४ र ३३.९० प्रततित 
हजनेगरी भेररएसन स्वीकृत गदाि रू.३ करोड ९४ लाख १७ हजार थप व्ययभार परेको छ । खररद 
सम् झौता गदािका बखत पूवािन जमान गनि सर्कने कायिमा अतधक भेररएिन गने प्रवजृिमा तनयन्रण गनजिपदिछ।  

166. मूतति तनमािण - व्यास नगरपातलकाको जिवपाञ्चायन पररसरमा प्रस्ताव गररएको १०८ र्फट अग्लो श्री कृष्ट्ण 
दै्वपायन व्यासको मूतति तनमािणको लातग नगरपातलकाको रू.१ करोड ५० लाख  र जिवपाञ्चायन र्वकास 
कोषको रू.५ करोडबाट जतमनको सतहसम्मको सबस्िक्चर कायिहरू तनमािण गने उल्लेख छ । तनमािण 
कायि नगरपातलकाले गने भएपतछ कोषबाट रू.१ करोड ५० लाखमार प्राप्त भएकोले उक्त कोषबाट प्राप्त 
हजनजपने बााँकी रू.३ करोड ५० लाखसमेत नगरपातलकाको कोषमा जम्मा हजनजपदिछ । 

167. गाउाँ नगर साझेदारी कोष - कोष सञ्चालन तनदेजिकामा ऋण तलने टोल र्वकास संस्थाले कोषसाँग गरेको 
सम्झौता बमोजजमको भाखातभर ऋणको सााँवा ब्याज तथा अन्य सेवा िजल्क बजझाउनजपने व्यवस्था छ । 
व्यास नगरपातलकाले पेस गरेको गाउाँ नगर साझेदारी कोषमा गत वषिको जजम्मेवारीसमेत रू.१ करोड 
७६ लाख १७ हजार आम्दानी भएकोमा रू.१ करोड १८ लाख ९० हजार ऋण लगानी गरी रू.५७ 
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लाख २७ हजार बााँकी रहेको छ । कोषबाट लगानी भएको ऋणमध्ये रू.२९ लाख १६ हजार सााँवा 
तथा सोको ब्याजसमेत प्राप्त नभएकोले असजल गनजिपदिछ । 

168. पूवािधार र्वकास कायिक्रम -कमलामाई नगरपातलका, तसन्धजलीले तसन्धजलीगढी पूवािधार र्वकास 
कायिक्रमबाट खचि गनेगरी एक तनमािण व्यवसायीसाँग रू.९२ लाख ७९ हजारमा िस भवन तनमािण 
सम्झौता गरेकोमा रू.९२ लाख ७७ हजार भ जक्तानी गरी तनमािण कायि फरफारक गरेको छ । भाडा 
स्टलका लातग ३ कोठे िस भवन र छज टै्ट १ िौचालय तनमािण भएकोमा स्थलगत तनरीक्षण गदाि जतमनबाट 
फलामको स्याण्ड उठाएर िस बनाएको, िस र िौचालय भातसएको तथा तसाँढी फज टेकोले संरचना 
जोजखमपूणि अवस्थामा रहेको देजखयो। िस भवन तनमािणमा रू.५० लाख र िौचालय तनमािणमा रू.११ 
लाख ११ हजारसमेत रू.६१ लाख ११ हजार भ जक्तानी गने पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनज पदिछ।  

169. बढी भ जक्तानी - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७ मा उपभोक्ता सतमततमाफि त ्कायि 
गराउनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । छायााँनाथ रारा नगरपातलका, मजगजले उपभोक्तामाफि त ्सडक तनमािण कायि 
गराउाँदा मेतसन प्रयोग गरे पतन मातनसबाट काम गरेको देखाई रू.५३ लाख २५ हजार बढी भ जक्तानी 
गरेको छ । बढी भ जक्तानी ददएको रकम सम्बजन्धत सतमततबाट असजल गनजिपदिछ।  

170. प्यारार्पट तनमािण - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७ मा रू.१ करोडभन्दा बढी 
लागत अनजमान भएको काम उपभोक्ता सतमततबाट गराउन नसर्कने व्यवस्था छ । भिपजर नगरपातलका, 
झापाले लागत अनजमान रू.१ करोड ३१ लाख ९२ हजारको मेची रंगिाला प्यारार्पट तनमािण कायिमा 
गत वषिकोसमेत उपभोक्ता सतमततलाई रू.१ करोड १६ लाख ८९ हजार भ जक्तानी गरेको छ । 
तनयमावलीले तोकेको सीमा र क्षेरतभर रही उपभोक्ता सतमततमाफि त काम गराउनज पदिछ ।   

171. लागत सहभातगता - पनौती नगरपातलका, काभ्रपेलाञ्चोकले यो वषि कृषकले रू.७८ लाख ९९ हजार 
लागत सहभातगता व्यहोने गरी तीन बजेट उपिीषिकबाट पिज खररद गरेकोमध्ये रू.६० लाख २६ 
हजारमार दाजखला गरेको देजखएकोले लागत सहभातगता हजन बााँकी रू.१८ लाख ७२ हजार सम्बजन्धत 
कृषकबाट असजल गरी दाजखला गनजिपदिछ। 

172. डोजर प्रयोग - साविजतनक खररद तनयमावली,२०६४ को तनयम ९७ (९) मा उपभोक्ता सतमतत वा 
लाभग्राही समजदायबाट स चातलत हजने तनमािण कायिमा लोडर, एक्साभेटर, रोलर, डोजर, ग्रडेर तबटजतमन 
तडजस्िब्यजटर जस्ता हेभी मेतसन प्रयोग गनि नतमल्ने व्यवस्था छ । उपभोक्ता सतमततमाफि त कायि गराई 
बडीमातलका नगरपातलका, बाजजराले रू.७० लाख १ हजार,  बजढीनन्दा नगरपातलका, बाजजराले रू.४५ 
लाख ९१ हजार, भीमदि नगरपातलका, कञ्चनपजरले रू.५५ लाख २५ हजार भारी उपकरण प्रयोगमा 
खचि गरेका छन ्। उपभोक्ता सतमततबाट भारी उपकरण प्रयोग हजने कायि गराउन तनयन्रण हजनजपदिछ ।  

173. फरक दरको प्रयोग - साविजतनक तनकायले साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १० का 
आधारमा लागत अनजमान तयार गने र तनयम १२३ (ख) अनजसार तनमािण कायिको नाप जााँच गरी नापी 
र्कताबमा उल्लेख भएको वास्तर्वक कायिसम्पादनको आधारमा भ जक्तानी गनजिपने व्यवस्था छ । सूयोदय 
नगरपातलका, इलामले १५ िैयाको आधारभतू अस्पताल भवन र र्ट-टेजस्टङ भवन तनमािणको लागत 
अनजमान तयार गदाि माटो खन्ने पजने कायि मातनसबाट गने गरी दर कायम गरेकोमा स्थलगत अनजगमन 
गदाि मेतसन नै प्रयोग गरेको देजखएकोले रू.५८ लाख ७ हजार थप व्ययभार परेको छ। उक्त रकम 
सम्बजन्धतबाट असजल गनजिपदिछ ।   
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174. तनमािण सामग्री खररद - खररद गरेका तनमािण सामग्री उपयोग भएको सजतनजित हजनजपदिछ । गोदावरी 
नगरपातलका, कैलालीले यो वषि र्वतभन्न साइज र पररमाणका एच.डी.पी.ई.पाइप रू.४६ लाख ४६ हजार, 
हू्यम पाइप रू.३९ लाख ९५ हजार र तारजाली रू.४६ लाख ४७ हजार तथा घोडाघोडी नगरपातलका, 
कैलालीले र्वतभन्न साइजको ह्यजमपाइप रू.५९ लाख २ हजारको खररद गरी प्रयोजन नखजलाई र्वतभन्न 
व्यजक्तलाई र्वतरण गरेको छ । तनजित मापदण्डबेगर पाइप, ह्यजमपाइप तथा तारजाली र्वतरण गने कायि 
मनातसब देजखाँदैन । 

175. बढी भ जक्तानी - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ११ मा लागत अनजमान तयार गरी 
मालसामान खररद गनजिपने उल्लेख छ । मध्य नेपाल नगरपातलका, लमजजङले ३ साइजका १ हजार ३६५ 
थान जस्तापाता खररदको लागत अनजमान तयार गदाि जजल्ला दररेट अनजसार रू.१९ लाख ९८ हजार हजनजपनेमा 
जस्तापाता लगाउने जनिजक्त र अन्य सामग्रीकोसमेत दर राखी रू.४८ लाख ६४ हजार लागत अनजमान 
तयार गरी एक आपूततिकतािलाई रू.३१ लाख ८४ हजार भ जक्तानी गरेकोमा पातलकालाई रू.११ लाख ८६ 
हजार थप व्ययभार परेको छ। उक्त रकम सम्बजन्धतबाट असजल हजनजपदिछ।  

176. पाइप खररद - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२५ मा कायि सम्पन्न प्रततवेदन तयार 
गनजिपने उल्लेख छ । दजल्लज नगरपातलका, दैलेखले वडा नं. ८ मा खानेपानी, तसाँचाइ तथा ऊजाि र्वकास 
कायािलय दैलेखसाँगको साझेदारीमा साङ्टा तलजफ्टङ्ग खानेपानी योजनाका लातग जी.आई. पाइप खररद 
गनि एक तनमािण व्यवसायीसाँग रू.४९ लाख ६७ हजारको सम्झौता गरेको छ । तनमािण कायिका लातग 
८० एम.एम.को २ हजार २९० तमटर र १०० एम.एम.को १ हजार ४०० तमटर जी.आई.पाईप 
खररदको ठेक्का तबल तथा कायि सम्पन्न प्रततवेदन तयार गरी रू.४३ लाख ९५ हजार भ जक्तानी भएको छ 
। पदातधकारीसर्हत आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गदाि पाइप जडान भएको छैन । पाइप खररद 
भएको प्रमाण पेस नभएकोले भ जक्तानी ददनेलाई जजम्मेवार बनाई ब्याजसर्हत उक्त रकम असजल गनजिपदिछ 
।   

177. तबल भरपाईबेगर खचि - आतथिक कायिर्वतध तथा र्विीय उिरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ को तनयम 
३९(१०) मा सरकारी रकम खचि गदाि खचि पजर्ि हजनेगरी तबल भरपाई संलग्न गनिपने उल्लेख छ । 
ठूलीभेरी नगरपातलका, डोल्पाले तबल भरपाईबेगर रू.५४ लाख ९२ हजार तथा सजदूरपजिम प्रदेितभरका 
कृष्ट्णपजर, पजनबािस, बजंगल, महाकाली, अमरगढीलगायत १२ नगरपातलकाले तबल बीजक तथा खचिका 
प्रमाण कागजातबेगर रू.१७ करोड १४ लाख ९४ हजार खचि लेखेका छन ्। खचिको पजष्ट्याइाँ हजने 
प्रमाण बेगर खचि गने पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनजपदिछ ।   

178. यातायात खचि - स्थानीय तहका पदातधकारी तथा सदस्यले पाउने सजर्वधासम्बन्धी ऐन‚ २०७७ को दफा 
४ अनजसार सम्बजन्धत स्थानीय तहले पदातधकारीलाई सवारी साधन उपलब्ध गराउनसक्ने व्यवस्था छ। 
राजपजर नगरपातलका रौतहटले वडा अध्यक्षहरूलाई मोटरसाइकल तथा इन्धन सजर्वधा उपलब्ध गराएपतछ 
मातसक रू.१० हजारको दरले २०७६ काततिकदेजख २०७७ माघसम्मको यातायात सजर्वधा रू.१३ लाख 
५७ हजार भ जक्तानी गरेकोले दोहोरो सजर्वधा वापत भ जक्तानी भएको असजल गनजिपदिछ ।  

179. व्यजक्तगत प्रयोजनका सामान - स्थानीय तहका पदातधकारी तथा सदस्यले पाउने सजर्वधा सम्बन्धी ऐन, 
2077 मा पदातधकारीले मातसक सञ्चार सजर्वधा पाउने व्यवस्था भए पतन मोबाइल सेट पाउने व्यवस्था 
छैन। राजपजर नगरपातलका, रौतहटले उप-प्रमजख र वडा अध्यक्ष लगायतका पदातधकारीका लातग ५२ 
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थान मोबाइल खररद गरी रू.१२ लाख ६4 हजार खचि लेखेको छ । खररद भएका मोबाइलमध्ये ४४ 
थान जजन्सी र्कताबमा अतभलेख समेत राखेको छैन । र्वतनयोजजत बजेटबाट व्यजक्तगत प्रयोग हजने 
मालसामान खररद गरी र्वतरण गने प्रवजृि तनयन्रण हजनजपदिछ । 

180. बढी भ जक्तानी - आतथिक कायिर्वतध तथा र्विीय उिरदार्यत्व तनयमावली, २०७7 को तनयम ३९ (१०) 
मा आवश्यक तबल भरपाई र कागजात संलग्न गरी भ जक्तानी गनजिपने व्यवस्था छ । परिजराम नगरपातलका 
डडेल्धजराले एक र्वद्यालय भवन तनमािणका लातग सम्झौता बमोजजम रू.५२ लाख ८६ हजार भ जक्तानी 
ददनजपनेमा बढी भ जक्तानी ददएको रू.१० लाख ४४ हजार असजल गनजिपदिछ । 

181. सी.यू.जी.सेवा सञ्चालन - कोतभड १९ का कारण उत्पन्न पररजस्थततमा तसकाइ सहजीकरणका लातग 
कायिक्रम कायािन्वयन पजजस्तका २०७७।७८ मा जिक्षक तथा र्वद्याथीलाई सी.यू.जी.सेवामा आवद्ध गनि 
स्थानीय तहले सामजदार्यक र्वद्यालयमा कक्षा ४ देजख १२ सम्म अध्ययनरत र्वद्याथी संख्याका आधारमा 
प्रततर्वद्याथी मातसक रू.१२५ का दरले ३ मर्हनाको रकम र्वद्यालयलाई तनकासा ददने व्यवस्था छ । 
सो कायिका लातग कृष्ट्णपजर नगरपातलका, कञ्चनपजरले ३३ र्वद्यालयलाई रू.३१ लाख र िजक्लाफााँटा 
नगरपातलका, कञ्चनपजरले ३० र्वद्यालयलाई रू.२८ लाख ५० हजार तनकासा ददएको छ । र्वद्याथीको 
भौततक उपजस्थततमा अध्ययन अध्यापन गराइएकोमा सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याएको नदेजखएकोले उक्त 
रकम संघीय सजञ्चत कोषमा र्फताि हजनजपदिछ ।  

182. भिा र्वतरण - सामाजजक सजरक्षा भिा र्वतरण कायिर्वतध, २०७७ को दफा १२ मा केन्िीकृत व्यवस्थापन 
सूचना प्रणाली कायािन्वयनमा ल्याई बैङ्कमाफि त र्वतरण गनजिपने व्यवस्था छ । बोदेबसािइन नगरपातलका, 
सप्तरीको २०७५।७६ को सामाजजक सजरक्षातफि को १० वडा सजचवको नाममा पेश्की बााँकी बेरूजज 
सम्परीक्षण गदाि ३७० जना व्यजक्तलाई केन्िीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा दताि नगराइ रू.३१ 
लाख ५२ हजार भिा र्वतरण गरेको देजखएकोले छानतबन गरी यथाथि रकम फस्यौट गनजिपदिछ । 

सामाजजक सजरक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४ (१) बमोजजम दतलत र एकल मर्हलाले ६० वषि 
उमेर पूरा गरेपतछ र अन्य जेष्ठ नागररकको हकमा ७० वषि उमेर पूरा गरेपतछ सामाजजक सजरक्षा भिा 
प्राप्त गने व्यवस्था छ । यस पातलकाले 70 वषि उमेर पूरा नगरेका ६४ ज्येष्ठ नागररकलाई सामाजजक 
सजरक्षा भिा र्वतरण गरेको रू.७ लाख ९६ हजार असजल गनजिपदिछ ।  

183. तनजष्ट्क्रय खाता - सामाजजक सजरक्षा कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वतध, २०७५ को बजाँदा नं.१५(४) मा 
सामाजजक सजरक्षा कायिक्रमको लातग तनकासा भएको रकम खचि नभई बााँकी रहेमा संघीय सजञ्चत कोषमा 
र्फताि गनजिपने व्यवस्था छ । लाभग्राहीका तनजष्ट्क्रय रहेका बैङ्क खातामा सामाजजक सजरक्षा भिाबापत 
तरवेणी नगरपातलका, बाजजराले रू.१ करोड १० लाख ६२ हजार र मेलौली नगरपातलका, बैतडीले 
रू.५४ लाख १५ हजारसमेत रू.१ करोड ६४ लाख ७७ हजार तनकासा ददएकोले र्फताि गरी संघीय 
सजञ्चत कोषमा दाजखला गनजिपदिछ। त्यसैगरी जयपृ् वी नगरपातलका, बझाङले रू.२ करोड ३४ लाख 
३८ हजार, पजचौडी नगरपातलका, बैतडीले रू.४ करोड २ लाख ३२ हजार, लम्कीच जहा नगरपातलका, 
कैलालीले रू.२३ लाख ३७ हजार र टीकापजर नगरपातलका, कैलालीले रू.३३ लाख ७५ हजार मौज्दात 
रहेको रकम सजञ्चत कोष र्फताि गरेका छैनन ्। सो रकम र्फताि गरी सजञ्चत कोष दाजखला गनजिपदिछ ।   

184. सजञ्चत कोष र्फताि - आतथिक कायािर्वतध तथा र्विीय उिरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ को तनयम ४५ 
मा ितिसर्हत प्राप्त रकम सम्बजन्धत आतथिक वषिमा खचि नभए र्फताि गनजिपने व्यवस्था छ । गजलररया 
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नगरपातलका, बददियाले २०७१ सालको बाढी पीतडत राहतको लातग संघीय सरकारबाट प्राप्त रू.३ करोड 
३७ हजार र्वतरण नगरी प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा िान्सफर गरेको छ ।त्यसैगरी कोष तथा लेखा 
तनयन्रक कायािलय र प्रदेि लेखा तनयन्रक कायािलयले आठतबस नगरपातलका दैलेखलाई भ जक्तानी ददने 
गरी र्वर्वध कोष खाता खडा गरी रू.५ करोड २७ लाख ८३ हजार िान्सफर गरेको छ । बचत 
रकम संघीय सजञ्चत कोषमा दाजखला गनजिपदिछ । 

185. ददवा खाजा - जिक्षा र्वकास तथा मानवश्रोत र्वकास केन्िको कायिक्रम कायािन्वयन पजजस्तका 
२०७७।७८ मा सामजदार्यक र्वद्यालयका बालकक्षादेजख कक्षा ५ सम्मका र्वद्याथीका लातग ददवा 
खाजाको व्यवस्था छ । र्वदेह नगरपातलका, धनजषाले 2 मदरसालाई ददवा खाजा एवं जिक्षण तसकाइ 
रकमसमेत रू.११ लाख ३ हजार तथा भानज नगरपातलका, तनहजाँले ५७ र्वद्यालयका ३ हजार ६६२ 
र्वद्याथीका लातग माघदेजख वैिाखसम्मको ९९ ददनको रू.१५ को दरले रू.५४ लाख ३८ हजार ददवा 
खाजा रकम तनकासा ददएको छ। र्वद्यालयको प्रमाजणत हाजजरी रूजू गदाि 48 र्वद्यालयमा र्वद्याथीको 
हाजजरीभन्दा रू.१७ लाख ३४ हजार बढी भ जक्तानी भएकोले उक्त रकम र्फताि गरी सजञ्चत कोष दाजखला 
गनजिपदिछ।  

186. अनजत्पादक एवं र्वतरणमजखी कायिक्रम - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा 
स्थानीय तहले अतधकतम प्रततफल ददने र पजाँजी तनमािण हजने योजना छनोट तथा कायािन्वयन गनजिपने 
उल्लेख छ । गजलररया नगरपातलका, बददियाले यो वषि धोती, झजल, कम्बललगायतका र्वतरण सामग्री 
गरी रू.३८ लाख ५६ हजार खचि गरेको छ । र्वतरणमजखी खचि तनयन्रण गनजिपदिछ । 

187. प्रधानमन्री रोजगार कायिक्रम - प्रधानमन्री रोजगार कायिक्रम सञ्चालन तनदेजिका, २०७५ मा ज्याला 
रकम बैङ्क खाता माफि त ्भ जक्तानी गनजिपने व्यवस्था छ । बागचौर नगरपातलका, सल्यानले डोर हाजजर¸ 
तबल¸ वीजक, नापी तथा कायि सम्पन्न प्रततवेदन संलग्न गरी ७८ योजनाका १ हजार ८० श्रतमकको 
ज्यालाबापतको रू.५ करोड ४३ लाख ४८ हजार बैङ्क खाता खोली नसकेको कारण जनाई रोजगार 
संयोजकको व्यजक्तगत बचत खातामा जम्मा गरेकोमा श्रतमकको खातामा िान्सफर भएको छैन । र्वतरण 
हजन बााँकी रकम र्फताि गरी सजञ्चत कोष दाजखला हजनजपदिछ ।  

188. ढजङ्गा खररद - प्रधानमन्री रोजगार कायिक्रम सञ्चालन तनदेजिका, २०७५ बमोजजम श्रतमकको दैतनक 
ज्याला रू.५१७ का दरले भ जक्तानी गनजिपने व्यवस्था छ। बाह्रतबसे नगरपातलका, तसन्धजपाल्चोकले कायिक्रम 
अन्तगित सञ्चातलत २० योजनामा ढजङ्गा सोतलङ गने कायिमा ढजङ्गाको खररद मूल्यसमेत समावेि गरी 
भ जक्तानी गरेको छ। तनधािररत ज्यालामा थप भएको ढजङ्गा खररदको भ जक्तानी रू.३३ लाख ५४ हजार 
संघीय सजञ्चत कोषमा र्फताि हजनजपदिछ। 

189. संरचना उपयोग - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजजम स्थानीय तहले सम्भाव्यता अध्ययन गरी 
प्राप्त सूचनाका आधारमा उपयजक्त योजना छनोट गरी लगानी गनजिपने व्यवस्था छ। माई नगरपातलका, इलामले 
२०७७।१०।२८ मा रू.४५ लाख ८४ हजार खचि गरी तनमािण सम्पन्न गरेको िीत भण्डारमा  
२०७८।९।१५ सम्म प्यानल राखेको देजखएन । तनतमित संरचना सञ्चालन गरी सेवा उपलब्ध गराउनजपदिछ।   

190. पेश्की - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ११३(५) मा साविजतनक तनकायले तनमािण 
व्यवसायीलाई ददएको पेश्की प्रत्येक रतनङ तबलबाट कट्टा गरी भ जक्तानी ददनजपने व्यवस्था छ । पथरी ितनिरे 
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नगरपातलका, मोरङ्गले र्वतभन्न ३ खररद सम्झौताको अजन्तम तबल भ जक्तानी गररसकेकोमा मोतबलाइजेिन पेश्की 
रू.१६ लाख ९४ हजार कट्टा गरेको देजखएन । तनयम अनजसार पेश्की असजल फस्यौट हजनजपदिछ।   

191. सवारी साधन प्रयोग - पातलकाले आफ्नो स्वातमत्वमा रहेको सरकारी सम्पजिको उपयोग तथा संरक्षण 
गनजिपदिछ। सजन्दरबजार नगरपातलका, लम्जजङले रू.१ करोड २ लाख ४० हजारमा र्िपर १ थान तथा 
नगर बस २ थान खररद गरेकोमा उक्त सवारी साधन प्रयोगमा आएको छैन । खररद गरेका सवारी 
साधन उपयोगमा ल्याउनजपदिछ । 

192. तनजष्ट्क्रय सम्पजि - आतथिक कायिर्वतध तथा र्विीय उिरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा २४(२) मा 
उच्चतम प्रततफल प्राप्त हजनेगरी खचि गनजिपने व्यवस्था छ । रोल्पा नगरपातलका, रोल्पाले २०७५।७६ 
मा रू.३५ लाख ५५ हजार मूल्यका २ तमल्क याङ्कर खररद गरेकोमा प्रयोगमा नआई तनजष्ट्क्रय राखेको 
छ। त्यस्तै यो वषि रू.१४ लाख ५८ हजार मूल्यको ५०० तलटर क्षमताको स्वचातलत दूध जचस्याउने 
उपकरण खररद गरी भ जक्तानी गरेकोमा उपकरण समेत प्रयोग नगरी भण्डारण गरेको छ । प्रयोगमा 
नआउने उपकरण खररद गने पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनजपदिछ । 

193. र्वद्यालय ददवा खाजा - कायिक्रम कायािन्वयन पजजस्तका, २०७७।७८ मा र्वद्यालयमा सञ्चातलत ददवा 
खाजा कायिक्रमको र्वद्याथीको उपजस्थतत/हाजजरीसमेतको आधारमा खचि गररने व्यवस्था छ । कोरोना 
संक्रमणको कारण २०७८।१।१३ देजख र्वद्यालयहरू बन्द भई २०७८ आषाढ मसान्तसम्म सञ्चालन 
नभएकोमा प्रदेि नं.१ अन्तगितका कन्काई, मेचीनगर र दमक नगरपातलका लगायत १९ पातलकाले 
तनकासा ददएको रू.६ करोड ९३ लाख ७० हजारमध्ये बन्दको अवतधमा खचि नभएको रकम यर्कन 
गरी र्फताि तलएको छैन। खचि गरी बााँकी रहेको रकम संघीय सजञ्चत कोष र्फताि गनजिपदिछ। 

194. तनमािणस्थल पररवतिन -  साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम २० मा तनयमावलीमा अन्यथा 
उल्लेख भएकोमा बाहेक खररद सम्झौताका ितिमा पररवतिन गनि नसर्कने व्यवस्था छ । कातलका 
नगरपातलका, जचतवनले रू.३० करोड २६ लाखमा बसपाकि को कम्पाउन्ड वाल तनमािण गनि एक तनमािण 
व्यवसायीसाँग तनमािण सम्झौता गरेको छ । तनमािणस्थलमा स्थानीयको अवरोधका कारण उल्लेजखत 
स्थानमा कायि गनि नसकेको कारण वडा नम्बर ९ को तनमािणाधीन वडा कायािलय भवनमा कम्पाउन्ड 
वाल तनमािण गनेगरी तनमािणस्थल पररवतिन गरी कायि गराएको छ । सम्झौताभन्दा फरक स्थानमा लागत 
अनजमान पजनरावलोकन नगरी कायि गराइ भ जक्तानी ददएको उपयजक्त देजखएन। 

195. ऋण लगानी - संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना र जजटपानी खानेपानी तथा सरसफाई 
उपभोक्ता सतमततबीच सहलगानीमा रू.३५ करोड २१ लाख ४२ हजारको खानेपानी आयोजना 
कायािन्वयन गने सम्झौता गरेको छ । कज ल लगानी रू.१० करोड ५६ लाख ४२ हजार उपभोक्ता 
सतमततले व्यहोने गरी सम्झौता भएकोमा सतमततले सापटी उपलब्ध गराउन नगरपातलकालाई पर लेखेको 
आधारमा कातलका नगरपातलका, जचतवनले नगर सभाको बैठकबाट प्रस्ताव पाररत गरी रू.१ करोड 
तनव्यािजी ऋण उपलब्ध गराएको छ । ऋण लगानीको रकम र्विीय र्ववरणमा ऋणको रूपमा लेखाङ्कन 
नगरी खचि लेखाङ्कन गरेको छ । प्रदान गरेको रकमको अतभलेख कायम गरी र्विीय र्ववरणमा प्रस्तजत 
गनजिपदिछ । 

196. सेवा करार भिा - संघीय मातमला तथा सामान्य प्रिासन मन्रालयको २०७८ आषाढको पररपर अनजसार 
आषाढ २ पतछ मार करारका कमिचारीलाई महङ्गी भिा भ जक्तानी गनि सर्कने उल्लेख छ । महङ्गी भिा 
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र स्थानीय भिाबापत दैलेखमा आठतबस नगरपातलकाले रू.१५ लाख ४१ हजार र चामजण्डा तबन्िासैनी 
नगरपातलकाले रू.१४ लाख ६२ हजारसमेत रू.३० लाख 3 हजार खचि लेखेको छ । पररपर तमतत 
अजघको भिा असजल हजनजपदिछ । 

197. नगरपातलकाको लेखापरीक्षण रकम तथा बेरूजू - यो वषि लेखापरीक्षण सम्पन्न भएका २७३ 
नगरपातलकाको लेखापरीक्षण रकम तथा बेरूजू जस्थतत यस प्रकार रहेको छ:  

(रू. लाखमा) 

प्रदेि 

लेखापरीक्षण 
गररएको 

नगरपातलका तह 
संख्या 

लेखापरीक्षण 
रकम 

म्याद नाघकेो 
पेश्कीसमेत बेरूजू  

बेरूजूमध्ये 
पेश्की 
रकम 

लेखापरीक्षणको 
त जलनामा बेरूजू 

प्रततित 

पेश्की बाहेक 
बेरूजू 
प्रततित 

प्रदेि नं १ ४६ 752847 29441 2815 3.91 ३.५४ 
मधेि ७१ 938989 86116 9067 9.17 ८.२१ 
बागमती ४१ 888914 26287 4123 2.96 २.४९ 
गण्डकी २६ 425512 8878 1495 2.09 १.७४ 
लजजम्बनी ३२ 602959 14131 1632 2.34 २.०७ 
कणािली २४ 365242 13341 2693 3.65 २.९२ 
सजदूरपजिम ३३ 517193 16113 2627 3.12 २.६१ 

जम्मा २७३ ४४९१६५६ १९४३०७ २४४५२ 4.33 ३.७८ 

• गाउाँपातलका 
198. आय-व्ययको अवस्था - यो वषि लेखापरीक्षण सम्पन्न भएका ४५४ स्थानीय तहको आय-व्यय जस्थतत यस 

प्रकार छ । 

(रू. लाखमा) 
प्रदेि 

गाउाँपातलका 
संख्या 

सजरू 
मौज्दात 

संघीयबाट 
अनजदान 

प्रदेिबाट 
अनजदान 

राजस्व 
बाडंफाडं 

आन्तररक 
आय 

अन्य 
आय 

कज ल आय चालज खचि 
पजाँजीगत 
खचि 

अन्य खचि कज ल खचि बााँकी 

प्रदेि नं.१ 88 53245 274641 16562 51257 12831 49779 458315 210715 123908 54518 389141 69174 
मधेि 53 58447 140352 10036 30341 2092 37991 279259 116153 73732 28996 218881 60378 
बागमती 74 56534 232253 39770 59182 14060 58432 460231 193947 134254 57312 385513 74718 
गण्डकी 58 47574 178647 13058 32086 6793 24852 303011 144421 74126 33059 251606 51404 
लजजम्बनी 73 48397 256597 31782 57150 12266 69147 475339 210879 125771 81210 417860 57479 
कणािली 54 19880 157075 16477 27716 1484 50343 272975 126304 74436 48965 249705 23270 
सजदूरपजिम 54 19405 184555 14851 32728 2651 33679 287870 149713 81256 36166 267135 20735 

जम्मा 454 303482 1424120 142536 290460 52177 324223 2537000 1152132 687483 340226 2179841 357158 

199. आन्तररक आय - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद-९ मा स्थानीय सरकारको  
र्विीय अतधकार क्षेरअन्तगित र्वतभन्न कर तथा िजल्क लगाउनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा 
देजखएका प्रमजख व्यहोरा देहाय अनजसार छनाः  

199.1. ढजाँङ्गा, तगट्टी तथा बालजवा तबक्रीबापतको अन्नपूणि गाउाँपातलका, कास्कीले रू.२१ लाख ४१ हजार, 
मातलका गाउाँपातलकाले रू.९ लाख ९३ हजार, र्वनयी तरवेणी गाउाँपातलका, नवलपजरले रू.१ करोड ६ 
लाख ४३ हजार समेत रू.१ करोड ३७ लाख ७७ हजार दाजखला गरेका छैनन।् 
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199.2. राप्तीसोनारी गाउाँपातलका, बााँकेले २ घाटको नदीजन्य पदाथि तनकासीका लातग एक तनमािण व्यवसायीसाँग 
रू.४ करोड ५३ लाख ४५ हजारको सम्झौता गरेकोमा रू.५३ लाख ३५ हजार मार दाजखला गरी 
सम्झौतानजसार रू.४ करोड १० लाख दाजखला गरेको छैन ।  

200. बढी पररमाण उत्खनन ् - नेपाल सरकार मजन्रपररषद् ले ढजङ्गा, तगट्टी, बालजवा उत्खनन ् र तबक्री तथा 
व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत गरी लागू गरेको छ । केराबारी र तमक्लाजजङ गाउाँपातलका, 
मोरङले स्वीकृत वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदनमा उजल्लजखत पररमाणभन्दा बढी उत्खनन ्भएको अनजगमन 
प्रततवेदनमा उल्लेख छ । ठेक्का सम्झौतानजसार उत्खनन ्र तबक्री गनि पाउनेभन्दा बढी पररमाण उत्खनन ्
एवं तबक्री गरेको क्रमिाः रू.९७ लाख ९४ हजार र रू.३३ लाख ८८ हजारसमेत रू.१ करोड ३१ 
लाख ८२ हजार असजल गनजिपदिछ।  

201. आय व्यवस्थापन - वाग्मती प्रदेि आतथिक ऐन, २०७७ को दफा ९ र अनजसूची-५ बमोजजम ढजङ्गा, तगट्टी, 
बालजवा, दहिर बहिर िजल्क प्रतत घनर्फट मूल्य अतभवरृ्द्ध करबाहेक न्यूनतम रू.९ को दरले असजल 
गनजि पने व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्नानजसार छनाः 

201.1. प्राकृततक श्रोत साधनको अनतधकृत प्रयोग सम्बन्धमा तारकेश्वर गाउाँपातलका, नजवाकोटबाट गदठत अध्ययन 
सतमततले ददएको प्रततवेदनअनजसार एक हाइड्रोपावर कम्पनीले उत्खनन ्गरेको नदीजन्य पदाथि अनतधकृत 
रूपमा एक तनमािण व्यवसायीलाई तबक्री गरेको १० लाख ४७ हजार ७१६ घनर्फट डजम्पङ गरेको 
छ। सम्झौता र्वपरीत हजनेगरी उत्खनन ् तथा तबक्रीबाट उठेको राजस्वको सम्बन्धमा छानतबन गरी 
डजम्पङमा राखेको पररमाणको प्रदेि कानून बमोजजम न्यूनतम रू.९४ लाख २९ हजार उक्त कम्पनीबाट 
असजल गरी कारबाहीसमेत हजनजपदिछ । 

201.2. मनहरी गाउाँकायिपातलका, मकवानपजरको राजस्व परामिि सतमततले २०७७ पौष १ गते नदीजन्य पदाथि 
तबक्री गने ठेकेदारले कायािलयबाट प्रमाजणत भएको राजस्व रतसदभन्दा फरक रतसद प्रयोग गरी राजस्व 
छली तथा हातन-नोक्सानी गरेको सम्बन्धमा थप अध्ययन गरी प्रततवेदन गने तनणिय गरेको छ । नदीजन्य 
पदाथिबाट प्राप्त आम्दानीमध्ये २०७५।७६ सम्म राप्ती खोलाबाट औसत ८० प्रततित र मनहरी तथा 
लोथर खोलाबाट औसत २० प्रततित सङ्कलन भएको देजखएकोमा २०७७।७८ मा मनहरी र लोथर 
खोलाको आम्दानी िून्य देखाएको छ । गत वषिको त्याङ्कको आधारमा २०७७।११।६ सम्म 
अमानतबाट उठाएको २४६ ददनको रू.१४ करोड ८० लाख ७६ हजारलाई आधार मान्दा उक्त २ 
खोलाबाट ३६५ ददनमा रू.५ करोड ४९ लाख २६ हजार आम्दानी हजने देजखन्छ । फरक रतसद 
प्रयोग गरी राजस्व छली भएको समब्न्धमा छानतबन गनजिपदिछ । 

सोही गाउाँपातलकाले आय ठेक्काको लागत अनजमान स्वीकृतत पिात ्१५ प्रततित ओभरहेड घटाई 
न्यूनतम कबोल अङ्क कायम गरेको छ । नदीजन्य पदाथिको ठेक्का लगाएको पररमाण १ करोड ३२ 
लाख २४ हजार घनर्फट (३ लाख ७४ हजार ८२० घनतमटर) को न्यूनतम कबोल अङ्क मूल्य अतभवरृ्द्ध 
करसमेत रू.१३ करोड ४४ लाख ८४ हजार कायम गरी बोलपर सूचना प्रकािन गनजिपनेमा ओभरहेड 
बापत रू.२ करोड १ लाख ७२ हजार घटाई न्यूनतम कबोल अङ्क कायम गरेको छ । नदीजन्य 
पदाथिको लागत अनजमान तयार गदाि ओभरहेड घटाउन तमल्ने कानूनी आधार नदेजखएकोले घटी असजल 
भएको सम्बन्धमा छानतबन गरी न्यून लागत अनजमान तयार गनेलाई समेत जजम्मेवार बनाई उक्त रकम 
असजल गनजिपदिछ । 
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202. दर घटाई आय ठेक्का - वाग्मती प्रदेि आतथिक ऐन, २०७७ को दफा ९ मा स्वीकृत खानी क्षेरबाहेक 
स्लेट ढजङ्गा उत्खननको दर प्रतत वगिर्फट रू.९।- र ढजङ्गा, तगट्टी तथा बालजवाको सङ्कलनमा प्रतत घनर्फट 
रू.९ मा नघट्ने गरी िजल्क लगाइने व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा देजखएका प्रमजख व्यहोरा देहाय 
अनजसार छन:् 

202.1. जजगल गाउाँपातलका तसन्धजपाल्चोकबाट स्वीकृत प्रारजम्भक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदनअनजसार ७ वडाको 
२६ स्थानमा सङ्कलन गनि सर्कने स्लेट ढजङ्गाको पररमाण २५ लाख २५ हजार वगिर्फट रहेको छ । 
पररमाणका आधारमा प्रतत वगिर्फट िजल्क रू.९ का दरले गणना गदाि रू.२ करोड २७ लाख २५ हजार 
हजने देजखन्छ । उक्त पातलकाले १८ लाख ९५ हजार वगिर्फटको लागत अनजमान रू.१ करोड ७० 
लाख ५५ हजार हजनेमा रू.१ करोड कायम गरी सूचना प्रकािन गरेको र रू.१ करोड १ हजारमा एक 
तनमािण व्यवसायीसाँग सम्झौता भएको छ । कानून ले तोकेको न्यूनतम दरभन्दा घटीमा सम्झौता गदाि 
रू.७० लाख ५४ हजार नोक्सानी भएको छ । प्रदेि कानून ले तोकेको दरभन्दा न्यून दरमा सम्झौता 
गने कायिमा संलग्न पदातधकारीहरूलाई जजम्मेवार बनाउनजपदिछ । 

202.2. सजनकोिी गाउाँपातलका, तसन्धजलीले नदीजन्य पदाथिको प्रतत घनर्फट रू.७।९६ दर कायम गरी ठेक्का 
लगाएको छ । ऐन र्वपरीत घटी दरमा सम्झौता गरेकोले पातलकालाई २३ लाख ६५ हजार घनर्फट 
नदीजन्य पदाथिमा रू.२४ लाख ६० हजार न्यून आय प्राप्त भएकोले कानून  र्वपरीत सम्झौता गनेबाट 
असजल गनजिपदिछ।      

203. कतमिन भ जक्तानी - नेपाल सरकार मजन्रपररषद् ले ढजङ्गा, तगट्टी, बालजवा उत्खनन ्र तबक्री तथा व्यवस्थापन 
मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत गरी लागू गरेको छ । स्वीकृत मापदण्डमा स्थानीय तहले स्वीकृत वातावरणीय 
परीक्षण प्रततवेदनको आधारमा तोर्कएको नदी र नाकाबाट ठेक्कापट्टामाफि त ्नदीजन्य पदाथिको उत्खनन ्
र तबक्री गनि सक्ने व्यवस्था गरेकोमा मेचीनगर नगरपातलकाले संयजक्त ठेक्का लगाई सकेपतछ पजनाः छजट्टा 
छज टै्ट नाकाबाट व्यजक्तगत सम्झौता गरी नदीजन्य पदाथि तबक्री गराई कतमिनबापत रू.२४ लाख ३६ 
हजार आम्दानी गरेको छ । स्वीकृत वातावरणीय परीक्षणबाट संयजक्त ठेक्का भइसकेका नदीहरूमा पजनाः 
छजट्टा छज टै्ट सम्झौता गरी उत्खनन ्र तबक्री कायि गरेका कारण प्राकृततक स्रोतको दोहन भएको छ । 
यसरी दोहोरो ठेक्का सम्झौता गनेलाई जजम्मेवार बनाउनजपदिछ ।  

204. राजस्व दाजखला - आतथिक कायिर्वतध तथा र्विीय उिरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा २८(२)मा 
जजम्मेवार व्यजक्तले आफ्नो जजम्मामा आएको राजस्व सोही ददन वा त्यसको भोतलपल्ट दाजखला नगरे 
१० प्रततितले जररबाना तलई दाजखला गराउनजपने व्यवस्था छ । दोगडाकेदार गाउाँपातलका, बैतडीले 
रू.१ करोड ७ लाख ८० हजार राजस्व असजली गरेकोमा रू.१३ लाख ५९ हजार सजञ्चत कोष दाजखला 
गनि बााँकी देजखएको छ। त्यसैगरी मायादेवी गाउाँपातलका, रूपन्देहीको राजस्व िाखाबाट र्वतभन्न तमततमा 
प्रयोगकतािबाट सफ्टवेयरमा रद्द जनाईएका ३७ वटा रतसद नम्बरहरूको अतभलेख राखेको छैन । 
गाउाँपातलकाले रद्द जनाएको रतसदको आम्दानी रू.२६ लाख ४४ हजारमध्ये लेखापरीक्षणको क्रममा 
रू.९ लाख ३२ हजार असजल भए तापतन बााँकी रू.17 लाख १२ हजार हालसम्म असजल भएको छैन। 
उक्त रकम जररबानासर्हत दाजखला हजनजिपदिछ। 

205. लोडर आम्दानी - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ मा राजस्व आम्दानी तथा 
दाजखला सम्बन्धी व्यवस्था छ । गंगादेव गाउाँपातलका, रोल्पासाँग रहेको व्याकहो लोडर प्रतत घण्टा 
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रू.2 हजारका दरले प्रयोग गने र लोडर प्रयोग घण्टा वडाध्यक्षसर्हतको सतमततले प्रमाजणत गरेबमोजजम 
हजने गरी तनणिय गरेको आधारमा २०७६।७७ र २०७७।७८ मा ४ उपभोक्ता सतमततसाँग सम्झौता 
गरेको देजखन्छ । प्राप्त अतभलेख अनजसार उक्त मेतसन १ हजार ७३.६ घण्टा प्रयोग भएको आधारमा 
हजने रू.२१ लाख ६६ हजार दाजखला गरेको नदेजखएकोले उक्त रकम असजल गनजिपदिछ ।  

206. दोहोरो भ जक्तानी - जजगल गाउाँपातलका तसन्धजपाल्चोकजस्थत नवज्योतत आधारभतू र्वद्यालय भवन तनमािणमा 
तेस्रो तबलसम्म रू.९६ लाख ७१ हजार भ जक्तानी भइसकेपतछ संघीय सरकार सिति अनजदानबाट पजनाः 
तेस्रो रतनङ्ग तबलबापत पर्हलेकै नापी तथा प्रार्वतधक मूल्याङ्कन समावेि गरी तनमािण व्यवसायीले 
२०७८।३।२७ मा जारी गरेको बीजकको आधारमा कायािलयले रू.३२ लाख ७८ हजार भ जक्तानी 
गरेको छ । एउटै कायिको फरक फरक िीषिकबाट दोहोरो भ जक्तानी भएको सम्बन्धमा भ जक्तानी गनेलाई 
जजम्मेवार बनाई असजल गनजिपदिछ। 

207. िीत भण्डार - बेनीघाट रोराङ्ग गाउाँपातलका, धाददङ्गमा भतूम व्यवस्था, कृर्ष तथा सहकारी मन्रालयको 
िीत भण्डार संरक्षण कायिक्रम सञ्चातलत छ । ग्यातबयन तथा म्यासनरी वाल लगाई िीत भण्डार संरक्षण 
गनि उपभोक्ता सतमततसाँग सम्झौता भएअनजसार गाउाँपातलकाले रू.४२ लाख ७ हजार भ जक्तानी गरेको छ। 
उक्त कायिको स्थलगत तनरीक्षण गदाि बलौटे माटो र खोँचमा रहेको बालजवाको थजप्रोमातथ भवन बनाएको, 
बालजवामातथ प्लार्िक तबयाई र माटो भरेर तसपेज टालेको, िीत भण्डारतभरबाट पानी बगेको तथा भवन 
वररपरीको ठाउाँमा पानीले बालजवा खोलेर खाडल बनाएको देजखयो । तनमािणस्थलको अध्ययन नगरी 
तनमािण कायि गराउने पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनजपदिछ। 

208. स्वीकृततबेगर िेल तनमािण - आतथिक कायिर्वतध तथा र्विीय उिरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा ९(३) 
मा वातावरणीय अध्ययन तथा र्वस्ततृ ड्रईङ तडजाईन तयार गरी आयोजना स्वीकृत गनजिपने व्यवस्था 
छ। हेलम्बज गाउाँपातलका, तसन्धजपाल्चोकले ६० र्कलोतमटर लम्बाईको र्हमालयन ग्रटे िेल तनमािणमा 
रू.१ करोड २ लाख खचि गरेको छ । संघीय तथा प्रदेि सरकारको समेत लगानी रहेको तनमािण 
कायिमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेको देजखएन । लाङटाङ रार्िय तनकज ञ्जको क्षेरतभर पने उक्त 
संरचना तनमािण गदाि तनकज ञ्जको स्वीकृतत तलएको समेत देजखएन । 

209. बक्यौता असजली - आतथिक कायिर्वतध तथा र्विीय उिरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा २८ मा सङ्कलन 
भएको नगद दाजखला गनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । मकवानपजरगढी गाउाँपातलका, मकवानपजरले दहिर 
बहिरको ठेक्का लगाउनज पूवि र्वतभन्न व्यजक्तलाई कर असजल गनि उपलब्ध गराएको रतसदबाट उठाएको 
रू.८ लाख ७७ हजार तथा ६ क्रसर उद्योगहरूबाट असजल भएको रू.१ करोड ९० लाख ३८ हजार 
स्थानीय सजञ्चत कोष खातामा दाजखला गरेको छैन । उक्त रकम व्याजसर्हत असजल गरी दाजखला गनजिपदिछ। 

210. तनमािणस्थलको तनजितता - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ६ मा तनमािणस्थल तनजित 
गरेर मार ठेक्कापट्टाको कायि गनजिपने व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्नानजसार छनाः 

210.1. कमल गाउाँपातलका, झापामा आधारभतू अस्पताल तनमािण गने सम्बन्धमा र्ववाद भई सवोच्च अदालतमा 
मजद्दा परेकोमा अदालतबाट २०७७।११।२६ मा स्वास््य मन्रालयले तोकेको मापदण्डतभर पने गरी 
हाल प्रयोगमा रहेको भवनलाईसमेत उपयोग गनि तमल्ने नतमल्ने सम्बन्धमा स्थानीय सरोकारवाला तथा 
मन्रालयसाँग परामिि गरी प्राप्त हजने सजझावअनजसार अस्पताल तनमािणका सम्बन्धमा पजनाः तनणिय गरी कायि 
अगातड बढाउनज भन्ने परमादेि जारी भएकोमा तनमािणस्थल तनजित नहजाँदै डी.पी.आर.गराई खररद सम्झौता 
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गनि स्वास््य मन्रालयले २०७८।१।२४ मा सहमतत ददएको छ । तनमािण व्यवसायीलाई काम हजने 
सजतनजितताबेगर यो वषि रू.१ करोड ९ लाख ४१ हजार मोतबलाइजेिन पेश्की उपलब्ध गराएकोले 
खररद कायिमा संलग्नलाई जजम्मेवार बनाई पेश्की रकम व्याजसर्हत असजल गनजिपदिछ । 

210.2. कालीगण्डकी गाउाँपातलका, गजल्मीले १५ िैयाको अस्पताल भवन तनमािण कायिको लातग एक संयजक्त 
उपक्रमको तनमािण व्यवसायीसाँग रू.१२ करोड ३७ लाख १९ हजारको सम्झौता गरेको छ । सम्झौता 
तमततले २४ मर्हनातभर सम्पन्न गनेगरी २०७८।२।२५ मा खररद सम्झौता भई रू.१ करोड २२ 
लाख पेश्की उपलब्ध गराएपतछ तनमािणस्थल उपलब्ध नभएको कारण तनमािण कायि िजरू गरेको छैन । 
तनमािणस्थलको सजतनजितता नगरी सम्झौता गने पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनजपदिछ । 

211. जग्गाको स्वातमत्व - कञ्चन गाउाँपातलका, रुपन्देहीले वार्षिक कायिक्रममा समावेि गरी बहजवषीय योजनाको 
रूपमा प्रिासकीय भवन तनमािण गनि एक तनमािण व्यवसायीसाँग रू.५ करोड ३ लाख ७० हजारको 
सम्झौता गरेको छ । उक्त कायिमा २९.५९ प्रततित भेररएिन पतछ कज ल ठेक्का अङ्क रू.६ करोड ५२ 
लाख ११ हजार पजगेको छ । प्रिासतनक भवन तनमािण भएको जग्गा एक तनजी व्यजक्तको नाममा दताि 
रहेकोमा पातलकाले नामसारी गरी जग्गाधनी प्रमाण पजजाि तलएको छैन । स्वातमत्वमा आई नसकेको 
जग्गामा भवन तनमािण गरेको उपयजक्त देजखएन ।  

212. ठेक्का हस्तान्तरण - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९ मा लागत अनजमान तयार गदाि 
अन्य कज राका अततररक्त कायि सम्पन्न गनि लाग्ने अतधकतम समय र रकम उल्लेख गनजिपने व्यवस्था छ 
। रूरूक्षेर गाउाँपातलका, गजल्मीले जनबोध माध्यतमक र्वद्यालय भवन तनमािण कायिका लातग एक तनमािण 
व्यवसायीसाँग रू.९८ लाख २० हजारको खररद सम्झौता गरेको छ । बजेट र्फ्रज हजन नददने उदे्दश्यले 
आषाढ मसान्तमा सम्झौताभन्दा बढी रू.१ करोड ६६ हजार र्वद्यालयको खातामा तनकासा गरेको छ । 
तनमािण व्यवसायीसाँग भएको सम्झौताभन्दा बढी हजनेगरी तनमािण कायि नभएको अवस्थामा र्वद्यालयलाई 
तनकासा गरेको सम्बन्धमा छानतबन हजनजपदिछ । 

213. भेररएसन - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५४ मा खररद सम्झौता गदािका बखत पूवािन जमान 
गनि नसर्कएको पररजस्थतत सम्झौता कायािन्वयनको क्रममा तसजिना भएमा भेररएसन आदेि जारी गनिसक्ने 
व्यवस्था छ । चम्पादेवी गाउाँपातलका, ओखलढजङ्गामा गत वषिदेजख सञ्चालनमा रहेको रानीवन मोहोररया 
सडक तनमािण कायिमा रू.१ करोड ३३ लाख ५९ हजारको सम्झौता भएकोमा दोस्रो रतनङ तबलसम्म 
भेररएसन आदेिबेगर रू.२४ लाख ३६ हजार बढी भ जक्तानी गरेको छ । भेररएिन स्वीकृत नगराई थप 
कायिको भ जक्तानी ददएको तनयमसम्मत देजखएन । 

214. सामग्री खपत र भ जक्तानी - सडकमा कालोपरे गने कायिको नापजााँच गरी भ जक्तानी गनजि अजघ स्वीकृत 
स्टाण्डडि स्पेतसर्फकेिन बमोजजम भए नभएको यर्कन गनजिपने व्यवस्था छ । भौततक पूवािधार मन्रालयबाट 
स्वीकृत सडकमा कालोपरे गराउनेसम्बन्धी स्टाण्डडि स्पेतसर्फकेिन बमोजजम याक कोटको खपत प्रतत 
वगि तमटर 0.60 तलटरसम्म भ जक्तानी गनि सर्कने व्यवस्था छ । कमल गाउाँपातलका, झापा र कानेपोखरी 
गाउाँपातलका, मोरङ्गले कालोपरे गने काम ठेक्कापट्टाबाट गराई भ जक्तानी गदाि स्वीकृत नम्सिभन्दा बढी 
दरबाट याक कोटको रकम भ जक्तानी गरेको कारण यो वषि रू.३५ लाख ८ हजार बढी भ जक्तानी भएको 
छ । बढी भ जक्तानी भएको रकम असजल हजनजपदिछ । 
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215. भ जक्तानीको आधार - आतथिक कायिर्वतध तथा र्विीय उिरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ को तनयम ३९ 
मा सरकारी रकम खचि गनजिअजघ रीत पजगे नपजगेको जााँच गनजिपने व्यवस्था छ । चम्पादेवी गाउाँपातलका, 
ओखलढजङ्गाले २०७६।७७ मा सञ्चातलत ज्येष्ठ नागररक दन्त उपहार कायिक्रममा यो वषि रू.७ लाख 
सम्झौताभन्दा बढी भ जक्तानी गरेकोले उक्त रकम असजल हजनजपदिछ ।  

216. काम नभई भ जक्तानी - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२३ १ (ख) मा प्रार्वतधक 
नाप जााँच गरी नापी र्कताबमा उल्लेख भएको वास्तर्वक कायिसम्पादनको आधारमा भ जक्तानी ददनजपने 
उल्लेख छ। यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्नानजसार छन:् 

216.1. सोरू गाउाँपातलका, मजगजले सोरूकोट वहृत ्खानेपानी आयोजना उपभोक्ता सतमततलाई 7 हजार 452 
घनतमटर पाइपलाइन खन्ने र पजने कायिमा खानेपानी तसाँचाइ तथा उजाि र्वकास कायािलयले गरेको कायिमा 
दोहोरो हजनेगरी डोर हाजजरको आधारमा रू.43 लाख 1६ हजार भ जक्तानी ददएकोले उक्त रकम असजल 
गनजिपदिछ ।  

216.2. खत्याड गाउाँपातलका, मजगजले नेपाल रार्िय प्राथतमक र्वद्यालय मातथ खकि को भवन तनमािण गनि एक 
तनमािण व्यवसायीसाँग भएको सम्झौता अनजसार यो वषि अजन्तम तबलबापत रू.59 लाख 77 हजार भ जक्तानी 
गरेकोमा रू.20 लाख 72 हजारको माटो भने, काठ, प्लािरलगायतका कामको कायि सम्पन्न भएको 
नदेजखएकोले उक्त रकम असजल हजनजपदिछ । 

217. सब-कन्िाक्टबाट कायि - साविजतनक खररद ऐन, २०६४ को दफा ९७(१०) मा उपभोक्ता सतमतत वा 
लाभग्राही समजदायले तनमािण व्यवसायी वा सव-कन्िाक्टरबाट कायि गराउन नसर्कने व्यवस्था छ । 
गंगादेव गाउाँपातलका, रोल्पाले यो वषि ७ योजनामा रू.३ करोड ५७ लाख ८ हजार लागत अनजमान 
स्वीकृत भई तनमािण सम्झौता गरेकोमा तनमािण व्यवसायीमाफि त ्कायि गराइ रू.२ करोड ९९ लाख ३० 
हजार भ जक्तानी गरेको छ । उपभोक्ता सतमततलाई प्राप्त काम तनमािण व्यवसायीबाट काम गराउने 
पररपाटीमा तनयन्रण हजनजपदिछ ।   

218. उपभोक्ता सतमततबाट कायि - लजजम्बनी प्रदेि र्विेष अनजदान सम्बन्धी कायिर्वतध, २०७५ मा र्विेष 
अनजदानबाट सञ्चालन हजने योजना उपभोक्ता सतमतत माफि त गराउन नपाउने व्यवस्था छ । यस सम्बन्धी 
व्यहोरा देहाय अनजसार छनाः 

218.1. चन्िकोट गाउाँपातलका, गजल्मीले प्रदेि समपूरक योजना अन्तगित रू.५९ लाख १३ हजारका ५ खानेपानी 
योजना उपभोक्ता सतमततबाट गराई रू.४५ लाख ७८ हजार भ जक्तानी ददएकोले उक्त कायिर्वतधको पालना भएको 
देजखएन। 

218.2. साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७ मा एक करोड रूपैयााँसम्म लागत अनजमान भएका 
तनमािण कायि उपभोक्ता सतमतत माफि त गराउन सर्कने व्यवस्था छ । चन्िकोट गाउाँपातलका, गजल्मीले 
लागत अनजमान रू.१ करोड ३७ लाख ५१ हजार भएको ज्ञानोदय माध्यतमक र्वद्यालयको भवन तनमािण 
र सत्यवती गाउाँपातलका, गजल्मीले रू.१ करोड २९ लाख ३९ हजार लागत अनजमान भएको बहजउदे्दश्यीय 
सभाहलको तनमािण कायि उपभोक्ता सतमततमाफि त ्गराएका छन ्। सीमाभन्दा बढीको काम लाभग्राहीमाफि त ्
गराएको तनयमसम्मत देजखएन । कानून को पालना गरी तनमािण कायि गराउनजपदिछ । 
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219. बाटो सफाइ - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ मा स्वीकृत सीमा र िीषिकबार्हर 
गई खचि गनि नपाउने व्यवस्था छ । कालीगण्डकी गाउाँपातलका, स्याङ्जाको सभाले यस वषि र्वतभन्न 
मूल बाटो र िाखा बाटो सरसफाइका लातग रू.८३ लाख २१ हजार बजेट र्वतनयोजन गरेकोमा 
रकमान्तरबाट २६ पटक रू.७४ लाख ७८ हजार थप गरी बाटो सरसफाइमा रू.१ करोड ५७ लाख 
९९ हजार खचि गरेको छ । रकमान्तर गरी खचि गने पररपाटीमा तनयन्रण गनजिपदिछ । 

220. उपभोक्ता पेश्की - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४, को तनयम ९७ मा उपभोक्ता सतमततलाई एक 
ततहाइसम्म पेश्की उपलब्ध गराउनसक्ने व्यवस्था छ । खजजरा गाउाँपातलका, बााँकेले दजई उपभोक्ता 
सतमततसाँग रू.१ करोड ४६ लाख ४८ हजारको सम्झौता गरी ५१ प्रततितले हजने रू.74 लाख ७० 
हजार पेश्की ददएको छ । संघीय अनजदानबाट तोर्कएकोभन्दा बढी उपलब्ध गराएको पेश्की र्फताि 
गराउनजपदिछ । 

221. खानेपानी पाइप - र्विीय हस्तान्तरण अन्तगित प्राप्त रकम तोर्कएबमोजजम खचि गनजिपने व्यवस्था छ । 
हल्दीबारी गाउाँपातलकामा अल्पसंख्यक समजदाय लजक्षत खानेपानी र्वतरण कायिक्रममा पाइप तथा र्फर्टङ्स 
खररद गनि  रू.१ करोड ९९ लाख ९७ हजारको लागत अनजमान स्वीकृत गरी बोलपर आह्वान भएकोमा 
रू.१ करोड २६ लाख २० हजारमा सम्झौता गरी पाइप तथा र्फर्टङ्स आपूतति गरेको छ। लागत 
अनजमानभन्दा घटीमा सम्झौता भएको कारण बचत भएको रकमको पजनाः बोलपर गरी एक आपूततिकतािबाट 
रू.५५ लाख ४९ हजारको थप पाइप तथा र्फर्टङ्स खररद गरेको छ। यो वषि खररद गरीएका 
पाइपमध्ये रू.१ करोड ४० लाख बराबर मौज्दात नै राजखएको छ ।  

साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को दफा १२३(१) मा साविजतनक तनकायले खररद 
सम्झौताको आधारमा नापी र्कताब, रतनङ तबल संलग्न गरी भ जक्तानी ददनजपने व्यवस्था छ । रोङ गाउाँपातलका, 
इलामले बरफल्याङ्ग तसाँचाइ र टझा खोला माल्वासे लाप्चा गाउाँ खानेपानी योजनाका एचतडर्पई पाइप क्रमिाः 
रू.२३ लाख ७८ हजार र रू.२६ लाख ९ हजारको जजन्सी दाजखला गरेको छैन भने र्वद्यजतीकरण कायिक्रमका 
लातग खररद भएको रू.८७ लाख ४० हजार बराबरको र्वद्यजत पोलहरू योजनामा जडान नगरी मौज्दात 
राखेको छ । आवश्यकताको पर्हचान नगरी खररद गने कायि तनयन्रण हजनजपदिछ ।  

222. अनजदान - बजढीगंगा गाउाँपातलका, मोरङ्गले एक खानेपानी उपभोक्ता सतमततसाँग २०७६।८।२३ मा 
गरेको सम्झौता बमोजजम रू.३ करोड ५० लाख अनजदान ददएको छ । उक्त उपभोक्ता सतमततले संघीय 
खानेपानी तथा सरसफाइ कायािलयमा कज ल सम्झौतामध्ये ५० प्रततित नगद र २० प्रततित जनश्रमदान 
गनजिपने सम्झौता गरेको छ । यसरी उपभोक्ताले व्यहोने कायिको लातग गाउाँपातलकाले अनजदान ददनज 
उपयजक्त देजखएन । गत वषि भ जक्तानी भएको रू.१ करोड ७२ लाख र यो वषि भ जक्तानी भएको रू.१ 
करोड २५ लाखसमेत रू.२ करोड ९७ लाख उपभोक्ता सतमततबाट असजल गनजिपदिछ। 

223. बढी भ जक्तानी -  आतथिक कायिर्वतध तथा र्विीय उिरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ को दफा ३९ बमोजजम 
भ जक्तानी ददाँदा रीत पजगे वा नपजगेको जााँच गरी ददनजपने व्यवस्था छ । बडीकेदार गाउाँपातलका, डोटीले 
एफ.एम.रेतडयो सञ्चालन गने एक संस्थालाई रू.१५ लाख, सूनिया गाउाँपातलका, बैतडीले सामाजजक सजरक्षा 
भिा रू.४९ लाख २ हजार, तसगास गाउाँपातलका, बैतडीले पाठ्यपजस्तक र बजक कनिरमा रू.४४ लाख 
८७ हजार, दोगडाकेदार गाउाँपातलका, बैतडीले पाठ्यपजस्तकमा रू.१० लाख ८७ हजार तथा अजयमेरू 
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गाउाँपातलका, डडेल्धजराले एक तनमािण व्यवसायीलाई रू.१३ लाख २२ हजारसमेत रू.१ करोड ३२ 
लाख ९८ हजार बढी भ जक्तानी ददएको छ । उक्त रकम असजल गनजिपदिछ । 

224. गैरसरकारी संस्थाबाट हेल्प डेस्क - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ४६ मा भएको व्यवस्था 
बमोजजम जनचेतनासम्बन्धी तातलम, अतभमजखीकरण, सवलीकरण मजल प्रवाहीकरण जस्ता कायि गैरसरकारी 
संस्थाबाट गराउनसक्ने व्यवस्था छ । बााँके जजल्लाका ७ र बददियाको १समेत ८ स्थानीयतहले २ 
गैरसरकारी संस्थासाँग सम्झौता गरी नागररक सहायता कक्ष सञ्चालनका लातग रू.१ करोड १० लाख 
४० हजार भ जक्तानी ददएका छन ्। कायािलयमा आउने सेवाग्राहीलाई समन्वय र सहजीकरण गने कायि 
स्थानीय तह स्वयंको तनयतमत काम भएकोमा सो कामसमेत गैरसरकारी संस्थाबाट गराउनज उजचत 
देजखएन। 

225. फरक कायिक्रम  - स्थानाीय पूवािधार र्वकास साझेदारी कायिक्रम (सञ्चालन कायिर्वतध) तनयमावली, 
२०७७ को तनयम ९(१) मा साविजतनक उपयोगका भौततक पूवािधार र्वकास सम्बन्धी आयोजना छनोट 
गरी सञ्चालन गने व्यवस्था छ । तसस्ने गाउाँपातलका, रूकज म पूविले भवन तनमािण गनि एक 
एफ.एम.रेतडयोलाई रू.३५ लाख र एक सञ्चार केन्िलाई उपकरण तथा सामग्री खररदको लातग रू.5 
लाख उपलब्ध गराएको छ । स्वीकृत कायिर्वतधभन्दा फरक र्कतसमको कायिमा खचि गरेकोले सम्बजन्धत 
पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनज पदिछ ।  

प्रदेि पूवािधार र्वकास कायिक्रम (सञ्चालन कायिर्वतध) तनयमावली, २०७६ को तनयम ८ (२) 
मा पूवािधार र्वकासको बजेटबाट, सामग्री खररद गरी र्वतरण गनि तथा गैरसरकारी संस्था वा सहकारी 
संस्था माफि त ्कायि गराउन नपाइने व्यवस्था छ । जजगल गाउाँपातलका तसन्धजपाल्चोकले प्रदेि पूवािधार 
र्वकासको र्वपद्, पूवि सूचना, पूवािधार सहयोगको रू.२० लाख बजेटबाट तसन्धज सञ्चार केन्िको भवन 
तनमािणमा रू.६ लाख ५० हजार तथा विृजचर तनमािण तथा कम्प्यजटर, ल्यापटप र फतनिचर खररद कायिमा 
रू.१९ लाख ४० हजार भ जक्तानी गरेको छ । तनयमावली अनजसार यस प्रकारका रकम साझेदारी र्वकास 
कायिक्रमबाट भ जक्तानी ददन तमल्ने देजखाँदैन । 

226. कमिचारीबाट तनमािण कायि - साविजतनक खररद ऐन, 2063 को दफा ८ मा साविजतनक तनकायले खररद र्वतध 
छनोट गनजिपने उल्लेख छ । ऐनमा उजल्लजखत खररद र्वतधमा कमिचारीबाट तनमािण कायि गराउन सक्ने 
देजखाँदैन। सोरू गाउाँपातलका मजगजले १४ जना अतसस्टेन्ट सब-इजन्जतनयरलाई रू.45 लाख 62 हजार पेश्की 
ददई बाटो तनमािण, खानेपानी ममित लगायतको काम गराएको छ । प्रार्वतधक नाप जााँच गने कमिचारीलाई नै 
पेश्की उपलब्ध गराई काम गराउाँदा स्वाथि बाजझने भएकोले यस्तो कायिमा तनयन्रण गनजिपदिछ ।  

227. संघ-संस्था स्थापना - सरकारी तनकायले कानून मा भएको व्यवस्था बाहेक संघ संस्था स्थापना तथा 
सञ्चालनमा खचि गनि हजाँदैन । खत्याड गाउाँपातलका, मजगजले टोल र्वकास संस्थामाफि त ्मददरा तनयन्रणको 
लातग जनचेतनामूलक कायिक्रम सञ्चालन गनजिपनेमा सेवा करारमा १० करार कमिचारी राखी रू.१३ लाख 
६० हजार, स्थानीय श्रमसेवा दलमाफि त ्कमिचारी करारमा तनयजक्त गरी रू.१८ लाख, दतलत उत्थान 
कायिक्रममाफि त ्उत्पादनमूलक कायिक्रम सञ्चालनमा रू.९ लाख, र एन.जी.ओ. डेस्कले करारमा कमिचारी 
तनयजक्त गरी रू.६ लाखसमेत रू.४६ लाख 60 हजार खचि गरेको छ । कानून मा भएको व् यवस्था 
बमोजजम खचि गनजिपदिछ । 
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228. र्वर्वध खचि -  आतथिक कायिर्वतध तथा र्विीय उतरदार्यत्त्व तनयमावली, २०७७ को दफा ३९ मा खचि लेख्नज 
अजघ भ जक्तानी ददन रीत पजगे वा नपजगेको जााँच गनजिपने व्यवस्था छ । र्वतभन्न व्यावसार्यक फमिबाट अध्यक्ष 
तथा उपाध्यक्षका लातग व्यजक्तगत प्रयोगमा आउने दाल, चामल र तरकारी आदद खररद गरी गजल्मी जजल्लाको 
धजकोट गाउाँपातलकाले रू.७ लाख ९३ हजार र मदाने गाउाँपातलकाले रू.१० लाख ७१ हजारसमेतको रू.१८ 
लाख ७१ हजार खचि लेखेका छन ्।  गाउाँपातलकाको बजेटबाट व्यजक्तगत प्रयोजनका सामान खचि गनजि 
तनयमसम्मत देजखएन। 

229. नपाउने सजर्वधा - प्रदेि नं.१ गाउाँ तथा  नगर सभाका सदस्यहरूको सजर्वधासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा 
सदस्यहरूलाई सञ्चार सजर्वधाको व्यवस्था रहेको छ । बजद्धिाजन्त गाउाँपातलकाले १४ पदातधकारी तथा 
कमिचारीको लातग स्माटि मोबाइल फोन उपलब्ध गरी यो वषि रू.१३ लाख ९ हजार खचि गरेको छ । 
ऐनमा नभएको सजर्वधावापत खचि लेखेको रकम असजल गनजिपदिछ ।  

230. साडी र्वतरण - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा स्थानीय तहले उपयोतगता 
तसजिना हजने गरी अतधकतम प्रततफल ददने कायिक्रम छनोट गरी कायािन्वयन गनजिपने व्यवस्था छ । 
बसबररया गाउाँपातलका, सलािहीले जनप्रतततनतधमाफि त ्रू.16 लाख 46 हजारको साडी खररद गरी र्वतरण 
गरेको छ। प्रततफल नददने कायिक्रम सञ्चालन गनजि तनयमसम्मत देजखएन । यस प्रकारको खचि तनयन्रण 
गनजिपदछि । 

231. दरबन्दी तथा पदपूतति - तनजामती सेवा तनयमावली, २०४९ बमोजजम कायािलयको दरबन्दी अनजसार 
स्थायी कमिचारी पदपूतति पिात ् सोही पदमा पजनाः तनयजजक्त गनि नपाउने व्यवस्था छ । बढैयाताल 
गाउाँपातलका बददियाले  ईजन्जतनयर तथा सब-ईजन्जतनयर पदमा स्थायी पदपूतति भइसकेको अवस्थामासमेत 
सोही पदमा ३ कमिचारी सेवा करारमा तनयजक्त गरी १४ लाख खचि गरेको तनयमसम्मत देजखएन । 

232. सेवा करार भिा - संघीय मातमला तथा सामान्य प्रिासन मन्रालयको २०७८ आषाढको पररपर अनजसार 
आषाढ २ पतछ मार करार कमिचारीलाई महङ्गी भिा भ जक्तानी गनि तमल्ने उल्लेख छ । सो तमतत अजघ 
नै महङ्गी भिा र स्थानीय भिाबापत दैलेख जजल्लाको नौमजले गाउाँपातलकाले रू.६ लाख ४८ हजार, 
भैरवी गाउाँपातलकाले रू.२ लाख ९६ हजार, ठााँटीकााँध गाउाँपातलकाले रू.७ लाख ७७ हजारसमेत 
रू.१७ लाख २१ हजार खचि लेखेको छ । पररपर लागू हजने तमतत अजघको भिा असजल हजनजपदिछ । 

233. सवारी साधन भाडा - आतथिक कायिर्वतध तथा र्विीय उिरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ को तनमय 
३९(१०) मा सरकारी रकम खचि गदाि भ जक्तानी ददन रीत पजगे नपजगेको जााँच गनजिपने व्यवस्था छ । 
नौमजले गाउाँपातलका दैलेखले प्रयोजन नखजलाई सवारी साधन भाडामा रू.२४ लाख ५५ हजार खचि 
लेखेको छ । यसरी प्रयोजन नखजलाई भाडा खचि लेख्न ेकायि अतनयतमत देजखन्छ ।  

234. कट्टी रकम दाजखला - कमिचारीको मातसक तलब भ जक्तानी गदाि कट्टा गररएको कमिचारी संचयकोष 
लगायतका कट्टी रकम तोर्कएको खातामा जम्मा गनजिपने व्यवस्था छ । फाकफोकथजम गाउाँपातलका, 
इलामले कमिचारीको तलब भिा भ जक्तानी गदाि कट्टा गरेको कमिचारी सञ्चय कोष, नागररक लगानी कोष,  
सावतधक जीवन वीमा कोष र सामाजजक सजरक्षा करसमेत रू.२७ लाख ८ हजार सम्बजन्धत कोषमा 
दाजखला नगरी गाउाँपातलकाको सजञ्चत कोष खातामा दाजखला गरेको छ । कट्टा गरेको रकम सम्बजन्धत 
खातामा दाजखला गनजिपदिछ । 
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235. सोधभनािबाट भ जक्तानी - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७३(२) मा प्रमजख प्रिासकीय 
अतधकृतले िाखा, महािाखा प्रमजख वा वडा सजचवलाई कायिक्रम र बजेटसर्हत अजख्तयारी ददनजपने 
व्यवस्था छ । हतजवागढी गाउाँपातलका, भोजपजरले वडास्तरका रू.१ लाखसम्मका योजनाहरू वडाध्यक्षले 
अमानतबाट कायि गराइ सोधभनाि माग गरेको आधारबाट यो वषि १३३ योजनाको रू.१ करोड १ लाख 
७८ हजार भ जक्तानी गरेको छ । पदातधकारीले योजनाको कायि गराई भ जक्तानी माग गने र खचि गने 
कायिमा अतनयतमत देजखएकोले यस्तो कायिमा तनयन्रण हजनजपदिछ ।  

236. खाद्यान्न ढजवानी तथा र्वतरण - आतथिक कायिर्वतध तथा र्विीय उिरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ को 
तनयम ३९ (१०) मा सरकारी रकम खचि गदाि रीत पजगे नपजगेको जााँच गनजिपने व्यवस्था छ । जगदजल्ला 
गाउाँपातलका डोल्पाले खाद्यान्न उपलब्ध गराउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई रू.२८ लाख 
५ हजार भ जक्तानी ददएकोमा उक्त संस्थानले आतथिक वषिको अन्तसम्ममा पतन खाद्यान्न ढजवानी गरी र्वतरण 
गरेको छैन । त्यसैगरी सोरू गाउाँपातलका, मजगजले एक ठेकेदारलाई चामल आपूतति गरेबापत खाद्य 
व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमाफि त ्रू.७५ लाख ८२ हजार भ जक्तानी गरेको छ । आपूतति पररमाण र 
दर उल्लेख नगरी भ जक्तानी ददएको सम्बन्धमा यर्कन हजनजपदिछ ।  

237. कायिर्वतध - फेदीखोला गाउाँपातलका, स्याङ्जाले यजवा उद्यम कायिक्रम सञ्चालन तनदेजिका, २०७६ बनाई 
उद्यमिीलता, तसजिनिीलता तथा सीपको र्वकास गरी स्वरोजगार र समदृ्ध गाउाँपातलका तनमािण गने 
उदे्दश्य प्रातप्तको लातग १८ कृषक समूहलाई बढीमा ५ वषितभरमा सबै रकम गाउाँपातलकाको घजम्ती 
कोषमा र्फताि गने सम्झौता गरी रू.२ लाख ५० हजारका दरले जम्मा रू.४५ लाख उपलब्ध गराएको 
छ। घजम्ती कोषको छज टै्ट खाता खोली लगानी र र्फताि रकम स्पि देजखने गरी अतभलेख अद्यावतधक 
गनजिपदिछ । 

238. अतभलेखबेगर तलब तनकासा - सूनिया गाउाँपातलका, बैतडीले गाउाँपातलकातभर रहेका र्वद्यालयको स्वीकृत 
दरबन्दी, पदपूततिको अवस्था, सरूवाको र्ववरण, अवकािको र्ववरण, र्वद्यालयबाट पेस भएको माग फाराम 
जस्ता अतभलेख फााँटवारीबेगर जिक्षकको तेश्रो चौमातसकको तलब रू.२ करोड ७९ लाख २६ हजार खचि 
लेखेको छ । फााँटवारीबेगरको खचि यर्कन नभएकोले खचि रकम पजर्ि हजने प्रमाण कागजात पेस हजनजपदिछ।    

239. र्वद्यालय ददवा खाजा - र्वद्यालयमा सञ्चातलत ददवा खाजा कायिक्रमको रकम खचि गने सम्बन्धमा कायिक्रम 
कायािन्वयन पजजस्तका, २०७७।७८ अनजसार र्वद्याथीको उपजस्थतत/हाजजरीसमेतको आधारमा खचि गररने 
व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्नानजसार छन:् 

239.1. कोरोना संक्रमणको कारण २०७८।१।१३ देजख र्वद्यालयहरू बन्द भई २०७८ आषाढ मसान्तसम्म 
सञ्चालन नभएकोमा प्रदेि नं.१ अन्तगितका उदयपजरको रौतामाई, झापाको गौरीगञ्ज, भोजपजरको अरूण 
लगायत १८ गाउाँपातलकाले तनकासा ददएको रू.५ करोड ३ लाख ५५ हजारबाट बन्दको अवतधमा खचि 
लेखेको रकम यर्कन गरी र्फताि तलएको छैन । खचि गरी बााँकी रहेको रकम संघीय सजञ्चत कोष र्फताि 
गनजिपदिछ।  

239.2. जिक्षा तथा मानव स्रोत र्वकास केन्िको कायिक्रम कायािन्वयन पजजस्तका २०७७।७८ मा तराईका जजल्लामा 
प्रतत र्वद्याथी रू.१५ का दरले बढीमा १८० ददनको खाजा खचि र्वद्याथी हाजजरीका आधारमा उपलब्ध गराइने 
व्यवस्था छ । एकडारा गाउाँपातलका, महोिरीको ११२ ददन मार र्वद्यालय सञ्चालन भएकोमा 180 ददनको 
ददवा खाजा तनकासा ददएकोले बढी तनकासा रू.३७ लाख ६3 हजार असजल गनजिपदिछ ।  
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240. तसयजजी तसम - कायिक्रम कायािन्वयन पजजस्तका २०७७।७८ मा कोतभड-१९ महामारी फैतलएको अवतधमा 
पढाईलाई तनरन्तरता ददन कक्षा ४ देजख मातथका र्वद्याथीलाई तसम काडि र्वतरण गरी अनलाइन कक्षा 
सञ्चालन गनजिपने उल्लेख छ । उक्त कायिको लातग भगवतीमाई गाउाँपातलका दैलेखले ३२ र्वद्यालयलाई 
रू.३१ लाख ८१ हजार र महाबज गाउाँपातलका दैलेखले २७ र्वद्यालयलाई रू.१६ लाख ४४ हजार 
तनकासा गरेको छ । यसरी तनकासा ददएको रकमबाट तसयजजी तसम खररद गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन 
गरेको नदेजखएकोले उक्त रकम संजञ्चत कोषमा र्फताि हजनजपदिछ ।  

241. र्वर्वध खाता- प्रदेि समपूरक अनजदानसम्बन्धी कायिर्वतध, २०७५ को दफा १० मा आयोजना समयमै 
सम्पन्न गनजिपने उल्लेख छ । बजढीगंगा गाउाँपातलका, मोरङ्गले वडा कायािलय भवन तनमािणको प्रदेि 
समपूरक अनजदान रू.५० लाख खचि हजन नसकी मौज्दात रहेकोमा र्वर्वध खाता कोष ग २-७ मा 
िान्सफर गरेको छ। खचि नभई बााँकी रहेको उक्त रकम प्रदेि सजञ्चत कोषमा र्फताि गनजिपदिछ । 

242. बााँकी रकम र्फताि नभएको - सामाजजक सजरक्षा कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वतध, २०७७ को दफा २३ (५) 
मा सामाजजक सजरक्षा र्विेष बचत खाता सञ्चालन गने बैङ्क तथा र्विीय संस्थाले तनजष्ट्क्रय खाताको र्ववरण 
प्रत्येक श्रावण र माघ मर्हनातभर केन्िीय पञ्जीकरण र्वभागलाई ददनजपने र उक्त खातामा जम्मा रहेको 
रकममध्ये केही वा सबै रकम रोक्का राख्न वा र्फताि गनजिपने व्यवस्था रहेको छ । यस सम्बन्धमा देजखएका 
व्यहोरा तनम्नानजसार छन:् 

242.1. जजगल गाउाँपातलका, तसन्धजपाल्चोकले सामाजजक सजरक्षा भिा र्वतरण गनि एक बैङ्कसाँग सम्झौता गरेकोमा 
१५८ लाभग्राहीको नाममा २०७६।७७ र २०७७।७८ मा तनकासा भएको रू.३५ लाख ३५ हजार र 
म्याग्दे गाउाँपातलका, तनहजाँका १५८ लाभग्राहीको रू.१० लाख ७८ हजार तनजष्ट्क्रय रहेको छ ।उक्त रकम 
संघीय सजञ्चत कोष र्फताि गनजिपदिछ। 

242.2. सामाजजक सजरक्षा कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वतध, २०७५ को दफा २५मा बैङ्कले लाभग्राहीको खातामा जम्मा 
रकमको र्ववरण सम्बजन्धत स्थानीयतहलाई उपलब्ध गराउनजपने व्यवस्था छ। ततलाठी कोइलाडी गाउाँपातलका 
सप्तरीले दजई बैङ्क माफि त रू.८ करोड ६२ लाख ३२ हजार तनकासा गरेकोमा आतथिक वषिको अन्त्यसम्ममा 
रू.७ करोड ५८ लाख ८३ हजार र्वतरण गरी रू.१ करोड ३ लाख ४९ हजार, खप्तड छेडेदह गाउाँपातलका, 
बाजजराले बैङ्क खाता अद्यावतधक नगरी तनजष्ट्क्रय रहेका २५२ खातामा पठाएको रकममध्ये रू.६७ लाख ३४ 
हजार मौज्दात राखेको देजखन्छ । आतथिक वषिको अन्तसम्मपतन र्वतरण नभई बैकमा बचत तथा तनजष्ट्क्रय 
रहेको रकम बैङ्कबाट र्फताि तलई संघीय सजञ्चत कोष र्फताि गनजिपदिछ ।  

243. बढी दरमा भ जक्तानी - प्रधानमन्री स्वरोजगार कायिक्रममा नेपाल सरकारले र्वपन्न श्रतमकको दैतनक ज्याला 
रू.५17।- तनधािरण गरेकोमा माई जोगमाई गाउाँपातलका, इलामले २५ योजनाको जजल्ला दररेट रू.६२०।- 
को दरले लागत अनजमान स्वीकृत गरी सोही अनजसार कायि गराई भ जक्तानी गरेकोले  रू.१९ लाख ७६ हजार 
थप व्ययभार परेको छ। तोर्कएको दरभन्दा बढी दरबाट भ जक्तानी गरेको तनयमसम्मत देजखएन । 

244. मजख्यमन्री रोजगार कायिक्रम - मजख्यमन्री ग्रामीण र्वकास तथा रोजगार कायिक्रम सञ्चालन 
कायािर्वतध,२०७५ को पररच्छेद ३ मा लजक्षत समूहको व्यवस्था गरेको छ ।ततनाउ गाउाँपातलका, 
पाल्पाले अतत र्वपन्नको स्पि आधार एवं मापदण्ड नबनाई रू.५९ लाख ३१ हजार खचि लेखी कायिक्रम 
सञ्चालन गरेकाले वास्तर्वक लाभग्राही समावेि भए नभएको यर्कन हजन सकेन । स्पि आधार एवम ्
मापदण्ड बनाई खचि लेख्नजपदिछ । 
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अदानच जली गाउाँपातलका हजम्लाले ७ सडक योजनामा कम भरपाई राखी श्रतमकलाई भ जक्तानी 
गरेको सम्बन्धमा छानतबन गरी भरपाईबेगर भ जक्तानी गरेको रू.४५ लाख ४६ हजार असजल गरी सजञ्चत 
कोषमा दाजखला गनजिपदिछ । 

245. तनमािण व्यवसायीको प्रयोग - साविजतनक खररद ऐन, २०६४ को दफा ९७(१०) मा उपभोक्ता सतमतत 
वा लाभग्राही समजदायले पाएको काम आफैले सम्पन्न गनजिपनेमा गंगादेव गाउाँपातलका, रोल्पाले 
२०७६।७७ मा रू.१ करोड ३० लाख उपलब्ध गराउने गरी रू.१ करोड ४५ लाख ३६ हजार 
लागत अनजमान रहेको १० योजना उपभोक्ता सतमतत माफि त गने गरी सम्झौता गरेकोमा तनमािण 
व्यवसायीहरूको रू.१ करोड २५ लाख ५५ हजारको तबल राखी रू.१ करोड २३ लाख ५२ हजार 
भ जक्तानी गरेको देजखयो।  

246. अनजदान र्फताि - संघीय एवं प्रदेि सरकारको कानून  एवं कायिर्वतध बमोजजम स्थानीय तहमा प्राप्त हजने समानीकरण 
बाहेकका अनजदान खचि नभई बााँकी रहेको अवस्थामा सम्बजन्धत तनकायमा र्फताि गनजिपने व्यवस्था छ । पाल्हीनन्दन 
गाउाँपातलका, नवलपरासीले २०७६।७७ मा खचि नभई बााँकी रहेको संघीय सरकारको रू.३ करोड र प्रदेि 
सरकारको रू.३७ लाख ८६ हजारसमेत जम्मा रू.३ करोड ३७ लाख ८६ हजार र्फताि गरेको छैन ।  

247. बहजउद्दशे्यीय सभाहल तनमािण - आतथिक कायिर्वतध तथा र्विीय उिरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा 
२४(२) मा सरकारी रकम खचि गदाि स्रोतको उच्चतम प्रततफल प्राप्त हजने र प्राप्त प्रततफलको उजचत 
गजणस्तरसमेत कायम हजनेगरी तमतव्ययी तररकाले गनजिपने तथा साविजतनक खररद तनयमावली २०६४ को 
तनयम ३९(क) मा साविजतनक तनकायले खररद कारबाही गदाि आवश्यकताको पर्हचान गनजिपने उल्लेख 
छ। खजजरा गााँउपातलका, बााँकेले २०७६।७७ मा बहजउदे्दश्यीय सभाहल तनमािणका लातग रू.७ करोड 
४८ लाख २७ हजारको लागत अनजमान तयार गरी रू.५ करोड ४८ लाख ७४ हजार कबोल गने एक 
तनमािण व्यवसायीसाँग सम्झौता गरी कायि सजचारू रहेको छ । गाउाँपातलकामा कज ल सभासदस्य संख्या 
५२ मार रहेको, भर्वष्ट्यमा सभाहल सञ्चालन लागत र प्राप्त हजने प्रततफलको प्रक्षेपण भएको छैन । 
आवश्यकता र तमतव्ययीतामा उजचत ध्यान ददन नसकेको उक्त तनमािण कायिलाई उजचत मान्न सर्कएन। 

248. गाउाँपातलकाको लेखापरीक्षण रकम तथा बेरूजू - यो वषि लेखापरीक्षण सम्पन्न भएका ४५४ स्थानीय तहको चालज 
वषिको र ४० गाउाँपातलकाको वक्यौतातफि को लेखापरीक्षण रकम तथा बेरूजू जस्थतत यस प्रकार रहेको छ: 

(रू. लाखमा) 

प्रदेि लेखापरीक्षण गररएको 
गाउाँपातलका संख्या 

लेखापरीक्षण 
रकम 

म्याद नाघेको 
पेश्कीसमेत बेरूजू  

बेरूजूमध्ये 
पेश्की रकम 

लेखापरीक्षणको 
तजलनामा बेरूजू 

प्रततित 

पेश्की बाहेक 
बेरूजू प्रततित 

प्रदेि नं.१ 88 794210 29203 1678 ३.६८ ३.४७ 
मधेि 53 439693 35558 3597 ८.०९ ७.२७ 
बागमती 74 789210 28670 1862 ३.६३ ३.४० 
गण्डकी 58 507043 9193 811 १.८१ १.६५ 
लजजम्बनी 73 844802 24976 2828 २.९६ २.६२ 
कणािली 54 502800 21494 3000 ४.२७ ३.६८ 
सजदूरपजिम 54 535600 13534 2058 २.५३ २.१४ 

जम्मा 454 4413358 162627 15834 3.68 ३.३३ 

उपयजिक्त तातलका अनजसार गाउाँपातलका तफि  सबैभन्दा बढी बेरुजू मधेि प्रदेिको 8.09 प्रततित 
र सबभन्दा कम गण्डकी प्रदेिको 1.81 प्रततित रहेको छ ।  
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पररच्छेद - ४ 

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्ािन्वर्न स्थिति 

1. लेखापरीक्षण प्रतिवेदन - नेपालको संर्वधानको धारा २४१ अनसुार संघीर् र प्रदेशका सबै सरकारी 
कार्ािलर्. थिानीर् िह ििा कानूनद्वारा िोर्कएका अन्र् संथिाको तनधािररि िररकाबमोस्िम तनर्तमििा, 
तमिव्र्र्र्िा, कार्िदक्षिा, प्रभावकाररिा र औस्ित्र्समेिको आधारमा लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी 5 हिार 
758 तनकार्मा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन िारी गररएको छ । र्ो वषिको लेखापरीक्षणबाट रू.1 खबि 27 
अबि 19 करोड 40 लाख बेरुिू देस्खएकोमा आतििक कार्िर्वतध ििा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ 
को दफा ३७ बमोस्िम बक्र्ौिासमेि २०७७।७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको ३५ 
ददनतभत्र रू.12 अबि 13 करोड 90 लाख फथर्ौट गरेकोले देहार्बमोस्िम रू.1 खबि 15 अबि 5 
करोड 50 लाख फथर्ौट हनु बााँकी रहेको छः 

(रू. लाखमा) 

र्ववरण/इकाइ 
प्रारस्म्भक प्रतिवदेन प्रतिर्िर्ाबाट फथर्ौट र्स वषिको फथर्ौट हनु बााँकी 
दफा रकम दफा रकम दफा रकम 

संघीर् सरकारी कार्ािलर्हरू 24114 542884 301 48177 23813 494707 
प्रदेश सरकारी कार्ािलर्हरू  6995 94214 217 19404 6778 74811 
थिानीर् िह 59747 454952 1953 15857 57794 439095 
अन्र् संथिा सतमति (प्रदेश समेि) 3536 179890 79 37952 3457 141937 

िम्मा  94392 1271940 2550 121390 91842 1150550 

        त्र्थिै, छनौट गररएका 7 र्वषर्को कार्िमूलक लेखापरीक्षण, 1 र्वषर्को वािावरणीर् 
लेखापरीक्षण, कोतभड-19 को रोकिाम, तनर्न्त्रण र व्र्वथिापन र्वषर्को र्वशेष लेखापरीक्षण र 3 
र्वषर्को सूिना प्रर्वतध लेखापरीक्षण गरी सझुावसर्हिको प्रतिवेदन िारी गररएको छ । संथिान, सतमति 
ििा अन्र् संथिािफि  459 आर् वषिको लेखापरीक्षण गरी सञ्चालन नतििासर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 
िारी गररएको छ । थिानीर् िहिफि  753 मध्रे् र्ो वषि 744 र बक्र्ौिािफि  55 थिानीर् िहको 
लेखापरीक्षण गरी उपलब्ध गराएको प्रारस्म्भक प्रतिवेदनउपर प्राप्त प्रतिर्िर्ा/िवाफ/प्रमाणको आधारमा 
अस्न्िम प्रतिवेदन िारी गररएको छ । 

2. बेरुिूको लगि र अतभलेख - आतििक कार्िर्वतध ििा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा ३८ 
को उपदफा (१) मा बेरुिूको लगि कार्ािलर्थिरमा राख्नपुने ििा उपदफा (२) मा बेरुिूको केन्रीर् 
लगि केन्रीर्थिरका तनकार्ले राख्नपुने व्र्वथिा छ । त्र्थिै उपदफा (४) मा फथर्ौट वा फरफारक 
भएको बेरुिूको लगि अद्यावतधक गरी पतछल्ला अवतधको लेखापरीक्षण हुाँदा परीक्षण गनुि गराउनपुने 
व्र्वथिा छ । बेरुिूको लगि ििा अतभलेख सम्बन्धमा ऐनमा भएको व्र्वथिाअनसुार केन्रीर्थिर र 
कार्ि सञ्चालनथिरका तनकार्ले अतभलेख अद्यावतधक नगरेका कारण सम्बस्न्धि तनकार्मा बेरुिूका र्िािि 
र्ववरण रहेको छैन ।सािै बेरुिू फथर्ौट ििा सम्परीक्षणको कार्ि समेि प्रभावकारी हनुसकेको छैन । 
ऐनबमोस्िम सम्बस्न्धि तनकार्ले बेरुिूको अद्यावतधक लगि राखी फथर्ौट ििा सम्परीक्षणको कार्ि 
प्रभावकारी बनाउनपुदिछ ।  
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3. बेरुिू फथर्ौट ििा सम्परीक्षण - आतििक कार्िर्वतध ििा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ मा 
लेखापरीक्षणबाट औलँ्र्ाइएका बेरुिूका सम्बन्धमा प्रमाण पेस गरी वा तनर्तमि गरी वा गराई वा 
असलुउपर गरी र लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिले िााँिबझु गराइ बेरुिू फथर्ौट गनुिपने व्र्वथिा छ । र्सरी 
बेरुिू फथर्ौट भएपतछ महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्बाट सम्परीक्षण गनुिपने व्र्वथिाअनसुार आतििक 
वषि २०६०।६१ देस्खको बेरुिू फथर्ौट ििा सम्परीक्षणको स्थिति देहार्बमोस्िम छः 

बेरुिू फथर्ौट ििा सम्परीक्षणको र्ववरण 
   (रू. लाखमा) 

र्ववरण र्वगिको 
बरेुिू 

समार्ोिनबाट 
िप (घट ) 

फथर्ौट ििा 
सम्परीक्षण 

र्वगिको खदु 
बााँकी 

िालू वषिको 
िप बरेुिू 

अद्यावतधक 
बााँकी बरेुिू 

संघीर् सरकारी कार्ािलर्हरू 2325371 33 348730 1976674 494707 2471381 
प्रदेश सरकारी कार्ािलर्हरू  124790 - 16890 107900 74811 182711 
थिानीर् िह 1030377 (361) 105887 924129 439095 1363224 
अन्र् संथिा सतमति (प्रदेश समेि) 707967 - 31256 676711 141937 818648 

िम्मा  4188505 (328) 502763 3685414 1150550 4835964 

3.1. महालेखापरीक्षकको ५८ औ ँवार्षिक प्रतिवेदन २०७८ सम्म बााँकी रहेको कूल बेरुिू रू.4 खबि 18 
अबि 85 करोड 5 लाखमध्रे् रू.५० अबि २७ करोड ६३ लाख (१२ प्रतिशि) फथर्ौट गरेको र्ववरण 
प्राप्त भएको छ । उक्त फथर्ौटमध्रे् असलु भएको रू.२ अबि ७९ करोड १८ लाख (5.56 प्रतिशि), 
तनर्तमि वा प्रमाण पेस भएको रू.31 अबि 36 करोड 9६ लाख (62.39 प्रतिशि) र पेथकी फथर्ौट 
रू.16 अबि 11 करोड 49 लाख (32.05 प्रतिशि) रहेको छ । 

3.2. र्वगिदेस्खको रू.4 खबि 18 अबि 85 करोड 5 लाख बेरुिू बााँकी रहेकोमा र्ो वषि सम्परीक्षणबाट 
रू.50 अबि 27 करोड 63 लाख फथर्ौट र समार्ोिनबाट रू.3 करोड 28 लाख घटेकोले र्वगिको 
बेरुिू रू.3 खबि ६8 अबि ५४ करोड 1४ लाखमा र्ो वषि रू.1 खबि 15 अबि 5 करोड 50 लाख 
िप भई रू.4 खबि 83 अबि 59 करोड 64 लाख बेरुिू बााँकी रहेकोछ ।  

3.3. नेपाल सरकार मस्न्त्रपररषद्को २०६९।६।११ को तनणिर्ानसुार कुमारीिोक ििा केन्रीर् िहतसल 
कार्ािलर्मा २०५९।६० सम्मको बेरुिू लगि रहेकोमध्रे् सरकारी कार्ािलर्िफि  फथर्ौट भई लगि 
कट्टा भएको रू.१४ करोड 50 लाखमध्रे् तनर्तमि ििा तमनाहा भई रू.14 करोड 45 लाख ििा 
असलु भई रू.5 लाख र सतमति ििा संथिािफि  रू.2 करोड 35 लाखसमेि रू.16 करोड 85 लाख 
फथर्ौट भएको िानकारी प्राप्त भएको छ । 

4. थिानीर् िहको बेरुिू फथर्ौट व्र्वथिा - लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(३) मा 
महालेखापरीक्षकले गाउाँपातलका र नगरपातलकाको लेखापरीक्षण गरी िारी गरेको प्रतिवेदन सम्बस्न्धि 
थिानीर् िहले गाउाँसभा वा नगरसभामा पेस गरी छलफल गनुिपने व्र्वथिा छ । थिानीर् िहको नीति, 
ऐन, तनर्म ििुिमा गने  गराउने¸ बिेट कार्ािन्वर्न गने ििा बेरुिू तनर्तमि एवं फथर्ौट गने एउटै तनकार् 
गाउाँ/नगर सभा भएकोले बेरुिू फथर्ौट सम्बन्धमा थवािि बास्झएको अवथिा छ । र्सको लातग 
लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ र थिानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगार्िका कानूनमा आवश्र्क 
पररमाििन गरी र्वत्तीर् पारदस्शििा एवं िवाफदेर्हिाको लातग थिानीर् िहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन माति 
छलफल एवं अनगुमन गने थविन्त्र र प्रभावकारी संर्न्त्रको व्र्वथिा गनुिपदिछ । 
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5. कार्ि र्ोिना - लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २१ मा महालेखापरीक्षकले िारी गरेको प्रतिवेदनको 
कार्ािन्वर्न गनुि सम्बस्न्धि स्िम्मेवार पदातधकारीको कििब्र् हनेु ििा प्रतिवेदनमा उल्लेख गररएका 
र्वषर्मा सधुार भए नभएको र सझुाव कार्ािन्वर्न भए नभएको सतुनस्िि गनि लेखापरीक्षण गररएका 
तनकार्बाट भएका कारबाहीको प्रतिवेदन तलने, कार्ािन्वर्नका लातग समर्ावतध िोक्ने र पनुः िााँि गने 
ििा त्र्स सम्बन्धमा सम्बस्न्धि तनकार्लाई आवश्र्क तनदेशन ददनेलगार्िका कार्ि महालेखापरीक्षकले 
गनि सक्ने व्र्वथिा छ । सोही व्र्वथिाअनसुार महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्बाट मन्त्रालर् ििा 
तनकार्का लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिसाँग महालेखापरीक्षकको र्वगिका वार्षिक प्रतिवेदनमा औलँ्र्ाइएका 
व्र्होराको कार्ािन्वर्न स्थिति र कार्ािन्वर्न कार्ि र्ोिना २०७८।५।२८ मा माग गरेकोमा 
अतधकांशबाट प्राप्त भएन । संघ, प्रदेश र थिानीर् िहका लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरू िारी भएपतछ 
सम्बस्न्धि तनकार्हरूले गम्भीरिापूविक कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ ।  

प्रतिवेदनमा ददइएका सझुावहरूको उस्िि कार्ािन्वर्नको कमीले आतििक प्रशासन र र्वस्त्तर् 
अनशुासन पालनामा आशािीि सधुार हनु सकेको छैन । महालेखापरीक्षकका वार्षिक प्रतिवेदन र 
तनकार्गि रूपमा िारी हनेु लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरूको कार्ािन्वर्नको अवथिा सन्िोषिनक नरहाँदा 
एकै प्रकृतिका व्र्होरा वषौंदेस्ख दोहोरराँदै आएका छन ्। प्रतिवेदनमा उस्ल्लस्खि रकमगि व्र्होराले 
प्राितमकिा पाए पतन कानूनी ििा नीतिगि सधुारिथिा गैरर्वत्तीर् प्रकृतिका र्वषर् उपर ध्र्ान पगु्न 
सकेको छैन । र्थिा समथर्ाहरू उल्लेख्र् रहेकोले प्रणालीगि रूपमा नै र्वत्तीर् प्रभाव पारेको छ । 
प्रणालीगि ििा नीतिगि र्वषर्का सझुावहरू कार्ािन्वर्न गरी र्वत्तीर् र गैरर्वत्तीर् प्रकृतिका समथर्ा 
समाधान गररनपुदिछ ।  

6. बेरुिू फथर्ौटमा भएको प्रर्ास - कार्ािलर्बाट सम्माननीर् प्रधानमन्त्रीज्रू्को समपुस्थितिमा सबै लेखा 
उत्तरदार्ी अतधकृिबीि वार्षिक लेखापरीक्षण र्ोिनाबमोस्िम लेखापरीक्षण व्र्वथिापन, बेरुिू फथर्ौट 
एवं न्रू्नीकरणका सम्बन्धमा अन्िर्िि र्ा गररएको छ । र्सैगरी नेपाल सरकारका मन्त्रालर् र तनकार्का 
लेखाउत्तरदार्ी अतधकृि ििा साविितनक संथिानका प्रमखुसाँग कार्ािलर्को वार्षिक लेखापरीक्षण र्ोिना 
र कार्ििम ििा र्वगि वषिहरूको प्रतिवेदन सम्बन्धमा पटक पटक छलफल ििा अन्िरर्िर्ा सम्पन्न 
गररएको छ । र्थिै मधेश प्रदेश, वाग्मिी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कणािली प्रदेश र सदूुरपस्श् िम प्रदेशमा 
समेि प्रदेश थिरीर् लेखापरीक्षणसम्बन्धी छलफल ििा अन्िरर्िर्ा कार्ििम सम्पन्न गररएको छ । 
उक्त कार्ििमहरूमा बेरुिू आउनमा कमी ल्र्ाउन र आएको बेरुिू फथर्ौट गरी समग्रमा बेरुिूको 
आकारलाई घटाउन बेरुिू एवं र्वत्तीर् अनशुासनलाई कमििारीहरूको वसृ्त्त र्वकासमा आवद्ध गनि उपर्कु्त 
नीतिगि ििा कानूनी प्रबन्ध गनुिपने सम्बन्धमा छलफल भएको छ । थिानीर् तनवाििनमा असलु उपर 
गनुिपने र पेश् की बााँकीलगार्ि व्र्स्क्तगि बेरुिू भएका व्र्स्क्त उम्मेदवार हनु नपाउने व्र्वथिाको लातग 
तनवाििन आर्ोगसाँग समन्वर् गररएकोमा उक्त आर्ोगबाट उम्मेदवार हनु आिारसंर्हिामा उक्त प्रावधान 
राखेकोले बेरुिू फथर्ौटमा सहर्ोग पगेुको अवथिा छ । प्रतितनतध सभा र प्रदेश सभा तनवाििनमा समेि 
उक्त व्र्वथिालाई तनरन्िरिा ददन ुआवश् र्क देस्खन्छ । उक्त प्रावधानले आतििक अनशुासन कार्म 
गराउन िप मद्दि पगेुको अपेक्षा गररएको छ ।   

7. प्रतिवेदन कार्ािन्वर्न - नेपाल सरकारले आवतधक र्ोिना, नीति, वार्षिक बिेट,कार्िगि र संरिनागि  
व्र्वथिाअनरुूप सम्पादन ििा सञ्चालन गरेका कार्िहरूको महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्बाट िारी भएका 
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पिपन्नौ, छपन्नौ र सन्िाउन्नौ वार्षिक प्रतिवेदनमा ददइएका सझुावको कार्ािन्वर्नको अवथिा देहार्बमोस्िम 
देस्खएको छ: 

7.1. बिेट ििा खििमा तमिव्र्र्र्िा ल्र्ाउन नेपाल सरकारले साविितनक खििमा तमिव्र्र्र्िा कार्म 
गनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७, आतििक कार्िर्वतध ििा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ ििा तनर्मावली 
२०७७ एवं कार्ि सम्पादन करार गनेसम्बन्धी व्र्वथिा लागू भई कार्ािन्वर्नमा आएका छन ्। 

7.2. खररद सम्झौिाअनसुार िोर्कएको अवतधमा काम सम्पन्न नगरी अधरुा रहेका तनमािण कार्िलाई सम्पन्न 
गनि साविितनक खररद व्र्वथिापनमा सधुार गरी साविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म 120 
मा रहेको म्र्ाद िपसम्बन्धी प्रावधानमा पटक पटक संशोधन भएको छ ।  

7.3. रािथव प्रशासनको सधुारसम्बन्धमा रािथव व्र्वथिापनको िेस्रो सधुार कार्िर्ोिना २०७५।७६- 
२०७७।७८ लागू भएको, कर िहुावट तनर्न्त्रणका सम्बन्धमा  दोस्रो  रणनीतिक र्ोिना २०१८।१९- 
2022।23 लागू भएको, व्र्वसार् दिाि, आर् र्ववरण, कर र्ववरण ििा अन्र् शलु्क र्ववरण भने 
तनदेस्शका, 2078 लागू भै कार्ािन्वर्नमा आएको, रािथव छुटलाई न्रू्न गदै लतगएको छ । घ्र्,ु 
िेल, मोबाइलको मूल्र् अतभवृर्द्ध कर हटाइएको छ । करको दार्रा र्वथिार एवं भन्सार र्वन्दबुाट 
नै आर्कर सङ्कलन, गैरबातसन्दाबाट प्राप्त हनुपुने अतग्रम कर सङ्कलन, व्र्वसार् तबिी वा अफसोर 
कारोबारको पुाँिीगि लाभकर तलने व्र्वथिामा सधुार गरी अनगुमन कडा पाररएको छ । र्वद्यिुीर् 
व्र्पारलाई करको दार्रामा ल्र्ाउने प्रर्ास भइरहेको छ । आन्िररक रािथव व्र्वथिापनको िेस्रो 
सधुार कार्ि र्ोिनामा व्र्ावसार्र्क ििा क्र्ाडरमा आधाररि िनशस्क्तको र्वकास गने कार्ि संथिागि 
गने नीति तलएको छ । 

7.4. संगठनात्मक व्र्वथिा ििा सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा भतूम व्र्वथिापन र्वभागले र्वद्यिुीर् सशुासन 
गरुुर्ोिनाको मथर्ौदा िर्ार गरेको, र्ािार्ाि व्र्वथिा कार्ािलर्ले तडस्िटल ढााँिामा से्रथिा राख् ने गरेको 
छ । र्वतभन्न तनकार्मा अनलाइन सेवा प्रणालीको शरुुवाि हनुाको सािै क्षतिपूतििसर्हिको नागररक 
बडापत्रको लागू गरेको छ । 

7.5. साविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ६(३) मा वािावरणीर् अध्र्र्नको प्रतिवेदन थवीकृि 
नगराई बोलपत्र आह्वान गनि नहनेु गरी आर्ोिना सञ्चालनको व्र्वथिा गरेको छ । त्र्सैगरी आतििक 
कार्िर्वतध ििा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म २६ मा रार्िर् आर्ोिना बैङ्कमा 
समावेश नभएको आर्ोिनाको लातग बिेट र्वतनर्ोिन गनि नपाउने व्र्वथिा गरेको छ । सरकारको 
नीति ििा कार्ििममा संघ ििा प्रदेशमा आर्ोिना बैङ्क र एकीकृि आर्ोिना बैङ्कको व्र्वथिा गरी 
सोही आधारमा आर्ोिना सञ्चालन वा छनौट गनुिपने व्र्वथिा रहेको छ । 

7.6. आतििक कार्िर्वतध ििा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, 2076 मा संघ, प्रदेश ििा थिानीर् िहका कार्ािलर्ले 
आफ्नो र अन्िगििका कार्ािलर्हरूको आन्िररक तनर्न्त्रण प्रणाली िर्ार गरी लागू गने र आन्िररक 
तनर्न्त्रण ििा लेखापरीक्षण सतमति गठन गररने उल्लेख गरेको छ । महालेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्ले 
२०७८।७९ देस्ख बेग्लै आन्िररक लेखापरीक्षण गने िनशस्क्त िर्ार गरेको छ ।  

7.7. लेखाङ्कन ििा प्रतिवेदन प्रणालीका र्वषर्मा नेपाल सरकारी लेखामान लागू भै कार्ािन्वर्नमा आएको, 
नेपाल साविितनक क्षते्र लेखामान लागू भएको, एकल खािा कोष प्रणालीअन्िगिि र्वद्यिुीर् नगद ट्रान्सफर 
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गने गरेको, कम्पटुराइज्ड सरकारी लेखा प्रणाली, रािथव व्र्वथिापन सूिना प्रणाली िथिा सफ्टवेर्र 
प्रर्ोगमा ल्र्ाइएको छ ।  

7.8. आतििक कार्िर्वतध ििा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, 2076 को दफा 52 ले आतििक प्रशासन सञ्चालन 
गनि स्िम्मेवारी िोर्कएको, दफा ५३ मा साविितनक िवाफदेर्हिाको पद धारण गरेको व्र्स्क्तलाई 
िवाफदेही बनाउन र्वभागीर् मन्त्रीलाई पतन स्िम्मेवार बनाउनाको सािै दफा ५७ मा िवाफदेही ििा 
उत्तरदार्ी नभएमा सिार्को व्र्वथिा गरेको छ । आतििक कार्िर्वतध ििा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व 
तनर्मावली, २०७७ मा स्िल्लागि र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गनुिपने एवं केन्रीर् लेखा ििा र्वत्तीर् र्ववरण 
िर्ार गरी महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्मा पेस गनुिपने व्र्वथिा रहेको छ ।  

8. वार्षिक प्रतिवेदन - नेपालको संर्वधानको धारा २९४(१)  मा महालेखापरीक्षकले रािपतिसमक्ष प्रथििु 
गरेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमाफि ि ्प्रतितनतधसभामा पेस गने व्र्वथिा छ । त्र्सैगरी महालेखापरीक्षकबाट 
संर्वधानको धारा २९४(३) मा प्रदेश प्रमखुसमक्ष पेस भएको प्रदेशको अलग अलग कामकारबाहीको 
प्रतिवेदन लेखापरीक्षण ऐन¸ २०७५ को दफा १९(५) बमोस्िम मखु्र्मन्त्रीमाफि ि ्प्रदेश सभामा पेस हनेु 
व्र्वथिा छ: 

8.1. महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनउपर प्रतितनतधसभाको साविितनक लेखा सतमतिमा छलफल हनेु 
व्र्वथिाअनरुूप गि वषिको महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ भार ४ गिे 
रािपतिज्रू्समक्ष पेस भएकोमा प्रतितनतधसभाको आठौं अतधवेशनमा २०७८ आस्िन १४ गिे पेस भएको 
छ । महालेखापरीक्षकले वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरे पिाि ्लगतै्त संघीर् संसदमा प्रतिवेदन पेस भई 
समर्मै छलफल र कार्ािन्वर्न गने व्र्वथिा तमलाउन आवश्र्क देस्खन्छ ।  

8.2. सबै प्रदेशका प्रमखु समक्ष महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८।५।४ मा पेस भएकोमा सम्बस्न्धि 
प्रदेशका मखु्र्मन्त्रीहरूबाट उक्त प्रतिवेदन प्रदेश नं.१ प्रदेश सभामा २०७८।११।१५ गिे, वागमिी 
प्रदेश सभामा २०७८।११।२९ गिे, गण्डकी प्रदेश सभामा २०७८। १२ ।२५ गिे र सदूुरपस्श् िम 
प्रदेश सभामा २०७८।६।११ गिे पेस भएको देस्खन्छ । मधेश प्रदेश, लसु्म्बनी प्रदेश र कणािली प्रदेशको 
प्रदेश सभामा हालसम्म पेस भएको छैन।  

महालेखापरीक्षकले वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेपिाि ्ित्कालै सञ्चालन हनेु प्रदेश सभा अतधवेशनमा 
प्रतिवेदन प्रथििु गरी र्िासमर्मा छलफल हनेु व्र्वथिा गररनपुदिछ । प्रदेश सभामा प्रथििु भई सम्बस्न्धि 
सतमतिमा छलफल हनेु व्र्वथिाले मात्र आतििक अनशुासन र र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व प्रवद्धिनमा सहर्ोग 
पगु्ने देस्खन्छ ।  

9. वार्षिक प्रतिवेदनमा छलफल - आतििक कार्िर्वतध ििा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा ४१ 
मा महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औलँ्र्ाइएका बेरुिूको सम्बन्धमा प्रतितनतध सभाको साविितनक 
लेखा सतमतिमा छलफल भई प्रतितनतधसभामा पेस गरेको सझुाव थवीकृि भएबमोस्िम कार्ािन्वर्न गने 
गराउने स्िम्मेवारी महालेखापरीक्षक ििा सम्बस्न्धि लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिको हनेु व्र्वथिा छ । सो 
सम्बन्धमा देस्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन:् 
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9.1. प्रतितनतधसभाको साविितनक लेखा सतमतिको २१ औ ँ प्रतिवेदनअनसुार सवोच्ि अदालि, संघीर् संसद 
सस्िवालर्, तनवाििन आर्ोग ििा अिि मन्त्रालर् सर्हि  १६ तनकार्को महालेखापरीक्षकको ५६ औाँ र 
५७ औ ंवार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश भएका व्र्होराउपर छलफल ििा तनणिर् भएको छ । 

9.2. साविितनक लेखा सतमतिले महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनउपर छलफल गरी बेरुिूको लगि कट्टा 
गनि ददएको तनदेशनअनसुार ऊिाि, िलस्रोि ििा तसाँिाइ मन्त्रालर्को रू.१ करोड १८ लाख, भौतिक 
पूवािधार ििा र्ािार्ाि मन्त्रालर्को रू.११ करोड १२ लाख बेरुिू लगि कट्टा गरी लेखाउत्तरदार्ी 
अतधकृिलाई िानकारी पठाइएको छ। 

9.3. साविितनक लेखा सतमतिले महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी बेरुिूको लगि कट्टा 
गनि ददएको तनदेशनअनसुार बेरुिू तनर्तमि गदाि सो सम्बन्धमा सधुार भए नभएको छानतबन गरी सरकारी 
हातन नोक्सानी नभएको र्र्कन गनुिपने र पटक पटक तनर्तमि गरेको व्र्होरा पनुः दोहोररएमा कारबाही 
गने, असलु उपर गरी गराई सतमतिलाई िानकारी गराउने, र्वतभन् न बेरुिूको सम्बन्धमा िीन मर्हनातभत्र 
सस्ञ्चि कोष दास्खला गनि, लेखापरीक्षण गराई सतमतिमा समेि पेस गने तनदेशन सम्बस्न्धि तनकार्, मन्त्रालर् 
ििा र्वभागलाई ददएको छ । उक्त तनदेशनअनसुार महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्मा सम्बस्न्धि फथर्ौट 
गने कार्ि िदारुकिा नदेस्खएको साविितनक लेखा सतमतिको २१ औ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ को 
कार्ािन्वर्नमा ध्र्ान परु् र्ाउनपुने र बेरुिू सम्परीक्षण गरी लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिले लगि कट्टाको लातग 
हालसम्म पतन पूणिरूपमा पेस नगरेको अवथिा देस्खन्छ ।  

10. बेरुिू फथर्ौट अनगुमन ििा मूल्र्ाङ्कन सतमति - आतििक कार्िर्वतध ििा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, 
२०७६ को दफा ३८(१)(२), ४०(३)(४), ४१(३) मा रहेका प्रावधान कार्ािन्वर्न गनिका लातग 
नेपाल सरकारका बेरुिू फथर्ौट अनगुमन ििा मूल्र्ाङ्कन सतमतिले २०७७।७८ मा बेरुिू फथर्ौट 
कार्िर्ोिना बनाई लागू गरेको छ । उक्त कार्िर्ोिनामा बेरुिू फथर्ौट गने र न्रू्न राख् ने लक्ष्र् 
तनधािरण गरी सोको वगीकरणसमेि गरेको छ । उक्त लक्ष्र् प्राप्त गने मन्त्रालर्, र्वभाग, बोडि र सतमति 
ििा संघ संथिालाई बेरुिू शून्र् वा कम र फथर्ौट गररने तनकार्लाई परुथकृि गने ििा कार्ि सम्पादनमा 
न्रू्न देस्खएकोमा कमििारीलाई स्िम्मेवार बनाई कारबाहीसमेिको व्र्वथिा लागू गरी कार्ािन्वर्नसमेि 
गदै आएको छ । ििार्प अझ प्रभावकारी रूपमा सो सतमतिको कार्िर्वतधअनरुूप कार्ि प्रगति हनु 
नसकेकोमा सम्बद्ध तनकार्को ध्र्ान िानपुदिछ । र्सले र्वत्तीर् अनशुासन कार्म गनि सहर्ोग पगु्ने 
देस्खन्छ ।  

11. बेरुिूका लगि कट्टा - आतििक कार्िर्वतध ििा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा 38(१) र 
(२) मा बेरुिूको लगि कार्ािलर्थिरमा र केन्रीर् तनकार्ले बेरुिूको केन्रीर् लगि राख्न ेव्र्वथिा छ । 
र्थिै दफा ४०(३) मा प्रितलि कानूनबमोस्िम परु् र्ाउनपुने रीि नपगुरेको िर सरकारी नगदी स्िन्सीको 
हातन नोक्सानी नभएको बेरुिू लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिले तनर्तमि गरी महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्मा 
पठाउने र दफा ४०(४) मा लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिले साि ददनतभत्र महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्मा 
अनरुोध गने र ७ ददनतभत्र महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले लगि कट्टा गरी िानकारी ददने उल्लेख छ। 
सोही ऐनको दफा ४१(३) मा प्रतितनतध सभाबाट थवीकृि साविितनक लेखा सतमतिको प्रतिवेदनबमोस्िम 
बेरुिूको लगि हटाउनपुने र्वषर् महालेखापरीक्षकले िीस ददनतभत्र हटाई सोको िानकारी ददनपुने उल्लेख 
छ ।  
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लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ बमोस्िम सम्परीक्षण लेखापरीक्षणकै एउटा प्रर्िर्ा रहेको र सो 
ऐनको दफा ४ बमोस्िम महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षणको िररका, क्षते्र र अवतध तनधािरण गने उल्लेख 
छ । उपर्ुिक्त ऐनहरूबीि सामञ्जथर्िा देस्खएन ्। सवोच्ि लेखापरीक्षण संथिाको अन्िरािर्िर् सम्मेलनले 
सन ्२०१० मा िारी गरेको मेस्क्सको घोषणा पत्रमा समेि सवोच्ि लेखापरीक्षण संथिामा प्रभावकारी 
अनगुमन (सम्परीक्षण) प्रणाली हनुपुने व्र्वथिा रहेको र सन ्१९७७ को तलमा घोषणा पत्रले समेि 
लेखापरीक्षण ििा सम्परीक्षणको र्वतध प्रर्िर्ा तनधािरण गनि महालेखापरीक्षक थविन्त्र हनुपुने मान्र्िा 
राखेकोमा सो र्वपररि कानूनी व्र्वथिा गरेबाट महालेखापरीक्षकको कार्ाित्मक थविन्त्रिामा असर परेको 
अवथिा छ । िसिि सवोच्ि लेखापरीक्षण संथिाको कार्ाित्मक थविन्त्रिामा असर पने कानूनी प्रावधानहरू 
पनुरावलोकन हनुपुदिछ ।  
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पररच्छेद - 5 

भववष्यमा गननपुने सनधार 
 

समग्रमा ववत्तीय सनशासन कायम गन ुसावजुतनक जवाफदेवहिा, पारदर्शिुा र तनष्ठा प्रवर्द्नु गनन ुआवश्यक छ। 
यसका लातग योजना, बजेट, खर् ुव्यवस्थापन, प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण एवं अननगमन र मूल्याङ्कनलगायिका ववत्तीय 
व्यवस्थापनका अवयवहरूमा तनरन्िर सनधारको आवश्यकिा रहन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय िहको सावजुतनक 
ववत्तीय व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र कायसुम्पादनमा सनधार गननपुने ववषयलाई देहायबमोर्जम प्रस्िनि गररएको छ: 

• अथिुन्र, योजना र बजेट व्यवस्थापन  

1. आत्मतनभरु अथिुन्र तनमाणु - नेपालको संववधानले तनदेर्शि गरेको राज्यको आतथकु उदे्दश्य हातसल गन ु
देहायको सनधार गननपुने देर्खन्छ:   

1.1. देशको अथिुन्रको कन ल संरर्नामा कृवष क्षरेको वहस्सा कररब २४  प्रतिशि रहेको र कृवषको 
व्यवसायीकरण हनन नसकेको, मल बीउ अभाव रहेको सन्दभमुा कृवष क्षेरलाई व्यावसावयक र 
आधनतनकीकरण गदै राविय अथिुन्रमा योगदान पनग्ने गरी आवश्यक ववत्तीय रणनीति र स्पष्ट सञ्चालनगि 
कायनुीति लागू गननपुदुछ ।  

1.2. राविय अथिुन्रको ववकासका लातग स्वदेशी लगानी, श्रम, सीप र कच्र्ा पदाथमुा आधाररि राविय 
उद्योगधन्दाको संरक्षण र प्रवर्द्ुन गननपुदुछ । यसका लातग आयाि प्रतिस्थापन र तनयाुि प्रवर्द्नुलाई 
बढावा ददननपदुछ ।  

1.3. राविय वहि अननकूल हनने कन रा सनतनर्िि गरेर मार वैदेर्शक पनुँजी िथा प्रववतध तभत्र्याउने व्यवस्था 
गननपुदुछ।  

1.4. राविय उपभोगको संरर्नामा सनधार गरी बर्िलाई प्रोत्साहन गन ुआवश्यक रणनीति िथा कायनुीति लागू 
गननपुदुछ । यसरी प्राप्त हनने बर्िलाई उत्पादनशील क्षरेमा लगानी गने व्यवस्था गननपुने देर्खन्छ ।  

1.5. राविय उद्योगधन्दा र सामार्जक आतथकु रुपान्िरणमा सकारात्मक योगदान गने लगानीमैरी राजस्व 
नीतिको अवलम्बन गननपुदुछ ।  

1.6. अत्यावश्यक र उच्र् आतथकु िथा सामार्जक प्रतिफल प्राप्त हनने क्षरेमा मार ऋण पररर्ालन गने 
व्यवस्था गननपुदुछ ।     

1.7. वैदेर्शक मनद्रा आजनुको स्रोिमा आशािीि सनधार हनन नसकेको र बढ्दो आयािको अवस्थाले शोधनान्िर 
र्स्थतिमा र्ाप पन ुगएकोले व्यापार घाटालाई कन ल गाहसु््य उत्पादनको वार्छछि सीमातभर राख्न ेगरी 
ववत्तीय िथा मौदद्रक रणनीति लागू गननपुदुछ ।  

1.8. सबै प्रकारका आतथकु वियाकलापहरूको पवहर्ान गने, तिनको ि्याङ्क सङ्कलन गने,  उर्र्ि तनयमनमाफुि ्
सबै प्रकारका औपर्ाररक िथा अनौपर्ाररक आतथकु वियाकलापहरूलाई अथिुन्रको दायरामा ल्याई 
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यसको आधार बहृि ् बनाउन आवश्यक व्यवस्था गननपुदुछ । सावजुतनक, तनजी र सहकारीक्षरेको 
सहभातगिामाफुि ्उपलब्ध साधन र स्रोिको अतधकिम पररर्ालन गरी राविय अथिुन्रलाई आत्म तनभरु 
र सनदृढ बनाउननपदुछ ।    

2. ददगो ववकास लक्ष्य - संघीय, प्रादेर्शक र स्थानीय सरकार िथा तनजी, सहकारी एवं नागररक समाजसमेिको 
संलग्निामा ददगो ववकास लक्ष्य प्रातप्त सम्बन्धमा देहायको सनधार गननपुने देर्खन्छ:  

2.1. िीनै िहका सरकारले ददगो ववकास लक्ष्यलाई आन्िररकीकरण गरी सोलाई योजना, मध्यमकालीन खर् ु
संरर्ना िथा बजेटसुँग आबर्द् गननपुदुछ । लक्ष्य हातसलका लातग िीनै िहका सरकारबीर् समन्वय, 
सहकाय ुर अन्िरसम्बन्ध स्थावपि हनननपदुछ । 

2.2. ददगो ववकास लक्ष्य आफैँ मा अन्िरसम्बर्न्धि रहेका छन ्। उक्त लक्ष्य हातसल गनकुो लातग िीन िहका 
सरकार एवं ववषयगि तनकायबाट हनने योगदान पवहर्ान गरी प्रगतिको मापन, मूल्याङ्कन िथा ववश्लषेण 
गनकुा लातग सूर्कसवहिको डाटा बेस ियार गननपुदुछ । लक्ष्यको कायाुन्वयन िीन िहका सरकारबाट 
हनने हनुँदा सोको ि्याङ्क एवं सूर्ना प्रवाह एवं एकीकृि हनने व्यवस्था तमलाई सम्पूण ुसरकार (होल अफ 
द गभनमेुन्ट) को अवधारणाअननरूप अननगमन मूल्याङ्कन गननपुदुछ । 

2.3. कोतभड-१९ ले कायिुम कायाुन्वयन िथा लक्ष्य हातसलमा पारेको प्रभाव अध्ययन मूल्याङ्कन गरी सोको 
असरलाई सम्बोधन गरी बाुँकी अवतधतभर लक्ष्य हातसल गन ुआवश्यक पने स्रोि व्यवस्थापनका लातग 
सम्बर्द् सबै पक्षसुँग समन्वय र सहकाय ुगननपुदुछ । त्यसैगरी तनधाुररि समयतभर लक्ष्य हातसल गन ु
स्पष्ट काययुोजना ियार गरी कायिुम कायाुन्वयन गननपुदुछ । 

2.4. ददगो ववकास लक्ष्य हातसल गनकुा लातग सरकार, तनजी क्षेर, गैरसरकारी संस्थालगायि सबै पक्षको 
भतूमकालाई प्रभावकारी बनाउन ववशेष व्यवस्था गननपुदुछ । सबै पक्षहरूले स्वातमत्व र अपनत्व तलने 
गरी आवश्यक व्यवस्था गननपुदुछ । 

2.5. ददगो ववकास लक्ष्यको प्रभावकारी कायाुन्वयन गन ुप्रदेश र स्थानीय िहमा समेि आवश्यक नीतिगि, 
कानूनी र संगठनात्कम संरर्ना तनमाुण गननपुदुछ । 

3. बजेट व्यवस्थापन - स्रोि साधनको कन शल बाुँडफाुँट गन ुबजेट तनमाुण, कायाुन्वयन एवं तनयन्रणसुँग 
सम्बर्न्धि वियाकलापमा देहायबमोर्जम सनधार गननपुने देर्खन्छ:   

3.1. बजेट िजनमुा पूव ुनै कायिुम तनददुष्ट गरी सोहीअननसार बजेट ववतनयोजन गननपुनेमा अननमान गन ुसवकने 
प्रयोजनको लातग समेि अथ ुववववध वा अबण्डामा ठूलो बजेट राख्न ेर वषाुन्िमा रकमान्िर गने पररपाटी 
ववद्यमान छ । जसले गदाु ववत्तीय तनयन्रण िथा आतथकु अननशासन वफिलो भएको र वषाुन्िमा भएको 
तनमाुण कायकुो गनणस्िरमा समेि प्रश्न उठेको हनुँदा यस्िो प्रवरृ्त्तमा तनयन्रण गननपुदुछ । 

3.2. राविय बजेट प्रणाली बावहर ववतभन्न प्रकारका कोषहरू खडा गरी संसदीय तनगरानीबेगर खर् ुगरेको जस्िा 
ववषय गि ववगिदेर्ख औलँ्याइुँदै आएकोमा हालका ददनहरूमा प्रदेश सरकार र स्थानीय िहले समेि 
कानून बेगर ववतभन्न कोषहरूको स्थापना गरी सञ्चालन गरेका छन ्। तनयतमि र ववद्यमान संरर्नाबाट 
नै अपेर्क्षि काय ुसम्पादन गरी कोष खडा गरी बजेट प्रणाली बावहरबाट खर् ुगने प्रवरृ्त्तमा सनधार 
गननपुदुछ । 
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3.3. रकमान्िर गदाु प्रर्तलि ववतनयोजन ऐनले िोकेको सीमातभर रहेर मार गननपुदुछ । रकमान्िरको सीमा 
लागू नहनने अननदान संख्यामा ठूलो रकम ववतनयोजन गरी सोबाट अन्य अननदान संख्यामा रकमान्िर गने 
प्रवरृ्त्तलाई तनयन्रण गनन ुआवश्यक देर्खन्छ । 

3.4. प्रातप्तको सनतनर्िििा भएपतछ मार वैदेर्शक सहायिा बजेटमा समावेश गने व्यवस्था गननपुदुछ । साथै 
यथाथमुा खर् ु हनने सनतनर्िििा र मध्यमकालीन खर् ु संरर्नाको आधारमा मार बजेट ववतनयोजन 
गररननपदुछ । 

3.5. सांसद, संसदीय सतमति, सरोकारवालाबीर् हनने पूव ु बजेट छलफललाई पारदशी एवं नतिजामूलक 
बनाउननपदुछ । बजेट िजनमुा, मध्यावतध िथा वावषकु समीक्षा िथा बजेट कायाुन्वयनसम्बन्धी 
पषृ्ठपोषणलाई आगामी बजेट िजनमुा गदा ुउपयोग गननपुदुछ ।  

3.6. पूव ुियारी र्रणमा गननपुने काय ुसम्पन्न नभएका आयोजनामा वजेट ववतनयोजन गने एवं बजेट खर् ुहनन 
नसक्ने अवस्थामा समेि खर्कुो आकारमार बढाउन विज नहनने खािामा राख्न ेवा संघ संस्थाको खािामा 
रकम ट्रान्सफर गने पररपाटीको अन्त्य गननपुदुछ । 

3.7. बजेटले अन्िराुविय िथा राविय पररवेशलाई ववर्ार गरी आइपन ु सक्ने जोर्खमहरूको पवहर्ान एवं 
ववश्लषेण गदै भववष्यमा पने सक्ने आकर्स्मक दावयत्व वा खर्लुाई मध्यनजर गरी बजेट िजनमुा गननपुदुछ।  

3.8. बजेट िजनमुा गदाु नै प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई प्रदान गररने सबै कायिुम र योजना समावेश गननपुने 
र आतथकु वषकुो बीर्मा नयाुँ कायिुमको लातग प्रदेश िथा स्थानीय िहमा सशि ुअननदान हस्िान्िरण 
गने प्रविया बन्द गररननपदुछ ।  

4. आयोजना व्यवस्थापन - आयोजना व्यवस्थापनका ववतभन्न र्रणमा देर्खएका समस्या समाधान गन ु
देहायबमोर्जम सनधार गननपुदुछ: 

4.1. ववतभन्न प्रकारका दबाब िथा प्रभावका आधारमा आयोजना छनौट हनने पररपाटीको अन्त्य गदै खनद विमुान 
मूल्य, लागि लाभ ववश्लषेण, आन्िररक प्रतिफल दर, लागि वफिा ुहनने समयावतध आददको आधारमा 
प्राथतमकीकरण गरी आयोजना बैङ्क ियार गननपुदुछ । आयोजना बैङ्कभन्दा बावहरका आयोजना बजेटमा 
समावेश नगने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गननपुदुछ । 

4.2. आयोजनाको अननगमन र मूल्याङ्कनलाई नतिजामनखी बनाई आयोजना कायाुलय, मन्रालयस्िर, राविय 
योजना आयोग र प्रधानमन्री िथा मर्न्रपररषद्को कायाुलयले आधनतनक ववतधहरू प्रयोगमा ल्याई अननगमन 
मूल्याङ्कन गननपुदुछ । संघ र प्रदेशबाट सञ्चालन हनने आयोजना अननगमन गन ुआयोजना व्यवस्थापन 
सूर्ना प्रणाली िजनमुा गरी कायाुन्वयनमा ल्याउननपदुछ । आयोजना सम्पन्न भएपतछ लागि प्रतिफल 
दरहरूको अवस्था मूल्याङ्कन एवं अननगमन गने व्यवस्था हनननपदुछ । 

4.3. आयोजनाको नेितृ्व र कमरु्ारीहरूको कायसुम्पादनलाई नतिजामनखी िनल्याउन काय ुसम्पादन करार गरी 
आयोजना अवतधभर आयोजना प्रमनख सरुवा नगने नीति अवलम्बन गदै काय ुसम्पादनलाई वरृ्त्त ववकाससुँग 
आबर्द् गरी उत्तरदावयत्व वहन गननपुने संस्कृतिको ववकास गननपुदुछ । आयोजना व्यवस्थापनसम्बन्धी 
क्षमिा अतभववृर्द् गन ुसवटुवफकेसन कोसहुरू सञ्चालन गननपुदुछ ।  
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4.4. तनर्िि सूर्क र मापदण्डको आधारमा राविय गौरवका आयोजना घोषणा गने िथा िोवकएको समय र 

लागिमा दक्षिापूवकु आयोजना कायाुन्वयन गननपुदुछ । यस्िा आयोजना कायाुन्वयनका लातग उपयनक्त 
अननगमन संयन्रसवहिको छन टै्ट कानूनी व्यवस्था गरी कायाुन्वयनमा ल्याउननपदुछ । 

4.5. जग्गाको मूल्याङ्कन वस्िनतनष्ठ नहनुँदा क्षतिपूति ुभ नक्तानी सम्बन्धमा वववाद उत्पन्न हनने र न्यायालयमा मनद्दा 
दायरसमेि गने प्रवरृ्त्तले आयोजना कायाुन्वयनमा समस्या परेको देर्खन्छ । आयोजनाहरूको लातग 
आवश्यक जग्गा प्रातप्त र क्षतिपूति ुवविरणको कायलुाई सरलीकृि, वैज्ञातनक र व्यवर्स्थि गन ुउपयनक्त 
कानूनी व्यवस्था गननपुदुछ ।   

4.6. पयाुप्त अध्ययन र स्थलगि अवलोकन बेगर ड्रइङ तडजाइन ियार गरेको कारण तनमाुण र्रणमा 
आयोजनाको ड्रइङ तडजाइन पररविनु गननपुने अवस्था तसजनुा भइरहेकोले पयापु्त अध्ययन बेगर 
आयोजनाको तडजाइन ियार गने प्राववतधक िथा परामशदुािालाई र्जम्मेवार बनाउननपदुछ ।  

4.7. एउटै प्रकृतिका आयोजनाहरू ववतभन्न तनकाय िथा सरकारबाट कायाुन्वयन भैरहेको िथा आयोजना 
कायाुन्वयनको लातग अन्िरसम्बर्न्धि रहेका सडक, ववद्यनि, टेतलफोन, तसुँर्ाइ, खानेपानी, वन जस्िा 
तनकायहरूबीर् समन्वयका आधारमा आयोजना कायाुन्वयन गननपुदुछ ।   

4.8. तनमाुणका लातग आवश्यक पने जनशर्क्त, हेभी मेतसन, उपकरणहरू, तनमाुण सामग्रीको उपलब्धिा र 
व्यावसावयकिा समेिलाई मध्यनजर राख्दै राविय तनमाुण क्षमिा ववश्लषेण गरी राविय आवश्यकिासुँग 
िादात्म्यिा हनने गरी तनमाुण क्षमिा अतभववृर्द् गननपुदुछ । 

• स्रोि व्यवस्थापन 

5. वैदेर्शक सहायिा - वैदेर्शक सहायिा पररर्ालन गने िथा सो सहायिालाई राविय बजेट र प्रतिवेदन 
प्रणालीतभर ल्याउने िथा नतिजामा आधाररि बनाउने सम्बन्धमा देहायबमोर्जमका सनधार गननपुने देर्खन्छ: 

5.1. रािको खर् ुआवश्यकिा र उपलब्ध राविय स्रोिबाट नपनग हनने अवस्थामा राविय वहि र प्राथतमकिालाई 
आधार बनाउुँदै वैदेर्शक सहायिा तलने प्रवियालाई थप पारदशी बनाउुँदै प्राप्त हनने वैदेर्शक सहायिालाई 
राविय बजेट प्रणाली र सर्ञ्चि कोषमाफुि ्पररर्ालन गननपुदुछ ।   

5.2. राविय वहिअननकूल उत्पादन र उत्पादकत्व ववृर्द् हनने, रोजगारी तसजनुा हनने, आयाि प्रतिस्थापन र तनयाुि 
प्रवरु्द्न हनने िथा उच्र् प्रतिफल प्राप्त हनने र आत्मतनभरु अथिुन्र तनमाुणमा योगदान गने क्षेर वा 
आयोजनाहरूको लातग मार ववदेशी सहायिा पररर्ालन गननपुदुछ । 

5.3. वैदेर्शक सहायिा पररर्ालन कायमुा संलग्न हनने जनशर्क्तको ज्ञान, सीप एवं दक्षिा अतभववृर्द् गने िथा संस्थागि 
संरर्नाहरूलाई सबल बनाउने र संलग्न संस्थाहरूबीर् समन्वय गननपुदुछ । ।   

5.4. शिसुवहिको वैदेर्शक सहायिा सकेसम्म स्वीकार नगने नीति अर्ख्ियार गननपुदुछ । आयोजना र 
कायिुममा आधाररि बहनक्षेर िथा बहनतनकायमा छररएको सहयोगभन्दा राविय बजेट सहयोगमा प्राप्त हनने 
वैदेर्शक सहायिा प्रातप्तमा जोड ददननपदुछ । 
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5.5. ववकास सहायिाको प्रतिबर्द्िा र यथाथ ु प्रातप्त एवं प्रातप्त र उपयोगबीर् ठूलो अन्िर देर्खएकाले 
प्रतिवर्द्िाअननसार ववकास सहायिा प्राप्त गन ुएवं प्राप्त भए अननसार सहायिा उपयोग गनेिफु वियाशील 
हनननपदुछ ।  

5.6. राविय िथा अन्िराुविय गैरसरकारी संस्थाहरूमाफुि ्पररर्ालन हनने वैदेर्शक सहायिालाई पारदशी र 
जवाफदेही बनाउन अननगमन संयन्रको ववकास गने िथा सरकारी संरर्नामाफुि ्सहायिा पररर्ालन गने 
व्यवस्था गननपुदुछ।  

5.7. वैदेर्शक सहायिामा सञ्चातलि आयोजनामा समयमा शोधभनाु नभएको कारणले राज्यले प्राप्त गननपुने अननदान 
गनमाउननपने र सरकारी स्रोििफु र्ाप पन ुजाने भएकोले समयमै शोधभनाु प्राप्त गन ुथप प्रयास हनननपदुछ । 
प्रदेश िथा स्थानीयिहले खर् ुगरेका वैदेर्शक सहायिाको संघीय सरकारमा प्रतिवेदन गने र समयमै शोधभनाु 
माग गने उपयनक्त व्यवस्था तमलाउननपदुछ । 

5.8. अन्िराुविय ववकास सहायिा पररर्ालन सम्बन्धमा सबै सरोकारवालाहरूबीर् एकरूपिा कायम गन ुर राविय 
प्राथतमकिाका आधारमा सहायिा पररर्ालन गन ुकायसुञ्चालन तनदेर्शका बनाई लागू गननपुदुछ । 

6. राजस्व पररर्ालन - आयकर, मूल्य अतभववृर्द् कर, भन्सार, अन्ि:शनल्कलगायि गैरकर राजस्व सङ्कलन 
एवं प्रशासनलाई व्यवर्स्थि गन ुदेहायबमोर्जमका सनधार गननपुदुछ: 

6.1. अथिुन्रका ववतभन्न क्षरेहरू र व्यवसायको पररवतििु स्वरूपसमेिको गहन अध्ययन गरी सबै क्षेर र 
व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउननपदुछ । खासगरी अनौपर्ाररक अथिुन्रलाई करको दायरामा 
ल्याई राजस्व पररर्ालनमा दक्षिा अतभववृर्द् गन ुअन्य सरकारी र तनयमनकारी तनकायसुँग सघन समन्वय 
एवं सूर्नाको अन्िरआबर्द्िा गननपुदुछ ।  

6.2. आतथकु ऐन, ववशेष ऐन, तनयम, आदेश वा ऋण अननदान सहायिा सम्झौिाअन्िगिु प्रदान गररएको राजस्व 
छनट िोवकएको शि ुिथा प्रयोजनमा सदनपयोग भएको सनतनर्िि गननपुदुछ । आतथकु ऐनको द्रष्टव्यबाट 
राजस्व छनट ददने पररपाटी उपर तनयन्रण गररननपदुछ । समग्र राजस्व छनटबाट गनम्ने राजस्वको एकीकृि 
रकमगि वववरण र सो छनटबाट अपेक्षा प्राप्त उपलर्ब्धलाई संसदमा पेस गने व्यवस्था गननपुदुछ।  

6.3. कर असनली सम्बन्धमा ववतभन्न कानूनमा व्यवस्था भएका िररका, ववतध र प्रविया अपनाइ राजस्व बक्यौिा 
असनली गननपुदुछ । समयमा कर वववरण नबनझाउने, समयमा कर नतिरी बक्यौिा राख्न ेकरदािाहरूलाई 
पतछल्ला वषमुा छनट सनववधा ददने पररपाटीलाई अन्त्य गररननपदुछ ।  

6.4. कराधारलाई ददगो र मजबनि गन ुआयािमा आधाररि राजस्वको वहस्सालाई घटाउुँदै आन्िररक राजस्वका 
क्षेरहरूको पवहर्ान र ववस्िारमा ध्यान ददननपदुछ ।   

6.5. भन्सारमा मालवस्िनको घोषणा, वगीकरण र मूल्याङ्कनलाई यथाथपुरक र कारोबार मूल्यमा आधाररि 
बनाउन अन्िदेशीय भन्सार प्रशासनसुँग ववद्यनिीय सूर्ना आदान प्रदान गने एवं भन्सार दरबन्दी 
व्याख्यालाई थप स्पष्ट गननपुदुछ । 

6.6. सामार्जक संजाल, सोतसयल तमतडया, भर् नअुल तमवटङ्ग प्लेटफम,ु अनलाइन व्यवसायलगायि भौगोतलक 
सीमाववहीन स्वरूपले हनने ववद्यनिीय कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउननपदुछ ।  
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6.7. एकीकृि कर प्रणालीलाई सबल र सनरर्क्षि बनाउुँदै जोर्खमका आधारमा कर परीक्षण गने पर्द्तिलाई 
सनदृढीकरण गररननपदुछ । कर परीक्षणकायलुाई थप स्वच्छ, तमिव्ययी र दक्ष बनाउन कर परीक्षणको 
िममा सम्पादन गररने करदािासुँग सूर्ना वववरण माग गने, जवाफ तलनेलगायिका वियाकलापहरू र 
कर तनधाुरण पिाि ्ियार गररने प्रतिवेदनहरूसमेि यसै प्रणालीमा आबर्द् गननपुदुछ । करपरीक्षणको 
अतिररक्त तनयतमिरूपमा पेस भएका कर वववरणहरू योजनाबर्द् िवरले अननगमन गने र अस्वाभाववक 
देर्खएमा शोधखोज एवं कर तनधाुरण गन ुसक्ने व्यवस्था हनननपदुछ । 

6.8. राजस्विफुको आतथकु वववरण स्वर्ातलि रूपमा ियार हनने र बक्यौिा असनलीलगायिका वववरणहरू स्वर्ातलि 
रूपमा तभडान हनने गरी सूर्ना प्रववतधमा आधाररि एकीकृि कर प्रणाली र राजस्व व्यवस्थापन सूर्ना 
प्रणालीका सूर्ना एक आपसमा तभडान हनने व्यवस्था गननपुदुछ ।  

6.9. अननसन्धानात्मक परीक्षण बढाउुँदै कर परीक्षणमा कृतरम बौवर्द्किाको प्रयोग गननपुदुछ । साथै कर 
परीक्षण प्रणालीलाई फेसलेस बनाउन प्रयास गननपुदुछ । 

6.10. राजस्व प्रशासनमा संलग्न जनशर्क्तको सेवा प्रवेशको लातग ववर्शवष्टकृि योग्यिा कायम गने एवं 
कमरु्ारीको क्षमिा ववकास कायिुम सञ्चालन गननपुदुछ । कर तनधाुरणको अननगमन, आन्िररक एवं 
समकक्षी पननरावलोकनमाफुि ्सही कर तनधाुरण हनने पर्द्तिको अवलम्बन गननपुने देर्खन्छ ।  

6.11. करदािाहरूले प्रयोग गने तबतलङ्ग प्रणालीमा ववभाग िथा कायाुलयहरूको पहनुँर् बढाई केन्द्रीय बीजक 
अननगमन प्रणालीलाई सबै करदािासम्म लागू गननपुदुछ । साथै बजार अननगमनलाई प्रभावकारी 
बनाउननपदुछ । 

6.12. करदािाको िफुबाट आय वववरण प्रमाणीकरण गने लेखापरीक्षकले न्यूनिम रूपमा परीक्षण गरी प्रमार्णि 
गननपुने ववषय तनधाुरण गरी सोको पालना नगने लेखापरीक्षकलाई कारबाही गने व्यवस्था हनननपदुछ । 

6.13. भन्सारमा हनने न्यून मूल्याङ्कन, घर जग्गाको खररद तबिीमा हनने मूल्याङ्कन, बजारमा वस्िन िथा सेवा तबिी 
वविरणमा हनने न्यून बीजकीकरण र घर जग्गा बहालमा हनने न्यून आय घोषणालाई तनरुत्साहन गन ु
सम्बर्द् सबै तनकायसुँगको सूर्ना आदनप्रदान गने र बजारको अननगमनलाई प्रभावकारी बनाउननपदुछ ।  

6.14. उद्योग, व्यापार, पेशा, व्यवसाय, संस्था दिाु गने िथा तनयमन गने तनकायहरू र कर प्रशासनबीर् ववद्यनिीय 
माध्यमबाट सूर्ना प्राप्त गरी कर सूर्ना सञ्जाल स्थापना गननपुदुछ । 

6.15. कर तनधाुरणसम्बन्धी वववादलाई समयमै तनरूपण िथा समाधान गने सम्बन्धमा अध्ययन गरी 
आवश्यकिा र असल अभ्याससमेि ववर्ार गरी उपयनक्त कानूनी र संरर्नागि व्यवस्था गननपुदुछ । 

6.16. सम्बर्द् पक्षहरू बीर् मूल्य हस्िान्िरण (ट्रान्सफर प्राइतसङ्ग), आयको खण्डीकरण र कर मनर्क्त योजनाको 
प्रबन्ध हनने कायलुाई रोकथाम गरी आम्स ु लेन्थ तसर्द्ान्िअननरूप सही करारोपणका लातग ववदेशी 
तनकायबाट सूर्ना आदान प्रदान गन ुअन्िराुविय संघ संस्थाहरूसुँग समन्वय र सहकाय ुगने व्यवस्था 
तमलाउननपदुछ । 
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6.17. उत्पादनमूलक उद्योगहरूले कच्र्ा पदाथकुो प्रतिलर्व्ध दर, नोक्सानी िथा जिी दाबी जस्िा ववषयहरूलाई 
यथाथपुरक बनाउन क्षेरगि ववषयहरूको अध्ययन गरी सम्बर्न्धि तनयमानकारी तनकायसुँग समेि 
समन्वय गरी खास मापदण्ड िय गरी राजस्व पररर्ालनमा सनधार गननपुदुछ ।   

6.18. गैरकर राजस्वलाई लागि प्रभावी बनाई सेवाप्रवाह, लागि, सनववधा, प्रववतधको उपयोग र समयसमेिलाई 
ध्यान ददई समयाननकूल पननरावलोकन गननपुदुछ । 

7. सावजुतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपयोग - सावजुतनक तनकायको स्वातमत्वमा रहेका सम्पर्त्तको अतभलेख, 
संरक्षण र उपयोगमा देहायबमोर्जमका सनधार गननपुने देर्खन्छ 

7.1. ऐतिहातसक, धातमकु, सांस्कृतिक िथा पनरािार्त्वक महत्वका सम्पदाहरूको संरक्षण िथा उपयोग र 
सरकारी सावजुतनक तनकाय एवं ववश्वववद्यालयको स्वातमत्वमा रहेका सावजुतनक जग्गाजतमनको अतििमण 
हटाई संरक्षण गररननपदुछ । 

7.2. सम्भव भएसम्म सावजुतनक खररद ऐन, २०६३ ले व्यवस्था गरेको बाई ब्याक मेथड खररद ववतध प्रयोग 
गरी सरकारी सवारीसाधनलगायिका पनराना सम्पर्त्त व्यवस्थापन गने र सम्भव नभए तललाम तबिी वा 
नष्ट गने प्रवियालाई प्राथमवकिाका साथ कायाुन्वयन गररननपदुछ ।      

7.3. सावजुतनक सम्पर्त्त व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी ववद्यनिीय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाई स्थानीय 
िहसम्म लागू गरी परम्परागि कागजािमा आधाररि सम्पर्त्त व्यवस्थापन प्रणालीलाई पूण ुरूपमा ववस्थापन 
गररननपदुछ । 

7.4. सरकारी जग्गा िथा वन क्षरेको तलज, भोगातधकार ददने िथा खानी उत्खनन्लगायि प्राकृतिक स्रोि 
साधनको उपयोगलाई व्यवर्स्थि गन ुस्पष्ट मापदण्ड ियार गरी सोको समनर्र्ि उपयोग र प्रतिफल प्राप्त 
हनने ढङ्गले व्यवस्थापन एवं अननगमन गननपुदुछ । 

7.5. राविय महत्वका अतभलेख, नक्सा, सर्न्ध सम्झौिा िथा ऐतिहातसक दस्िावेजहरूलाई महत्वपूणु सम्पर्त्तको 
रूपमा तलएर तडर्जटाइजेसन गरी सनरर्क्षि गने र त्यस्िा कागजािहरूलाई पाण्डनतलवपको रूपमा 
दीघकुालसम्म रहने गरी कागजी रूपमै पतन सनरर्क्षि रहने गरी व्यवस्थापन गननपुदुछ । 

7.6. सावजुतनक प्रयोगको लातग अतधग्रहण गररएका जग्गा जतमनको संरक्षण र उपयोग उदे्दश्यबमोर्जम भए 
नभएको तनयमन गररननपदुछ । 

• खर् ुव्यवस्थापन 

8. खर् ुतनयन्रणः अननत्पादक खर् ुतनयन्रण गरी अतधक प्रतिफल प्राप्त हनने गरी खर् ुव्यवस्थापन गन ुदेहाय 
बमोर्जम गननपुने देर्खन्छ: 

8.1. सावजुतनक खर्कुो कन शलिापूवकु व्यवस्थापन गन ु र्ालन खर्लुाई वार्छछि सीमातभर राख्न े प्रयास 
हनननपदुछ। सावजुतनक ऋणलाई तनर्िि सीमामा राख्न ेर खर्लुाई प्रतिफलसुँग आबर्द् गरी व्यवस्थापन 
गननपुदुछ ।  
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8.2. मन्रालय िथा ववभागबाट हननसक्ने कायकुा लातग कोष, पररषद, आयोग, बोडजुस्िा संस्था खडा 
गररएकोमा खारेज गने, गाभ्ने िथा प्रदेश र स्थानीय िहलाई िोवकएको कामको लातग संघीय सरकारको 
संरर्ना स्थापना गने काय ुरोवकननपदुछ । साथै िीनै िहका सरकारसुँग सम्बर्न्धि मन्रालय, ववभाग  

िथा कायाुलय िहका सरकारी संयन्रलाई र् नस्ि र प्रभावकारी बनाउन संगठनात्मक सनधार गननपुदुछ ।  

8.3. आतथकु कायवुवतध िथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन, २०७६ िथा तनयमावली २०७७ बमोर्जम स्वीकृि 
बजेट, कायिुम र उपलब्ध स्रोि समेिको आधारमा उच्र् प्रतिफल र गनणस्िर कायम हनने गरी खर् ु
गन ु िथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व, र्जम्मेवारी र जवाफदेवहिा वहन गने व्यवस्थाको प्रभावकारी िवरले 
कायाुन्वयन गननपुदुछ ।  

8.4. ववश्वव्यापी रूपमा फैतलएको कोतभड-१९ को महामारीको कारणले मनलनकको अथिुन्र र सरकारी राजस्व 
आम्दानीमा ठूलो असर परेको छ । यस सन्दभमुा अननत्पादक खर् ुतनयन्रण गन ुसावजुतनक खर्मुा तमिव्यवयिा 
र प्रभावकाररिा कायम गने सम्बन्धी नीतिगि मागदुशनुलाई कडाइका साथ लागू गने, महंगो सवारीसाधन 
खररद नगने, ववववध खर् ुतनयन्रण गने, बैठक, सभा सम्मेलन, भेला, वावषकुोत्सव, ववदेश भ्रमणलगायिमा हनने 
खर्मुा तनयन्रण हनननपदुछ ।  

8.5. सरकारी कायाुलय वा कमरु्ारीले प्रयोग गने भवन, अवफस कोठा, फतनरु्र, उपकरण िथा सवारीसाधन 
सम्बन्धमा कायाुलयको आवश्यकिा, कमरु्ारी संख्या, कमरु्ारीको स्िरसमेिलाई मध्यनजर गदै मापदण्ड 
तनधाुरण गरी प्रभावकारी रूपमा कायाुन्वयन गररननपदुछ ।  

8.6. ववद्यालय र ववश्वववद्यालयका र्शक्षकहरू िथा स्थानीय िहका कमरु्ारीहरूको लातग समेि योगदानमा 
आधाररि तनवतृ्तभरण प्रणाली लागू गननपुदुछ ।  

8.7. कायाुलय सञ्चालनका लातग आवश्यक पने प्रशासतनक बजेट र्ालन बजेटमा ववतनयोजन गरी तनमाुण 
कायकुो कर्न्टन्जेन्सीबाट प्रशासतनक खर् ुगने पररपाटीको अन्त्य गननपुदुछ ।  

8.8. परामश ुसेवामा अत्यतधक खर् ुभइरहेको पररप्रके्षमा आयोजनाको ड्रइङ तडजाइन, लागि अननमान ियारी, 
सवेक्षण, ववत्तीय वववरण ियारी जस्िा काय ुववभागीय जनशर्क्तबाट गराई वाह्य परामशदुािाबाट गराउने 
पररपाटीको अन्त्य गररननपदुछ ।   

9. सावजुतनक खररद व्यवस्थापन - सावजुतनक खररद प्रवियालाई प्रतिस्पधी, स्वच्छ, जवाफदेही, पारदशी, 
तमिव्ययी र गनणस्िरीय बनाउन देहायबमोर्जमको सनधार गननपुने देर्खन्छ: 

9.1. खररद कानूनमा व्यवस्था भएबमोर्जम मालसामान, तनमाुण काय ुर सेवाको आवश्यकिा पवहर्ान, खररद 
गनरु योजना िथा वावषकु खररद योजना ियारी गररननपदुछ । योग्यिाको आधार र स्पेर्शवफकेशन ियार 
गदाु केही तनमाुण व्यवसायी, आपूतिकुिाु र परामशदुािालाई मार अननकूल हनने गरी ियार गने, एउटै 
प्रकृतिको काममा समेि लागि अननमान टनक्र्याई सोझै खररद गने, पूवाुननमान गन ुसवकने अवस्थामा पतन 
लागि अननमान यथाथपुरक िवरले ियार नगरी भेररएसनबाट काय ुथप गने कायमुा तनयन्रण गननपुदुछ । 

9.2. सावजुतनक खररद तनयमावलीमा उर्ल्लर्खि सीमाभन्दा बढीको काम टनिाटनिा पारी उपभोक्ता सतमतिलाई 
ददने, उपभोक्ता सतमतिहरूले तनमाुण व्यवसायीबाट काम गराउने र बोलपरबाट खररद गननपुने सामान 
समेि उपभोक्ता सतमतिबाट सोझै खररद गरेको देर्खुँदा यस्िा पररपाटी उपर कडाइका साथ तनयन्रण 
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गननपुदुछ । जवटल प्रकृतिका मेतसन प्रयोग गननपुने काम उपभोक्ता सतमतिबाट गराउनन हनुँदैन । सरकारी 
कोषबाट भ नक्तानी तलने गरी उपभोक्ता सतमतिले गने काममा सावजुतनक खररद कानूनको पालना हनननपने 
र लेखापरीक्षण सम्बन्धमा अतनवाय ुव्यवस्था हनननपदुछ । 

9.3. ववस्ििृ पररयोजना प्रतिवेदन ियारी, जग्गा प्रातप्त, रुख कटान, ववद्यनि पोलको स्थानान्िरण, वािावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्कन  र सरोकारवालासुँग समन्वयलगायिका सबै पूव ुियारीका काय ुगरेपिाि मार खररद 
व्यवस्थापनको काय ुगननपुदुछ । 

9.4. नेपालभरको तनमाुण व्यवसायीले सम्पादन गरररहेका ठेक्काको वववरण खनल्ने खररद व्यवस्थापन सूर्ना प्रणालीको 
ववकास गरी तनमाुण व्यवसायीको स्रोि साधन पररर्ालनको आवतधक मूल्याङ्कन हनने व्यवस्था गने र त्यस्िा 
व्यवसायीको काय ुसंलग्निा एवं प्रगति र स्वातमत्वमा रहेका उपकरण, र्ालन पनुँजी, दक्ष जनशर्क्त, अननभव र 
व्यवस्थापकीय क्षमिाको आधारमा तनमाुण व्यवसायीले गनसुक्ने कामको अतधकिम सीमा तनधारुण गने नीति 
तलननपदुछ । 

9.5. सावजुतनक खररद प्रणालीको र्रणहरू र कायपु्रविया व्यवर्स्थि गन ु सावजुतनक खररद अननगमन 
कायाुलयले तनदेर्शका जारी गननपुदुछ । उक्त तनदेर्शकामा खररदका नवीनिम मोडातलटीहरू जस्िै 
सावजुतनक तनजी साझेदारी, तनमाुण स्वातमत्व सञ्चालन हस्िान्िरण (बनट), इर्न्जतनयररङ प्रोक्योरमेण्ट 
कन्ट्रयाक्ट एवं सञ्चालन िथा ववत्तीय तलजको प्रस्िाव आह्वान एवं मूल्याङ्कन प्रवियासमेि समावेश 
गररननपदुछ । 

9.6. बोलपरमा अत्यतधक न्यून दर कबोल गरेको कारण कामको गनणस्िरमा समस्या देर्खएको एवं ठेक्का 
अधनरो छाडने प्रवरृ्त्त बढ्दै गएकोले सोलाई तनराकरण गन ु न्यूनिम र अतधकिम कबोल गनेको 
बोलपरलाई हटाई बाुँकी बोलपरको कबोल अङ्कलाई औसि गदाु हनने रकमसुँग नर्जक कबोल अङ्क 
रहेको बोलपर स्वीकृि गने कानूनी व्यवस्था हनननपदुछ ।    

9.7. प्रदेश िथा स्थानीय िहले सावजुतनक खररदको कानूनी व्यवस्था गदाु विमुान सावजुतनक खररद ऐनले 
अननसरण गरेका तसर्द्ान्ि र मान्यिामा प्रतिकूल नहनने व्यवस्था तमलाउननपदुछ । सावजुतनक खररद 
अननगमन कायाुलयले जारी गरेका बोलपरसम्बन्धी कागजािहरू प्रदेश र स्थानीय िहले समेि कायाुन्वयन 
गननपुदुछ । 

9.8. बोलपर वा प्रस्िाव मूल्याङ्कनबाट छनौट भएका आपूतिकुिाुहरूको कबोल मूल्यमा देशभरका सबै 
कायाुलयहरूले संरर्नात्मक करार सम्झौिा गरी िोवकएको मूल्यमा खररद गन ुसक्ने व्यवस्था गननपुदुछ। 

9.9. ववद्यनिीय खररद प्रणाली अतनवाय ुरूपमा लागू गरी दाि ृतनकाय िथा रािबाट गररने खररदमा समेि सो 
प्रणाली प्रयोग गने व्यवस्था तमलाउननपदुछ । ठेक्काको कायाुन्वयन र भ नक्तानीमा समेि उक्त प्रणाली 
प्रयोग गने व्यवस्था तमलाउननपदुछ ।  

9.10. खररद एक प्राववतधक ववषय भएकोले सावजुतनक खररद प्रवियामा संलग्न हनने कमरु्ाररको दक्षिा ववृर्द् 
गररननपदुछ । 
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9.11. खररद प्रवियामा हनने वढलाइलाई न्यून गन ुबजेट सनतनर्िििाको आधारमा खररद पूवकुा वियाकलापहरू 
जस्िै मानव संसाधनको ियारी, कायसु्थल ियारी, ड्रइङ/तडजाइन िथा लागि अननमान ियारी, बोलपर 
कागजाि, सूर्ना प्रकाशन जस्िा कायहुरू समयमै गररननपदुछ ।  

9.12. भेररएसन पिाि ्काय ुसम्पादन जमानिको रकम थप गने वा नगने िथा भेररएसन जारी गदाु प्रतिशिको 
आधारमा स्वीकृि गने अतधकारी िोवकएको भए पतन प्रतिशि तनधाुरण लागि अननमान वा सम्झौिा 
रकमका आधारमा गने सम्बन्धमा अन्यौलिा रहेकोले कानूनी स्पष्टिा हनननपदुछ । 

9.13. स्वदेशी वा ववदेशी फमसंुग ज्वाइन्ट भेन्र्र गरी तनमाुण काय ुगनकुो लातग छनौट हनने िर कम अननभव 
भएको वा स्वदेशी फममुार संलग्न भई तनमाुण काय ुगने प्रवरृ्त्तलाई तनयन्रण गन ुज्वाइन्ट भेन्र्र 
सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गननपुदुछ । साथै एक प्रयोजनका लातग खडा गररएको ज्वाइन्ट भेन्र्रले तनरन्िर 
काय ुगने व्यवस्था अन्त्य गननपुदुछ । 

9.14. सावजुतनक खररद ऐन, २०६३ िथा तनयमावली, २०६४ मा ववतभन्न शे्रणीका पदातधकारीलाई खररदसंग 
सम्बर्न्धि काय ुगने अतधकार ददएको छ । प्रदेश िथा स्थानीय िहमा सोबमोर्जमका पदातधकारीहरू 
नहनने भएकाले अन्यौल रहेको छ । तनकायको प्रकृतिअननसार अतधकार सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था 
गननपुदुछ ।  

10. अननदान - कृवष, उद्योग िथा सेवा क्षेरलाई प्रोत्साहन गन ुअननदान ददने र कमजोर वगलुाई सहायिा ददने 
पररपाटीलाई व्यवर्स्थि गन ुतनम्नाननसार सनधार गननपुने देर्खन्छ : 

10.1. अननदान िथा सहायिा उपलब्ध गराउने काय ुआवश्यकिामा आधाररि हनननपदुछ । अननदान िथा सहायिा 
प्रदान गदाु राजस्व आम्दानी हनने, उत्पादकत्व ववृर्द् गने, क्षमिा ववकास हनने, रोजगारी तसजनुा हनने, पनुँजी 
तनमाुण हनने, सामार्जक आतथकु रुपान्िरण हनने, व्यावसावयक दक्षिा अतभववृर्द् हनने जस्िा पक्षमा ध्यान ददई 
सोको उपलर्ब्ध सनतनर्िि हनने व्यवस्था तमलाउननपदुछ । विमुानमा रहेको आगि (इन्पनट) मा अननदान 
ददने पररपाटीलाई अन्त्य गरी नतिजामा आधाररि अननदान प्रदान गने व्यवस्था कायाुन्वयन गननपुदुछ । 

10.2. िीनै िहका सरकारबाट अननदान र सहायिा वविरण गने पररपाटीमा बढोत्तरी भएको अवस्थालाई 
मध्यनजर गरी अननदान र सहायिा वविरणका लातग स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हनननपदुछ । 

10.3. अननदान िथा सहायिामा संघ, प्रदेश र स्थानीय िहबाट दोहोरोपना नहनने, लाभग्राही छनौट पारदशी हनने, 
उपभोगका लातग अननदान िथा सहायिा प्रदान नगने, सधै एउटै लाभग्राही लाभार्न्वि नहनने, अननदानबाट 
व्यर्क्त ववशेषले भन्दा समनदायले लाभ तलने, लागि सहभातगिाका आधारमा मार अननदान प्रदान गने 

जस्िा ववषयलाई ध्यान ददई सोको लातग वस्िनगि मापदण्ड िथा ववतध िय गननपुदुछ । अननदान र 
सहायिाको वववरण सावजुतनक गरी यसलाई पारदशी, तमिव्ययी र जवाफदेही बनाउननपदुछ । 

10.4. अननदान िथा सहायिा उपयोगको तनरन्िर अननगमन गननपुदुछ ।अननदानबाट उत्पादन िथा उत्पादकत्वमा 
योगदान पनगेको र जनिाको जीवनस्िरमा सकारात्मक पररविनु आए नआएको सन्दभमुा मूल्याङ्कन 
गननपुदुछ । अननगमन िथा मूल्याङ्कनको नतिजाका आधारमा अननदान कायिुम र कायवुवतधमा सनधार 
गननपुदुछ । 
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10.5. नेपाल सरकारले प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई र प्रदेश सरकारले स्थानीय िहलाई अननदान उपलब्ध 
गराउुँदा उक्त िहको खर्कुो आवश्यकिा िथा राजस्व क्षमिाका आधारमा उपलब्ध गराइने ववत्तीय 
समानीकरणको वहस्सा ववृर्द् गने र सशि,ु समपूरक र ववशेष अननदानको वहस्सा कम गदै जाननपदुछ । 
आन्िररक आयबाट आत्मतनभरु हनने स्थानीयिहलाई समेि समानरूपमा अननदान ददने पररपाटी 
पननरावलोकन गननपुदुछ ।  

• सेवा प्रवाह 

11. सावजुतनक सेवा प्रवाह - सावजुतनक तनकायले उपलब्ध स्रोि साधनको अतधकिम उपयोग गरी सेवा 
प्रवाहलाई तमिव्ययी, प्रभावकारी र दक्षिापूवकु सञ्चालन गन ुदेहायबमोर्जमका सनधार गननपुदुछ:  

11.1. सेवा प्रवाहको समय, दूरी र लागि घटाउने िथा त्यस्िो सेवा प्रवाहलाई सनरर्क्षि, भरपदो र ददगो बनाउन 
ववद्यनिीय िथा मोबाइल गभनेन्ससुँग आबर्द् गरी सेवा प्रवाह गने व्यवस्था तमलाउननपदुछ । 

11.2. सेवाग्राहीसुँगको प्रत्यक्ष सम्पकुका कारण सेवा प्रवाहमा हनने अतनयतमििा, वढलासनस्िी, मोलावहजा, 
व्यर्क्तगि सम्बन्धका आधारमा प्राथतमकिा र अतधकारको दनरुपयोगलगायिका गलि वियाकलाप 
तनयन्रणका लातग ववद्यनिीय शासनको अवधारणाअननरूप सूर्ना प्रववतध प्रणालीमा आधाररि कागजरवहि 
एवं फेसलेस सेवा प्रवाह गननपुदुछ ।  

11.3. सेवा प्रवाहमा संलग्न पदातधकारी र जनशर्क्तको ववद्यमान घनमाउरो उत्तरदावयत्व प्रणाली अन्ि गरी 
सेवाग्राहीप्रति सीधै उत्तरदायी र जवाफदेही हनननपने प्रणाली लागू गननपुदुछ । यसका लातग गननासो 
व्यवस्थापनमा सामार्जक सञ्जाल र ववद्यनिीय माध्यमको प्रयोग गरी अननगमन मूल्याङ्कन प्रणालीलाई 
व्यावहाररक रूपमा कायाुन्वयन गननपुदुछ ।  

11.4. क्षतिपूतिसुवहिको नागररक बडापर राखी सोबमोर्जम सावजुतनक तनकायले सेवाप्रवाह गरे नगरेको, समयमै 
सेवा प्रवाह नगरेकोमा सेवाग्राहीलाई क्षतिपूति ु ददने व्यवस्था लागू भए नभएको सम्बन्धमा प्रभावकारी 
अननगमन हनननपदुछ । 

11.5. सावजुतनक परीक्षण, सामार्जक परीक्षण, सावजुतनक सनननवाइ, सेवाग्राही सन्िनवष्ट सवेक्षण, परकार 
सम्मेलनका माध्यमबाट सावजुतनक सेवाका सम्बन्धमा पषृ्ठपोषण तलई सेवा प्रवाह सनदृढीकरण गननपुदुछ।  

11.6. सामार्जक सनरक्षा कायिुम खण्डीकृि रूपमा ववतभन्न तनकायबाट सञ्चातलि भएकोले सोलाई तनराकरण 
गन ुसामार्जक सनरक्षासम्बन्धी एकीकृि नीति ियार गरी एक सामार्जक सनरक्षा समन्वय एकाइ स्थापना 
गरी सोमाफुि ्सम्पूण ुसामार्जक सनरक्षासम्बन्धी कायिुमहरू सञ्चालन गने व्यवस्था तमलाउननपदुछ।  

11.7. सेवा प्रवाहलाई गनणस्िरीय र प्रभावकारी बनाउन र्िीय समय प्रणाली, टोकन प्रणाली, लेआउट 
व्यवस्थापन र हेल्पडेस्क, कायवुवतध, प्रविया एवं फाराम सरलीकरणलगायिका व्यवस्था कायाुन्वयनमा 
ल्याउनन पदुछ ।  

11.8. तनजी िथा सावजुतनक स्वास््य सेवा प्रवाह गने अस्पिाल, र्क्लतनक िथा ववद्यालयहरूको सेवा सञ्चालन 
मापदण्ड, गनणस्िर र शनल्क तनधाुरण गरी अतधकार क्षेरअननसार संघ, प्रदेश र स्थानीय िहले तनयतमि 
अननगमन गननपुदुछ ।  
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11.9. सेवा प्रवाहमा तसजनुशीलिा र नवीन प्रववतधको प्रयोग बढाउने, अन्िराुविय अननभवको आदान-प्रदान िथा 
असल अभ्यासलाई सेवा प्रवाहको अवस्था हेरी प्रयोगमा ल्याउननपदुछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय िह 
िथा अन्य सावजुतनक तनकायले गननपुने सेवाप्रवाहमा दोहोरोपना नहनने व्यवस्था तमलाउननपदुछ । 

12. सूर्ना प्रववतधको उपयोग - सूर्ना प्रववतधको उपयोग गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय िहका तनकायबाट 
प्रवाह हनने सेवा स्वच्छ, पारदशी र ववश्वसनीय बनाउने सन्दभमुा देहायबमोर्जम सनधारहरू गननपुने देर्खन्छ:  

12.1. संघ, प्रदेश र स्थानीय िहका तनकायबाट प्रवाह हनने सबै सेवाहरूलाई सवसुनलभ, भरपदो, ववश्वसनीय र 
तमिव्ययी बनाउन सूर्ना प्रववतधको उपयोगमा जोड ददननपदुछ । 

12.2. सरकारी तनकायहरूले प्रयोगमा ल्याएका सूर्ना प्रणालीहरूको अतभलेख राख्न,े  प्रणालीलाई एकीकृि गरी  
तनयमन गने िथा तनकायगि अन्िरसम्बर्न्धि सूर्ना आदानप्रदान एवं उपयोग गन ुसक्ने प्रणालीको 
ववकास गननपुदुछ ।  

12.3. सनर्ना प्रववतधको प्रयोगका लातग खररद गररने सफ्टवयर िथा उपकरणको प्राववतधक िथा सेक्यनररवट 
अतडट अतनवाय ुगरी िोवकएको मापदण्ड बमोर्जम सफ्टवयर तनमाुण भएको सनतनर्िि गरे पिाि ्मार 
कायाुन्वयन गननपुदुछ । एकीकृि कायाुलय व्यवस्थापन प्रणालीको कायाुन्वयन गरी कागजरवहि 
सरकारको अवधारणालाई मूिरुूप ददननपदुछ । 

12.4. काय ुसञ्चालनमा एकरूपिा ल्याउन तनकायको कायपु्रकृतिअननरूप आवश्यक पने सफ्टवेयर ववकास गरी 
संघ, प्रदेश र स्थानीयिहका तनकायले प्रयोग गने व्यवस्था तमलाउननपदुछ । कायाुलयवपच्छे सफ्टवयर 
खररद गने कायलुाई तनरुत्सावहि गननपुदुछ । 

12.5. ववद्यनिीय र तडर्जटल कारोबार सञ्चालनलाई व्यवर्स्थि र ववश्वसनीय बनाउन उपयनक्त कानूनी व्यवस्थाको 
िजनमुाका साथै ववद्यनिीय हस्िाक्षरसम्बन्धी व्यवस्थाको कायाुन्वयन गननपुदुछ ।  

12.6. सरकारी तनकायले छनट्टाछन टै्ट डाटा सेन्टर सञ्चालन गने काय ुआतथकु, प्राववतधक एवं सनरक्षाको दृवष्टकोणले 
समेि र् ननौिीपूण ु देर्खएकाले सरकारी एकीकृि डाटा सेन्टरलाई अन्िराुविय मापदण्डअननरूप ववकास 
गरी सबै सरकारी तनकायले प्रयोग गने अतनवाय ुव्यवस्था तमलाउननपदुछ । 

13. संस्थान व्यवस्थापन - सावजुतनक संस्थानको ववत्तीय व्यवस्थापनमा देहायबमोर्जम सनधार गननपुने देर्खन्छ:   

13.1. सावजुतनक संस्थानको कायकुन शलिा अतभववृर्द् गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गन ुसंस्थान 
सञ्चालनको स्पष्ट नीति,  एकीकृि कानून,  रणनीतिक योजना  िथा व्यावसावयक काययुोजना िजनमुा गरी 
कायनु्वयन गननपुदुछ । 

13.2. संस्थान सञ्चालक सतमतिमा व्यावसावयक दक्षिा भएका ववशेषज्ञलाई र्जम्मेवारी ददने र 
व्यावसावयक कायु योजनाको आधारमा प्रतिस्पधाु गराई कायुकारी प्रमनखको तनयनर्क्त गने र 

कायकुारी प्रमनखसुँग काय ुसम्पादन करार गरी वावषकु कायसुम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा तनरन्िरिा 
ददने वा नददने व्यवस्था तमलाउननपदुछ ।  

13.3. संस्थानको व्यावसावयक काययुोजना, कायकु्षेर र कायबुोझका आधारमा नयाुँ संगठन िथा व्यवस्थापन 
सवेक्षण गरी कमरु्ारीको पद िथा संख्या यवकन गननपुदुछ । कमरु्ारीले सम्पादन गननपुने काय ुवववरण 
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एवं कायसुम्पादन सूर्कका आधारमा कमरु्ारीको मूल्याङ्कन  गरी वरृ्त्त ववकाससुँग आबर्द् गने व्यवस्था 
तमलाउननपदुछ ।  

13.4. सावजुतनक संस्थानमा सरकारले गरेको शेयर िथा ऋण लगानी,  ब्याज िथा लाभांश प्रातप्तको 
लेखाङ्कनलाई तनयतमि तभडान गरी अद्यावतधक गननपुदुछ । ववत्तीय योजना ियार गरी नेपाल सरकारलाई 
तिननपुने ऋणको साुँवा ब्याज समयमै भ नक्तानी गननपुदुछ । 

13.5. सावजुतनक संस्थानले प्रदान गने सेवा, प्रतिस्पधाुत्मक क्षमिा, सञ्चालन लागि एवं सान्दतभकुिा ववश्लषेण 
गरी सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये सरकारी संलग्निा कायमै हनननपने,  ववतनवेश गननपुने,  व्यवस्थापन 
करार, नीर्ज क्षरेलाई सञ्चालन गन ुददने,  गाभ्ने वा खारेज गने सम्बन्धमा स्पष्ट प्रारूपसवहिको प्राथतमकिा 
तनधाुरण गननपुदुछ । 

13.6. संस्थानमा आतथकु अननशासन कायम गन ु नेपाल ववत्तीय प्रतिवेदन मान पूणरुूपमा कायाुन्वयन 
गररननपदुछ। आन्िररक तनयन्रणलाई प्रभावकारी बनाई समयमै अर्न्िम लेखापरीक्षण सम्पन्न गननपुने र 
लेखापरीक्षणबाट देर्खएका ब्यहोरा कायाुन्वयन गने व्यवस्था तमलाउननपदुछ ।  

13.7. सावजुतनक संस्थानको स्वातमत्वमा भएका जग्गा, जतमन, भवनलगायिका सम्पर्त्तको उर्र्ि संरक्षण र 
उपयोग गदै सोको व्यवर्स्थि अतभलेख राखी तनयतमि प्रतिवेदन गननपुदुछ ।  

13.8. संस्थानको सञ्चालन खर्लुाई वार्छछि सीमातभर राख्न उपयनक्त तनयन्रण पर्द्ति अवलम्बन गननपुदुछ । 
प्रववतधमा आएको पररविनुसुँगै संस्थानको संगठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षण गरी दरबन्दी पननरावलोकन 
गननपुदुछ । 

13.9. तनजीकरण गररएका संस्थानमा समाधान हनन नसकेका वववाद तनरुपण गननपुदुछ । तनजीकरण गररएका 
संस्थानको सम्झौिामा उर्ल्लर्खि प्रावधान कायाुन्वयनको तनयतमि अननगमन गननपुदुछ । खारेज भएका 
वा सञ्चालनमा नरहेका संस्थानको मेतसनरी औजार, जग्गा, भवन, िथा उपकरणको लगि तलई उपयोगको 
व्यवस्था गननपुदुछ ।  

14. मानव संसाधन व्यवस्थापन - संघ प्रदेश र स्थानीय िहमा मानवीय संसाधन व्यवस्थापनसुँग सम्बर्न्धि 
देहायको सनधार गननपुने देर्खन्छ । 

14.1. उपयनक्त व्यर्क्तलाई उपयनक्त समय र स्थानमा पदस्थापनाको तसर्द्ान्िको व्यावहाररक प्रयोग गने, कमरु्ारी 
उत्प्ररेणा र मनोबल अतभववृर्द् गने, सरुवा िथा बढनवालाई अननमानयोग्य बनाउने र नेितृ्व क्षमिा मूल्याङ्कन 
गरी ववभागीय प्रमनख, आयोजना प्रमनखलगायिको र्जम्मेवारी ददने व्यवस्था अवलम्बन गननपुदुछ । 

14.2. मानव संसाधन व्यवस्थापनमा रहेका समस्याहरू समाधान गन ु समसामवयक मानव संसाधन नीति, 
रणनीति एवं कायनुीतिको व्यावहाररक कायाुन्वयनमा जोड ददने, सबै िहका सरकारबाट सनस्पष्ट मागरु्र्र 
सवहिको एकीकृि मानव संसाधन ववकास र व्यवस्थापन योजना तनमाुण गननपुदुछ ।  

14.3. प्रदेश र स्थानीय िहमा दरबन्दीबमोर्जम जनशर्क्तको पदपूति ु यथासमयमा हनन नसकेकोले ववकास 
तनमाुणलगायिका काय ुसम्पादन गन ुसम्बर्न्धि क्षेरका प्राववतधकको कमी उल्लेखनीय रहेको र्स्थति 
छ। िसथ ुदरबन्दी पननरावलोकन गरी आवश्यक दरबन्दीअननसार पदपूति ुगने व्यवस्था तमलाउननपदुछ।  
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14.4. प्रतिस्पधाुत्मक िवरले काम गन ुसक्ने ज्ञान, सीप िथा क्षमिाको ववकास गने स्वदेशी िथा ववदेशी 
िातलम प्रदान गरी त्यस्िा जनशर्क्तको प्रभावकारी िवरले उपयोग गने व्यवस्था तमलाउननपदुछ । 
तनजामिी कमरु्ारीको राविय िातलम नीति पररमाजनु गरी िातलमलाई ब्यावसावयक बनाउननपदुछ । राि 
सेवकमा ववषय सान्दतभकु अद्यावतधक ज्ञान र सीपलाई तनरन्िरिा ददन र कन शलिा अतभववृर्द्का लातग 
हरेक वष ुन्यूनिम समयावतधको िातलम तलननपने व्यवस्था गननपुदुछ ।  

14.5. तनजामिी सेवा र अन्य सरकारी सेवाको जनशर्क्त ववकास योजना िजनमुा गरी कायाुन्वयन गररननपदुछ । 
ववश्वववद्यालयको पाठ्यिममा तनजामिी वा अन्य सरकारी सेवामा आवश्यक पने ज्ञान र सीप समावेश 
गने व्यवस्था तमलाउननपदुछ ।  

14.6. तनजामिी र अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त जनशर्क्तको ज्ञान, सीप र अननभवलाई सरकारी 
सेवामा उपयोग गने नीतिगि िथा कानूनी व्यवस्था तमलाउननपदुछ । 

14.7. भववष्यमा आवश्यक पने जनशर्क्तको वैज्ञातनक प्रक्षपेण गरी सोहीबमोर्जम जनशर्क्त उत्पादन हनने 
व्यवस्था तमलाउननपदुछ ।  

• लेखाङ्कन िथा प्रतिवदेन र आन्िररक तनयन्रण  

15. लेखाङ्कन िथा प्रतिवेदन - आतथकु कारोबारको लेखा राख्न ेर सरोकारवालाको आवश्यकिाअननरूप प्रतिवेदन 
गने व्यवस्थामा देहायको सनधार गननपुदुछ । 

15.1. सरकारले अपनाएको नगदमा आधाररि नेपाल सावजुतनक क्षेर लेखामान (नेप्सास) लाई अन्िराुविय 
सावजुतनक क्षरे लेखामान (इप्सास) मा भएको पररविनुबमोर्जम अद्यावतधक गननपुदुछ । नेपाल 
सावजुतनक क्षेर लेखामान (नेप्सास) को आधारमा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि ढाुँर्ामा ववत्तीय वववरण 
ियार गननपुदुछ । साथै कायाुत्मक वगीकरण, ददगो ववकास लक्ष्य संकेि, लैंतगक उत्तरदायी बजेट 
संकेि, जलवायन पररविनु बजेट संकेिसमेिको आधारमा लेखाङ्कन र वववरण प्रस्िनि गने व्यवस्था 
गननपुदुछ।   

15.2. नगदमा आधाररि लेखाप्रणालीले सबै ववत्तीय कारोबारलाई समेटी समग्र आतथकु अवस्था र ववत्तीय काय ु
सम्पादनलाई प्रस्िनि र र्र्रण गन ुनसक्ने भएकोले नेपाल सरकारको नगदमा आधाररि लेखा प्रणालीलाई 
सनधार गरी प्रोदभावी आधारको लेखा प्रणालीमा रुपान्िरण गने िफु आवश्यक काय ुगननपुदुछ । 

15.3. राज्यका िीनवटै िहका सरकार र िी सरकारअन्िगिुका सबै बजेटरी िथा गैर बजेटरी तनकायहरूको 
कारोबारलाई समेटी एकीकृि ववत्तीय वववरण ियार गननपुदुछ । ववत्तीय हस्िान्िरणअन्िगिु अननदान 
तनकासा गदा ुखर् ुलेखाङ्कन हनने िर खर् ुनभएको रकम आतथकु वष ुसमाप्त भएपतछ सम्बर्न्धि सरकारको 
सर्ञ्चि कोषमा मौज्दाि रहने भएकाले राजस्व र खर् ुरकम यथाथपुरक नहनने अवस्थालाई तनराकरण 
गन ुदोहोरो लेखाङ्कनलाई घटाई समायोजन गन ुउपयनक्त ववकल्प प्रयोगमा ल्याउननपदुछ । 

15.4. सबै सरकारी सम्पति िथा जायजेथा र दावयत्वको वववरण एकीकृि गरी लेखाङ्कन िथा प्रतिवेदन गनन ु
पदुछ । बहनवषीय आयोजनाबाट वा अन्य िररकाबाट तसजनुा हनने दावयत्व िथा प्रतिवर्द्िाको लेखा राख्न े
व्यवस्था गननपुदुछ । साथै सरकार जमानि बसेको ऋणको समेि लेखाङ्कन गने व्यवस्था हनननपदुछ । 
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15.5. अन्िर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोर्जम बीर् हनने राजस्व िथा प्राकृतिक स्रोिबाट प्राप्त हनने 
रकमका लातग खडा गररएका ववभाज्य कोषमा जम्मा हनने रकम िोवकएकै समयमा सबै िहमा बाुँडफाुँट गरी 
वषाुन्िमा रकम मौज्दाि नरहने व्यवस्था तमलाउननपदुछ । संघ प्रदेश र स्थानीयिहको साझा अतधकार 
अन्िगिु सङ्कलन भएको राजस्व सम्बर्न्धि ववभाज्यकोषमा जम्मा हनननपनेमा आफ्नै सर्ञ्चि कोषमा जम्मा 
गने गरेको समेि देर्खएको छ । अि: यस्िो राजस्व ववभाज्य कोषमा दार्खला गरी बीर् गननपुदुछ। 

15.6. आतथकु कायवुवतध िथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन, २०७६ ले िोकेबमोर्जम सबै िहहरूको ववत्तीय सूर्ना 
समावेश भएको एकीकृि ववत्तीय वववरण अथ ुमन्रालयबाट प्रमार्णि  गरी पेस गने व्यवस्था गननपुदुछ। 
ववत्तीय वववरण प्रकाशन गदाु महालेखापरीक्षकको रायसवहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र तनजबाट प्रमार्णि 
ववत्तीय वववरणहरू संलग्न गरी प्रकाशन गने व्यवस्था गननपुदुछ । 

15.7. लेखासम्बन्धी कागजाि कम्प्यनटरमा आधाररि एकीकृि सरकारी लेखाप्रणाली (तसग्यास)  प्रणालीमा अपलोड 
हनने व्यवस्था तमलाई कागजरवहि लेखाप्रणालीको शनरुवाि गररननपदुछ । लेखाका आधारभिू वववरण 
स्वर्ातलि रूपमा ियार हनने व्यवस्था गननपुदुछ । 

15.8. नेपालमा सावजुतनक क्षेरमा सावजुतनक ववत्तसम्बन्धी दक्ष जनशर्क्तको व्यवस्था गन ुववत्त व्यवस्थापन 
ववज्ञ प्रमाणीकरण गने िथा आतथकु प्रशासनका जनशर्क्तको क्षमिा अतभववृर्द् गन ुउपयनक्त संरर्ना िथा 
तनयमनको व्यवस्था तमलाउननपदुछ ।  

15.9. आतथकु कायवुवतध िथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व तनयमावली, २०७७ मा पेश्कीलाई बेरुजू नमान्न ेव्यवस्था 
गरेको िर सरकारी कायाुलयले प्रदान गरेका प्रत्येक पेश्कीको खािा उिार गरी एकीकृि वववरण ियार 
गने एवं प्रत्येक पेश्की  र्जम्मेवारी प्रमार्णि गने प्रयोजनको लातग बेग्लै फारम ियार गननपुदुछ । 

15.10. संघीयिाको सन्दभमुा संघ, प्रदेश र स्थानीयिहलाई समेट्ने गरी एकीकृि सावजुतनक ववत्तीय ब्यस्थापन 
सनधार रणनीति िजनमुा गरी कायाुन्वयन गननपुदुछ ।  

16. आन्िररक तनयन्रण एवं आन्िररक लेखापरीक्षण - सावजुतनक स्रोि साधनको प्रभावकारी उपयोगको लातग 
आन्िररक तनयन्रण प्रणाली एवं आन्िररक लेखापरीक्षणमा देहायको सनधार गननपुने देर्खन्छ: 

16.1. आतथकु कायवुवतध िथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन, २०७६ बमोर्जमको सबै िहका सरकार मािहिका 
कायाुलयले आन्िररक तनयन्रण िथा लेखापरीक्षण सतमतिलाई सविय बनाउननपदुछ । सबै सावजुतनक 
तनकायले आफ्नो सञ्चालनको उदे्दश्य, कानूनको पररपालना र प्रतिवेदनसम्बन्धी उदे्दश्यहरू प्राप्त गने िममा 
आइपन ुसक्ने जोर्खमको पवहर्ान गने, आुँकलन गने, तिनको ववश्लषेण गरी प्राथतमकिाको आधारमा िी 
ववषयलाई व्यवस्थापन गन ुआवश्यक आन्िररक तनयन्रण प्रणालीको ववकास गननपुदुछ । 

16.2. सबै िहका सावजुतनक जवाफदेहीको पदमा बहाल पदातधकारीहरूका लातग प्रर्तलि ऐन कानूनमा उल्लेख 
भएका आर्रणगि व्यवस्थाका अतिररक्त आफ्नो कायाुलयको प्रकृतिअननरूपको आर्ारसंवहिा जारी गरी 
सोको कडाइका साथ पररपालना एवं अननगमन गने व्यवस्था तमलाउननपदुछ । सावजुतनक पदातधकारी 
ववत्तीय, पाररवाररक वा व्यावसावयकलगायिका स्वाथ ुबार्झने वियाकलापमा संलग्न हनन नपाउने व्यवस्था 
गननपुदुछ ।  
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16.3. स्थानीय िहलगायि ववश्वववद्यालय, सतमति, बोड,ु संगदठि संस्थालगायि सावजुतनक संस्थामा प्रभावकारी 
आन्िररक लेखापरीक्षणको व्यवस्था गननपुदुछ । आन्िररक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन 
अन्िराुविय असल अभ्याससमेिको आधारमा व्यवस्थापकीय िथा सञ्चालनगि र्जम्मेवारीबाट स्विन्र राख्न 
कानूनी र संरर्नागि सनधार गननपुदुछ ।  

16.4. आन्िररक लेखापरीक्षण मानदण्ड र तनदेर्शकाको ववकास गरी प्रभावकारी िवरले कायाुन्वयन गने, 
कमरु्ारीको क्षमिा ववकास गने, लेखापरीक्षण कायकुो अननगमन तनरीक्षण एवं सनपररवेक्षण गने, लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ववषयहरू आन्िररक तनयन्रण िथा लेखापरीक्षण सतमतिमा छलफल गरी  
आतथकु कायवुवतध िथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन, २०७६ मा िोवकए बमोर्जम समयमै फस्यौट गने 
व्यवस्था तमलाउननपदुछ । 

16.5. आन्िररक लेखापरीक्षणको प्रभावकाररिा अतभववृर्द् गदै अर्न्िम लेखापरीक्षण र आन्िररक लेखापरीक्षण 
बीर्को समन्वय बढाउननपदुछ । अन्य मनलनकको असल अभ्याससमेि ववर्ार गरी महालेखापरीक्षकले 
आन्िररक लेखापरीक्षकमाफुि ्कतिपय कायहुरू सम्पादन गन ुसक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गररननपदुछ।  

• लेखापरीक्षण एवं तनयमन 

17. अर्न्िम लेखापरीक्षण - लेखापरीक्षणको गनणस्िर र प्रभाव अतभववृर्द् गन ुअर्न्िम लेखापरीक्षणमा देहाय 
बमोर्जम सनधार गननपुने देर्खन्छ:  

17.1. सवोच्र् लेखापरीक्षण संस्थाहरूको अन्िराुविय संगठनको तलमा िथा मेर्क्सको घोषणा र ववतभन्न समयमा 
संयनक्त रािसंघको महासभाले पाररि गरेका प्रस्िावहरूले सम्बोधन गरेबमोर्जम सवोच्र् लेखापरीक्षण 
संस्थालाई ववत्तीय एवं प्रशासतनक र कायाुत्मक स्विन्रिा कायम गन ुआवश्यक स्रोि साधन उपलब्ध 
हनने अवस्था तसजनुा गन ुववशेष प्रयास गननपुने अवस्था छ । 

17.2. जोर्खममा आधाररि लेखापरीक्षणको अवधारणाको प्रभावकारी कायाुन्वयन गने, कायमूुलक लेखापरीक्षणको 
दायरा ववस्िार गने र पररपालनाको बेग्लै लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन गने व्यवस्था तमलाउननपदुछ । 
सूर्ना प्रववतधको उच्र्िम प्रयोग गरी दूर लेखापरीक्षण (ररमोट अतडट) पर्द्तिअननरूप लेखापरीक्षण गने 
व्यवस्था गननपुदुछ । 

17.3. लेखापरीक्षणको ववश्वसनीयिा िथा प्रभावकाररिा अतभववृर्द् गन ुकायाुलयबाट सम्पादन गररने लेखापरीक्षण 
िथा अन्य कायहुरूमा नागररक समाज र सरोकारवालाको संलग्निालाई बढाउननपदुछ। नागररक 
समाजका संस्थाहरूसुँग सहकाय ुगदै सूर्ना िथा प्रमाण सङ्कलन र आदान प्रदान गन ुमोबाइल प्रववतध 
लगायिका पतछल्ला र्रणमा ववकास भएका प्रववतधको प्रयोग गननपुदुछ । 

17.4. महालेखापरीक्षकको कायाुलयबाट तनयतमि र परम्परागिरूपमा हनुँदै आएको ववत्तीय र पररपालना 
लेखापरीक्षणका अतिररक्त सामवयक लेखापरीक्षण, ववतध ववज्ञान लेखापरीक्षण, ववपद् िथा महामारीको 
लेखापरीक्षण, वािावरणीय लेखापरीक्षण, ददगो ववकास लक्ष्य कायाुन्वयनलगायि अन्य समसामवयक र 
नवीनिम ववषयहरूको ववशेष लेखापरीक्षण गनेिफु ध्यान ददननपने देर्खन्छ । 
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17.5. लेखापरीक्षणमा पेशागि ववशेषज्ञहरूको संलग्निा बढाउने र तनमाुण कायलुगायिका अन्य प्राववतधक 
कायकुो गनणस्िर जाुँर् गन ुकायाुलयको आफ्नै प्रयोगशालाको व्यवस्था गनेिफु ववर्ार गननपुने अवस्था 
छ । यसका लातग लेखापरीक्षण अतभलेखालय िथा उत्कृष्टिा केन्द्रको स्थापनालगायिको भौतिक 
पूवाुधारको व्यवस्था तमलाउननपदुछ । 

17.6. लेखापरीक्षणको गनणस्िर अतभववृर्द् गन ुलेखापरीक्षणमा संलग्न हनने कमरु्ारीको क्षमिा ववकासलाई उच्र् 
महत्व ददुँदै आवश्यक स्रोि साधनको व्यवस्था गननपुने देर्खन्छ ।  

17.7. ववत्तीय वववरण िथा लेखा समयमा उपलब्ध नगराउने, लेखासुँग सम्बर्न्धि कागजाि पेस नगने, 
ित्सम्बन्धी सूर्ना उपलब्ध नगराउने, िोवकएको ढाुँर्ामा लेखा नराख्न े र लेखापरीक्षण नगराउनेलाई 
लेखापरीक्षण ऐनबमोर्जम कारबाही गने, लेखापरीक्षणबाट देर्खएको कैवफयि िथा सनझाव कायाुन्वयन 
सम्बन्धमा र्जम्मेवार व्यर्क्तले गरेको कायकुो प्रगति वववरण तलई सोको जाुँर् गरी प्रतिवेदन गने व्यवस्था 
गननपुदुछ ।  

17.8. महालेखापरीक्षकबाट पेस हनने वावषकु प्रतिवेदन, प्रदेशको काम कारबाहीबारेको प्रतिवेदन िथा स्थानीय 
िहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समयमै सबै िहको सम्बर्न्धि व्यवस्थावपकीय अङ्गमा पेस गने र छलफल 
हनने व्यवस्था गननपुदुछ । प्रतिवेदनका महत्वपूण ुववषयका सम्बन्धमा सावजुतनक लेखा सतमतिलगायिमा 
पूव ुछलफल गने, समन्वय िथा सहकाय ुगने व्यवस्था गननपुदुछ । 

17.9. लेखापरीक्षण कायमुा संलग्न कमरु्ारी िथा पदातधकारीहरूले कायाुलयबाट जारी आर्ारसंवहिा पालना 
गरे नगरेको तनरन्िर अननगमन गननपुदुछ ।   

17.10. लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १६ मा महालेखापरीक्षकद्वारा जारी मानदण्ड, नीति, तनदेशन, 
तनदेर्शका िथा लेखापरीक्षण योजनाबमोर्जम सम्पन्न गरेको लेखापरीक्षण कायबुाट हनन गएको क्षति वा 
र नवटको लातग महालेखापरीक्षकको कायाुलयका कमरु्ारी व्यर्क्तगि रूपमा र्जम्मेवार नहनने व्यवस्था छ। 
लेखापरीक्षण मानदण्ड, तनदेर्शकाको आधारमा लेखापरीक्षण गदा ु पवहर्ान हनन नसकेका र नवट वा 
कमजोरीका ववषयमा लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १४ बमोर्जम समकक्षी पननरावलोकन बाहेक 
लेखापरीक्षणको पननरावलोकन गन ु नतसकने व्यवस्थाबारे आम सरोकारवालालाई जानकारी गराउने 
लगायिका ववषयमा आवश्यक समन्वय गननपुने अवस्था छ । 

17.11. आतथकु कायवुवतध िथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन, २०७६ को दफा ४० बमोर्जम लेखा उत्तरदायी 
अतधकृि र दफा ४१ बमोर्जम सावजुतनक लेखा सतमतिबाट तनणयु भै प्रतिवेदनमा समावेश ब्यहोराहरू 
समय िोकेर फस्यौट गननपुने व्यवस्थाले लेखापरीक्षणको कायाुत्मक स्विन्रिामा असर परेकोले यसमा 
सनधार हनननपदुछ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ र आतथकु कायवुवतध िथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐनका 
बीर्मा िादात्म्यिा कायम गररननपदुछ । 

17.12. जननसनकै िहको तनवाुर्नमा भाग तलनको लातग असनल गननपुने बेरुजू र पेश्की बेरुजू कायम नरहेको 
हनननपने व्यवस्था तमलाउननपदुछ । 
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18. तनयमन व्यवस्था - संववधान र कानूनबमोर्जम सरकारले गने कतिपय कायहुरू खनला र सहभातगिात्मक 
आधारमा सीतमि सरकारको अवधारणाअननरूप व्यावसावयक कायकुो कानूनद्वारा व्यवर्स्थि गरी तनयमन 
गननपुदुछ । तनयमन सम्बन्धमा देहायका सनधार गननपुने देर्खन्छ: 

18.1. औषतध िथा औषतधजन्य पदाथ ुर खाद्य पदाथकुो गनणस्िर,  तनमाुण सामग्री िथा कायकुो गनणस्िर कायम 
गने, अपराध अननसन्धान, भ्रिार्ार, सम्पर्त्त शनर्द्ीकरण, राजस्व िथा कर छलीका ववषयमा अननसन्धान गरी 
मनद्दा दायर गने तनयमनकारी तनकायहरूको क्षमिा अतभववृर्द् गररननपदुछ । तनयमनकारी तनकायहरूबीर् सूर्ना 
आदान प्रदान गररननपदुछ । 

18.2. मालवस्िनको उत्पादन, पैठारी, ढनवानी, सञ्चय वा तबिी वविरणमा लागेको लागि र िोवकएको भन्दा 
बढी मननाफा तलई तबिी वविरण गने, बजारमा न्यून गनणस्िरीय, कम िौल िथा म्याद नाघेका वस्िन 
िथा सेवा आपूति ु हनने, अत्यावश्यक वस्िनको अभावलगायिका समस्या रहेकोले सम्बर्द् तनकायको 
समन्वयमा बजार अननगमन िथा कारबाही गने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउननपदुछ । 

18.3. नागररक लगानी कोष, सामार्जक सनरक्षा कोष, कमरु्ारी सञ्चय कोषलगायिका ववत्तीय कारोबार गने 
कोषहरूको तनयमन गने तनयमनकारी तनकाय स्थापना गररननपदुछ ।साथै बैङ्क िथा ववत्तीय संस्थाको 
तनयमन प्रभावकारी बनाउननपदुछ । 

18.4. संसदीय सतमतिहरूले ददएका तनदेशनको अतभलेख राखी पालना भए नभएको अननगमन गननपुदुछ । 

18.5. सावजुतनक तनजी सेवा प्रदायक तनकायको र नवटपूण ुकायबुाट उपभोक्तालाई आतथकु, भौतिक, शारीररक 
वा अन्य वकतसमको हातन नोक्सानी पनग्न गएमा त्यसको उर्र्ि क्षतिपूति ुभरण गने व्यवस्था तमलाई 
तनयतमि अननगमन गननपुदुछ । 

18.6. सबै सरकारी तनकाय िथा तनयमनकारी तनकायहरूबाट उदाहरणीय आतथकु अननशासन कायम गरी ववत्तीय 
उत्तरदावयत्वलाई सदैव उच्र् महत्व ददई सावजुतनक व्यवहार गनन ुपदुछ ।  

• संघीयिा कायानु्वयन 

19. संघीयिामा ववत्त व्यवस्थापन - मनलनकका तिनै िहका सरकारबाट सम्पादन हनने ववकासात्मक वियाकलाप, 
स्रोि पररर्ालन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तनम्न सनधार गननपुने देर्खन्छः 

19.1. राविय प्राकृतिक स्रोि िथा ववत्त आयोगको तसफाररसबमोर्जम ववत्तीय हस्िान्िरणवारेको सूर्ना िथा 
हस्िान्िरण गने काय ुसमयमै गरी गराई सबल बनाइननपदुछ ।  

19.2. प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूको प्रभावकाररिा अतभववृर्द् गरी प्रदेश र स्थानीय िहमा आवश्यक जनशर्क्त 
व्यवस्थापन गननपुदुछ । 

19.3. स्थानीय िहमा संववधान प्रदत्त अतधकार सूर्ीअननसारका बाुँकी कानून तनमाुण गने कायलुाई थप प्रभावकारी 
बनाउननपदुछ।  

19.4. संघीय एकाइबीर्को सम्बन्ध सनमधनर र सहयोगात्मक हनननपदुछ । संघ, प्रदेश िथा स्थानीय िहबीर् कन नै 
वववाद भएमा समयमै राविय समन्वय पररषद् बाट समाधान गने व्यवस्था तमलाउननपदुछ। अन्िरप्रदेशमा 
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सञ्चालन हनने पररयोजना सञ्चालन गदाु िीनवटै िहबीर् समन्वय हनननपदुछ । प्राकृतिक स्रोिको प्रयोग 
गदाु लाभको वविरण समन्यावयक, सन्िनतलि र पारदशी रूपमा गननपुदुछ । 

19.5. प्रदेश र स्थानीय िहको आन्िररक आय र खर् ुआवश्यकिा बीर्को खाडल पनरा गन ुस्थानीय सरकारलाई 
राजस्वको दायरा बढाउन प्रोत्सावहि गननकुो साथै साझा अतधकारअन्िगिु सङ्कतलि राजस्व सम्बर्न्धि 
ववभाज्य कोषमा जम्मा गरी समयमै बीर् गने प्रावधानको प्रभावकारी कायाुन्वयन गररननपदुछ । 

19.6. संववधानमा उर्ल्लर्खि साझा अतधकारका ववषयहरूमध्ये प्रदेश र स्थानीय िहलाई हस्िान्िरण गननपुने 
कायिुमहरूसमेि संघ र प्रदेशले राख्न ेगदा ुसडक, तसुँर्ाइ, कृवष, पशन, वन, स्वास््यजस्िा ववषयगि 
क्षेरहरूको कायिुम कायाुन्वयनमा दोहोरोपन देर्खएको छ । यसमा सनधार गननपुदुछ ।  

19.7. ववकास कायिुम िथा आयोजनाको वगीकरण िथा बाुँडफाुँटसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ अननसार संघ, 
प्रदेश िथा स्थानीय िहबाट आयोजना कायिुम ववभाजन िथा कायाुन्वयन हनननपदुछ । बजेटको दनईतिहाई 
भन्दा बढी संघीय सरकारबाट खर् ुभएको विमुान अबस्थामा सनधार ल्याउन ववत्तीय हस्िान्िरणमा जोड 
ददनन जरुरी छ । 

19.8. प्रदेश िथा स्थानीय िहबाट भएको प्रशासतनक खर्लुाई तमिव्ययी बनाउनन आवश्यक देर्खन्छ । 
पदातधकारी र कमरु्ारीका सनववधा, सवारीसाधन, इन्धन, बैठक भत्ता, अननगमनलगायिमा हनने खर्मुा 
कटौिी गन ुसवकने देर्खन्छ । प्रदेश र स्थानीय िहको खर्सुम्बन्धी व्यवस्था िथा पदातधकारीलगायि 
कमरु्ारी सनववधामा एकरूपिा कायम गरी तमिव्यवयिा गन ुखर्सुम्बन्धी मापदण्ड ियार गरी कायाुन्वयन 
गननपुदुछ । राजनीतिक दर िथा उम्मेदवारहरुले तनवाुर्नमा गने सीमा भन्दा बढी खर्कुो उर्र्ि तनयमन 
र तनयन्रण हनननपदुछ । 

20. प्रदेश िहको ववत्तीय व्यवस्थापन - प्रदेश िहमा ववत्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन देहायबमोर्जमको 
सनधार गररननपदुछ: 

20.1. प्रदेशका नीति िथा योजना आयोगहरूको प्रभावकाररिा अतभववृर्द् गरी प्रादेर्शक ववकासको लातग नीति, 
योजना िथा कायिुम िजनमुा, आयोजना बैङ्कको तनमाुण, कायाुन्वयन पक्षको प्रभावकारी अननगमन िथा 
मूल्याङ्कन गररननपदुछ । 

20.2. आवतधक योजना र प्रादेर्शक वावषकु बजेटबीर्को अन्िराल पूरा गन ुमध्यमकालीन खर् ु संरर्नाको 
कायाुन्वयनलाई ३ वषीय आम्दानी र खर्कुो प्रक्षेपणमा मार सीतमि नराखी कायिुमहरूको 
प्राथतमकीकरण, लागि र समयसमेि खनलाई सोको प्रभावकारी कायाुन्वयन गननपुदुछ । 

20.3. नेपाल सावजुतनक क्षेर लेखामान (नेप्सास) बमोर्जम प्रदेशका सबै मन्रालय िथा तनकायले ववत्तीय 
वववरण ियार गननपुदुछ । 

20.4. प्रदेश मन्रालय, ववभाग िथा कायाुलयहरूको संरर्नालाई र् नस्ि र छररिो बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी 
बनाउननपदुछ । ववकास तनमाुणका वियाकलापहरू मन्रालय आफैँ ले सञ्चालन गने कायलुाई तनरुत्सावहि 
गदै नीति, योजना,  कानून िथा मापदण्डको तनमाुण िथा सोको कायाुन्वयन िथा अननगमन मूल्याङ्कनमा 
केर्न्द्रि हनननपदुछ ।   
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20.5. संघीय सरकार िथा स्थानीय िहबाट हनने वा भइरहेका कायहुरूमा दोहोरोपना हनन नददने िथा एकीकृि 
कायाुलयको अवधारणाअननसार कायाुलय स्थापना गरी कायसुम्पादन गननपुदुछ । 

21. स्थानीय िहको ववत्तीय व्यवस्थापन - स्थानीय िहको ववत्तीय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन 
देहायबमोर्जमको सनधार हनननपदुछ । 

21.1. अन्िर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१(४) मा प्रदेश िथा स्थानीय िहले उठाएको 
राजस्व र यस ऐनबमोर्जम प्राप्त हनने राजस्व बाुँडफाुँट रकमबाट प्रशासतनक खर् ुपनग्ने गरी राजस्व िथा 
ब्ययको अननमान पेस गननपुने व्यवस्था भएकोमा कतिपय स्थानीय िहले प्रशासतनक खर्मुा बढी रकम 
ववतनयोजन गने गरेको छ । यस्िो काय ुतनयन्रण हनननपदुछ । 

21.2. ददगो ववकास लक्ष्य, संघीय आवतधक योजना र प्रादेर्शक आवतधक योजनासुँग सामञ्जस्य हनने गरी स्थानीय 
स्िरमा आवतधक योजना तनमाुण र सोको प्रभावकारी कायाुन्वयनमा जोड ददननपदुछ । 

21.3. ससाना अननत्पादक एवं वविरणमनखी टनिे आयोजना कायिुमहरू छनौट गने कायलुाई तनरुत्सावहि गरी 
उत्पादन ववृर्द् िथा स्थानीय जनिाको आवश्यकिालाई सम्बोधन गने योजना कायाुन्वयन गनेिफु ध्यान 
ददनन पदुछ ।  

21.4. स्थानीय िहको ववत्तीय लेखाङ्कनमा प्रयोग भएको सब नेसनल टे्रजरी रेगनलेटरी एर्प्लकेसनमा थप पररमाजनु 
गरी सबै पातलकाहरूले पूणरुूपमा प्रयोग गने, लेखा राख्न ेजनशर्क्तको क्षमिासमेि अतभववृर्द् गरी उक्त 
एर्प्लकेसनबाट ियार हनने ववत्तीय प्रतिवेदनले स्थानीय िहको सबै कारोबार समेटी यथाथ ुर्र्रण गन ु
सक्ने बनाइननपदुछ । 

21.5. स्थानीय िहमा स्थानीय नेितृ्व िथा जनशर्क्तलाई सावजुतनक खररद िथा ववत्त व्यवस्थापन सम्बन्धी 
क्षमिा अतभववृर्द् कायिुमा सहभागी गराई क्षमिा अतभववृर्द् गररननपदुछ ।    

21.6. प्रत्येक स्थानीय िहको भौगोतलक अवस्था, खर्कुो आवश्यकिा, प्रवाह गननपुने सेवा समेिको आधारमा 
यथाथ ु दरबन्दी यवकन गरी िथा ररक्त दरबन्दी समयमै पदपूति ु गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी 
बनाउननपदुछ । 

21.7. स्थानीय िहमा महालेखापरीक्षकको कायाुलयबाट जारी भएको प्रतिवेदन उपर प्रर्तलि कानूनबमोर्जम 
गाउुँ सभा वा नगरसभामा प्रस्िनि हनने र लेखा सतमति गठन गरी बेरुजू छलफल एवं फस्यौट गने 
व्यवस्था छ । सभाका पदातधकारी िथा पातलकाका कमरु्ारीबाट सम्पादन भएको काय ुउपर देर्खएको 
बेरुजूका सम्बन्धमा सभाबाट फस्यौट गदाु स्वाथ ुनबाुँर्झने सनतनर्िि गरी आवश्यक नीतिगि एवं कानूनी 
व्यवस्थामा सनधार हनननपदुछ । 

21.8. स्थानीय िहको आन्िररक लेखापरीक्षण व्यवस्थालाई स्विन्र, ववश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन सबै 
स्थानीय िहको लेखापरीक्षण गन ुआवश्यक व्यवस्था हनननपदुछ ।  
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पररच्छेद - ६ 

कार्ािलर् गतिर्वति 

संगठनात्मक क्षमिा र पेशागि सक्षमिा 
1. संगठन संरचना र दरबन्दी - नेपालको संर्विान र प्रचतलि कानूनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहको 

लेखापरीक्षण गनि कार्िबोझका आिारमा संगठन िथा व्र्वस्थापन सरे्भ २०७८।५।३ मा स्वीकृि 
र्भएको छ । कार्ािलर्को नर्ााँ स्वीकृि दरबन्दीअनसुार ४ उप-महालेखापरीक्षक, १८ नार्ब 
महालेखापरीक्षक, ११३ तनदेशक, २५५ लेखापरीक्षण अतिकारी र अन्र् कमिचारीसर्हि ६४३ दरबन्दी 
कार्म रहेको छ । 

2. र्भौतिक पूवाििार - सम्माननीर् राष्ट्रपति श्रीमिी र्वद्यादेवी र्भण्डारीज्रू्बाट २०७८ मंतसर ९ गिे 
अनामनगरजस्थि कार्ािलर्को नवतनतमिि र्भवनको समदुघाटन र्भएको छ । र्व. सं. २०७२ सालको 
र्वनाशकारी र्भकूम्प पश्चाि ्बबरमहल, पलु्चोक, िाहाचल, तडल्लीबिार, अनामनगरलगार्ि ६ स्थानबाट 
कार्ािलर् सञ्चालनको व्र्वस्था हुाँदै आएकोमा नर्ााँ र्भवन तनमािणसाँगै वाग्मिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण 
महातनदेशनालर् बबरमहलजस्थि परुानो र्भवनबाट र अन्र् सबै र्वर्भाग िथा महातनदेशनालर्हरूको 
नवतनतमिि र्भवनबाटै कार्ि सञ्चालन र्भइरहेको छ । 

3. िनशजि िथा क्षमिा र्वकास - कमिचारीको ज्ञान, सीप र क्षमिामा तनरन्िर बढोत्तरीको लातग र्ो वषि 
कार्ािलर्का र्वतर्भन् न २२ कार्िक्रममा  पटक पटक गरी ५५२ कमिचारीले स्वदेशी र र्वतर्भन् न १८ 
कार्िक्रममा ४० कमिचारीले वैदेजशक िातलम एवं क्षमिा र्वकाससम्बन्िी कार्िक्रममा र्भच ुिअल िथा 
र्भौतिक माध्र्मबाट सहर्भातगिा िनाएका छन ्। र्ो वषि उपमहालेखापरीक्षक २, नार्ब महालेखापरीक्षक 
७, तनदेशक ४४,  लेखापरीक्षण अतिकारी ४४, लेखापरीक्षण अतिक्षक २७ र कम््र्टुर अपरेटर २ 
समेि िम्मा १२६ कमिचारी लोक सेवा आर्ोगको तसफाररसमा खलुा िथा बढुवा प्रर्क्रर्ाको माध्र्मबाट 
पदपूतिि र्भएको छ ।  

4. पदक िथा परुस्कार - संर्विान ददवस २०७८ को अवसरमा नेपाल सरकारबाट प्रदान हनेु र्वर्भषूण िथा 
पदकबाट महालेखापरीक्षक श्री टंकमजण शमाि, दंगाल प्रतसद्ध प्रबल िनसेवाश्री (दििीर्) बाट र्वर्भरू्षि 
हनु ुर्भएको छ । त्र्सैगरी तनदेशक श्री कुमार थापा प्रबल िनसेवा श्री (चिथुि) बाट र्वर्भरू्षि हनुरु्भएको 
छ। साथै उत्कृष्ट तनिामिी सेवा परुस्कार, २०७८ बाट कार्ािलर्का तनदेशक श्री नेत्रप्रसाद पौडेल 
परुस्कृि हनुरु्भएको छ ।  

5. संस्थागि सदुृढीकरण - महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले चौथो रणनैतिक र्ोिना (२०२१-२०२५) 
ििुिमा गरी समर्सापेक्ष रूपमा पररमाििन गरी लेखापरीक्षण संस्थाको गन्िव्र्, लक्ष्र्, उदे्दश्र् र कार्िक्रम 
तनिािरण गरी  कार्ािन्वर्न गरेको छ । रणनैतिक र्ोिनाले िवाफदेर्हिा, पारदजशििा र तनष्ठा प्रवद्धिन 
गरी एक र्वश्वसनीर् संस्था हनेु दूरदृर्ष्ट िर् गरेको छ । त्र्सैगरी राष्ट्रलाई स्विन्त्र एवं गणुस्िरीर् 
लेखापरीक्षण सेवा उपलब्ि गराउने गन्िव्र् राखेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्का मूल्र् 
मान्र्िामा स्विन्त्रिा, तनष्ठा, पारदजशििा, िवाफदेर्हिा र व्र्ावसार्र्किा रहेका छन ् । र्ोिनामा 
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लेखापरीक्षण गणुस्िरमा सिुार िथा लेखापरीक्षण प्रर्भाव अतर्भवरृ्द्ध गने, कार्ािलर्को आन्िररक सशुासन 
सदुृढीकरण िथा थप स्विन्त्रिा प्राप्त गने, संस्थागि िथा व्र्ावसार्र्क सक्षमिा सदुृढ गने, र्वत्तीर् 
अनशुासन र िवाफदेर्हिा प्रवद्धिन गने,  सरोकारवालासाँगको सम्बन्िमा थप सिुार गनेलगार्िका 
रणनीतिक लक्ष्र्हरू रहेका छन ्। उि लक्ष्र् हातसल गनि १९ उदे्दश्र् िथा सो अन्िगिि र्वतर्भन्न 
कार्िक्रम िथा र्क्रर्ाकलापहरू तनिािरण गररएको छ । र्ोिना कार्ािन्वर्न गनि रू.१ अबि २४ करोड 
७७ लाख बिेट खचि हनेु अनमुान गररएको छ । 

कार्ािलर्को आन्िररक सशुासन प्रणाली सदुृढ गनि आन्िररक कार्ि संचालन कार्िर्वति, आतथिक 
कारोबार लेखाङ्कनका लातग सरकारी लेखा प्रणाली र सरकारी सम्पजत्त व्र्वस्थापनका लातग साविितनक 
सम्पजत्त व्र्वस्थापन प्रणाली कार्ािन्वर्नमा रहेको छ । 

6. कार्िर्ोिना कार्ािन्वर्न -  नेपालको संर्विानको िारा २४० बमोजिम नेपालको महालेखापरीक्षकमा 
२०७४।२।८ मा तनर्िु हनुरु्भएका माननीर् महालेखापरीक्षकले आफ्नो काम, कििव्र्, अतिकार 
प्रर्भावकारी रूपमा सम्पादन गनि ६ वषे कार्िर्ोिना (२०७४-२०८०) स्वीकृि गरेअनरुूप कार्ािलर्ले 
कार्ि सम्पादन गरररहेको छ । कार्िर्ोिनामा संगठनात्मक व्र्वस्था र कार्िप्रणालीमा सिुार, नीतिगि 
िथा कानूनी सिुार, लेखापरीक्षण प्रर्क्रर्ामा सिुार, लेखापरीक्षण प्रर्भावकाररिा र गणुस्िर सिुार, र्वत्तीर् 
अनशुासन िथा िवाफदेर्हिा, संस्थागि सम्बन्ि र सञ्चार रहेका छन ्। साविितनक लेखापरीक्षणको 
माध्र्मबाट साविितनक तनकार्मा िवाफदेर्हिा, पारदजशििा र तनष्ठा प्रवद्धिन गनि कार्ािलर्बाट उपर्ुिि 
र्वषर्मा सिुारका प्रर्ास हुाँदै आएको छ ।  

आन्िररक सशुासन र र्वत्तीर् व्र्वस्थापन 

7. र्वत्तीर् जस्थति र कार्िक्रम - र्स वषि २०७९ िेठ मसान्िसम्म संजचिकोषमातथ हनेु व्र्र्र्भारिफि  रू.१८ 
लाख ४५ हिार खचि र्भएको छ । सजञ्चि कोषबाट व्र्र् हनेु चालिुफि  रू.४० करोड ५४ लाख ६२ 
हिार र पुाँिीगििफि  रू.९३ लाख ३ हिारसमेि रू.४१ करोड ४७ लाख ६५ हिार खचि र्भएको छ। 
त्र्सैगरी एकीकृि साविितनक र्वत्तीर् व्र्वस्थापन सिुार कार्िक्रम (पेफा) िफि  परामशि सेवा, मेतसन 
उपकरण एवं फतनिचर खररद िथा क्षमिा र्वकास िातलम लगार्िमा कुल रू.२ करोड ८१ लाख ३९ 
हिारसमेि रू.४४ करोड २९ लाख ४ हिार खचि र्भएको छ । 

8. आचारसंर्हिाको पालना - कार्ािलर्ले सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको अन्िरािर्ष्ट्रर् संस्थाबाट िारी 
आचारसंर्हिालाई अनसुरण गदै लेखापरीक्षकको आचारसंर्हिा िारी गरेको छ । सोअनसुार लेखापरीक्षण 
टोलीमा संलग्न हनेु कमिचारीले लेखापरीक्षण पूवि नै नैतिक आचारसंर्हिाको घोषणा गरी उि 
आचारसंर्हिाको प्रर्भावकारी रूपमा पालना गनुिपने व्र्वस्था तमलाइएको छ । आचारसंर्हिा पालना र्भए 
नर्भएको अनगुमन गनि अनगुमन सतमति गठन गररएको छ । लेखापरीक्षणको लातग खर्टएका कुनै 
कमिचारीको आचारसंर्हिा पालनामा गनुासो आएमा वा कमीकमिोरी देजखएमा ित्कालै सम्बोिन गरी 
कारबाही गने गररएको छ ।   
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लेखापरीक्षण गणुस्िर र प्रर्भाव अतर्भवरृ्द्ध 

9. लेखापरीक्षण र्ोिना ििुिमा - संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी कार्ािलर् र कानूनिारा 
िोर्कएका अन्र् तनकार्को २०७७।७८ को लेखापरीक्षणका लातग माननीर् महालेखापरीक्षकबाट वार्षिक 
लेखापरीक्षण र्ोिना, २०७८ स्वीकृि र्भई सोको कार्ािन्वर्न गररएको छ। उि र्ोिना अनसुार 
२०७८ चैत्र मसान्ितर्भत्र वार्षिक प्रतिवेदन पेस गने कार्िर्ोिना रहेकोमा कोतर्भड- १९ महामारीका 
कारण वार्षिक प्रतिवेदन पेस गने कार्िमा र्ढलाइ र्भएको छ ।   

लेखापरीक्षण र्ोिना ििुिमा र कार्ािन्वर्नका क्रममा सम्माननीर् राष्ट्रपति, प्रिानन्र्ार्ािीश, 
संघीर् संसद प्रतितनति सर्भाका सर्भामखु, रार्ष्ट्रर् सर्भाका अध्र्क्ष, संघीर् सरकारका पदातिकारीहरू, 
लेखापरीक्षण सल्लाहकार सतमति, प्रार्वतिक र्वशेषज्ञलगार्िका पदातिकारीहरूसाँग लेखापरीक्षणका र्वर्वि 
पक्षबारे छलफल गरी प्राप्त सझुावसमेि समावेश गररएको तथर्ो । र्सबाट लेखापरीक्षण र्ोिना 
कार्ािन्वर्नमा सहििा र्भई लेखापरीक्षण कार्िसम्पन्न गनि सहर्ोग पगेुको छ । 

10. र्वद्यिुीर् प्रणाली - लेखापरीक्षणलाई सूचना प्रर्वतिको माध्र्मबाट सम्पादन गने सन्दर्भिमा लेखापरीक्षण 
ऐन, २०७५ को दफा १७ बमोजिम लेखापरीक्षण गने तनकार्को लेखापरीक्षण फाइल, कार्िपत्र िथा 
अन्र् कागिाि र्ववरणहरू र्वद्यिुीर् माध्र्मबाट अतर्भलेख राख्न सोही ऐनको दफा २९ ले ददएको 
अतिकार प्रर्ोग गरी महालेखापरीक्षकबाट ×नेपाल लेखापरीक्षण व्र्वस्थापन प्रणाली (व्र्वस्थापन िथा 
सञ्चालन) तनदेजशका, २०७८" िारी र्भएको छ । कार्ािलर्ले २०७८।८।१ देजख नेपाल लेखापरीक्षण 
व्र्वस्थापन प्रणाली (न्र्ाम्स) लागू गरेको छ । र्ो प्रणालीको कार्ािन्वर्नसाँगै र्ो वषिका लेखापरीक्षण 
िथा सम्परीक्षण कार्ि र्सै प्रणालीबाट सम्पन्न गररएको छ । र्ो प्रणाली सञ्चालनका लातग सर्भिर खररद 
िथा िडान कार्ि र्भइरहेको छ । उि प्रणालीमा अभ्र्स्ि गराउन कार्ािलर्का सबै कमिचारीलाई 
उपजस्थतिमा िातलम ददइएको छ ।  

11. लेखापरीक्षण व्र्वस्थापन - वार्षिक लेखापरीक्षण र्ोिना, २०७८।५।२० गिे स्वीकृि गरी पर्हलो 
चरणमा र्वगिको िस्िै म्र्ानअुल प्रर्क्रर्ाबाट ३३ जिल्लाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको तथर्ो । 
दोस्रो चरणदेजखका सबै लेखापरीक्षण नेपाल लेखापरीक्षण व्र्वस्थापन प्रणाली (न्र्ाम्स) बाट सम्पादन 
गररएको छ । पर्हलो चरणमा म्र्ानअुल िररकाबाट लेखापरीक्षण सम्पन्न र्भएका तनकार्को र्ववरण िथा 
प्रारजम्र्भक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसमेि न्र्ाम्समा प्रर्वर्ष्ट गरी र्ो वषिदेजख सबै लेखापरीक्षण र्वद्यिुीर् 
प्रणालीमा आिाररि बनाइएको छ । वार्षिक लेखापरीक्षण र्ोिनाले लेखापरीक्षण गररने तनकार्हरूको 
उच्च, मध्र्म र न्रू्न िोजखमर्िु कार्ािलर्मा र्वर्भािन गरेको तथर्ो । उच्च िोजखममा रहेका 
तनकार्हरूको सम्बजन्िि तनकार्मा उपजस्थि र्भई र्वस्ििृ रूपमा लेखापरीक्षण गररएको छ । मध्र्म 
िोजखमका तनकार्हरूको हकमा िोजखमर्िु र्वषर्को पर्हचान गरी त्र्ससम्बन्िी र्ववरण िथा आतथिक 
र्ववरण र आन्िररक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र्वद्यिुीर् सूचना प्रणालीमाफि ि ्प्राप्त गरी छनौट गररएका 
कारोबारको सम्बजन्िि तनकार्मा नपगुी दूर लेखापरीक्षण र्वतिबाट लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । 
न्रू्न िोजखममा रहेका साना तनकार्को आतथिक र्ववरण र आन्िररक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नेपाल 
लेखापरीक्षण व्र्वस्थापन प्रणालीमा प्राप्त हनेु व्र्वस्था तमलाई दूर लेखापरीक्षण र्वतिबाट सम्पन्न गररएको 
छ ।   
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12. सल्लाहकार सतमति - लेखापरीक्षणको र्वश्वसनीर्िा, गणुस्िर िथा प्रर्भाव अतर्भवरृ्द्ध गदै र्सका नीतिगि, 
कानूनी, प्रर्क्रर्ागि िथा व्र्ावहाररक पक्षहरूमा सिुार ल्र्ाउने उदे्दश्र्ले लेखापरीक्षण सल्लाहकार 
सतमतिको गठन गररएको छ । सल्लाहकार सतमतिमा महालेखापरीक्षकको अध्र्क्षिामा प्रशासतनक, 
आतथिक, सामाजिक, सााँस्कृतिक लगार्ि रार्ष्ट्रर् िीवनका महत्वपूणि क्षते्रमा कार्ि अनरु्भव र्भएका िथा 
र्ोगदान परु् र्ाएका २१ िना सदस्र् रहेका छन ्। सतमतिको कामलाई थप प्रर्भावकारी बनाउन प्रशासन 
िथा सशुासन, आतथिक क्षेत्र, र्ोिना पूवाििार, र्वत्तीर् व्र्वस्थापन र सामाजिक सेवासमेि ५ उपसतमति 
गठन गररएको छ । समर् समर्मा सतमतिको बैठक बसी सझुावहरु तलने गररएको छ ।  

13. समकक्षी पनुरावलोकन - सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको अन्िरार्ष्ट्रर् संगठन (इन्टोसाई) ले स्वीकृि 
गरेको सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको कार्िसम्पादन मापदण्ड, २०१६ अनसुार आफूले सम्पादन गरेको 
लेखापरीक्षण कार्िहरू समकक्षी बाह् र् सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाबाट पनुरावलोकन गराउनपुने असल 
अभ्र्ास रहेको छ । नेपालको सवोच्च लेखापरीक्षण संस्था महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले मूल्र्ाङ्कन 
गनि अनरुोि गरेबमोजिम थाइल्र्ाण्डको सवोच्च लेखापरीक्षण संस्था द स्टेट अतडट अर्फस अफ द 
र्कङ्गडम अफ थाइल्र्ाण्डबाट कार्िसम्पादनको मूल्र्ाङ्कन गराई सोको अजन्िम प्रतिवेदन प्राप्त र्भएको छ। 
पनुरावलोकन प्रतिवेदनअनसुार नेपालको कार्िसम्पादनस्िर र्वतर्भन्न सूचकका आिारमा उच्च र 
सन्िोषिनक रहेको छ । समकक्षी पनुरावलोकनबाट प्राप्त सझुावहरूलाई चौथो रणनैतिक र्ोिनामा 
समावेश गरी सिुारका कार्िक्रमहरू अगातड बढाइएको छ । 

14. लेखापरीक्षणमा नागररक सहर्भातगिा - कार्िमूलक लेखापरीक्षणका लातग आवश्र्क सूचना सङ्कलन, 
लेखापरीक्षण र्ोिना ििुिमा, कार्ािन्वर्न, प्रतिवेदन िर्ारी, प्रतिवेदनको सम्प्रषेण र अनगुमन कार्िमा 
नागररक समाि िथा सरोकारवालाको सहर्भातगिालाई तनरन्िरिा ददइएको छ । र्ो वषि एक नागररक 
संस्थाको सहकार्िमा र्वराटनगर र नेपालगन्िमा कार्िमूलक लेखापरीक्षणमा नागररक सहर्भातगिासम्बन्िी 
िातलम कार्िक्रम गररएको छ । सो िातलम कार्िक्रममा ४३ जिल्लाका ९५ नागररक समाि संस्थाका 
प्रतितनतिहरूको सहर्भातगिा रहेको तथर्ो । 

15. गणुस्िर आश्वस्ििा पनुरावलोकन - कार्ािलर्ले लागू गरेको गणुस्िर पनुरावलोकन तनदेजशका,  २०६९ 
अनसुार लेखापरीक्षणका स्थार्पि मान्र्िा, नीति िथा कार्िर्वति लेखापरीक्षणमा अनशुरण र्भएको सतुनजश्चि 
गनि सपुररवेक्षण िथा आन्िररक पनुरावलोकनलगार्िका र्क्रर्ाकलापहरू सम्पादन हुाँदै आएका छन ्। 
र्ो वषि वार्षिक लेखापरीक्षण र्ोिना, २०७८ बमोजिम उच्च िोजखमर्िु तनकार्का रूपमा पर्हचान 
र्भएका सबै सरकारी कार्ािलर्हरूको नेपाल लेखापरीक्षण व्र्वस्थापन प्रणालीबाट प्रतिवेदन िारी गनुि पूवि 
सपुररवेक्षक िहबाट पनुरावलोकन गरी प्रतिवेदन िारी गने व्र्वस्था तमलाइएको छ। उच्च िहबाट 
पनुरावलोकन नर्भएसम्म कुनै पतन लेखापरीक्षणको प्रारजम्र्भक प्रतिवेदन सम्प्रषेण नहनेु नीति अवलम्बन 
गररएको छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदन िारी पश्चािको पनुरावलोकनको लातग तनदेशकहरूको नेितृ्वमा 
२०७६।७७ मा लेखापरीक्षण सम्पन्न र्भएका ४१ फाइलको गणुस्िर आश्वस्ििा पनुरावलोकन गरी 
प्रतिवेदन िारी गररएको छ । उि प्रतिवेदनमा उल्लेख र्भएका र्वषर्हरू सम्बोिन हनेु गरी नेपाल 
लेखापरीक्षण व्र्वस्थापन प्रणाली (न्र्ाम्स) ििुिमा गररएको छ । 
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र्वत्तीर् अनशुासन र िवाफदेर्हिा अतर्भवरृ्द्ध 

16. वार्षिक प्रतिवेदन - नेपालको संर्विानको िारा २९४(१) बमोजिम सम्माननीर् राष्ट्रपतिज्रू् समक्ष 
महालेखापरीक्षकको ५८ औ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ र्भाद्र ४ मा पेस र्भएको तथर्ो। त्र्स्िै नेपालको 
संर्विानको िारा २९४(३) अनसुार प्रदेश सरकारको काम कारबाहीको सम्बन्िमा प्रदेशगि रूपमा 
िर्ार पाररएको वार्षिक प्रतिवेदनसमेि सोही तमतिमा ७ प्रदेशका माननीर् प्रदेश प्रमखुसमक्ष माननीर् 
महालेखापरीक्षकले तर्भतडर्ो कन्रेन्समाफि ि ् िानकारी गराई सूचना प्रर्वतिको माध्र्मबाट उपलब्ि 
गराइएको तथर्ो । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० बमोजिम बक्र्ौिा ५ सर्हि ६९९ स्थानीर् 
िहको अलग अलग लेखापरीक्षण प्रतिवेदन िारी गररएको तथर्ो । 

17. वैदेजशक सहार्िाको लेखापरीक्षण - नेपाल सरकारले दाि ृ तनकार्बाट बिेटमा समावेश नर्भएका वा 
समावेश र्भएपतन दाि ृतनकार्बाट सोझै र्भिुानी हनेु संर्िु राष्ट्रसंघीर् र्वकास कार्िक्रमबाट सन ्२०२१ 
मा कार्ािन्वर्न र्भएका आर्ोिना र अमेररकी सहर्ोग तनर्ोगले स्वास््र् िथा िनसंख्र्ा मन्त्रालर् र 
कणािली प्रदेशको सामाजिक र्वकास मन्त्रालर्ले खचि रकमको लेखापरीक्षण गनि अनरुोि र्भए बमोजिम 
लेखा व्र्वसार्ीको सेवा तलई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन िी तनकार्लाई उपलब्ि गराइएको छ। 

18. बेरुिू फस्र्ौट जस्थतिबारे छलफल - महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन कार्ािन्वर्नका लातग साविितनक 
तनकार्को र्भतूमकालाई जिम्मेवार र प्रर्भावकारी बनाउन सघाउ परु् र्ाउने उदे्दश्र्ले महालेखापरीक्षकको 
कार्ािलर्ले नेपाल सरकारका मखु्र् सजचवसर्हि मन्त्रालर्, संवैिातनक तनकार् र आर्ोगका लेखाउत्तरदार्ी 
अतिकृिहरूको उपजस्थतिमा र्ो वषिको बेरुिू फस्र्ौटको प्रगति जस्थति सम्बन्िमा छलफल कार्िक्रमको 
आर्ोिना गररएको छ । सो कार्िक्रममा बेरुिू आउनमा कमी ल्र्ाउन र आएको बेरुिू फस्र्ौट गरी 
समग्रमा बेरुिूको आकारलाई घटाउन व्र्जिगि बेरुिू एवं र्वत्तीर् अनशुासनलाई कमिचारीहरूको वजृत्त 
र्वकासमा आवद्ध गनि उपर्िु नीतिगि िथा कानूनी प्रबन्ि गनुिपने सम्बन्िमा छलफल र्भएको तथर्ो । 
उि कार्िक्रममा बेरुिू फस्र्ौटको प्रगति जस्थति सन्िोषिनक नदेजखएकोले र्समा िदारुकिा देखाउन 
र बेरुिू आउने क्रममा कमी ल्र्ाई र्वत्तीर् अनशुासनलाई प्रवद्धिन गनि कानूनमा र्भएको व्र्वस्थाअनसुार 
सबै सरकारी तनकार्ले आन्िररक तनर्न्त्रण प्रणाली ििुिमा गरी त्र्सको प्रर्भावकारी कार्ािन्वर्न गनुिपने 
आवश्र्किा मातथ िोड ददइएको तथर्ो । 

सरोकारवालासाँगको सम्बन्ि र सञ्चार 
19. लेखापरीक्षण प्रवेश बैठक - वार्षिक लेखापरीक्षण र्ोिना, २०७८ बमोजिम वार्षिक लेखापरीक्षण 

कार्ििातलका सम्प्रषेण एवं बेरुिू फस्र्ौट सम्बन्िमा सम्माननीर् प्रिानमन्त्रीज्रू्को उपजस्थतिमा नेपाल 
सरकारका मखु्र् सजचव िथा सबै लेखाउत्तरदार्ी अतिकृिबीच छलफल कार्िक्रमको आर्ोिना गररएको 
तथर्ो। उि कार्िक्रममा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्ािन्वर्न र बेरुिू फस्र्ौटलाई प्राथतमकिा ददाँदै 
र्वत्तीर् अनशुासन कार्म गने सन्दर्भिमा सबै लेखा उत्तरदार्ी अतिकृिलाई सम्माननीर् प्रिानमन्त्रीज्रू् र 
माननीर् महालेखापरीक्षकबाट तनदेशन र्भएको तथर्ो । 

20. प्रदेशस्िरीर् रे्भटघाट र अन्िरर्क्रर्ा - महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्ािन्वर्नका 
लातग प्रदेश प्रमखुले तनवािह गनि सक्ने सकारात्मक र्भतूमकालाई प्रर्भावकारी बनाउन र्ो वषि २०७८ चैत्र 
र २०७९ वैशाखमा मिेश, वाग्मिी, कणािली, सदूुरपजश्चम र गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमखुहरूसाँग 
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महालेखापरीक्षकबाट रे्भटघाट गररएको तथर्ो । त्र्सैगरी महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्को आर्ोिनामा 
िी प्रदेशमा प्रदेशस्िरीर् अन्िरर्क्रर्ा िथा छलफल कार्िक्रम सम्पन्न र्भएको छ । प्रदेशको 
लेखापरीक्षणको अवस्था र महालेखापरीक्षकको प्रदेशको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्ािन्वर्न 
जस्थतिका सम्बन्िमा प्रदेशका मखु्र्मन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रदेश प्रमखु सजचव िथा सजचवहरूको उपजस्थतिमा 
कार्िक्रम सम्पन्न र्भएको तथर्ो । कार्िक्रममा कार्ािलर्ले कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाएको नेपाल लेखापरीक्षण 
व्र्वस्थापन प्रणाली, लेखापरीक्षणको अवस्था, महालेखापरीक्षकको प्रदेशको वार्षिक प्रतिवेदनका प्रमखु 
व्र्होराहरू र तिनीहरूको कार्ािन्वर्नमा प्रदेशले खेल्न सक्ने र्भतूमका सम्बन्िमा छलफल र्भएको तथर्ो । 
संघीर्िा कार्ािन्वर्नको प्रारजम्र्भक अभ्र्ासमा रहेका प्रदेशले साविितनक खररद ऐन, २०६३, आतथिक 
कार्िर्वति िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को व्र्वस्था िथा प्रदेशसम्बन्िी आतथिक कार्िर्वति 
ऐन, कानून र तनर्महरू अनरुूप प्रदेशका लेखा उत्तरदार्ी अतिकृि र जिम्मेवार पदातिकारीले कार्ि 
सम्पादन गरी आतथिक अनशुासन, र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व, पारदजशििा र िवाफदेर्हिा प्रवद्धिन गनुिपने र्वषर्मा  
िोड ददएको तथर्ो। 

21. अतर्भमखुीकरण कार्िक्रम - कार्ािलर्ले साविितनक तनकार्को अजन्िम लेखापरीक्षणलाई सूचना प्रर्वतिको 
माध्र्मबाट सम्पन्न गनि र्ो वषिदेजख कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाएको नेपाल लेखापरीक्षण व्र्वस्थापन प्रणाली 
(न्र्ाम्स) को बारेमा िानकारी प्रदान गने उदे्दश्र्ले र्वतर्भन्न िहमा त्र्ससम्बन्िी अतर्भमखुीकरण 
कार्िक्रमहरू सञ्चालन गरेको तथर्ो । पर्हलो कार्िक्रममा नेपाल सरकारका मखु्र् सजचव, र्वतर्भन्न 
मन्त्रालर् र संवैिातनक तनकार्का लेखाउत्तरदार्ी अतिकृिहरूको उपजस्थति रहेको तथर्ो । उि 
कार्िक्रममा र्ो वषिदेजख कार्ािलर्ले म्र्ानअुल लेखापरीक्षण अन्त्र् गरी पेपरलेस िथा फेसलेस बनाएको 
िानकारी ददइएको तथर्ो । साथै कार्ािलर्ले र्भच ुिअल मध्र्मबाट महालेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्अन्िगििका 
लेखा समूहका कमिचारीहरूसर्हि सािवटै प्रदेशका प्रमखु सजचव, सजचव, प्रमखु जिल्ला अतिकारी, 
कार्ािलर् प्रमखु, प्रदेश कोष तनर्न्त्रक, आतथिक प्रशासन प्रमखु र र्वश्वर्वद्यालर्हरुका सम्बद्ध 
पदातिकारीहरू िथा जिम्मेवार व्र्जिलाई नेपाल लेखापरीक्षण व्र्वस्थापन प्रणालीको सञ्चालन सम्बन्िमा 
अतर्भमखुीकरण प्रदान गररएको तथर्ो । सो कार्िक्रममा २ हिार ५०० र्भन्दा बढी पदातिकारी िथा 
कमिचारीहरूको सहर्भातगिा रहेको तथर्ो । 

22. संस्थागि सम्बन्ि – महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले लेखापरीक्षण नतििाको प्रर्भाव वरृ्द्ध गदै प्रतिवेदन 
कार्ािन्वर्न पक्षलाई थप प्रर्भावकारी बनाउन संघीर् संसद, संसदीर् सतमति, संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका 
पदातिकारी, साविितनक संस्थानका प्रमखु, लेखापरीक्षक, सञ्चार माध्र्म र अन्र् सरोकारवालासाँग तनरन्िर 
अन्िर्क्रि र्ा र छलफल गररएको छ । स्थलगि लेखापरीक्षण कार्िक्रमको तनर्तमि अनगुमन, छलफल 
िथा अन्िरर्क्रर्ा, प्रसे नोट, बलेुर्टन प्रकाशन, लेखापरीक्षण पतत्रका, वेब–साइटमाफि ि ्सूचना प्रवाह िथा 
सञ्चार माध्र्मसाँगको सम्बन्ि सदुृढ गदै र्वत्तीर् अनशुासन पालनाको अवस्थाबारे आम नागररक िहसम्म 
िानकारी प्रवाह गररएको छ ।    

23. संसदीर् सतमतिहरूसाँगको सम्बन्ि - लेखापरीक्षणको प्रर्भावकाररिा अतर्भवरृ्द्ध गनि संघीर् संसदको 
साविितनक लेखा सतमति िथा प्रदेश सर्भाका साविितनक लेखा सतमतिहरूसाँग तनरन्िर छलफल, सम्पकि  
र अन्िरर्क्रर्ा गररएको छ । प्रदेश सर्भाका साविितनक लेखा सतमतिका सदस्र्को क्षमिा अतर्भवरृ्द्ध 
सम्बन्िी कार्िशालामा कार्ािलर्का कमिचारीहरूलाई सहर्भागी गराइएको छ । संसदीर् सतमतिहरूले 
र्वतर्भन्न र्वषर्उपर अध्र्र्न, अनसुन्िान र र्वश्लषेण गरी तनकालेका तनष्कषि समेिलाई  लेखापरीक्षणको 
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आिारको रूपमा तलने गररएको छ । र्ो वषि महालेखापरीक्षकबाट प्रदेश लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 
कार्ािन्वर्न सम्बन्िमा मिेश, वाग्मिी, गण्डकी, कणािली र सदूुरपजश्चम प्रदेश सर्भाका साविितनक लेखा 
सतमतिका पदातिकारीसाँग छलफल गररएको छ ।  संघीर् संसद र प्रदेश सर्भाका साविितनक लेखा 
सतमतिमा महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन उपर हनेु छलफलमा कार्ािलर्का कमिचारीहरूलाई 
सहर्भागी गराइएको छ । 

24. वार्षिकोत्सव समारोह - महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्को ६४ औ ँवार्षिकोत्सव २०७९ असार १५ गिे 
सम्माननीर् राष्ट्रपति श्रीमिी र्वद्यादेवी र्भण्डारीज्रू्को प्रमखु आति्र्मा शरु्भकामना, सम्मान िथा परुस्कार 
र्विरणसर्हिका कार्िक्रम आर्ोिना गरी सम्पन् न र्भर्ो । कार्िक्रमलाई सम्बोिन गदै सम्माननीर् राष्ट्रपति 
श्रीमिी र्वद्यादेवी र्भण्डारीज्रू्ले सबैलाई बिाई िथा शरु्भकामना प्रदान गनुिहुाँदै नवतनतमिि र्भवनबाट 
कार्िसञ्चालन िथा कार्ािलर्ले र्ो वषिबाट र्वद्यिुीर् लेखापरीक्षण प्रणाली थालनी गरेकोमा सराहना 
गनुिर्भर्ो। िीनै िहका सरकारबाट हनेु र्वकास तनमािण र सेवा प्रवाहमा पारदजशििाको प्रवद्धिन गनि 
कार्ािलर् सक्षम हनुपुने, साविितनक तनकार्हरुबाट बेरुि ुफस्र्ौटमा सर्क्रर्िा िथा एकै प्रकृतिका र्वषर् 
र व्र्होरा नदोहोररने व्र्वस्था गनि आवश्र्क रहेको उल्लेख गनुि र्भर्ो । कार्ािलर्को र्भौतिक पूवाििारको 
उपलब्ििासाँगै कमिचारीहरूको कार्ि वािावरणमा सिुार एवं आितुनक प्रर्वतिको प्रर्ोगमाफि ि ्साविितनक 
क्षेत्रमा र्वत्तीर् सशुासन िथा िवाफदेर्हिा प्रवद्धिन गनि मद्दि पगु्न सक्ने र्वश्वास व्र्ि गनुिर्भर्ो ।  

कार्िक्रममा महालेखापरीक्षकबाट संवैिातनक जिम्मेवारी पूरा गदै र्स वषिदेजख र्वद्यिुीर् 
प्रणालीबाट लेखापरीक्षण गरेको, िोजखममा आिाररि लेखापरीक्षण प्रर्क्रर्ा अवलम्वन गररएको िथा 
सशुासन प्रवद्धिन गनि महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनको कार्ािन्वर्न गरी र्वत्तीर् सशुासन कार्म 
गनुिपने सम्बन्िमा प्रकाश पानुिर्भएको तथर्ो । कार्ािलर्ले कार्िक्रममा र्स वषि उत्कृष्ट कार्ि सम्पादन 
गने ७ कमिचारीलाई परुस्कृि गररएको तथर्ो । साथै नेपाल लेखापरीक्षण व्र्वस्थापन प्रणाली कार्ािन्वर्न 
गराउनमा महत्वपूणि र्भतूमका तनवािह गनुिहनेु ९ कमिचारी र १ परामशिदािा िथा महालेखा तनर्न्त्रक 
कार्ािलर्लाईसमेि सम्मान गररएको तथर्ो । 

25. अन्िरािर्ष्ट्रर् सम्बन्ि - साविितनक लेखापरीक्षणको क्षेत्रमा असल अभ्र्ासको अनसुरण गरी लेखापरीक्षणलाई 
अन्िरािर्ष्ट्रर् स्िरअनरुूप बनाउने, अन्र् मलुकुको लेखापरीक्षण अभ्र्ासबारे िानकारी तलने िथा कार्ािलर्ले 
गरेका कामहरू अरु मलुकुलाई िानकारी गराउने उदे्दश्र्ले अन्िरािर्ष्ट्रर् क्षेत्रमा सर्क्रर्िापूविक सहर्भागी 
हनेु नीतिअनरुूप र्स वषि र्भएका गतिर्वति देहार्बमोजिम छन:्  

25.1. सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको एतसर्ाली संगठन (एसोसाई) को सन ्२०२१ को से्टेम्बरमा र्भच ुिअल 
रूपमा आर्ोजिि ५६ औ ँ गर्भतनिङ बोडि बैठक र आठौं एसोसाई कार्िशालामा महालेखापरीक्षकको 
नेितृ्वमा कार्ािलर्का अन्र् कमिचारीहरूको सहर्भातगिा रहेको तथर्ो । कार्िक्रमको संर्ोिन थाइल्र्ाण्डको 
सवोच्च लेखापरीक्षण संस्था स्टेट अतडट अर्फस अफ द र्कङ्गडम अफ थाइल्र्ाण्डले गरेको तथर्ो । 
सर्भाले सन ्२०१८-२०२४ को र्वत्तीर् प्रतिवेदन स्वीकृति र सन ्२०२२-२०२४ को बिेट अनमुोदन 
गरी सन ्२०२१-२०२४ को लातग गर्भतनिङ बोडि र लेखापरीक्षण कतमटीको तनवािचन गरेको तथर्ो ।  

25.2. संर्िु अतिराज्र् बेलार्िको अक्सफोडि र्वश्वर्वद्यालर्को ब्लारे्भटतनक स्कुल अफ गर्भनिमेन्टले सन ्
२०२१ देजख २०२४ सम्म  भ्रष्टाचार तनर्न्त्रण र सदाचाररिा संस्कृति प्रवद्धिन र्वषर्क च्र्ान्डलर 
सेसनमा नर्ााँ पसु्िाको रणनीतिसम्बन्िी अध्र्र्न कार्िक्रम सञ्चालन गदै आएको छ । सो कार्िक्रममा 
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नेपालका महालेखापरीक्षक श्री टंकमजण शमाि दंगाललाई र्वश्वर्वद्यालर्ले छनौट गरी आमन्त्रण गरेअनसुार 
सहर्भातगिा र्भइरहेको छ । 

25.3. सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको एतसर्ाली संगठन (एसोसाई) को १५औ ँमहासर्भाबाट गठन गररएको 
ददगो र्वकास लक्ष्र्सम्बन्िी एसोसाई कार्िसमूहको प्रथम बैठक २४ मे २०२२ मा र्भच ुिअल माध्र्मबाट 
सम्पन्न र्भएको छ । उि बैठकको अध्र्क्षिा कुवेिको स्टेट अतडट ब्र्रुोले गरेको तथर्ो । सो बैठकमा 
कार्ािलर्का एक नार्ब महालेखापरीक्षक र एक तनदेशकको प्रतितनतित्व रहेको तथर्ो । 

25.4. इन्टोसाईको लेखापरीक्षण मानक र्वकास िथा पररमाििनसम्बन्िी कार्ि गने फोरम फर इन्टोसाई 
प्रोफेसनल प्रोनाउन्समेन्ट नामक संस्थामा सन ् २०२० देजख २०२२ सम्मको लातग कार्ािलर्को 
सहर्भातगिा रहेको छ । सो संस्थामा इन्टोसाईबाट र्वश्वव्र्ापी प्रतिस्पिाित्मक आिारमा छनौट र्भई नार्ब 
महालेखापरीक्षक श्री चन्द्रकान्ि र्भण्डारीले प्रतितनतित्व गरररहनरु्भएको छ । 

25.5. कार्ािलर्ले इन्टोसाई डेर्भलपमेन्ट इतनतसएर्टर्भ (आई.डी.आई.) िथा सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको 
एतसर्ाली संगठनबाट सञ्चातलि क्षमिा अतर्भवरृ्द्ध कार्िक्रमहरूमा कमिचारीलाई सहर्भागी गराएको छ । 
उि संस्थाको अनरुोिमा कार्ािलर्का कमिचारीहरूलाई िी संस्थाहरूले आर्ोिना गरेका कार्िक्रममा 
स्रोि व्र्जिको रूपमा समेि पठाउने गरेको छ । एसोसाईले सन ्२०२१ मा प्रर्भावकारी लेखापरीक्षणका 
लातग लेखापरीक्षण प्रर्क्रर्ामा सिुार नामक र्भच ुिअल सेतमनार कार्िक्रम आर्ोिना गरेको तथर्ो । उि 
सेतमनारमा एतसर्ा र अरब क्षते्रका ३१ सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाका ३३ िनाको सहर्भातगिा रहेको 
तथर्ो । सो सेतमनारमा कार्ािलर्का एक नार्ब महालेखापरीक्षकले र्वषर् र्वज्ञको रूपमा र्ोगदान 
गनुिर्भएको तथर्ो । 

25.6. इन्टोसाई डेर्भलपमेन्ट इतनतसएर्टर्भ (आई.डी.आई) ले र्वश्वव्र्ापी कोतर्भड-१९ महामारीसाँग िधु्न राष्ट्रहरूले 
प्रर्ोगमा ल्र्ाएका आकजस्मक कोषको पारदजशििा, िवाफदेर्हिा र समावेजशिा पक्षको पररपालना 
लेखापरीक्षणसम्बन्िी कार्िक्रम सञ्चालन गरेको छ । उि कार्िक्रममा एतसर्ाली सवोच्च लेखापरीक्षण 
संस्थाका ७ सवोच्च लेखापरीक्षण संस्था सहर्भागी रहेका छन ्। िीमध्रे् बंगलादेश र र्कतगिस्िानको 
सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको लेखापरीक्षण टोलीलाई मेन्टोररङ गनि आई.डी.आई को अनरुोिमा 
कार्ािलर्ले एक नार्ब लेखापरीक्षकलाई सहर्भागी गराएको छ ।  

25.7. सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको एतसर्ाली संगठन (एसोसाई) िारा सञ्चातलि अनसुन्िान 
पररर्ोिनाअन्िगिि दूर लेखापरीक्षणः र्भर्वष्र् एवं चनुौिी र्वषर्को प्रथम बैठक १३ मे २०२२ मा 
र्भच ुिअल माध्र्मबाट सम्पन्न र्भएको छ । उि कार्िक्रममा चीन, र्भारि, इन्डोनेतसर्ा, र्फतलर्पन्स, 
थाइल्र्ाण्ड, नेपाल, अर्ष्ट्रर्ा, ब्रनुाईसर्हि १७ एसोसाई सदस्र् राष्ट्रको सहर्भातगिा रहेको तथर्ो । बैठकमा 
कार्ािलर्का एक तनदेशकको प्रतितनतित्व रहेको तथर्ो । 

25.8. पार्कस्िानको सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाले सन ्२०२२ को फेब्रअुरी २१ देजख माचि ११ सम्म  र्भच ुिअल 
माध्र्मबाट कार्िमूलक लेखापरीक्षणसम्बन्िी इन्टरनेसनल इन्टेजन्सर्भ िातलम कार्िक्रम सञ्चालन गरेको 
तथर्ो । उि िातलम कार्िक्रममा कार्ािलर्ले ४ िना लेखापरीक्षण अतिकारीलाई सहर्भागी गराएको 
तथर्ो ।  
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अनसूुची - १ 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद 1,2 र ३ सँग सम्बन्न्िि) 

लेखापरीक्षण गररएका सरकारी कार्ािलर्हरुको र्ववरण 
(र्वतनर्ोजन, राजस्व, िरौटी र अन्र् कारोबार) 

(रु. हजारमा) 

क्र.सं. मन्रालर्, तनकार् र कार्ािलर्को नाम 
कार्ािलर् 
संख्र्ा 

बेरुजू भएका 
कार्ािलर् 
संख्र्ा 

बेरुजू रकम 

1 राष्ट्रपतिको कार्ािलर् 1 0 0 
2 उपराष्ट्रपतिको कार्ािलर् 1 1 0 
3 संघीर् संसद  1 1 2291 
4 सवोच्च अदालि 105 82 20477 
5 अन्ख्िर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्िान आर्ोग  9 5 0 
6 महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 1 0 0 
7 लोक सेवा आर्ोग 16 11 2492 
8 तनवािचन आर्ोग 78 41 549 
9 महान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ािलर् 98 57 24534 
10 न्र्ार् पररषद् 1 1 0 
11 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर् 7 3 145 
12 रार्ष्ट्रर् मानव अतिकार आर्ोग 10 5 11 
13 रार्ष्ट्रर् प्राकृतिक स्रोि िथा र्वत्त आर्ोग 1 1 0 
14 रार्ष्ट्रर् मर्हला आर्ोग 1 1 337 
15 रार्ष्ट्रर् दतलि आर्ोग 1 1 0 
16 रार्ष्ट्रर् समावेशी आर्ोग 1 1 0 
17 आददवासी जनजाति आर्ोग 1 1 56 
18 मिेशी आर्ोग 1 1 30 
19 थारु आर्ोग 1 1 0 
20 मनु्स्लम आर्ोग 1 1 0 
21 प्रिानमन्री िथा मन्न्रपररषद्को कार्ािलर् 96 7 1692 
22 अथि मन्रालर् 214 109 19927051 
23 उद्योग, वान्णज्र् िथा आपूतिि मन्रालर् 30 17 992882 
24 ऊजाि जलस्रोि िथा तसँचाइ मन्रालर् 77 62 874391 
25 कानून, न्र्ार् िथा संसदीर् मातमला मन्रालर् 7 4 31687 
26 कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास मन्रालर् 201 111 3429170 
27 खानेपानी मन्रालर् 29 27 735140 
28 गहृ मन्रालर् 844 443 922308 
29 संस्कृति पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न मन्रालर् 18 12 469476 
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क्र.सं. मन्रालर्, तनकार् र कार्ािलर्को नाम 
कार्ािलर् 
संख्र्ा 

बेरुजू भएका 
कार्ािलर् 
संख्र्ा 

बेरुजू रकम 

30 परराष्ट्र मन्रालर् 44 44 85391 
31 वन िथा वन मन्रालर् 59 48 591244 
32 भतूम व्र्वस्था, सहकारी िथा गररबी तनवारण मन्रालर् 270 137 4750391 
33 भौतिक पूवाििार िथा र्ािार्ाि मन्रालर् 139 119 6570932 
34 मर्हला, बालबातलका िथा ज्रे्ष्ठ नागररक मन्रालर् 9 4 3118 
35 र्वुा िथा खेलकुद मन्रालर् 1 1 19482 
36 रक्षा मन्रालर् 312 158 1092615 
37 शहरी र्वकास मन्रालर् 44 43 702805 
38 न्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्रालर् 84 52 1075918 
39 सञ्चार िथा सूचना प्रर्वति मन्रालर् 87 79 3874572 
40 संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर् 92 46 676640 
41 स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा मन्रालर् 15 15 1222818 
42 श्रम, रोजगार िथा सामान्जक सरुक्षा मन्रालर् 21 17 250123 
43 रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग 121 56 52762 
44 रार्ष्ट्रर् पनुतनिमािण प्रातिकरण 87 70 1067170 
 संघ िर्ि को जम्मा 3237 1896 49470700 
 प्रदेश िर्ि        

44 प्रदेश नं १ 215 151 1589133 
44.1 प्रदेश सभा सन्चवालर् 1 1 312 
44.2 मखु्र् न्र्ार्ातिवक्ताको कार्ािलर् 1 1 388 
44.3 मखु्र्मन्री िथा मन्न्रपररषद्को कार्ािलर् 2 2 37420 
44.4 आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् 15 4 1650 
44.5 आन्िररक मातमला िथा कानून मन्रालर् 16 5 82522 
44.6 उद्योग, पर्िटन, वन िथा वािावरण मन्रालर् 40 34 140072 
44.7 भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 36 24 171456 
44.8 भौतिक पूवाििार र्वकास मन्रालर् 48 44 1053019 
44.9 सामान्जक र्वकास मन्रालर् 54 34 101670 
44.10 प्रदेश र्ोजना आर्ोग 1 1 240 
44.11 प्रदेश लोकसेवा आर्ोग  1 1 384 
४५ मिेश प्रदेश  129 112 1811668 

45.1 प्रदेश सभा सन्चवालर् 1 1 43186 
४५.२ मखु्र्मन्री िथा मन्न्रपररषद्को कार्ािलर् 3 3 511468 
४५.३ अथि मन्रालर् 9 3 45084 
४५.४ आन्िररक मातमला िथा कानून मन्रालर् 1 1 31590 
४५.५ उद्योग, पर्िटन, वन िथा वािावरण मन्रालर् 22 19 74230 
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क्र.सं. मन्रालर्, तनकार् र कार्ािलर्को नाम 
कार्ािलर् 
संख्र्ा 

बेरुजू भएका 
कार्ािलर् 
संख्र्ा 

बेरुजू रकम 

४५.६ भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 27 23 108417 
४५.७ भौतिक पूवाििार र्वकास मन्रालर् 32 32 827101 
४५.८ मर्हला वालवातलका र्वुा िथा खेलकुद मन्रालर् 1 1 55 
45.9 सामान्जक र्वकास मन्रालर् 30 26 170171 
४५.१० प्रदेश लोकसेवा आर्ोग  1 1 247 
४५.११ मखु्र् न्र्ार्ातिवक्ताको कार्ािलर् 1 1 109 
45.12 प्रदेश नीति आर्ोग 1 1 10 
४६ वाग्मिी प्रदेश  189 113 1023116 

४६.१ प्रदेश सभा सन्चवालर् 1 1 2122 
४६.२ मखु्र् न्र्ार्ातिवक्ताको कार्ािलर् 1 0 0 
४६.३ मखु्र्मन्री िथा मन्न्रपररषद्को कार्ािलर् 2 1 208 
४६.४ आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् 14 0 0 
४६.५ आन्िररक मातमला िथा कानून मन्रालर् 2 2 53095 
४६.६ उद्योग, पर्िटन, वन िथा वािावरण मन्रालर् 36 20 82024 
४६.७ भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 38 17 126174 
४६.८ भौतिक पूवाििार र्वकास मन्रालर् 47 40 682166 
४६.९ सामान्जक र्वकास मन्रालर् 46 30 77224 
46.10 प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग 1 1 28 
४६.११ प्रदेश लोकसेवा आर्ोग  1 1 75 
४७ गण्डकी प्रदेश 155 119 488329 

४७.१ प्रदेश सभा सन्चवालर् 1 1 128 
४७.२ मखु्र् न्र्ार्ातिवक्ताको कार्ािलर् 1 1 0 
४७.३ मखु्र्मन्री िथा मन्न्रपररषद्को कार्ािलर् 2 2 8027 
४७.४ आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् 13 2 0 
४७.५ आन्िररक मातमला िथा कानून मन्रालर् 1 1 3 
४७.६ उद्योग, पर्िटन, वन िथा वािावरण मन्रालर् 30 19 22084 
४७.७ भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 35 27 43964 
४७.८ भौतिक पूवाििार र्वकास मन्रालर् 35 33 319644 
४७.९ सामान्जक र्वकास मन्रालर् 35 31 94195 
४७.१० प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग 1 1 0 
४७.११ प्रदेश लोकसेवा आर्ोग  1 1 284 
४८ लनु्म्बनी प्रदेश 173 143 535292 

४८.१ प्रदेश सभा सन्चवालर् 1 1 929 
४८.२ प्रदेश लोक सेवा आर्ोग 1 1 179 
४८.३ मखु्र् न्र्ार्ातिवक्ताको कार्ािलर् 1 1 0 
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क्र.सं. मन्रालर्, तनकार् र कार्ािलर्को नाम 
कार्ािलर् 
संख्र्ा 

बेरुजू भएका 
कार्ािलर् 
संख्र्ा 

बेरुजू रकम 

४८.४ मखु्र्मन्री िथा मन्न्रपररषद्को कार्ािलर् 3 3 1231 
४८.५ आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् 13 2 11186 
४८.६ आन्िररक मातमला िथा कानून मन्रालर् 1 1 14038 
४८.७ उद्योग, पर्िटन, वन िथा वािावरण मन्रालर् 35 27 62264 
४८.८ भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 29 25 10481 
४८.९ भौतिक पूवाििार र्वकास मन्रालर् 50 50 364001 
48.10 ग्रामीण िथा शहरी र्वकास मन्रालर् 1 1 0 
48.11 न्शक्षा, र्वज्ञान, र्वुा िथा खेल्कुद मन्रालर् 34 27 61260 
48.12 स्वास््र्, जनसंख्र्ा िथा पररवार कल्र्ाण मन्रालर् 1 1 729 
48.13 पूवाििार र्वकास प्रातिकरण 1 1 142 
48.14 प्रदेश र्ोजना आर्ोग 1 1 295 
48.15 सूचना िथा सञ्चार प्रतिष्ठान 1 1 8557 
४९ कणािली प्रदेश 145 76 1538864 

४९.१ प्रदेश सभा सन्चवालर् 1 1 901 
४९.२ मखु्र् न्र्ार्ातिवक्ताको कार्ािलर् 1 1 21 
४९.३ मखु्र्मन्री िथा मन्न्रपररषद्को कार्ािलर् 3 0 0 
४९.४ आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् 18 1 80 
४९.५ आन्िररक मातमला िथा कानून मन्रालर् 9 3 37957 
४९.६ उद्योग, पर्िटन, वन िथा वािावरण मन्रालर् 26 12 93718 
४९.७ भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 26 13 38113 
४९.८ भौतिक पूवाििार र्वकास मन्रालर् 26 24 1267847 
४९.९ सामान्जक र्वकास मन्रालर् 33 21 100227 
४९.१० प्रदेश लोकसेवा आर्ोग 1 0 0 
४९.११ प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग 1 0 0 
५० सदूुर पन् चम प्रदेश 163 108 772481 

५०.१ प्रदेश सभा सन्चवालर् 1 1 581 
५०.२ मखु्र् न्र्ार्ातिवक्ताको कार्ािलर् 1 1 0 
५०.३ मखु्र्मन्री िथा मन्न्रपररषद्को कार्ािलर् 4 3 1825 
५०.४ आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् 12 5 0 
५०.५ आन्िररक मातमला िथा कानून मन्रालर् 1 1 25957 
५०.६ उद्योग, पर्िटन, वन िथा वािावरण मन्रालर् 29 22 24936 
५०.७ भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 30 23 61320 
५०.८ भौतिक पूवाििार र्वकास मन्रालर् 30 26 274904 
५०.९ सामान्जक र्वकास मन्रालर् 53 24 382958 
५०.१० प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग 1 1 0 
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क्र.सं. मन्रालर्, तनकार् र कार्ािलर्को नाम 
कार्ािलर् 
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संख्र्ा 

बेरुजू रकम 

५०.११ प्रदेश लोकसेवा आर्ोग 1 1 0 
 प्रदेश िर्ि  कुल जम्मा 1169 822 7758883 
 प्रदेश र संघ िर्ि को कुल जम्मा 4406 2718 57229583 
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अनसूुची - १(क) 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद 1,2 र ३ सँग सम्बन्न्िि) 

लेखापरीक्षण गररएका सँगदठि संस्था, सतमति र अन्र् संस्थाहरुको र्ववरण 

क्र.सं.  संस्थाको नाम संख्र्ा 
1.  प्रिानमन्री िथा मन्न्रपररषद् को कार्ािलर्  2 

 1.1  नेपाल ट्रष्टको कार्ािलर् 1 
 1.2  नीति अनसुन्िान प्रतिष्ठान 1 

2.  अथि मन्रालर्  8 
 2.1  कमिचारी सञ्चर् कोष 1 
 2.2  नागररक लगानी कोष 1 
 2.3  नेपाल राष्ट्र बैक 1 
 2.4  तनक्षेप िथा कजाि सरुक्षण कोष 1 
 2.5  नेपाल तििोपर बोडि 1 
 2.6  बीमा सतमति १ 
 2.7  तमलेतनर्म च्र्ालेन्ज एकाउण्ट नेपाल  1 
 2.8  राजस्व परामशि र्वकास सतमति 1 

3.  उद्योग, वान्णज्र् िथा आपूतिि मन्रालर्  1४ 
 3.1  िौवादी र्लाम कम्पनी तलतमटेड 1 
 3.2  नेपाल औषिी तलतमटेड 1 
 3.3  खाद्य व्र्वस्था िथा व्र्ापार कम्पनी तलतमटेड 1 
 3.4  नेपाल खाद्य संस्थान 1 
 3.5  नेशनल टे्रतडङ्ग तलतमटेड १ 
 3.6  नेपाल पारवहन िथा गोदाम व्र्वस्था कम्पनी तलतमटेड १ 
 3.7  औद्योतगक व्र्वसार् र्वकास प्रतिष्ठान 1 
 3.8  उदर्परु तसमेन्ट उद्योग तलतमटेड 1 
 3.9  हेटौंडा तसमेन्ट उद्योग तलतमटेड 1 
 3.10  र्वशेष आतथिक क्षेर प्रातिकरण 1 
 3.11  व्र्ापार िथा तनकासी प्रवर्द्िन केन्र 3 
 3.12  नेपाल इन्टरमोडेल र्ािार्ाि र्वकास सतमति 1 

4.  उजाि, जलस्रोि िथा तसंचाई मन्रालर् 11 
 4.1  अपर अरुण हाइड्रोपावर तलतमटेड 1 

 4.2  उत्तरगंगा पावर कम्पनी तलतमटेड 1 

 4.3  िनहुँ हाइड्रोपावर तलतमटेड 1 

 4.4  िामाकोशी जलर्वद्यिु कम्पनी तलतमटेड 1 
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क्र.सं.  संस्थाको नाम संख्र्ा 
 4.5  रघगंुगा हाइड्रोपावर तलतमटेड 1 

 4.6  रार्ष्ट्रर् प्रशारण तग्रड कम्पनी तलतमटेड 1 

 4.7  स्र्ापुि पावर कम्पनी तलतमटेड 1 

 4.8  दूिकोशी जलर्वद्यिु कम्पनी तलतमटेड 1 

 4.9  मोदी जलर्वद्यिु कम्पनी तलतमटेड 1 

 4.10  नेपाल र्वद्यिु प्रातिकरण 1 

 4.11  वैकन्ल्पक उजाि प्रवर्द्िन केन्र 1 
5. - कानून, न्र्ार् िथा संसदीर् मातमला मन्रालर्  4 

 5.1  कानून र्किाब व्र्वस्था सतमति 1 
 5.2  केन्रीर् कानून पसु्िकालर् र्वकास सतमति 1 
 5.3  केन्रीर् कानूनी सहार्िा सतमति 1 
 5.4  रार्ष्ट्रर् न्र्ार्र्क प्रतिष्ठान 1 

6. - कृर्ष िथा पशपुन्न्छ र्वकास मन्रालर्  7 
 6.1  स्र्ापुि कृर्ष कम्पनी तलतमटेड 1 
 6.2  नेपाल पश ुन्चर्कत्सा पररषद् 1 
 6.3  कृर्ष सामग्री कम्पनी तलतमटेड 1 
 6.4  दगु्ि र्वकास संस्थान 1 
 6.5  नेपाल कृर्ष अनसुन्िान पररषद् 1 
 6.6  रार्ष्ट्रर् न्चर्ा िथा कर्ी र्वकास बोडि 1 
 6.7  कपास र्वकास सतमति 1 

7.  गहृ मन्रालर्  3 
 7.1  नेपाल हज सतमतिको सन्चवालर् 1 
 7.2  प्रहरी कल्र्ाण कोष 1 
 7.3  सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल कल्र्ाणकारी सेवा केन्र 1 

8.  परराष्ट्र मन्रालर् 2 
 8.1  परराष्ट्र मातमला अध्र्र्न प्रतिष्ठान 1 
 8.2  बी पी कोइराला नेपाल-भारि र्ाउण्डेसन 1 

9.  सस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उड् डर्न मन्रालर्  21 
 9.1  नेपाल वार्सेुवा तनगम 1 
 9.2  नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातिकरण 1 
 9.3  सांस्कृतिक संस्थान 1 
 9.4  पशपुति क्षेर र्वकास कोष  1 
 9.5  नेपाल पर्िटन िथा होटल व्र्वस्थापन प्रतिष्ठान 1 
 9.6  पाटन संग्रहालर् र्वकास सतमति 1 



अनसूुचीहरु 
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क्र.सं.  संस्थाको नाम संख्र्ा 
 9.7  हलेसी महादेव स्थान र्वकास सतमति 1 
 9.8  हनमुानढोका दरबार संग्रहालर् र्वकास सतमति 1 
 9.9  लनु्म्बनी क्षेर र्वकास कोष  1 
 9.10  बौर्द्नाथ क्षेर र्वकास सतमति 1 
 9.11  बहृत्तर बराह क्षेर र्वकास सतमति 1 
 9.12  बहृत्तर जनकपरु क्षेर र्वकास पररषद 1 
 9.13  पातथभरा क्षेर र्वकास सतमति 1 
 9.14  पञ् चाङ्ग तनणािर्क सतमति 1 
 9.15  नेपाल संगीि िथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान 1 
 9.16  नेपाल लतलिकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान 1 
 9.17  नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान  1 
 9.18  नेपाल पवििीर् प्रन्शक्षण प्रतिष्ठान र्वकास सतमति 1 
 9.19  देवघाट क्षेर र्वकास सतमति 1 
 9.20  नारार्णर्हटी दरबार संग्रहालर् र्वकास सतमति 1 
 9.21  बौर्द्दशिन प्रवर्द्िन िथा गमु्बा र्वकास सतमति 1 

10.  भतूम व्र्वस्था, सहकारी िथा गररबी तनवारण मन्रालर्  ३ 
 10.1  गठुी संस्थान 1 
 10.2  गररबी तनवारण कोष १ 
 10.3  रार्ष्ट्रर् सहकारी र्वकास बोडि १ 

11.  भौतिक पूवाििार िथा र्ािार्ाि मन्रालर्  २ 
 11.1  सडक बोडि नेपाल 1 
 11.2  नेपाल पूवाििार तनमािण कम्पनी १ 

12.  मर्हला, बालबातलका िथा ज्रे्ष्ठ नागररक मन्रालर्  १ 
 12.1  समाज कल्र्ाण पररषद् 1 

13.  र्वुा िथा खेलकुद मन्रालर्  ३ 
 13.1  रार्ष्ट्रर् खेलकुद पररषद् 1 
 13.2  र्वुा िथा साना व्र्वसार्ी स्वरोजगार कोष १ 
 13.3  रार्ष्ट्रर् र्वुा पररषद् १ 

14.  रक्षा मन्रालर्  ४ 
 14.1  सैतनक कल्र्ाणकारी कोष 1 
 14.2  नेपाली सैतनक हवाई चाटिड उड्डर्न र्वकास सतमति 1 
 14.3  बह ुव्र्ावसार् उद्योग  1 
 14.4  बसनु्िरा क्र्ान्न्टन 1 

15.  वन िथा वन मन्रालर्  १६ 



अनसूुचीहरु 
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क्र.सं.  संस्थाको नाम संख्र्ा 
 15.1  राष्ट्रपति चरेु िराई मिेश संरक्षण र्वकास सतमति ६ 
 15.2  रार्ष्ट्रर् प्रकृति संरक्षण कोष 8 
 15.3  रार्ष्ट्रर् िाल र्वकास संरक्षण सतमति १ 
 15.4  जतडवटुी उत्पादन िथा प्रशोिन कम्पनी तल 1 

16.  न्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्रालर्  2२4 
 16.1  परीक्षा बोडि, प्रदेश व्र्वस्थापन कार्ािलर् 14 
 16.2  जनक न्शक्षा सामग्री केन्र तल १ 
 16.3  तरभवुन र्वश्वर्वद्यालर् 62 
 16.4  पवुािञ्चल र्वश्वर्वद्यालर् 2 
 16.5  राजर्षि जनक र्वश्वर्वद्यालर् 1 
 16.6  कृर्ष िथा वन तबज्ञान र्वश्वर्वद्यालर्  7 
 16.7  पोखरा र्वश्वर्वद्यालर्  १० 
 16.8  लनु्म्बनी बौर्द् र्वश्वर्वद्यालर्  1 
 16.9  मध्र्पन्म र्वश्वर्वद्यालर्  १५ 

 16.10  सदूुरपन्िम र्वश्वर्वद्यालर् 13 
 16.11  नेपाल संस्कृि र्वश्वर्वद्यालर् 22 
 16.12  मदन भण्डारी र्वज्ञान िथा प्रर्वति पूवाििार र्वकास सतमति 1 
 16.13  र्वश्वर्वद्यालर् अनदुान आर्ोग 1 
 16.14  र्नुेस्कोका तनतमत्त नेपाल रार्ष्ट्रर् आर्ोग 1 
 16.15  तर. र्व. उच्च न्शक्षा सिुार पररर्ोजना कार्ािन्वर्न कार्ािलर् 1 
 16.16  नेपाल खलुा र्वश्वर्वद्यालर् 1 
 16.17  नेपाल र्वज्ञान िथा प्रर्वति प्रज्ञा प्रतिष्ठान 1 
 16.18  प्रार्वतिक न्शक्षा िथा व्र्ावसार्र्क िातलम पररषद् 62 
 16.19  वी.पी.कोइराला मेमोररर्ल प्लानेटोररर्म अव्जरभेटरी र र्वज्ञान संग्रहालर् 

र्वकास सतमति 1 
 16.20  रार्ष्ट्रर् र्वति र्वज्ञान प्रर्ोगशाला 3 
 16.21  मेतडकल कलेज पूवाििार तनमािण र्वकास सतमति, सखेुि 1 
 16.22  मेतडकल कलेज पूवाििार तनमािण र्वकास सतमति, वटुवल 1 
 16.23  मेतडकल कलेज पूवाििार र्वकास सतमति, कैलाली 1 
 16.24  मेतडकल कलेज पूवाििार तनमािण र्वकास सतमति, बददिवास 1 

17.  सञ् चार िथा सूचना प्रर्वति मन्रालर्  86 
 17.1  नेपाल दूरसञ्चार प्रातिकरण 1 
 17.2  गोरखापर संस्थान 1 
 17.3  रार्ष्ट्रर् समाचार सतमति 1 
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क्र.सं.  संस्थाको नाम संख्र्ा 
 17.4  प्रसे काउन्न्सल 1 
 17.5  चलन्चर र्वकास बोडि 1 
 17.6  र्वज्ञापन बोडि 1 
 17.7  केन्रीर् िनादेश 1 
 17.8  सरुक्षण मरुण केन्र 1 
 17.9  रेतडर्ो प्रसार सेवा र्वकास सतमति 10 
 17.10  हलुाक बचि बैङ्क 68 

18.  शहरी र्वकास मन्रालर्  १5 

 18.1  अन्ििरार्ष्ट्रर् सम्मेलन केन्र र्वकास सतमति 1 
 18.2  अतिकार सम्पन्न वाग्मिी सभ्र्िा एकीकृि र्वकास सतमति कोष 1 
 18.3  नगर र्वकास सतमति ७ 
 18.4  काठमाडौँ उपत्र्का र्वकास प्रातिकरण र न्जल्ला आर्कु्त कार्ािलर् 4 
 18.5  रार्ष्ट्रर् आवास कम्पनी तलतमटेड 1 
 18.6  नगर र्वकास कोष 1 

19.  खानपेानी मन्रालर्  4 
 19.1  ग्रामीण खानेपानी िथा सरसर्ाई कोष र्वकास सतमति 1 
 19.2  खानेपानी महसलु तनिािरण आर्ोग 1 
 19.3  काठमाडौं उपत्र्का खानेपानी व्र्वस्थापन बोडि 1 
 19.4  आर्ोजना कार्ािन्वर्न तनदेशनालर् 1 

20.  संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्  ४ 
 20.1  स्थानीर् र्वकास प्रन्शक्षण प्रतिष्ठान 1 
 20.2  तनजामिी कमिचारी अस्पिाल  1 
 20.3  नेपाल प्रशासतनक प्रन्शक्षण प्रतिष्ठान 1 
 20.4  आददवासी जनजाति उत्थान रार्ष्ट्रर् प्रतिष्ठान १ 

21. - श्रम रोजगार िथा सामान्जक सरुक्षा  ३ 
 21.1  सामान्जक सरुक्षा कोष 1 
 21.2  रार्ष्ट्रर् स्िरको कल्र्ाणकारी कोष 1 
 21.3  वैदेन्शक रोजगार बोडिको सन्चवालर् १ 

22.  स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा मन्रालर्  २६ 
 22.1  स्वास््र् बीमा बोडि १ 
 22.2  वी.पी. कोइराला स्वास््र् र्वज्ञान प्रतिष्ठान  १ 
 22.3  पोखरा स्वास््र् र्वज्ञान प्रतिष्ठान १ 
 22.4  रामराजा प्रसाद तसंह स्वास््र् र्वज्ञान प्रतिष्ठान १ 
 22.5  कणािली स्वास््र् र्वज्ञान प्रतिष्ठान १ 



अनसूुचीहरु 
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क्र.सं.  संस्थाको नाम संख्र्ा 
 22.6  राप्ती स्वास््र् र्वज्ञान प्रतिष्ठान १ 
 22.7  पाटन स्वास््र् र्वज्ञान प्रतिष्ठान  १ 
 22.8  कान्न्ि बाल अस्पिाल  १ 
 22.9  शकु्रराज ट्रर्पकल सरुवा रोग अस्पिाल  १ 
 22.10  परोपकार प्रसूूिी िथा स्त्री रोग अस्पिाल १ 

 22.11  शहीद िमिभक्त रार्ष्ट्रर् प्रत्र्ारोपण केन्र १ 
 22.12  शहीद गंगालाल रार्ष्ट्रर् हृदर् केन्र १ 
 22.13  वी.पी. कोइराला मेमोररर्ल क्र्ान्सर अस्पिाल न्चिवन १ 
 22.14  सशुील कोइराला प्रखर क्र्ान्सर अस्पिाल  १ 
 22.15  न्जर्प कोइराला रार्ष्ट्रर् स्वासप्रश्वास केन्र  १ 
 22.16  मानतसक अस्पिाल  १ 
 22.17  डडेल्िरुा अस्पिाल  १ 
 22.18  भरिपरु अस्पिाल  १ 
 22.19  भेरी अस्पिाल  १ 
 22.20  नारार्णी अस्पिाल  १ 
 22.21  कोशी अस्पिाल  १ 
 22.22  आर्वेुद न्चर्कत्सालर् १ 
 22.23  तसंहदरबार वैद्यखाना र्वकास सतमति १ 
 22.24  नेपाल स्वस््र् अनसुन्िान पररषद् १ 
 22.25  रार्ष्ट्रर् आर्ुिवेद अनसुन्िान िथा िातलम केन्र १ 
 22.26  गजेन्रनारार्ण तसंह अस्पिाल १ 

 कुल जम्मा 463 
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अनसूुची-१(ख) 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद 1 र ४ सँग सम्बन्न्िि) 

कार्िमूलक िथा र्वशेष लेखापरीक्षण गररएका र्वषर्हरुको र्ववरण 

तस.नं. कार्िमूलक लेखापरीक्षणको र्वषर्  सम्बन्न्िि मन्रालर् र तनकार् 
1.  ज्रे्ष्ठ नागररकको संरक्षण र सामान्जक सरुक्षा मर्हला, बालबातलका िथा ज्रे्ष्ठ नागररक 
2.  बीमा सतमतिको तनर्मन अर्ठ्ि  मन्रालर् 
3.  नेपाल नागररक उड्डर्न तनर्मन संस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न मन्रालर् 
4.  र्वुा स्वरोजगार कार्िक्रम कार्ािन्र्वन र्वुा िथा खेलकुद  
5.  उपत्र्का र्वकास प्रातिकरणको भौतिक र्वकास र्ोजना 

िजुिमा र कार्ािन्वर्न 
शहरी र्वकास मन्रालर् 

6.  र्वशेष आतथिक क्षेर सञ्चालन एवं व्र्वस्थापन उद्योग, वान्णज्र् िथा आपूतिि 
 पररपालना लेखापरीक्षण 
7.  साविजतनक खररद कानूनको पालना प्रिानमन्री िथा मन्न्रपररषद्को कार्ािलर् 

वािावरणीर् लेखापरीक्षण 
8.  जलवार् ुपररवििन वन िथा वािावरण मन्रालर् 

 र्वशेष लेखापरीक्षण 
9.  कोतभड-19 को रोकथाम, तनर्न्रण र व्र्वस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीर् तनकार् 

सूचना प्रर्वति लेखापरीक्षण 
10.  एकल कूोष खािा प्रणाली  अथि मन्रालर् 
11.  स्वचातलि भन्सार जाँचपास प्रणाली अथि मन्रालर् 
12.  र्वद्यिुीर् सरकारी खररद प्रणाली  प्रिानमन्री िथा मन्न्रपररषद्को कार्ािलर् 
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अनसूुची - २ 
 (प्रतिवेदनको पररच्छेद १ दर्ा १ सँग सम्बन्न्िि) 

संघ र प्रदेशका सरकारी कार्ािलर्को  लेखापरीक्षण  रकम 

(रु. हजारमा)  

क्र.सं. मन्रालर्/तनकार्को नाम 
र्वतनर्ोजन राजस्व िरौटी अन्र् कारोबार 

लेखापरीक्षण  
सम्पन्न  रकम 

लेखापरीक्षण गनुिपने सम्पन्न लेखापरीक्षण गनुिपने सम्पन्न लेखापरीक्षण गनुिपने सम्पन्न लेखापरीक्षण गनुिपने सम्पन्न 
इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम 

  चाल ुवषि                                  
1 राष्ट्रपतिको कार्ािलर् 1 122677 1 122677 1 132 1 132 1 36947 1 36947 1 525 1 525 160281 
2 उपराष्ट्रपतिको कार्ािलर् 1 46378 1 46378 0 0 0 0 1 91 1 91 0 0 0 0 46469 
3 प्रदेश प्रमखुहरु 7 156073 7 156073 2 139 2 139 6 1227 6 1227 3 500 3 500 157939 
4 संघीर् संसद सन्चवालर् 1 1042988 1 1042988 1 3049 1 3049 1 7990 1 7990 1 6433 1 6433 1060460 
5 सवोच्च अदालि 105 6989611 105 6989611 104 4423296 104 4423296 102 11973359 102 11973359 19 10302 19 10302 23396568 
6 अन्ख्िर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्िान आर्ोग 9 830398 9 830398 9 17004 9 17004 9 79763 9 79763 1 3800 1 3800 930965 
7 महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 1 491580 1 491580 1 5585 1 5585 1 3920 1 3920 0 0 0 0 501085 
8 लोकसेवा आर्ोग 16 523060 16 523060 16 218380 16 218380 14 6027 14 6027 2 16350 2 16350 763817 
9 तनवािचन आर्ोग 78 489281 78 489281 44 16023 44 16023 37 46792 37 46792 2 530 2 530 552626 
10 महान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ािलर् 98 976936 98 976936 33 1751 33 1751 45 34309 45 34309 4 13843 4 13843 1026839 
11 न्र्ार्परीषद् 1 45205 1 45205 1 939 1 939 1 173 1 173 0   0 0 46317 
12 रार्ष्ट्रर् मानव अतिकार आर्ोग 10 177371 10 177371 5 24 5 24 1 101 1 101 1 4193 1 4193 181689 
13 रार्ष्ट्रर् प्राकृतिक स्रोि िथा र्वत्त आर्ोग 1 46010 1 46010 1 17 1 17 1 1372 1 1372 0   0 0 47399 
14 रार्ष्ट्रर् मर्हला आर्ोग 1 69045 1 69045 0   0 0 1 618 1 618 1 3146 1 3146 72809 
15 रार्ष्ट्रर् दतलि आर्ोग 1 26390 1 26390 1 3 1 3 1 1229 1 1229 1 100 1 100 27722 
16 रार्ष्ट्रर् समावेशी आर्ोग 1 20897 1 20897 1 3 1 3 1 1375 1 1375 0   0 0 22275 
17 रार्ष्ट्रर् आददवासी जनजािी आर्ोग 1 21528 1 21528 0   0 0 1 1507 1 1507 0   0 0 23035 
18 मिेशी आर्ोग 1 43222 1 43222 1 6 1 6 0 0 0 0 1 100 1 100 43328 
19 थारु आर्ोग 1 39036 1 39036 1 6 1 6 0 0 0 0 0   0 0 39042 
20 मनु्स्लम आर्ोग 1 27446 1 27446 1 110 1 110 1 1626 1 1626 1 1100 1 1100 30282 
21 प्रिानमन्री िथा मन्न्रपररषद्को कार्ािलर् 96 2071168 96 2071168 30 126783 30 126783 28 3077154 28 3077154 4 1809 4 1809 5276914 
22 अथि 214 631268055 214 631268055 205 1063031985 205 1063031985 170 6562815 170 6562815 120 476434421 120 476434421 2177297276 
23 उद्योग, वान्णज्र् िथा आपूतिि 30 4877689 30 4877689 30 2492773 30 2492773 23 436580 23 436580 7 6799 7 6799 7813841 
24 उजाि, जलस्रोि िथा तसँचाइ 77 24549038 77 24549038 64 4417737 64 4417737 62 5443851 62 5443851 11 56159 11 56159 34466785 
25 कानून, न्र्ार् िथा संसदीर् मातमला   7 285853 7 285853 3 37 3 37 3 1168 3 1168 0 0 0 0 287058 
26 कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास 205 22072124 201 21464274 155 246577 151 242629 102 367414 102 367414 18 13516 18 13516 22087833 
27 गहृ 844 67424375 844 67424375 393 3770342 393 3770342 418 2105083 418 2105083 153 8246202 153 8246202 81546002 
28 परराष्ट्र 44 5788638 44 5788638 43 2913597 43 2913597 43 4572 43 4572 3 781494 3 781494 9488301 



अनसूुचीहरु 

 754 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

क्र.सं. मन्रालर्/तनकार्को नाम 
र्वतनर्ोजन राजस्व िरौटी अन्र् कारोबार 

लेखापरीक्षण  
सम्पन्न  रकम 

लेखापरीक्षण गनुिपने सम्पन्न लेखापरीक्षण गनुिपने सम्पन्न लेखापरीक्षण गनुिपने सम्पन्न लेखापरीक्षण गनुिपने सम्पन्न 
इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम 

29 संस्कृति पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न 18 5715067 18 5715067 13 777830 13 777830 11 377685 11 377685 2 10770 2 10770 6881352 
30 भतूम व्र्वस्था, सहकारी िथा गररबी तनवारण 277 5243200 270 5109327 243 1281751 236 1264231 142 1051345 142 1051345 192 25251342 192 25251342 32676245 
31 भौतिक पूवाििार िथा र्ािार्ाि व्र्वस्था 139 93127692 139 93127692 114 1614430 114 1614430 119 16044039 119 16044039 63 8369753 63 8369753 119155914 
32 मर्हला, बालबातलका िथा ज्रे्ष्ठ नागररक  9 378044 9 378044 4 22341 4 22341 7 9521 7 9521 4 40921 4 40921 450827 
33 र्वुा िथा खेलकुद 1 1395211 1 1395211 1 73092 1 73092 1 138397 1 138397 0 0 0 0 1606700 
34 रक्षा 312 66466590 312 66466590 235 2332618 235 2332618 287 2232219 287 2232219 9 2006868 9 2006868 73038295 
35 वन िथा वन 60 6191165 59 6076506 55 3612079 54 3612011 47 236872 47 236872 20 192789 20 192789 10118178 
36 न्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति  90 24293640 84 23967475 81 1021622 76 980459 31 81532 31 81532 62 264476 62 264476 25293942 
37 श्रम, रोजगार िथा सामान्जक सरुक्षा  21 1621854 21 1621854 18 83772 18 83772 11 5025622 11 5025622 9 21749 9 21749 6752997 
38 सचार िथा सूचना प्रर्वति 87 6369779 87 6369779 84 7908852 84 7908852 68 307441 68 307441 75 635878 75 635878 15221950 
39 शहरी र्वकास 44 27972147 44 27972147 38 738261 38 738261 38 4373005 38 4373005 12 416931 12 416931 33500344 
40 खानेपानी  29 12219055 29 12219055 29 72692 29 72692 24 1104195 24 1104195 7 9745 7 9745 13405687 
41 संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन  98 8966841 93 8869177 65 99026 62 98949 79 1340559 79 1340559 63 1723277 63 1723277 12031962 
42 स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा 17 34769096 16 34761709 14 1147623 13 1143414 14 302727 14 302727 7 101125 7 101125 36308975 
43 रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग 121 932689 121 932689 6 5105 6 5105 2 11273 2 11273 2 1618 2 1618 950685 
44 रार्ष्ट्रर् पनुतनिमािण प्रातिकरण 87 51649093 87 51649093 80 276240 80 276240 51 1990215 51 1990215 7 465969 7 465969 54381517 
  संघको जम्मा 3263 1117833235 3239 1116545637 2226 1102753632 2205 1102686647 2006 64823710 2006 64823710 888 525114533 888 525114533 2809170527 
  बक्र्ौिा                                 0 
1 सवोच्च अदालि 4 154637 4 154637 48 46840 4 44392 48 304497 4 263567 0 0     462596 
2 तनवािचन आर्ोग 6 5412 1 5022 7 1683 1 1681 38 1810 1 1681 0 0     8384 
  प्रिानमन्री िथा मन्न्रपररषद्को कार्ािलर् 1 19006 1 19006 1 1515 1 1515 1 9836 1 9836 0 0     30357 
3 अथि 1 499     13 1745     11 43551     1 11435     0 
4 उद्योग, वान्णज्र् िथा आपूतिि 1 6080     7 887     1 1239     0 0     0 
5 ऊजाि जलस्रोि िथा तसँचाइ 73 1878542 6 1770276 8 2703 6 2600 96 505611 6 478792 0 0     2251668 
6 कानून न्र्ार् िथा संसदीर् मातमला 3 274     0 0     0 0     0 0     0 
7 कृर्ष िथा पशपुन्छी 36 665681 1 17461 16 10230     94 7294     0 0     17461 
8 गहृ 19 1713870 11 1702456 21 52230 11 44085 89 55812 11 40953 2 95056 2 95056 1882550 
9 परराष्ट्र 4 457269 4 457269 9 343854 4 92090 0 0     1 0     549359 
10 संस्कृिी पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न 7 1595     30 4654     25 1960     0 0     0 
11 भतूम व्र्वस्था सहकारी िथा गररबी तनवारण 29 69194 2 38457 198 118951 2 43976 90 94595 2 76005 5 1344822 2 720628 879066 
12 भौतिक पूवाििार िथा र्ािार्ाि व्र्वस्था 191 1224349 4 986146 4 14839 4 14839 47 302740 4 257830 3 330562 3 330562 1589377 
13 मर्हला बालबातलका िथा ज्रे्ष्ठ नागररक 1 21392     16 283     4 146     0 0     0 
14 र्वुा िथा खेलकुद 4 12418     0 0     0 0     0 0     0 
15 रक्षा  5 1332438 5 1297216 7 1066 5 1021 8 46943 3 40270 0 0     1338507 
16 वन िथा वािावरण 14 88554 0 0 5 33594 0 0 47 30378 0 0 19 5536     0 
17 न्शक्षा र्वज्ञान िथा प्रर्वति 98 495415     90 20563     114 34818     3 6643     0 
18 शहरी र्वकास 20 861915 2 835372 4 17222 2 17218 43 247437 2 244488 2 43819 2 43819 1140897 
19 खानेपानी 40 130313     0 0     14 218     0 0     0 
20 संचार िथा सूचना प्रर्वति 3 148633 3 148633 3 14247 3 14247 15 4651 3 1625 0 0     164505 



अनसूुचीहरु 

 755 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

क्र.सं. मन्रालर्/तनकार्को नाम 
र्वतनर्ोजन राजस्व िरौटी अन्र् कारोबार 

लेखापरीक्षण  
सम्पन्न  रकम 

लेखापरीक्षण गनुिपने सम्पन्न लेखापरीक्षण गनुिपने सम्पन्न लेखापरीक्षण गनुिपने सम्पन्न लेखापरीक्षण गनुिपने सम्पन्न 
इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम 

23 संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन 232 342430 3 29755 0 0     162 48071 3 28737 3 688155 3 688155 746647 
24 स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा 275 1107990 1 147951 58 6073     497 43646     0 0     147951 
  बक्र्ौिा जम्मा 1067 10737906 48 7609657 545 693179 43 277664 1444 1785253 40 1443784 39 2526028 12 1878220 11209325 
  संघ िर्ि  कुल जम्मा 4330 1128571141 3287 1124155294 2771 1103446811 2248 1102964311 3450 66608963 2046 66267494 927 527640561 900 526992753 2820379852 
  प्रदेश िर्ि                                    
1 प्रदेश नम्बर १  201 27951261 195 27572455 165 13156785 159 13154888 167 1774418 167 1774418 84 1670047 78 1482467 43984228 
2 मिेश प्रदेश 130 22545803 129 22030043 125 12595460 124 12595329 127 924472 126 919771 51 1027432 51 1027432 36572575 
3 बागमिी प्रदेश 184 35594842 184 35594842 184 26601317 184 26601317 184 1943794 184 1943794 182 1477965 182 1477965 65617918 
4 गण्डकी प्रदेश 155 25623418 155 25623418 110 9809329 110 9809329 154 1513386 154 1513386 92 1445637 92 1445637 38391770 
5 लनु्म्बनी प्रदेश 172 32103042 172 32103042 138 13400649 138 13400649 144 2142280 144 2142280 79 1326999 79 1326999 48972970 
6 कणािली प्रदेश 145 22751980 141 22482902 142 6773923 141 6772859 127 870413 126 869519 45 312764 44 312066 30437346 
7 सदूुर पन् चम प्रदेश 144 21572574 143 21468096 144 9133233 143 9133225 123 2028266 122 2020809 45 554936 45 554936 33177066 
  प्रदेश जम्मा 1131 188142920 1119 186874798 1008 91470696 999 91467596 1026 11197029 1023 11183977 578 7815780 571 7627502 297153873 
  बक्र्ौिा                                   
  प्रदेश नम्बर १  2 183896 1 172446 1 429 1 429 1 27486 1 27486 0 0 0 0 200361 
  प्रदेश नम्बर २                                    
  बागमिी प्रदेश 5 1564985 5 1564985 5 11489 5 11489 5 115902 5 115902 0 0 0 0 1692376 
  गण्डकी प्रदेश 1 17107 0 0 1 10 0 0 1 936 0 0 0 0 0 0 0 
  लनु्म्बनी प्रदेश   1 102040 1 102040 1 291 1 291 1 16355 1 16355 0 0 0 0 118686 
  कणािली प्रदेश 1 4781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  सदूुर पन् चम प्रदेश 5 379191 5 379191 4 2377 4 2377 3 6281 3 6281 3 17545 3 17545 405394 
  प्रदेशको बक्र्ौिा जम्मा 15 2252000 12 2218662 12 14596 11 14586 11 166960 10 166024 3 17545 3 17545 2416817 
  प्रदेशको कुल जम्मा 1146 190394920 1131 189093460 1020 91485292 1010 91482182 1037 11363989 1033 11350001 581 7833325 574 7645047 299570690 
   संघ र प्रदेशको कुल जम्मा 5476 1318966061 4418 1313248754 3791 1194932103 3258 1194446493 4487 77972952 3079 77617495 1508 535473886 1474 534637800 3119950542 

 

  



अनसूुचीहरु 

 756 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

अनसूुची - ३ 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद 1 र ३ सँग सम्बन्न्िि) 

संघ र प्रदेशका सरकारी तनकार् र मन्रालर्को लेखापरीक्षण बक्र्ौिाको र्ववरण 

 (रु हजारमा) 

क्र.सं. मन्रालर्/तनकार्को नाम 
र्वतनर्ोजन राजस्व िरौटी अन्र् कारोबार जम्मा 

इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम 
1 सवोच्च अदालि 0 0 44 2448 44 40930 0 0 88 43378 
2 तनवािचन आर्ोग 5 390 6 2 37 129 0 0 48 521 
3 प्रिानमन्री िथा मन्न्रपररषद्को कार्ािलर् 0 0 0 0 0 0 0 0     
4 अथि 1 499 13 1745 11 43551 1 11435 26 57230 
5 उद्योग, वान्णज्र् िथा आपूतिि 1 6,080 7 887 1 1239 0 0 9 8206 
6 ऊजाि जलस्रोि िथा तसँचाइ 67 108266 2 103 90 26819 0 0 159 135188 
7 कानून न्र्ार् िथा संसदीर् मातमला 3 274 0 0 0 0 0 0 3 274 
8 कृर्ष िथा पशपुन्छी 39 1,256,070 20 14178 94 7294 0 0 135 593266 
9 गहृ 8 11,414 10 8145 78 14859 0 0 96 34418 
10 परराष्ट्र 0 0 5 251764 0 0 1 0 6 251,764 
11 संस्कृति पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न 7 1595 30 4654 25 1960 0 0 62 8209 
12 भतूम व्र्वस्था सहकारी िथा गररबी तनवारण 34 164,610 203 92495 88 18590 3 624194 328 899889 
13 भौतिक पूवाििार िथा र्ािार्ाि व्र्वस्था 187 238203 0 0 43 44910 0 0 230 283113 
14 मर्हला बालबातलका िथा ज्रे्ष्ठ नागररक 1 21,392 16 283 4 146 0 0 21 21821 
15 र्वुा िथा खेलकुद 4 12,418 0 0 0 0 0 0 4 12418 
16 रक्षा  0 35222 2 45 5 6673 0 0 7 41940 
17 वन िथा वािावरण 15 203212 6 33662 47 30378 19 5536 87 272788 
18 न्शक्षा र्वज्ञान िथा प्रर्वति 104 821,580 95 61726 114 34818 3 6643 316 924767 
19 शहरी र्वकास 18 26543 2 4 41 2949 0 0 61 29496 



अनसूुचीहरु 
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क्र.सं. मन्रालर्/तनकार्को नाम 
र्वतनर्ोजन राजस्व िरौटी अन्र् कारोबार जम्मा 

इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम 
20 खानेपानी 40 130,313 0 0 14 218 0 0 54 130531 
21 संचार िथा सूचना प्रर्वति 0 0 0 0 12 3026 0 0 12 3026 
22 संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन 234 410,339 3 77 159 19334 0 0 396 429750 
23 स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा 276 1,088,842 60 12782 497 43646 0 0 833 1145270 
   संघको जम्मााः 1,044 4,537,262 524 485,000 1,404 341,469 27 647,808 2,981 5,327,263 

 प्रदेश िर्ि                      
१ प्रदेश नम्वर १ 7 390256 6 1897 0 0 6 187580 19 579,733 
२ मिेश प्रदेश 1 515760 1 131 1 4701 0 0 3 520592 
३ बागमिी प्रदेश 0 0 0 11489 5 115902 0 0 5 127391 
४ गण्डकी प्रदेश 1 17,107 1 10 1 936   0 3 18,053 
५ लनु्म्बनी प्रदेश  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
६ कणािली प्रदेश 5 273859 1 1064 1 894 0 0 7 275817 
७ सदूुर पन् चम प्रदेश 1 104478 1 8 1 7457 0 0 15 111943 

 प्रदेशको जम्मा १५ १३०१४६० १० १४५९९ ९ १२९८९० ६ १८७५८० ५२ १६३३५२९ 

 संघ र प्रदेशिर्ि को कुल जम्मा १०५९ ५८३८७२२ ५३४ ४९९५९९ १४१३ ४७१३५९ ३३ ८३५३८८ ३०३३ ६९६०७९२ 

 हाल सम्म संघ र प्रदेशिर्ि को कुल जम्मा २१०३ १०३७५९८४ १०५८ ९८४५९९ २८१७ ८१२८२८ ६० १४८३१९६ ६०१४ १२२८८०५५ 



अनसूुचीहरु 

 758 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

अनसूुची - ४ 
 (प्रतिवेदनको पररच्छेद 1,2,3 र ४ सँग सम्बन्न्िि) 

संघ, प्रदेश िर्ि का सँगदठि संस्था, अन्र् संस्था, सतमतिको लेखापरीक्षण र्ववरण 

(रु. हजारमा) 

क्र.सं. मन्रालर् / तनकार्को नाम 
लेखापरीक्षण प्रतिबेदन 

लेखापरीक्षण सम्पन्न रकम बक्र्ौिा वषि 
गनुिपने सम्पन्न अन्न्िम प्रारन्म्भक 

1 प्रिानमन्री िथा मन्रीपररषद्को कार्ािलर् 2 2 0 2 1,492,516 0 
2 अथि 8 8 6 2 2,031,511,893 0 
3 उद्योग, वान्णज्र् िथा आपूतिि 16 १५ १० ५ 26,019,460 1 
4 उजाि, जलस्रोि िथा तसंचाई 13 १३ १२ १ 503,546,650 0 
5 कानून, न्र्ार् िथा संसदीर् व्र्वस्था 4 ४ १ ३ 387,399 0 
6 कृर्ष िथा पशपुन्छी १० ७ ४ ३ 29,573,200 3 
7 गहृ ३ ३ ० ३ 11,045,112 ० 
8 परराष्ट्र २ २   २ 280,301 ० 
9 संस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न २८ २१ 3 18 294,632,347 7 
10 भतूम व्र्वस्था, सहकारी िथा गररबी तनवारण 6 5 4 1 4,337,149 1 
11 भौतिक पूवाििार िथा र्ािार्ाि व्र्वस्था 3 २ १ १ 13,466,624 1 
12 मर्हला, बालबातलका िथा ज्रे्ष्ठ नागररक 1 १ ० १ 774,067 0 
13 र्वुा िथा खेलकुद ३ ३ ० ३ 13,540,940 0 
14 रक्षा ४ ४ ० ४ 63,017,468 0 
15 वन िथा वन ७ ४ १ ३ 5,941,462 3 
16 न्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति 401 २२७ १ २२६ 115,265,922 174 
17 संचार सूचना िथा प्रर्वति ८८ ८६ ३ ८३ 49,850,545 2 
18 संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन ४ ४   ४ 4,017,212 0 
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क्र.सं. मन्रालर् / तनकार्को नाम 
लेखापरीक्षण प्रतिबेदन 

लेखापरीक्षण सम्पन्न रकम बक्र्ौिा वषि 
गनुिपने सम्पन्न अन्न्िम प्रारन्म्भक 

19 स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा ३० २७   २७ 55,059,234 3 
20 शहरी र्वकास १६ १४ २ १२ 25,687,338 2 
21 खानेपानी ५ ४ १ ३ 54,256,773 1 
22 श्रम, रोजगार िथा सामान्जक सरुक्षा ३ ३   ३ 43,200,231 0 
  संघिर्ि को जम्मााः ६५७ ४५९ ४९ ४१० 3,346,903,842 १९८ 
  प्रदेश िर्ि              
1 प्रदेश नम्वर १ 15 6   6 1,407,169 9 
2 मिेश प्रदेश 11 10   10 2,715,982 1 
3 बागमिी प्रदेश 10 10   10 997,714 0 
4 गण्डकी प्रदेश 12 12  12 2,163,649 0 
5 लनु्म्वनी प्रदेश  16 15  15 5,292,978 1 
6 कणािली प्रदेश 10 10   10 651,690 ० 

7 सदूुरपन् चम प्रदेश 16 15   15 1,915,385 १ 

  प्रदेशिर्ि को जम्मााः 90 78 49 78 15,144,567 12 
  संघ र प्रदेशको कुल जम्मा 747 537 49 488 3,362,048,409 210 
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अनसूुची-५ 
 (प्रतिवेदनको पररच्छेद १,2 र ३ सँग सम्बन्न्िि) 

वासलाि िर्ार गने सँगदठि संस्था, सतमति र अन्र् संस्था  
लेखापरीक्षण अंक, बेरुजू र दार्र्त्व िथा सम्पन्त्त 

 (रु. हजारमा) 

क्र.
सं. 

संस्थाको नाम 
लेखापरीक्षण 

गनुिपने 
आतथिक वषि 

लेखापरी
क्षण 
सम्पन्न 
आतथिक 
वषि 

लेखापरीक्षण 
रकम 

बेरुज ुरकम 

लेखापरीक्षण भएको अन्न्िम आतथिक वषिको पजुी र दार्र्त्व लेखापरीक्षण भएको अन्न्िम आतथिक वषिको सम्पन्त्त 

पूंजी जगेडा कोष 
संन्चि 

नार्ा/नोक्सान 
दीघिकालीन कजाि चाल ुदार्र्त्व व्र्वस्था जम्मा न्स्थर सम्पन्त्त चाल ुसम्पत्ती 

अन्र् 
सम्पन्त्त 

जम्मा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 सँगदठि संस्था  69 3058552803 10644833 692690418 627624934 48237774 838744627 843136865 8118184 3057730749 734283021 2256532582 56011639 3046827242 
 अथि मन्रालर्  5 2023245165 0 418259856 397461573 5338941 472732233 729443109 9453 2023245165 10872713 1984459296 27913156 2023245165 
 कमिचारी सञ्चर् कोष 2077/78 1 445664222 0 399030968 36343136 4628264 - 5661854 - 445664222 1941513 442612633 1110076 445664222 
 नागररक लगानी कोष 2077/78 1 19873442 0 3270000 3049233 596676 12940728 7352 9453 19873442 4939964 4720093 10213385 19873442 
 नेपाल तििोपर बोडि 2077/78 1 2041659 0 958888 910000 - 64743 108028 - 2041659 114343 1927316  2041659 

 नेपाल राष्ट्र बैंक 2077/78 1 1538638590 0 5000000 350976234 - 459208810 723453546 0 153863859
0 3471741 153445701

0 709839 1538638590 

 तनक्षेप िथा कजाि सरुक्षण कोष 2077/78 1 17027252 0 10000000 6182970 114001 517952 212329 0 17027252 405152 742244 15879856 17027252 
 उद्योग, वान्णज्र् िथा आपूतिि मन्रालर्  10 21820684 0 7285531 10155619 -9712742 6090288 7625160 376828 21820684 12636251 9103976 80457 21820684 
 उदर्परु तसमेन्ट उद्योग तलतमटेड 2077/78 1 9272580 0 3648051 6005944 -5442057 3448152 1612201 289 9272580 7971191 1301389 - 9272580 
 औद्योतगक व्र्वसार् र्वकास प्रतिष्ठान 2076/77 1 62733 - 40884 - -16646 - 38495 - 62733 33676 29057 - 62733 
 औद्योतगक व्र्वसार् र्वकास प्रतिष्ठान 2077/78 1 60191 - 38508 - -17977 - 39660 - 60191 31271 28920 - 60191 
 िौवािी र्लाम उद्योग 2077/78 1 257480 0 250000 0 6471 0 1009 - 257480 218041 39439 - 257480 

 नेपाल खाद्य संस्थान (२०७६।४।२७ 
सम्म) 

2076/77 1 4013528 0 990495 1941540 -1117795 0 2199288 - 4013528 1669411 2344117 - 4013528 

 नेशनल टे्रतडङ्ग तलतमटेड 
(२०७६।४।२७ सम्म) 

2076/77 1 796728 0 169335 78298 42183 359264 123894 23754 796728 25411 771317 - 796728 

 खाद्य व्र्वस्था िथा व्र्ापार कम्पनी 2076/77 1 4964348 0 1159830 2019465 -950094 359264 2375883 0 4964348 2008029 2956319 0 4964348 
 नेपाल औषति तलतमटेड 2077/78 1 263925 0 75500 30936 -1845585 1241995 471113 289966 263925 46085 157688 60152 263925 

 नेपाल पारवाहन िथा गोदाम व्र्वस्था 
कम्पनी तलतमटेड 

2077/78 1 579837 0 12243 79436 417481 0 7858 62819 579837 104911 474926 - 579837 

 हेटौंडा तसमेन्ट उद्योग तलतमटेड 2077/78 1 1549334 0 900685 0 -788723 681613 755759 - 1549334 528225 1000804 20305 1549334 
 ऊजाि, जलस्रोि िथा  तसचँाई मन्रालर्  12 498234775 0 169315490 20029774 12216541 235304329 61368191 450 498234775 385533074 110215822 2485879 498234775 
 अपर अरुण हाइड्रोपावर तलतमटेड 2077/78 1 15360 0 11000 - -243543 0 247903 0 15360 8200 7160 0 15360 
 उत्तरगंगा पावर कम्पनी तलतमटेड 2077/78 1 73540 0 72200 - -4066 0 5406 0 73540 70715 2613 212 73540 
 िनहुँ हाइड्रोपावर तलतमटेड 2077/78 1 12146128 0 2690321 0 1185591 7752820 517396 0 12146128 9964512 2169849 11767 12146128 
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क्र.
सं. 

संस्थाको नाम 
लेखापरीक्षण 

गनुिपने 
आतथिक वषि 

लेखापरी
क्षण 
सम्पन्न 
आतथिक 
वषि 

लेखापरीक्षण 
रकम 

बेरुज ुरकम 

लेखापरीक्षण भएको अन्न्िम आतथिक वषिको पजुी र दार्र्त्व लेखापरीक्षण भएको अन्न्िम आतथिक वषिको सम्पन्त्त 

पूंजी जगेडा कोष 
संन्चि 

नार्ा/नोक्सान 
दीघिकालीन कजाि चाल ुदार्र्त्व व्र्वस्था जम्मा न्स्थर सम्पन्त्त चाल ुसम्पत्ती 

अन्र् 
सम्पन्त्त 

जम्मा 

 िामाकोशी जलर्वद्यिु कम्पनी तलतमटेड 2077/78 1 369986 0 401417 0 -51051 9144 10476 0 369986 147421 222565 0 369986 
 दिुकोशी जलर्वद्यिु कम्पनी तलतमटेड 2075/76 1 11010 0 11073 0 -168 - 105 0 11010 0 11010 0 11010 
 दिुकोशी जलर्वद्यिु कम्पनी तलतमटेड 2076/77 1 11010 0 11073 0 -259 - 196 0 11010 0 11010 0 11010 
 दिुकोशी जलर्वद्यिु कम्पनी तलतमटेड 2077/78 1 11010 0 11073 0 -324 - 261 0 11010 0 11010 0 11010 
 नेपाल र्वद्यिु प्रातिकरण 2077/78 1 479142306 0 161438360 20029774 11063961 226482430 60127781 - 479142306 373177735 105964571 - 479142306 
 मोदी जलर्वद्यिु कम्पनी तलतमटेड 2077/78 1 254089 0 11000 - -1724 102 244711 0 254089 48807 205282 0 254089 
 रघगंुगा हाइड्रोपावर तलतमटेड 2077/78 1 2115024 0 1074000  -184705 1056121 169608 0 2115024 1524080 590944 0 2115024 
 रार्ष्ट्रर् प्रशारण तग्रड कम्पनी तलतमटेड 2077/78 1 4040210 0 3540000 - 452829 3712 43669 - 4040210 570377 995933 2473900 4040210 
 स्र्ाप ुि पावर कम्पनी तलतमटेड 2077/78 1 45102 0 43973 0 0 0 679 450 45102 21227 23875  45102 
 कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास मन्रालर्  6 29372698 19971 1273334 14575938 293324 3158017 6313410 3758675 29372698 18445432 10702674 224592 29372698 
 कृर्ष सामग्री कम्पनी तलतमटेड 2077/78 1 19371292 0 891439 9236105 1060581 2858639 5229353 95175 19371292 12723376 6647916  19371292 
 नेपाल कृर्ष अनसुन्िान पररषद् 2077/78 1 5515270 14511 0 2986774 45158 0 72842 2410496 5515270 2986774 2472629 55867 5515270 
 रार्ष्ट्रर् न्चर्ा िथा कर्ी र्वकास बोडि 2077/78 1 82331 5460 0 0 65335 0 11567 5429 82331 1121 60705 20505 82331 
 नेपाल पश ुन्चर्कत्सा पररषद् 2077/78 1 19911 0 5470 12352 2089 0 0 0 19911 3926 15985 0 19911 
 स्र्ाप ुि कृर्ष कम्पनी तलतमटेड 2077/78 1 10025 - 10000 - -99 0 124 - 10025 25 10000 - 10025 
 दगु्ि र्वकास संस्थान 2077/78 1 4373869 0 366425 2340707 -879740 299378 999524 1247575 4373869 2730210 1495439 148220 4373869 
 खानेपानी मन्रालर्  1 46287063 0 1088269 0 -1320376 43497117 2937274 84779 46287063 7076288 39210775 0 46287063 

 काठमाडौं उपत्र्का खानेपानी व्र्वस्थापन 
वोडि 

२०७७/78 1 46287063 0 1088269 - -1320376 43497117 2937274 84779 46287063 7076288 39210775 - 46287063 

 संस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न 
मन्रालर् 

 4 290452676 109253 63738324 139494544 7836985 60713690 16206680 2462453 290452676 262543784 19265558 8643334 290452676 

 नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातिकरण 2077/78 1 235424028 0 57419835 130367748 16757367 23574595 5920346 1384137 235424028 216630674 10154950 8638404 235424028 
 नेपाल वार्सेुवा तनगम 2076/77 1 49754164 0 3103837 7475254 -8675518 37066582 9705693 1078316 49754164 44220617 5533547 - 49754164 
 सांस्कृतिक संस्थान 2077/78 1 168362 0 13209 819 -244864 72513 326685 - 168362 147618 20744  168362 
 पशपुति क्षेर र्वकास कोष 2077/78 1 5106122 109253 3201443 1650723 0 0 253956 0 5106122 1544875 3556317 4930 5106122 
 परराष्ट्र मन्रालर्  1 253589 0 208195 45160 0 0 234 0 253589 2940 9283 241366 253589 
 बी पी कोइराला नेपाल-भारि र्ाउन्डेसन 2077/78 1 253589 0 208195 45160 0 0 234 0 253589 2940 9283 241366 253589 
 भौतिक पवूाििार िथा र्ािार्ाि मन्रालर्  2 13466624 20051 250000 13178330 -6312 27094 17511 0 13466624 424222 13042401 0 13466624 
 नेपाल पूवाििार तनमािण कम्पनी तलतमटेड 2077/78 1 244598  250000 0 -6312  910 0 244598 8024 236574 - 244598 
 सडक बोडि नेपाल 207७/7८ 1 13222026 20051 0 13178330 0 27094 16601 0 13222026 416198 12805827 0 13222026 
 वन िथा वन मन्रालर्  2 2275323 12384 480461 402815 369660 129349 135967 757071 2275323 379246 174254 819551 1373051 

 जडीबटुी उत्पादन िथा प्रशोिन कम्पनी 
तलतमटेड 

२०७7/७8 1 902272 0 143261 - 315840 129349 37653 276169 902272    0 

 रार्ष्ट्रर् प्रकृति संरक्षण कोष २०७७/७८ 1 1373051 12384 337200 402815 53820 0 98314 480902 1373051 379246 174254 819551 1373051 
 न्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्रालर्  10 56163805 5552760 18681546 16355362 2472223 10663750 7978686 12238 55341751 23007001 9685089 12648426 45340516 
 जनक न्शक्षा सामग्री केन्र तलतमटेड 2077/78 1 8605211 0 456381 5277171 -1533163 3650447 742893 11482 8605211 7774687 830524 - 8605211 
 तरभवुन र्वश्वर्वद्यालर् र्कतिंपरु २०७7/७8 1 36735305 5418861 15232314 6558026 2848363 6462934 5633668 0 36735305 15232314 8854565 12648426 36735305 
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क्र.
सं. 

संस्थाको नाम 
लेखापरीक्षण 

गनुिपने 
आतथिक वषि 

लेखापरी
क्षण 
सम्पन्न 
आतथिक 
वषि 

लेखापरीक्षण 
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बेरुज ुरकम 
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पूंजी जगेडा कोष 
संन्चि 

नार्ा/नोक्सान 
दीघिकालीन कजाि चाल ुदार्र्त्व व्र्वस्था जम्मा न्स्थर सम्पन्त्त चाल ुसम्पत्ती 

अन्र् 
सम्पन्त्त 

जम्मा 

 पवुािञ्चल र्वश्वर्वद्यालर् २०७७/७८ 1 1693195 94168 0 1646811 0 0 46384 0 1693195    0 
 राजर्षि जनक र्वश्वर्वद्यालर् २०७७/७८ 1 245251 4043 22318 0 0 0 222933 0 245251    0 
 कृर्ष िथा वन तबज्ञान र्वश्वर्वद्यालर् २०७७/७८ 1 2004609 2782 704923 0 0 550369 749317 0 2004609    0 
 पोखरा र्वश्वर्वद्यालर् २०७७/७८ 1 2879968 383 0 2263549 183194 0 432469 756 2879968    0 
 लनु्म्वनी बौर्द् र्वश्वर्वद्यालर् २०७७/७८ 1 706976 9014 524999 0 119977 0 62000 0 706976    0 
 मध्र्पन्माञ्चल र्वश्वर्वद्यालर् २०७७/७८ 1 1124673 20206 988605 0 56320 0 79747 0 1124673    0 
 सदूुर पन्िमाञ्चल र्वश्वर्वद्यालर् २०७७/७८ 1 822054 2177 211411 601367 0 0 9275 0      
 नेपाल संस्कृि र्वश्वर्वद्यालर् २०७७/७८ 1 1346563 1126 540593 8438 797532 0 0 0 1346563    0 

 भतूम व्र्वस्था, सहकारी िथा गररबी 
तनवारण मन्रालर् 

 3 3318381 0 2281751 835943 0 0 112321 88367 3318381 2893492 424890 0 3318381 

 गररबी तनवारण कोष 2077/78 1 162934 0 73795 773 0 0 0 88367 162934 73795 89140 0 162934 
 रार्ष्ट्रर् सहकारी र्वकास बोडि 2076/77 1 1564200 0 1103978 399338 - 0 60884 - 1564200 1416327 147873  1564200 
 रार्ष्ट्रर् सहकारी र्वकास बोडि 2077/78 1 1591247 - 1103978 435832 - - 51437  1591247 1403370 187877 - 1591247 

 संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन 
मन्रालर् 

 1 813287 0 241762 472414 31982 0 5323 61806 813287 138452 192784 482051 813287 

 नेपाल प्रशासतनक प्रन्शक्षण प्रतिष्ठान 2077/78 1 813287 0 241762 472414 31982 0 5323 61806 813287 138452 192784 482051 813287 
 सञ्चार िथा सूचना  प्रर्वति मन्रालर्  4 44190198 4278582 111382 9561301 26192994 62000 7750708 511813 44190198 680790 43509408 0 44190198 
 नेपाल दरुसंचार प्रातिकरण २०७७/७८ 1 42807656 4278582 0 9362404 25990132 0 7453168 1952 42807656 396869 42410787 0 42807656 
 रार्ष्ट्रर् समाचार सतमति 2077/78 1 160735 0 40372 66752 50823 - 2788 - 160735 32889 127846 - 160735 
 गोरखापर संस्थान 2076/77 1 1031971 0 11516 2699 152039 62000 293856 509861 1031971 226096 805875  1031971 
 प्रेस काउन्न्सल 2077/78 1 189836 0 59494 129446 - - 896 0 189836 24936 164900  189836 
 स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा मन्रालर्  6 13604502 651832 6659538 917650 2885448 0 3141866 0 13604502 8269551 2879219 2455731 13604502 
 वी.पी. कोइराला स्वास््र् र्वज्ञान प्रतिष्ठान 2077/78 1 5503204 443306 2882322 0 2350057 0 270825 0 5503204 3494903 1641104 367197 5503204 
 राप्ती स्वास््र् र्वज्ञान प्रतिष्ठान 2077/78 1 611188 33542 569658 2000 39530 0 0 0 611188 565879 0 45309 611188 
 पाटन स्वास््र् र्वज्ञान प्रतिष्ठान 2077/78 1 2934926 63542 1370311 525696 308638 0 730281 0 2934926 1465567 559618 909740 2934926 
 पाटन स्वास््र् र्वज्ञान प्रतिष्ठान 2076/77 1 2908196 40240 1758746 389954 0 0 759496 0 2908196 1519031 566725 822440 2908196 
 कणािली स्वास््र् र्वज्ञान प्रतिष्ठान 2077/78 1 1425383 70968 44119 0 0 0 1381264 0 1425383 1174814 111772 138797 1425383 
 नेपाल स्वास््र् अनसुन्िान पररषद् 2077/78 1 221605 234 34381 0 187224 0 0 0 221605 49357 0 172248 221605 
 शहरी र्वकास मन्रालर्  2 15054034 0 2814980 4138512 1639106 6366760 100425 -5749 15054034 1379785 13657153 17096 15054034 
 रार्ष्ट्रर् आवास कम्पनी 2077/78 1 2509610 0 52000 2347378 3045 0 97806 9381 2509610 204440 2295367 9803 2509610 
 नगर र्वकास कोष 2077/78 1 12544424 0 2762980 1791134 1636061 6366760 2619 -15130 12544424 1175345 11361786 7293 12544424 

2 सतमति  6 7887794 354427 254424 5765908 587837 156470 373220 749934 7887794 1012818 4145077 2729898 7887794 
 अथि मन्रालर्  1 5924078 0 0 5248619 0 0 3372 672087 5924078 557873 2667172 2699033 5924078 
 बीमा सतमति 2077/78 1 5924078 - 0 5248619 0 0 3372 672087 5924078 557873 2667172 2699033 5924078 

 कानून, न्र्ार् िथा संसदीर् मातमला 
मन्रालर् 

 1 215732 0 37616 0 116987 0 61129 0 215732 52280 163452 0 215732 

 कानून र्किाब व्र्वस्था सतमति २०७७/७८ 1 215732 0 37616 - 116987 0 61129 - 215732 52280 163452 - 215732 
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क्र.
सं. 

संस्थाको नाम 
लेखापरीक्षण 

गनुिपने 
आतथिक वषि 

लेखापरी
क्षण 
सम्पन्न 
आतथिक 
वषि 

लेखापरीक्षण 
रकम 

बेरुज ुरकम 

लेखापरीक्षण भएको अन्न्िम आतथिक वषिको पजुी र दार्र्त्व लेखापरीक्षण भएको अन्न्िम आतथिक वषिको सम्पन्त्त 

पूंजी जगेडा कोष 
संन्चि 

नार्ा/नोक्सान 
दीघिकालीन कजाि चाल ुदार्र्त्व व्र्वस्था जम्मा न्स्थर सम्पन्त्त चाल ुसम्पत्ती 

अन्र् 
सम्पन्त्त 

जम्मा 

 कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास मन्रालर्  1 200502 0 28604 0 -62830 156470 411 77847 200502 87523 90595 22384 200502 
 कपास र्वकास सतमति 2077/78 1 200502 0 28604  -62830 156470 411 77847 200502 87523 90595 22384 200502 

 संस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न 
मन्रालर् 

 1 816970 0 2500 267986 533680 0 12805 0 816970 243433 573538 0 816970 

 नेपाल पर्िटन िथा होटल व्र्वस्थापन 
प्रतिष्ठान 

२०७7/७8 1 816970 0 2500 267986 533680 0 12805 0 816970 243433 573538 0 816970 

 खानेपानी मन्रालर्  1 457706 116603 136800 26464 0 0 294442 0 457706 22806 426420 8481 457706 

 ग्रामीण खानेपानी िथा सरसर्ाई कोष 
र्वकास सतमति 

2077/78 1 457706 116603 136800 26464 0 0 294442 0 457706 22806 426420 8481 457706 

 न्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्रालर्  1 272805 237824 48904 222839 0 0 1062 0 272805 48904 223901 0 272805 

 मदन भण्डारी र्वज्ञान िथा प्रर्वति 
र्वश्वद्यालर् पूवाििार र्वकास सतमति 

2077/78 1 272805 237824 48904 222839 0 0 1062 0 272805 48904 223901 0 272805 

3 अन्र् संस्था  8 124175649 195160 3844544 104857560 6997071 3977651 940849 3557974 124175649 8413700 108132434 7629515 124175649 
 गहृ मन्रालर्  2 10996900 10720 3618234 3525938 9625 0 285128 3557974 10996900 404099 4577361 6015440 10996900 
 प्रहरी कल्र्ाण कोष 2077/78 1 6940625 10720 3618234 0 0 0 86396 3235994 6940625 38025 3666606 3235994 6940625 

 सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल कल्र्ाणकारी 
सेवा केन्र 

2077/78 1 4056275 0 0 3525938 9625 0 198732 321980 4056275 366074 910755 2779446 4056275 

 रक्षा मन्रालर्  2 61101411 21406 203427 60712803 0 0 185181 0 61101411 28850 61072561 0 61101411 
 सैतनक कल्र्ाणकारी कोष 2077/78 1 60732153 21406 0 60712803 0 0 19350 0 60732153 0 60732153 0 60732153 
 बह ुव्र्ावसार् उद्योग 2077/78 1 369257 0 203427 0 0 0 165831 0 369257 28850 340408 0 369257 
 र्वुा िथा खेलकुद मन्रालर्  2 13370233 147666 0 9177045 0 3820283 372905 0 13370233 6969763 6400470 0 13370233 
 रार्ष्ट्रर् खेलकुद पररषद् 2077/78 1 8564830 147448 0 8382309 0 0 182521 0 8564830 6969763 1595067 0 8564830 

 र्वुा िथा साना व्र्वसार्ी स्वरोजगार 
कोष 

2077/78 1 4805403 218 0 794736 0 3820283 190384 0 4805403 0 4805403 0 4805403 

 न्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्रालर्  1 22883 15100 22883 0 0 0 0 0 22883 22883 0 0 22883 
 तर र्व उच्च न्शक्षा सिुार पररर्ोजना 2077/78 1 22883 15100 22883 0 0 0 0 0 22883 22883 0 0 22883 
 श्रम रोजगार िथा सामान्जक सरुक्षा  1 38684223 268 0 31441774 6987446 157368 97635 0 38684223 988105 36082042 1614075 38684223 
 सामान्जक सरुक्षा कोष २०७7/७8 1 38684223 268 0 31441774 6987446 157368 97635 0 38684223 988105 36082042 1614075 38684223 
 कुल जम्मााः  83 3190616246 11194420 696789387 738248402 55822682 842878749 844450935 12426092 3189794192 743709540 2368810093 66371053 3178890685 
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अनसूुची-६ 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद 3 र ४ सँग सम्बन्न्िि) 

वासलाि िर्ार गनें सँगदठि संस्था सतमति र अन्र् संस्था  
सञ्चालन नतिजा 

 (रु. हजारमा) 
क्र. 
सं. 

संस्थाको नाम आतथिक वषि 
आर् व्र्र् 

खदु आम्दानी तबक्री र सेवा 
शलु्क 

अनदुान अन्र् आर् जम्मा प्रत्र्क्ष खचि सञ्चालन खचि कमिचारी खचि व्र्ाज ह्रास खचि आर्कर जम्मा खचि 

1.  सगदठि संस्था   190979179 29022045 32865567 252866792 118812938 40126906 16566657 6550310 14455724 1667862 198180398 54686394 
2.  अथि मन्रालर्   73445041  0  3643787  77088828  25822111  5384002  3974733  124967  320092  1384009  37009914  40078914  
2.1.  कमिचारी सञ्चर् कोष  2077/78 33140357   148247 33288604 25625544 2835454 844489 0 49202 -662 29354027 3934577 

2.2.  नागररक लगानी कोष  2077/78 1154452 0 272654 1427106 10867 63920 253271 103637 8899 209696 650290 776816 

2.3.  नेपाल तििोपर बोडि  2077/78 989101 0 85880 1074981 0 38373 81249   5412 284857 409891 665090 

2.4.  नेपाल राष्ट्र बैंक  2077/78 35926490 0 1999303 37925793 0 2401399 2716279 0 256579 0 5374257 32551536 

2.5.  तनक्षेप िथा कजाां सरुक्षण कोष  2077/78 2234641 0 1137703 3372344 185700 44856 79445 21330 0 890118 1221449 2150895 
3.  उद्योग वान्णज्र् िथा आपूतिि मन्रालर्   4001210  103331  465047  4569588  3816308  334065  628773  79520  154261  (21491) 4991436  (421848) 

  उदर्परु तसमेन्ट उद्योग तलतमटेड 2077/78 1147814 - 15669 1163483 1165959 90367 93522 1700 111434 6517 1469499 -306016 

  औद्योतगक व्र्वसार् र्वकास प्रतिष्ठान 2076/77 872 14335 4616 19823 17190 2851 - - 2939 - 22980 -3157 

  औद्योतगक व्र्वसार् र्वकास प्रतिष्ठान 2077/78 873 13227 3076 17176 13543 2359 - - 2605 - 18507 -1331 

  िौवािी र्लाम उद्दोग  2077/78 0 0 8825 8825 0 2661 3439 0 3212 - 9312 -487 

  नेपाल खाद्य संस्थान (२०७६।४।२७ सम्म) 2076/77 70609 - 1642 72251 67498 3519 6988 - - - 78005 -5754 

  खाद्य व्र्वस्था िथा व्र्ापार कम्पनी 2076/77 1391407 75599 331367 1798373 1229448 66372 363607 468 12947 0 1672842 125531 

  नेपाल औषति तलतमटेड 2077/78 49105 0 30639 79744 29627 48847 67579 66432 4631 0 217116 -137372 

  
नेपाल पारवाहन िथा गोदाम व्र्वस्था कम्पनी 
तलतमटेड 

2077/78 135583 170 49312 
185065 

5980 64229 8948 - 3004 25726 
107887 77178 

  हेटौंडा तसमेन्ट उद्योग तलतमटेड 2077/78 1204947 0 19901 1224848 1287063 52860 84690 10920 13489 -53734 1395288 -170440 

  ऊजाि जलस्रोि िथा तसँचाई मन्रालर्   70859138  0  10339710  81198848  56516491  492885  5294589  1575780  8934247  605996  73419988  7778860  

  अपर अरुण हाइड्रोपावर तलतमटेड 2077/78 0   68 68 - 299   0 0 0 299 -231 

  उत्तरगंगा पावर कम्पनी तलतमटेड 2077/78 0 0 - 0 250 0.49 0 0 0 954 1204 -1204 

  िनहुँ हाइड्रोपावर तलतमटेड 2077/78 0 0 2209784 2209784 - 32667 90741 0 43128 401737 568273 1641511 

  िामाकोशी जलर्वद्यिु कम्पनी तलतमटेड 2077/78 0 0 793 793 0 21844 -   1404   23248 -22455 

  दिुकोशी जलर्वद्यिु कम्पनी तलतमटेड 2075/76 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 48 -48 

  दिुकोशी जलर्वद्यिु कम्पनी तलतमटेड 2076/77 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 91 -91 

  दिुकोशी जलर्वद्यिु कम्पनी तलतमटेड 2077/78 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 65 -65 

  नेपाल र्वद्यिु प्रातिकरण 2077/78 70859138 0 7920688 78779826 56509646 365529 5177967 1575780 8878338 173121 72680381 6099445 

  मोदी जलर्वद्यिु कम्पनी तलतमटेड 2077/78 0 0 295 295 0 166 0 0   103 269 26 

  रघगंुगा हाइड्रोपावर तलतमटेड 2077/78 0   16080 16080 0 66323 - 0 5969   72292 -56212 

  रार्ष्ट्रर् प्रशारण तग्रड कम्पनी तलतमटेड 2077/78 0 0 192002 192002 6595 5853 25881 0 5408 30081 73818 118184 
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क्र. 
सं. 

संस्थाको नाम आतथिक वषि 
आर् व्र्र् 

खदु आम्दानी तबक्री र सेवा 
शलु्क 

अनदुान अन्र् आर् जम्मा प्रत्र्क्ष खचि सञ्चालन खचि कमिचारी खचि व्र्ाज ह्रास खचि आर्कर जम्मा खचि 

  कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास मन्रालर्   10492371 2556510 6819324 19868205 16708518 1627104 1134976 29071 81869 73421 19654959 213246 
  कृर्ष सामग्री कम्पनी तलतमटेड 2076/77 6605257 0 6770749 13376006 12958415 90660 205494 - 30595 65199 13350363 25643 
  नेपाल कृर्ष अनसुन्िान पररषद 2077/78 140379 2486399 40 2626818 274254 1354355 642362 0 0 0 2270971 355847 
  रार्ष्ट्रर् न्चर्ा िथा कर्र् बोडि 2077/78 18 61950 178 62146 7298 38879 15801 0 0 0 61978 168 

  नेपाल पश ुन्चर्कत्सा पररषद् 2077/78 1784 8161 2266 12211 4014 5084 - - 1025 0 10123 2088 

  स्र्ाप ुि कृर्ष कम्पनी तलतमटेड 2077/78 0 - - 0 - 124 - 0 0 -25 99 -99 

  दगु्ि र्वकास संस्थान 2077/78 3744933 0 46091 3791024 3464537 138002 271319 29071 50249 8247 3961425 -170401 

  खानेपानी मन्रालर्   333087 17568 285403 636058 35760 27794 180293 236673 247290 0 727810 -91752 

  काठमाडौं उपत्र्का खानेपानी व्र्वस्थापन बोडि 2076/77 333087  17568  285403  636058 35760  27794  180293  236673  247290  0  727810 -91752 

  संस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न मन्रालर्   19020789 299719 2727703 22048211 6632656 6728201 2436073 4022967 4220132 -783831 23256198 -1207987 

  नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातिकरण 2077/78 3950898  - 2337168  6288066 - 1260966  1536291  - 2077213  165266  5039736 1248330 

  नेपाल वार्सेुवा तनगम 2076/77 14418330  0  372113  14790443 6629979  5047010  741461  4013466  2127670  (949097) 17610489 -2820046 

  सांस्कृतिक संस्थान 2077/78 1561  18000  18422  37983 2677  14307  26577  9501  9057  0  62119 -24136 

  पशपुति क्षेर र्वकास कोष 2077/78 650000  281719  0  931719 0  405918  131744  0  6192  0  543854 387865 

  परराष्ट्र मन्रालर्   0  0  16906  16906  1354  15054  0  0  497  0  16906  0  

  बी पी कोइराला नेपाल–भारि र्ाउन्डेसन 2077/78 0  0  16906  16906 1354  15054  0  0  497  0  16906 0 

  भौतिक पवूाांिार िथा र्ािार्ाि मन्रालर्   38239 7040000 313610 7391849 6 6068334 80391 0 580 0 6149312 1242537 

  नेपाल पूवाििार तनमािण कम्पनी तलतमटेड 2077/78   0 3 3   3199 1626 0 580 0 5405 -5402 

  सडक बोडिनेपाल 2077/78 38239 7040000 313607 7391846 6 6065135 78765 0 0 0 6143907 1247939 

  वन िथा वािावरण मन्रालर्   351841  166421  36126  554388  280152  214913  102912  6960  18239  4784  627960  (73572) 

  
जडीबटुी उत्पादन िथा प्रशोिन कम्पनी 
तलतमटेड 

2077/78 197771 - 17445 
215216 

106483 65000 1196 6960 11656 4784 
196079 19137 

  रार्ष्ट्रर् प्रकृति संरक्षण कोष 2077/78 154070 166421 18681 339172 173669 149913 101716 0 6583   431881 -92709 

  न्शक्षा र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्रालर्   2216388 16645377 7155086 26016851 1084673 16699604 1275597 147883 23800 -28809 19202748 6814103 

  जनक न्शक्षा सामग्री केन्र तल. 2077/78 1610869 - 14452  1625321 59947  865898  481473  147883  23800  (28809) 1550192 75129 

  तरभवुन र्वश्वर्वद्यालर् 2077/78 0 13213838 6201707 19415545 0 14345132 0 0 0 0 14345132 5070413 

  पवुािञ्चल र्वश्वर्वद्यालर् २०७७/७८ 0 216124 328437 544561 360090 85865 0       445955 98606 

  राजर्षि जनक र्वश्वर्वद्यालर् २०७७/७८ 0 214418 3869 218287 0 55080 1325       56405 161882 

  कृर्ष िथा वन तबज्ञान र्वश्वर्वद्यालर्  २०७७/७८ 40830 1257318 37259 1335407 273404 116614 107019       497037 838370 

  पोखरा र्वश्वर्वद्यालर्  २०७७/७८ 353035 207976 229046 790057 89519 84853 267664       442036 348021 

  लनु्म्वनी बौर्द् र्वश्वर्वद्यालर्  २०७७/७८ 14077 309235 0 323312 3460 174217 25658       203335 119977 

  मध्र्पन्माञ्चल र्वश्वर्वद्यालर्  २०७७/७८ 39839 519495 50494 609828 87423 339779 153405       580607 29221 

  सदूुर पन्िमाञ्चल र्वश्वर्वद्यालर् २०७७/७८ 102441 217880 279233 599554 63288 364958 118584       546830 52724 

  नेपाल संस्कृि र्वश्वर्वद्यालर् २०७७/७८ 55297 489093 10589 554979 147542 267208 120469       535219 19760 

  
भतूम व्र्वस्था सहकारी िथा गररवी तनवारण 
मन्रालर्   0  112960  97034  209994  0  128100  49808  0  0  0  177908  32086  

  गररवी तनवारण कोष 
 

2077/78  0  16334  0  16334 0  16334  0  0  0  0  16334 0 

  रार्ष्ट्रर् सहकारी र्वकास बोडि २०७6/७7 0  50554  51187  101741 0  55508  26783  0  0 0 82291 19450 

  रार्ष्ट्रर् सहकारी र्वकास बोडि २०७७/७८ 0  46072  45847  91919 0  56258  23025      - 79283 12636 
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क्र. 
सं. 

संस्थाको नाम आतथिक वषि 
आर् व्र्र् 

खदु आम्दानी तबक्री र सेवा 
शलु्क 

अनदुान अन्र् आर् जम्मा प्रत्र्क्ष खचि सञ्चालन खचि कमिचारी खचि व्र्ाज ह्रास खचि आर्कर जम्मा खचि 

  संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर् 0 9700 129771 55491 194962 43258 141752 0 0 0 0 185010 9952 

  नेपाल प्रशासतनक प्रन्शक्षण प्रतिष्ठान 2076/77 9700 129771 55491 194962 43258 141752 0       185010 9952 

  सञ्चार िथा सूचना प्रर्वति मन्रालर्   4868547 141251 615133 5624931 3572075 567229 215458 3367 39844 320550 4718523 906408 

  नेपाल दूरसञ्चार प्रातिकरण 2077/78 4165073 0 583614 4748687 3269646 145341 123665 0 11977 320550 3871179 877508 

  गोरखापर संस्थान 2076/77 626435 2951 19547 648933 243013 363545   3367 21663   631588 17345 

  प्रेस काउन्न्सल नेपाल 2077/78 59236 0 0 59236 59416 0 0 0 0 0 59416 -180 

  रार्ष्ट्रर् समाचार सतमति 2077/78 17803  138300  11972  168075 - 58343  91793  0  6204  0  156340 11735 

  स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा मन्रालर्   4574261 1779784 289841 6643886 4227662 1559374 1126431 208795 408035 0 7530297 -886411 

  र्वर्प कोइराला स्वास््र् र्वज्ञान प्रतिष्ठान 207७/7८ 
      

1,702,586           207,953                   -    1910539    2,710,872  
                   
-                -                   -                   -    

               
-    2710872 -800333 

  राप्ती स्वास््र् र्वज्ञान प्रतिष्ठान 207७/7८ 
        

110,835           171,283  
            

59,056  341174         5,594  
            

171,283         34,642  
        

107,104                 -    
               
-    318623 22551 

  पाटन स्वास््र् र्वज्ञान प्रतिष्ठान 207७/7८ 
      

1,373,779           371,866  
            

99,413  1845058      244,254  
          

1,161,192       326,208                 -            145,805  
               
-    1877459 -32401 

  पाटन स्वास््र् र्वज्ञान प्रतिष्ठान 2076/77 
      

1,305,000           255,611  
            

66,361  1626972      999,133  
            

201,135       354,584                 -            153,436  
               
-    1708288 -81316 

  कणािली स्वास््र् र्वज्ञान प्रतिष्ठान 207७/7८ 
          

40,514           559,471  
            

57,684  657669        83,020  
              

15,500       396,094  
        

101,691          101,876  
               
-    698181 -40512 

  नेपाल स्वस््र् अनसुन्िान पररषद 207७/7८ 
          

41,547           213,600  
              

7,327  262474      184,789  
              

10,264         14,903                 -               6,918  
               
-    216874 45600 

  सहरी र्वकास मन्रालर्   768567 29353 5367 803287 71914 138494 66623 114327 6838 113233 511429 291858 

  रार्ष्ट्रर् आवास कम्पनी 207७/7८ 
            

150,393  
 -                    

2,962  153355 
          

71,901  
                   

20,116  
          39,587                    

-    
               

2,487  
              

16,219  150310 3045 

  नगर र्वकास कोष 207७/7८ 618174 29353 2405 649932 13 118378 27036 114327 4351 97014 361119 288813 
2 सतमति   2070164 987694 332499 3390358 649973 1246804 283858 159068 300362 264961 2905027 485331 

  अथि मन्रालर्   1727045 0 234641 1961686 0 1035596 87042 0 12061 212681 1347380 614306 

  वीमा सतमति 207७/7८ 
          

1,727,045  
 -                 

234,641  1961686 
               -                   

1,035,596  
          87,042                    

-    
              

12,061  
             

212,681  1347380 614306 

  कानून न्र्ार् िथा संसदीर् मातमला  मन्रालर्   215732 0 37616 253348 116987 0 61129 0 215732 52280 446128 -192780 

  कानून र्किाब व्र्वस्था सतमति २०७7।७8 215732  0  37616  253348 116987  0  61129  - 215732  52280  446128 -192780 

  कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास मन्रालर्   34 19075 0 19109 0 13366 5709 0 0 0 19075 34 

  कपास र्वकास सतमति 2077/78 34 19075 0 19109 0 13366 5709 0 0 0 19075 34 

  संस्कृति पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न   127353 44252 60022 231627 27899 131169 0 159068 72559 0 390695 -159068 

  नेपाल पर्िटन िथा होटल व्र्वस्थापन प्रतिष्ठान 2077/78 127353 44252 60022 231627 27899 131169 0 159068 72559 0 390695 -159068 

  खानेपानी मन्रालर्   0 646983 10 646994 469219 64027 113737 0 10 0 646994 0 

  
ग्रातमण खानेपानी िथा सरसर्ाई कोष र्वकास 
सतमति 2077/78 0 646983 10 646994 469219 64027 113737 0 10 0 646994 0 

  न्शक्षा र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्रालर्   0 277384 210 277594 35868 2646 16241 0 0 0 54755 222839 

  स्वप्न बगैचा र्वकास सतमति 2076/77       0             0 0 

  
मदन भण्डारी र्वज्ञान िथा प्रर्वति र्वश्वद्यालर् 
पवुाििार र्वकास सतमति 2077/78 0 277384 210 277594 35868 2646 16241 0 0 0 54755 222839 

  तडल्ली रमण पसु्िकालर् 2076/77       0             0 0 
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क्र. 
सं. 

संस्थाको नाम आतथिक वषि 
आर् व्र्र् 

खदु आम्दानी तबक्री र सेवा 
शलु्क 

अनदुान अन्र् आर् जम्मा प्रत्र्क्ष खचि सञ्चालन खचि कमिचारी खचि व्र्ाज ह्रास खचि आर्कर जम्मा खचि 

3 अन्र् संस्थााः   26239387 2836232 13301762 42377382 2073341 35177114 885411 19993 6257 5794 38167911 4209471 

  गहृ मन्रालर्   1645406 1262496 277991 3185894 1681893 1070290 35886 19993 6257 5794 2820114 365780 

  प्रहरी कल्र्ाण कोष 2077/78 713170 0 240928 954098 888391 6831 0 19969 2101 0 917292 36806 

  
सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल कल्र्ाणकारी सेवा 
केन्र 2077/78 932236 1262496 37063 2231796 793502 1063459 35886 24 4157 5794 1902822 328974 

  र्वुा िथा खेलकुद मन्रालर्   123709 1208198 51627 1383534 271563 71480 724577 0 0 0 1067620 315914 

  रार्ष्ट्रर् खेलकुद पररषद् 2077/78 0 1159352 48747 1208099 126723 62617 684255       873595 334504 

  र्वुा िथा साना व्र्वसार्ी स्वरोजगार कोष 2077/78 123709 48846 2880 175435 144840 8863 40322       194025 -18590 

  रक्षा मन्रालर्   24470272 20226 12972144 37462642 113216 33696701 124948 0 0 0 33934865 3527777 

  सैतनक कल्र्ाणकारी कोष २०७7।७8 24402516 20226 12969272 37392014 53545 33690373 124948       33868866 3523148 

  बह ुव्र्ावसार् उद्योग २०७7।७8 67756 0 2872 70628 59671 6328 0       65999 4629 

  न्शक्षा र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्रालर्   0 328978 0 328978 6669 322309 0 0 0 0 328978 0 

  तर. र्व. उच्च न्शक्षा सिुार पररर्ोजना 207७/7८   328978 0 328978 6669 322309         328978 0 

  श्रम रोजगार िथा सामान्जक सरुक्षा   0 16334 0 16334 0 16334 0 0 0 0 16334 0 

  सामान्जक सरुक्षा कोष 2077/78 0 16334 0 16334 0 16334 0 0 0 0 16334 0 

  कुल जम्मााः   219288731 32845971 46499829 298634531 121536253 76550824 17735926 6729371 14762344 1938617 239253335 59381196 
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अनसूुची-७ 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद १,२,3 र ४ सँग सम्बन्न्िि) 

आर््व्र्र् र्हसाब िर्ार गनें सँगदठि संस्था, सतमति र अन्र् संस्था 
लेखापरीक्षण रकम, बेरुजू र सञ्चालन नतिजा 

(रु. हजारमा) 
क्र.सं. संस्थाको नाम 

लेखापरीक्षण 
गनुिपने आतथिक 

वषि 

लेखापरीक्षण 
सम्पन्न आथिक 

वषि 

लेखापरीक्षण 
रकम बेरुज ूरकम 

लेखापरीक्षण भएको अन्न्िम वषंको सञ् चालन नतिजा 
र्ो वचिको 
बचि 

बषािन्िको 
मौज्दाि वषिको शरुु 

मौज्दाि 
आर् व्र्र् 

तबक्री र सेवा शलु्क अनदुान अन्र् आर् जम्मा प्रत्र्क्ष खचि सञ्चालन खचि कमिचारी खचि अन्र् खचि जम्मा खचि 
  सँगदठि संस्था   24 97373514 2373617 31250263 3716028 35699594 12946918 52362540 18536028 17745888 4068365 5621033 45971314 6391225 37641488 
  प्रिानमन्री िथा मन्न्रपररषद्को कार्ािलर्   2 1492516 24499 869294 157141 658149 5632 820922 8138 616774 41374 5308 671594 149327 1018622 
  नेपाल ट्रष्टको कार्ािलर् 2077/78 1 260192 24305 869279 157141 42149 5308 204598 8138 774 41374 5308 55594 149004 1018282 
  नीति अनसुन्िान प्रतिष्ठान 2077/78 1 1232324 194 16 0 616000 324 616324 0 616000 0 0 616000 324 339 
  उद्योग वान्णज्र् िथा आपूतिि मन्रालर्   1 795196 10048 47270 0 313602 93930 407532 0 309967 3636 74062 387664 19868 67138 
  र्वशेष आतथिक के्षर प्रातिकरण 2077/78 1 795196 10048 47270 0 313602 93930 407532 0 309967 3636 74062 387664 19868 67138 
  उजाि जलस्रोि िथा तसचाइ   1 5311875 58999 3503235 0 2049154 1066952 3116106 0 1921819 33584 240366 2195769 920337 4423572 
  बैकन्ल्पक उजाि प्रवर्द्िन केन्र 2077/78 1 5311875 58999 3503235 0 2049154 1066952 3116106 0 1921819 33584 240366 2195769 920337 4423572 
  कानून, न्र्ार् िथा संसदीर् मातमला मन्रालर्   1 119015 1110 39666 1197 58262 1294 60753 7456 28166 18259 4380 58262 2491 42157 
  रार्ष्ट्रर् न्र्ार्र्क प्रतिष्ठान 2077/78 1 119015 1110 39666 1197 58262 1294 60753 7456 28166 18259 4380 58262 2491 42157 
  भतुम व्र्वस्था, सहकारी िथा गररतब तनवारण मन्रालर्   2 1018768 0 7469767 514074 0 955470 1469544 0 498084 11300 0 509384 960160 8429927 
  गठुी संस्थान 2075/76 1 466548 0 3466592 265494 0 504363 769857 0 227277 5997 0 233274 536583 4003175 
  गठुी संस्थान 2076/77 1 552220 0 4003175 248580 0 451107 699687 0 270807 5303 0 276110 423577 4426752 
  मर्हला, बालबातलका िथा ज्रे्ष्ठ नागररक मन्रालर्   1 774067 49051 517717 180715 8000 228897 417612 32774 70120 115133 138428 356455 61157 578874 
  समाज कल्र्ाण पररषद् 2077/78 1 774067 49051 517717 180715 8000 228897 417612 32774 70120 115133 138428 356455 61157 578874 
  न्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्रालर्   5 55404829 1446623 14437690 1534000 21732657 5559330 28825986 17717267 5186831 910588 2764157 26578843 2247144 16684834 
  प्रार्वतिक न्शक्षा िथा व्र्ावसार्र्क िातलम पररषद 2077/78 1 15987955 746555 6049151 530234 4485627 4172008 9187869 821160 4636686 691424 650815 6800086 2387783 8436935 
  परीक्षा बोडि प्रदेश व्र्वस्थापन कार्ािलर् 2077/78 1 5723190 16358 3508253 845666 758164 1263086 2866916 101807 493229 147896 2113342 2856274 10643 3518896 
  नेपाल र्वज्ञान िथा प्रर्वति प्रज्ञा प्रतिष्ठान 2077/78 1 643157 12588 298428 79503 243193 5196 327892 243193 23248 48824 0 315265 12627 311055 
  नेपाल खलुा र्वश्वर्वद्यालर् 2077/78 1 336349 28 313196 78597 172873 1162 252633 83716 0 0 0 83716 168916 482113 
  र्वश्व र्वद्यालर् अनदुान आर्ोग 2077/78 1 32714178 671093 4268662 0 16072800 117876 16190676 16467390 33667 22445 0 16523502 -332826 3935836 
  सञ्चार िथा सूचना प्रर्वति मन्रालर्   3 1819913 25897 181835 53067 852893 58331 964291 12527 20990 25984 796121 855622 108669 290504 
  चलन्चर र्वकास बोडि 2077/78 1 155693 22571 158049 53067 35000 9927 97994 12527 20990 21936 2246 57699 40295 198344 
  र्वज्ञापन बोडि 2077/7८ 1 49880 0 0 0 27466 1049 28515 0 0 0 21365 21365 7150 7150 
  सरुक्षण मरुण केन्र 2077/७८ 1 1614340 3326 23786 0 790427 47355 837782 0 0 4048 772510 776558 61224 85010 
  संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्   3 3203925 14208 367598 437152 703926 476823 1617900 244668 644322 634936 62098 1586025 31876 399474 
  स्थानीर् र्वकास प्रन्शक्षण प्रतिष्ठान 2077/78 1 172646 2689 101519 36770 57388 0 94158 0 21100 57388 0 78488 15670 117189 
  आददवासी जनजाति उत्थान रार्ष्ट्रर् प्रतिष्ठान 2077/78 1 148187 8487 20539 4205 69545 776 74527 0 69545 2843 1272 73660 867 21406 
  तनजामिी कमांचारी अस्पिाल 2077/78 1 2883092 3032 245541 396176 576993 476047 1449215 244668 553676 574705 60827 1433876 15339 260880 
  स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा मन्रालर्   5 27433409 743182 3816191 838682 9322952 4500260 14661893 513198 8448816 2273570 1536113 12771697 1890196 5706387 
  र्व. पी. कोइराला मेमोररर्ल क्र्ान्सर अस्पिाल २०७७/७८ 1 4640043 43666 462816 397479 682509 1298312 2378300 9381 829966 455146 967249 2261742 116558 579374 
  शर्हद गंगालाल ह्दर् केन्र २०७७/७८ 1 3523265 215726 2618231 0 480100 1168781 1648881 0 26672 1491799 355913 1874384 -225502 2392728 
  पोखरा स्वास््र् र्वज्ञान प्रतिष्ठान २०७७/७८ 1 2536376 93689 109950 441102 799206 26933 1267241 503816 229250 326625 209444 1269135 -1894 108057 
  रामराजाप्रसाद तसह स्वास््र् र्वज्ञान प्रतिष्ठान २०७७/७८ 1 3602 69 0 100 0 1791 1891 0 1791 0 100 1891 0 0 
  स्वास््र् बीमा बोडि २०७७/७८ 1 16730123 390032 625194 0 7361137 2004442 9365579 0 7361137 0 3408 7364544 2001034 2626228 
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क्र.सं. संस्थाको नाम 
लेखापरीक्षण 

गनुिपने आतथिक 
वषि 

लेखापरीक्षण 
सम्पन्न आथिक 

वषि 

लेखापरीक्षण 
रकम बेरुज ूरकम 

लेखापरीक्षण भएको अन्न्िम वषंको सञ् चालन नतिजा 
र्ो वचिको 
बचि 

बषािन्िको 
मौज्दाि वषिको शरुु 

मौज्दाि 
आर् व्र्र् 

तबक्री र सेवा शलु्क अनदुान अन्र् आर् जम्मा प्रत्र्क्ष खचि सञ्चालन खचि कमिचारी खचि अन्र् खचि जम्मा खचि 
  सतमतिाः   59 31452183 2758013 5853191 2928787 11033257 3129771 17091814 8713891 4185669 1819658 1433237 16199040 560722 9012527 
  अथि मन्रालर्   1 10403 0 0 0 0 10403 10403 0 0 0 0 0 10403 10403 
  राजस्व परामशि र्वकास सतमति 2077/78 1 10403 0 0 0 0 10403 10403 0 0 0 0 0 10403 10403 
  संस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न मन्रालर्   16 3362701 132458 1169178 103099 1327647 303419 1734166 770150 294443 386511 177431 1628536 105630 1274808 
  पाटन संग्रहालर् र्वकास सतमति 2077/78 1 21760 5825 34418 3735 0 125 3860 0 9586 3412 4901 17900 -14040 20378 
  हलेसी महादेव स्थान र्वकास सतमति 2077/78 1 23999 0 9 0 12000 0 12000 9990 1205 804 0 11999 1 11 
  हनमुानढोका दरबार संग्रहालर् र्वकास सतमति 2077/78 1 214822 10401 262523 34284 0 46963 81247 80356 11855 11647 29716 133574 -52327 210196 
  लनु्म्वनी के्षर र्वकास कोष  2077/78 1 1472520 70921 481533 27885 703790 85224 816898 492326 42473 120823 0 655622 161276 642810 
  बौर्द्नाथ के्षर र्वकास सतमति 2077/78 1 64323 0 116253 657 500 6698 7855 36489 4700 12819 2460 56468 -48613 67640 
  बृहत्तर बराह के्षर र्वकास सतमति 2077/78 1 25193 0 3657 0 11500 66 11566 2209 10000 1419 0 13627 -2062 1595 
  बृहत्तर जनकपरु के्षर र्वकास पररषद 2077/78 1 115465 9868 5441 0 49200 10663 59863 0 35903 0 19700 55603 4260 9701 
  पातथभरा के्षर र्वकास सतमति 2077/78 1 52613 175 23707 18252 15000 709 33961 11196 5280 2176 0 18652 15309 39016 
  पन्चाङ्ग तनणािर्क सतमति 2077/78 1 6438 0 216 0 3300 60 3360 0 3077 0 0 3077 283 499 
  नेपाल संगीि िथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान 2077/78 1 165375 0 31160 1112 80000 3702 84814 45487 4133 562 30380 80562 4252 35412 
  नेपाल लतलिकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान 2077/78 1 117592 3328 36187 0 54291 4659 58950 0 58642 0 0 58642 308 36496 
  नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान  2077/78 1 563155 1028 108669 3671 180009 114117 297796 50774 25000 142000 47584 265358 32438 141107 
  नेपाल पवििीर् प्रन्शक्षण प्रतिष्ठान र्वकास सतमति 2077/78 1 105085 1 43074 0 35554 19265 54819 0 14712 4983 30571 50266 4553 47626 
  देवघाट के्षर र्वकास सतमति 2077/78 1 75738 4744 5441 0 27525 7817 35342 0 16159 12119 12119 40396 -5055 386 
  नारार्णर्हटी दरबार संग्राहालर् र्वकास सतमति 2077/78 1 213045 269 3232 13504 92189 3352 109046 0 45493 58507 0 103999 5046 8278 
` बौर्द्दशिन प्रवर्द्िन िथा गमु्बा र्वकास सतमति 2077/78 1 125579 25898 13658 0 62789 0 62789 41324 6224 15241 0 62789 0 13658 
  शहरी र्वकास मन्रालर्   13 5840400 101108 882208 394650 1467183 1279310 3141143 1591800 1018553 83477 5427 2699257 441886 1324094 
  घोराही नगर र्वकास सतमति दाङ २०७७/७८ 1 152052 0 22311 69507 0 0 69507 82545 0 0 0 82545 -13038 9274 
  काभ्र ेउपत्र्का एकीकृि  खानेपानी आर्ोजना  २०७७/७८ 1 57124 70 55608 0 13738 22684 36422 11304 9398 0 0 20702 15721 71329 
  काठमाडौं उपत्र्का र्वकास प्रातिकरण २०७७/७८ 1 315930 15114 64502 96875 60614 16857 174346 26332 79615 34282 1354 141583 32763 97265 

  
काठमाडौं उपत्र्का र्वकास प्रातिकरण न्जल्ला आर्कु्त कार्ािलर्, 
लतलिपरु २०७७/७८ 1 906236 30121 75342 18278 199761 222063 440102 187810 265664 11952 709 466134 -26031 49310 

  
काठमाडौं उपत्र्का र्वकास प्रातिकरण न्जल्ला आर्कु्त कार्ािलर्, 
भक्तपरु २०७७/७८ 1 671655 453 38818 4650 321428 1537 327615 311768 22475 9660 137 344040 -16425 22393 

  
काठमाडौं उपत्र्का र्वकास प्रातिकरण न्जल्ला आर्कु्त कार्ािलर्, 
काठमाडौं २०७७/७८ 1 2757954 42352 72266 110308 870943 621502 1602753 853806 283315 17137 942 1155201 447552 519818 

  नेपालगन्ज नगर र्वकास सतमति २०७७/७८ 1 38863 0 57163 0 0 23284 23284 0 15438 0 141 15579 7705 64868 
  लमही नगर र्वकास सतमति २०७७/७८ 1 191401 0 74539 77646 697 4419 82762 97039 12 10447 1142 108639 -25877 48661 
  वीरगन्ज नगर र्वकास सतमति २०७७/७८ 1 9030 1375 38710 1180 0 2490 3670 0 4380 0 979 5360 -1689 37021 
  िलु्सीपरु नगर र्वकास सतमति २०७७/७८ 1 26209 0 39903 16206 0 0 16206 10002 0 0 0 10002 6204 46107 
  अन्ििरार्ष्ट्रर् सम्मेलन केन्र  २०७७/७८ 1 668728 11624 228891 0 0 340476 340476 0 328253 0 0 328253 12223 241114 
  मन्थली नगर र्वकास सतमति २०७७/७८ 1 3085 0 12296 0 0 1891 1891 1194 0 0 0 1194 697 12993 
  पोखरा उपत्र्का नगर र्वकास सतमति २०७७/७८ 1 42135 0 101859 0 0 22108 22108 10000 10003 0 23 20026 2082 103942 
  रक्षा मन्रालर्   1 246352 7119 235672 0 0 168765 168765 0 0 0 77586 77586 91179 326851 
  नेपाली सैतनक हवाइ चाटिर उडान र्वकास सतमति २०७7/७8 1 246352 7119 235672 0 0 168765 168765 0 0 0 77586 77586 91179 326851 
  उद्योग बान्णज्र् िथा आपूतिं मन्रालर्   4 3403580 120293 769084 753867 1064950 96645 1915461 817186 606668 27200 37064 1488118 427343 1196427 
  व्र्ापार िथा तनकासी प्रवर्द्िन केन्र, लतलिपरु २०७7/७8 1 251564 65800 66362 7472 118510 1349 127331 0 91310 27200 5723 124233 3098 69460 
  व्र्ापार िथा तनकासी प्रवर्द्िन केन्र, मोरङ २०७7/७8 1 6711 0 0 0 3347 16 3363 0 0 0 3347 3347 16 16 
  व्र्ापार िथा तनकासी प्रवर्द्िन केन्र, बाकें २०७7/७8 1 3660 0 0 0 1830 0 1830 0 0 0 1830 1830 0 0 
  नेपाल इन्टरमोडेल र्ािार्ाि र्वकास सतमति २०७7/७8 1 3141646 54492 702723 746394 941263 95280 1782937 817186 515359 0 26164 1358709 424228 1126951 
  सञ्चार िथा सूचना प्रर्वति मन्रालर्   1 1215518 60189 115519 86146 320000 227931 634077 189228 106830 161659 123724 581441 52636 168155 
  रेतडर्ो प्रसार सेवा र्वकास सतमति २०७7/७8 1 1215518 60189 115519 86146 320000 227931 634077 189228 106830 161659 123724 581441 52636 168155 
  न्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्रालर्   7 3351907 1637109 1495742 11833 1693162 52855 1757849 1474154 81763 31333 6808 1594058 163791 1659534 
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  रार्ष्ट्रर् र्वति र्वज्ञान प्रर्ोगशाला २०७7/७8 1 206505 25 35526 10983 95155 0 106137 50577 20256 24322 5213 100368 5769 41295 

  
वी.पी.कोइराला मेमोररर्ल प्लानेटोररर्म अव्जरभेटरी र र्वज्ञान 
सग्रहालर् र्वकास सतमति २०७7/७8 1 

75025 3551 2321 0 36290 1210 37500 20610 
13077 2603 1234 37524 -24 2297 

  र्वद्याथी र्विीर् सहर्ोग कोष र्वकास सतमति २०७7/७8 1 418685   0   251791 0 251791 166894 0 0 0 166894 84897 84897 
  मेतडकल कलेज पूवाििार र्वकास सतमति, बददिवास २०७7/७8 1 117859 47416 12909 0 82624 0 82624 0 32700 2468 67 35235 47389 60298 
  मेतडकल कलेज पूवाििार र्वकास सतमति, सखेुि २०७7/७8 1 26472 22092 4135 0 22201 13 22215 0 4244 0 13 4258 17957 22092 
  मेतडकल कलेज पूवाििार र्वकास सतमति, बटुवल २०७7/७8 1 71559 0 13418 0 55100 691 55791 11401 2427 1940 0 15768 40024 53442 
  मेतडकल कलेज पूवाििार र्वकास सतमति, कैलाली २०७7/७8 1 2435801 1564025 1427433 850 1150000 50940 1201790 1224672 9059 0 280 1234011 -32221 1395212 
  स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा मन्रालर्   16 14021322 699738 1185786 1579192 5160316 990442 7729950 3871373 2077411 1129478 1005197 8130044 -732145 3052255 
  शर्हद िमिभक्त रार्ष्ट्रर् प्रत्र्ारोपण केन्र २०७७/७८ 1 1014687 7619 11747 0 287170 245040 532210 0 287170 0 195308 1259727 -972557 42130 
  शकु्रराज ट्रर्पकल सरुवा रोग अस्पिाल  २०७७/७८ 1 1611344 11661 15670 84553 722388 2459 809400 632366 65387 104169 22 1613803 -891415 719929 
  सशुील कोइराला प्रखर क्र्ान्सर अस्पिाल  २०७७/७८ 1 204286 28864 56661 0 56623 46235 102859 56623 44470 0 334 101427 1432 58092 
  तसंहदरबार वैद्यखाना र्वकास सतमति २०७७/७८ 1 200370 605 15448 26501 11408 109519 147427 14544 10995 26327 1078 52944 94483 109931 
  कोशी अस्पिाल  २०७७/७८ 1 1795928 96415 22278 236765 653691 0 890456 653691 0 0 251780 905472 -15016 7262 
  रार्ष्ट्रर् आर्ुिवेद अनसुन्िान िथा िातलम केन्र २०७७/७८ 1 260714 3267 2965 0 121416 9997 131413 0 121416 0 7886 129302 2111 5076 
  नारार्णी अस्पिाल  २०७७/७८ 1 841694 3325 9055 72243 351168 0 423411 398940 0 19343 0 418283 5128 14183 
  न्जर्प कोइराला रार्ष्ट्रर् स्वासप्रश्वास केन्र  २०७७/७८ 1 261797 1869 11746 25016 98075 2731 125822 1350 25987 28930 79709 135976 -10154 1592 
  मानतसक अस्पिाल  २०७७/७८ 1 277745 22830 49515 21977 90851 30549 143377 10496 31753 90851 1268 134368 9009 58524 
  आर्वेुद न्चर्कत्सालर् २०७७/७८ 1 302234 14122 7207 0 117702 34325 152026 0 117702 0 32506 150208 1819 9026 
  गजेन्रनारार्ण तसंह अस्पिाल २०७७/७८ 1 497334 21577 0 248667 0 0 248667 248667 0 240185 0 8482 240185 240185 
  डडेल्िरुा अस्पिाल  २०७७/७८ 1 1091750 13645 11781 8577 455822 87242 551641 551641 455822 69489 0 14799 536843 548623 
  कान्िी वाल अस्पिाल  २०७७/७८ 1 596668 278461 98519 0 337508 0 337508 0 259160 0 0 259160 78348 176867 
  भेरी अस्पिाल नेपालगंज  २०७७/७८ 1 1712708 84755 4327 0 575340 328814 904154 575340 231493 0 1722 808554 95599 99927 
  परोपकार प्रसिुी िथा स्त्री रोग अस्पिाल २०७७/७८ 1 2274790 27235 428289 340636 730664 81007 1152307 267085 69951 355801 429645 1122482 29825 458114 
  भरिपरु अस्पिाल २०७७/७८ 1 1077272 83488 440578 514257 550490 12525 1077272 460629 356107 194383 3939 1015058 62214 502792 
  अन्र् सस्था   17 27461899 670960 8895827 1373169 9623345 4416794 15413307 9008908 2394034 71651 2906246 14380839 1032468 9928294 
  अथि मन्रालर्   1 2332247 206915 0 0 2332247 0 2332247 2332247 0 0 0 2332247 0 0 
  तमलेतनर्म च्र्ालेन्ज एकाउण्ट नेपाल २०७7/७8 1 2332247 206915 0 0 2332247 0 2332247 2332247 0 0 0 2332247 0 0 
  कानून, न्र्ार् िथा ससदीर् मातमला  मन्रालर्   2 52652 308 27978 0 23900 245 24145 54 28452 0 0 28506 -4361 23617 
  केन्रीर् कानून पसु्िकालर् र्वकास सतमति 2077/78 1 12161 0 617 0 6000 107 6107 54 6000 0 0 6054 53 670 
  केन्रीर् कानूनी सहार्िा सतमति 2077/78 1 40491 308 27361 0 17900 139 18039 0 22452 0 0 22452 -4414 22947 
  गहृ मन्रालर्   1 48212 0 181939 0 15000 3250 18250 6056 8943 0 14963 29962 -11712 170227 
  नेपाल हज सतमतिको सन्चवालर् २०७7/७8 1 48212 0 181939 0 15000 3250 18250 6056 8943 0 14963 29962 -11712 170227 
  परराष्ट्र मन्रालर्   1 26712 379 282 0 13700 0 13700 0 1737 4974 6301 13012 688 970 
  परराष्ट्र मातमला अध्र्र्न प्रतिष्ठान २०७७/७८ 1 26712 379 282 0 13700 0 13700 0 1737 4974 6301 13012 688 970 
  रक्षा मन्रालर्   1 1669706 5197 17815 841960 0 0 841960 827746 0 0 0 827746 14214 32029 
  बसनु्िरा क्र्ान्न्टन २०७7/७8 1 1669706 5197 17815 841960 0 0 841960 827746 0 0 0 827746 14214 32029 
  वन िथा िथा वन मन्रालर्   2 3666139 25594 14854 172 1618208 418335 2036716 1611708 172 0 17543 1629424 407292 422145 
  राष्ट्रपति चरेु िराई मिेश संरक्षण र्वकास सतमति 2077/78 1 3643684 24808 2401 172 1611708 417293 2029173 1611708 172 0 2630 1614511 414662 417063 
  रार्ष्ट्रर् िाल र्वकास संरक्षण सतमति 2077/78 1 22456 785 12452 0 6500 1043 7543 0 0 0 14913 14913 -7371 5082 
  र्वुा िथा खेलकुद मन्रालर्   1 170707 2250 42551 0 52437 57301 109738 0 8532 0 52437 60969 48769 91320 
  रार्ष्ट्रर् रू्वा पररषद् 2077/78 1 170707 2250 42551 0 52437 57301 109738 0 8532 0 52437 60969 48769 91320 
  न्शक्षा र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्रालर्   1 49693 7257 4074 0 12500 16871 29371 0 10491 2009 7822 20322 9049 13123 
  रू्नेस्कोका तनतमत्त नेपाल रार्ष्ट्रर् आर्ोग 2077/78 1 49693 7257 4074 0 12500 16871 29371 0 10491 2009 7822 20322 9049 13123 
  सञ्चार िथा सूचना प्रर्वति मन्रालर्   2 2624916 0 1679228 88130 0 1224740 1312870 0 0 0 1312046 1312046 824 1680052 
  केन्रीर् िनादेश २०७7/७8 1 1815 0 37433 0 0 1677 1677 0 0 0 138 138 1539 38972 
  हलुाक बचि बैक २०७7/७8 1 2623101 0 1641795 88130 0 1223063 1311193 0 0 0 1311908 1311908 -715 1641080 
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  शहरी र्वकास   1 4792904 97061 323840 0 2288958 116940 2405898 0 2288958 0 98049 2387006 18891 342731 
  अतिकार सम्पन्न वाग्मिी सभ्र्िा एर्ककृि र्वकास कोष २०७7/७8 1 4792904 97061 323840 0 2288958 116940 2405898 0 2288958 0 98049 2387006 18891 342731 
  खानेपानी मन्रालर्   2 7512003 281356 259580 0 3250000 901656 4151656 3254291 39700 55886 10471 3360348 791308 1050887 
  आर्ोजना कार्ािन्वर्न तनदेशनालर् 2077/78 1 7509589 281356 258634 0 3250000 900448 4150448 3254291 39659 54720 10471 3359140 791308 1049942 
  महसलु तनिाांरण आर्ोग 2077/78 1 2415 0 946 0 0 1207 1207 0 41 1166 0 1207 0 946 
  श्रम रोजगार िथा सामान्जक सरुक्षा    2 4516008 44643 6343686 442906 16394 1677457 2136757 976806 7048 8782 1386615 2379251 -242494 6101192 
  बैदन्शक रोजगार बोडिको सन्चवालर् २०७७/७८ 1 1880963 44643 6142703 442906 16394 420981 880282 976806 6025 7555 10296 1000682 -120400 6022303 
  रार्ष्ट्रर्स्िरको कल्र्ाणकारी कोष २०७७/७८ 1 2635045 0 200982 0 0 1256475 1256475 0 1023 1227 1376319 1378569 -122094 78888 
  संघ िर्ि को कुल जम्मााः   100 156287596 5802590 45999280 8017983 56356196 20493482 84867661 36258826 24325592 5959674 9960517 76551194 7984415 56582310 

 प्रदेश                   
  प्रदेश नम्वर १   6 1407169 39480 22765 72352 405303 246082 723737 199408 135654 129542 199751 664355 59382 82147 
  न्जल्ला अस्पिाल, उदर्परु 2077/78 1 66524 18945 2218 20382 11777 378 32537 23445 1908 8289 345 33987 -1450 768 
  इलाम अस्पिाल, इलाम 2077/78 1 125401 374 6245 24712 5524 20437 50673 25344 12455 8842 8007 54648 -3975 2270 
  न्जल्ला अस्पिाल, िनकुटा 2077/78 1 245765 6554 3846 25126 67731 32500 125357 0 32782 53276 35350 121408 3949 7795 
  मेची अञ्चल अस्पिाल, झापा 2077/78 1 839438 12508 4069 1682 250954 192498 445134 116726 77913 56316 143352 394307 50827 54896 
  ग्रातमण र्वकास प्रन्शक्षण केन्र, झापा 2077/78 1 93558 1099 4747 0 44317 269 44586 31267 3679 1616 12410 48972 -4386 361 
  प्रदेश लगानी प्रातिकरण, मोरङ 2077/78 1 36483 0 1640 450 25000 0 25450 2626 6917 1203 287 11033 14417 16057 
  मिेश प्रदेश   10 2715982 318905 111048 164122 957542 218771 1340435 559505 349254 185670 281117 1375546 -35111 75937 
  चलन्चर िथा लोक संचार प्रबर्द्िन बोडि, िनषुा 2077/78 1 40951 859 0 0 0 30000 30000 0 0 0 10951 10951 19049 19049 
  आम सञ्चार प्रातिकरण, िनषुा 2077/78 1 18681 236 0 10000 0 0 10000 0 8681 0 0 8681 1319 1319 
  तमतडर्ा काउन्सील, िनषुा 2077/78 1 18655 681 0 0 0 10000 10000 0 0 0 8655 8655 1345 1345 
  तसराहा अस्पिाल, तसराहा 2077/78 1 248838 0 3303 0 103429 20643 124072 0 71024 32406 21336 124766 -694 2609 
  मलगंवा अस्पिाल, सलािही 2077/78 1 239529 1509 3531 33881 82939 2704 119524 0 356 82939 36710 120005 -481 3050 
  कलैर्ा अस्पिाल, बारा 2077/78 1 218156 8457 7097 107572 0 0 107572 0 110584 0 0 110584 -3012 4085 
  लहान अस्पिाल, तसराहा 2077/78 1 200102 0 5598 0 77150 20852 98002 4340 58909 18241 20609 102099 -4097 1501 
  गौर अस्पिाल, रौिहट 2077/78 1 226256 36427 4679 0 94484 18645 113129 19349 70722 22281 776 113128 1 4680 
  न्जल्ला अस्पिाल जलेश्वर, महोत्तरी 2077/78 1 215704 42 2218 12669 93208 3062 108939 29484 28978 29803 18499 106764 2175 4393 
  प्रादेन्शक अस्पिाल, िनषुा 2077/78 1 1289110 270694 84622 0 506332 112865 619197 506332 0 0 163581 669913 -50716 33906 
  बागमिी प्रदेश   11 1014238 33520 41293 238098 168269 120162 526529 86581 240818 107991 52323 487713 38816 80109 
  रसवुा अस्पिाल र्वकास सतमति 2077/78 1 1882 0 0 0 0 984 984 0 0 898 0 898 86 86 
  तरशलुी अस्पिाल र्वकास सतमति 2077/78 1 69473 0 1603 9808 2569 21858 34235 0 26319 8920 0 35239 -1004 599 
  िाददङ्ग अस्पिाल र्वकास सतमति 2077/78 1 46649 0 2124 0 0 23783 23783 0 22866 0 0 22866 917 3041 
  हेटौडा अस्पिाल र्वकास सतमति 2077/78 1 312801 5670 19424 119918 0 31996 151914 2526 106311 44897 7155 160889 -8975 10449 
  भक्तपरु अस्पिाल र्वकास सतमति 2077/78 1 148763 0 8269 75470 0 0 75470 0 16674 19736 36883 73293 2177 10446 
  तसन्िलुी अस्पिाल र्वकास सतमति 2077/78 1 105967 631 3425 24349 4331 23091 51771 5242 23503 20876 4575 54196 -2425 1000 
  रामेछाप अस्पिाल र्वकास सतमति 2077/78 1 22358 0 1323 1013 60 11244 12317 1691 5846 1146 1358 10041 2276 3599 
  चौिारा अस्पिाल र्वकास सतमति 2076/77 1 16524 1002 3019 3325 900 3436 7661 4870 914 2118 961 8863 -1202 1817 
  चौिारा अस्पिाल र्वकास सतमति 2077/78 1 18787 174 2106 4215 1132 3734 9081 5196 919 2236 1355 9706 -625 1481 
  मदन भण्डारी स्वास््र् र्वज्ञान प्रतिष्ठान 2077/78 1 99304 26043 0 0 73448 0 73448 0 19792 6065 0 25857 47591 47591 
  प्रदेश सशुासन केन्र 2077/78 1 171730 0 0 0 85829 36 85865 67056 17674 1099 36 85865 0 0 
  गण्डकी प्रदेश   12 2163649 27196 58505 251667 744756 174156 1170579 327091 305685 198587 161707 993070 177509 236014 
  न्जल्ला अस्पिाल, स्र्ाङ्जा 2077/78 1 111869 4685 2741 20848 46404 709 67961 13611 21093 9204 0 43908 24053 26794 
  िौलातगरी अन्चल अस्पिाल 2077/78 1 480451 9444 6089 87840 129176 38074 255090 133744 51543 20768 19306 225361 29729 35818 
  न्जल्ला अस्पिाल, म्र्ाग्दी 2077/78 1 224933 560 23666 14376 63857 33494 111727 3568 84850 11397 13391 113206 -1479 22187 
  जोमसोम अस्पिाल 2077/78 1 98457 0 2224 1951 42501 5750 50202 21512 7731 10815 8197 48255 1947 4171 
  न्जल्ला अस्पिाल, मनाङ्ग 2077/78 1 161945 400 1023 1846 76432 3750 82028 63427 6118 6887 3485 79917 2111 3134 
  न्जल्ला अस्पिाल पविि 2077/78 1 121146 2424 3942 11058 76602 9243 96903 0 11443 11300 1500 24243 72660 76602 



अनसूुचीहरु 

 772 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

क्र.सं. संस्थाको नाम 
लेखापरीक्षण 

गनुिपने आतथिक 
वषि 

लेखापरीक्षण 
सम्पन्न आथिक 

वषि 

लेखापरीक्षण 
रकम बेरुज ूरकम 

लेखापरीक्षण भएको अन्न्िम वषंको सञ् चालन नतिजा 
र्ो वचिको 
बचि 

बषािन्िको 
मौज्दाि वषिको शरुु 

मौज्दाि 
आर् व्र्र् 

तबक्री र सेवा शलु्क अनदुान अन्र् आर् जम्मा प्रत्र्क्ष खचि सञ्चालन खचि कमिचारी खचि अन्र् खचि जम्मा खचि 
  मध्र्र्वन्द ुअस्पिाल 2077/78 1 287948 375 1349 14593 76608 62550 153751 5526 12951 16923 98797 134197 19554 20903 
  दमौली अस्पिाल 2077/78 1 178123 7532 4855 37975 46339 2714 87028 41314 22232 27549 0 91095 -4067 788 
  न्जल्ला अस्पिाल, गोरखा 2077/78 1 123767 860 3461 25560 37738 648 63946 21818 10321 27416 266 59821 4125 7586 
  मािनृ्शश ुतमिेरी अस्पिाल 2077/78 1 226962 369 3170 27835 83117 3344 114296 1780 70267 32714 7905 112666 1630 4800 
  संक्रमण िथा सरुवा रोग अस्पिाल 2077/78 1 120949 324 5005 7785 43560 11474 62819 20791 7136 23614 6589 58130 4689 9694 
  के्षतरर् क्षर्रोग उपचार केन्र 2077/78 1 27099 223 980 0 22422 2406 24828 0 0 0 2271 2271 22557 23537 
  लनु्म्वनी प्रदेश    13 4676510 102670 210033 527024 1290248 467273 2284545 245033 608733 422909 1118289 2394964 -110419 99614 
  तभम अस्पिाल 2077/78 1 418562 4197 7008 46379 162233 0 208612 0 47717 41646 120587 209950 -1338 5670 
  रोल्पा अस्पिाल 2077/78 1 194907 0 2160 10143 61073 29969 101185 0 31577 15754 46391 93722 7463 9623 
  लनु्म्वनी प्रादेन्शक अस्पिाल, रुपन्देही  2077/78 1 2362665 96678 152515 375985 601152 150599 1127736 0 56232 239947 938750 1234929 -107193 45322 
  बददिर्ा अस्पिाल 2077/78 1 288590 0 4269 17418 75858 49455 142731 64420 52970 11437 17032 145859 -3128 1141 
  अघािखाँची अस्पिाल 2077/78 1 242873 0 9723 0 73023 46681 119704 21804 54609 17614 29142 123169 -3465 6258 
  राप्ती प्रादेन्शक अस्पिाल र्वकास सतमति 2077/78 1 618593 1506 9571 15812 231951 62339 310102 55972 133179 48805 70535 308491 1611 11182 
  राप्ती आर्वेुद न्चर्कत्सालर्, दाङ 2077/78 1 21917 0 0 0 10846 112 10958 6425 1359 3062 112 10958 0 0 
  प्रादेन्शक आर्वेुद न्चर्कत्सालर्, दाङ 2077/78 1 97366 440 1078 5500 44333 250 50083 15900 19253 11694 436 47283 2800 3878 
  प्रू्ठान अस्पिाल, प्र्ठुान  2077/78 1 189677 1268 3402 4155 58212 31546 93913 49233 36553 8979 999 95764 -1851 1551 
  कर्पलवस्ि ुअस्पिाल, कर्पलवस्ि ु 2077/78 1 123971 0 5664 0 21327 42028 63355 21588 14900 14996 12132 63616 -261 5403 
  पृ् वीचन्र अस्पिाल र्वकास सतमति, नवलपरासी 2077/78 1 198164 800 3223 8454 68831 22179 99464 8673 21197 26567 42263 98700 764 3987 
  न्चसापानी अस्पिाल र्वकास सतमति, नवलपरासी 2077/78 1 23477 0 1352 4084 3763 3408 11255 0 2630 4471 5121 12222 -967 385 
  गलु्मी अस्पिाल, गलु्मी 2077/78 1 233573 687 5783 47671 69996 2294 119961 0 76560 35285 1767 113612 6349 12132 
  पाल्पा अस्पिाल, पाल्पा 2077/78 1 133403 1291 338 11049 0 56382 67431 126 65846 0 0 65972 1459 1797 
  रामपरु अस्पिाल, पाल्पा 2077/78 1 142241 0 13115 36896 30956 0 67852 892 73445 52 0 74389 -6537 6578 
  कणािली प्रदेश   10 651690 62945 149896 0 0 339245 339245 0 0 0 312445 312445 26800 176696 
  मेहलकुना अस्पिाल 2077/78 1 14919 0 5934 0 0 7873 7873 0 0 0 7046 7046 827 6761 
  न्जल्ला अस्पिाल,मगु ु 2077/78 1 8472 0 185 0 0 4505 4505 0 0 0 3967 3967 538 723 
  प्रदेश अस्पिाल,सखेुि  2077/78 1 369119 62945 126970 0 0 199077 199077 0 0 0 170042 170042 29035 156005 
  न्जल्ला अस्पिाल,रुकुम पन्िम 2077/78 1 35559 0 3038 0 0 16960 16960 0 0 0 18599 18599 -1639 1399 
  न्जल्ला अस्पिाल ,सल्र्ान 2077/78 1 81379 0 6324 0 0 39103 39103 0 0 0 42276 42276 -3173 3151 
  न्जल्ला अस्पिाल ,दैलेख 2077/78 1 45820 0 3286 0 0 22143 22143 0 0 0 23677 23677 -1534 1752 
  न्जल्ला अस्पिाल ,जाजरकोट 2077/78 1 11454 0 1951 0 0 5781 5781 0 0 0 5673 5673 108 2059 
  न्जल्ला अस्पिाल,कातलकोट  2077/78 1 77420 0 903 0 0 40488 40488 0 0 0 36932 36932 3556 4459 
  न्जल्ला अस्पिाल,डोल्पा 2077/78 1 5947 0 804 0 0 2765 2765 0 0 0 3182 3182 -417 387 
  न्जल्ला अस्पिाल,हमु्ला 2077/78 1 1601 0 501 0 0 550 550 0 0 0 1051 1051 -501 0 
  सदूुरपन् चम प्रदेश   15 1915384 276548 71523 443921 1375408 24532 1843861 0 1809663 0 14283 1823946 19915 91438 
  सेिी प्रादेन्शक अस्पिाल 2077/78 1 747809 244611 19485 168093 545234 14997 728324 0 715512 0 6443 721955 6369 25854 
  महाकाली अस्पिाल, महेन्रनगर 2077/78 1 400076 614 9380 117068 269886 3742 390696 0 374523 0 2979 377502 13194 22574 
  र्टकापरु अस्पिाल, र्टकापरु 2077/78 1 180164 6233 15083 76552 86266 2263 165081 0 160890 0 1670 162560 2521 17604 
  न्जल्ला अस्पिाल, डोटी 2077/78 1 84296 19413 843 1700 81090 663 83453 0 81090 0 351 81441 2012 2855 
  न्जल्ला अस्पिाल, बझाङ 2077/78 1 131439 993 13131 28343 89708 257 118308 0 127512 0 209 127721 -9413 3718 
  न्जल्ला अस्पिाल, बाजरुा 2077/78 1 67605 4091 6394 16090 44329 792 61211 0 62100 0 1246 63346 -2135 4259 
  न्जल्ला अस्पिाल, दाच ुिला 2077/78 1 63390 0 1832 14003 46659 896 61558 0 58461 0 784 59245 2313 4145 
  न्जल्ला अस्पिाल, वैिडी 2077/78 1 79388 110 2460 12864 63891 173 76928 0 73714 0 198 73912 3016 5476 
  न्जल्ला अस्पिाल, अछाम 2077/78 1 56069 0 2915 8083 44322 749 53154 0 51838 0 403 52241 913 3828 
  प्रदेश खेलकुद पररषद, िनगढी 2077/78 1 8490 33 0 1125 7365 0 8490 0 7365 0 0 7365 1125 1125 
  प्रदेश र्वुा पररषद, िनगढी 2077/78 1 5966 0 0 0 5966 0 5966 0 5966 0 0 5966 0 0 
  प्रदेश सशुासन केन्र, डोटी 2077/78 1 66360 450 0 0 66360 0 66360 0 66360 0 0 66360 0 0 
  ग्रामीण प्रन्शक्षण प्रतिष्ठान, डोटी 2077/78 1 8199 0 0 0 8199 0 8199 0 8199 0 0 8199 0 0 



अनसूुचीहरु 

 773 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

क्र.सं. संस्थाको नाम 
लेखापरीक्षण 

गनुिपने आतथिक 
वषि 

लेखापरीक्षण 
सम्पन्न आथिक 

वषि 

लेखापरीक्षण 
रकम बेरुज ूरकम 

लेखापरीक्षण भएको अन्न्िम वषंको सञ् चालन नतिजा 
र्ो वचिको 
बचि 

बषािन्िको 
मौज्दाि वषिको शरुु 

मौज्दाि 
आर् व्र्र् 

तबक्री र सेवा शलु्क अनदुान अन्र् आर् जम्मा प्रत्र्क्ष खचि सञ्चालन खचि कमिचारी खचि अन्र् खचि जम्मा खचि 
  रामारोशन के्षर पर्िटन र्वकास सतमति, अछाम 2077/78 1 8846 0 0 0 8846 0 8846 0 8846 0 0 8846 0 0 
  बैद्यनाथ िाम के्षर पर्िटन र्वकास सतमति, अछाम 2077/78 1 7287 0 0 0 7287 0 7287 0 7287 0 0 7287 0 0 
  प्रदेशिर्ि को कुल जम्मााः   77 14544622 861264 665063 1697184 4941526 1590221 8228931 1417618 3449807 1044699 2139915 8052039 176892 841955 
  संघ र प्रदेशिर्ि को कुल जम्मााः   177 170832218 6663854 46664343 9715167 61297722 22083703 93096592 37676444 27775399 7004373 12100432 84603233 8161307 57424265 

 

  



अनसूुचीहरु 

 774 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

अनसूुची - ८ 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद 3 दर्ा 5 सँग सम्बन्न्िि) 

सरकारी तनकार्को पेकी बाकँी र्ववरण 
 (रु. हजारमा) 

क्र.सं. मन्रालर्रतनकार्को नाम 
कमिचारी पेकी अन्र् पेकी 

जम्मा 
गिवषिसम्म र्ो वषि 

गिवषिसम्म र्ो वषि 
मोर्वलाइजेसन प्रतििपर अन्र् मोर्वलाइजेसन प्रतििपर अन्र् 

1.  उप-राष्ट्रपतिको कार्ािलर्         100       100 
2.  प्रिानमन्री िथा मन्न्रपररषद्को कार्ाांलर् 13310 1757 3519977 0 1346011 1439254 0 164426 6484735 
3.  अथि 988 1353 149154 0 8454 1541 0 0 161490 
4.  उद्योग, वान्णज्र् िथा आपूतिि 3013 0 48411 0 70437 0 0 2878 124739 
5.  ऊजाि जलस्रोि िथा तसँचाई  21754 175 2424091 93147 382389 2171244 292726 1167 5386693 
6.  कानून न्र्ार् िथा संसदीर् मातमला 100 0 0 0 0 0 0 8735 8835 
7.  कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास 64791 2086 302210 215661 33932 0 0 45991 664671 
8.  गहृ  15775 8102 327340 1077257 72485 770201 297880 125466 2694506 
9.  परराष्ट्र 25750 1712 10864 95247 8663 0 0 0 142236 
10.  संस्कृति पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न ८६२१ ७१५ ७८१६८ ० २८४६८ ८९९२४ 0 २८१२३ 234019 
11.  भतूम व्र्वस्था, सहकारी िथा गररबी तनवारण  12834   12282   211828 20989 0 0 257933 
12.  भौतिक पूवाििार िथा र्ािार्ाि 38260 0 15374918 0 12445678 6575291 31000 505668 34970815 
13.  मर्हला, बालबातलका िथा ज्रे्ष्ठ नागररक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14.  र्वुा िथा खेलकुद 0 0 0 0 15492 55950 0 20196 91638 
15.  रक्षा 30719 6936 552667 8412702 2137762 50800 666634 0 11858220 
16.  वन िथा वन 3175 240 11595 0 16602   0 5273 36885 
17.  न्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्रालर्  269221 0 0 0 १४२५१११ 0 0 5999 1700331 
18.  श्रम रोजगार िथा सामान्जक सरुक्षा  5921 0 592 0 99707 0 0 0 106220 
19.  सञ्चार िथा सूचना प्रर्वति 1254 81 32234 0 44370 0 0 29378 107317 
20.  शहरी र्वकास 11393 0 4759457 0 293233 170423 0 0 5234506 
21.  खानेपानी  15885 590 1409305 0 263864 1855923 0 99161 3644728 



अनसूुचीहरु 

 775 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

क्र.सं. मन्रालर्रतनकार्को नाम 
कमिचारी पेकी अन्र् पेकी 

जम्मा 
गिवषिसम्म र्ो वषि 

गिवषिसम्म र्ो वषि 
मोर्वलाइजेसन प्रतििपर अन्र् मोर्वलाइजेसन प्रतििपर अन्र् 

22.  संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन 259664 3097 2183650 12396 10317332 636464 664500 80033 14157136 
23.  स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा 0 1988 19149 147764 1231976   653016 153061 2206954 
24.  रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग 1234 0 0 0 0 0 0   1234 

  संघ िर्ि  जम्मा 803662 28832 31216064 10054174 30453894 13838004 2605756 1275555 90275941 

  प्रदेश िर्ि                    
1 प्रदेश नम्बर १    3416566    140887  3557453 
2 मिेश प्रदेश 32322 32649 357170 0 463322 140420 0 163825 1189708 
3 बागमिी प्रदेश   218390    241675  460065 
4 गण्डकी प्रदेश   610845    82244  693089 
5 लनु्म्वनी प्रदेश   44115    18050  62165 
6 कणािली प्रदेश   359506    186427  545933 
7 सदूुरपन् चम प्रदेश 6198 1415 4100 0 76454 891185 0 28723 1008075 

  प्रदेश जम्मा 4687942 34064 361270 0 539776 1700888 0 192548 7516488 

  संघ र प्रदेशको जम्मा 5491604 62896 31577334 10054174 30993670 15538892 2605756 1468103 97792429 
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 अनसूुची - ९ 
 (प्रतिवेदनको पररच्छेद २ दर्ा 5 सँग सम्बन्न्ि) 

कुल असलुी  
आतथिक वषि २०७7।७8 

(रु. हजारमा) 

क्र.सं. मन्रालर् / तनकार् 

र्वतनर्ोजन, राजस्व र िरौटी 

अन्र् 
तनकार् 

कुल जम्मा ले. प. को 
 क्रममा 

प्रारन्म्भक 
प्रतिवेदन  
पठाएपतछ     

सम्परीक्षणको 
क्रममा 

जम्मा 

1.  संघीर् संसद सन्चवालर् 545     545   545 
2.  सवोंच्च अदालि   51137   51137   51137 
3.  अन्ख्िर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्िान आर्ोग 6 800 0 806 0 806 
4.  लोक सेवा आर्ोग 18     18   18 
5.  रार्ष्ट्रर् मर्हला आर्ोग 2     2   2 
6.  प्रिानमन्री िथा मन्न्रपररषद्को कार्ािलर् 83868 3048 74594 161510 20 161530 
7.  अथि 393 31104 1173737 1205234 4 1205238 
8.  उद्योग, वान्णज्र् िथा आपूतिि 21   823 844 12668 13512 
9.  ऊजाां, जलस्रोि िथा तसँचाइ 924 2185 27371 30480 125488 155968 
10.  कानून न्र्ार् िथा संसदीर् मातमला  0 38 0 38 0 38 
11.  कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास 499 220 6512 7231 230 7461 
12.  गहृ  47 3214 2433 5694   5694 
13.  परराष्ट्र  4 0 6932 6936 0 6936 
14.  संस्कृति पर्िटन िथा नागररक उड्डर्र्न 39   17035 17074 5585 22659 
15.  भतूम व्र्वस्था ,सहकारी िथा गररबी तनवारण 1519 2169 198926 202614   202614 
16.  भौतिक पूवाििार िथा र्ािार्ाि 18979 1742 232971 253692   253692 
17.  मर्हला, बालबातलका िथा ज्रे्ष्ठ नागररक 35 40   75 0 75 
18.  रक्षा 28158 114 298889 327161 700 327861 
19.  वन िथा वन 322 471 0 793   793 
20.  न्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति      7904 7904 34253 42157 
21.  श्रम रोजगार िथा सामान्जक सरुक्षा 21 0 3083 3104 0 3104 
22.  सञ्चार िथा सूचना प्रर्वति 108 0 43008 43116 212 43328 
23.  शहरी र्वकास 4136 1303 70482 75921 0 75921 
24.  खानेपानी 440 11783 29605 41828 0 41828 
25.  संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन 7352 12909 54117 74378 265 74643 
26.  स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा 10775 0 38969 49744 0 49744 
27.  रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग 109 0 120 229   229 

  संघ जम्मा 158320 122277 2287511 2568108 179425 2747533 
१ प्रदेश नम्बर १  608 1703 4141 6452 0 6452 
२ मिेश प्रदेश 3074 86 639 3799 0 3799 
३ वाग्मिी प्रदेश   5826 42 1649 7517 88 7605 
४ गण्डकी प्रदेश 315 2360 1593 4268 1418 5686 
5 लनु्म्वनी प्रदेश  1468 587 7698 9753 344 10097 
6 कणािली प्रदेश 2241 786 52592 55619 0 55619 
7 सदूुर पन्िम प्रदेश 7615 1015 9639 18269 7178 25447 

  प्रदेश जम्मा 21147 6579 77951 105677 9028 114705 
1 स्थानीर् िह 492551 424537 426354 1343442 0 1343442 

  संघ प्रदेश र स्थानीर् िह समेिको कुल जम्मा 672018 553393 2791816 4017227 188453 4205680 
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अनसूुची - १० 

 (प्रतिवेदनको पररच्छेद 2 दर्ा 4 सँग सम्बन्न्िि) 

असलु हनु बाकँी राजस्व बक्र्ौिा 
आतथिक बषि २०७७/७८ 

 (रु. हजारमा) 

क्र.सं. मन्रालर् / तनकार्  गि वषि सम्मको र्स वषि सम्मको  
गि बषिको  

िलुनामा वरृ्र्द् 
वरृ्र्द् प्रतिशि 

1 सवोच्च अदालि 11678080 16311713 4633633 39.68 
2 अथि 201965434 294684055 92718621 45.91 
3 ऊजाि, जलस्रोि िथा तसंचाई 463624 153328 -310296 -66.93 
4 भतूम व्र्वस्था, सहकारी िथा गररबी तनवारण  13092 13092 0 0.00 
5 संस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न  1086300 1086300 0 0.00 
6 वन िथा वन 362169 362169 0 0.00 
  जम्मा 215568699 312610657 97041958 45.02 
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अनसूुची - ११ 
 (प्रतिवेदनको पररच्छेद 3 दर्ा 9 सँग सम्बन्न्िि) 

बजेटमा समावेश नभएको वैदेन्शक सहार्िाको र्ववरण 

आतथिक वषि २०७७।७८ 

 (रु हजारमा) 

क्र.सं. मन्रालर् / तनकार् 
प्रार्वतिक सहार्िा र्ववरण अनसुार र्वर्वि सहार्िा कूल 
सम्झौिा  
संख्र्ा 

वार्षंक प्राप्त  
हनुपुनें 

सम्झौिा  
संख्र्ा 

सम्झौिा रकम 
सम्झौिा  
संख्र्ा 

वार्षिक प्राप्त  
हनुपुनें 

१ रार्ष्ट्रर् मानव अतिकार आर्ोग 1 57,906     1 57,906 
२ प्रिानमन्री िथा मन्न्रपररषद्को कार्ािलर्(लगानी बोडिसमेि) 1 1,324,176     1 1,324,176 
३ अथि मन्रालर् 7 2,222,672 0 0 7 2,222,672 
४ उद्योग वान्णज्र् िथा आपूतिि मन्रालर् 2 638,519     2 638,519 
५ ×ऊजाि, जलस्रोि िथा तसँचाई मन्रालर् (जल िथा ऊजाि आर्ोग समेि) 7 438,241     7 438,241 
६ कृर्ष पशपुन्छी र्वकास मन्रालर् 13 873,013     13 873,013 
७ गहृ मन्रालर् 1 606,096     1 606,096 
८ वन िथा वन मन्रालर् 11 25,244     11 25,244 
९ भौतिक पूवाििार िथा र्ािार्ाि व्र्वस्था मन्रालर् 2 96,669     2 96,669 
१० खानेपानी मन्रालर् 3 361,791     3 361,791 
११ मर्हला, बालबातलका िथा ज्रे्ष्ठनागररक मन्रालर् 2 1,375,860     2 1,375,860 
१२ संस्कृति पर्िटन िथा नागररक उड्डर्र्न मन्रालर् 1 4,187     1 4,187 
१३ शहरी र्वकास मन्रालर् 5 2,208,195     5 2,208,195 
१४ न्शक्षा र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्रालर् 31 7,794,307     31 7,794,307 
१५ संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्  6 35,653     6 35,653 
१६ स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा मन्रालर्  29 240,835     29 240,835 



अनसूुचीहरु 
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क्र.सं. मन्रालर् / तनकार् 
प्रार्वतिक सहार्िा र्ववरण अनसुार र्वर्वि सहार्िा कूल 
सम्झौिा  
संख्र्ा 

वार्षंक प्राप्त  
हनुपुनें 

सम्झौिा  
संख्र्ा 

सम्झौिा रकम 
सम्झौिा  
संख्र्ा 

वार्षिक प्राप्त  
हनुपुनें 

१७ रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग 1 267,036 0 0 1 267,036 
१८ रार्ष्ट्रर् पनतनिमािण प्रातिकरण 8 89,730     8 89,730 

  जम्मााः 131 18,660,131 0 0 131 18,660,131 
नोटाः अमेररकी डलर १ बराबर रु.१19.64 ले र्हसाब गररएको छ । 
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अनसूुची - १२ 

अतग्रम कर कट्टी नगरेको समर्ष्टगि न्स्थति 

  (रु. हजारमा) 

क्र.सं. मन्रालर् / तनकार्को नाम 
असलु गनुिपने असलुी 

असलु गनि बाकँी 
रकम 

कार्ािलर् संख्र्ा 
रकम 

कार्ािलर् 
संख्र्ा 

रकम 

1.  सवोच्च अदालि 4 744 4 744 0 
2.  ऊजाि, जलस्रोि िथा तसंचाई 9 8630 1 610 8020 
3.  कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास 19 3981 4 40 3941 
4.  गहृ 1 2143 1 1963 180 
5.  संस्कृति पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न  2 752 0 0 752 
6.  भौतिक पूवाििार िथा र्ािार्ाि 3 2209 3 2060 149 
7.  मर्हला बालबातलका िथा ज्रे्ष्ठ नागररक 2 4703 2 42 4661 
8.  र्वुा िथा खेलकुद मन्रालर्  1 295 0 0 295 
9.  सञ्चार िथा सूचना प्रर्वति 1  37        -       -    37 
10.  रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग 2  199  0  0  199 
  संघिर्ि  जम्मा 44 23693 15 5459 18234 
  प्रदेश िर्ि            
1 प्रदेश नम्बर १  11 4148 7 1004 3144 
2 मिेश प्रदेश 16 3992 0 0 3992 
3 बागमिी प्रदेश 18 4035 9 1059 2976 
4 गण्डकी प्रदेश 13 692 0 0 692 
5 लनु्म्वनी प्रदेश  19 3615 3 648 2967 
6 कणािली प्रदेश 16 2046 0 0 2046 
7 सदूुरपन् चम प्रदेश 14 1396 0 0 1396 
  प्रदेशिर्ि  जम्मा 107 19924 19 2711 17213 
  संघ र प्रदेशको जम्मा 151 43617 34 8170 35447 
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अनसूुची -१३ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ दर्ा 14 सँग सम्बन्न्िि) 

राजस्वको शीषिकगि आम्दानीको र्ववरण 

आतथिक वषि २०७७।७८ 

(रु. लाखमा) 
संकेि संख्र्ा शीषिक र उप-शीषिक   अनमुान     र्थाथि असलुी   

11000  कर 5169854 5066066 
11100 आर् मनुार्ा िथा पुजँीगि लाभमा लाग्न ेकर         2304658 2214834 
11110  एकलौटी र्मि िथा व्र्न्क्तगि आर्मा लाग्न ेकर         671865 834916 
11111 एकलौटी  र्मि िथा व्र्न्क्तगि आर्मा लाग्ने कर 271,161.00 277871 
11112 पाररश्रतमक कर 267,444.00 269458 
11113 पुजँीगि लाभ कर 132,265.00 287587 
11114 कृर्ष आर्मा कर 995.00   
11120 तनकार्को आर्मा लाग्न ेकर 1283485 1046466 
11121 तनकार्को मनुार्ामा लाग्ने कर-सरकारी संस्थान 93,547.00 55252 
11122 तनकार्को मनुार्ामा लाग्ने कर-पन्ललक तल.  कम्पनी  586,075.00 517300 
11123 तनकार्को मनुार्ामा लाग्ने कर-प्राइभेट तलतमटेड कम्पनी   460,408.00 384151 
11124 तनकार्को मनुार्ामा लाग्ने कर-अन्र् संस्था 126,296.00 82722 
11125 पुजँीगि लाभ कर- तनकार् 17,159.00 7041 
11130 लगानीको आर् िथा अन्र् आर्मा लाग्न ेकर 349308 333452 
11131 सम्पन्त्त बहाल िथा पट्टा वापिको आर्मा लाग्ने कर   40441 28808 
11132 व्र्ाजमा लाग्न ेकर 230,062.00 223068 
11133 लाभांशमा लाग्ने कर 60,983.00 64804 
11134 लगानी सम्बन्िी अन्र् आर्मा लाग्ने कर 445.00 998 
11135 आकन्स्मक लाभ कर 2,920.00 1890 
11139 अन्र् आर्मा लाग्ने कर 14,457.00 13884 
11200 पाररश्रतमकमा आिाररि कर 75629 68836 
11210 पाररश्रतमकमा आिाररि सामान्जक सरुक्षा कर 75629 68836 
11211 पाररश्रतमकमा आिाररि सामान्जक सरुक्षा कर 75,629.00 68836 
11300 सम्पन्त्त कर 593 1050 
11310 अचल सम्पन्त्तमा लाग्न ेकर 593 1050 
11311 वार्षिक सम्पन्त्त कर 53.00 4 
11312 संस्थागि सम्पन्त्तमा लाग्ने वार्षिक कर  35 0 
11321 घर बहाल कर 505 1046 
11400 वस्ि ुिथा सेवामा आिाररि कर 1006064 991822 
11410 मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर  19282 0 
11412 मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर - आर्ाि 19282   
11420 अन्ि:शलु्क 565803 562250 
11422 अन्ि:शलु्क आर्ाि 565801 521950 
11423 स्वास्थ जोन्खम कर स्वदेशी उत्पादन   40079 
11424 स्वास्थ जोन्खम कर वैदेन्शक उत्पादन 2 221 
11440 र्वशेष सेवामा लाग्न ेकर 19062 3955 



अनसूुचीहरु 

 782 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

संकेि संख्र्ा शीषिक र उप-शीषिक   अनमुान     र्थाथि असलुी   
11442 स्वास्थ सेवा कर 5565 279 
11443 न्शक्षा सेवा शलु्क- शैन्क्षक संस्था 3885 191 
11444 न्शक्षा सेवा शलु्क- वैदेन्शक अध्र्र्न 9612 3485 
11450 पूवाििार सेवाको उपर्ोग िथा सवारी सािनमा लाग्न ेकर 376079 408562 
11451 सवारी सािन कर 2113 38 
11452 पूवाििार सेवाको उपर्ोगमा लाग्ने कर 13511 6383 
11453 सडक ममिि िथा सिुार दस्िरु 67883 104962 
11454 सडक तनमािण िथा संभार दस्िरु 141951 72801 
11455 पूवाििार कर 150621 224378 
11460 वस्ि ुिथा सेवामा लाग्न ेकर 25838 17055 
11461 वस्ि ुिथा सेवामा लाग्न ेअन्र् कर 10 17055 
11462 स्वास््र् जोन्खम कर आर्ाि 25828   
11500 वैदेन्शक व्र्ापारमा आिाररि कर 1782812 1789519 
11510 आर्ािमा लाग्न ेभन्सार महसलु 1704314 1681852 
11511 भन्सार महसलु- आर्ाि 1704291 1681852 
11512 भारिीर् अन्ि:शलु्क र्र्िाि 3   
11514 आर्ािमा लाग्न ेअन्र् शलु्क÷महशलु 20   
11520 भन्सार महसलु- तनर्ािि 2956 2871 
11521 भन्सार महसलु- तनर्ािि 2833 1042 
11522 तनर्ािि सेवा शलु्क 123 1829 
11560 वैदेन्शक व्र्ापारमा आिाररि अन्र् कर 75542 104796 
11561 कृर्ष सिुार शलु्क 69643 94352 
11562 भन्सार सम्बन्िी अन्र् आर् 5899 10444 
11600 अन्र् कर 98 5 
11610 व्र्वसार्ले भकु्तानी गने 85 0 
11614 रेतडर्ो र एर्.एम.सञ्चालन दस्िरु 81   
11615 टेलीतभजन सञ्चालन दस्िरु 4   
11690 अन्र् कर 13 5 
11691 अन्र् कर 13 5 
14000 अन्र् राजस्व 932403 608638 
14100 सम्पन्त्तबाट प्राप्त आर् 467265 254831 
14110 व्र्ाज 169905 84102 
14111 र्वत्तीर् तनकार्बाट प्राप्त लर्ाज 14753 37 
14112 व्र्ापाररक तनकार्बाट प्राप्त लर्ाज 1 0 
14114 सेवामलुक तनकार्बाट प्राप्त लर्ाज 153149 71500 
14119 अन्र् तनकार्बाट प्राप्त लर्ाज 2002 12565 
14120 लाभाशं 202853 129815 
14121 र्वत्तीर् तनकार्बाट प्राप्त लाभांश 175134 72737 
14122 व्र्ापाररक तनकार्बाट प्राप्त लाभांश 5543 1881 
14124 सेवामूलक तनकार्बाट प्राप्त लाभांश 22089 54898 
14129 अन्र् तनकार्बाट प्राप्त लाभांश 87 299 
14150 भाडा र रोर्ल्टी 7734 39851 
14151 सरकारी सम्पतिको वहालबाट प्राप्त आर् 3161 2366 



अनसूुचीहरु 

 783 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

संकेि संख्र्ा शीषिक र उप-शीषिक   अनमुान     र्थाथि असलुी   
14152 क्र्ानतसनोबाट प्राप्त रोर्ल्टी 4233 106 
14159 अन्र्स्रोिबाट प्राप्त बाँडर्ाँट नहनु ेरोर्ल्टी 340 37379 
14170 बाडँर्ाटँबाट प्राप्त हनु ेआर् 86773 1063 
14171 वन रोर्ल्टी  678   
14172 खानी रोर्ल्टी 4631   
14175 पदर्ारा रोर्ल्टी 3494   
14176 पर्िटनसेवा शलु्क रोर्ल्टी 34   
14177 घरजग्गा रन्जषे्ट्रशन दस्िरु 0 931 
14179 अन्र् बाँडर्ाटँ हनुे राजश्व 77936   
14191 पर्िटन शलु्क   57 
14192 पदर्ारा शलु्क   75 
14200 वस्ि ुिथा सेवा र्वर्क्रबाट प्राप्त रकम 256671 252100 
14210 वस्ि ुिथा तबक्रीबाट प्राप्त रकम 123817 111304 
14211 कृर्ष उत्पादनको तबक्रीबाट प्राप्त रकम 3179 2497 
14212 सरकारी सम्पत्तीको तबक्रीबाट प्राप्त रकम 1941 1248 
14213 अन्र् तबक्रीबाट प्राप्त रकम 2395 2680 
14214 दरु संचार सेवा शलु्क 99509 91248 
14215 टेतलर्ोन स्वातमत्वको शलु्क 15826 13607 
14216 तनजी िारा वापिको शलु्क 1 0 
14217 नहर िथा कुलो उपर्ोग वापिको शलु्क 13 15 
14218 र्वद्यिु सेवा शलु्क 9 9 
14219 अन्र् सेवा शलु्क िथा तबक्री  944 0 
14220 प्रशासतनक सेवा शलु्क 132688 110093 
14221 न्र्ार्र्क दस्िरु 13987 13301 
14222 हलुाक सेवा शलु्क 3617 2119 
14223 न्शक्षा क्षेरको आम्दानी 5641 5515 
14224 परीक्षा शलु्क 5588 3433 
14225 र्ािार्ाि क्षेरको आम्दानी 166 496 
14226 आर्ाि तनर्ािि इजाजि पर दस्िरु 1401 2307 
14227 अन्र् प्रशासतनक सेवा शलु्क 38275 25039 
14228 तभसा शलु्क 27938 10910 
14229 अन्र् प्रशासतनक सेवा शलु्क 36075 46973 
14250 रन्जषे्ट्रसन दस्िरु 166 15452 
14251 कम्पनी रन्जषे्ट्रशन दस्िरु 139 12499 
14252 एजेन्सी रन्जषे्ट्रशन दस्िरु    49 
14254 रेतडर्ोर एर्.एम.सञ्चालन दस्िरु   154 
14255 टेतलतभजन सञ्चालन दस्िरु   2691 
14257 हािहतिर्ारको इजाजि पर दस्िरु   59 
14260 अन्र् प्रशासतनक सेवा शलु्क 27 15251 
14261 खानी िथा खतनज सम्वन्न्ि दस्िरु   2 
14262 र्वद्यिु सम्बन्िी दस्िरु   14677 
14263 जलस्रोि सम्बन्िी अन्र् दस्िरु   7 
14264 वन क्षेरको  अन्र् आर्   548 



अनसूुचीहरु 

 784 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

संकेि संख्र्ा शीषिक र उप-शीषिक   अनमुान     र्थाथि असलुी   
14265 अन्र् क्षेरको आर्   17 
14300  दण्ड जररवाना र जर्ि 21469 26532 
14310 दण्ड जररवाना र जर्ि 21469 26532 
14311 न्र्ार्र्क दण्ड जररवाना र जर्ि 2,914.00 3267 
14312 प्रशासतनक दण्डजररवाना र जर्ि 18,555.00 22302 
14313 सदर स्र्ाहा   963 
14400 अनदुान बाहेक स्वेन्च्छक हस्िान्िरण 55 6 
14410 अनदुान बाहेक स्वेन्च्छक हस्िान्िरण 55 6 
14411 चाल ु हस्िान्िरण 55.00 6 
14500 र्वर्वि राजस्व 186943 75169 
14510 प्रशासतनक शलु्क 0 96 
14511 बीमा दाबी प्रातप्त   96 
14520 अन्र् राजस्व 186910 74884 
14521 प्रदूषण तनर्न्रण शलु्क 20,866.00 34084 
14529  अन्र् राजस्व 166044 40800 
14530 पुजँीगि राजस्व 33 189 
14531 सरकारी घरजग्गा गडुर्वल तबक्रीबाट प्राप्त रकम 33.00 189 

  कुल जम्मा 6102257 5674704 
15100 गि वषिको नगद मौज्दाि िथा बेरुजू 0 410540 
15110 गि वषिको नगद मौज्दाि िथा बेरुजू 0.00 410,540.00 
15111 गि वषिको नगद बाँकी मौज्दाि   93214 
15112 बेरुजू   43449 
15113 अनदुान र्र्िाि   273877 

  बेरुज ुिथा गि वषिको नगद मौज्दाि िर्ि को जम्मा 0.00 410,540.00 
  कर,अन्र् कर िथा बेरुज ुिर्ि को कुल जम्मा  0 6085244 

33000 दार्र्त्व 4015327 3679992 
३३१०० आन्िररक दार्र्त्व 4015327 3679992 
३३११० बाडँर्ाटँ हनु ेमूल्र् अतभवरृ्र्द् कर-  3002404 2819145 
33111 मलु्र् अतभवरृ्र्द्  -उत्पादन  368154 351481 
33112 मलु्र् अतभवरृ्र्द्   -आर्ाि  1901324 1654834 
33113 मलु्र् अतभवरृ्र्द्  - बस्ि ुतबक्री र र्विरण  248143 276573 
33114 मलु्र् अतभवरृ्र्द्  -परामशि िथा ठेक्का  271867 350735 
33115 मलु्र् अतभवरृ्र्द्   -पर्िटन सेवा  17361 6975 
33116 मलु्र् अतभवरृ्र्द्   -संचार सेवा र्वमा हवाई उडान र अन्र् सेवा  135759 127419 
33117 मलु्र् अतभवरृ्र्द्   - बेदिािवालाले संकलन गने 59796 51128 
३३१३० बाडँर्ाटँ हनु ेअन्ि:शलु्क 957835 815856 
33131 सतुििजन्र् पदाथि- 190648 203290 
33132 मददरा  314980 243666 
33133 तबर्र  261174 209853 
33134 अन्र् औद्योतगक उत्पादन  191033 159047 
33150 बाडँर्ाटँ हनु ेरोर्ल्टी शलु्क रन्जषे्ट्रसन िथा अन्र् प्रशासतनक   55088 44991 
33151 वनक्षेरको रोर्ल्टी 8175 1668 
33152 खानी िथा खतनज रोर्ल्टी 7631 9381 



अनसूुचीहरु 

 785 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

संकेि संख्र्ा शीषिक र उप-शीषिक   अनमुान     र्थाथि असलुी   
33153 पानी िथा अन्र् प्राकृतिक स्रोि रोर्ल्टी संकलन  33518 28269 
33154 पवििारोहण रोर्ल्टी संकलन 5494   
33155 पदर्ारा रोर्ल्टी संकलन 215   
33156 पर्िटन सेवा शलु्क/रोर्ल्टी  55 5600 
33159 अन्र्बाँडर्ाँट हनु ेराजश्व संकलन 0 73 

  कुल जम्मा 10117584 9765236 
 

 



अनसूुचीहरु 

 786 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

 अनसुचुी - १४ 
कोषको र्ववरण 
२०७7।७8 

(रु. हजारमा) 
क्र.सं. मन्रालर् / तनकार् गिवषिको मौज्दाि र्स वषिको आर् जम्मा खचि बाकँी 
1 सवोच्च अदालि 39666 60753 100419 97928 2491 

1.1 न्र्ार्र्क प्रतिष्ठान कोष 39666 60753 100419 97928 2491 
3 प्रिानमन्री िथा मन्न्रपररषद्को कार्ािलर् 5103872 251730 5355602 55594 5300008 

3.1 प्रिानमन्री राहि कोष 109079 227 109306 0 109306 
3.2 प्रिानमन्री सहार्िा कोष 2068 0 2068 0 2068 
3.3 नेपाल ट्रष्टको कार्ािलर् 869279 204598 1073877 55594 1018283 
3.4 प्रिानमन्री दैवी प्रकोष उर्द्ार कोष 4014725 44395 4059120 0 4059120 
3.5 प्रिानमन्री रार्ष्ट्रर् परुस्कार कोष 24796 2510 27306 0 27306 
३.६ िरहरा पनुाःतनमािण कोष 83425 0 83425 0 83425 
३.७ मानवअतिकार प्रचार कार्िक्रम 500 0 500 0 500 
4 अथि  744605 176559630 177304235 175926986 1377249 

४.१ भन्सार कोष  744605 176559630 177304235 175926986 1377249 
४.२ मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर कोष  102055 2506543 2608598 2506543 102055 
5 ऊजाि,जलस्रोि िथा तसँचाइ 3513735 3273275 6787010 2344871 4442139 

5.1 वैकन्ल्पक ऊजाि प्रवर्द्िन केन्र ३५०३२३५ ३११६१०६ 6619341 २२८९५२० 4329821 
5.2 पालङुटार कुण्डटुार तसँचाइ 83 ० 83 ० 83 
५.३ नारार्णी तसँचाइ तडतभजन 6 0 6 0 6 



अनसूुचीहरु 

 787 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

क्र.सं. मन्रालर् / तनकार् गिवषिको मौज्दाि र्स वषिको आर् जम्मा खचि बाकँी 
५.४ खांडो नदी तनर्न्रण 29 0 29 0 29 
५.५ तसँचाइ र्वभाग 10382 48050 58432 49223 9209 
५.६ रुपािाल तसँचाई एकीकृि र्वकास पररर्ोजना 0 108995 108995 6010 102985 
५.७ कमला नदी तनर्न्रण आर्ोजना 0 1 1 0 1 
५.८ जनिाको िटबन्ि र्र्ल्ड कार्ािलर् दाङ ० २३ 23 २३ 0 
५.९ जनिाको िटबन्ि र्र्ल्ड कार्ािलर् झापा 0 १०० 100 ९५ 5 
6 उद्योग, वान्णज्र् िथा आपूतिि 88935 52425 141360 17039 124321 

6.1 उद्योग मन्रालर् कार्िसञ् चालन कोष १०२८८ 12341 22629 12341 10288 
६.२ उद्योग र्वभाग कार्िसञ् चालन कोष 40383 18125 58508 512 57996 
६.३ नेपाल गणुस्िर िथा नापिौल र्वभाग कार्िसञ् चालन कोष 22491 13961 36452 1849 34603 
६.४ केन्रीर् कारागार कार्िसञ् चालन कोष 15773 7998 23771 2337 21434 
7 कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास   72590 12179 84769 953 83816 

7.2 उष्ण प्रादेन्शक वागवानी र्वकास कोष, सलाांही 182 206 388 295 93 
7.3 रार्ष्ट्रर् पश ुप्रजनन कार्ािलर् कास्की 72408 11973 84381 658 83723 
8 गहृ 960340 3185894 4146234 2820115 1326119 

8.1 प्रहरी कल्र्ाण कोष र सशस्त्र प्रहरी कल्र्ाण कोष 960340 3185894 4146234 2820115 1326119 
9 परराष्ट्र 38335 756140 794475 673010 121465 

9.1 मिृक क्षतिपूतिि कोष 38335 756140 794475 673010 121465 
10 संस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उड्यर्न 17364 600 17964 17683 281 

10.1 कार्ि सञ् चालन कोष 17364 600 17964 17683 281 
11 भतूम व्र्वस्था, सहकारी िथा गररबी तनवारण 5709586 33247138 38956724 30917290 8039434 



अनसूुचीहरु 

 788 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

क्र.सं. मन्रालर् / तनकार् गिवषिको मौज्दाि र्स वषिको आर् जम्मा खचि बाकँी 
11.1 भतूम व्र्वस्थापन सदुृढीकरण कोष 193711 2580 196291 179289 17002 
११.२ कार्ि सञ् चालन कोष भतूमिर्ि  5514160 33244558 38758718 30738001 8020717 
११.३ कार्ि सञ् चालन कोष सहकारीिर्ि  1715 0 1715 0 1715 
११.४ सहकारी प्रवर्द्िन कोष 16921 30848 47769 0 47769 
12 रक्षा 52386135 24536015 76922150 15863146 61059004 

12.1 सैतनक कल्र्ाणकारी कोष 52150463 24367250 76517713 15785560 60732153 
12.2 नेपाली सैतनक र्वमान चाटिर उडान र्वकास सतमति 235672 168765 404437 77586 326851 
13 वन िथा वन 399896 414677 814573 192789 621784 

13.1 कार्िसञ् चालन कोष 118261 203354 321615 192789 128826 
13.2 वन र्वकास कोष 281635 211323 492958 0 492958 
14 भौतिक पूवाििार िथा र्ािार्ाि व्र्वस्था 2890765 11416529 14307294 8646970 5660324 

14.1 कार्ां सञ् चालन कोष 2890765 11416529 14307294 8646970 5660324 
15 खानपेानी  1116 14398 15514 9945 5569 

15.1 कार्ि सञ् चालन कोष  1116 14398 15514 9945 5569 
16 न्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति 582977 436273 1019250 177260 841990 

16.1 कार्िसञ् चालन कोष 582977 436273 1019250 177260 841990 
17 श्रम, रोजगार िथा सामान्जक सरुक्षा 56435 33489 89924 31967 57957 

17.1 श्रम रोजगार िथा सामान्जक सरुक्षा मन्रालर् 44951 2862 47813 913 46900 
17.2 वैदेन्शक रोजगार र्वभाग 4373 6856 11229 11096 133 
17.3 व्र्वसार्र्क िथा सीप र्वकास प्रतिष्ठान 6911 23182 30093 19344 10749 
17.4 श्रम िथा रोजगार कार्ािलर् कास्की  200 189 389 214 175 



अनसूुचीहरु 

 789 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

क्र.सं. मन्रालर् / तनकार् गिवषिको मौज्दाि र्स वषिको आर् जम्मा खचि बाकँी 
17.5 श्रम िथा रोजगार कार्ािलर्, रुपन्देही    400 400 400 0 
18 शहरी र्वकास 315808 334581 650389 439602 210787 

18.1 कार्ि सञ् चालन कोष 315808 334581 650389 439602 210787 
19 सञ्चार िथा सचुना प्रर्वति  8603298 2201090 10804388 1376855 9427533 

19.1 रार्ष्ट्रर् सचुना प्रर्वति कार्ि सञ् चालन कोष 60270 4859 65129 0 65129 
19.2 सञ् चार िथा सूचना प्रर्वति मन्रालर् कार्ां सञ् चालन कोष 71023 0 71023 71023 0 
19.3 नेपाल दूरसञ् चार प्रातिकरण ग्रातमण दरुसञ् चार कोष 8472005 2196231 10668236 1305832 9362404 
20 स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा 1400162 1452850 2853011 0 2853011 

20.1 स्वास््र् सेवा र्वभाग खोप कोष 50000 167840 217840 0 217840 
20.2 स्वास््र् बीमा बोडि 1350162 1285010 2635172 0 2635172 
२१ रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग 11487 0 11487 0 11487 

२१.१ नर्ाँ तनमािण कोष 11487 0 11487 0 11487 

  जम्मा 82935991 258225268 341161258 239600058 101561200 
रष्टव्र्ाः र्स वषि उपललि भए सम्मको र्ववरणको आिारमा िर्ार गररएको  

 

  



अनसूुचीहरु 
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अनसुची- १५ 
 (प्रतिवेदनको पररच्छेद २ दर्ा १ सँग सम्बन्न्िि) 

      संघ,प्रदेश र स्थानीर् िहको र्ो वषिको बेरुजू वगीकरण  
र्वतनर्ोजन, राजस्व , िरौटी र अन्र् कारोबार 

आतथिक वषि २०७७।७८ 

(रु हजारमा) 

क्रस  मन्रालर् / तनकार्को नाम 

प्रारन्म्भक बेरुजू प्रतिर्क्रर्ाबाट र्छर्ौट बांकी बेरुजू 
बेरुजू 

  
असलु गनुिपने 

तनर्तमि गनुिपने 

पेकी 
दर्ा संख्र्ा 

रकम 

दर्ा संख्र्ा 

रकम 

दर्ा संख्र्ा 

रकम 
अतनर्तमि  
भएको 

प्रमाण कागजाि 
पेश नभएको 

राजस्व 
लगि  

न्जम्मेवारी  
नसारेको 

सोिभनाि 
नतलएको 

जम्मा 
सैर्द्ान्न्िक लगिी सैर्द्ान्न्िक लगिी सैर्द्ान्न्िक लगिी 

  संघ                                 

1.  उपराष्ट्रपतिको कार्ािलर् 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.  प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर्, प्रदेश नं. १ 0 2 43 0 0 0 0 2 43 43 0 0 0 0 0 0 
3.  प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर्, कणािली प्रदेश  1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4.  प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर्, सदूुर पन्िम प्रदेश 1 3 102 0 0 0 1 3 102 87 0 15 0 0 15 0 
5.  संघीर् संसद सन्चवालर् 17 33 23349 0 1 21058 17 32 2291 702 0 1028 0 0 1028 561 
6.  सवोच्च अदालि 105 125 20543 1 1 66 104 124 20477 2064 11253 5997 0 403 17653 760 
7.  अन्ख्िर्ार दुु्रुपर्ोग अनसुन्िान आर्ोग 6 1 800 0 1 800 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8.  महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9.  लोक सेवा आर्ोग 27 23 2492 0 0 0 27 23 2492 123 1747 622 0 0 2369 0 
10.  तनवािचन आर्ोग 48 15 746 1 1 197 47 14 549 35 20 494 0 0 514 0 
11.  महान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ािलर् 76 36 24808 2 3 274 74 33 24534 179 15582 8733 0 0 24315 40 
12.  रार्ष्ट्रर् मानवअतिकार आर्ोग 14 1 11 0 0 0 14 1 11 0 0 11 0 0 11 0 
13.  न्र्ार्पररषद 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14.  प्राकृतिक स्रोि िथा र्वत्त आर्ोग 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.  रार्ष्ट्रर् मर्हला आर्ोग 8 47 337 0 0 0 8 47 337 53 284 0 0 0 284 0 
16.  रार्ष्ट्रर् दतलि आर्ोग 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17.  रार्ष्ट्रर् समावेशी आर्ोग 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18.  आदीवासी जनजािी आर्ोग 1 3 56 0 0 0 1 3 56 56 0 0 0 0 0 0 
19.  मिेशी आर्ोग 1 1 30 0 0 0 1 1 30 0 0 30 0 0 30 0 



अनसूुचीहरु 
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क्रस  मन्रालर् / तनकार्को नाम 

प्रारन्म्भक बेरुजू प्रतिर्क्रर्ाबाट र्छर्ौट बांकी बेरुजू 
बेरुजू 

  
असलु गनुिपने 

तनर्तमि गनुिपने 

पेकी 
दर्ा संख्र्ा 

रकम 

दर्ा संख्र्ा 

रकम 

दर्ा संख्र्ा 

रकम 
अतनर्तमि  
भएको 

प्रमाण कागजाि 
पेश नभएको 

राजस्व 
लगि  

न्जम्मेवारी  
नसारेको 

सोिभनाि 
नतलएको 

जम्मा 
सैर्द्ान्न्िक लगिी सैर्द्ान्न्िक लगिी सैर्द्ान्न्िक लगिी 

20.  थारु आर्ोग 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21.  मनु्स्लम आर्ोग 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22.  प्रिानमन्री िथा मन्न्रपररषद्को कार्ाांलर् 38 6 2731 0 2 1039 38 4 1692 0 1295 398 0 0 1693 0 
23.  अथि 1294 17196 19928176 1 1 1125 1293 17195 19927051 12485236 1783043 5657488 0 0 7440531 1284 
24.  उद्योग, वान्णज्र् िथा आपूतिि 145 227 994004 0 7 1122 145 220 992882 33905 50998 905100 0 0 956098 2879 
25.  ऊजाि, जलस्रोि िथा तसँचाइ 734 437 965149 7 108 90758 727 329 874391 55281 111827 146971 0 2554 261352 557758 
26.  कानून, न्र्ार् िथा संसदीर् मातमला   82 15 32317 10 2 630 72 13 31687 11511 4200 1051 0 0 5251 14925 
27.  कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास 522 653 4749290 3 33 1320120 519 620 3429170 2900495 274663 205935 0 0 480598 48077 
28.  खानेपानी  378 343 745126 0 22 9986 378 321 735140 112178 259639 199766 0 0 459405 163557 
29.  गहृ  784 185 936919 1 5 14611 783 180 922308 9534 73819 170441 0 181 244441 668333 
30.  संस्कृति पर्िटन िथा नागररक उड्डर्र्न 83 58 469476 0 0 0 83 58 469476 299219 19010 61569 0 0 80579 89678 
31.  परराष्ट्र  557 107 85391 0 0 0 557 107 85391 2293 11157 69309 0 920 81386 1712 
32.  वन िथा वन 369 446 601260 0 20 10016 369 426 591244 17565 42387 525779 0 0 568166 5513 
33.  भतूम व्र्वस्था, सहकारी िथा गररबी तनवारण  909 1069 4758366 0 8 7975 909 1061 4750391 3746230 26554 956618 0 0 983172 20989 
34.  भौतिक पूवाििार िथा र्ािार्ाि 1841 1545 6615512 4 18 44580 1837 1527 6570932 2417621 1438280 1515553 0 0 2953833 1199478 
35.  मर्हला, बालबातलका िथा ज्रे्ष्ठ नागररक 27 11 3120 0 1 2 27 10 3118 731 1171 74 0 142 1387 1000 
36.  र्वुा िथा खेलकुद 24 8 19482 0 0 0 24 8 19482 3360 15640 482 0 0 16122 0 
37.  रक्षा 340 65 2318207 2 3 1225592 338 62 1092615 201841 26639 139365 0 0 166004 724770 
38.  शहरी र्वकास 578 407 829984 0 44 127179 578 363 702805 112490 244291 285505 0 153 529949 60366 
39.  न्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति  175 74 1083294 1 8 7376 174 66 1075918 2779 7593 1059547 0 0 1067140 5999 
40.  सञ्चार िथा सूचना प्रर्वति 336 111 3874572 0 0 0 336 111 3874572 3653083 36777 155253 0 0 192030 29459 
41.  सँघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन 116 140 677177 1 3 537 115 137 676640 92413 26154 546409 0 7396 579959 4268 
42.  स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा मन्रालर्  404 459 3145339 2 2 1922521 402 457 1222818 169699 374862 74038 0 0 448900 604219 
43.  श्रम रोजगार िथा सामान्जक सरुक्षा 88 31 250124 0 1 1 88 30 250123 122 20885 229116 0 0 250001 0 
44.  रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग  85 85 52762 0 0 0 85 85 52762 1274 38295 13124 0 0 51419 69 
45.  रार्ष्ट्रर् पनतनिमािण प्रातिकरण  172 146 1077275 1 6 10105 171 140 1067170 42657 299600 486258 0 152004 937862 86651 
                0 0 0               
  संघ जम्मा 10406 24114 54288370 42 301 4817670 10364 23813 49470700 26374859 5217665 13422079 0 163753 18803497 4292345 
  प्रदेश                                 
1 प्रदेश नम्बर १  1034 1208 1651702 1 17 62569 1033 1191 1589133 170714 356496 921035   0 1277531 140888 
2 मिेश प्रदेश 947 2265 1816295 1 9 4627 946 2256 1811668 173828 561485 739263   198 1300946 336894 
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क्रस  मन्रालर् / तनकार्को नाम 

प्रारन्म्भक बेरुजू प्रतिर्क्रर्ाबाट र्छर्ौट बांकी बेरुजू 
बेरुजू 

  
असलु गनुिपने 

तनर्तमि गनुिपने 

पेकी 
दर्ा संख्र्ा 

रकम 

दर्ा संख्र्ा 

रकम 

दर्ा संख्र्ा 

रकम 
अतनर्तमि  
भएको 

प्रमाण कागजाि 
पेश नभएको 

राजस्व 
लगि  

न्जम्मेवारी  
नसारेको 

सोिभनाि 
नतलएको 

जम्मा 
सैर्द्ान्न्िक लगिी सैर्द्ान्न्िक लगिी सैर्द्ान्न्िक लगिी 

3 वाग्मिी प्रदेश   1142 861 1109636 5 76 86480 1137 785 1023156 45144 191553 544783     736336 241676 
4 गण्डकी प्रदेश 970 539 525437 2 36 37108 968 503 488329 86665 59635 261055     320690 80974 
5 लनु्म्वनी प्रदेश  1537 568 534849 7 3 788 1530 565 534061 50732 240723 224556     465279 18049 
6 कणािली प्रदेश 890 1171 3233483 1 25 1694619 889 1146 1538864 152242 181798 1018396     1200194 186428 
7 सदूुरपन् चम प्रदेश 849 383 550057 0 51 54201 849 332 495856 22854 53482 150521     204003 268999 

  प्रदेश जम्मा 7369 6995 9421459 17 217 1940392 7352 6778 7481067 702179 1645172 3859609 0 198 5504979 1273908 

  स्थानीर् िह                                 

1 प्रदेश १ मा पनें १३7 िह 7781 11028 7226549 1 395 146715 7780 10633 7079834 803785 2545954 3175498 0 12606 5734058 541991 
2 मिेश प्रदेशमा पनें १28 िह 6374 18395 13983338 5 175 239751 6369 18220 13743587 1856841 3133064 7342861 0 2500 10478425 1408321 
3 वाग्मिी प्रदेशमा पनें ११९ िह 7260 10721 9198610 12 516 707422 7248 10205 8491188 1525729 1311219 4470761 0 1878 5783858 1181601 
4 गण्डकी प्रदेश मा पनें ८५ िह 3752 4589 2497520 4 369 144390 3748 4220 2353130 429072 841582 833292 0 719 1675593 248465 
5 लनु्म्वनी प्रदेश मा पनें १०९ िह 8090 4853 5270211 76 323 232088 8014 4530 5038123 570020 2160855 1791979 0 4575 3957409 510694 
6 कणािली प्रदेश मा पनें ७८ िह 4076 5192 3964577 63 66 82554 4013 5126 3882023 443745 872742 1869541 0 0 2742283 695995 
7 सूदरुपन्िम प्रदेश मा पनें ८८ िह 5505 4969 3354400 4 109 32791 5501 4860 3321609 351689 840839 1613648 0 0 2454487 515433 

  स्थानीर् िह जम्मा 42838 59747 45495205 165 1953 1585711 42673 57794 43909494 5980881 11706255 21097580 0 22278 32826113 5102500 

  संघ प्रदेश र स्थानीर् िहको कुल जम्मा  60613 90856 109205034 224 2471 8343773 60389 88385 100861261 33057919 18569092 38379268 0 186229 57134589 10668753 
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अनसुची - १६ 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ दर्ा १ सँग सम्बन्न्िि) 

संघ प्रदेशिर्ि का   सँगदठि संस्था, अन्र् संस्था र सतमतिहरुको र्ो वषिको बेरुजू वगीकंरण 
आतथिक वषि २०७7/७8 

 (रु हजारमा) 

क्र.स मन्रालर् / तनकार्को नाम 

प्रारन्म्भक बेरुजू प्रतिर्क्रर्ाबाट र्छर्ौट बाँकी बेरुजू बेरुज ु
दर्ा संख्र्ा 

रकम 

दर्ा संख्र्ा 

रकम 

दर्ा संख्र्ा 

रकम 
असलु 
गनुिपने 

तनर्तमि गनुिपने 

पेकी 
सैर्द्ान्न्िक लगति सैर्द्ान्न्िक लगति सैर्द्ान्न्िक लगति 

अतनर्तमि  
भएको 

प्रमाणका 
कागजाि पेश 

नभएको 

राजस्व लगि 
न्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोिभनाि 
नतलएको 

जम्मा 

1 प्रिानमन्री िथा मन्न्रपररषद्को कार्ािलर्  6 6 24499 0 0   15 6 24499 24007 492      492   
2 अथि मन्रालर्  22 2 206915 0 0   22 2 206915   206915      206915   
3 उद्योग, वान्णज्र् िथा आपूतिि मन्रालर्  ४३ २४ १३०३५० ० ०   43 24 130350 ६२०२९   67521    67521 800 
4 उजाि, जलस्रोि िथा तसँचाई मन्रालर्  24 10 91947 0 2 32948 24 8 58999     1929    1929 57070 
5 काननु न्र्ार् िथा स सददर् मातमला मन्रालर्  2 3 1418 0 0   2 3 1418     308    308 1110 
6 कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास मन्रालर्  194 108 19970 5 6 527 189 102 19443 2485 11217 5541    16758 200 
7 गहृ मन्रालर्  40 11 10720 0 0   40 11 10720 10720        0   
8 परराष्ट्र मन्रालर्  50 2 379 0 2 379 50 0 0          0   
9 संस्कृिी, पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न मन्रालर्  160 133 243382 0 3 1672 160 130 241710 25604 51017 157148    208165 7941 
10 भतुमव्र्वस्था सहकारी िथा गररबीतनवारण 10 0 0 0 0 0 10 0 0              
11 भौतिक पूवाििार िथा र्ािार्ाि मन्रालर्   21 3 20051 0 0   21 3 20051 19481 570      570   
12 मर्हला बातलबातलका िथा ज्रे्ष्ठ नागररक मन्रालर्  51 77 49051 0 12 520 51 65 48531 10757 36729 1045    37774   
13 र्वुा िथा खेलकूद मन्रालर्  103 214 149917 0 0   103 214 149917 14101 27116 32335    59451 76365 
14 रक्षा मन्रालर्  59 17 33721 0 0   59 17 33721 28282 982 4457    5439   
15 वन िथा वन मन्रालर्  64 41 ३७९७८ 0 0   64 41 37978 1008 25872 3838  4310 34020 2950 
16 न्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रतबति मन्रालर्  347 333 3328620 0 19 1429467 347 313 1899153 17975 199672 1651747 0 0 1851419 29759 
17 श्रम रोजगार िथा सामान्जक सरुक्षा मन्रालर्  51 13 44911 0 1 268 51 12 44643   2924 22654    25578 19065 
18 सञ्चार िथा सूचना प्रतबति मन्रालर् 109 55 4364669 0 0   109 55 4364669 65041 191274 4108335    4299609 19 
19 शहरी र्वकास मन्रालर्  158 112 198170 0 3 36 158 109 198134 49187 103224 6938    110162 38785 
20 खानेपानी मन्रालर्  67 69 397958 0 2 2162 67 67 395796 26568 258577 68747  3994 331318 37910 
21 संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्  44 13 १४२०७ 0 1 ४९८ 44 12 13709 2659 37 8526    8563 2487 
22 स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा मन्रालर्  895 1049 2094751 0 0 ० 895 1049 2094751 236668 412158 1044539  42321 1499018 359063 
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क्र.स मन्रालर् / तनकार्को नाम 

प्रारन्म्भक बेरुजू प्रतिर्क्रर्ाबाट र्छर्ौट बाँकी बेरुजू बेरुज ु
दर्ा संख्र्ा 

रकम 

दर्ा संख्र्ा 

रकम 

दर्ा संख्र्ा 

रकम 
असलु 
गनुिपने 

तनर्तमि गनुिपने 

पेकी 
सैर्द्ान्न्िक लगति सैर्द्ान्न्िक लगति सैर्द्ान्न्िक लगति 

अतनर्तमि  
भएको 

प्रमाणका 
कागजाि पेश 

नभएको 

राजस्व लगि 
न्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोिभनाि 
नतलएको 

जम्मा 

23 पोखरा र्वश्वर्वद्यालर् 27 8 610 0 2 383 27 6 227 44 0 19 0 0 19 163 
24 नेपाल संस्कृि र्वश्वर्वद्यालर् 24 111 2968 0 0 0 24 111 2968 1268 764 411 0 0 1175 525 
25 तरभवुन र्वश्वर्वद्यालर् 274 290 5418861 0 1 2308758 274 289 3110103 32945 329284 2429612 0 0 2758896 318262 
26 लन्म्वनी बौर्द् र्वश्वर्वद्यालर् 16 22 9014 0 7 274 16 15 8740 1 3429 5310 0 0 8739 0 
27 मध्र्पन्िमाञ्चल र्वश्वर्वद्यालर् 29 127 ३७५७२ 0 0 0 29 127 37572 326 22437 14686 0 0 37123 123 
28 सदूुरपन्िमाञ्चल र्वश्वर्वद्यालर् 36 39 19188 0 1 4 36 38 19184 102 16919 2083 0 0 19002 80 
29 कृर्ष िथा वन र्वश्वर्वद्यालर् 28 32 १५९८२ 0 0 0 28 32 15982 1738 6869 7353 0 0 14222 22 
30 राजर्षि जनक र्वश्वर्वद्यालर् 13 4 4043 0 0 0 13 4 4043 14 2729 0 0 0 2729 1300 
31 पूवािञ्चल र्वश्वर्वद्यलर् 19 11 95747 0 0 0 19 11 95747 31357 0 29845 0 0 29845 34545 
32 नेपाल खलुा र्वश्वर्वद्यालर् 15 3 28 0 0 0 15 3 28 0 0 0 0 0 0 28 
  संघको जम्मा  3010 2942 17067597 5 62 3777896 3005 2879 13289701 664367 1911207 9674927 0 50625 11636759 988572 
  प्रदेश                                  
1 प्रदेश नम्बर १  48 50 56237 0 2 16757 54 56 39480 3735 27508 2332 0 0 29840 5905 
2 मिेश प्रदेश 95 78 318905 0 0 0 95 78 318905 3058 47293 263352 0 0 310645 5202 
3 वाग्मिी प्रदेश 74 54 71434 0 10 140 74 44 71294 844 48855 19085 0 535 68475 1975 
4 गण्डकी प्रदेश 120 79 27196 0 2 77 120 77 27119 4184 17421 4244 0 0 21665 1270 
5 लनु्म्वनी प्रदेश 159 231 108413 0 2 316 159 229 108097 6616 49356 47101 0 3119 99576 1905 
6 कणािली प्रदेश 28 12 62945 0 0 0 28 12 62945 638 38397 23910 0 0 62307 0 
7 सदूुरपन् चम प्रदेश 103 90 276266 0 1 50 103 89 276216 6456 5309 245181 0 0 250490 19270 
  प्रदेशको जम्मा  627 594 921396 0 17 17340 633 577 904056 25531 234139 605205 0 3654 842998 35527 
  संघ र प्रदेशको जम्मा  3637 3536 17988993 5 79 3795236 3638 3457 14193757 689898 2145346 10280132 0 54279 12479757 1024099 

 

  



अनसूुचीहरु 

 795 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

अनसूुची - १७ 
 (प्रतिवेदनको पररच्छेद २ दर्ा ५ सँग सम्बन्न्िि) 

सरकारी कार्ािलर्िर्ि  र्वतनर्ोजन, राजस्व ,िरौटी र अन्र् कारोबार 
बेरुजू र्स्र्ौट िथा सम्परीक्षणको र्ववरण 

 (रु. हजारमा) 

क्र.सं मन्रालर्/तनकार् 
गि वषांसम्मको 

बाकी 
समार्ोजन 

स.प.को अनरुोि 
भई आएको 

सम्परीक्षण 
भएको 

सं.प.गनि 
नतमलेको 

कारबाही गनि 
बांकी 

गि वषि सम्मको 
बांकी 

र्ो वषांको थप 
५9औ 

प्रतिवेदनसम्मको 
वाकंी बेरुजू 

५9औ प्रतिवेदन 
सम्मको बाकँी 

बेरुज ुमध्रे् पेकी 

 1 2 3 4 5 6 7 13 14 15 16 
  प्रतिबेदन २०६२ देन्ख २०७8 सम्म                     
1.  राष्ट्रपतिको कार्ािलर् 3         0             3  0             3    
2.  उपराष्ट्रपतिको कार्ािलर् 167         0          167  0          167  100 
3.  प्रदेश प्रमखुको कार्ाांलर्, प्रदेश नं. १ 34         0            34  43            77    
4.  प्रदेश प्रमखुको कार्ाांलर्, प्रदेश नं २ 122         0          122  0          122    
5.  प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर्, कणािली प्रदेश  352         0          352  0          352    
6.  प्रदेश प्रमखुको कार्ाांलर्, सदूुरपन् चम प्रदेश  0         0            -    102          102    
7.  संघीर् संसद सन्चवालर् 90737   6558 6558   0       84,179  2291       86,470  6145 
8.  सवोच्च अदालि 355802   72265 72265   0     283,537  20477     304,014  35085 
9.  अन्ख्िर्ार दुु्रुपर्ोग अनसुन्िान आर्ोग 35365   0 0 0 0       35,365  0       35,365  6059 
10.  लोक सेवा आर्ोग 6854   5835 5835   0        1,019  2492        3,511  0 
11.  तनवािचन आर्ोग 532727   412541 411751 790 0     120,976  549     121,525  365 
12.  महान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ािलर् 96159   37651 37651   0       58,508  24534       83,042  2998 
13.  रार्ष्ट्रर् मानवअतिकार आर्ोग 11689         0       11,689  11       11,700    
14.  न्र्ार्पररषद 34         0            34  0            34    
15.  रार्ष्ट्रर् मर्हला आर्ोग 0         0            -    337          337    
16.  रार्ष्ट्रर् दतलि आर्ोग 3         0             3  0             3    
17.  रार्ष्ट्रर् आददवासी जनजािी आर्ोग 319   0 0 0 0          319  56          375  62 
18.  मिेशी आर्ोग 0         0            -    30            30    
19.  मनु्स्लम आर्ोग 21         0            21  0            21    
20.  प्रिानमन्री िथा मन्न्रपररषद्को कार्ािलर् 4264347   2206539 2189346 17193 0   2,075,001  1692   2,076,693  379993 



अनसूुचीहरु 

 796 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

क्र.सं मन्रालर्/तनकार् 
गि वषांसम्मको 

बाकी 
समार्ोजन 

स.प.को अनरुोि 
भई आएको 

सम्परीक्षण 
भएको 

सं.प.गनि 
नतमलेको 

कारबाही गनि 
बांकी 

गि वषि सम्मको 
बांकी 

र्ो वषांको थप 
५9औ 

प्रतिवेदनसम्मको 
वाकंी बेरुजू 

५9औ प्रतिवेदन 
सम्मको बाकँी 

बेरुज ुमध्रे् पेकी 

21.  अथि 51029696   10901105 10208135 244820 448150  40,821,561  19927051  60,748,612  161490 
22.  उद्योग, वान्णज्र् िथा आपूतिि 523225   49293 49293 0 0     473,932  992882   1,466,814     124,739  
23.  ऊजाि, जलस्रोि िथा तसँचाइ 6263644   1340758 1261672 79086 0   5,001,972  874391   5,876,363  2290316 
24.  कानून, न्र्ार् िथा संसदीर् मातमला   247 3316 3316 3316 0 0          247  31687       31,934  8835 
25.  कृर्ष  िथा पशपुन्छी र्वकास 8335591   2188481 1338022 850459 0   6,997,569  3429170  10,426,739  664671 
26.  खानेपानी  14549305   2222424 1509151 46930 666343  13,040,154  735140  13,775,294  2056048 
27.  गहृ  547102   301172 300840 332 0     246,262  922308   1,168,570  832206 
28.  संस्कृति, पर्ांटन िथा नागररक उडड्यन  1541357   270465 256088 14377 0   1,285,269  469476   1,754,745  184883 
29.  परराष्ट्र 1120061   301820 291744 10076 0     828,317  85391     913,708  142236 
30.  वन िथा िथा वन 2209046   73448 72838 610 0   2,136,208  591244   2,727,452  36885 
31.  भतूम व्र्वस्था, सहकारी िथा गररबी तनवारण  7294569   1393543 1340559 52984 0   5,954,010  4750391  10,704,401  257933 
32.  भौतिक पूवाििार िथा र्ािार्ाि 38523728   7174343 6836617 337726 0  31,687,111  6570932  38,258,043  21494175 
33.  मर्हला, बालबातलका िथा ज्रे्ष्ठ नागररक 270587   3376 2921 455 0     267,666  3118     270,784  1000 
34.  र्वुा िथा खेलकुद 206797   2315 2315 0 0     204,482  19482     223,964  15492 
35.  रक्षा 9224545   2316122 2081466 234656 0   7,143,079  1092615   8,235,694  11847792 
36.  शहरी र्वकास 11586961   789785 782278 7507 0  10,804,683  702805  11,507,488  5114512 
37.  न्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति 22427935   2494029 2483288 10741 0  19,944,647  1075918  21,020,565  1700331 
38.  सञ्चार िथा सूचना प्रर्वति 3674623   159962 159962 0 0   3,514,661  3874572   7,389,233  107317 
39.  सँघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन 39866867   2102582 2102350 232 0  37,764,517  676640  38,441,157  14157136 
40.  स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा 7358248   1045876 1045290 586 0   6,312,958  1222818   7,535,776  2064224 
41.  श्रम रोजगार िथा सामान्जक सरुक्षा 202165   11929 11929 0 0     190,236  250123     440,359  106220 
42.  रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग 28520   9538 9538 0 0       18,982  52762       71,744  1234 
43.  रार्ष्ट्रर् पनुतनिमािण प्रातिकरण                         -    1067170   1,067,170  86651 
44.  शान्न्ि िथा पनतनिमािण  357542         0     357,542  0     357,542  0 

 जम्मा 232537096 3316 37897071 34873018 1909560 1114493 197667394 49470700 247138094 63887133  
बेरुज ुर्छर्ौंट सतमति हस्िान्िरण प्रतिबेदन २०६१ सम्म 101692         0     0   

जम्मा 101692 0   0   0     0   
कुल जम्मा 213769627 3316 37897071 34873018 1909560 1114493 197667394 44391956 247138094 63887133 

  प्रदेश                      
1 प्रदेश नम्बर १  2503122   338953 338953           -             -      2,164,169  1589133   3,753,302  691282 
2 मिेश प्रदेश 3524068       -    136372 133001           -             -      3,391,067  1811668   5,202,735  1189708 



अनसूुचीहरु 

 797 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

क्र.सं मन्रालर्/तनकार् 
गि वषांसम्मको 

बाकी 
समार्ोजन 

स.प.को अनरुोि 
भई आएको 

सम्परीक्षण 
भएको 

सं.प.गनि 
नतमलेको 

कारबाही गनि 
बांकी 

गि वषि सम्मको 
बांकी 

र्ो वषांको थप 
५9औ 

प्रतिवेदनसम्मको 
वाकंी बेरुजू 

५9औ प्रतिवेदन 
सम्मको बाकँी 

बेरुज ुमध्रे् पेकी 

3 वाग्मिी प्रदेश 1360982   158906 158906           -             -      1,202,076  1023156   2,225,232  460065 
4 गण्डकी प्रदेश 1468507   264378 264378            -      1,204,129  488329   1,692,458  706259 
5 लनु्म्वनी प्रदेश  1149409   233100 233100            -        916,309  534061   1,450,370  62165 
6 कणािली प्रदेश 1306591   114628 114628            -      1,191,963  1538864   2,730,827  545933 
7 सदूुर पन्िम प्रदेश 1166363   445993 445993            -        720,370  495856   1,216,226  355751 
  प्रदेश जम्मा 12479042      -    1692330 1688959         -           -    10790083 7481067 18271150 4011163 
  स्थानीर् िह 
1 प्रदेश १ मा पने १३७  िह 13438969   1543541 1543541   0 11895428 7079834 18975262 541991 
2 प्रदेश २ मा पने १28 िह 33963900   1059865 1059865   0 32904035 13743587 46647622 1408321 
3 वाग्मिी प्रदेशमा पने ११९ िह 19745972 -36111 4535673 4535673   0 15174188 8491188 23665376 1181601 
4 गण्डकी प्रदेश मा पने ८५ िह 6993882   1013987 1013987 0 0 5979895 2353130 8333025 248465 
5 लनु्म्वनी प्रदेशमा पने 109 िह 11315069   346142 346142   0 10968927 5038123 16007050 510694 
6 कणािली प्रदेश मा पने ७8 िह 8744874   848857 848857 0 0 7896017 3882023 11778040 695995 
7 सूदरुपन्िम प्रदेश मा पने ८8 िह 8835074   1240684 1240684 0 0 7594390 3321609 10915999 515433 
  स्थानीर् िह जम्मा 103037739 -36111 10588749 10588749 0 0 92412879 43909494 136322373 5102500 
  संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहको कुल जम्मा  348053877 -32795 50178150 47150726 1909560 1114493 300870356 100861261 401731617 73000796 
रष्टव्र्: १ प्रदेश िथा स्थानीर् िहको कार्ािलर्गि र्ववरण सम्वन्न्िि प्रदेश िथा स्थानीर् िहको प्रतिवेदनमा समावेश छ । 
      २ स्थानीर् िह िर्ि को अध्र्ावतिक पेकीमा र्ो वषिको पेकी बेरुजू मार समावेश छ । 

 
  



अनसूुचीहरु 
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अनसूुची - १८ 
 (प्रतिवेदनको पररच्छेद २ दर्ा ५ सँग सम्बन्न्िि) 

सँगदठि संस्था, अन्र् संस्था र सतमति  िर्ि   
बेरुजू र्स्र्ौट िथा सम्परीक्षणको र्ववरण  

(रु. हजारमा) 

क्र.सं. मन्रालर् / तनकार् 

र्स कार्ािलर्बाट भएको सं.प.सम्बन्िी र्ववरण 
गि वषि  

सम्मको बाकँी 
र्ो वषिको  

थप 

५9 औ 
प्रतिवेदन  
सम्मको  

बाँकी बेरुजू 

गि वषिसम्मको 
बाँकी  

सतमति 
हस्िान्िरण 

बाकी (२०६२ 
प्रतिवेदनदेन्ख) 

समार्ोजन 
सं.प.को अनरुोि 
भइं आएको  

सम्परीक्षण  
भएको 

सं.प.गनि  
नतमलेको 

कारबाही  
गनि 
बाँकी 

1 संघीर् संसद सन्चवालर् 4833   4833   0 0 0 0 4833 0 4833 
2 प्रिानमन्री िथा मन्न्रपररषद्को कार्ािलर् 71875   71875   270 270 0 0 71605 24499 96104 
3 अथि 920092   920092   4484 4484 0 0 915608 206915 1122523 
4 उद्योग, बान्णज्र् िथा आपूतिि 584108   584108   143747 143747 0 0 440361 130350 570711 
5 ऊजाि, जलस्रोि िथा तसँचाई 764266   764266   0 0 0 0 764266 58999 823265 
6 कानून, न्र्ार् िथा संसदीर् मातमला 4673   4673   0 0 0 0 4673 1418 6091 
7 कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास 303219   303219   19910 17077 2833 0 286142 19443 305585 
8 गहृ  1645511   1645511   5361 0 5361 0 1645511 10720 1656231 
9 परराष्ट्र 445   445   0 0 0 0 445 0 445 
10 संस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उडड्यन  5055072   5055072   67126 55413 11713 0 4999659 241710 5241369 
11 भतूम व्र्वस्था, सहकारी िथा गररबी तनवारण 549   549   0 0 0 0 549 0 549 
12 भौतिक पूवाििार िथा र्ािार्ाि 397955   397955   1152 1152 0 0 396803 20051 416854 
13 मर्हला, बालबातलका िथा ज्रे्ष्ठ नागररक 495873   495873   16379 3837 12542 0 492036 48531 540567 
14 र्वुा िथा खेलकुद 3758261   3758261   497414 497414 0 0 3260847 149917 3410764 
15 रक्षा 348427   348427   2690 761 1929 0 347666 33721 381387 
16 वन िथा वन 521320   521320   24873 24873 0 0 496447 37978 534425 
17 न्शक्षा र्वज्ञान िथा प्रर्वति 9521952   9521952   124208 41706 82502 0 9480246 1899153 11379399 
18 श्रम रोजगार िथा सामान्जक सरुक्षा 22892   22892   17582 17582 0 0 5310 44643 49953 
19 सञ्चार िथा सूचना प्रर्वति 1229918 0 1229918   212 212 0 0 1229706 4364669 5594375 
20 शहरी र्वकास 2996365   2996365   593204 133985 459219 0 2862380 198134 3060514 
21 खानेपानी 1454359   1454359   214597 163 214434 0 1454196 395796 1849992 
22 संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन 1020353   1020353   57 57 0 0 1020296 13709 1034005 
23 स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा 12723826   12723826   2797797 1387789 1410008 0 11336037 2094751 13430788 



अनसूुचीहरु 
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क्र.सं. मन्रालर् / तनकार् 

र्स कार्ािलर्बाट भएको सं.प.सम्बन्िी र्ववरण 
गि वषि  

सम्मको बाकँी 
र्ो वषिको  

थप 

५9 औ 
प्रतिवेदन  
सम्मको  

बाँकी बेरुजू 

गि वषिसम्मको 
बाँकी  

सतमति 
हस्िान्िरण 

बाकी (२०६२ 
प्रतिवेदनदेन्ख) 

समार्ोजन 
सं.प.को अनरुोि 
भइं आएको  

सम्परीक्षण  
भएको 

सं.प.गनि  
नतमलेको 

कारबाही  
गनि 
बाँकी 

24 रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग 21000   21000   0 0 0 0 21000 0 21000 
25 पोखरा र्वश्व र्वद्यालर् 116758   116758   5410 5410 0 0 111348 227 111575 
26 नेपाल संस्कृि र्वश्व र्वद्यालर् 382175   382175   0 0 0 0 382175 2968 385143 
27 तरभवुन र्वश्व र्वद्यालर् 24268785   24268785   1003435 694937 308498 0 23573848 3110103 26683951 
28 लनु्म्वनी बौर्द् र्वश्व र्वद्यालर् 9497   9497   819 819 0 0 8678 8740 17418 
29 मध्र्पन्िमाञ्चल र्वश्वर्वद्यालर् 1028530   1028530   0 0 0 0 1028530 37572 1066102 
30 सदूुरपन्िमाञ्चल र्वश्वर्वद्यालर् 64776   64776   10759 10130 629 0 54646 19184 73830 
31 कृर्ष िथा वन र्वश्वर्वद्यालर् 293237   293237   48177 48177 0 0 245060 15982 261042 
32 राजर्षि जनक र्वश्वर्वद्यालर् 2312   2312   0 0 0 0 2312 4043 6355 
33 पवुािञ्चल र्वश्वर्वद्यालर्, र्वराटनगर 185144   185144   0 0 0 0 185144 95747 280891 
34 खलु्ला र्वश्वर्वद्यालर्, काठमाडौँ 66073   66073   0 0 0 0 66073 28 66101 
   संघ जम्मा 70284431 0 70284431 0 5599663 3089995 2509668 0 67194436 13289701 80484137 
  बेरुज ुर्छ्यौंट सतमतिमा हस्िान्िरण 0 106016                 0 
  प्रदेश िर्ि  0                   0 
1 प्रदेश नम्बर १  11134   11134   600 600 0 0 10534 39480 50014 
2 मिेश प्रदेश 165149   165149   3275 3375 0 0 161774 318905 480679 
3 वाग्मिी प्रदेश 24102 0 24102   0 0 0 0 24102 71294 95396 
4 गण्डकी प्रदेश 71229 0 71229   955 955 0 0 70274 27119 97393 
5 लनु्म्वनी प्रदेश 171747   171747   23474 23474 0 0 148273 108097 256370 
6 कणािली प्रदेश 4958   4958   0 0 0 0 4958 62945 67903 
7 सदूुरपन् चम प्रदेश 63947   63947   7178 7178 0 0 56769 276216 332985 
  प्रदेश जम्मा 512266 0 512266 0 35482 35582 0 0 476684 904056 1380740 
  संघ र प्रदेश जम्मा 70796697 0 70796697 0 5635145 3125577 2509668 0 67671120 14193757 81864877 

 
  



अनसूुचीहरु 

 800 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

अनसूुची  - १९ 
 (प्रतिवेदनको पररच्छेद 2 दर्ा 5 सँग सम्बन्न्िि) 

संघीर् कार्ािलर्को लेखापरीक्षण अंक र बेरुजकुो िलुनात्मक न्स्थति 

(रु हजारमा) 

क्र.सं. मन्रालर् / तनकार्को नाम 

२०७६/७७ २०७७/७८ 

कुल बेरुज ु लेखापरीक्षण अंक बेरुज ुअंक 
लेखापरीक्षणको 
िलुनामा बेरुज ु

प्रतिशि 

बेरुज ुवाकँी सतमति र 
अन्र् संस्थाको वाकँी 

बेरुज ु
कुल बेरुज ु

1 राष्ट्रपतिको कार्ािलर्          -    160281 0 0.00        -             -    
2 उपराष्ट्रपतिको कार्ािलर्          -    46469 0 0.00        -             -    
3 संघीर् संसद सन्चवालर्          -    1060460 2291 0.22        -          2,291  
4 सवोच्च अदालि          43  23396568 20477 0.09        -         20,477  
5 अन्ख्िर्ार दुु्रुपर्ोग अनसुन्िान आर्ोग          -    930965 0 0.00        -             -    
6 महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्          -    501085 0 0.00        -             -    
7 लोक सेवा आर्ोग          -    763817 2492 0.33        -          2,492  
8 तनवािचन आर्ोग          -    552626 549 0.10        -            549  
9 महान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ािलर्          -    1026839 24534 2.39        -         24,534  
10 न्र्ार्पररषद          11  46317 0 0.00        -             -    
11 रार्ष्ट्रर् मानवअतिकार आर्ोग          -    181689 11 0.01        -             11  
12 रार्ष्ट्रर् प्राकृतिक स्रोि िथा र्वत्त आर्ोग      20,477  47399 0 0.00        -             -    
13 रार्ष्ट्रर् मर्हला आर्ोग          -    72809 337 0.46        -            337  
14 रार्ष्ट्रर् दतलि आर्ोग          -    27722 0 0.00        -             -    



अनसूुचीहरु 

 801 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

क्र.सं. मन्रालर् / तनकार्को नाम 

२०७६/७७ २०७७/७८ 

कुल बेरुज ु लेखापरीक्षण अंक बेरुज ुअंक 
लेखापरीक्षणको 
िलुनामा बेरुज ु

प्रतिशि 

बेरुज ुवाकँी सतमति र 
अन्र् संस्थाको वाकँी 

बेरुज ु
कुल बेरुज ु

15 रार्ष्ट्रर् समावेशी आर्ोग       2,492  22275 0 0.00        -             -    
16 रार्ष्ट्रर् आददवासी जनजािी आर्ोग         549  23035 56 0.24        -             56  
17 मिेसी आर्ोग      24,534  43328 30 0.07        -             30  
18 थारु आर्ोग          -    39042 0 0.00        -             -    
19 मनु्स्लम आर्ोग          -    30282 0 0.00        -             -    
20 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर्हरु          86  १५७९३९ 145 0.09     
21 प्रिानमन्री िथा मन्न्रपररषद्को कार्ाांलर्          -    ५९६५८४३१ 1068862 1.79 24499   1,093,361  
22 अथि       1,692  २१७७२९७२७६ 19927051 0.92 206915 20133966 
23 उद्योग,वान्णज्र् िथा आपूतिि 19927051 ७८१३८४१ 992882 12.71 130350   1,123,232  
24 ऊजाां जलस्रोि िथा तसँचाइ     992,882  ३४४६६७८५ 874391 2.54 58999     933,390  
25 कानून, न्र्ार् िथा संसदीर् व्र्वस्था     874,391  २८७०५८ 31687 11.04 1418      33,105  
26 कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास      31,687  २२०८७८३३ 3429170 15.53 19443   3,448,613  
27 गहृ    3,429,170  ८१५४६००२ 922308 1.13 10720     933,028  
28 परराष्ट्      735,140  ९४८८३०१ 85391 0.90 0      85,391  
29 संस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उडड्यन      922,308  ६८८१३५२ 469476 6.82 241710     711,186  
30 भतूम व्र्वस्था, सहकारी िथा गररबी तनवारण     469,476  ३२६७६२४५ 4750391 14.54 0   4,750,391  
31 भौतिक पूवाििार िथा र्ािार्ाि      85,391  ११९१५५९१४ 6570932 5.51 20051   6,590,983  
32 मर्हला, बालबातलका िथा ज्रे्ष्ठ नागररक     591,244  ४५०८२७ 3118 0.69 48531      51,649  
33 र्वुा िथा खेलकुद   4,750,391  १६०६७०० 19482 1.21 149917     169,399  



अनसूुचीहरु 

 802 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

क्र.सं. मन्रालर् / तनकार्को नाम 

२०७६/७७ २०७७/७८ 

कुल बेरुज ु लेखापरीक्षण अंक बेरुज ुअंक 
लेखापरीक्षणको 
िलुनामा बेरुज ु

प्रतिशि 

बेरुज ुवाकँी सतमति र 
अन्र् संस्थाको वाकँी 

बेरुज ु
कुल बेरुज ु

34 रक्षा   6,570,932  ७३०३८२९५ 1092615 1.50 33721   1,126,336  
35 वन िथा वन       3,118  १०११८१७८ 591244 5.84 37978     629,222  
36 न्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति       19,482  २५२९३९४२ 1075918 4.25 5193747   6,269,665  
37 श्रम रोजगार िथा सामान्जक सरुक्षा    1,092,615  ६७५२९९७ 250123 3.70 44643     294,766  
38 सञ्चार िथा सूचना प्रर्वति     702,805  १५२२१९५० 3874572 25.45 4364669   8,239,241  
39 शहरी र्वकास   1,075,918  ३३५००३४४ 702805 2.10 198134     900,939  
40 खानेपानी    3,874,572  १३४०५६८७ 735140 5.48 395796   1,130,936  
41 संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन      676,640  १२०३१९६२ 676640 5.62 13709     690,349  
42 स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा   1,222,818  ३६३०८९७५ 1222818 3.37 2094751   3,317,569  
43 रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग     250,123  ९५०६८५ 52762 5.55        -         52,762  
   जम्मा 48348124 2809170527 49470700 1.76 13289701 62760401 

 
  



अनसूुचीहरु 

 803 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

अनसूुची -२० 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ र ४ सँग सम्वन्न्िि) 

आतथिक वषि २०७7।७8 मा वजेटको अन्ख्िर्ारी प्राप्त  लेखा उत्तरदार्ी अतिकृिहरुको र्ववरण र सो अवतिको बेरुजकुो न्स्थति 

क्र.सं. मन्रालर् / तनकार्को नाम लेखाउत्तरदार्ी अतिकृिहरुको नाम कार्ि अविी 

आतथिक वषि 
२०७7।७8 
को कूल बेरुज ु 
(रु हजारमा) 

लेखापरीक्षण 
अंकको 
िलुनामा 
बेरुज ु
प्रतिशि 

1.  सूंघीर् संसद सन्चवालर् सन्चव श्री ध्रवु प्रसाद न्घतमरे २०७7।४।१देन्ख २०७८।३।३१  2291 0.22 

2.  सवोच्च अदालि 
रन्जष्ट्रार श्री लाल बहादरु कंुवर 
रन्जष्ट्रार श्री नारार्ण प्रसाद पन्थी 

२०७७।४।१ देन्ख २०७७।११।२9 
२०७७।१२।१ दन्ख २०७८।३।३१  

20477 0.09 

3.  प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर्, प्रदेश नं .१ सन्चव श्री कर्वराज पौडेल २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 43 0.17 

4.  
प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर्, सदूुर पन्िम 
प्रदेश 

सन्चव श्री ओम बहादरु खड्का 
तन. सन्चव श्री पषु्कर खड्का 

२०७७।४।१ देन्ख २०७८।१।१८ 
२०७८।१।१९ देन्ख २०७८।३।३१ 

102 0.45 

5.  लोक सेवा आर्ोग 
सन्चव श्री आनन्दराज ढकाल 
सन्चव श्री अजुिन प्रसाद पोखरेल 
सन्चव श्री महेन्र प्रसाद गरुागाई 

२०७७।४।१ देन्ख २०७७।९।५ 
२०७७।९।६ देन्ख २०७७।११।४  
२०७७।११।५ देन्ख २०७८।३।३१ 

2492 0.33 

6.  तनवािचन आर्ोग 
सन्चव श्री देवकुमारी गरुागाई 

सन्चव श्री सरेुश अतिकारी 
२०७७।४।१ देन्ख २०७७।११।५ 
२०७७।११।६ देन्ख २०७८।३।३१ 

549 0.10 

7.  रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग  सन्चव श्री केवलप्रसाद भण्डारी २०७७।४।१ देन्ख २०७8।३।३१ 52762 5.55 

8.  
प्रिानमन्री िथा मन्री पररषद्को 
कार्ािलर् 

सन्चव श्री र्ादव प्रसाद कोइराला 
सन्चव श्री महेन्र प्रसाद गरुागाई 
सन्चव श्री िोर्नारार्ण ज्ञवाली 

२०७७।४।१ देन्ख २०७7।७।१२  
२०७७।७।१३ देन्ख २०७७।८।२4 
2077।8।25 देन्ख 2078।3।31 

1068862 1.79 



अनसूुचीहरु 

 804 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

क्र.सं. मन्रालर् / तनकार्को नाम लेखाउत्तरदार्ी अतिकृिहरुको नाम कार्ि अविी 

आतथिक वषि 
२०७7।७8 
को कूल बेरुज ु 
(रु हजारमा) 

लेखापरीक्षण 
अंकको 
िलुनामा 
बेरुज ु
प्रतिशि 

9.  महान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ािलर् 
नार्व महान्र्ातिवक्ता श्री पदम प्रसाद 
पाण्डेर् 

२०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१  
24534 2.39 

10.  अथि मन्रालर् सन्चव श्री न्शन्शरकुमार ढुङ्गाना २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 19927051 0.92 

11.  उद्योग, वान्णज्र् िथा आपूतिि मन्रालर् 

सन्चव डा. चन्र कुमार न्घतमरे 
(उद्योगिर्ि ) 
सन्चव श्री अजुिन प्रसाद पोखरेल 
(उद्योगिर्ि ) 
सन्चव श्री बैकुण्ठ अर्ािल (वान्णज्र्िर्ि ) 
सन्चव श्री ददनेश कुमार भट्टराई 
(वान्णज्र्िर्ि ) 

२०७७।४।१ देन्ख २०७७।१०।५ 
२०७७।१०।६ देन्ख २०७८।३।३१ 
२०७७।४।१ देन्ख २०७७।११।४ 
२०७७।११।५ देन्ख २०७८।३।३१ 

992882 12.71 

12.  ऊजाि, जलस्रोि िथा तसँचाइ मन्रालर् 

सन्चव श्री रर्वन्र नाथ शे्रष्ठ 
सन्चव श्री मिसुदुन अतिकारी 
सन्चव श्री मन्णराम गेलाल 
सन्चव श्री ददनेश कुमार न्घतमरे 
सन्चव श्री देवेन्र काकी 

२०७७।४।१ देन्ख २०७७।७।२  
२०७७।७।३ देन्ख २०७८।१।२३  
2078।2।10 देख २०७८।३।३१ 
२०७७।४।१ देन्ख २०७८।१।१३ 
२०७८।१।१४ देन्ख २०७८।३।३१ 

874391 2.54 

13.  
कानून, न्र्ार् िथा संसदीर् मातमला 
मन्रालर् 

सन्चव श्री राजाराम दाहाल २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 
31687 11.04 

14.  कृर्ष िथा पशपुूंक्षी र्वकास मन्रालर् 

सन्चव श्री राजेन्रप्रसाद भारी (कृर्षिर्ि ) 
सन्चव डा. र्ोगेन्र कुमार काकी 
(कृर्षिर्ि ) 
सन्चव डा. प्रकाश माथेमा (पशपुन्न्छिर्ि ) 

२०७७।४।१ देन्ख २०७७।७।१  
२०७७।७।२ देन्ख २०७८।३।३१ 
२०७७।४।१ देन्ख २०७७।१।८  
२०७७।८।२ देन्ख २०७८।१।१ 

3429170 15.53 



अनसूुचीहरु 

 805 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

क्र.सं. मन्रालर् / तनकार्को नाम लेखाउत्तरदार्ी अतिकृिहरुको नाम कार्ि अविी 

आतथिक वषि 
२०७7।७8 
को कूल बेरुज ु 
(रु हजारमा) 

लेखापरीक्षण 
अंकको 
िलुनामा 
बेरुज ु
प्रतिशि 

सन्चव डा. प्रमे नारार्ण कँडेल 
(पशपुन्न्छिर्ि ) 

तन.सन्चव डा. र्वमलकुमार तनमिल 
(पशपुन्न्छिर्ि ) 

सन्चव डा. कृष्ण आचार्ि 

२०७८।१।९ देन्ख २०७८।३।२१ 
२०७८।३।२२ देन्ख २०७८।३।३१ 

15.  गहृ मन्रालर् सन्चव श्री महेश्वर न्र्ौपाने २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 922308 1.13 

16.  परराष्ट्र मन्रालर् 
सन्चव श्री शंकरदाश बैरागी 
सन्चव श्री भरिराज पौड्याल 

२०७७।४।१ देन्ख २०७७।६।२१ 
२०७७।६।२२ देन्ख २०७८।३।३१ 

85391 0.90 

17.  
संस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उड्डर्र्न 
मन्रालर् 

सन्चव श्री केदार बहादरु अतिकारी 
सन्चव श्री र्ादव प्रसाद कोइराला 

२०७७।४।१ देन्ख २०७७।६।२२ 
२०७७।७।४ देन्ख २०७८।३।३१ 

469476 6.82 

18.  
भतूम व्र्वस्था, सहकारी िथा गररवी 
तनवारण मन्रालर् 

सन्चव श्री केदार न्र्ौपाने 
सन्चव श्री टेक नारार्ण पाण्डे 

२०७७।४।१ देन्ख २०७७।४।९ 
२०७७।४।१० देन्ख २०७८।३।३१ 

4750391 14.54 

19.  भौतिक पूवाििार िथा  र्ािार्ाि मन्रालर्  
सन्चव श्री देवेन्र काकी 
सन्चव श्री रर्वन्रनाथ शे्रष्ठ 

२०७७।४।१ देन्ख २०७७।७।३  
२०७७।७।४ देन्ख २०७८।३।३१ 

6570932 5.51 

20.  
मर्हला, वालवातलका िथा ज्रे्ष्ठ नागररक 
मन्रालर् 

सन्चव श्री र्ाम कुमारी खतिवडा २०७७।४।१ देन्ख२०७८।३।३१ 
3118 0.69 

21.  र्वुा िथा खेलकुद मन्रालर् 
सन्चव श्री रामप्रसाद थपतलर्ा 
सन्चव श्री केदार न्र्ौपाने 

२०७७।४।१ देन्ख २०७७।११।४ 
२०७७।११।९ देन्ख २०७८।३।३१  

19482 1.21 

22.  रक्षा मन्रालर् 
सन्चव श्री रेमीराज पाण्डे 
तन. सन्चव श्री आलोक चन्र शे्रष्ठ 
(कानून) 

२०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।१६ 
२०७७।३।१७ देन्ख २०७८।३।३१ 

1092615 1.50 



अनसूुचीहरु 

 806 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

क्र.सं. मन्रालर् / तनकार्को नाम लेखाउत्तरदार्ी अतिकृिहरुको नाम कार्ि अविी 

आतथिक वषि 
२०७7।७8 
को कूल बेरुज ु 
(रु हजारमा) 

लेखापरीक्षण 
अंकको 
िलुनामा 
बेरुज ु
प्रतिशि 

23.  वन िथा वािावरण मन्रालर् 
सन्चव डा. र्वश्वनाथ ओली 
सन्चव डा. प्रमे नारार्ण कँडेल 

२०७७।४।१ देन्ख २०७८।१।८ 
२०७८।१।९ देन्ख २०७८।३।३१  

591244 5.84 

24.  न्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्रालर् 
सन्चव डा. संजर् शमाि 
सन्चव श्री गोर्पनाथ मैनाली 
सन्चव श्री रामप्रसाद थपतलर्ा 

२०७७।४।१ देन्ख २०७७।६।५  
२०७७।६।६ देन्ख २०७७।११।६ 
२०७७।११।७ देन्ख २०७८।३।३१ 

1075918 4.25 

25.  श्रम, रोजगार िथा सामान्जक सरुक्षा 
सन्चव श्री िोर्म रार् 
सन्चव श्री सूर्ि प्रसाद गौिम 

२०७७।४।१२ देन्ख २०७७।११।४ 
2077।११।५ देन्ख २०७८।३।३१ 

250123 3.70 

26.  सञ्चार िथा सूचना प्रर्वति मन्रालर् सन्चव श्री हररप्रसाद बस्र्ाल  २०७७।४।१ देन्ख२०७८।३।३१ 3874572 25.45 

27.  शहरी र्वकास मन्रालर् 
सन्चव श्री मिसुदुन अतिकारी 
सन्चव डा. रमेश प्रसाद तसंह 

२०७७।४।१ देन्ख २०७७।७।१ 
२०७७।७।२ देन्ख २०७८।३।३१  

702805 2.10 

28.  खानेपानी मन्रालर् 
सन्चव श्री मािव वेल्वासे 
सन्चव श्री प्रतमलादेवी शाक्र् 

२०७७।४।१ देन्ख २०७८।२।१३ 
२०७८।३।१८ देन्ख २०७८।३।३१  

735140 5.48 

29.  
संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन 
मन्रालर् 

सन्चव श्री एकनारार्ण अर्ािल २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 
676640 5.62 

30.  स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा मन्रालर् सन्चव श्री लक्ष्मण अर्ािल २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 1222818 3.37 
 

 

  



अनसूुचीहरु 

 807 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

अनसूुची -२1 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद १,२,३ र ४ सँग सम्वन्न्िि) 

स्थानीर् िह कारोबारको लेखापरीक्षणको सम्पन् न रकम 
(रु हजारमा) 

क्र.सं. स्थानीर् िह न्जल्ला लेखापरीक्षण रकम 

बेरुज ु आर् व्र्र् 
मौज्दाि बाकँी 

रकम प्रतिशि 

गिवषिको 
न्जम्मेवारी संघ अनदुान प्रदेश अनदुान राजस्व वाडंर्ाड आन्िररक आर् अन्र् आर् जम्मा आर् चाल ुखचि पुजँीगि खचि अन्र् खचि जम्मा खचि 

1 2 3 4 5 6 7= 

(2+3+4+5+6) 8 9 10 11= 
(8+9+10) 

12=  
(1+7-१1) 

 प्रदेश नम्बर १  165435394 6921464 4.18 11228897 53238853 3344926 11820439 4496004 11216540 84116762 43791606 25954614 11572412 81318632 1402702
7 

1 ईलाम नगरपातलका इलाम 1894440 109637 5.79 137440 549720 36430 129052 168329 35302 918833 418583 461239 95785 975607 80666 
2 देउमाई नगरपातलका इलाम 1229353 40216 3.27 63266 455674 22194 84061 55435 18983 636347 400328 192678 0 593006 106607 
3 माई नगरपातलका इलाम 1073164 52840 4.92 65685 383153 18332 92458 15951 62914 572808 292004 208352 0 500356 138137 
4 सूर्ोदर् नगरपातलका इलाम 2115336 36721 1.74 275705 542196 35082 138831 52868 277323 1046300 471771 330727 266538 1069036 252969 
5 चलुाचलुी गाउँपातलका इलाम 790840 32121 4.06 64701 275401 17662 59474 21752 17596 391885 256921 142034 0 398955 57631 
6 र्ाकर्ोकथमु गाउँपातलका इलाम 783382 35166 4.49 71092 355743 18266 62537 3687 2143 442376 265769 75237 0 341006 172462 
7 माईजोगमाई गाउँपातलका इलाम 857201 47211 5.51 99441 343823 18178 56498 5868 5592 429959 236854 190388 0 427242 102158 
8 माङसेबङु गाउँपातलका इलाम 741525 23068 3.11 63726 282999 20949 61410 6809 8072 380239 246615 114671 0 361286 82679 
9 रोङ गाउँपातलका इलाम 791311 55109 6.96 76026 302961 20728 58886 4867 11295 398737 222886 158608 11080 392574 82189 
10 सन्दकपरु गाउँपातलका इलाम 758967 24547 3.23 42205 265911 21415 4947 71070 7313 370656 228783 137976 21552 388311 24550 
11 कटारी नगरपातलका उदर्परु 1852774 95556 5.16 34798 506162 20937 144163 49959 205521 926742 466442 275218 184372 926032 35508 
12 चौदण्डगढी नगरपातलका उदर्परु 1813133 39513 2.18 33699 524539 20187 116755 29609 214860 905950 432915 222733 251535 907183 32466 
13 तरर्गुा नगरपातलका उदर्परु 2426216 68299 2.82 62457 699973 15434 179033 108348 253768 1256556 655438 237837 276385 1169660 149353 
14 वेलका नगरपातलका उदर्परु 1563921 30374 1.94 39765 429453 38863 99470 24431 188407 780624 407314 209702 166281 783297 37092 
15 उदर्परुगढी गाउँपातलका उदर्परु 1218806 4582 0.38 93182 395315 21497 89246 6952 93291 606301 291038 173930 147537 612505 86978 
16 िाप्ली गाउँपातलका उदर्परु 793959 17037 2.15 59291 257847 19608 51626 2488 65298 396867 191699 131673 73720 397092 59066 
17 रौिामाई गाउँपातलका उदर्परु 1128416 14599 1.29 55716 412093 11231 68237 4024 70719 566304 289767 173938 98407 562112 59908 
18 तलम्चङु्बङु गाउँपातलका उदर्परु 658127 28260 4.29 65382 224952 19599 52429 341 43112 340433 171542 100403 45749 317694 88121 
19 तसर्र्द्चरण नगरपातलका ओखलढुङ्गा 1126747 23934 2.12 124113 465428 26431 75701 14368 24044 605972 379510 134080 7185 520775 209310 
20 न्खजीदेम्वा गाउँपातलका ओखलढुङ्गा 1082776 22616 2.09 3509 368686 19600 54630 5735 92094 540745 328116 213915 0 542031 2223 
21 चम्पादेवी गाउँपातलका ओखलढुङ्गा 969073 39652 4.09 4414 353175 27671 73591 3703 33617 491757 66321 73500 337495 477316 18855 
22 न्चशंखगुढी गाउँपातलका ओखलढुङ्गा 731583 21423 2.93 33190 293119 18765 50844 2250 6298 371276 270707 84951 4649 360307 44159 
23 मानेभञ्ज्र्ाङ गाउँपातलका ओखलढुङ्गा 772319 12101 1.57 60744 347240 19593 63985 4745 6930 442493 231965 92564 5297 329826 173411 
24 मोलङु गाउँपातलका ओखलढुङ्गा 874113 49072 5.61 43944 300469 19596 50390 5578 77329 453362 339270 81481 0 420751 76555 
25 तलख ुगाउँपातलका ओखलढुङ्गा 831342 29116 3.50 8062 282709 19589 47464 4011 75156 428929 312841 89572 0 402413 34578 
26 सनुकोशी गाउँपातलका ओखलढुङ्गा 703495 22619 3.22 60484 224107 8869 59591 2938 4607 300112 277702 123038 2643 403383 -42787 

27 ददके्तल  रुपाकोट मझवुागढी 
नगरपातलका खोटाङ 2035372 75297 3.70 76441 698984 48337 122472 8556 184175 1062524 500325 305422 167101 972848 166117 

28 हलेसीिवुाचङु नगरपातलका खोटाङ 1200328 54451 4.54 55102 455385 27279 81616 10321 26653 601254 349907 178615 70552 599074 57282 
29 ऐसेलखुकि  गाउँपातलका खोटाङ 906957 23928 2.64 39588 341729 0 53122 2336 66816 464003 193706 126260 122988 442954 60637 
30 केर्पलासगढी गाउँपातलका खोटाङ 802199 50612 6.31 50424 279158 30397 53133 1760 52403 416851 200802 107122 77424 385348 81927 
31 खोटेहाङ गाउँपातलका खोटाङ 1022467 30374 2.97 42011 361534 28221 64217 3986 80073 538031 272750 138251 73435 484436 95606 
32 जन्िेढुङ्गा गाउँपातलका खोटाङ 786653 53682 6.82 25923 254288 20429 0 57145 53960 385822 252936 112183 35712 400831 10914 
33 ददप्रङु चइुचमु्मा गाउँपातलका खोटाङ 1076211 33783 3.14 8271 350491 20418 62800 1271 157724 592704 315941 160320 7246 483507 117468 
34 बराहपोखरी गाउँपातलका खोटाङ 648829 43185 6.66 69882 230588 20925 52231 2972 1764 308480 201202 103325 35822 340349 38013 



अनसूुचीहरु 

 808 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

क्र.सं. स्थानीर् िह न्जल्ला लेखापरीक्षण रकम 

बेरुज ु आर् व्र्र् 
मौज्दाि बाकँी 

रकम प्रतिशि 

गिवषिको 
न्जम्मेवारी संघ अनदुान प्रदेश अनदुान राजस्व वाडंर्ाड आन्िररक आर् अन्र् आर् जम्मा आर् चाल ुखचि पुजँीगि खचि अन्र् खचि जम्मा खचि 

1 2 3 4 5 6 7= 

(2+3+4+5+6) 8 9 10 11= 
(8+9+10) 

12=  
(1+7-१1) 

35 रावा वेसी गाउँपातलका खोटाङ 743890 24933 3.35 45839 250140 19568 38616 3406 58140 369870 205643 109817 58560 374020 41689 
36 साकेला गाउँपातलका खोटाङ 689995 14686 2.13 26359 222194 24394 39858 1614 57960 346020 163460 124668 55847 343975 28404 
37 अजुिनिारा नगरपातलका झापा 1768095 71346 4.04 71456 710611 18028 156991 74192 24252 984074 142720 167259 474042 784021 271509 
38 कन्काई नगरपातलका झापा 1706121 79305 4.65 100036 442480 17422 38722 155011 217737 871372 286828 346308 201613 834749 136659 
39 गौरादह नगरपातलका झापा 1960277 62352 3.18 187890 579663 17717 129542 27007 210696 964625 397850 395555 202247 995652 156863 
40 दमक नगरपातलका झापा 3308612 83414 2.52 195449 1008721 49361 225632 178068 193928 1655710 559195 564006 529701 1652902 198257 
41 र्विािमोड नगरपातलका झापा 2906031 181191 6.23 117571 754940 18307 228634 131228 298608 1431717 654036 558712 261566 1474314 74974 
42 भरपरु नगरपातलका झापा 1941568 66738 3.44 203920 500039 23125 144961 90311 259107 1017543 659599 264426 0 924025 297438 
43 मेचीनगर नगरपातलका झापा 3503902 200055 5.71 253430 253430 506859 222752 125524 732061 1840626 1291598 371678 0 1663276 430780 
44 न्शवसिाक्षी नगरपातलका झापा 2053249 123423 6.01 112589 539242 17891 143362 66017 285351 1051863 718897 282489 0 1001386 163066 
45 कचनकवल गाउँपातलका झापा 1141965 70887 6.21 11507 346243 15872 91369 11832 134717 600033 246172 164534 131226 541932 69608 
46 कमल गाउँपातलका झापा 1610486 68842 4.27 93658 533036 17490 108957 17702 195763 872948 322410 239325 175803 737538 229068 
47 गौररगंज गाउँपातलका झापा 1149435 86126 7.49 265789 316726 16254 75543 16877 129595 554995 239677 236562 118201 594440 226344 
48 झापा गाउँपातलका झापा 1119201 35555 3.18 111444 333859 17312 84668 9436 123731 569006 231015 211650 107530 550195 130255 
49 बाह्रदशी गाउँपातलका झापा 1095253 57705 5.27 105439 313619 7297 84270 13471 139457 558114 351473 185666 0 537139 126414 
50 बरु्द्शान्न्ि गाउँपातलका झापा 1374996 103087 7.50 36236 354669 17398 94522 44479 163804 674872 359155 179721 161248 700124 10984 
51 हल्दीबारी गाउँपातलका झापा 1172298 25685 2.19 9934 317475 17268 71367 19247 170651 596008 397755 178535 0 576290 29652 
52 रु्न्ङ्लङ नगरपातलका िाप्लेजङु 1332563 9575 0.72 52119 448492 22217 71566 14030 95768 652073 203448 141146 335896 680490 23702 
53 आठराई तरवेणी गाउँपातलका िाप्लेजङु 861470 55313 6.42 104790 311574 17111 41688 2833 55792 428998 43219 87802 301451 432472 101316 
54 र्क्त्ताङलङु गाउँपातलका िाप्लेजङु 856627 33439 3.90 51425 297073 17127 69415 3356 58273 445244 240434 125915 45034 411383 85286 
55 तमक्वाखोला गाउँपातलका िाप्लेजङु 624413 19819 3.17 18591 228390 17121 49366 5755 40044 340676 162726 83810 37201 283737 75530 
56 मेररङदेन गाउँपातलका िाप्लेजङु 847905 47527 5.61 36323 303446 17125 52659 7020 41990 422240 235876 151883 37906 425665 32898 
57 मैवाखोला गाउँपातलका िाप्लेजङु 768839 2111 0.27 37100 274403 17113 43790 1796 51135 388237 181641 151232 47729 380602 44735 
58 पातथभरा र्ाङवरक गाउँपातलका िाप्लेजङु 889810 879 0.10 70562 367306 19597 217 3060 56663 446843 89495 96400 257072 442967 74438 
59 तसददङ्वा गाउँपातलका िाप्लेजङु 843694 1501 0.18 37262 297321 17118 52885 1935 47716 416975 244685 103559 78475 426719 27518 
60 तसरीजङ्घा गाउँपातलका िाप्लेजङु 1098238 0 0.00 44806 378229 17132 64835 4989 91997 557182 344141 168538 28377 541056 60932 
61 म्र्ाङलङु नगरपातलका िेह्रथमु 1031087 97175 9.42 18930 410764 32704 53360 8831 7417 513076 380440 135462 2109 518011 13995 
62 लालीगरुाँस नगरपातलका िेह्रथमु 774863 31329 4.04 67266 292426 19925 54507 5376 13606 385840 220071 159942 9010 389023 64083 
63 आठराई गाउँपातलका िेह्रथमु 932496 119775 12.84 110271 431743 17596 0 68046 6951 524336 320592 84399 3169 408160 226447 
64 छथर गाउँपातलका िेह्रथमु 796248 3524 0.44 16432 272944 14317 54430 4328 55768 401787 253900 92887 47674 394461 23758 
65 रे्दाप गाउँपातलका िेह्रथमु 769600 29046 3.77 2728 329631 17577 602 58410 3508 409728 203171 111906 44795 359872 52584 
66 मेन्छर्ारे्म गाउँपातलका िेह्रथमु 531639 36330 6.83 25925 208681 17580 32513 1646 4559 264979 178557 85610 2493 266660 24244 
67 िनकुटा नगरपातलका िनकुटा 1613835 16340 1.01 45266 615714 32149 92806 37635 23944 802248 399029 205780 206778 811587 35927 
68 पान्िवास नगरपातलका िनकुटा 1029325 19127 1.86 86765 317522 23033 63858 9860 78634 492907 265211 125325 145882 536418 43254 
69 महालक्ष्मी नगरपातलका िनकुटा 1294754 29118 2.25 36994 529940 21721 72233 7782 7474 639150 438970 173205 43429 655604 20540 
70 सर्हदभतूम गाउँपातलका िनकुटा 941343 12707 1.35 52253 305528 19413 55713 6153 78131 464938 222758 119803 133844 476405 40786 
71 चौतबसे गाउँपातलका िनकुटा 926504 20966 2.26 91775 355557 21791 61570 4973 19874 463765 299412 105085 58242 462739 92801 
72 छथर जोरपाटी गाउँपातलका िनकुटा 998469 9871 0.99 87669 304266 21189 54244 7383 84254 471336 225349 149159 152625 527133 31872 
73 साँगरुीगढी गाउँपातलका िनकुटा 1007239 15536 1.54 36863 329757 19512 65167 14785 93120 522341 273339 94456 117103 484898 74306 
74 र्र्ददम नगरपातलका पाँचथर 2028236 156606 7.72 33575 817542 27606 124271 15467 50848 1035734 631087 117540 243875 992502 76807 
75 कुम्मार्क गाउँपातलका पाँचथर 760904 3870 0.51 41075 266297 15796 54512 7241 55313 399159 236187 64852 60706 361745 78489 
76 िमु्वेवा गाउँपातलका पाँचथर 661449 1076 0.16 14951 230179 13433 48169 2345 39729 333855 216000 73145 38449 327594 21212 
77 र्ालेलङु गाउँपातलका पाँचथर 1086165 56436 5.20 27473 373644 26392 65701 9494 66148 541379 281286 180703 82797 544786 24066 
78 र्ाल्गनुन्द गाउँपातलका पाँचथर 1139262 40149 3.52 112026 387876 25769 65564 3946 72700 555855 366626 128519 88262 583407 84474 
79 तमक्लाजङु गाउँपातलका पाँचथर 1223628 69182 5.65 39236 424612 22780 71621 6876 108306 634195 258110 229556 101767 589433 83998 



अनसूुचीहरु 

 809 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

क्र.सं. स्थानीर् िह न्जल्ला लेखापरीक्षण रकम 

बेरुज ु आर् व्र्र् 
मौज्दाि बाकँी 

रकम प्रतिशि 

गिवषिको 
न्जम्मेवारी संघ अनदुान प्रदेश अनदुान राजस्व वाडंर्ाड आन्िररक आर् अन्र् आर् जम्मा आर् चाल ुखचि पुजँीगि खचि अन्र् खचि जम्मा खचि 

1 2 3 4 5 6 7= 

(2+3+4+5+6) 8 9 10 11= 
(8+9+10) 
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80 र्ाङवरक गाउँपातलका पाँचथर 802022 229 0.03 25741 264608 18501 71068 4869 58324 417370 241027 98074 45551 384652 58459 
81 र्हतलहाङ गाउँपातलका पाँचथर 1012426 7893 0.78 53485 324798 18363 66072 4418 85249 498900 321359 114852 77315 513526 38859 
82 अरुण गाउँपातलका भोजपरु 800576 79609 9.94 48500 326356 20526 61590 3617 21392 433481 233370 124096 9629 367095 114886 
83 आमचोक गाउँपातलका भोजपरु 855349 26256 3.07 2335 301011 19226 61675 2909 76219 461040 225005 100804 68500 394309 69066 
84 ट्याम्केमैर्ङु गाउँपातलका भोजपरु 1085690 11172 1.03 46362 352439 29619 80972 6772 72742 542544 229596 167071 146479 543146 45760 
85 भोजपरु नगरपातलका भोजपरु 1279339 60199 4.71 94480 388482 26957 79166 20581 106970 622156 382353 175853 98977 657183 59453 
86 षडानन्द नगरपातलका भोजपरु 1379546 15427 1.12 30579 466501 23072 88223 15571 115325 708692 310574 175894 184386 670854 68417 
87 पौवादङुमा गाउँपातलका भोजपरु 808573 5368 0.66 52462 260567 19359 0 55197 74036 409159 220019 111450 67945 399414 62207 
88 हिवुागढी गाउँपातलका भोजपरु 879388 5874 0.67 94772 290831 20156 64119 881 80605 456592 315160 97479 10157 422796 128568 
89 साल्पातसतलछो गाउँपातलका भोजपरु 813665 1468 0.18 21410 263269 28551 51503 3457 64002 410782 86729 254890 61264 402883 29309 
90 रामप्रसादराई गाउँपातलका भोजपरु 898966 19388 2.16 61397 339490 18998 63574 570 74561 497193 212383 128016 61374 401773 156817 
91 र्वराटनगर महानगरपातलका मोरङ 4295200 711541 16.57 325102 1046212 51623 848638 236881 82653 2266007 1106315 861890 60988 2029193 561916 
92 उलािबारी नगरपातलका मोरङ 1890351 38857 2.06 161620 540532 20369 130555 65812 211030 968298 352104 236541 333408 922053 207865 
93 पथरी शतनिरे नगरपातलका मोरङ 1756182 153867 8.76 111314 514566 22756 128317 26095 232977 924711 371121 236999 223351 831471 204554 
94 बेलवारी नगरपातलका मोरङ 1528424 72179 4.72 205531 474581 18694 195605 34762 38468 762110 457599 300614 8101 766314 201327 
95 रंगेली नगरपातलका मोरङ 1890313 45787 2.42 138109 504960 25641 135489 28093 277768 971951 422271 282820 213271 918362 191698 
96 रिवुामाई नगरपातलका मोरङ 1616417 36223 2.24 150680 432796 21060 132742 17618 212080 816296 370784 222409 206928 800121 166855 
97 लेटाङ नगरपातलका मोरङ 1204304 58828 4.88 172589 380280 13923 35505 164271 28476 622455 315775 249134 16940 581849 213195 
98 सनुवषी नगरपातलका मोरङ 1179209 49070 4.16 100772 393836 20145 109176 29758 23985 576900 295793 291616 14900 602309 75363 
99 सनु्दरहरैंचा नगरपातलका मोरङ 2268642 121926 5.37 371978 634480 21587 221122 120324 65479 1062992 557222 561554 86874 1205650 229320 
100 कटहरी गाउँपातलका मोरङ 1084735 16336 1.51 92684 303438 19342 84674 38285 109859 555598 220305 174026 134806 529137 119145 
101 कानेपोखरी गाउँपातलका मोरङ 1415511 46123 3.26 191266 348728 17495 100541 5905 199131 671800 517303 226408 0 743711 119355 
102 केराबारी गाउँपातलका मोरङ 1146733 41465 3.62 137252 344812 19996 99080 147050 27322 638260 298997 193525 15951 508473 267039 
103 ग्रामथान गाउँपातलका मोरङ 962121 13781 1.43 96448 356594 17295 88376 9915 17242 489422 298590 140750 33359 472699 113171 
104 जहदा गाउँपातलका मोरङ 948843 47983 5.06 86260 325818 19515 89975 8419 31582 475309 255886 153683 63965 473534 88035 
105 िनपालथान गाउँपातलका मोरङ 1122725 35238 3.14 221836 356731 19378 88013 20373 102021 586516 267690 170186 98333 536209 272143 
106 बढुीगंगा गाउँपातलका मोरङ 1207105 79604 6.59 97370 372978 19625 88442 71307 66532 618884 323665 243345 21211 588221 128033 
107 तमक्लाजङु गाउँपातलका मोरङ 1049324 63733 6.07 115598 359199 19000 94875 89576 17935 580585 237426 226949 4364 468739 227444 
108 खाँदवारी नगरपातलका संखवुासभा 1413936 38123 2.70 126837 486517 17803 5425 105655 93941 709341 390220 253056 61319 704595 131583 
109 चैनपरु नगरपातलका संखवुासभा 1155655 10994 0.95 79284 443844 19288 81517 7239 28812 580700 352165 202029 20761 574955 85029 
110 िमिदेवी नगरपातलका संखवुासभा 853848 19812 2.32 112723 356289 20332 58946 2844 6438 444849 273662 135220 117 408999 148573 
111 पाँचखपन नगरपातलका संखवुासभा 844411 21412 2.54 12527 345480 19383 1519 59278 12943 438603 228443 168084 9281 405808 45322 
112 मादी नगरपातलका संखवुासभा 728496 7297 1.00 92876 290570 19433 48984 9213 19312 387512 216916 113395 10673 340984 139404 
113 न्चन्चला गाउँपातलका संखवुासभा 521671 4071 0.78 44081 194603 18455 32074 6372 12171 263675 137564 112775 7657 257996 49760 
114 भोटखोला गाउँपातलका संखवुासभा 505862 11229 2.22 37725 176168 18561 44289 618 15534 255170 157360 83018 10314 250692 42203 
115 मकाल ुगाउँपातलका संखवुासभा 709683 15962 2.25 79609 267963 19007 68097 9067 13651 377785 202830 123555 5513 331898 125496 
116 सभापोखरी गाउँपातलका संखवुासभा 701018 8255 1.18 110167 252823 18594 0 49037 32132 352586 177970 144024 26438 348432 114321 
117 तसलीचोङ गाउँपातलका संखवुासभा 629027 496 0.08 56999 218150 16565 56056 5089 12960 308820 163749 148434 8024 320207 45612 
118 ईटहरी उप महानगरपातलका सनुसरी 3215114 221499 6.89 359020 816505 26773 414664 196857 211363 1666162 825153 515784 208015 1548952 476230 
119 िरान उप महानगरपातलका सनुसरी 3219241 124048 3.85 362387 869219 26788 300138 219075 124553 1539773 1154522 505911 19035 1679468 222692 
120 इनरुवा नगरपातलका सनुसरी 1512761 35516 2.35 65292 457256 20506 107190 120389 19238 724579 486341 281221 20620 788182 1689 
121 दहुवी नगरपातलका सनुसरी 1598833 98138 6.14 121095 447089 25358 95355 78396 144245 790443 398712 277275 132403 808390 103148 
122 बराहके्षर नगरपातलका सनुसरी 1783538 85189 4.78 125445 599897 27869 217843 21382 47044 914035 520700 348803 0 869503 169977 
123 रामिनुी नगरपातलका सनुसरी 1402532 88464 6.31 11072 504301 11330 92729 127493 13405 749258 475604 173393 4277 653274 107056 
124 कोशी गाउँपातलका सनुसरी 1096353 96514 8.80 11688 478647 21734 5621 22523 28417 556942 268301 161533 109577 539411 29219 
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125 हररनगर गाउँपातलका सनुसरी 1008026 61189 6.07 86843 366269 19320 88177 9201 20163 503130 220349 201220 83327 504896 85077 
126 गढी गाउँपातलका सनुसरी 1053909 67994 6.45 116310 369522 19287 74583 17821 13301 494514 231578 306104 21713 559395 51429 
127 देवानगञ्ज गाउँपातलका सनुसरी 939667 20857 2.22 152255 347425 19387 68615 12069 25807 473303 201409 213936 51019 466364 159194 
128 बजुि गाउँपातलका सनुसरी 920912 21740 2.36 23758 307068 19073 76526 11630 76105 490402 247404 142882 40224 430510 83650 
129 भोक्राहा नरतसंह गाउँपातलका सनुसरी 895752 81753 9.13 42964 318872 11754 84051 12434 15687 442798 230006 179545 43403 452954 32808 
130 सोलदुिुकुण्ड नगरपातलका सोलखुमु्ब ु 1414673 32849 2.32 21405 448350 30463 79062 20833 130734 709442 432226 228881 44124 705231 25616 
131 खमु्ब ुपासाङल्हाम ुगाउँपातलका सोलखुमु्ब ु 658313 41566 6.31 18758 218219 19623 71922 11284 12526 333574 151878 122327 50534 324739 27593 
132 माप्र् दिुकोशी गाउँपातलका सोलखुमु्ब ु 634006 59330 9.36 21989 251380 17125 45219 915 4129 318768 154246 127278 33714 315238 25519 
133 थलुङु दिुकोशी गाउँपातलका सोलखुमु्ब ु 1041250 15147 1.45 16465 452806 17145 60351 4505 2738 537545 293033 146075 64597 503705 50305 
134 नेचासल्र्ान गाउँपातलका सोलखुमु्ब ु 911291 29881 3.28 87330 321151 17114 42383 5090 56066 441804 211254 157515 100718 469487 59647 
135 महाकुलङु गाउँपातलका सोलखुमु्ब ु 711880 22110 3.11 16820 228832 17136 62490 1579 59308 369345 164981 106608 70946 342535 43630 
136 तलख ुर्पके गाउँपातलका सोलखुमु्ब ु 508191 26995 5.31 3324 204802 17101 1426 29238 2057 254624 127634 72185 53748 253567 4381 
137 सोिाङ गाउँपातलका सोलखुमु्ब ु 686552 53252 7.76 45241 226994 15628 44172 10356 57423 354573 165062 91147 75770 331979 67835 

 मिेश प्रदेश  155644880 13633716 8.76 17993506 46852637 2521104 10826229 2490146 14837363 77527479 39617406 27715718 10784277 78117401 1740358
4 

१३८ िनाूैजी गाउँपातलका िनषुा 719582 149030 20.71 101524 263537 16485 53606 668 10580 344876 231686 142494 526 374706 71694 
१३९ तमतथला नगरपातलका िनषुा 1475921 118348 8.02 198708 384249 20567 114973 18843 151805 690437 350482 293048 141954 785484 103661 
१४० कमला नगरपातलका िनषुा 1176263 147771 12.56 223354 421157 17378 80821 1258 26769 547383 370587 226710 31583 628880 141857 
१४१ लन्क्ष्मतनर्ा गाउँपातलका िनषुा 891881 42171 4.73 78055 267055 17652 59739 1010 84501 429957 252678 127349 81897 461924 46088 

१४२ जनकपरुिाम उप 
महानगरपातलका िनषुा 3644781 337411 9.26 486190 1305175 30598 251021 128816 58504 1774114 1334183 461355 75129 1870667 389637 

१४३ न्क्षरेश्वरनाथ नगरपातलका िनषुा 1224741 137887 11.26 78584 451800 11305 83289 22498 63241 632133 362417 224637 5554 592608 118109 

१४४ मनु्खर्ापट्टी मसुहरतमर्ा 
गाउँपातलका िनषुा 666495 85972 12.90 146563 300437 12897 56237 3738 8657 381966 252678 31474 377 284529 244000 

१४५ तमतथला तबहारी नगरपातलका िनषुा 1002318 143299 14.30 181144 388361 17655 70096 1978 11068 489158 362470 150690 0 513160 157142 
१४६ गणेशमान चारनाथ नगरपातलका िनषुा 1051443 58665 5.58 97442 355620 18364 103463 72577 15583 565607 254465 211556 19815 485836 177213 
१४७ िनषुािाम नगरपातलका िनषुा 1336553 39911 2.99 167417 356407 18052 96333 22422 181490 674704 266618 225392 169839 661849 180272 
१४८ नगराइन नगरपातलका िनषुा 962241 52840 5.49 176497 292047 15319 70154 5366 115661 498547 227741 143507 92446 463694 211350 
१४९ सबैला नगरपातलका िनषुा 1506790 266199 17.67 374582 542203 10085 90887 5296 23912 672383 431651 323405 79351 834407 212558 
१५० बटेश्वर गाउँपातलका िनषुा 734377 162019 22.06 149604 245027 19941 61554 2000 53467 381989 189141 110274 52973 352388 179205 
१५१ र्वदेह नगरपातलका िनषुा 1160805 146325 12.61 4316 340373 12133 69850 6731 145502 574589 265534 187286 133396 586216 -7311 
१५२ शर्हदनगर नगरपातलका िनषुा 1287263 127853 9.93 111324 511551 17083 88117 6177 14899 637827 434317 211858 3261 649436 99715 
१५३ हंसपरु नगरपातलका िनषुा 1320943 288328 21.83 372848 449652 10282 73841 5690 26169 565634 378635 374106 2568 755309 183173 
१५४ जनकनन्न्दनी गाउँपातलका िनषुा 779936 46997 6.03 163546 235927 11651 55243 1187 90708 394716 194106 111931 79183 385220 173042 
१५५ तबरगंज महानगरपातलका पसाि 7784144 762755 9.80 1008158 1438594 49120 253513 677394 1481272 3899893 2002225 1640843 241183 3884251 1023800 
१५६ पसािगढी नगरपातलका पसाि 972946 30010 3.08 210192 294893 20370 93976 9636 95355 514230 245434 125840 87442 458716 265706 
१५७ ठोरी (सवुणिपरु) गाउँपातलका पसाि 960203 44598 4.64 116385 355929 19948 60156 4124 5658 445815 240496 184983 88909 514388 47812 
१५८ पोखररर्ा नगरपातलका पसाि 1158423 69527 6.00 125869 352805 20108 66203 11841 111855 562812 410376 120305 64930 595611 93070 
१५९ बहदुरमाई नगरपातलका पसाि 1115078 61433 5.51 102266 327473 20361 72994 5780 105862 532470 227621 221324 133663 582608 52128 
१६० तछपहरमाई गाउँपातलका पसाि 849365 63815 7.51 39607 250822 20151 62092 7504 91504 432073 174006 139418 103868 417292 54388 
१६१ कातलकामाइि गाउँपातलका पसाि 691320 21974 3.18 36156 222249 19933 49197 2626 63536 357541 151045 120600 62134 333779 59918 
१६२ जगरनाथपरु गाउँपातलका पसाि 918011 115529 12.58 84160 360644 20165 72249 1778 7412 462248 266287 167556 21920 455763 90645 
१६३ सखवुा प्रसौनी गाउँपातलका पसाि 978686 53278 5.44 131533 318786 20163 63366 6057 73186 481558 236632 168140 92356 497128 115963 
१६४ तबन्दबातसनी गाउँपातलका पसाि 772450 31955 4.14 129457 248886 19939 53992 5324 70193 398334 217971 88564 67581 374116 153675 
१६५ पटेवाि सगुौली गाउँपातलका पसाि 833606 14910 1.79 52928 277779 19956 59295 7846 71063 435939 196083 102971 98613 397667 91200 
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१६६ न्जराभवानी गाउँपातलका पसाि 779906 25560 3.28 55038 254468 19951 56821 4720 63250 399210 178157 119479 83060 380696 73552 
१६७ पकाहा मैनापरु गाउँपातलका पसाि 618852 35615 5.76 124288 205266 19933 51828 0 52549 329576 135117 100079 54080 289276 164588 
१६८ कलैर्ा उप महानगरपातलका बारा 2889449 125656 4.35 393685 1027478 36524 218680 38819 62907 1384408 884075 577584 43382 1505041 273052 
१६९ सवुणि गाउँपातलका बारा 913547 28733 3.15 135230 261204 20168 66245 5723 85495 438835 236145 156286 82281 474712 99353 
१७० र्वश्रामपरु गाउँपातलका बारा 738713 31366 4.25 62760 287442 19945 51002 2500 6663 367552 155818 100205 115138 371161 59151 
१७१ बारागढी गाउँपातलका बारा 798954 27506 3.44 72597 294723 20161 60635 2632 24776 402927 221243 124255 50529 396027 79497 
१७२ रे्टा गाउँपातलका बारा 916650 73871 8.06 96217 235546 22551 48627 2632 113599 422955 220423 162897 110375 493695 25477 
१७३ प्रसौनी गाउँपातलका बारा 784667 51135 6.52 148060 264526 20132 45160 1440 61059 392317 168622 165921 57807 392350 148027 
१७४ परवानीपरु गाउँपातलका बारा 706442 17196 2.43 194090 178524 17929 66023 2117 76554 341147 198201 157939 9155 365295 169942 
१७५ देविाल गाउँपातलका बारा 824128 35545 4.31 125352 226705 12740 60724 4333 81568 386070 156587 153470 128001 438058 73364 
१७६ कोल्हवी नगरपातलका बारा 1494332 118654 7.94 37200 391521 20335 96399 69890 176694 754839 378090 310954 50449 739493 52546 
१७७ करैर्ामाई गाउँपातलका बारा 889597 57404 6.45 24653 263013 12154 60830 8931 83252 428180 315969 136280 9168 461417 -8584 
१७८ आदशि कोटवाल गाउँपातलका बारा 841508 25392 3.02 124442 256788 15360 46420 737 105300 424605 162618 156569 97716 416903 132144 
१७९ तसम्रौनगढ नगरपातलका बारा 1292579 121592 9.41 22 376233 28939 86674 7634 147165 646645 415851 229053 1030 645934 733 
१८० महागढीमाई नगरपातलका बारा 1383956 103805 7.50 52226 423691 23582 116823 7104 150880 722080 365524 161699 134653 661876 112430 

१८१ जीिपरुतसमरा उप 
महानगरपातलका बारा 3458220 240538 6.96 882636 826296 36556 393964 80802 334373 1671991 1143818 635161 7250 1786229 768398 

१८२ तनजगढ नगरपातलका बारा 1826999 236443 12.94 123583 352257 15341 304062 45487 195760 912907 376737 346824 190531 914092 122398 
१८३ पचरौिा नगरपातलका बारा 1074589 50884 4.74 70959 295242 20173 77558 5735 110814 509522 159762 145613 259692 565067 15414 
१८४ औरही नगरपातलका महोत्तरी 937093 47857 5.11 154094 275820 20160 69473 2397 93555 461405 209288 175471 90929 475688 139811 
१८५ लोहरपट्टी नगरपातलका महोत्तरी 1166559 45953 3.94 134920 344870 20358 79084 7652 140132 592096 282001 154737 137725 574463 152553 
१८६ र्पपरा गाउँपातलका महोत्तरी 1169923 279267 23.87 171633 315170 20353 70685 16000 163211 585419 272516 157216 154772 584504 172548 
१८७ एकडारा गाउँपातलका महोत्तरी 1057733 46770 4.42 366770 277292 20151 58768 2056 110335 468602 237489 251936 99706 589131 246241 
१८८ गौशाला नगरपातलका महोत्तरी 1753984 68847 3.93 317643 480958 20973 125815 34332 191455 853533 298078 263800 338573 900451 270725 
१८९ महोत्तरी गाउँपातलका महोत्तरी 945953 72516 7.67 130545 255642 20147 58047 4670 98708 437214 185634 167407 155698 508739 59020 
१९० मर्टहानी नगरपातलका महोत्तरी 1101160 57255 5.20 114667 315461 20154 84101 32580 128229 580525 211557 190274 118804 520635 174557 
१९१ भँगाहा नगरपातलका महोत्तरी 1231673 65672 5.33 25290 363370 20576 102397 2891 147730 636964 218872 238115 137722 594709 67545 
१९२ बददिबास नगरपातलका महोत्तरी 2151754 140678 6.54 464964 613994 19244 136609 45971 253181 1068999 404400 413506 264849 1082755 451208 
१९३ बलवा नगरपातलका महोत्तरी 1258896 252618 20.07 86019 362245 20324 73985 12268 153598 622420 301138 186874 148464 636476 71963 
१९४ मनरा न्शसवा नगरपातलका महोत्तरी 1491711 137968 9.25 88037 381124 20540 88444 9225 230322 729655 333462 204952 223642 762056 55636 
१९५ सोनमा गाउँपातलका महोत्तरी 1137226 83351 7.33 257332 306111 20379 80743 4657 134559 546449 217219 146205 227353 590777 213004 
१९६ परोहा नगरपातलका रौिहट 758262 108475 14.31 8033 348479 2036 23116 23116 1451 398198 87343 235783 36938 360064 46167 
१९७ राजपरु नगरपातलका रौिहट 1099337 221158 20.12 30889 296765 20367 62646 4929 150528 535235 59586 319321 185195 564102 2022 
१९८ र्मनुामाइ गाउँपातलका रौिहट 774700 106762 13.78 26268 309758 19935 47605 2340 7936 387574 184623 192315 10188 387126 26716 
१९९ दगुाि भगविी गाउँपातलका रौिहट 801168 169543 21.16 45798 217655 19934 60241 21027 86331 405188 142152 146078 107750 395980 55006 
२०० राजदेवी नगरपातलका रौिहट 1169101 145937 12.48 65140 327905 20149 214722 4649 20972 588397 65897 349737 165070 580704 72833 
२०१ मौलापरु नगरपातलका रौिहट 1162025 172249 14.82 9681 329196 20155 56768 100029 96539 602687 167140 318624 73574 559338 53030 
२०२ ईशनाथ नगरपातलका रौिहट 814237 165597 20.34 6136 313877 20541 77972 20544 3324 436258 242966 135733 -720 377979 64415 
२०३ कटहररर्ा नगरपातलका रौिहट 904654 178026 19.68 21016 342588 20366 87844 462 15615 466875 243868 183542 10369 437779 50112 
२०४ गरुडा नगरपातलका रौिहट 1424138 183874 12.91 137013 419202 20526 84339 21867 132934 678868 411819 267050 66401 745270 70611 
२०५ गढीमाई नगरपातलका रौिहट 943156 194341 20.61 0 324842 20371 75215 19695 19192 459315 289887 193954 0 483841 -24526 
२०६ गजुरा नगरपातलका रौिहट 1006884 118300 11.75 114553 363487 20551 15982 3088 116569 519677 277205 198573 11429 487207 147023 
२०७ चन्रपरु नगरपातलका रौिहट 1737277 194937 11.22 125039 573762 20987 201506 63060 30616 889931 467433 349913 30000 847346 167624 
२०८ गौर नगरपातलका रौिहट 1158843 119707 10.33 37897 121200 19510 75685 17221 339905 573521 380021 184753 20548 585322 26096 
२०९ देवाही गोनाही नगरपातलका रौिहट 1123416 89076 7.93 94818 327957 23420 63551 8251 93601 516780 210741 285358 110537 606636 4962 
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२१० र्िवुा तबजर्परु नगरपातलका रौिहट 1137856 177633 15.61 0 316998 20369 117322 20728 178134 653551 282686 201619 0 484305 169246 
२११ बृन्दावन नगरपातलका रौिहट 1433259 161298 11.25 8951 552017 26491 100299 45331 15586 739724 335301 337574 20660 693535 55140 
२१२ बौिीमाई नगरपातलका रौिहट 741853 92091 12.41 64185 259275 13437 77830 7222 10218 367982 192827 172150 8894 373871 58296 
२१३ मािव नारार्ण नगरपातलका रौिहट 853526 111878 13.11 29775 311029 20363 83287 0 15548 430227 205632 177616 40051 423299 36703 
२१४ तिलाठी कोईलाडी गाउँपातलका सप्तरी 1124985 74049 6.58 134004 308352 20156 62404 3371 137965 532248 409168 164708 18861 592737 73515 
२१५ कञ्चनरुप नगरपातलका सप्तरी 1710688 88586 5.18 255343 482590 20559 106479 22872 182301 814801 550575 345312 0 895887 174257 
२१६ तिरहिु गाउँपातलका सप्तरी 705577 61296 8.69 230006 234301 19941 49048 2351 85674 391315 253153 57062 4047 314262 307059 
२१७ खडक नगरपातलका सप्तरी 1542096 56018 3.63 142145 434560 20552 92743 12061 222838 782754 487712 251701 19929 759342 165557 
२१८ डाक्नेश्वरी नगरपातलका सप्तरी 1417891 44678 3.15 157114 449031 20350 86120 9967 194811 760279 504888 140635 12089 657612 259781 
२१९ बोदेबरसाइन नगरपातलका सप्तरी 1420749 81032 5.70 199016 397656 20368 79860 5834 173514 677232 449372 294145 0 743517 132731 
२२० राजतबराज नगरपातलका सप्तरी 1587997 93202 5.87 218650 522336 20983 98956 15329 147543 805147 580822 186675 15353 782850 240947 
२२१ शम्भनुाथ नगरपातलका सप्तरी 1128467 69874 6.19 42406 456502 20366 81920 4984 8058 571830 422150 134487 0 556637 57599 
२२२ सप्तकोशी नगरपातलका सप्तरी 922797 39877 4.32 113848 281752 19912 54550 9531 82577 448322 338730 135745 0 474475 87695 
२२३ सरुुङ्गा नगरपातलका सप्तरी 1480194 28544 1.93 159568 400426 20345 95828 10536 167553 694688 520770 248243 16493 785506 68750 
२२४ रुपनी गाउँपातलका सप्तरी 841185 19586 2.33 81684 297389 20156 62613 4794 86390 471342 304468 63073 2302 369843 183183 
२२५ महादेवा गाउँपातलका सप्तरी 857166 29734 3.47 27768 261122 20148 60310 3105 96225 440910 284929 121671 9656 416256 52422 
२२६ राजगढ गाउँपातलका सप्तरी 997579 77591 7.78 188487 217540 20158 61987 631 169012 469328 343360 184891 0 528251 129564 
२२७ तबष्णपुरु गाउँपातलका सप्तरी 872582 23732 2.72 93479 254185 19945 51414 1289 93786 420619 334464 102483 15016 451963 62135 

२२८ हनमुाननगर कंकातलनी 
नगरपातलका सप्तरी 1543590 66004 4.28 85414 386167 20560 94737 8556 247902 757922 491965 279003 14700 785668 57668 

२२९ अग्नीसाइर कृष्णासवरन 
गाउँपातलका सप्तरी 1051884 76500 7.27 107647 329860 20160 69337 7931 105340 532628 336503 182753 0 519256 121019 

२३० तछन्नमस्िा गाउँपातलका सप्तरी 558772 58339 10.44 189356 299997 15152 61958 381 8436 385924 172848 0 0 172848 402432 
२३१ बलान-र्वहलु गाउँपातलका सप्तरी 800125 52684 6.58 46601 321079 19945 49346 902 7458 398730 267889 133506 0 401395 43936 
२३२ ईश्वरपरु नगरपातलका सलािही 1700296 95246 5.60 415158 474387 12772 127320 14649 203668 832796 396438 268681 202381 867500 380454 
२३३ जलेश्वर नगरपातलका सलािही 1937784 169144 8.73 134961 526299 20761 90741 27888 265943 931632 405948 355175 245029 1006152 60441 
२३४ बागमिी नगरपातलका सलािही 1993994 222345 11.15 76126 335418 20321 95586 48088 515708 1015121 212516 254284 512073 978873 112374 
२३५ रामनगर गाउँपातलका सलािही 714676 96289 13.47 78956 188414 20168 64813 343 56346 330084 202865 124253 57474 384592 24448 
२३६ बसबररर्ा गाउँपातलका सलािही 862231 101386 11.76 96610 225789 19968 52749 4773 86978 390257 177231 220843 73900 471974 14893 
२३७ चक्रघट्टा गाउँपातलका सलािही 886161 48887 5.52 83258 280456 20163 66929 733 97798 466079 249540 75434 95108 420082 129255 
२३८ पसाि गाउँपातलका सलािही 527707 56386 10.69 68253 196650 19953 51995 5092 9590 283280 143950 96119 4358 244427 107106 
२३९ काूैडेना गाउँपातलका सलािही 815514 51911 6.37 35501 260254 17661 56474 1312 80909 416610 288705 107258 2941 398904 53207 
२४० िनकौल गाउँपातलका सलािही 694406 65591 9.45 87411 207204 19964 59357 2688 71100 360313 133836 127668 72589 334093 113631 
२४१ हररपवुाि नगरपातलका सलािही 1014116 172714 17.03 299014 270274 20374 75605 1040 107856 475149 237174 198361 103432 538967 235196 
२४२ कर्वलासी नगरपातलका सलािही 1232255 77268 6.27 128735 349733 20337 83648 3255 134270 591243 311383 189909 139720 641012 78966 
२४३ गोडैटा नगरपातलका सलािही 1435893 102172 7.12 99439 425608 20530 87095 7373 158296 698902 376672 212540 147779 736991 61350 
२४४ चन्रनगर गाउँपातलका सलािही 995076 65178 6.55 198865 271822 12169 70404 19443 134772 508610 191514 181955 112997 486466 221009 
२४५ हररवन नगरपातलका सलािही 1766201 41868 2.37 183998 458016 20328 103450 16788 257535 856117 340633 381600 187851 910084 130031 
२४६ हररपरु नगरपातलका सलािही 1122886 87201 7.77 139880 327068 13308 80456 3825 120641 545298 293960 156387 127241 577588 107590 
२४७ बरहथवा नगरपातलका सलािही 1733773 185615 10.71 178897 477976 20955 121978 41151 217252 879312 427749 215357 211355 854461 203748 
२४८ लालबन्दी नगरपातलका सलािही 1959430 60380 3.08 141042 564674 17786 128671 43193 227050 981374 117367 270240 590449 978056 144360 
२४९ मलंगवा नगरपातलका सलािही 1313609 140039 10.66 19219 386200 18539 88337 15118 172882 681076 345428 118802 168303 632533 67762 
२५० भगवानपरु गाउँपातलका तसरहा 749987 32766 4.37 117446 310497 19951 52205 1197 6644 390494 243469 115708 316 359493 148447 
२५१ औरही गाउँपातलका तसरहा 843123 120649 14.31 233599 227203 19950 55067 1024 95991 399235 218871 225017 0 443888 188946 
२५२ बररर्ारपट्टी गाउँपातलका तसरहा 871772 30823 3.54 119225 311389 20151 47638 714 135204 515096 182851 165021 8804 356676 277645 
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२५३ नरहा गाउँपातलका तसरहा 631023 143139 22.68 0 269281 19940 33561 0 3268 326050 94954 209138 881 304973 21077 
२५४ तबष्णपुरु गाउँपातलका तसरहा 596010 57604 9.66 10318 217401 19947 46184 2624 20233 306389 173066 103746 12809 289621 27086 
२५५ लक्ष्मीपरु पिारी गाउँपातलका तसरहा 1000349 124474 12.44 126701 288920 17154 56399 2741 93244 458458 233713 212917 95261 541891 43268 
२५६ लहान नगरपातलका तसरहा 1910775 258617 13.53 37651 657551 21395 139534 1350 137670 957500 310988 384664 257623 953275 41876 
२५७ गोलबजार नगरपातलका तसरहा 1747941 152987 8.75 129524 739036 20552 126952 16110 27189 929839 473021 316274 28807 818102 241261 
२५८ कजिन्हा नगरपातलका तसरहा 701772 75420 10.75 155086 251267 20162 0 78454 0 349883 185055 164568 2266 351889 153080 
२५९ तसरहा नगरपातलका तसरहा 2495637 190120 7.62 320638 664500 21204 133058 10414 340252 1169428 623971 519574 182664 1326209 163857 
२६० तमचैर्ा नगरपातलका तसरहा 1393717 77474 5.56 343368 399831 20555 102351 29982 132569 685288 169240 241159 298030 708429 320227 
२६१ सखुीपरु नगरपातलका तसरहा 947891 56448 5.96 56436 357205 20325 73298 5806 32955 489589 262219 177695 18388 458302 87723 
२६२ सखवुानान्कारकट्टी गाउँपातलका तसरहा 608698 47609 7.82 12692 245171 19950 42445 2120 14522 324208 154419 127475 2596 284490 52410 
२६३ अनिमा गाउँपातलका तसरहा 867199 39805 4.59 86204 254002 19952 52302 9301 116645 452202 228162 180220 6615 414997 123409 
२६४ कल्र्ाणपरु नगरपातलका तसरहा 994681 120470 12.11 184986 372492 20541 95726 6251 29699 524709 218317 246432 5223 469972 239723 
२६५ िनगढीमाई नगरपातलका तसरहा 1356963 187026 13.78 113220 397394 20560 95478 45222 143217 701871 119312 367081 168699 655092 159999 

 वाग्मिी प्रदेश  210972364 7338779 3.48 33585744 49258576 6853746 16845665 18370857 18945976 110274820 47529685 37798882 15368977 100697544 4316302
0 

२६६ काठमाडौँ महानगरपातलका काठमाडौँ 19775992 1067444 5.40 10227883 2096668 71696 101091 4991994 4947324 12208773 3441429 1367299 2758491 7567219 1486943
7 

२६७ बढुातनलकण्ठ नगरपातलका काठमाडौँ 3212936 68414 2.13 962906 597756 85003 274609 717513 168538 1843419 467645 778976 122896 1369517 1436808 
२६८ कीतििपरु नगरपातलका काठमाडौँ 1746000 175715 10.06 352482 541037 49813 105534 119626 103211 919221 447783 365367 13629 826779 444924 
२६९ चन्रातगरी नगरपातलका काठमाडौँ 3208806 75469 2.35 281229 616474 91441 484202 232988 223209 1648314 627822 712445 220225 1560492 369051 
२७० नागाजुिन नगरपातलका काठमाडौँ 2529915 46662 1.84 179533 432576 60449 380247 180328 338103 1391703 576918 561294 0 1138212 433024 
२७१ टोखा नगरपातलका काठमाडौँ 2216080 40525 1.83 648900 427570 39517 552360 41086 70585 1131118 372075 672345 40542 1084962 695056 
२७२ िारकेश्वर नगरपातलका काठमाडौँ 3174818 93831 2.96 886374 446949 31198 290352 630029 194717 1593245 612296 969277 0 1581573 898046 
२७३ कागशे्वरी मनोहरा नगरपातलका काठमाडौँ 2900055 59762 2.06 688094 511037 43665 469030 206218 135496 1365446 417825 996213 120571 1534609 518931 
२७४ गोकणेश्वर नगरपातलका काठमाडौँ 2968108 146978 4.95 670949 497993 55585 290959 394772 208587 1447896 619514 688122 212576 1520212 598633 
२७५ शङ्खरापरु नगरपातलका काठमाडौँ 1692447 45328 2.68 177183 318646 55903 73166 266858 148738 863311 414024 377822 37290 829136 211358 
२७६ दन्क्षणकाली नगरपातलका काठमाडौँ 1534598 65481 4.27 223928 326076 43982 215000 59699 138477 783234 387350 289835 74179 751364 255798 
२७७ ितुलखेल नगरपातलका काभ्रपेलाञ्चोक 1716104 33187 1.93 69288 415077 54781 153977 50879 208039 882753 502262 331089 0 833351 118690 
२७८ नमोबरु्द् नगरपातलका काभ्रपेलाञ्चोक 1267643 29317 2.31 64390 387549 73710 125949 15647 21713 624568 360963 268452 13660 643075 45883 
२७९ पनौिी नगरपातलका काभ्रपेलाञ्चोक 2158591 14591 0.68 318821 460902 57404 200070 354109 0 1072485 523302 559901 2903 1086106 305200 
२८० पाँचखाल नगरपातलका काभ्रपेलाञ्चोक 1660754 15993 0.96 27803 435402 69566 155726 41979 165527 868200 423711 301525 67318 792554 103449 
२८१ बनेपा नगरपातलका काभ्रपेलाञ्चोक 2297913 35130 1.53 450870 598365 58914 249890 86375 195594 1189138 547800 349980 210995 1108775 531233 
२८२ मण्डनदेउपरु नगरपातलका काभ्रपेलाञ्चोक 1766518 47819 2.71 217373 410894 133687 170176 27053 177574 919384 447226 381435 18473 847134 289623 
२८३ खानीखोला गाउँपातलका काभ्रपेलाञ्चोक 754594 14540 1.93 83384 244700 92540 52567 551 5520 395878 145715 213001 0 358716 120546 
२८४ चौंरीदेउराली गाउँपातलका काभ्रपेलाञ्चोक 1139417 11871 1.04 90525 339863 60760 75275 4174 117509 597581 376787 158662 6387 541836 146270 
२८५ िेमाल गाउँपातलका काभ्रपेलाञ्चोक 1068223 25569 2.39 76965 295714 44519 74871 11597 112236 538937 326327 193224 9735 529286 86616 
२८६ बेथानचोक गाउँपातलका काभ्रपेलाञ्चोक 921548 17273 1.87 93637 262720 24375 53749 59351 35073 435268 263603 222677 0 486280 42625 
२८७ भमु्ल ुगाउँपातलका काभ्रपेलाञ्चोक 1172800 17115 1.46 250213 298331 43904 163439 8692 100111 614477 327238 171129 59956 558323 306367 
२८८ महाभारि गाउँपातलका काभ्रपेलाञ्चोक 852711 39200 4.60 189628 309163 71030 75118 2521 9276 467108 185272 200331 0 385603 271133 
२८९ रोशी गाउँपातलका काभ्रपेलाञ्चोक 1222538 12473 1.02 32054 415905 60511 101548 44059 0 622023 320668 233757 46090 600515 53562 
२९० भरिपरु महानगरपातलका न्चिवन 11557609 64532 0.56 1520977 1640606 129738 684564 3266279 114011 5835198 2227761 1810552 1684098 5722411 1633764 
२९१ कातलका नगरपातलका न्चिवन 1846635 40518 2.19 308344 404602 45509 121595 39827 224267 835800 361976 520328 128531 1010835 133309 
२९२ खैरहनी नगरपातलका न्चिवन 2115440 44263 2.09 309686 407612 66127 183782 314995 80662 1053178 628650 376493 57119 1062262 300602 
२९३ माडी नगरपातलका न्चिवन 1928992 16119 0.84 108105 459612 65973 152550 104120 200836 983091 478459 229263 238179 945901 145295 
२९४ रत्ननगर नगरपातलका न्चिवन 1864868 57653 3.09 331082 589693 94257 247563 27221 50120 1008854 519178 336836 0 856014 483922 
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२९५ राप्ती नगरपातलका न्चिवन 2091209 27239 1.30 178458 799107 109466 32580 73102 24823 1039078 583906 391200 77025 1052131 165405 
२९६ इच्छाकामना गाउँपातलका न्चिवन 1500852 14118 0.94 106450 687430 56136 143531 75757 0 962854 337653 200345 0 537998 531306 
२९७ र्वग ुगाउँपातलका दोलखा 1036595 43494 4.20 20453 309547 37576 86624 11275 76494 521516 248677 188692 77710 515079 26890 
२९८ मेलङु गाउँपातलका दोलखा 1191210 48260 4.05 153650 367477 43275 58117 3130 94505 566504 269956 265001 89749 624706 95448 
२९९ वैिेश्वर गाउँपातलका दोलखा 1152688 72981 6.33 19786 338460 52312 67559 18493 99561 576385 277886 201413 97004 576303 19868 
३०० शैलङु गाउँपातलका दोलखा 1213818 26246 2.16 23887 360850 49278 78154 8488 117806 614576 270776 216602 111864 599242 39221 
३०१ न्जरी नगरपातलका दोलखा 996808 16783 1.68 59326 290253 44115 74413 18690 72042 499513 245964 186589 64742 497295 61544 
३०२ तभमेश्वर नगरपातलका दोलखा 2019310 96970 4.80 120050 557606 72720 127405 84992 172149 1014872 377206 427939 199293 1004438 130484 
३०३ कातलन्चोक गाउँपातलका दोलखा 1421319 27784 1.95 102360 436702 69713 77960 3407 121835 709617 382128 227615 101959 711702 100275 
३०४ गौररशंकर गाउँपातलका दोलखा 1028581 19320 1.88 4043 306234 52700 86240 6471 87662 539307 251795 151018 86461 489274 54076 
३०५ िामाकोशी गाउँपातलका दोलखा 1225072 10142 0.83 139521 356506 66791 64693 59273 100118 647381 320186 175855 81650 577691 209211 
३०६ खतनर्ाबास गाउँपातलका िाददङ 947409 31871 3.36 161824 208914 56238 44234 17242 120331 446959 230591 149753 120106 500450 108333 
३०७ गङ्गाजमनुा गाउँपातलका िाददङ 1183540 32864 2.78 78643 346305 58994 71300 5530 110231 592360 243655 237294 110231 591180 79823 
३०८ गजरुी गाउँपातलका िाददङ 1459148 127496 8.74 158561 350231 77037 117299 14131 134721 693419 342148 320274 103307 765729 86251 
३०९ ज्वालामखूी गाउँपातलका िाददङ 1203309 45750 3.80 50410 339952 76292 75782 5139 119017 616182 293582 173925 119620 587127 79465 
३१० िनुीबेंशी नगरपातलका िाददङ 1382602 93296 6.75 157168 359597 49761 139301 39695 79550 667904 338175 338425 38098 714698 110374 
३११ नीलकण्ठ नगरपातलका िाददङ 1937036 310044 16.01 356997 611380 53635 167460 25192 80279 937946 587100 377796 34194 999090 295853 
३१२ गल्छी गाउँपातलका िाददङ 1203681 95600 7.94 200221 342693 47709 93732 36610 109664 630408 279705 192585 100983 573273 257356 
३१३ तरपरुासनु्दरी गाउँपातलका िाददङ 1264096 69192 5.47 91478 372065 44894 75953 9768 140920 643600 315049 174592 130855 620496 114582 
३१४ थाके्र गाउँपातलका िाददङ 1684833 44343 2.63 362513 414969 46862 100758 107939 138036 808564 355975 364407 155887 876269 294808 
३१५ नेराविी डवजोङ गाउँपातलका िाददङ 976453 1219 0.12 125411 257786 89062 55464 17162 84049 503523 221798 178618 72514 472930 156004 
३१६ बेनीघाट रोराङ्ग गाउँपातलका िाददङ 1296570 21959 1.69 51259 428679 69400 117083 15925 20471 651558 402746 226200 16066 645012 57805 
३१७ रुवी भ्र्ाली गाउँपातलका िाददङ 635549 63664 10.02 38700 195535 37495 68555 634 0 302219 175687 147143 10500 333330 7589 
३१८ तसर्द्लेक गाउँपातलका िाददङ 1268817 52044 4.10 28491 382920 57832 82685 37188 123768 684393 276406 186116 121902 584424 128460 
३१९ बेलकोटगढी नगरपातलका नवुाकोट 1564502 85776 5.48 299884 451492 65141 77700 61118 141797 797248 408622 274741 83891 767254 329878 
३२० र्वदरु नगरपातलका नवुाकोट 2986654 25364 0.85 129160 609792 66284 201614 101937 508067 1487694 681045 545062 272853 1498960 117894 
३२१ ककनी गाउँपातलका नवुाकोट 1246824 20326 1.63 79822 326310 58053 95050 34996 106189 620598 339031 184265 102930 626226 74194 
३२२ र्कस्पाङ गाउँपातलका नवुाकोट 973759 51690 5.31 52350 239887 65750 54007 19034 130454 509132 181020 166025 117582 464627 96855 
३२३ िादीगाउँ गाउँपातलका नवुाकोट 979987 22404 2.29 2800 298925 45492 60403 682 139455 544957 242339 85505 107186 435030 112727 
३२४ िारकेश्वर गाउँपातलका नवुाकोट 898614 139593 15.53 57511 243820 56301 58402 3456 96719 458698 189606 167863 82447 439916 76293 
३२५ दपु्चेश्वर गाउँपातलका नवुाकोट 1048505 25812 2.46 39428 273275 57235 78503 12284 99537 520834 206763 227095 93813 527671 32591 
३२६ पञ्चकन्र्ा गाउँपातलका नवुाकोट 928259 18528 2.00 47524 247389 71120 63540 9285 93305 484639 220101 137453 86066 443620 88543 
३२७ म्र्गङ गाउँपातलका नवुाकोट 800177 19252 2.41 14728 227981 57696 60783 1555 76363 424378 171864 128973 74962 375799 63307 
३२८ तलख ुगाउँपातलका नवुाकोट 900672 33672 3.74 45399 252739 58337 44976 34393 93211 483656 209322 135233 72461 417016 112039 
३२९ न्शवपरुी गाउँपातलका नवुाकोट 1153829 15598 1.35 38206 334109 60500 83812 9050 118799 606270 268513 169701 109345 547559 96917 
३३० सूर्िगढी गाउँपातलका नवुाकोट 870966 62030 7.12 28056 247468 56229 65059 0 81524 450280 197969 143238 79479 420686 57650 
३३१ भक्तपरु नगरपातलका भक्तपरु 2949157 97629 3.31 237454 572106 65422 98632 0 804231 1540391 804934 465918 137914 1408766 369079 
३३२ चाँगनुारार्ण नगरपातलका भक्तपरु 2715680 74030 2.73 507449 505267 50342 502265 187813 172119 1417806 564225 655363 78286 1297874 627381 
३३३ मध्र्परु तथमी नगरपातलका भक्तपरु 1674454 16478 0.98 407435 398825 23082 245828 149212 0 816947 358549 498958 0 857507 366875 
३३४ सूर्िर्वनार्क नगरपातलका भक्तपरु 2798252 104031 3.72 533554 499941 62663 414582 279668 152037 1408891 426654 805707 157000 1389361 553084 
३३५ हेटौडा उप महानगरपातलका मकवानपरु 4952928 157070 3.17 1071790 1043327 83598 632542 219944 550573 2529984 993790 837971 591183 2422944 1178830 
३३६ थाहा नगरपातलका मकवानपरु 1577079 62525 3.96 216004 430817 68253 0 212756 36177 748003 442893 361283 24900 829076 134931 
३३७ इन्रसरोवर गाउँपातलका मकवानपरु 708364 35516 5.01 72931 203462 34760 27069 62200 27519 355010 193479 158619 1256 353354 74587 
३३८ कैलाश गाउँपातलका मकवानपरु 872593 46994 5.39 71335 290455 56994 28605 86929 1360 464343 209095 195832 3323 408250 127428 
३३९ बकैर्ा गाउँपातलका मकवानपरु 1493840 15268 1.02 40756 515908 67171 140067 16901 0 740047 445854 302380 5559 753793 27010 
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(8+9+10) 

12=  
(1+7-१1) 

३४० भीमरे्दी गाउँपातलका मकवानपरु 981570 46061 4.69 60325 308739 57501 130412 14901 28866 540419 263041 178110 0 441151 159593 
३४१ मकवानपरुगढी गाउँपातलका मकवानपरु 1159880 64496 5.56 39030 339439 61318 98247 20182 76562 595748 335291 228841 0 564132 70646 
३४२ मनहरी गाउँपातलका मकवानपरु 1597360 163696 10.25 224434 339531 69449 130325 156227 126190 821722 272357 326645 176636 775638 270518 
३४३ रान्क्सराङ्ग गाउँपातलका मकवानपरु 1170775 48678 4.16 71850 303352 67162 114087 11718 104087 600406 229873 214236 126260 570369 101887 
३४४ वाग्मिी गाउँपातलका मकवानपरु 1218107 28365 2.33 73663 337240 24654 113837 13266 106167 595164 386512 193795 42636 622943 45884 
३४५ उत्तरगर्ा गाउँपातलका रसवुा 571281 5520 0.97 25246 228744 32253 42588 5036 4291 312912 179616 76087 2666 258369 79789 
३४६ कातलका गाउँपातलका रसवुा 650930 13624 2.09 30031 252326 39917 41808 5663 17114 356828 202629 78808 12665 294102 92757 
३४७ गोसाईकुण्ड गाउँपातलका रसवुा 583337 10765 1.85 91003 172859 24296 76572 7502 6148 287377 142953 151154 1853 295960 82420 
३४८ नौकुण्ड गाउँपातलका रसवुा 791778 31575 3.99 36617 223984 42779 52873 2522 73349 395507 79064 73924 243283 396271 35853 
३४९ आमाछोददङमो गाउँपातलका रसवुा 473579 28344 5.99 28901 154449 42874 39324 24914 805 262366 112263 98929 21 211213 80054 
३५० मन्थली नगरपातलका रामेछाप 2076656 34360 1.65 264526 589785 74396 100894 16787 227163 1009025 505795 346193 215643 1067631 205920 
३५१ रामेछाप नगरपातलका रामेछाप 1705134 15160 0.89 51478 439850 41450 104632 3752 267039 856723 366670 218446 263295 848411 59790 
३५२ उमाकुण्ड गाउँपातलका रामेछाप 1074149 117366 10.93 30005 336773 48803 96231 2751 96431 580989 242052 147507 103601 493160 117834 
३५३ दोरम्बा गाउँपातलका रामेछाप 1321026 17432 1.32 140047 357863 58568 85224 4401 152760 658816 226746 202232 233232 662210 136653 
३५४ खाँडादेवी गाउँपातलका रामेछाप 1552793 92849 5.98 82580 436142 68164 99060 299 154786 758451 338027 326334 129981 794342 46689 
३५५ सनुापिी गाउँपातलका रामेछाप 944673 6785 0.72 78026 296331 33899 86711 907 67986 485834 237475 135741 85623 458839 105021 
३५६ तलख ुिामाकोशी गाउँपातलका रामेछाप 982722 41740 4.25 86340 330399 29366 96932 2032 75915 534644 267360 69099 111619 448078 172906 
३५७ गोकुलगङ्गा गाउँपातलका रामेछाप 1295441 44658 3.45 95219 367360 36666 142386 0 88676 635088 252066 326926 81361 660353 69954 
३५८ लतलिपरु महानगरपातलका लतलिपरु 6873554 554000 8.06 1787561 985385 57607 307885 2244144 346151 3941172 1116779 1750200 65403 2932382 2796351 
३५९ गोदावरी नगरपातलका लतलिपरु 3193353 139198 4.36 823011 610668 43649 608517 176089 330795 1769718 697383 498453 227799 1423635 1169094 
३६० महालक्ष्मी नगरपातलका लतलिपरु 1968662 55625 2.83 840019 456447 48720 573514 113327 0 1192008 339878 436776 0 776654 1255373 
३६१ कोन्ज्र्ोसोम गाउँपातलका लतलिपरु 656481 18565 2.83 53526 199267 22035 47489 14603 41799 325193 187163 101897 42228 331288 47431 
३६२ महाङ्काल गाउँपातलका लतलिपरु 720508 30969 4.30 11408 223354 37566 51560 2931 44295 359706 246359 72766 41677 360802 10312 
३६३ वाग्मिी गाउँपातलका लतलिपरु 850251 54488 6.41 50152 255873 45005 52981 11750 70486 436095 264611 81873 67672 414156 72091 

३६४ चौिारा साँगाचोकगढी 
नगरपातलका तसन्िपुाल्चोक 2766068 46425 1.68 227210 629971 55633 148470 396992 191108 1422174 685624 334635 323635 1343894 305490 

३६५ जगुल गाउँपातलका तसन्िपुाल्चोक 1201053 50634 4.22 174218 330377 61074 68386 28377 113547 601761 220761 230057 148474 599292 176687 
३६६ मेलम्ची नगरपातलका तसन्िपुाल्चोक 2636357 62681 2.38 358260 587755 67051 135152 234626 319996 1344580 583734 415049 292994 1291777 411063 
३६७ वाह्रर्वसे नगरपातलका तसन्िपुाल्चोक 1433175 55731 3.89 44591 382719 64910 96763 30256 124736 699384 358184 236455 139152 733791 10184 
३६८ इन्राविी गाउँपातलका तसन्िपुाल्चोक 1741863 26696 1.53 83113 438938 101821 94253 71716 136774 843502 375168 340673 182520 898361 28254 
३६९ तरपरुासन्दरी गाउँपातलका तसन्िपुाल्चोक 922362 17452 1.89 70554 266517 52646 58961 8412 77339 463875 214883 148688 94916 458487 75942 
३७० पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपातलका तसन्िपुाल्चोक 1522818 29695 1.95 80278 385386 123006 89978 7344 149985 755699 271729 289997 205393 767119 68858 
३७१ बलेर्ी गाउँपातलका तसन्िपुाल्चोक 960753 47934 4.99 47371 325929 58459 68205 8589 11670 472852 254828 179540 53533 487901 32322 
३७२ भोटेकोशी गाउँपातलका तसन्िपुाल्चोक 837293 10801 1.29 78040 220543 22518 143473 13787 80611 480932 187854 95312 73195 356361 202611 
३७३ तलसंख ुपाखर गाउँपातलका तसन्िपुाल्चोक 1015279 31940 3.15 38372 308670 49614 61800 3209 104547 527840 249296 99414 138729 487439 78773 
३७४ सनुकोशी गाउँपातलका तसन्िपुाल्चोक 1129641 35277 3.12 51385 330852 55339 65185 15894 86116 553386 302057 189723 84475 576255 28516 
३७५ हेलम्ब ुगाउँपातलका तसन्िपुाल्चोक 1188070 16781 1.41 74891 297647 32351 85043 10031 163904 588976 192147 224576 182371 599094 64773 
३७६ कमलामाई नगरपातलका तसन्िलुी 2272897 37185 1.64 193214 650447 43249 253785 71778 100270 1119529 699940 401865 51563 1153368 159375 
३७७ दिुौली नगरपातलका तसन्िलुी 2339086 19410 0.83 41532 547658 87672 201159 53404 286349 1176242 561958 323634 277252 1162844 54930 
३७८ गोलन्जोर गाउँपातलका तसन्िलुी 865871 7914 0.91 37383 271574 44666 87463 7867 14598 426168 304160 126027 9516 439703 23848 
३७९ घ्र्ाङखेल गाउँपातलका तसन्िलुी 568117 13173 2.32 99301 176282 36828 21263 5500 40845 280718 169782 110998 6619 287399 92620 
३८० िीनपाटन गाउँपातलका तसन्िलुी 1602410 98493 6.15 27173 466605 59917 117385 9099 140020 793026 445547 170334 193503 809384 10815 
३८१ र्र्क्कल गाउँपातलका तसन्िलुी 996825 49158 4.93 13934 346923 61797 77308 12171 18388 516587 307548 160570 12120 480238 50283 
३८२ मररण गाउँपातलका तसन्िलुी 1002994 26364 2.63 49830 309267 66208 97706 10267 35791 519239 354240 125046 4469 483755 85314 
३८३ सनुकोशी गाउँपातलका तसन्िलुी 906212 42006 4.64 32512 323326 28633 96219 7146 19040 474364 340068 87995 3785 431848 75028 
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३८४ हररहरपरुगढी गाउँपातलका तसन्िलुी 960967 3673 0.38 61742 291045 46984 64339 9702 69960 482030 222217 189110 67610 478937 64835 
 गण्डकी प्रदेश  103470053 2353132 2.27 8168172 33988885 1918636 6241062 3875716 6747903 52772202 28669524 14645703 7382624 50697851 10242523 

385 माछापछेु्र गाउँपातलका कास्की 1414290 21412 1.51 175563 488247 29123 80910 15563 91175 705018 393188 259024 57060 709272 171309 
386 रुपा गाउँपातलका कास्की 1037860 18324 1.77 85490 317373 22070 49538 10152 122790 521923 274946 119132 121859 515937 91476 
387 पोखरा महानगरपातलका कास्की 10214650 546065 5.35 676064 2092730 67388 611962 1620155 1122667 5514902 2152588 1535554 1011606 4699748 1491218 
388 अन्नपूणि गाउँपातलका कास्की 1325429 20419 1.54 82998 532305 19166 80078 22206 8277 662032 426696 235107 1594 663397 81633 
389 मादी गाउँपातलका कास्की 697511 8908 1.28 88443 328531 17161 8112 22363 0 376167 240150 75696 5498 321344 143266 
390 पालङुटार नगरपातलका गोरखा 1718772 32660 1.90 94089 682870 26929 104065 56367 18004 888235 611057 216498 2982 830537 151787 
391 बारपाक सतुलकोट गाउँपातलका गोरखा 1384260 21765 1.57 93555 567513 34336 78779 7335 21720 709683 428143 232282 14152 674577 128661 
392 अन्जरकोट गाउँपातलका गोरखा 825159 6699 0.81 137393 310868 19733 57790 3181 5643 397215 281609 140257 6078 427944 106664 
393 शर्हद लखन गाउँपातलका गोरखा 1328939 13021 0.98 122790 527157 22128 79856 11451 42688 683280 474073 153849 17737 645659 160411 
394 तसरानचोक गाउँपातलका गोरखा 1111999 22895 2.06 229494 424195 11809 68358 5052 15509 524923 454714 126576 5786 587076 167341 
395 चमुनवु्री गाउँपातलका गोरखा 534419 10765 2.01 89133 193707 18169 56062 2028 5891 275857 163116 93563 1883 258562 106428 
396 िाचे गाउँपातलका गोरखा 760105 26213 3.45 981 287592 38044 64088 2541 16906 409171 248774 88444 13716 350934 59218 
397 भीमसेनथापा गाउँपातलका गोरखा 1134752 21756 1.92 163013 444814 15091 64376 5829 34814 564924 398338 153960 17530 569828 158109 
398 आरुघाट गाउँपातलका गोरखा 1153608 15382 1.33 117173 473865 21999 71431 5970 16015 589280 373959 183235 7134 564328 142125 
399 गण्डकी गाउँपातलका गोरखा 1204973 18453 1.53 98433 517062 25003 69684 16210 28450 656409 388502 141232 18830 548564 206278 
400 गोरखा नगरपातलका गोरखा 2077679 29525 1.42 199988 770664 26270 118502 109392 43613 1068441 665980 329477 13781 1009238 259191 
401 व्र्ास नगरपातलका िनहुँ 2350655 117247 4.99 162591 790933 23035 144631 143375 82475 1184449 741947 415491 8768 1166206 180834 
402 आबँखैुरेनी गाउँपातलका िनहुँ 967767 20354 2.10 146182 279356 21228 57408 81104 53730 492826 251213 160818 62910 474941 164067 
403 बन्न्दपरु गाउँपातलका िनहुँ 653435 17544 2.68 121225 137216 20538 80203 14032 74271 326260 228604 14074 84497 327175 120310 
404 भान ुनगरपातलका िनहुँ 1650078 44187 2.68 150231 544489 15322 106980 30089 186263 883143 455593 131347 179995 766935 266439 
405 शकु्लागण्डकी नगरपातलका िनहुँ 2098959 59693 2.84 407043 490589 18528 111515 167601 153731 941964 476689 384523 295783 1156995 192012 
406 ऋर्षङ गाउँपातलका िनहुँ 1157994 25673 2.22 86423 342077 18532 74020 8505 105128 548262 234687 201475 173570 609732 24953 
407 न्घररङ गाउँपातलका िनहुँ 691931 10856 1.57 67857 239882 22163 58340 9638 21893 351916 201933 126800 11282 340015 79758 
408 देवघाट गाउँपातलका िनहुँ 869880 17667 2.03 44706 274722 26032 57250 16327 66504 440835 243150 97761 88134 429045 56496 
409 म्र्ाग्दे गाउँपातलका िनहुँ 1099781 4558 0.41 125960 272497 26853 64512 52013 139694 555569 286209 234270 23733 544212 137317 
410 तभमाद नगरपातलका िनहुँ 1221770 6315 0.52 102869 377551 24621 92115 17169 112244 623700 337729 179489 80852 598070 128499 

411 बतुलङटार गाउँपातलका नवलपरासी (बदािघाट 
पूवि) 732367 13314 1.82 128896 271833 14401 67644 3929 15765 373572 250209 99529 9057 358795 143673 

412 कावासोिी नगरपातलका 
नवलपरासी (बदािघाट 

पूवि) 2349963 12815 0.55 269049 876325 23988 152656 138425 45637 1237031 633299 446474 33159 1112932 393148 

413 गैंडाकोट नगरपातलका 
नवलपरासी (बदािघाट 

पूवि) 2029832 50467 2.49 198694 714765 29773 158185 130301 25955 1058979 673114 277617 20122 970853 286820 

414 देवचलुी नगरपातलका 
नवलपरासी (बदािघाट 

पूवि) 1842240 24435 1.33 99957 703766 25248 89820 77998 81817 978649 643574 172700 47317 863591 215015 

415 मध्र्र्वन्द ुनगरपातलका 
नवलपरासी (बदािघाट 

पूवि) 1923316 20631 1.07 159034 649252 25085 181465 77238 69157 1002197 576881 281968 62270 921119 240112 

416 तबनर्ी तरवेणी गाउँपातलका 
नवलपरासी (बदािघाट 

पूवि) 1312127 42100 3.21 97564 420626 12923 141742 46233 25360 646884 417743 229794 17706 665243 79205 

417 बौदीकाली गाउँपातलका 
नवलपरासी (बदािघाट 

पूवि) 662474 9533 1.44 51096 263637 17192 57257 10916 7804 356806 219835 80457 5376 305668 102234 

418 हपु्सेकोट गाउँपातलका 
नवलपरासी (बदािघाट 

पूवि) 986748 9680 0.98 80448 338976 28095 81043 18146 29339 495599 320361 158825 11963 491149 84898 

419 कुमा नगरपातलका पविि 1786212 55222 3.09 58512 536021 22174 126206 22233 194721 901355 756273 116960 11624 884857 75010 
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420 जलजला गाउँपातलका पविि 872126 8092 0.93 29771 319191 17758 58546 17220 18768 431483 288219 115787 36637 440643 20611 
421 पैरंू् गाउँपातलका पविि 727590 22487 3.09 82602 270769 19300 47789 7136 13655 358649 199338 136567 33036 368941 72310 
422 महान्शला गाउँपातलका पविि 791600 9730 1.23 26436 261436 25967 35986 3178 76555 403122 188497 99519 100462 388478 41080 
423 मोदी गाउँपातलका पविि 1192115 31077 2.61 44503 476430 23470 79365 4283 16650 600198 358617 122684 110616 591917 52784 
424 र्लेवास नगरपातलका पविि 1632676 24943 1.53 43271 573638 24795 66885 15111 135414 815843 482562 218972 115299 816833 42281 
425 र्वहादी गाउँपातलका पविि 732284 19057 2.60 59773 293348 20336 47245 1932 0 362861 207137 109920 52366 369423 53211 
426 बागलङु नगरपातलका बागलङु 2003593 26626 1.33 73185 549935 18822 136673 51082 290248 1046760 479836 250048 226949 956833 163112 
427 गल्कोट नगरपातलका बागलङु 1401025 24521 1.75 10586 474561 17310 89696 16136 116022 713725 370888 175802 140610 687300 37011 
428 जैतमनी नगरपातलका बागलङु 1549163 20131 1.30 52207 494625 17283 81710 10922 193783 798323 494824 202142 53874 750840 99690 
429 ढोरपाटन नगरपातलका बागलङु 1012260 15369 1.52 9221 246113 12376 80992 12440 159628 511549 92864 128070 279777 500711 20059 
430 काठेखोला गाउँपातलका बागलङु 1188248 41562 3.50 17263 432023 25472 67445 3580 79517 608037 328584 145701 105926 580211 45089 
431 तनसीखोला गाउँपातलका बागलङु 878218 21911 2.49 68055 352902 24845 75167 5203 1438 459555 57352 100472 260839 418663 108947 
432 वतडगाड गाउँपातलका बागलङु 1163774 14704 1.26 67607 429093 22348 85617 9504 48252 594814 367170 131350 70440 568960 93461 
433 िाराखोला गाउँपातलका बागलङु 818578 19634 2.40 12873 243591 37104 46890 4515 75631 407731 74494 136392 199961 410847 9757 
434 वरेङ गाउँपातलका बागलङु 813443 14055 1.73 29125 275678 14577 48194 2969 70220 411638 207804 122733 71268 401805 38958 
435 िमानखोला गाउँपातलका बागलङु 629400 11235 1.79 14722 192538 27635 45029 2644 48320 316166 60032 67555 185647 313234 17654 
436 चामे गाउँपातलका मनाङ 447843 29078 6.49 79101 150398 27229 30216 3624 29886 241353 80385 108785 17320 206490 113964 
437 नापाि भतूम गाउँपातलका मनाङ 287308 728 0.25 51563 80702 30712 29485 2373 8097 151369 42914 87728 5297 135939 66993 
438 मनाङ र्ङस्र्ाङ गाउँपातलका मनाङ 428973 11229 2.62 65963 144743 0 32410 2551 46802 226506 133178 58926 10363 202467 90002 
439 नासोँ गाउँपातलका मनाङ 558326 5034 0.90 51626 181146 22150 33662 2492 44511 283961 156358 81661 36346 274365 61222 
440 लोमन्थाङ गाउँपातलका मसु्िाङ 518301 1330 0.26 117915 167082 27245 31360 1404 31297 258388 111248 99667 48998 259913 116390 
441 वारागङु मनु्क्तके्षर गाउँपातलका मसु्िाङ 523241 15458 2.95 96915 177843 31797 32202 2367 38135 282344 122447 80708 37742 240897 138362 
442 घरपझोङ गाउँपातलका मसु्िाङ 779027 18200 2.34 56847 280079 25206 31151 8299 53309 398044 32197 19304 329482 380983 73908 
443 थासाङ गाउँपातलका मसु्िाङ 649984 20613 3.17 72723 243186 19127 31963 3239 28961 326476 122901 147800 52807 323508 75691 

444 लो-घेकर दामोदरकुण्ड 
गाउँपातलका मसु्िाङ 493656 2410 0.49 52939 152273 22066 31916 891 20304 227450 72431 134334 59441 266206 14183 

445 बेनी नगरपातलका म्र्ाग्दी 1215390 13952 1.15 74530 465466 21995 76683 25644 16536 606324 409788 180025 19253 609066 71788 
446 अन्नपूणि गाउँपातलका म्र्ाग्दी 890257 6483 0.73 88027 295691 17141 63421 2188 85377 463818 226559 114503 85377 426439 125406 
447 िवलातगरी गाउँपातलका म्र्ाग्दी 1131765 8334 0.74 436792 270001 26760 66381 1150 4683 368975 622831 133744 6215 762790 42977 
448 मातलका गाउँपातलका म्र्ाग्दी 798040 13991 1.75 62319 301592 23130 2595 63556 29944 420817 209557 153105 14561 377223 105913 
449 मंगला गाउँपातलका म्र्ाग्दी 845581 4048 0.48 29538 322676 29861 5316 7060 52899 417812 223983 181443 22343 427769 19581 
450 रघगंुगा गाउँपातलका म्र्ाग्दी 769065 3627 0.47 45827 291744 19697 66095 4114 18137 399787 248771 106009 14498 369278 76336 
451 बेसीशहर नगरपातलका लमजङु 1160496 27064 2.33 64691 395266 19062 0 149695 29625 593648 360986 190645 15217 566848 91491 
452 मध्र्नेपाल नगरपातलका लमजङु 1030568 37723 3.66 62418 19876 7799 0 83186 404423 515284 357847 145858 11579 515284 62418 
453 दूिपोखरी गाउँपातलका लमजङु 515652 9268 1.80 50108 187209 21227 40406 2834 5618 257294 161497 92880 3981 258358 49044 
454 राइिनास नगरपातलका लमजङु 986303 32764 3.32 51279 385707 14778 0 68296 26550 495331 323015 148499 19458 490972 55638 
455 सनु्दरबजार नगरपातलका लमजङु 1170104 37864 3.24 117360 397431 22072 57294 8901 112329 598027 378097 185609 8371 572077 143310 
456 दोदी गाउँपातलका लमजङु 1162692 22143 1.90 69078 320702 17177 72566 3850 170019 584314 374603 126860 76915 578378 75014 
457 मस्र्ािङदी गाउँपातलका लमजङु 730003 38847 5.32 7035 334335 12192 9553 4696 9355 370131 205701 142883 11288 359872 17294 
458 क्होलासोथार गाउँपातलका लमजङु 580194 10840 1.87 13594 212393 22926 45663 1885 14130 296997 195404 76636 11157 283197 27394 
459 गल्र्ाङ नगरपातलका स्र्ाङजा 1791463 54128 3.02 57624 563501 32379 84864 18090 207231 906065 454401 213732 217265 885398 78291 
460 अजुिनचौपारी गाउँपातलका स्र्ाङजा 777654 17605 2.26 107345 263401 12061 48655 6018 75893 406028 196550 103853 71223 371626 141747 
461 भीरकोट नगरपातलका स्र्ाङजा 1182347 13236 1.12 35838 370449 20642 65406 20712 122345 599554 276923 115801 190069 582793 52599 
462 वातलङ नगरपातलका स्र्ाङजा 1971153 23971 1.22 57120 679989 18790 114545 52401 187772 1053497 494844 260039 162773 917656 192961 
463 हररनास गाउँपातलका स्र्ाङजा 833657 6304 0.76 60468 249776 23573 54939 3660 77982 409930 216018 86211 121498 423727 46671 
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464 आतँिखोला गाउँपातलका स्र्ाङजा 1058752 13255 1.25 28429 346404 33066 42304 72490 59046 553310 280366 139447 85629 505442 76297 
465 कालीगण्डकी गाउँपातलका स्र्ाङजा 1177498 5315 0.45 87215 456822 37109 104060 7266 10599 615856 356965 184207 20470 561642 141429 
466 रे्दीखोला गाउँपातलका स्र्ाङजा 912525 22391 2.45 77174 326392 20879 40791 11592 65580 465234 270176 157633 19482 447291 95117 
467 तबरुवा गाउँपातलका स्र्ाङजा 979130 21902 2.24 61296 307105 22917 55779 6773 106242 498816 241648 99479 139187 480314 79798 
468 चापकोट नगरपातलका स्र्ाङजा 1355965 35152 2.59 51378 411467 23687 77664 32000 112215 657033 404778 171087 123067 698932 9479 
469 पिुलीबजार नगरपातलका स्र्ाङजा 2039113 47158 2.31 71960 866161 12636 101905 41497 12320 1034519 121063 158630 724901 1004594 101885 

 लनु्म्वनी प्रदेश  161813247 4397644 2.72 11582667 46759904 5353869 11674206 4007793 14351301 82147073 38421767 25466649 15777758 79666174 14063566 
470 भतुमकास्थान नगरपातलका अघािखाँची 1458309 26671 1.83 25151 445374 63846 86995 5495 145607 747317 431442 220461 59089 710992 61476 
471 न्शिगंगा नगरपातलका अघािखाँची 1792406 22877 1.28 54323 671711 48522 126972 26313 36787 910305 456795 204676 220630 882101 82527 
472 सन्न्िखकि  नगरपातलका अघािखाँची 2010997 39657 1.97 72406 872053 76597 29999 1104 40539 1020292 342947 379116 268642 990705 101993 
473 छरदेव गाउँपातलका अघािखाँची 1020763 8036 0.79 31062 393328 24861 8769 8416 111293 546667 276325 141331 56440 474096 103633 
474 पान्णनी गाउँपातलका अघािखाँची 1462535 11220 0.77 63929 564632 41101 77465 10379 21045 714622 381341 200452 166120 747913 30638 
475 मालारानी गाउँपातलका अघािखाँची 1184765 42566 3.59 12472 508281 56661 2500 6387 25206 599035 376149 188357 21224 585730 25777 
476 कर्पलवस्ि ुनगरपातलका कर्पलवस्ि ु 2310492 69030 2.99 394702 585432 54642 182403 35373 342181 1200031 500185 372396 237880 1110461 484272 
477 कृष्णनगर नगरपातलका कर्पलवस्ि ु 1735318 56770 3.27 232322 372258 50573 126751 34185 186323 770090 402983 298797 263448 965228 37184 
478 बाणगंगा नगरपातलका कर्पलवस्ि ु 2527518 116208 4.60 64157 675090 58128 221374 44817 316366 1315775 506890 406461 298392 1211743 168189 
479 बदु्दभमुी नगरपातलका कर्पलवस्ि ु 1991285 52201 2.62 167981 545131 57737 146945 53175 212094 1015082 398176 307365 270662 976203 206860 
480 महाराजग जं नगरपातलका कर्पलवस्ि ु 1811665 168365 9.29 215257 448192 42869 114760 20908 183354 810083 415128 371228 215226 1001582 23758 
481 न्शवराज नगरपातलका कर्पलवस्ि ु 2140741 19555 0.91 316976 564945 48292 231534 33885 188309 1066965 544877 291418 237481 1073776 310165 
482 मार्ादेवी गाउँपातलका कर्पलवस्ि ु 1317670 179506 13.62 235783 382310 48503 101298 13446 30440 575997 440303 202669 98701 741673 70107 
483 र्शोिरा गाउँपातलका कर्पलवस्ि ु 1230595 23483 1.91 199494 336956 39392 83726 9073 130159 599306 347773 168232 115284 631289 167511 
484 र्वजर्नगर गाउँपातलका कर्पलवस्ि ु 1339733 34139 2.55 68567 432878 48632 38176 21136 118057 658879 355666 186891 138297 680854 46592 
485 शदु्दोिन गाउँपातलका कर्पलवस्ि ु 1269680 15517 1.22 105991 312113 41300 109601 14089 153861 630964 285399 153264 200053 638716 98239 
486 चन्रकोट गाउँपातलका गलु्मी 1155648 63904 5.53 14608 338351 50564 66492 18526 111565 585498 280780 142908 146462 570150 29956 
487 इस्मा गाउँपातलका गलु्मी 987133 26447 2.68 48852 398287 36157 64042 9431 24722 532639 308417 136338 9739 454494 126997 
488 मतुसकोट नगरपातलका गलु्मी 1683150 17014 1.01 11257 499712 45069 89312 9520 201349 844962 351092 227734 259362 838188 18031 
489 गलु्मीदरबार गाउँपातलका गलु्मी 888517 7122 0.80 46825 312134 43137 60999 6074 28311 450655 277459 154695 5708 437862 59618 
490 रेसङु्गा नगरपातलका गलु्मी 1335278 12426 0.93 40205 412382 58037 87839 15102 125519 698879 351958 176800 107641 636399 102685 
491 कालीगण्डकी गाउँपातलका गलु्मी 1063277 62859 5.91 15633 309699 39949 61260 4258 116712 531878 361356 135341 34702 531399 16112 
492 छरकोट गाउँपातलका गलु्मी 1123834 5178 0.46 78424 362920 45380 62145 5421 95376 571242 266194 106456 179942 552592 97074 
493 िकुोट गाउँपातलका गलु्मी 1283956 26693 2.08 20511 405598 43390 72875 4241 124443 650547 333727 126388 173294 633409 37649 
494 मदाने गाउँपातलका गलु्मी 1110075 3746 0.34 25092 331270 41273 61475 3503 151203 588724 236339 135618 149394 521351 92465 
495 मातलका गाउँपातलका गलु्मी 1138276 8138 0.71 19645 354430 47607 65811 3031 99418 570297 284743 144191 139045 567979 21963 
496 रुरुके्षर गाउँपातलका गलु्मी 1119549 39464 3.52 64150 371877 45721 69005 15299 90755 592657 335805 141488 49599 526892 129915 
497 सत्र्विी गाउँपातलका गलु्मी 1260124 42110 3.34 29506 350022 51748 92332 13579 127295 634976 312354 157667 155127 625148 39334 
498 बँगलाचलुी गाउँपातलका दाङ 1291603 39163 3.03 20601 348393 40732 99255 19550 150545 658475 387767 206910 38451 633128 45948 
499 घोराही उप महानगरपातलका दाङ 4025018 137438 3.41 521290 1004353 90058 414396 122452 550092 2181351 1072827 731168 39672 1843667 858974 
500 िलु्सीपरु उप महानगरपातलका दाङ 4095109 173658 4.24 279028 1007043 84910 227054 256537 423749 1999293 953785 605246 536785 2095816 182505 
501 शान्न्िनगर गाउँपातलका दाङ 1221580 34242 2.80 42975 322896 53594 68908 12560 155540 613498 334554 228000 45528 608082 48391 
502 लमही नगरपातलका दाङ 1600656 75067 4.69 263080 502118 62150 169497 46083 73626 853474 299783 276818 170581 747182 369372 
503 गढवा गाउँपातलका दाङ 1558659 82386 5.29 238192 365686 44385 105347 68213 168953 752584 351129 214550 240396 806075 184701 
504 दँगीशरणा गाउँपातलका दाङ 975171 20215 2.07 85894 254545 49429 61961 9252 117428 492615 216824 160651 105081 482556 95953 
505 बबइि गाउँपातलका दाङ 1010131 41755 4.13 59087 324533 41132 78029 15083 41700 500477 266251 168990 74413 509654 49910 
506 राजपरु गाउँपातलका दाङ 938565 59803 6.37 127201 301899 44529 90769 10037 41887 489121 227508 144479 77457 449444 166878 
507 राप्ती गाउँपातलका दाङ 1183636 53771 4.54 80301 356464 44202 117708 18282 64982 601638 286813 216537 78648 581998 99941 
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508 ससु्िा गाउँपातलका नवलपरासी (बदािघाट 
ससु्िा पन् चम)  1171675 49547 4.23 155074 308383 79576 90602 8190 114457 601208 209175 200327 160965 570467 185815 

509 बदिघाट नगरपातलका 
नवलपरासी (बदािघाट 
ससु्िा पन् चम)  2241709 24195 1.08 193575 558108 50730 169983 38986 284089 1101896 587278 461735 90800 1139813 155658 

510 रामग्राम नगरपातलका 
नवलपरासी (बदािघाट 
ससु्िा पन् चम)  2019260 32933 1.63 372397 534054 47275 166048 51358 167957 966692 568844 322834 160890 1052568 286521 

511 प्रिापपरु गाउँपातलका 
नवलपरासी (बदािघाट 
ससु्िा पन् चम)  1597747 20891 1.31 276009 499273 31518 100487 8403 130554 770235 369429 173415 284668 827512 218732 

512 सनुवल नगरपातलका 
नवलपरासी (बदािघाट 
ससु्िा पन् चम)  2336372 74804 3.20 222858 661034 57675 182360 111626 266451 1279146 532986 368421 155819 1057226 444778 

513 पान्ल्हनन्दन गाउँपातलका 
नवलपरासी (बदािघाट 
ससु्िा पन् चम)  1261955 24310 1.93 61787 326582 40456 79166 53533 150595 650332 370396 171270 69957 611623 100496 

514 सरावल गाउँपातलका 
नवलपरासी (बदािघाट 
ससु्िा पन् चम)  1076611 30883 2.87 110478 343020 42574 94116 9772 54038 543520 232613 189707 110771 533091 120907 

515 िानसेन नगरपातलका पाल्पा 1985132 72455 3.65 210409 620879 66218 113461 55344 153823 1009725 263140 440462 271805 975407 244727 
516 रामपरु नगरपातलका पाल्पा 1557868 20412 1.31 72922 477752 71292 90032 28074 128260 795410 415533 168179 178746 762458 105874 
517 रैनादेवी छहरा गाउँपातलका पाल्पा 1367028 19481 1.43 20763 444864 45007 80863 8937 107785 687456 343359 156296 179917 679572 28647 
518 तिनाउ गाउँपातलका पाल्पा 1055171 50583 4.79 24907 355128 46529 94199 40874 26835 563565 191478 229698 70430 491606 96866 
519 बगनासकाली गाउँपातलका पाल्पा 1098531 19567 1.78 44509 347586 39428 70200 5170 97626 560010 294696 108081 135744 538521 65998 
520 तनन्स्द गाउँपातलका पाल्पा 1187488 39634 3.34 97511 357093 44909 122079 20563 66266 610910 313980 144438 118160 576578 131843 
521 पवुिखोला गाउँपातलका पाल्पा 1048574 13696 1.31 49019 317225 48399 63507 3522 94728 527381 277168 115269 128756 521193 55207 
522 माथागढी गाउँपातलका पाल्पा 1170693 26773 2.29 23014 381445 41106 85792 13948 91878 614169 238970 137799 179755 556524 80659 
523 रम्भा गाउँपातलका पाल्पा 1130804 59800 5.29 42532 308299 46887 62619 7120 139246 564171 320055 125322 121256 566633 40070 
524 ररन्लदकोट गाउँपातलका पाल्पा 1317154 30637 2.33 47630 397798 74982 69334 6515 128216 676845 274498 242102 123709 640309 84166 
525 प्र्ठुान नगरपातलका प्रू्ठान 1572695 1237 0.08 74432 469394 52644 101863 30880 141020 795801 413711 341125 22058 776894 93339 
526 स्वगिद्वारी नगरपातलका प्रू्ठान 1082378 26606 2.46 48822 376945 52375 89695 12682 45547 577244 294908 192719 17507 505134 120932 
527 ऐराविी गाउँपातलका प्रू्ठान 894399 19542 2.18 72380 327210 37168 69691 4810 16316 455195 267280 91656 80268 439204 88371 
528 गौमखुी गाउँपातलका प्रू्ठान 1037053 1421 0.14 30073 311880 40799 74692 6759 84647 518777 243613 155013 119650 518276 30574 
529 न्झमरुक गाउँपातलका प्रू्ठान 991118 1305 0.13 13871 363049 41722 75079 4892 22556 507298 258630 179494 45696 483820 37349 
530 नौबर्हनी गाउँपातलका प्रू्ठान 1151163 390 0.03 40850 357654 41139 88046 4753 96042 587634 254645 196498 112386 563529 64955 
531 मल्लरानी गाउँपातलका प्रू्ठान 750064 0 0.00 23250 263189 37149 58586 5190 14580 378694 232221 91773 47376 371370 30574 
532 माण्डवी गाउँपातलका प्रू्ठान 876068 1769 0.20 34584 262891 47898 60970 6920 56076 434755 218461 129336 93516 441313 28026 
533 सरुमारानी गाउँपातलका प्रू्ठान 869201 0 0.00 26340 267426 41349 64041 9421 59864 442101 224370 113816 88914 427100 41341 
534 बढैर्ािाल गाउँपातलका बददिर्ा 1551544 88360 5.69 43266 480618 50133 99387 29844 156532 816514 478482 247181 9367 735030 124750 
535 गेरुवा गाउँपातलका बददिर्ा 1074609 87678 8.16 51459 371635 37359 68162 17015 107779 601950 217704 162433 92522 472659 180750 
536 गलुररर्ा नगरपातलका बददिर्ा 2104186 64460 3.06 113589 564058 50924 291969 63737 105226 1075914 490125 273979 264168 1028272 161231 
537 ठाकुरबाबा नगरपातलका बददिर्ा 1308218 35599 2.72 112908 431847 50493 94531 43690 66124 686685 348149 218557 54827 621533 178060 
538 बाँसगढी नगरपातलका बददिर्ा 1791396 29373 1.64 119782 477820 52453 119403 21984 226971 898631 376997 283914 231854 892765 125648 
539 बारबददिर्ा नगरपातलका बददिर्ा 2049987 32802 1.60 129131 551142 51298 134584 55210 255618 1047852 681610 256193 64332 1002135 174848 
540 मिवुन नगरपातलका बददिर्ा 1607028 44237 2.75 118409 434489 50778 114140 23553 177511 800471 350002 233930 222625 806557 112323 
541 राजापरु नगरपातलका बददिर्ा 1695681 21665 1.28 92458 634527 54690 119036 66240 4946 879439 380292 242168 193782 816242 155655 
542 नेपालगजँ उप महानगरपातलका बाँके 4563532 56923 1.25 375037 893139 89224 338002 140151 851215 2311731 775946 637642 838213 2251801 434967 
543 राप्तीसोनारी गाउँपातलका बाँके 1893897 69912 3.69 106359 432631 31312 167046 81577 218329 930895 577496 292263 93243 963002 74252 
544 कोहलपरु नगरपातलका बाँके 2394847 88745 3.71 129443 610183 68939 134467 224530 192527 1230646 471172 453686 239343 1164201 195888 
545 खजरुा गाउँपातलका बाँके 2071657 58233 2.81 121159 531134 94316 93028 19439 293200 1031117 462410 276157 301973 1040540 111736 
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546 जानकी गाउँपातलका बाँके 831315 51550 6.20 111801 274746 33018 63177 18987 36134 426062 209760 182853 12640 405253 132610 
547 डडुवुा गाउँपातलका बाँके 1336944 58474 4.37 151738 335803 37588 119839 3374 153460 650064 296125 202953 187802 686880 114922 
548 बैजनाथ गाउँपातलका बाँके 1716763 50595 2.95 152666 475291 42334 111975 63557 198846 892003 331796 277449 215515 824760 219909 
549 नरैनापरु गाउँपातलका बाँके 1056226 19632 1.86 7033 276448 34995 94228 20747 108658 535076 379877 135251 6022 521150 20959 
550 पथु उत्तरगगँा गाउँपातलका रुकुम 1069474 31312 2.93 7825 333091 34211 74144 9333 87545 538324 264959 135103 131088 531150 14999 
551 भमेू गाउँपातलका रुकुम 1149259 10077 0.88 37345 360614 37201 68587 5642 101820 573864 258622 183837 132936 575395 35814 
552 तसस्ने गाउँपातलका रुकुम 1049759 11412 1.09 68586 387557 39417 64551 8726 20884 521135 291633 195097 41894 528624 61097 
553 बटुवल उप महानगरपातलका रुपन्देही 4353476 118907 2.73 486358 844554 124362 346230 526474 518633 2360253 716282 896450 380491 1993223 853388 
554 तिलोत्तमा नगरपातलका रुपन्देही 3065984 72042 2.35 302463 765986 72066 356207 263920 135531 1593710 549342 799021 123911 1472274 423899 
555 देवदह नगरपातलका रुपन्देही 1732480 24019 1.39 167336 508453 50535 164506 65764 102965 892223 385480 280996 173781 840257 219302 
556 लनु्म्बनी सांस्कृतिक नगरपातलका रुपन्देही 1417489 7668 0.54 219516 532391 50958 149590 9709 38852 781500 345178 190723 100088 635989 365027 
557 तसर्द्ाथिनगर नगरपातलका रुपन्देही 2164539 25522 1.18 272937 569979 48428 174881 126456 102070 1021814 419561 341267 381897 1142725 152026 
558 सैनामैना नगरपातलका रुपन्देही 2457073 9806 0.40 185216 578190 73668 157403 102078 328936 1240275 534877 387876 294045 1216798 208693 
559 ओमसतिर्ा गाउँपातलका रुपन्देही 919492 10436 1.13 60799 271986 41113 68804 17835 57163 456901 222140 163012 77439 462591 55109 
560 कन्चन गाउँपातलका रुपन्देही 1357487 28289 2.08 138522 390465 47165 62202 28010 151807 679649 317277 226187 134374 677838 140333 
561 कोटहीमाइि गाउँपातलका रुपन्देही 1071418 11684 1.09 16427 308734 42906 82192 4847 119649 558328 219762 126871 166457 513090 61665 
562 गैडहवा गाउँपातलका रुपन्देही 1418069 27830 1.96 41273 374612 51293 98691 43260 144694 712550 288822 249727 166970 705519 48304 
563 मचिवारी गाउँपातलका रुपन्देही 906669 69964 7.72 70929 312443 27835 77417 4414 25234 447343 210581 168398 80347 459326 58946 
564 मार्ादेवी गाउँपातलका रुपन्देही 1425855 33612 2.36 88210 353531 42592 98464 80768 143118 718473 257686 275011 174685 707382 99301 
565 रोर्हणी गाउँपातलका रुपन्देही 986731 18241 1.85 101177 344703 37570 93861 13558 15100 504792 305151 122037 54751 481939 124030 
566 सम्मरीमाइि गाउँपातलका रुपन्देही 1096875 33021 3.01 96201 333926 41366 77785 3481 94772 551330 198641 181514 165390 545545 101986 
567 तसर्ारी गाउँपातलका रुपन्देही 1676155 19967 1.19 76823 398548 48760 79738 98173 213113 838332 300867 317135 219821 837823 77332 
568 सरु्द्ोिन गाउँपातलका रुपन्देही 1076015 21108 1.96 103330 344061 45416 92806 52410 13114 547807 255372 189776 83060 528208 122929 
569 रोल्पा नगरपातलका रोल्पा 1313811 28658 2.18 64884 399482 47239 94978 13819 116392 671910 403621 227966 10314 641901 94893 
570 तरवेणी गाउँपातलका रोल्पा 1054451 12224 1.16 48433 338989 39444 77785 10550 75292 542060 286790 159613 65988 512391 78102 
571 सतुनलस्मतृि  गाउँपातलका रोल्पा 1097059 15385 1.40 15880 407758 36277 81402 5868 21307 552612 285106 155144 104197 544447 24045 
572 पररवििन गाउँपातलका रोल्पा 955179 44612 4.67 13845 290820 36393 66405 4599 85067 483284 173753 176867 121275 471895 25234 
573 माडी गाउँपातलका रोल्पा 802111 14007 1.75 11650 234949 37072 59764 5900 71766 409451 212709 95118 84833 392660 28441 
574 थबाङ गाउँपातलका रोल्पा 807045 43062 5.34 32514 258040 37619 46751 4275 63640 410325 147360 166889 82471 396720 46119 
575 रुन्टीगढी गाउँपातलका रोल्पा 1168169 44460 3.81 57545 350914 42887 102725 7377 82860 586763 280100 193773 107533 581406 62902 
576 लङुग्री गाउँपातलका रोल्पा 918510 33114 3.61 27234 269640 39740 69151 3382 83537 465450 203428 146975 102657 453060 39624 
577 गंगादेव गाउँपातलका रोल्पा 945700 114150 12.07 14935 307607 40101 71477 6278 48778 474241 237619 142123 91717 471459 17717 
578 सनुछहरी गाउँपातलका रोल्पा 807755 23546 2.91 35310 228913 38768 59445 4795 68343 400264 249824 116662 41005 407491 28083 

 कणािली प्रदेश  86804209 3483519 4.01 3966030 26554708 2716221 4636395 616332 9150514 43674170 21624105 12601220 8904714 43130039 4510161 
579 सान्नी रीवेणी गाउँपातलका कातलकोट 983783 26922 2.74 60751 298720 21533 47323 512 110765 478853 324683 57619 122628 504930 34674 
580 शभु कालीका  गाउँपातलका कातलकोट 1034342 20103 1.94 14409 306251 19076 47829 899 145934 519989 310558 203795 0 514353 20045 
581 रास्कोट नगरपातलका कातलकोट 1453991 20514 1.41 17333 364766 35971 47876 1865 286677 737155 258163 187719 270954 716836 37652 
582 महावै गाउँपातलका कातलकोट 758950 43773 5.77 22866 218236 23231 42122 70 87228 370887 200843 82000 105220 388063 5690 
583 पलिा गाउँपातलका कातलकोट 976908 37524 3.84 6887 272399 33170 56292 436 125325 487622 142496 302700 44090 489286 5223 
584 खाडाचक्र नगरपातलका कातलकोट 1188773 5270 0.44 59101 371757 20048 60248 5384 127362 584799 398707 87225 118042 603974 39926 
585 पचालझरना गाउँपातलका कातलकोट 1016150 49465 4.87 16237 299261 20156 47918 607 134906 502848 264665 119420 129217 513302 5783 
586 तिलागरु्ा नगरपातलका कातलकोट 987221 23218 2.35 59020 357132 42296 58325 1348 13464 472565 383175 102679 28802 514656 16929 
587 नरहरीनाथ गाउँपातलका कातलकोट 1403366 21260 1.51 45482 395837 31395 55931 4493 208030 695686 326821 169467 211392 707680 33488 
588 छेडागाड नगरपातलका जाजरकोट 1571043 32344 2.06 99312 477167 25047 93753 11140 147177 754284 454271 210123 152365 816759 36837 
589 भेरी नगरपातलका जाजरकोट 1622740 22711 1.40 61800 541112 38471 87802 14344 113631 795360 423936 178287 225157 827380 29780 
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590 नलगाड नगरपातलका जाजरकोट 1293703 86721 6.70 59909 424852 44090 81898 7593 95658 654091 274726 245396 119490 639612 74388 
591 जतुनचादे गाउँपातलका जाजरकोट 1205539 42621 3.54 63125 390662 30730 74128 1417 83402 580339 298662 184166 142372 625200 18264 
592 कुसे गाउँपातलका जाजरकोट 915220 75035 8.20 12450 290219 20886 63550 1331 78245 454231 265168 11807 184014 460989 5692 
593 बारेकोट गाउँपातलका जाजरकोट 1041137 15114 1.45 48407 314755 28098 70651 2782 104798 521084 246793 174175 99085 520053 49438 
594 तसवालर् गाउँपातलका जाजरकोट 907700 40551 4.47 37628 303685 28356 52041 1583 61288 446953 247969 126598 86180 460747 23834 
595 पािारासी गाउँपातलका जमु्ला 919279 54371 5.91 82390 268738 20065 65153 1286 91631 446873 283272 188424 710 472406 56857 
596 र्हमा गाउँपातलका जमु्ला 789292 67820 8.59 21422 282309 16057 41960 1325 72059 413710 204585 100822 70175 375582 59550 
597 चन्दननाथ नगरपातलका जमु्ला 1324070 70946 5.36 98092 385699 27867 51014 8043 145259 617882 303359 195877 206952 706188 9786 
598 गठुीचौर गाउँपातलका जमु्ला 745618 31328 4.20 48938 201833 34981 47469 2712 64121 351116 168527 128673 97302 394502 5552 
599 कनकासनु्दरी गाउँपातलका जमु्ला 842217 40478 4.81 67200 294820 20265 47707 1835 86730 451357 233749 83708 73403 390860 127697 
600 िािोपानी गाउँपातलका जमु्ला 944367 54505 5.77 78443 301249 16938 64853 4476 100022 487538 229662 127464 99703 456829 109152 
601 तिला गाउँपातलका जमु्ला 1045497 30879 2.95 94981 310315 33255 50990 1359 132923 528842 262294 131497 122864 516655 107168 
602 तसंजा गाउँपातलका जमु्ला 999090 36481 3.65 35590 277574 23394 46048 1510 195144 543670 197442 160326 97652 455420 123840 
603 ठुतलभेरी नगरपातलका डोल्पा 1015829 46939 4.62 17319 359601 36563 35398 3039 66284 500885 242001 201253 71690 514944 3260 
604 डोल्पा वरु्द् गाउँपातलका डोल्पा 352263 43689 12.40 66535 141966 12553 29949 331 15246 200045 81469 56811 13938 152218 114362 
605 काइके गाउँपातलका डोल्पा 621839 6840 1.10 19290 183164 27956 29864 67 68194 309245 144203 165797 2594 312594 15941 
606 छाकाि िाङसोङ गाउँपातलका डोल्पा 444702 13595 3.06 29190 176790 20948 29806 576 3253 231373 109358 103763 208 213329 47234 
607 जगदलु्ला गाउँपातलका डोल्पा 624211 7344 1.18 14761 204761 23037 29894 1279 51959 310930 170644 139832 2805 313281 12410 
608 मडु्केचलुा गाउँपातलका डोल्पा 601454 59950 9.97 24608 246233 21387 34801 4628 3919 310968 155458 107716 27312 290486 45090 
609 शे र्ोक्सणु्डो गाउँपातलका डोल्पा 611154 12232 2.00 23814 185635 25907 35492 1368 69583 317985 113660 148460 31049 293169 48630 
610 आठर्वस नगरपातलका दैलेख 1296103 217778 16.80 104859 376210 22943 78467 2250 241734 721604 265195 127981 181323 574499 251964 
611 ठाँटीकाि गाउँपातलका दैलेख 911087 50151 5.50 49895 273575 23896 55432 1424 102923 457250 203899 127112 122826 453837 53308 
612 भैरवी गाउँपातलका दैलेख 1034379 53332 5.16 58365 313060 35780 60774 4104 134873 548591 218723 135258 131807 485788 121168 
613 भगवतिमाइ गाउँपातलका दैलेख 1220501 22734 1.86 36867 466587 69975 59569 2787 18873 617791 262393 217194 123123 602710 51948 
614 दलु्ल ुनगरपातलका दैलेख 1723259 55161 3.20 83284 519196 44589 94598 4012 202186 864581 450528 180465 227685 858678 89187 
615 नारार्ण नगरपातलका दैलेख 1424273 28199 1.98 64671 411916 40617 68207 10886 173995 705621 444538 274114 0 718652 51640 
616 गरुास गाउँपातलका दैलेख 1208844 136834 11.32 263 379307 33929 66717 7369 118533 605855 374735 226877 1377 602989 3129 
617 डङु्गेश्वर गाउँपातलका दैलेख 915112 15350 1.68 3009 300317 20057 49373 1067 98030 468844 225506 117143 103619 446268 25585 
618 चामणु्डा र्वन्रासैनी नगरपातलका दैलेख 1237628 55379 4.47 14383 379209 33012 66151 3391 144770 626533 282960 212817 115318 611095 29821 
619 नौमलेु गाउँपातलका दैलेख 1147074 57859 5.04 42165 351221 29524 66820 1400 118816 567781 307913 177575 93805 579293 30653 
620 महाव ुगाउँपातलका दैलेख 791238 39647 5.01 17183 306570 32211 57427 2946 486 399640 260936 130662 0 391598 25225 
621 छार्ानाथ रारा नगरपातलका मगु ु 1413662 96723 6.84 107346 461464 28006 72690 7394 131742 701296 371487 317163 23716 712366 96276 
622 मगुमु कामािरोङ गाउँपातलका मगु ु 761992 17058 2.24 46572 222904 25295 43580 1060 83019 375858 249886 104568 31680 386134 36296 
623 खत्र्ाड गाउँपातलका मगु ु 1231908 94225 7.65 17517 396185 32476 59953 1348 134055 624017 313208 163738 130945 607891 33643 
624 सोरु गाउँपातलका मगु ु 1121879 127512 11.37 29804 311557 60654 53767 619 120511 547108 205564 248776 120431 574771 2141 
625 चौरजहारी नगरपातलका रुकुम पन्िम भाग 1798511 31501 1.75 37821 462289 101193 67633 32490 239137 902742 319920 384386 191463 895769 44794 
626 मतुसकोट नगरपातलका रुकुम पन्िम भाग 1502928 4584 0.31 54749 582616 62936 79494 16409 28718 770173 411975 219709 101071 732755 92167 
627 बाँर्र्कोट गाउँपातलका रुकुम पन्िम भाग 909815 6175 0.68 9978 318499 79743 60569 5388 27794 491993 256905 101417 59500 417822 84149 
628 तरवेणी गाउँपातलका रुकुम पन्िम भाग 1172128 14553 1.24 54724 371468 34206 54977 6301 102449 569401 269414 161428 171885 602727 21398 
629 आठतबसकोट नगरपातलका रुकुम पन्िम भाग 1813111 36678 2.02 42854 467139 64568 98881 40147 257824 928559 540530 322090 21932 884552 86861 
630 सानीभेरी गाउँपातलका रुकुम पन्िम भाग 1144668 11611 1.01 27587 347639 22152 64724 9334 137998 581847 310403 102705 149713 562821 46613 
631 वनगाड नगरपातलका सल्र्ान 1198649 35918 3.00 111643 382744 38427 95029 7912 100811 624923 270927 149260 153539 573726 162840 
632 तरवेणी गाउँपातलका सल्र्ान 819206 34530 4.22 16711 280437 19758 51717 6110 70369 428391 274456 87915 28444 390815 54287 
633 बागचौर नगरपातलका सल्र्ान 1498982 61185 4.08 174227 471498 23611 84354 9983 170204 759650 369146 158866 211320 739332 194545 
634 कपरुकोट गाउँपातलका सल्र्ान 865432 20385 2.36 41918 241708 28769 55332 4061 102710 432580 191538 114490 126824 432852 41646 
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635 सारदा नगरपातलका सल्र्ान 1345506 15457 1.15 63658 450846 35361 89297 9676 90291 675471 300966 148270 220799 670035 69094 
636 दामाि गाउँपातलका सल्र्ान 840694 28716 3.42 41077 320529 30835 55417 3606 8207 418594 217676 192581 11843 422100 37571 
637 कालीमाटी गाउँपातलका सल्र्ान 1145799 42675 3.72 116631 337396 23720 77657 19677 81548 539998 296476 181164 128161 605801 50828 
638 कुमाख गाउँपातलका सल्र्ान 1069465 41172 3.85 56365 340105 20586 70336 3962 121607 556596 246596 119267 147006 512869 100092 
639 छरेश्वरी गाउँपातलका सल्र्ान 1000933 37330 3.73 60066 321192 18741 61243 6837 95563 503576 260735 121604 115018 497357 66285 
640 तसर्द् कुमाख गाउँपातलका सल्र्ान 632916 18312 2.89 47574 229956 17396 36896 3381 46046 333675 162887 63813 72541 299241 82008 
641 गभुािकोट नगरपातलका सखेुि 1733127 90213 5.21 87692 497820 36149 106195 20543 210381 871088 382593 249327 230119 862039 96741 
642 बराहिाल गाउँपातलका सखेुि 1195485 23326 1.95 104935 349621 65436 4564 2669 177831 600121 293653 135227 166484 595364 109692 
643 बीरेन्रनगर नगरपातलका सखेुि 3354444 109084 3.25 358778 791684 116430 144624 209721 456759 1719218 811455 391270 432501 1635226 442770 
644 न्चङ्गाड गाउँपातलका सखेुि 821806 18749 2.28 18698 255648 35418 56871 2058 63846 413841 216286 100928 90751 407965 24574 
645 तसम्िा गाउँपातलका सखेुि 1264259 47221 3.74 20363 367935 34810 75843 6401 145040 630029 306003 163536 164691 634230 16162 
646 चौकुने गाउँपातलका सखेुि 1359251 46447 3.42 43740 375996 58230 80129 1902 166589 682846 252949 242071 181385 676405 50181 
647 पञ्चपरुी नगरपातलका सखेुि 1686940 25373 1.50 69461 418285 79856 80052 6274 243837 828304 278174 290448 290014 858636 39129 
648 भेररगंगा नगरपातलका सखेुि 1434007 89452 6.24 85047 438269 20010 10458 24601 233106 726444 358041 147143 202379 707563 103928 
649 लेकवेशी नगरपातलका सखेुि 1605679 72797 4.53 45653 453942 50424 112389 9455 195220 821430 396971 175713 211565 784249 82834 
650 अदानचलुी गाउँपातलका हमु्ला 711633 87129 12.24 19556 200292 44487 34991 282 73205 353257 239018 91805 27553 358376 14437 
651 तसमकोट गाउँपातलका हमु्ला 1073603 29082 2.71 5356 342953 36061 54170 1598 102861 537643 267852 166929 101179 535960 7039 
652 िाजाकोट गाउँपातलका हमु्ला 884374 36809 4.16 2627 187030 32497 31647 363 192566 444103 165320 51846 223105 440271 6459 
653 चंखेली गाउँपातलका हमु्ला 622393 14981 2.41 1605 192008 25822 38279 625 57658 314392 169968 82600 55433 308001 7996 
654 खापुिनाथ गाउँपातलका हमु्ला 897355 12818 1.43 23877 283409 47324 40768 1723 81018 454242 185840 168639 88634 443113 35006 
655 नाम्खा गाउँपातलका हमु्ला 815979 1403 0.17 31099 249279 21500 34826 1148 86761 393514 201432 109377 111656 422465 2148 
656 सकेगाड गाउँपातलका हमु्ला 904744 129368 14.30 6487 307700 33074 45423 0 67797 453994 239210 160354 51186 450750 9731 

 सदूुरपन् चम प्रदेश  109453006 3069832 2.80 5248810 36943978 2598030 6972911 1428780 7255191 55198890 30987594 16143125 7123397 54254116 6193584 
657 रामारोशन गाउँपातलका अछाम 1392178 40192 2.89 22822 548254 64030 75076 2903 9053 699316 477554 215308 0 692862 29276 
658 मेल्लेख गाउँपातलका अछाम 1119895 26587 2.37 26273 447764 34442 71003 3421 6680 563310 382806 173779 0 556585 32998 
659 बान्नीगढी जर्गढ गाउँपातलका अछाम 810469 11737 1.45 31492 335360 17047 50935 3061 2232 408635 316001 85833 0 401834 38293 
660 िमुािखाद गाउँपातलका अछाम 1251892 34499 2.76 52385 515061 33541 76075 2046 4387 631110 417920 202862 0 620782 62713 
661 ढकारी गाउँपातलका अछाम 1074142 11870 1.11 65373 395207 29772 70409 4430 24166 523984 480577 69581 0 550158 39199 
662 चौरपाटी गाउँपातलका अछाम 1240526 22216 1.79 0 498022 38978 76812 9486 7087 630385 405118 205023 0 610141 20244 
663 साँरे्बगर नगरपातलका अछाम 1383459 56236 4.06 34993 543459 56537 83356 16509 1942 701803 533648 148008 0 681656 55140 
664 मंगलसेन नगरपातलका अछाम 1469548 32647 2.22 64945 586340 28854 90148 7797 17279 730418 536346 202784 0 739130 56233 
665 पंचदेवल र्वनार्क नगरपातलका अछाम 1239823 38729 3.12 62398 494634 23833 75368 4544 11686 610065 474157 155601 0 629758 42705 
666 कमलबजार नगरपातलका अछाम 1274014 20232 1.59 23704 514870 33634 67837 4216 27279 647836 411149 215029 0 626178 45362 
667 लालझाडी गाउँपातलका कंचनपरु 850266 5856 0.69 57545 303438 34753 61597 10431 19290 429509 249761 170996 0 420757 66297 
668 बेलडाँडी गाउँपातलका कंचनपरु 802847 4887 0.61 37748 240528 24414 52313 7339 78240 402834 187244 99568 113201 400013 40569 
669 शकु्लार्ाँटा नगरपातलका कंचनपरु 1403961 12958 0.92 25167 540825 21715 102357 27790 48790 741477 381251 281233 0 662484 104160 
670 दोिारा चाँदनी नगरपातलका कंचनपरु 1317798 31235 2.37 89071 355618 37928 75168 132391 54326 655431 287426 187963 186978 662367 82135 
671 तभमदत्त नगरपातलका कंचनपरु 3367305 102410 3.04 214856 783771 46861 154880 216916 468036 1670464 666698 526500 503643 1696841 188479 
672 बेलौरी नगरपातलका कंचनपरु 1479567 39856 2.69 101852 548064 29043 101547 25917 38206 742777 523319 213471 0 736790 107839 
673 कृष्णपरु नगरपातलका कंचनपरु 1551602 52368 3.38 171895 578742 22829 117891 25282 57577 802321 532432 216849 0 749281 224935 
674 पनुवािस नगरपातलका कंचनपरु 1595332 23581 1.48 210132 587088 40082 103486 28272 45468 804396 575016 215920 0 790936 223592 
675 बेदकोट नगरपातलका कंचनपरु 1465767 38363 2.62 183708 444656 11420 119978 12846 169725 758625 536751 170391 0 707142 235191 
676 मोहन्र्ाल गाउँपातलका कैलाली 1113350 40849 3.67 38077 345563 35793 84356 2473 83897 552082 274242 171116 115910 561268 28891 
677 बदिगोररर्ा गाउँपातलका कैलाली 1069805 25545 2.39 57549 304090 37841 74293 16731 124254 557209 245723 106422 160451 512596 102162 
678 जोन्शपरु गाउँपातलका कैलाली 1071462 18675 1.74 130493 284992 25516 74207 15188 107485 507388 272795 174507 116772 564074 73807 
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679 जानकी गाउँपातलका कैलाली 1466062 25704 1.75 128690 404606 22377 108827 10388 157414 703612 376783 197359 188308 762450 69852 
680 चरेु गाउँपातलका कैलाली 966701 35659 3.69 85664 376223 16285 76831 4926 9592 483857 324700 158144 0 482844 86677 
681 कैलारी गाउँपातलका कैलाली 1452170 32083 2.21 42116 522703 31337 108473 42260 35167 739940 515077 197153 0 712230 69826 
682 लन्म्कचहुा नगरपातलका कैलाली 2561517 56318 2.20 82680 702197 47179 173120 111326 238350 1272172 531072 410554 347719 1289345 65507 
683 भजनी नगरपातलका कैलाली 1549251 57288 3.70 105588 414903 35402 113623 24306 226293 814527 315027 179294 240403 734724 185391 
684 र्टकापरु नगरपातलका कैलाली 2023067 60671 3.00 220500 502272 37598 159780 51381 302799 1053830 417923 241254 310060 969237 305093 
685 घोडाघोडी नगरपातलका कैलाली 2139864 157936 7.38 193367 831286 46987 195084 29411 43444 1146212 650413 343239 0 993652 345927 
686 गौरीगंगा नगरपातलका कैलाली 1821228 41912 2.30 97215 668813 37347 147006 32353 44205 929724 629960 261544 0 891504 135435 
687 गोदावरी नगरपातलका कैलाली 2536761 69274 2.73 239405 882169 32153 209891 81104 108743 1314060 893065 329636 0 1222701 330764 
688 िनगढी उप महानगरपातलका कैलाली 4173643 105165 2.52 194379 1338449 71146 416496 200070 103639 2129800 1292498 751345 0 2043843 280336 
689 भागेश्वर गाउँपातलका डँडेलिरुा 940762 15358 1.63 37125 328518 17603 54330 4374 57909 462734 273730 125560 78738 478028 21831 
690 नवदगुाि गाउँपातलका डँडेलिरुा 1100551 3757 0.34 10157 338787 20575 60910 4102 128670 553044 283535 134270 129702 547507 15694 
691 गन्र्ापिरुा गाउँपातलका डँडेलिरुा 830562 4939 0.59 -3085 273441 15383 51964 5991 75250 422029 281390 116925 10218 408533 10411 
692 आतलिाल गाउँपातलका डँडेलिरुा 1113286 21881 1.97 7420 377204 41034 65784 6209 70926 561157 260720 197050 94359 552129 16448 
693 अजर्मेरु गाउँपातलका डँडेलिरुा 1218472 5858 0.48 23893 441411 23697 56070 5246 81365 607789 341973 217064 51646 610683 20999 
694 परशरुाम नगरपातलका डँडेलिरुा 1617876 6651 0.41 18747 563999 28812 93967 20591 113509 820878 349992 309112 137894 796998 42627 
695 अमरगढी नगरपातलका डँडेलिरुा 1364559 26328 1.93 71148 445893 32506 68786 17301 119256 683742 277721 238043 165053 680817 74073 
696 सार्ल गाउँपातलका डोटी 835841 8263 0.99 46943 307910 26563 61479 7336 5746 409034 172070 178149 76588 426807 29170 
697 बोगटान रु्न्ड्सल गाउँपातलका डोटी 870355 8209 0.94 41954 325306 25095 65918 2460 11251 430030 233638 149078 57609 440325 31659 
698 बतडकेदार गाउँपातलका डोटी 771023 31900 4.14 11467 302328 12753 58692 2100 5351 381224 214192 149353 26254 389799 2892 
699 परु्विचौकी गाउँपातलका डोटी 846555 16269 1.92 545 316666 35476 66602 4351 8276 431371 254516 97930 62738 415184 16732 
700 जोरार्ल गाउँपातलका डोटी 1160110 21463 1.85 32167 392198 21178 74603 2668 122627 613274 309400 159876 77560 546836 98605 
701 के.आइ.तसं गाउँपातलका डोटी 942895 6871 0.73 30515 278883 18571 64123 3875 102787 468239 214743 146284 113629 474656 24098 
702 आदशि गाउँपातलका डोटी 1011693 9773 0.97 51432 288576 23480 69916 2714 124790 509476 244153 89647 168417 502217 58691 
703 न्शखर नगरपातलका डोटी 1481150 37277 2.52 59562 465724 14365 91047 11763 158044 740943 392295 168148 179764 740207 60298 
704 ददपार्ल तसलगढी नगरपातलका डोटी 1301596 13862 1.07 77556 402817 28290 86732 11156 129051 658046 316949 156936 169665 643550 92052 
705 व्र्ास गाउँपातलका दाच ुिला 844358 30902 3.66 24576 272409 32072 55356 2851 65742 428430 220330 118834 76764 415928 37078 
706 लेकम गाउँपातलका दाच ुिला 1033862 20403 1.97 73982 349058 20606 47641 2917 95398 515620 265777 134195 118270 518242 71360 
707 मातलकाजुिन गाउँपातलका दाच ुिला 1010278 46995 4.65 78913 364733 33543 49266 1232 61003 509777 318618 94489 87394 500501 88189 
708 मामाि गाउँपातलका दाच ुिला 1082274 17799 1.64 19986 362758 29462 56273 6371 88475 543339 281080 174123 83732 538935 24390 
709 नौगाड गाउँपातलका दाच ुिला 1026807 7101 0.69 2594 363306 29283 57045 4741 62317 516692 276808 169201 64106 510115 9171 
710 दहुुँ गाउँपातलका दाच ुिला 853099 16215 1.90 47662 268298 30599 38902 4476 74831 417106 233341 126613 76039 435993 28775 
711 अर्पर्हमाल गाउँपातलका दाच ुिला 768535 18180 2.37 6293 280295 26129 40932 2714 38125 388195 177945 143150 59245 380340 14148 
712 माहाकाली नगरपातलका दाच ुिला 1382768 56942 4.12 70051 479545 31013 61284 10435 92379 674656 342767 207083 158262 708112 36595 
713 शैल्र्न्शखर नगरपातलका दाच ुिला 1182238 79382 6.71 17840 431383 24804 65187 4596 68903 594873 387734 119986 79645 587365 25348 
714 सूमाि गाउँपातलका बझाङ 613588 16395 2.67 8321 196115 18821 44029 515 59269 318749 181087 96659 17093 294839 32231 
715 र्वत्थडन्चर गाउँपातलका बझाङ 999725 13352 1.34 24017 318342 18898 53607 2787 104431 498065 270523 121376 109761 501660 20422 
716 मष्टा गाउँपातलका बझाङ 918852 13619 1.48 4358 304144 36301 51863 947 67794 461049 196722 177951 83130 457803 7604 
717 दगुािथली गाउँपातलका बझाङ 764115 4894 0.64 49207 241560 25334 43225 3315 74092 387526 190057 114234 72298 376589 60144 
718 थलारा गाउँपातलका बझाङ 1133863 14719 1.30 37255 405217 20379 56460 1659 76747 560462 280531 186461 106409 573401 24316 
719 छर्वसपातथभेरा गाउँपातलका बझाङ 1049067 18978 1.81 19644 374540 17894 53495 1181 80081 527191 335906 168844 17126 521876 24959 
720 िलकोट गाउँपातलका बझाङ 925137 50238 5.43 21081 324427 28605 48371 1388 62803 465594 213263 194296 51984 459543 27132 
721 खप्तडछान्ना गाउँपातलका बझाङ 986213 36363 3.69 5336 346636 25644 53097 684 72503 498564 275881 129066 82702 487649 16251 
722 केदारस्र्ु ँगाउँपातलका बझाङ 1135649 1124 0.10 37407 376106 27468 62648 1908 90539 558669 366467 123926 86587 576980 19096 
723 साईपाल गाउँपातलका बझाङ 460096 24990 5.43 5908 158334 23131 31310 773 14859 228407 121838 94708 15143 231689 2626 
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724 जर्पृ् वी नगरपातलका बझाङ 1305579 76586 5.87 73030 459259 35294 67303 19676 96785 678317 337806 170762 118694 627262 124085 
725 बुंगल नगरपातलका बझाङ 1592562 118740 7.46 75428 494719 27223 102333 1650 165592 791517 466150 213107 121788 801045 65900 
726 र्हमाली गाउँपातलका बाजरुा 834777 24289 2.91 43832 252517 29807 52613 5070 69639 409646 140801 188674 95656 425131 28347 
727 स्वातमकातििक खापर गाउँपातलका बाजरुा 877559 63089 7.19 19446 300752 28813 43046 9894 61980 444485 215194 161739 56141 433074 30857 
728 जगन्नाथ गाउँपातलका बाजरुा 717424 59010 8.23 8281 230830 29385 41776 969 65366 368326 133955 144014 71129 349098 27509 
729 खप्तड  छेडेदह गाउँपातलका बाजरुा 1121268 25796 2.30 56351 385659 35537 59264 1686 86465 568611 256381 171072 125204 552657 72305 
730 गौमलु गाउँपातलका बाजरुा 885993 15172 1.71 43803 307066 17561 43134 1011 57769 426541 250692 131326 77434 459452 10892 
731 बरु्ढनन्दा नगरपातलका बाजरुा 1067184 31177 2.92 22564 348534 28758 63973 2671 103682 547618 236941 163893 118732 519566 50616 
732 बरु्ढगंगा नगरपातलका बाजरुा 1242240 46309 3.73 141595 411279 37659 58479 2037 125854 635308 339203 162717 105012 606932 169971 
733 बतडमातलका नगरपातलका बाजरुा 1073837 30878 2.88 42567 354277 34771 61706 8717 84460 543931 223085 206277 100544 529906 56592 
734 तरवेणी नगरपातलका बाजरुा 1075848 35528 3.30 112634 343017 19394 61490 899 84170 508970 278064 200030 88784 566878 54726 
735 सनुिर्ा गाउँपातलका बैिडी 1005934 63030 6.27 39454 362179 32724 57651 2371 65208 520133 391934 91066 2801 485801 73786 
736 तसगास गाउँपातलका बैिडी 1071645 77342 7.22 50000 378717 24952 74644 978 65843 545134 334565 191827 119 526511 68623 
737 न्शवनाथ गाउँपातलका बैिडी 896216 20431 2.28 100395 314413 29274 51887 2393 16563 414530 211485 168709 101492 481686 33239 
738 पन्चेश्वर गाउँपातलका बैिडी 916587 47338 5.16 29624 354837 29459 59129 3123 19732 466280 242985 153458 53864 450307 45597 
739 दोगडाकेदार गाउँपातलका बैिडी 1139331 12219 1.07 9989 385296 29534 68116 9421 101436 593803 283469 166057 96002 545528 58264 
740 तडलासैनी गाउँपातलका बैिडी 1163869 102490 8.81 6000 383944 26356 66461 1260 105005 583026 293270 200695 86878 580843 8183 
741 मेलौली नगरपातलका बैिडी 1284618 36538 2.84 107549 400783 34489 64004 4217 105602 609095 452125 167298 56100 675523 41121 
742 पचुौडी नगरपातलका बैिडी 1522968 82969 5.45 53360 516507 17306 88992 4213 150059 777077 396618 210568 138705 745891 84546 
743 पाटन नगरपातलका बैिडी 1542249 17187 1.11 21502 516215 32282 82538 6065 145169 782269 562884 136212 60884 759980 43791 
744 दशरथचन्द नगरपातलका बैिडी 1502236 22926 1.53 27347 536344 25411 75235 5218 136982 779190 467843 136738 118465 723046 83491 

कुल जम्मा   993593153 41198086 4.15 91773826 293597541 25306532 69016907 35285628 82504788 505711396 250641687 160325911 76914159 487881757 109603465 
स्थानीर् िह सन्ञ्चि कोष र्ववरण , 207६/7७ को वक्र्ौिा 

क्र.सं. स्थानीर् िह लेखापरीक्षण रकम 

बेरुज ुरकम आर् व्र्र् 
मौज्दाि बाकँी  प्रतिशि गिवषिको 

न्जम्मेवारी संघ प्रदेश अनदुान  राजस्व वाडंर्ाड आन्िररक आर् अन्र् आर् जम्मा आर् चाल ुखचि पूनँ्जगि खचि अन्र् खचि जम्मा खचि 

  1 2  3 4 5 ६(2+3+4+5) 7 8 9 10(7+8+9) 1१(1+६-
१०) 

 प्रदेश नम्बर १  5179925 158459 3.06 189484 1452752 200419 377297 105136 543399 2679003 1028245 934592 538085 2500922 367565 
1 साँगरुीगढी गाउँपातलका िनकुटा 910042 7808 0.86 23590 278979 33290 47193 16363 85833 461658 213424 137141 97819 448384 36864 
2 चौर्वसे गाउँपातलका िनकुटा 808213 8924 1.10 58869 310023 39669 47415 5009 18443 420559 246629 117473 23552 387654 91774 
3 कटहरी गाउपातलका मोरङ 1038739 49644 4.78 61287 272254 46120 59341 38692 118649 535056 178548 190115 135020 503683 92660 
4 र्विािमोड नगरपातलका झापा 2422931 92083 3.80 45738 591496 81340 223348 45072 320474 1261730 389644 489863 281694 1161201 146267 
 मिेश प्रदेश  739001 109900 14.87 84461 208439 17172 47091 488 84104 357294 148689 131057 101961 381707 60048 
5 रामनगर गाउँपातलका सलािही 739001 109900 14.87 84461 208439 17172 47091 488 84104 357294 148689 131057 101961 381707 60048 
 वाग्मिी प्रदेश  22199426 1152424 5.19 1774819 6445960 851173 1580771 614724 2149045 11641673 5347537 3498090 2240285 10557753 2858739 
6 तलख ुगाउँपातलका रामेछाप 961887 50636 5.26 31004 306927 21687 89728 258 90263 508863 286599 159689 6736 453024 86843 
7 तलसंखपुाखर गाउँपातलका तसन्िपुाल्चोक 821310 24390 2.97 31792 239565 36465 48810 2206 90017 417063 133025 104018 167204 404247 44608 
8 सनुकोशी गाउँपातलका तसन्िपुाल्चोक 907747 27761 3.06 14548 294541 21642 52478 12946 91601 473208 128342 43073 263124 434539 53217 
9 बलेर्ी गाउँपातलका तसन्िपुाल्चोक 750329 27516 3.67 17087 276565 29471 54971 6057 22861 389925 235395 118604 6405 360404 46608 
10 जगुल गाउँपातलका तसन्िपुाल्चोक 867163 27346 3.15 143654 256710 42317 57948 5098 81695 443768 107349 127540 188506 423395 164027 
11 पाँचपोखरी थाङ्गपाल गाउँपातलका तसन्िपुाल्चोक 566834 4184 0.74 48189 266573 47783 77355 7914 167209 566834 228715 168588 130856 0 615023 
12 हेलम्ब ुगाउँपातलका तसन्िपुाल्चोक 1000979 8854 0.88 26177 273451 41097 64013 3281 143005 524847 220134 154600 101398 476132 74892 
13 ईन्रविी गाउँपातलका तसन्िपुाल्चोक 1559137 67980 4.36 15205 417204 66883 83961 6523 235388 809959 281173 250716 217289 749178 75986 
14 बाह्रर्वसे नगरपातलका तसन्िपुाल्चोक 1239177 65811 5.31 27079 338087 28619 81006 12242 168390 628344 267360 161996 181477 610833 44590 
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क्र.सं. स्थानीर् िह न्जल्ला लेखापरीक्षण रकम 

बेरुज ु आर् व्र्र् 
मौज्दाि बाकँी 

रकम प्रतिशि 

गिवषिको 
न्जम्मेवारी संघ अनदुान प्रदेश अनदुान राजस्व वाडंर्ाड आन्िररक आर् अन्र् आर् जम्मा आर् चाल ुखचि पुजँीगि खचि अन्र् खचि जम्मा खचि 

1 2 3 4 5 6 7= 

(2+3+4+5+6) 8 9 10 11= 
(8+9+10) 

12=  
(1+7-१1) 

15 मेलम्ची नगरपातलका तसन्िपुाल्चोक 2432300 62907 2.59 197652 534683 46463 299984 283364 0 1164494 743967 340622 183217 1267806 94340 
16 गोसाईकुण्ड गाउँपातलका रसवुा 600999 7917 1.32 33401 169679 33228 57406 7440 61845 329598 99308 78217 93876 271401 91598 
17 कालीका गाउँपातलका रसवुा 732376 17851 2.44 34215 203324 93594 32903 4575 65575 399971 175358 79785 77262 332405 101781 
18 िनुबेसी नगरपातलका िाददङ्ग 1170585 68188 5.83 173158 359364 43425 90419 24574 67376 585158 281475 274828 29124 585427 172889 
19 नीलकण्ठ नगरपातलका िाददङ्ग 2074516 262084 12.63 327994 583147 22979 146861 16884 312960 1082831 685024 277838 28823 991685 419140 
20 गल्छी गाउँपातलका िाददङ्ग 761073 183466 24.11 96848 236790 47084 37214 10977 16718 348783 244237 157652 10401 412290 33341 
21 तरपरुासनु्दरी गाँउपातलका िाददङ्ग 1049908 49995 4.76 60479 326310 34282 62331 1187 104115 528225 262031 165258 94394 521683 67021 
22 ज्वालामखूी गाउँपातलका िाददङ्ग 1089385 40893 3.75 35668 337766 42531 56512 15661 119934 572404 224244 175434 117303 516981 91091 
23 थाके्र गाउँपातलका िाददङ्ग 1391374 68032 4.89 226507 376445 43077 61989 152021 130158 763690 244955 261170 121559 627684 362513 
24 नेराविी गाउँपातलका िाददङ्ग 746632 935 0.13 99072 201262 56490 46527 3351 75404 383034 136456 110241 116901 363598 118508 
25 रुवीभ्र्ाली गाउँपातलका िाददङ्ग 474930 33083 6.97 95091 145667 31324 39857 5139 3832 225819 122154 123215 3742 249111 71799 
26 तसर्द्लेख गाउँपातलका िाददङ्ग 1000785 52595 5.26 39999 301900 20732 38498 33026 100699 494855 240236 165006 100688 505930 28924 
 लनु्म्वनी प्रदेश  16979444 640481 3.77 1115118 5011923 693037 1050628 387862 1702243 8845693 4377180 2533147 1223424 8133751 1827060 

27 स्वगिद्वारी नगरपातलका प्र्ठुान 971101 18722 1.93 9661 334134 42338 70264 8276 57081 512093 243230 153242 62536 459008 62746 
28 गंगादेव गाउँपातलका रोल्पा 756742 62814 8.30 33494 232399 17347 60001 2639 57147 369533 218531 108024 60654 387209 15818 
29 रामपरु नगरपातलका पाल्पा 1640206 21831 1.33 21015 474841 77414 70042 36410 184715 843422 366079 174781 255924 796784 67653 
30 ससु्िा गाउँपातलका पन्िम नवलपरासी 1029945 43714 4.24 116677 290577 77007 71704 8271 99933 547492 240484 178871 63098 482453 181716 
31 सरावल गाउँपातलका पन्िम नवलपरासी 1023309 55317 5.41 51405 294311 32008 64218 16934 150630 558101 284897 159694 20617 465208 144298 
32 पाल्हीनन्दन गाउँपातलका पन्िम नवलपरासी 843542 91000 10.79 57428 287914 36382 58886 11963 50587 445732 218183 147027 32600 397810 105350 
33 प्रिापपरु गाउँपातलका पन्िम नवलपरासी 993099 34314 3.46 128815 342451 26461 67737 6151 126655 569455 330787 84428 8429 423644 274626 
34 मिवुन नगरपातलका बददिर्ा 1349176 33832 2.51 92304 379014 37765 88864 28225 173509 707377 310267 169662 161870 641799 157882 
35 ठाकुरद्वारा नगरपातलका बददिर्ा 1231916 54531 4.43 88156 421142 40060 75060 35086 74453 645801 318354 199264 68497 586115 147842 
36 गेरुवा गाउँपातलका बददिर्ा 995826 66107 6.64 80073 306253 37556 49809 8780 108171 510569 222780 167299 95178 485257 105385 
37 जानकी गाउँपातलका बाँके 831315 21695 2.61 111801 274746 33018 63177 18986 36135 426062 209759 182852 12642 405253 132610 
38 खजरुा गाउँपातलका बाँके 1774421 25498 1.44 104699 473935 99423 69036 17994 241479 901867 391297 221639 259618 872554 134012 
39 कोहलपरु नगरपातलका बाँके 1925716 56201 2.92 117123 495098 111035 111348 174374 107823 999678 509321 370415 46302 926038 190763 
40 राप्ती सोनारी गाउँपातलका बाँके 1613130 54905 3.40 102467 405108 25223 130482 13773 233925 808511 513211 215949 75459 804619 106359 
 कणािली प्रदेश  4821445 398506 8.27 173296 1519418 149200 244383 16701 528113 2457815 1307590 668903 387137 2363630 267481 

41 खत्र्ाड गाउँपातलका मगु ु 981207 134915 13.75 11738 331751 23737 45824 0 92878 494190 272042 117091 97884 487017 18911 
42 मगुमु कामािरोङ गाउँपातलका मगु ु 626929 27856 4.44 25920 158521 22998 36010 584 107818 325931 180027 100333 20638 300998 50853 
43 सोरु गाउँपातलका मगु ु 790703 67559 8.54 12758 268531 35857 39520 92 59915 403915 188915 125157 72716 386788 29885 
44 रारा छार्ाँनाथ नगरपातलका मगु ु 1068412 101086 9.46 95670 341777 33203 58154 3928 114637 551699 335143 155292 26278 516713 130656 
45 अदानचलुी गाउँपातलका हमु्ला 553127 35199 6.36 14832 164533 16545 29136 31 68831 279076 133596 54740 85715 274051 19857 
46 ठुलीभेरी नगरपातलका डोल्पा 801067 31891 3.98 12378 254305 16860 35739 12066 84034 403004 197867 116290 83906 398063 17319 
 सदूुरपन् चम प्रदेश  7586657 251778 3.32 351837 2524463 247293 366845 35798 634778 3809177 1973098 1064929 739453 3777480 383534 

47 व्र्ास गाउँपातलका दाच ुिला 680485 25367 3.73 32725 215921 19437 44611 2549 57166 339684 168625 107560 64616 340801 31608 
48 लेकम गाउँपातलका दाच ुिला 805084 34979 4.34 73544 274899 7677 35286 1882 90474 410218 211694 98995 84177 394866 88896 
49 मामाि गाउँपातलका दाच ुिला 859325 36554 4.25 46647 267043 26180 43553 3439 78144 418359 206512 149076 85378 440966 24040 
50 महाकाली नगरपातलका दाच ुिला 1167744 21483 1.84 78915 391855 25523 49428 8736 103898 579440 302259 147578 138467 588304 70051 
51 नौगाड गाउँपातलका दाच ुिला 816519 4952 0.61 410 288654 27746 45748 5220 43896 411264 184635 158724 61896 405255 6419 
52 दुँह ुगाउँपातलका दाच ुिला 655591 21317 3.25 33528 229589 20033 29324 5664 54020 338630 157283 102047 57631 316961 55197 
53 अर्पर्हमाल गाउँपातलका दाच ुिला 545963 12249 2.24 17190 176388 28466 32991 2814 28666 269325 132711 99591 44336 276638 9877 
54 शैल्र्न्शखर नगरपातलका दाच ुिला 1113818 59548 5.35 8325 377628 15350 51775 3415 113498 561666 319227 119079 113846 552152 17839 
55 मातलकाजुिन गाउँपातलका दाच ुिला 942128 35329 3.75 60553 302486 76881 34129 2079 65016 480591 290152 82279 89106 461537 79607 

बक्र्ौिा समेि कुल जम्मा 57505898 2711548 4.72 3689015 17162955 2158294 3667015 1160709 5641682 29790655 14182339 8830718 5230345 27715243 5764427 
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अनसूुची-२२  
(प्रतिवेदनको पररच्छेद ३ र ४ सँग सम्बन्न्िि) 

सरकारको पूणि स्वातमत्व रहेका सँगदठि संस्थाको २०७७।७८ मा न्जम्मेवार पदातिकारीको नामावली 

क्र.सं तनकार्को नाम  न्जम्मेवार पदातिकारी कार्ि अवति 
1.  अपर अरुण हाइड्रोपावर तलतमटेड प्रबन्ि सञ्चालक, र्न्णन्रराज जोशी २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 
2.  उत्तर गंगा हाइड्रोपावर तलतमटेड प्रबन्ि सञ्चालक, अन्म्बकेश कुमार झा २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 

3.  उदर्परु तसमेन्ट उद्योग तलतमटेड  
तनतमत्त महाप्रबन्िक, नवल र्कशोर शाह २०७७।४।१ देन्ख २०७७।९।३० 
महाप्रबन्िक, गोपीकृष्ण न्र्ौपाने २०७७।१०।१ देन्ख २०७८।३।३१ 

4.  औद्योतगक व्र्वसार् र्वकास प्रतिष्ठान 
कार्िकारी तनदेशक, आनन्द बहादरु शे्रष्ठ  २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
कार्िकारी तनदेशक, आनन्द बहादरु शे्रष्ठ २०७७।१०।१ देन्ख २०७७।१०।३० 
कार्िकारी तनदेशक, एकदेव अतिकारी २०७७।११।१ देन्ख २०७८।३।३१ 

5.  कमिचारी सञ्चर् कोष सञ्चालक, िलुसी प्रसाद गौिम २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 
6.  कृर्ष सामग्री कम्पनी तलतमटेड प्रबन्ि सञ्चालक, नेर बहादरु भण्डारी २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 
7.  नेपाल खाद्य संस्थान प्रमखु कार्िकारी अतिकृि, र्ोगेन्र गौचन २०७६।४।१ देन्ख २०७६।४।२७ 
8.  नेशनल टे्रतडङ्ग तलतमटेड प्रमखु कार्िकारी अतिकृि, र्ोगेन्र गौचन २०७६।४।१ देन्ख २०७६।४।२७ 

9.  खाद्य व्र्वस्था िथा व्र्ापार कम्पनी तलतमटेड 
प्रमखु कार्िकारी अतिकृि, र्ोगेन्र गौचन २०७६।४।२८ देन्ख २०७६।८।२ 
प्रमखु कार्िकारी अतिकृि, नेर प्रसाद सवेुदी २०७६।८।३ देन्ख २०७७।३।३१ 

10.  गठुी संस्थान 

प्रशासक, नारार्ण चौिरी २०७५।४।१ देन्ख २०७६।३।३१ 
प्रशासक, नारार्ण चौिरी २०७६।४।१ देन्ख २०७६।८।२९ 
प्रशासक, ददपक काफ्ले २०७६।१०।२७ देन्ख २०७७।२।१३ 
प्रशासक, शेष नारार्ण पौडेल  २०७७।३।८ देन्ख २०७७।३।३१ 

11.  जतडबटुी उत्पादन िथा प्रशोिन कम्पनी तलतमटेड   महाप्रबन्िक, ज्ञानेश्वर काकी २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 
12.  िामाकोशी जलर्वद्यिु कम्पनी तलतमटेड  प्रमखु कार्िकारी अतिकृि, नन्शवमान प्रिान २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 
13.  रघगंुगा हाइड्रोपावर तलतमटेड   प्रबन्ि सञ्चालक, गणेश के.सी. २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 
14.  पूवाििार तनमािण कम्पनी तलतमटेड  प्रमखु कार्िकारी अतिकृि, देबेन्र के.सी. २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 
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15.  रार्ष्ट्रर् प्रसारण तग्रड कम्पनी तलतमटेड  प्रमखु कार्िकारी अतिकृि, नेर प्रसाद ज्ञवाली २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 
16.  स्र्ाप ुि पावर कम्पनी तलतमटेड,   कार्िकारी तनदेशक, प्रददप वली २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 
17.  स्र्ाप ुि कृर्ष कम्पनी  तलतमटेड  कार्िकारी तनदेशक, प्रददप वली २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 

18.  दिुकोशी जलर्वद्यिु कम्पनी तलतमटेड 
 प्रमखु कार्िकारी अतिकृि, बसन्िध्वज शे्रष्ठ २०७५।४।१ देन्ख २०७६।३।३१ 
 प्रमखु कार्िकारी अतिकृि, बसन्िध्वज शे्रष्ठ २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
 प्रमखु कार्िकारी अतिकृि, बसन्िध्वज शे्रष्ठ २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 

19.  तनक्षेप िथा कजाि सरुक्षण कोष 
सदस्र् सन्चव, गोपीनाथ मैनाली २०७७।४।१ देन्ख २०७७।६।२४ 
सदस्र् सन्चव, रामशरण पडुासैनी २०७७।६।२५ देन्ख २०७८।३।३१ 

20.  रार्ष्ट्रर् आवास कम्पनी तलतमटेड महाप्रबन्िक, नारार्ण प्रसाद बास्िोला २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 
21.  नेपाल औषिी तलतमटेड महाप्रबन्िक, मोहम्मद सन्त्तउल्लाह २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 
22.  प्रसे काउन्न्सल  मखु्र् अतिकृि, झतबन्र भषूाल २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 
23.  नगर र्वकास कोष कार्िकारी तनदेशक, कृष्ण प्रसाद सापकोटा २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 
24.  मोदी जलर्वद्यिु कम्पनी  तलतमटेड प्रबन्ि सञ्चालक, सूर्ि प्रसाद पौडेल २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 
25.  िौबादी र्लाम कम्पनी तलतमटेड प्रमखु कार्िकारी अतिकृि डा.जनक बहादरु चन्द २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 
26.  नेपाल पारवहन िथा गोदाम व्र्वस्था कम्पनी तलतमटेड महाप्रबन्िक, तगरीराज ज्ञवाली २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 

27.  रार्ष्ट्रर् सहकारी र्वकास बोडि 
सदस्र् सन्चव, चक्र बहादरु पराजलुी २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
सदस्र् सन्चव, चक्र बहादरु पराजलुी २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 

28.  जनक न्शक्षा सामग्री केन्र तलतमटेड 
महाप्रबन्िक, महेश प्रसाद तितमन्ल्सना २०७७।४।१ देन्ख २०७७।१०।१६ 
महाप्रबन्िक, अतनल कुमार झा २०७७।११।१ देन्ख २०७८।३।३१ 

29.  बीमा सतमति महाप्रबन्िक, महेन्र राज पाण्डेर् २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 
30.  रार्ष्ट्रर् समाचार सतमति अध्र्क्ष, हररहर अतिकारी २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 

31.  नेपाल र्वद्यिु प्रातिकरण 
 कार्िकारी तनदेशक, कुलमान न्घतसङ्ग २०७७।४।१ देन्ख २०७७।५।२८ 
 कार्िकारी तनदेशक, लेखनाथ कोइराला २०७७।५।३१ देन्ख २०७७।१०।२८ 
 कार्िकारी तनदेशक, र्हिेन्रदेव शाक्र् २०७७।१०।२९ देन्ख २०७८।३।३१ 

32.  नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातिकरण   महाप्रबन्िक, राजन पोखरेल २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 
33.  नेपाल तििोपर बोडि कार्िकारी अध्र्क्ष, तभष्मराज ढंुगाना २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 
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34.  नेपाल वार्सेुवा तनगम 
महाप्रबन्िक, मदन खरेल २०७६।४।१ देन्ख २०७७।१।१ 
कार्िकारी अध्र्क्ष, सनु्शल न्घतमरे २०७७।१।२ देन्ख २०७७।३।३१ 

35.  हेटौंडा तसमेन्ट उद्योग तलतमटेड महाप्रबन्िक, प्रमे शंकर तसंह २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 
36.  कानून र्किाव व्र्वस्था सतमति कार्िकारी तनदेशक, र्वनोद कुमार भट्टराई २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 
37.  िनहुँ हाइड्रोपावर कम्पनी तलतमटेड प्रबन्ि सञ्चालक, प्रददप कुमार तथके २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 
38.  साँस्कृतिक संस्थान महाप्रबन्िक, अशोक कुमार राई २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 
39.  नेपाल राष्ट्र बैंक गभनिर, महाप्रसाद अतिकारी २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 

40.  नेपाल पश ुन्चर्कत्सा पररषद् 
रन्जष्टार, डा.नारार्ण प्रसाद न्घतमरे २०७७।४।१ देन्ख २०७८।२।१६ 
तनतमत्त रन्जष्टार, डा.मनोज कुमार शाही २०७८।२।१७ देन्ख २०७८।३।३१ 

41.  नागररक लगानी कोष कार्िकारी तनदेशक, रमण नेपाल २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 
42.  गोरखापर संस्थान कार्िकारी अध्र्क्ष, कृष्णमरुारी भण्डारी २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
43.  दगु्ि र्वकास संस्थान महाप्रबन्िक, रुर प्रसाद पौडेल २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 
44.  काठमाण्डौं उपत्र्का खानेपानी व्र्वस्थापन बोडि कार्िकारी तनदेशक, डा. संन्जव र्वक्रम राणा २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 
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अनसूुची-२२(क) 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद ३ र ४ सँग सम्बन्न्िि) 

लेखापरीक्षक  परामशि गरेका सँगदठि संस्थाको  आतथिक वषि २०७७/७८ मा न्जम्मेवार पदातिकारीको नामावली  

क्र.सं तनकार्को नाम न्जम्मेवार पदातिकारी कार्िरि अवति 

1.  अपर िामाकोशी  जलर्वद्यिु कम्पनी तलतमटेड प्रमख कार्िकारी अतिकृि, र्वज्ञान प्रसाद शे्रष्ठ २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 
2.  आर तब तब मचेन्ट बैर्कङ्ग तलतमटेड प्रमख कार्िकारी अतिकृि, बरी प्रसाद प्र्ाकुरेल २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 

3.  एनइए इन्न्जतनर्ररँग कम्पनी तलतमटेड  प्रबन्ि सञ्चालक, मािव प्रसाद कोइराला २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 

4.  कृर्ष र्वकास बैक प्रमखु प्रशासकीर् अतिकृि, अतनल कुमार उपाध्र्ार्  २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 

5.  कोष व्र्वस्थापन कम्पनी,   महाप्रबन्िक, नारार्ण प्रसाद आचार्ि २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 

6.  न्चतलमे इन्न्जतनर्ररग एण्ड सतभिसेज कम्पनी तलतमटेड  प्रबन्ि सञ्चालक, प्रवेश र्वक्रम थापा २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 

7.  न्चतलमे जलर्वद्यिु कम्पनी,  प्रमखु कार्िकारी अतिकृि, सवुास कुमार तमश्र २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 

8.  जगदलु्ला हाइड्रो पावर कम्पनी तलतमटेड  
 महाप्रबन्िक, सरेुन्र कुमार उप्रिेी  २०७७।४।१ देन्ख २०७७।८।२९ 

महाप्रबन्िक, सञ्जर् सापकोटा २०७७।९।१ देन्ख २०७८।३।३१ 

9.  दोलखा दगु्ि उद्योग तलतमटेड   प्रबन्ि सञ्चालक, चक्रवति पौडेल २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 

10.  नलगाड हाइड्रो पावर कम्पनी तलतमटेड  
 प्रमखु कार्िकारी अतिकृि, राम गोपाल लागजू २०७७।४।१ देन्ख २०७८।२।२ 

 प्रमखु कार्िकारी अतिकृि, सतुनल पौडेल २०७८।२।३ देन्ख २०७८।३।३१ 
11.  नेपाल आर्ल तनगम  कार्िकारी तनदेशक, सरेुन्र कुमार पौडेल २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 

12.  नेपाल दरुसञ्चार कम्पनी तलतमटेड  कार्िकारी अतिकृि, तडल्लीराम अतिकारी २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 

13.  नेपाल बैक तलतमटेड,   प्रमखु कार्िकारी अतिकृि, कृष्ण बहादरु अतिकारी २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 

14.  नेपाल मेटल कम्पनी  तलतमटेड कार्िकारी प्रमखु, स्व. र्वश्वहरर ढंुगेल २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 

15.  नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज तलतमटेड  कम्पनी सन्चव, चन्रतसंह साउद २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 

16.  पावर ट्रान्सतमसन कम्पनी तलतमटेड, टे्रडटावर, थापाथली  प्रमखु कार्िकारी अतिकृि, र्ाम कुमार र्ादव २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 

17.  बटुवल िागो कारखाना तलतमटेड  तनतमत्त महाप्रबन्िक, डोलराज शमाि २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 

18.  मध्र् भोटेकोशी  जलर्वद्यिु कम्पनी तलतमटेड 
 प्रमखु कार्िकारी अतिकृि, मन्णकुमार काफ्ले २०७७।४।१ देन्ख २०७७।८।२० 

 प्रमखु कार्िकारी अतिकृि, सवुाश कुमार तमश्र २०७७।८।२१ देन्ख २०७७।१२।८ 
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 प्रमखु कार्िकारी अतिकृि, राम गोपाल न्शवाकोटी २०७७।१२।९ देन्ख २०७८।३।३१ 
19.  रसवुागढी हाइड्रोपावर कम्पनी तलतमटेड  प्रमखु कार्िकारी अतिकृि, र्वश्व मल्ल २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 

20.  रार्ष्ट्रर् बान्णज्र् बैंक  प्रमखु कार्िकारी अतिकृि, र्करण कुमार शे्रष्ठ २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 

21.  रेतमट हाइड्रो कम्पनी  तलतमटेड  प्रमखु कार्िकारी अतिकृि, नरेन्रनाथ ज्ञवाली २०७७।४।१ देन्ख २०७८।३।३१ 

22.  र्वद्यिु उत्पादन कम्पनी तलतमटेड 
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