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महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 
काठमाडौँ, नेपाल 

  



Serving the Nation and the People 

 

 

 

b"/b[li6 (Vision) 
 

 

hglxtsfnflu hjfkmb]lxtf, kf/blz{tf / lgi7f k|j4{g ug]{ ljZj;gLo ;+:yf 

x'g k|oTgzLn /xg] . 
 

(We strive to be a credible institution in promoting accountability, 

transparency and integrity for the benefit of the people) 

 
 

uGtJo (Mission) 
 

 

;/f]sf/jfnfnfO{ ;fj{hlgs sf]ifsf] bIftfk"0f{ pkof]u ;DaGwdf cfZj:t kfg{ 

:jtGq Pj+ u'0f:t/Lo n]vfk/LIf0f ;]jf k|bfg ug]{ . 

 

(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders 

that the public funds are efficiently used) 

 

d"No dfGotf (Core Values) 

 

lgi7f (Integrity) 

:jtGqtf (Independence) 

Jofj;flostf (Professionalism) 

kf/blz{tf (Transparency) 

hjfkmb]lxtf (Accountability) 
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महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ र लेखापरीक्षि ऐन, २०७५ बमोणजम संघ, प्रदेश र थिानीर् िहका 
सबै सरकारी कार्ािलर् र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा थिानीर् िहको पूिि थवातमत्व भएको संगठठि संथिा 
र संघीर् कानननबमोणजम महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षि हनने भनी िोर्कएका संथिा वा तनकार्को तनर्तमििा, 
तमिव्र्र्र्िा, कार्िदक्षिा, प्रभावकाररिा र औणचत्र् समेिको आधारमा आतििक वषि २०७६।७७ र बक्र्ौिा 
समेिको लेखापरीक्षि सम्पन्न गरी नेपालको संर्वधानको धारा २९४(१) बमोणजम सम्माननीर् राष्ट्रपतिज्रू्समक्ष 
र्ो प्रतिवदेन पेस गरेको छन । र्ो नेपालका महालेखापरीक्षकको ५८ औ ँर मेरो कार्िकालको चौिो वार्षिक 
प्रतिवदेन हो । र्स प्रतिवदेनमा संघीर्,  प्रदेश र थिानीर् िह ििा िी अन्िगििका पूिि वा अतधकांश थवातमत्व 
भएका संगठठि संथिाको लेखापरीक्षि गरी देणखएका प्रमनख व्र्होराहरु समावेश गररएको छ ।  

नेपालको संर्वधानको धारा २९४(३) बमोणजम प्रदेशको कामकारबाहीका सम्बन्धमा अलग अलग 
प्रतिवदेन िर्ार गरी सम्बणन्धि प्रदेश प्रमनख समक्ष पेस गरेको छन । लेखापरीक्षि सम्पन्न भएका थिानीर् िहको 
प्रतिवदेन लेखापरीक्षि ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोणजम सम्बणन्धि िहलाई जारी गररएको छ। संगठठि 
संथिा र कार्िमूलक ििा र्वशेष लेखापरीक्षिबाट देणखएका व्र्होराहरु सम्बणन्धि मन्त्रालर्गि व्र्होरामा समावेश 
गररएको छ । त्र्सैगरी साविजतनक तनकार्बाट भएका कामकारबाहीको बारेमा सरोकारवालालाई सनसूणचि 
गराउन वार्षिक प्रतिवदेनका सारभिू र्वषर्हरु समावशे गरी र्वगि वषिहरुमा झैँ वार्षिक प्रतिवदेनको सारांशसमिे 
िर्ार पाररएको छ । र्सवषि कोतभड-१९ को महामारी व्र्वथिापनसम्बन्धी र्वशषे लेखापरीक्षि गरी बेग्लै 
प्रतिवदेन िर्ार गरी पेस गररएको छ । 

लेखापरीक्षि व्र्वथिापन  
नेपालको संर्वधान,  लेखापरीक्षि ऐन, २०७५, संघ, प्रदेश ििा थिानीर् िहका सम्बणन्धि ऐन, तनर्म, 

नीति, र्ोजना, महालेखापरीक्षकबाट जारी भएका आचारसंर्हिा र अन्र् तनदेणशका, सरकारी लेखापरीक्षिमान  एवं 
असल अभ्र्ास समेिको अननसरि गरी लेखापरीक्षि सम्पन्न गररएको छ । र्सक्रममा जोणखममा आधाररि 
सूचकको आधारमा तनकार्हरुको वगीकरि गरी बढी जोणखमर्नक्त तनकार्हरुको लेखापरीक्षिमा साधन स्रोि 
केणन्िि गरी र्वथििृ र्वतधबाट परीक्षि गने, मध्र्म जोणखमर्नक्त तनकार्को छनौट भएका कारोबार परीक्षि र 
न्रू्न जोणखमर्नक्त तनकार्को आन्िररक लेखापरीक्षि प्रतिवदेन एवं एकल खािा कोषबाट सूचना ििा र्ववरि 
सङ्कलन गरी दूरलेखापरीक्षि र्वतधबाट लेखापरीक्षि सम्पादन गररएको छ । र्स क्रममा संघ र प्रदेश सरकारका 
लेखाउत्तरदार्ी अतधकृि, थिानीर् िह ििा संगठठि संथिाका णजम्मेवार पदातधकारीहरुसुँग आवश्र्किाअननसार 
र्वद्यनिीर् माध्र्मबाट र्वतभन्न िहबाट छलफल र अन्िरर्क्रर्ा गररएको छ । लेखापरीक्षि कार्ि प्रारम्भ गननिपूवि 
र्सवषि वार्षिक लेखापरीक्षि र्ोजना र समर्िातलका बारे नेपाल सरकारका मनतर् सणचवमाफि ि सबै िहका 
सरकारी तनकार् र कार्ािलर्को वेभ साइटमाफि ि ्अन्र् सम्बद्ध पक्षहरुलाई समेि जानकारी गराई चरिबद्धरुपमा 
लेखापरीक्षि सम्पन्न गररएको छ ।   

कार्िमूलक लेखापरीक्षिको क्रममा लाभग्राही समूह र सरोकारवालालाईसमेि सणम्मतलि गराई 
लेखापरीक्षि कार्िलाई गनिथिरीर् बनाउने प्रर्ास गररएको छ । लेखापरीक्षकको आचारसंर्हिा पालना एवं 
अननगमनलाई प्रभावकारी बनाईएको छ । लेखापरीक्षिको गनिथिर तनर्न्त्रि गनि लेखापरीक्षिका प्रत्र्ेक चरिमा 



उच्चिहबाट अननगमन एवं सनपररवेक्षि गने कार्िलाई र्वशषे प्राितमकिा ठदइएको छ । सािै केही लेखापरीक्षि 
फाइल छनौट गरी थविन्त्रिबरले गनिथिर आश्वथििा पननरावलोकन गने गररएको छ । लेखापरीक्षिबाट 
देणखएका व्र्होराहरु सम्बणन्धि तनकार्का णजम्मेवार पदातधकारीलाई जानकारी गराइएको र प्राप्त प्रतिर्क्रर्ा 
समेिका आधारमा फथर्ौट हनन नसकेका र्वषर्हरु प्रचतलि कानननबमोणजम लेखाउत्तरदार्ी अतधकृि र सम्बणन्धि 
र्वभागीर् मन्त्रीलाईसमिे उपलब्ध गराइएको छ । उक्त प्रर्क्रर्ा अवलम्बन गदाि समेि फथर्ौट हनन नसकेका 
व्र्होराहरु र्स प्रतिवदेनमा समावशे गररएको छ ।  
 र्स प्रतिवदेनका ६ पररच्छेद अन्िगिि लेखापरीक्षि गररएका तनकार्को र्ववरि, लेखापरीक्षिबाट 
देणखएका बेरुजूको णथिति, लेखापरीक्षिबाट देणखएका व्र्होरा, लेखापरीक्षि प्रतिवदेनको कार्ािन्वर्न णथिति, 
भर्वष्र्मा गननिपने सनधार र कार्ािलर् गतिर्वतधलाई समावेश गररएको छ । थवीकृि र्ोजना ििा कार्ििातलका 
अननसार २०७७  असार मसान्िसम्ममा वार्षिक प्रतिवदेन पेस गने र्ोजना रहेकोमा कोरोना भाइरसको महामारीका 
कारि प्रतिवदेन पेस गने कार्ि िोर्कएको समर्भन्दा केही र्ढला हनन पनगेको छ । सािै कोतभड-19 को कार्ि 
र खचिको छन टै्ट लेखापरीक्षि प्रतिवदेन र्िाशक्र् चाुँडै पेस गने प्रर्ास गररएको तिर्ो । िर कोतभड-19 
महामारीकै कारि २०७७ मागि १५ गिे पतछ मात्र लेखापरीक्षि टोली पररचालन गनि सम्भव भएकाले र्सै 
प्रतिवदेनको अतभन् न अङ्ग हनन ेगरी छन टै्ट प्रतिवदेनसुँगै प्रथिनि गररएको छ ।    
लेखापरीक्षि अङ्क र बेरुजू 

र्स वषि संघीर्, प्रदेश सरकारी तनकार् र थिानीर् िह, संगठठि संथिा, सतमति र अन्र् संथिा, णजल्ला 
समन्वर् सतमतिसमेिको रु.५३ खबि २७ अबि ९१ करोडको लेखापरीक्षि सम्पन्न भएको छ । सोमध्र्े ३ 
हजार ७९ संघीर् सरकारी तनकार्को रु.१५ खबि ५५ अबि ८१ करोड लेखापरीक्षिबाट रु.४४ अबि ३९ 
करोड अिािि ्२.८५ प्रतिशि बेरुजू देणखएको छ । प्रदेशिफि  १ हजार १९ कार्ािलर्को रु २ खबि ३७ अबि 
४१ करोडको लेखापरीक्षिबाट रु.६ अबि ५० करोड अिािि ्२.७४ प्रतिशि र र्स वषिको ६९४ र बक्र्ौिा 
५ समेि ६९९ थिानीर् िहको रु.८ खबि १५ अबि ९९ करोडको लेखापरीक्षिबाट रु.४० अबि ८३ करोड 
अिािि ्५ प्रतिशि बेरुजू देणखएको छ ।  र्थिै संगठठि संथिा र अन्र् सतमतिको रु.१ खबि ६३ अबि ५७ 
करोडको लेखापरीक्षि सम्पन्न गररएको छ ।  

संगठठि संथिा ििा सतमतििफि  रु.२५ खबि ५५ अबि १३ करोडको लेखापरीक्षि सम्पन् न भएको छ। 
सोको अतिररक्त ३३ संगठठि संथिाको लेखापरीक्षिको लातग परामशि उपलब्ध गराएबमोणजम रु.११ खबि २० 
अबि ७९ करोडको लेखापरीक्षि भएको छ । सो रकमसमेि र्सवषि कन ल रु.३६ खबि ७५ अबि ९२ करोड 
को लेखापरीक्षि सम्पन् न भएको छ । र्स वषि र्वश्वव्र्ापी रुपमा देणखएका कोतभड-१९ को महामारीका कारि 
संघिफि  ६०, प्रदेशिफि  १४ र थिानीर् िहिफि  ५९ समेि १३३ तनकार्को लेखापरीक्षि गनि बाुँकी रहेको 
छ। 

 गि वषिसम्मको बाुँकी बेरुज ूरु.४ खबि १८ अबि ३२ करोड रहेकोमा समार्ोजन ििा फथर्ौट गररएको 
अङ्क घटाई र्ो वषि िप भएको समेि रु.४ खबि १८ अबि ८५ करोड अद्यावतधक बेरुजू बाुँकी रहेको छ । 
लेखापरीक्षि ििा सम्परीक्षिबाट र्ो वषि रु.६ अबि १७ करोड असनल भएको छ । अद्यावतधक कारबाही गरी 
टनङ्गो लगाउननपने रकम गिवषिसम्म रु.२ खबि ४६ अबि १२ करोड रहेकोमा र्ो वषि रु.११ अबि ४४ करोड 
िप भई रु.२ खबि ५७ अबि ५६ करोड कार्म भएको छ । अद्यावतधक बेरुजूमा कारबाही गरी टनङ्गो लगाउननपने 



रकम िप गदाि रु.६ खवि ७६ अबि ४१ करोड पनगेको छ । गिवषि र्थिो रकम रु.६ खबि ६४ अबि ४४ 
करोड रहेको तिर्ो । गि वषिको िनलनामा र्थिो रकम १.८१ प्रतिशिले बढेको छ । 

 संघीर् सरकारी तनकार्िफि  र्वगि ३ वषिको लेखापरीक्षि र बेरुजू रकमको िनलना गदाि आतििक वषि 
२०७४।७५ र २०७५।७६ मा लेखापरीक्षि अङ्कको िनलनामा क्रमशः ५.२९ र ४.०५ प्रतिशि बेरुज ू
रहेकोमा र्ो वषि २.८५ प्रतिशि कार्म भएको छ । त्र्सै गरी संघीर् सरकारी कार्ािलर् िफि  गि वषि रु.८३ 
अबि ४८ करोड २९ लाख बेरुजू फथर्ौट भएकोमा र्ो वषि र्थिो फथर्ौट रु.८५ अबि ४३ करोड २९ लाख 
रहेको छ ।  
 प्रदेश सरकारिफि  र्ो वषि लेखापरीक्षि अङ्कको िनलनामा २.४७ प्रतिशि बेरुजू देणखएको छ, जनन गि 
वषि ४.३३ प्रतिशि रहेको तिर्ो । प्रदेशिफि  गिवषि रु.९ लाख सम्परीक्षि भएकोमा र्ो वषि रु.२ अबि ४१ 
करोड ३७ लाख सम्परीक्षि भएको छ । त्र्थिैगरी थिानीर् िहिफि  र्ो वषि लेखापरीक्षि अङ्कको िनलनामा  ५ 
प्रतिशि बेरुज ूरहेको छ । गि वषि र्थिो बेरुजू लेखापरीक्षि अङ्कको िनलनामा ५.१५ प्रतिशि रहेको तिर्ो । 
थिानीर् िहिफि  गि वषि रु.४ अबि २७ करोड ३६ लाख सम्परीक्षि भएकोमा र्ो वषि रु.७ अबि ५१ करोड 
३७ लाख सम्परीक्षि भएको छ । र्ो वषि म्र्ाद ननाघेको पेथकीलाई लगिी बेरुज ूकार्म गररएको छैन । 
सो कारिले समेि लेखापरीक्षि अङ्कको िनलनामा बेरुजू प्रतिशि घटेको देणखर्ो । 

आतििक अननशासन  
आतििक अननशासन कार्म गनि प्रभावकारी आन्िररक तनर्न्त्रि ििा आन्िररक लेखापरीक्षि व्र्वथिा, 

गनिथिरीर् अणन्िम लेखापरीक्षि र लेखापरीक्षिबाट औलँ्र्ाइएका ब्र्होराको समर्मा नै कार्ािन्वर्न हनन न जरुरी 
हनन्छ । िर खचि गदाि तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्िदक्षिा र प्रभावकाररिाका तसद्धान्ि अवलम्बन नगने, 
साविजतनक पदातधकारीहरुले र्वत्तीर् जवाफदेहीपूिि ढङ्गले काम नगरेको, आन्िररक तनर्न्त्रि एवं आन्िररक 
लेखापरीक्षि प्रभावकारी नभएको ििा अणन्िम लेखापरीक्षिबाट औलँ्र्ाइएका ब्र्होरा समर्मा फथर्ौट हनन े
नगरेको कारि आतििक अननशासन कमजोर रहेको छ । आतििक कार्िर्वतध ििा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, 
२०७६ बमोणजमको लेखापरीक्षि ििा आन्िररक तनर्न्त्रि सतमति गठन गने, आन्िररक लेखापरीक्षिलाई 
थविन्त्र, गनिथिरीर् र प्रभावकारी बनाउनन आवश्र्क छ । वार्षिक प्रतिवेदनको कार्ािन्वर्न णथितिमा सनधार गनि 
लेखापरीक्षि ऐनमा रहेका प्रावधानहरुको कडाईका साि पालना गराउन र्वशेष पहल गननिपने देणखएको छ ।सािै 
साविजतनक पदातधकारीहरुले र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व वहन नगदाि वा बेरुजू फथर्ौट नगदाि समेि कारबाही नहनन े
पररपाटीको अन्त्र् गरी दण्ड र पनरथकारको पद्धति अवलम्बन गननिपने देणखन्छ। 

र्वत्तीर् व्र्वथिापन 

बजेट िजनिमा ििा कार्ािन्वर्न, खचि व्र्वथिापन, राजथव प्रशासन, लेखाङ्कन ििा प्रतिवेदन लगार्िका 
के्षत्रमा सनधार नभएसम्म र्वत्तीर् व्र्वथिापनमा सनधार हनन सक्दैन । िर संघ, प्रदेश र थिानीर् िहले बजेट 
अननशासन पालना नगरेको, अतधकांश प्रदेश र थिानीर् िह अननदानमा नै तनभिर रहेको, चालन खचि वृर्द्ध भएको 
िर पनुँजीगि खचि बढ्न नसकेको, अननदान संथकृति मौलाउुँदै गएको, संघ प्रदेश र थिानीर् िहबीचको प्रतिवदेन 
प्रिाली प्रभावकारी नभएको कारि र्वत्तीर् व्र्वथिापन कमजोर रहेको छ । िसिि बजेट िजनिमा प्रर्क्रर्ालाई 
व्र्वणथिि बनाई र्िाििरुपमा खचि हनने आधारमा मात्र बजेट र्वतनर्ोजन गने, भैपरी वा र्वर्वध वा अबण्डा बजेट 
र्वतनर्ोजन गरी पतछ बाुँडफाुँट गने पररपाटीको अन्त्र् गने र बषािन्िमा रकमान्िरमाफि ि ठूलो रकम िपघट गने 



प्रर्क्रर्ा बजेट अननशासन तबपरीि देणखएकोले र्समा तनर्न्त्रि गननि जरुरी छ । गैरबजेटरी खचि र कोष थिापना 
गरी खचि गने व्र्वथिाले संसदीर् तनर्न्त्रि कमजोर हनने हनदाुँ र्थिो कार्ि तनर्न्त्रि गननिपदिछ । वैदेणशक सहार्िाको 
उपर्ोग क्षमिा अतभवृर्द्ध गननिपने, बजेट बार्हरबाट हनन ेवैदेणशक सहार्िा पररचालनलाई तनर्न्त्रि गरी रार्ष्ट्रर् 
बजेट प्रिालीबाट खचि गने र अनाबश्र्क शिि थवीकार गरी सहार्िा पररचालन गननिको सट्टा रार्ष्ट्रर् र्हि अननकूल 
हनने गरी उपलणब्धमूलक के्षत्रमा मात्र वैदेणशक सहार्िा पररचालन गननिपदिछ ।  

बजेटको प्रमनख स्रोि राजथव नै हनन नपदिछ । प्रदेश र थिानीर्िहले राजथव पररचालन गनि नसकी 
संघीर् सरकारमा नै तनभिर रहनन परेको छ । िसिि संघ, प्रदेश र थिानीर्िहले राजथवको दार्रा 
तबथिार, अननगमन एवं संथिागि सनधार गदै राजथव पररचालनमा समनणचि जोड ठदनन आवश्र्क छ । 
अझैपतन राजथव आर्ािमा तनभिर रहेको पृष्ठभूतममा आन्िररक राजथव र्हथसा बढाउनन जरुरी छ । र्सको 
लातग गैरकर राजथवको दर पननरावलोकन गने, बक्र्ौिालाई कडाइकासाि असनली गने, राजथव प्रशासनमा 
कार्िरि जनशणक्तको क्षमिा तबकास गने, करपरीक्षिको दार्रा एवं गनिथिर अतभवृर्द्ध गने, एकीकृि कर 
संर्हिा लागन गने लगार्िका र्क्रर्ाकलाप कार्ािन्वर्न गननि आवश्र्क छ । अनौपचाररक के्षत्रले महत्वपूिि 
र्हथसा ओगटेको कन रा र्वतभन्न अध्र्र्नले देखाएको णथितिमा र्सलाई न्रू्न गनि आवश्र्क रिनीति िर्ार 
गननिपदिछ ।  

कोतभड-१९ को महामारीको कारि राजथव सङ्कलनमा असर परेको पररप्रेक्ष्र्मा चालन खचि 
तनर्न्त्रि गदै पनुँजीगि खचि बढाउननपने हनन्छ । चालन खचि तनर्न्त्रि गनि जारी भएका तमिब्र्र्र्िा 
सम्बन्धी तनदेणशकाको प्रभाकारीरुपमा पालना गने , अननदान ििा सहार्िा सम्बन्धी मापदण्ड तनधािरि 
गने, संघ, प्रदेश र थिानीर् िहको कार्िक्षेत्रमा दोहोरो नपने गरी संगठनात्मक पननसंरचना गररननपदिछ । 

मन्त्रालर् ििा र्वभागबाट हननसक्ने कार्िका लातग पतन गठठि कोष, पररषद, आर्ोग, बोडिहरू औणचत्र् र 
सान्दतभिकिाको आधारमा खारेज गने वा एक आपसमा गाभ्ने कार्ि गननि आवश्र्क छ । सरकारी तनकार्ले 
सबारी साधन लगार्ि तबलासीिाका वथिन खररद नगने एवं थिानीर्िहका पदातधकारी लगार्िले प्राप्त गने सनतबधा 
सम्बन्धी मापदण्ड िर्ार गरी कार्ािन्वर्न गननिपदिछ । 

र्वत्तीर् व्र्वथिापनको महत्वपूिि के्षत्र लेखाङ्कन र प्रतिवेदनमा सनधारका प्रर्ासहरु भैरहेका छन ् । 
लेखाङ्कनलाई सूचना प्रर्वतधमा आधाररि बनाएपतन समर्मा नै र्वत्तीर् प्रतिवेदन िर्ार गनि च ननौिी रहेको छ। 
िसिि कम््र्नटरमा आधाररि लेखाप्रिालीमा सनधार गदै कागज रर्हि बनाई छोटो समर्मा नै र्वत्तीर् प्रतिवदेन 
िर्ार हनने व्र्वथिा तमलाउने, सबै तनकार्ले नेपाल साविजतनक के्षत्र लेखामान अननरुप र्वत्तीर् र्ववरि िर्ार गने, 
िीन िहका सरकारको एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरि िर्ार गने र प्रोदभावी लेखाप्रिालीलाई प्रथिान तबन्दन कार्म 
गरी सनधारका प्रार्स जारी राख्नन आवश्र्क देणखन्छ ।   
साविजतनक जवाफदेर्हिा र सनशासन  

सरकारले भ्रष्टाचार तनर्न्त्रिको कार्िमा शून्र् सहनशीलिाको नीति तलई रिनीति कार्ि र्ोजना बनाएको 
छ ।  सरकारको िफि बाट तनर्न्त्रिको लातग प्रर्ास भए िापतन प्रभावकारी भएको देणखएन । अणतिर्ार 
दनरुपर्ोग अननसन्धान आर्ोगका र्वगि ३ वषिका प्रतिवदेन अध्र्र्न र्वश्लषेि गने  हो भन ेर्ो आतििक वषिमा 
सबैभन्दा बढी उजनरी दिाि भएका छन ्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको पतछल्लो प्रतिवदेनअननसार नेपाल अत्र्तधक 
भ्रष्टाचार हनन ेमध्र्ेको मनलनकको सूचीमा परेको छ । उक्त संथिाले प्रकाशन गरेको कर्सन परसे्सन इन्डेक्समा 



कन ल १८० देशको तबश्लषेिमा नेपालले १०० मा जम्मा ३३ अङ्क मात्र प्राप्त भई अणघल्लो वषिको ११३ औ ँथिानबाट 
र्स वषि ११७ औ ँथिानमा झरेको छ । गि वषिहरुको िनलनामा भ्रष्टाचार वरृ्द्ध भएको देखाएको छ । र्ससन्दभिमा 
राज्र्को स्रोि साधन र सम्पणत्त गैरकानननी रुपमा व्र्णक्तगि लाभको लातग दनरुपर्ोगलाई तनर्न्त्रि नगरेसम्म 
सनशासन कार्म गनि नसर्कन ेभएकाले आमरुपमा अननभिू हनने गरी  भ्रष्टाचार तनर्न्त्रि ििा सदाचार पद्धतिको 
बहालीको लातग सरकारी संर्न्त्र र समाजका हरेक के्षत्रमा तनष्ठा प्रबद्धिनको अतभर्ान प्रभावकारी रुपमा सिालन 
गननिपने देणखन्छ । र्स प्रर्ोजनका लातग साविजतनक पदातधकारीको काम कारबाहीमा पारदणशििा र जवाफदेर्हिा 
प्रबद्धिन गने, तनजी के्षत्रबाट हनने भ्रष्टाचारलाई समेि छानतबनको दार्रामा ल्र्ाउन,े साविजतनक पदातधकारीको 
आचारसंर्हिा जारी गने र उच्च राजनैतिक र प्रशासतनक ब्र्णक्तत्वबाट उदाहरिीर् आचरि प्रथिनि गननि जरुरी 
छ ।  
र्वकास तनमािि  

पन्रौँ र्ोजनामाफि ि नीति ििा कार्िक्रमहरु सिालनमा रहेका छन ्। िी कार्िक्रमहरुको सािै संर्नक्त 
राष्ट्रसंघको महासभाबाट पाररि ठदगो र्वकासका लक्ष्र्हरुसमेि कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाएको छ । आबतधक र्ोजना 
ििा सरकारले तनधािरि गरेका लक्ष्र्हरुमा प्रगति हातसल हनन सकेको छैन । अतधकांश र्वकास तनमािि 
आर्ोजनाहरु समर्मा सम्पन्न नभई समर् र लागि वरृ्द्ध भएको छ । तबकास तनमाििले गति तलनको लातग 
आर्ोजना व्र्वथिापन र साविजतनक खररद एवं ठेक्का व्र्वथिापन प्रभावकारी हनन नपदिछ । र्स सन्दभिमा लागि 
लाभ तबश्लषेि गरी ठदगो प्रकृतिका र्ोजना छनौट गने, पररर्ोजना बैङ्कलाई िीनै िहका सरकारले प्रर्ोगमा 
ल्र्ाउननपने, अननगमन मूल्र्ाङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउन े  र अन्िर तनकार् समन्वर्लाई व्र्वणथिि गननिपने 
देणखन्छ। सािै पूवि िर्ारीका कामहरु सम्पन्न गरेर आर्ोजना थवीकृि गरी पर्ािप्त बजटे व्र्वथिा गरी समर्मा 
नै सम्पन्न गरी लागि ििा समर् वृर्द्ध हनने अबथिालाई तनर्न्त्रि गररननपदिछ । प्रदेश र थिानीर् िहले ठदगो 
तबकास लक्ष्र्को आन्िररकीकरि गने, र्वत्तीर् स्रोिको व्र्वथिा गरी अननगमन तनदेशन गनि उपर्नक्त सर्न्त्र खडा 
गननि आवश्र्क देणखन्छ । तबकास र्ोजनालाई दक्षिापूिि ढङ्गले कार्ािन्वर्न गनि पारदशी, तमिब्र्र्ी, थवच्छ, 
प्रतिथपधाित्मक िबरले खररद गने, लागि अननमानलाई बैज्ञातनक र भरपदो बनाउने,  तनमािि कार्िको गनिथिर 
सनतनणिि गनि अननगमन सनपररवेक्षिलाई प्रभावकारी बनाउने र र्वद्यनिीर् खररद व्र्वथिालाई िीनै िहका सरकारले 
अवलम्बन गननि आवश्र्क छ ।  
साविजतनक सेवा प्रवाह र प्रशासन 

तनजामिी सेवामा सनधारका प्रर्ासहरु भैरहेका छन । ििार्प कमिचारी समार्ोजनमा समथर्ा आएकोले 
हालसम्म प्रदेश र थिानीर् िहमा दरबन्दीअननसारका कमिचारी पदपूतिि नभएकाले सेवा प्रवाहमा कठठनाइ परेको छ। 
संघीर् तनजामिी सेवा ऐनसमेि जारी हनन नसकेको अबथिा छ । समार्ोजन पिाि ्प्रदेश ििा थिानीर् िहले 
पननः संगठन ििा व्र्वथिापन सवेक्षि गननिपने भतनएपतन हालसम्म हनन सकेको छैन । र्स पररप्रके्ष्र्मा तनजामिी 
सेवा ऐन जारी गने एवं प्रदेशहरुले संघीर् ऐनसुँग नबाुँणझने गरी तनजामिी ऐन िजनिमा गने, थिानीर् िहका 
कमिचारीको सेवा शििसम्बन्धी ऐनहरु जारी गने िर संघ र प्रदेशले जारी गरेका ऐनबमोणजमका व्र्वथिा र 
सनतबधामा एकरुपिा हनने व्र्वथिा तमलाउननपदिछ । सेवा प्रवाहसम्बन्धी गननासोलाई संबोधन गने, तबद्यनिीर् 
प्रिालीबाट सेवा प्रवाह गने एवं जनिाको सन्िनर्ष्टमा न ैकेणन्िि हनन न आवश्र्क छ । सरकारी तनकार्हरुले 
साविजतनक सनननवाइ, गननासो व्र्वथिापन, कार्िर्वतध सरलीकरि, मोबाइल गभरनेन्सलगार्िका माध्र्मबाट सनधार 



गदै सेवा प्रवाहलाई तछटो छररिो र च नथि बनाउननपने देणखन्छ।प्रदेश ििा थिानीर् िहमा प्रदेश लोकसेवा 
आर्ोगको परामशिबेगर कचािरी तनर्नणक्त ििा बढनवा गने जथिा कार्ि तनर्न्त्रि गननिपदिछ ।  
कोतभड-१९ महामारी व्र्वथिापन 

कोतभड-१९ को रोकिाम तनर्न्त्रि र उपचारसम्बन्धी र्क्रर्ाकलापअन्िगिि प्रर्ोगशाला पूबािधार 
थिापना, थवाथ्र् सामग्री र उपकरि खररद गनि सीमानाका व्र्वथिापन, खोज पडिाल, राहि व्र्वथिापन 
लगार्िका र्क्रर्ाकलाप सिालन गरेको भए पतन महामारी तनर्न्त्रि अपेणक्षि रुपमा हनन सकेको छैन ।  िसिि 
महामारी तनर्न्त्रिका लातग जोणखम आुँकलन ििा पूबि िर्ारी गने, थिार्ी सर्न्त्रको व्र्वथिा गने, समर्मा न ै
सीमा नाका व्र्वथिापन, आवश्र्क औषतध उपकरिलगार्िका पूबािधारको व्र्वथिापन गने, िीनै िहका सरकारले 
समन्वर्ात्मक रुपमा रोकिाम, तनर्न्त्रि र उपचारका कार्िक्रम सिालन गने व्र्वथिा तमलाउननपने देणखएको 
छ । सािै महामारीसुँग सम्बणन्धि खररद प्रर्क्रर्ालाई व्र्वणथिि गनि बेग्लै खररदसम्बन्धी कार्िर्वतध िजनिमा 
गननिपने देणखन्छ ।   
साविजतनक स्रोि, साधनको संरक्षि र  उपर्ोग 

संघ, प्रदेश र थिानीर् िहका तनकार्को साविजतनक सम्पणत्तको अतभलेख व्र्वणथिि नभएको अबथिा छ। 
साविजतनक थवातमत्वमा रहेका जग्गाहरु अतिक्रमिसमिे भएकाले सरकारी सम्पणत्तको संरक्षि र उपर्ोगसमिे 
दक्षिापूिि देणखएन । सािै साविजतनक संथिानहरुमा भएको लगानीको समेि समनणचि प्रतिफल प्राप्त हनन सकेको 
छैन । त्र्सैले सूचना प्रर्वतधको प्रर्ोग गरी सबै सम्पणत्तको अतभलेख प्रर्वर्ष्ट गने, साविजतनक जग्गा भोगचलन 
लीजमा ठदने सम्बन्धी मापदण्ड िर्ार गरी लागू गने, अतिक्रमि हटाई साविजतनक जग्गा संरक्षि गने कार्ि 
प्रभावकारी बनाउननपदिछ । साविजतनक संथिानमा गरेको लगानीको व्र्वणथिि अतभलेख राखी दक्षिापूिि ढङ्गले 
सिालन गने व्र्वथिा तमलाउननपदिछ । 

सरोकारवाला र संसदीर् सतमतिसुँगको सम्बन्ध 

लेखापरीक्षिको प्रतिवदेन संघीर् र प्रदेश साविजतनक लेखा सतमति ििा थिानीर् िहको लेखा सतमतिमा 
छलफल भई तनक्र्ौल हनने भएकाले महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् र सम्बणन्धि सतमतिहरु बीच समन्वर्ात्मक 
ढंगले काम गननिपने देणखन्छ । संघीर् संसद र प्रदेश सभाअन्िगििका साविजतनक लेखा सतमतिलगार्ि संसदीर् 
सतमतिहरुसुँग तनकटिम ्सम्बन्ध कार्म गदै तनरन्िर छलफल, सम्पकि  एवं समन्वर् गरी कार्ि गने प्रर्ास 
गररएको छ । संसदीर् सतमतिहरुले गरेका अध्र्र्न, अननसन्धान र र्वश्लषेि गरी तनकालेका तनष्कषिहरु र तनििर् 
समेिलाई लेखापरीक्षि आधारको रुपमा तलने गररएको छ । महालेखापरीक्षकद्वारा प्रचतलि कानननबमोणजम 
लेखापरीक्षि गरी पेस गररएका लेखापरीक्षि प्रतिवदेन उपर नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षि ऐन ििा अन्र् 
प्रचतलि कानननबमोणजम संघीर् संसदको प्रतितनतधसभा र सम्बणन्धि प्रदेशको साविजतनक लेखा सतमति ििा 
गाउुँसभा वा नगरसभामा प्रभावकारी छलफलको व्र्वथिा गरी प्रतिवदेनले ठदएका सनझाव कार्ािन्वर्नको 
सनतनणिििा गनि सम्बणन्धि तनकार्ले िप ध्र्ान ठदननपने देणखएको छ । संवैधातनक तनकार्बीच समान लक्ष्र् 
प्राप्त गने सन्दभिमा एक आपसमा समन्वर् एवं सूचना आदन-प्रदान गने व्र्वथिा तमलाउननपने देणखन्छ । सािै 
अन्र् सरोकारवाला, सिार माध्र्म र नागररक समाजका संथिाहरुको सहर्ोग र समन्वर्बाट समिे 



लेखापरीक्षिको गनिथिर र प्रभाव वृर्द्ध हनन ेएवं प्रतिवदेनका सनझाव कार्ािन्वर्नमा सकारात्मक वािावरि तनमािि 
गनि मद्दि पनग्ने र्वश्वास तलन सर्कन्छ ।  
अन्िरािर्ष्ट्रर् सम्बन्ध 

संथिाहरुको अन्िरािर्ष्ट्रर् संगठन र एणशर्ाली सवोच्च लेखापरीक्षि संथिाहरुको संगठनको सदथर् रही 
एतसर्ाली सवोच्च लेखापरीक्षि संथिाहरुको संगठनको गभतनिङ्ग बोडिको सदथर् रहेको छ । सािै साविजतनक क्षते्रको 
लेखापरीक्षिका सम्बन्धमा रार्ष्ट्रर् ििा अन्िरािर्ष्ट्रर्थिरमा थपष्ट पर्हचानसर्हिको उपणथिति जनाउुँदै आएको छ। 
महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले सवोच्च लेखापरीक्षि संथिाहरुको अन्िरािर्ष्ट्रर् संगठन र एतसर्ाली सवोच्च 
लेखापरीक्षि संथिाहरुको संगठनसुँग सहकार्ि गरी अन्िरािर्ष्ट्रर्थिरका र्वतभन्न कार्िक्रमहरुसमिे सिालन गदै 
आएको छ । र्स प्रकारका अन्िरािर्ष्ट्रर् उपणथिति र सहकार्िबाट आपसी अननभव आदान प्रदान गनि एवं 
अन्िरािर्ष्ट्रर् थिरमा नेपालको उपणथिति र साख वृर्द्ध गनि समेि सहर्ोग पनगेको छ ।  
लेखापरीक्षिमा च ननौिी  

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्को कार्िसम्पादनमा च ननौिीहरु िर्पएका छन ्। हामीसुँग उपलब्ध तसतमि 
मानवीर् ििा भौतिक क्षमिाबाट साविजतनक के्षत्रको आतििक कारोबारमा भएको वृर्द्ध, वििमान आतििक अननशासन 
पालनाको अवथिा र कोरोना महामारी जथिा समथर्ाहरुले उत्पन्न पररणथितिको सामना गनि िप च ननौिी देणखएको 
छ । र्स पररणथितिमा हाम्रो  णजम्मवेारी प्रभावकारी  ढङ्गवाट सम्पादन गनि कार्ािलर्को संगठननात्मक व्र्वथिा 
र जनशणक्त, कार्ि प्रिाली र कार्ि प्रर्क्रर्ा, नीति र र्ोजनाहरु, कार्ि संथकृति र संथकारमा आमूल पररवििन 
गननिपने आवश्र्किा देणखएको छ । आजको र्वज्ञान प्रर्वतधको र्नगमा हाम्रो समग्र कार्ि प्रिाली र प्रर्क्रर्ालाई 
सूचना प्रर्वतधको माध्र्ममा रुपान्िरि गनि नेपाल लेखापरीक्षि व्र्वथिापन प्रिाली (NAMS) को सफ्टवेर्र 
िजनिमाको चरिमा रहेको छ । हाल  पाइलर्टङ्ग चरिमा छ । आगामी आतििक वषिदेणख र्वद्यनिीर् माध्र्मबाट 
लेखापरीक्षि गने र्ोजना छ । कोतभड-१९ को रोकिाम ििा सोसुँग सम्बणन्धि र्वषर्मा भएका  र्क्रर्ाकलाप 
र खचिहरुको लेखापरीक्षि गरी छन टै्ट प्रतिवेदन िर्ार गने र्ोजनाअननसार प्रतिवदेन िर्ार गररएको छ ।भर्वष्र्मा 
पतन र्थिै जनसरोकार र साविजतनक महत्वका के्षत्रहरुमा केणन्िि रही लेखापरीक्षि गने नीति रहेको छ ।  
लेखापरीक्षिमा सनधारका प्रर्ासहरु 

लेखापरीक्षि सनधारका लातग हामीले केही कानननी ििा नीतिगि व्र्वथिामा समिे पररमाजिन गननि जरुरी 
देणखएको छ । अर्हले  चौिो रिनीतिक र्ोजना कार्ािन्वर्नमा  छ । सो रिनीतिक र्ोजनामा लेखापरीक्षिको 
गनिथिर अतभवृर्द्ध, थवार्ित्ता ििा आन्िररक सनशासन, संथिागि र पेशागि क्षमिा र्वकास र 
सरोकालवालाहरुसुँगको सम्बन्ध सनधार जथिा र्वषर्हरु समावशे गररएका छन ्। र्थिै सवोच्च लेखापरीक्षि 
संथिाहरुको कार्िसम्पादनको आवतधक रुपमा मूल्र्ाङ्कन गने प्रचलनअननसार िाइल्र्ाण्डको सवोच्च लेखापरीक्षि 
संथिाबाट हाम्रो कार्िसम्पादन मूल्र्ाङ्कन भएको छ । प्राप्त प्रतिवदेनअननसार सनधार र्ोजना कार्ािन्वर्न गननिपने 
देणखन्छ ।  लेखापरीक्षि ऐन, २०७५ िजनिमा भई कार्ािन्वर्नमा आएको छ । लेखापरीक्षि ऐनका 
प्रावधानहरुलाई व्र्वणथिि िररकाले कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन लेखापरीक्षि तनर्मावली िजनिमाको प्रर्क्रर्ामा रहेको 
छ । र्सैगरी लेखापरीक्षि सेवाका कमिचारीहरुको सेवा सिालनको लातग छन टै्ट नेपाल लेखापरीक्षि सेवा (गठन, 
शे्रिी र्वभाजन र तनर्नणक्त) तनर्महरु, २०७७ िजनिमा भई कार्ािन्वर्नमा आएको छ । लेखापरीक्षि सेवाका 



कमिचारी पररचालन, सीप ििा क्षमिा र्वकास,, उत्प्ररेिागि प्रोत्साहन प्रिाली, पेशागि आचरि र व्र्वहारगि 
पक्ष, वृणत्त र्वकासका अवसरलगार्िका र्वषर्हरु समावेश गरी िप व्र्वणथिि गररनेछ ।  

हामीले सबोच्च लेखापरीक्षि संथिाको अन्िरार्ष्ट्रर् संगठनले जारी गरेका लेखापरीक्षिमानहरुलाई 
अननसरि गदै नेपाल सरकारी लेखापरीक्षिमान जारी गरेका छौं । र्स लेखापरीक्षिमानलाई कार्ािन्वर्न गनि 
र्वत्तीर्, पररपालना र कार्िमूलक लेखापरीक्षिलगार्िका मागिदशिनहरु िर्ारी एवं अद्यावतधक गने कार्िहरु 
भइरहेका छन ्। र्सैगरी लेखापरीक्षिलाई अन्िरािर्ष्ट्रर्थिर अननरुपको बनाउन इन्टोसाई मानदण्ड ग्रहि गरी 
२०७७ श्राविदेणख कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्को संथिागि क्षमिा र्वकास 
गनि लेखापरीक्षि अननसन्धान ििा अतभलेख केन्ि, जनशणक्त र्वकासको लातग लेखापरीक्षि उत्कृष्टिा केन्ि 
थिापना गररनेछ ।  

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्मा लेखापरीक्षिका व्र्होरा कार्िन्वर्नको अननगमनका लातग अननगमन ििा 
फथर्ौट प्रिाली प्रभावकारी बनाउन जरुरी देणखएको छ । लेखापरीक्षि ऐनबमोणजम महालेखापरीक्षकले कन नै 
साविजतनक पदातधकारीले र्वत्तीर् जवाफदेर्हिा वहन गरे नगरेको सम्बन्धमा लेखापरीक्षिका मान्र् तसद्धान्ि 
बमोणजम परीक्षि गनि सक्न े भएकोले र्वत्तीर् जवाफदेर्हिा तनवािहको मूल्र्ाङ्कन गदै कार्ािलर् र णजम्मवेार 
पदातधकारीको वगीकरि पिाि ्प्रतिवेदन माफि ि साविजतनक गने व्र्वथिा तमलाईने छ । र्सैगरी साविजतनक 
पदमा बहाल रहेका पदातधकारीलाई र्वशषे णजम्मेवारी ठदननपदाि आतििक अननशासन र र्वत्तीर् जवाफदेर्हिा 
पालनाको थिरसमिेलाई आधार तलने व्र्वथिा तमलाउन आवश्र्क पहलकदमी गररेनेछ । 

लेखापरीक्षिमा अननशासन र आचरि  
महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्द्वारा गररने अणन्िम लेखापरीक्षिले साविजतनक तनकार्हरुमा आतििक 

अननशासनको पालना र सनशासन प्रवद्धिन गनि÷गराउन मद्दि पनग्दछ । लेखापरीक्षिमा संलग्न  जनशणक्त पेशागि 
व्र्वहारसर्हि आफ्नो र संथिाको र्वश्वसनीर्िा अतभवृर्द्ध गनि मूल्र् र मान्र्िाहरुमा सम्झौिा नगरी िोर्कएको 
आचारसंर्हिाको पालना  गननिपदिछ । सरकारी लेखापरीक्षि केवल र्हसाब र्किाब तमले नतमलेको हेने र बील 
भरपाई जाुँच गने प्रर्क्रर्ा मात्र होइन । र्ो शासकीर् प्रिालीको शनद्धिाको जाच्ने संर्न्त्रसमेि हो। र्स संर्न्त्रका 
कमिचारी प्रशासनसम्बन्धी कार्ि र  लेखापरीक्षि सेवाको सिालन नेपाल सरकारबाट हनन ेव्र्वथिामा पननरावलोकन 
गरी महालेखापरीक्षकबाट सिालन गनि कानननी प्रबन्ध आवश्र्क देणखएको छ ।   
कार्ािलर्को अपेक्षा 

म महालेखापरीक्षकमा तनर्नक्ती भए पिाि ्मेरो आफ्नो कार्ि अवतधमा गननिपने सनधारका र्वषर्हरु समावेश 
गरी महालेखापरीक्षकको ६ वषे कार्ि र्ोजना साविजतनक गरेको तिए । त्र्ोसुँगै हाल हामी महालेखापरीक्षकको 
कार्ािलर्को चौिो रिनीतिक र्ोजना कार्ािन्वर्न चरिमा रहेका छौं । र्स अवतधमा हामीले लेखापरीक्षिसुँग 
सम्बणन्धि केही कानननी, नीतिगि एवं व्र्वथिापकीर् र्वषर्मा सनधार गरेका छौ भने र्स कार्िले आगामी ठदनमा 
समेि तनरन्िरिा पाउनमेा सबैलाई र्वश्वथि पानि चाहन्छन ।  
 संघीर्, प्रदेशथिर र थिानीर् िहका सबै सरकारी कार्ािलर् र साविजतनक संथिानहरुको लेखापरीक्षि 
गने णजम्मेवारी महालेखापरीक्षकलाई रहेको छ । प्रदेशथिरमा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् थिापना हनन 
नसकेकोले हाल पतन लेखापरीक्षिका लातग केन्िबाट टोली खटाउनन परेको अवथिा छ । प्रदेशथिरसम्म 
कार्ािलर्को थिापना एवं आवश्र्क दरबन्दी र कमिचारी व्र्वथिापन गने र्वषर्मा नेपाल सरकारबाट सकारात्मक 



सहर्ोग प्राप्त हनन ेअपेक्षा तलएको छन । लेखापरीक्षिको माध्र्मबाट साविजतनक तनष्ठा, सदाचार, पारदणशििा र 
जवाफदेर्हिाको प्रवद्धिन गरी सनशासन अतभवृर्द्ध र आम नागररकको जीवनमा सकारात्मक भतूमका खेल्ने प्रमनख 
उदे्यश्र् राणखएको छ । र्स प्रतिवदेनले र्वकास तनमािि, साविजतनक सेवा, राजथव र खचि ििा सरकारी काम 
कारबाहीको अवथिाबारे बनझ्न मद्दि पनग्ने र्वश्वास समिे गरेको छन । 

लेखापरीक्षिको गनिथिर अतभवृर्द्ध र प्रभावकाररिाका लातग सवोच्च लेखापरीक्षि संथिाहरुको अन्िरािर्ष्ट्रर् 
संगठनको तलमा ििा मेणक्सको घोषिा र संर्नक्त राष्ट्रसंघको महासभाले पाररि गरेका प्रथिावअननसार 
महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्को थविन्त्रिा कार्म गनि आवश्र्क पने र्वत्तीर्, भौतिक एवं जनशणक्तको तनवािध 
उपलब्धिा हनन नपदिछ । र्सका लातग अन्िरािर्ष्ट्रर् मान्र्िा अननकूल हनने गरी महालेखापरीक्षकलाई पर्ािप्त र्वत्तीर् 
एवं कमिचारी व्र्वथिापन सम्बन्धी थविन्त्रिा प्रदान गनि संघीर् संसद र नेपाल सरकारबाट आवश्र्क सहर्ोग 
प्राप्त हनने अपेक्षा तलएको छन ।  

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्को थिापना पिाि ्र्ो समेि गरी ५८ वटा वार्षिक प्रतिवदेनहरु राष्ट्र प्रमनख 
समक्ष पेस भईसकेका छन ्। िर िी प्रतिवेदनको कार्ािन्वर्न अवथिा सन्िोषजनक हनन नसक्दा हरेक वषि 
एउटै प्रकृतिका व्र्होराहरु दोहोररने गरेको छ । प्रथिनि सन्दभिमा महालेखापरीक्षकका वार्षिक प्रतिवेदन र 
कार्ािलर्बाट जारी भएका अन्र् लेखापरीक्षि प्रतिवदेनहरु र्िासमर्मा संघीर् संसद र प्रदेशसभामा पेस भई 
प्रतिवदेनमा उणल्लणखि सनझाव कार्ािन्वर्नलाई सम्बणन्धि पक्षहरुले िप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरेको छन।  
  महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्का कमिचारीले सीतमि स्रोि साधन र क्षमिाका भरमा प्रत्र्ेक वषि थिलगि 
रुपमा लेखापरीक्षि गनि च ननौिीपूिि रहेको छ । हाल महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्मा ६१४ जना कमिचारीको 
दरबन्दी रहेको छ । कार्ािलर्ले सम्पादन गननिपने कार्िबोझ अत्र्तधक बढी रहेको छ । िसिि र्स कार्ािलर्मा 
कार्िरि कमिचारीहरुलाई र्वशेष सनर्वधा ििा प्रोत्साहनको व्र्वथिा हनन सकेमा साविजतनक स्रोि साधनको 
संरक्षिमा िप हौसला तमल्न ेहनुँदा र्सिफि  नेपाल सरकारले आवश्र्क सहर्ोग गने अपेक्षा गरेको छन ।  
अन्त्र्मा,   

साविजतनक र्वत्तीर् व्र्वथिापन र सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकको वार्षिक एवं अन्र् 
प्रतिवदेनको कार्ािन्वर्नबाट साविजतनक तनष्ठा, सदाचार, पारदणशििा र जवाफदेर्हिाको प्रवद्धिनमा उल्लेतर् र्ोगदान 
पनग्ने र्वश्वास तलएको छन । संवैधातनक णजम्मवेारीअननसार लेखापरीक्षि सम्पन्न गरी प्रतिवदेन िर्ार गने क्रममा 
सम्माननीर् राष्ट्रपतिज्रू्बाट प्राप्त मागिदशिन, संघीर् संसद, प्रदेश सभा, संवैधातनक तनकार्, सबै िहका सरकार, 
साविजतनक संथिा, लेखापरीक्षि सल्लाहकार सतमति, र्वकास साझेदार, नागररक समाज, सिारकमी, आम नागररक 
लगार्िबाट प्राप्त सनझावप्रति आभार व्र्क्त गनि चाहन्छन । सािै कोतभड-१९ को र्वशेष पररणथितिमा समेि 
लेखापरीक्षि कार्िलाई समर्मै सम्पन्न गरी प्रतिवदेन िर्ार गनि र्ोगदान पनर् र्ाउनन हनने कार्ािलर्का सम्पूिि 
कमिचारीलाई र्वशेष धन्र्वाद ठदन चाहन्छन । 

 

 

 

 

 (टंकमणि शमाि दंगाल) 
 महालेखापरीक्षक 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



लेखापरीक्षि उद्देश्र्, क्षेत्र र पद्धति 

१. संवैधातनक ििा कानूनी व्र्वथिा - नेपालको संर्वधानको धारा २४१ (१) मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको 
कार्ािलर्, सवोच्च अदालि, संघीर् संसद, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, थिानीर् िह, संवैधातनक तनकार् वा 
सोको कार्ािलर्, अदालि, महान्र्ार्ातधवक्ताको कार्ािलर् र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल 
नेपाल लगार्िका सबै संघीर् र प्रदेश  सरकारी कार्ािलर्को लेखा कानूनबमोणजम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, 
कार्िदक्षिा, प्रभावकाररिा र औणचत्र्समेिको र्वचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षि हनने व्र्वथिा 
छ । सो को अतिररक्त अन्र् कन न ैकार्ािलर् वा संथिाको लेखापरीक्षि संघीर् कानूनमा व्र्वथिा गरी 
महालेखापरीक्षकबाट हनने गरी गनि सर्कन े व्र्वथिा छ । संर्वधानको धारा २४१(२) बमोणजम ५० 
प्रतिशिभन्दा बढी शेर्र वा जार्जेिामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको थवातमत्व भएको संगठठि संथिाको 
लेखापरीक्षिका लातग लेखापरीक्षक तनर्नक्त गदाि महालेखापरीक्षकसुँग परामशि गननिपने व्र्वथिा छ । 
लेखापरीक्षि ऐन, २०७५ को दफा ३ अननसार  सरकारी कार्ािलर्, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा 
थिानीर् िहको पूिि थवातमत्व भएको संगठठि संथिाको लेखापरीक्षि महालेखापरीक्षकबाट हनने व्र्वथिा छ ।  

संर्वधानको धारा २९४(१) बमोणजम महालेखापरीक्षकले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक 
प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गननिपदिछ । धारा २९४(२) मा वार्षिक प्रतिबेदनमा खनलाउननपने कन राहरु संघीर् 
काननन बमोणजम हनने उल्लेख छ । धारामा २९४(३) मा प्रदेशको काम कारबाहीको सम्बन्धमा अलग 
अलग वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार गरी प्रदेश प्रमनख समक्ष पेश गनि सक्ने व्र्वथिा छ । लेखापरीक्षि ऐन, 
२०७५ को दफा २०(१) बमोणजम प्रत्रे्क गाउुँपातलका र नगरपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षि 
गराउननपने ििा दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउुँपातलका र नगरपातलकाको लेखापरीक्षि 
सम्पन्न गररसकेपतछ अलग अलग लेखापरीक्षि प्रतिवेदन जारी गनि सक्ने व्र्वथिा रहेको छ ।  

२. उद्देश्र् - संर्वधानबमोणजम संघ, प्रदेश र थिानीर् िहका सबै सरकारी कार्ािलर् र संघीर् कानूनद्वारा 
िोर्कएका अन्र् कार्ािलर् वा संथिाको र्वत्तीर् र्ववरि ििा कारोबार र सेवा प्रवाहको तनर्तमििा, 
तमिव्र्र्र्िा, कार्िदक्षिा, प्रभावकाररिा र औणचत्र्को आधारमा परीक्षि गरी देणखएका व्र्होरा औलँ्र्ाई 
साविजतनक र्वणत्तर् व्र्वथिापनमा सनधार गनि व्र्ावहाररक सनझाव प्रदान गननि लेखापरीक्षिको मूल उदे्दश्र् 
रहेको छ ।  लेखापरीक्षिको मूल उदे्दश्र् हातसल गनि देहार्का र्वषर्समेि परीक्षि गननि लेखापरीक्षिको 
अन्र् उदे्दश्र् रहेका छन ्:  

र्वत्तीर् लेखापरीक्षि 

• िीनै िहको सणिि कोष ििा अन्र् सरकारी कोषको िोर्कएको ढाुँचाअननरूप र्वत्तीर् र्ववरि र प्रतिवेदन 
िर्ार भै कारोबारको र्िािि णथिति णचत्रि गरेको, 

• र्वतनर्ोजन ऐन बमोणजम सीमामा रही तनठदिष्ट प्रर्ोजनका लातग खचि भएको, 

पररपालनाको लेखापरीक्षि सम्बन्धमा 

• कानननसम्मि िबरले राजथवलगार्ि समथि आम्दानी, राजथव ििा धरौटीको तनधािरि, असनली र दाणखला 
गरेको र िीनै िहका सरकारबीच प्रचतलि कानननबमोणजम राजथव बाुँडफाुँट भएको 

• आतििक कारोबार गदाि ऐन कानननको पररपालना गरेको एवं पनष्टय्र्ाइ गने र्िेष्ट प्रमाि राखेको,  



• खचि गदाि दनरुपर्ोग हनन नपाउन ेगरी पर्ािप्त कानननी व्र्वथिा भएको, ित्सम्बन्धी तनर्मन, तनर्न्त्रि 
व्र्वथिा पर्ािप्त भएको र सोको अननसरि गरेको, 

• आन्िररक तनर्न्त्रि  एवं आन्िररक लेखापरीक्षिको व्र्वथिा प्रभावकारी रहेको, 

कार्िमूलक लेखापरीक्षि सम्बन्धमा 

• खचि तमिव्र्र्ीिवरले गरेको र कार्िक्रम एवं लक्ष्र्अननसार प्रगति हातसल गरेको, 
• नगदी णजन्सी ििा अन्र् सरकारी सम्पिीसमेिको हातन नोक्सानी र दनरुपर्ोग हनन नपाउन ेगरी संरक्षि 

एवं उपर्ोग व्र्वथिा तमलाएको र सोको अननसरि गरेको, 
• कार्ािलर्को संगठन र व्र्वथिापन ििा कार्ि र्वभाजन र्िेष्ट र समनणचि रहेको एवं दोहोरो नहनन े

व्र्वथिा तमलाएको,  
• तनठदिष्ट उदे्दश्र् नीतिअननरूप कार्िक्रम िजनिमा एबं कार्ािन्वर्न गरी उपलणब्ध हातसल गरेको, कामको 

गनिथिर र पररमाि मापदण्डअननरूप भएको, 
• वािावरि सम्बन्धी नीति काननन मापदण्डको पररपालना गरी वािावरि संरक्षि व्र्वथिापन गरेको, 

अन्र् र्वशेष लेखापरीक्षिको सम्वन्धमा 

• कोतभड १९ को र्वश्वव्र्ापी महामारीको रोकिाम, तनर्न्त्रि ििा उपचार सम्बन्धमा सिातलि 
र्क्रर्ाकलाप र खचि कानननसम्मि एबं दक्षिापूिििबरले गरेको, 

• ठदगो र्वकास लक्ष्र् प्रातप्तका सम्बन्धमा सिालन गररएका र्क्रर्ाकलापहरुबाट आवतधक लक्ष्र् प्रातप्तको 
अवथिा र अननगमन एबं सनचना संकलन ब्र्बणथिि रहेको, 

• सनचना प्रर्वतध प्रिालीको उपर्नक्त िवरले र्वकास एवं प्रभाबकारीिबरले उपर्ोग गरेको, 

३. लेखापरीक्षिको क्षते्र - संवैधातनक अङ्ग, संघीर् सरकार, प्रदेश सरकार वा थिानीर् िहका सम्पूिि कार्ािलर्, 
सरकारहरुका पूिि थवातमत्व भएको संगठठि संथिा, सतमति, बोडि, कोष, प्रातधकरि र र्वश्वर्वद्यालर्, संघीर् 
कानूनले लेखापरीक्षि गननिपने भनी िोकेका अन्र् तनकार्को आतििक वषि २०७६।७७ को आतििक कारोबार 
र सो सुँग सम्बणन्धि कागजाि समेिलाई लेखापरीक्षि क्षेत्रमा समेर्टएको छ । तनकार्हरुको र्वत्तीर् 
र्ववरिको शनद्धिा, आन्िररक तनर्न्त्रि प्रिाली, खचि व्र्वथिापन, राजथव तनधािरि, सङ्कलन, दाणखला, बजेट, 
णजन्सी, आर्ोजना व्र्वथिापन, साविजतनक खररद, साविजतनक सेवा प्रवाह एवं णजम्मेवारी र जवाफदेर्हिा 
जथिा पक्षको परीक्षि ििा मूल्र्ाङ्कनलाई समेि लेखापरीक्षिको क्षते्रमा समावेश गररएको छ । र्वश्वव्र्ापी 
महामारी कोतभड-१९ को रोकिाम तनर्न्त्रि ििा उपचार सम्बन्धमा २०७६।७७ भएको खचि र ठदगो 
र्वकास लक्ष्र् प्रातप्तको लातग सिातलि र्क्रर्ाकलापको मूल्र्ाङ्कनलाई समेि लेखापरीक्षि क्षते्रमा समावेश 
गररएको छ ।  

४. लेखापरीक्षि पद्धति - लेखापरीक्षि ऐन, २०७५ मा उल्लेणखि व्र्वथिा, नेपाल सरकारी लेखापरीक्षिमान, 
र्वत्तीर्, कार्िमूलक, प्रकोप व्र्वथिापन, वािावरिीर् ििा अन्र् सान्दतभिक लेखापरीक्षि तनदेणशका, मागिदशिन 
र असल अभ्र्ासको अननशरि गरी लेखापरीक्षि गररएको छ । समग्र लेखापरीक्षि गननिपने तनकार्हरुलाई 
जोणखम मूल्र्ांकनको आधारमा न्रू्न, मध्र्म र उच्च जोणखमर्नक्त तनकार्मा वगीकरि उच्च जोणखमर्नक्त 
तनकार्को र्वथििृ लेखापरीक्षि, मध्र्म जोणखमर्नक्त तनकार्को छातनएको र्वषर् ििा कारोबार र न्र्नन 



जोणखमर्नक्त तनकार्को आन्िररक तनर्न्त्रि मूल्र्ाङ्कन एकल कोष खािाबाट उपलब्ध सूचना समेिको आधारमा 
दूर लेखापरीक्षि सम्पन्न गररएको छ ।  

समग्र एवं तनकार्गि जोणखम मूल्र्ाङ्कन गरी पर्हचान भएका र्वषर्को परीक्षि गने सन्दभिमा सक्षम, 
पर्ािप्त, सान्दतभिक प्रमाि सङ्कलन गनि लेखापरीक्षिको इकाईगि र्ोजनामा उल्लेख गरी नमूना छनौटका 
आधारमा लेखापरीक्षि गररएको छ । कार्िमूलक लेखापरीक्षिको सन्दभिमा केही र्वषर्मा नागररक समाजलाई 
समेि संलग्न गराइएको छ । प्रार्वतधकरुपमा जर्टल र्वषर्का सम्बन्धमा सम्बणन्धि र्वषर्र्वज्ञको सेवा समेि 
तलइएको छ । सािै लेखापरीक्षि सल्लाहकार सतमतिवाट समेि सनझाव तलइएको छ । लेखापरीक्षिको 
गनिथिर अतभवृर्द्ध गनि उच्च िहबाट सनपररवेक्षि, थिलगि तनरीक्षि, गनिथिर आश्वथििा तनदेणशका बमोणजम 
प्रारणम्भक प्रतिवेदन जारी पूविको पननरावलोकन र नमूना छनौटको आधारमा सम्पन्न लेखापरीक्षिको गनिथिर 
आश्वथििा पननरावलोकन गररएको छ । 

५. वार्षिक प्रतिवेदन - महालेखापरीक्षकले सम्माननीर् राष्ट्रपतिसमक्ष आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक 
प्रतिवेदन िर्ार गरी पेश गननिपने नेपालको संर्वधानको धारा २९४(१) को व्र्वथिा बमोणजम र्ो प्रतिवेदन 
िर्ार गररएको छ । र्स प्रतिवेदनमा ६ पररच्छेद  ििा २३ अननसूची रहेका छन ्। पररच्छेद-१ मा 
लेखापरीक्षि गरीएका तनकार्को र्ववरि, पररच्छेद २ मा लेखापरीक्षिबाट देणखएका व्र्होराको णथिति, 
पररच्छेद-३ मा लेखापरीक्षिबाट देणखएको व्र्होरा, पररच्छेद ४ मा लेखापरीक्षि प्रतिवेदनको कार्ािन्वर्न 
णथिति, पररच्छेद ५ मा भर्वष्र्मा गननिपने सनधार र पररच्छेद ६ मा  कार्ािलर् गतिर्वतध उल्लेख गररएको 
छ । सािै, वार्षिक प्रतिवेदनका मनतर् र्वषर् समावेश गरी वार्षिक प्रतिवेदनको सारांश र प्रत्रे्क प्रदेशको 
काम कारवाहीको सम्बन्धमा अलग अलग प्रतिवेदन िर्ार गररएको छ । थिानीर् िहको अणन्िम प्रतिवेदन 
सम्बणन्धि थिानीर् िहलाई जारी गररएको छ । कोभीड-१९ को व्र्वथिापन सम्बन्धी र्वशेष अध्र्र्नको 
प्रतिवेदन बेग्लै िर्ार गरी र्स प्रतिवेदनको अतभन्न अङ्गको रुपमा पेश गररएको छ ।  

  



 

 
  



 



 



 



 



 1 महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ 

पररच्छेद - १ 

लेखापरीक्षण गररएका तनकायको र्ववरण 

• समर्िगि लेखापरीक्षण 

लेखापरीक्षण गररएका तनकाय र र्वषय संख्या रकम (रू.करोडमा) 
(क) र्वत्तीय लेखापरीक्षण 

१.  संघीय मन्रालय िथा तनकाय  
२.  प्रदेश मन्रालय िथा तनकाय 
३.  स्थानीय िह (बक्यौिा ५ समेि) 
४.  सतमति र अन्य संस्था 
५.  संगठठि संस्था 

(ख) कायिमूलक लेखापरीक्षण  11 
(ग) वािावरणीय लेखापरीक्षण  1 
(घ) र्वशेष लेखापरीक्षण 1 
(ङ) सूचना प्रर्वति लेखापरीक्षण 2 

 
3079 
1019 
69९ 
584 
८१ 

 - 
- 
- 
- 

 
155581 
23741 
81५9९ 
16357 

255513 
- 
- 
- 
- 

जम्मा 5462 532७९१ 

 यो वषि 3 हजार ७९ संघीय मन्रालय िथा 
तनकायको रू.15 खबि 55 अबि 81 करोड र  प्रदेश 
मन्रालय िथा तनकाय (बक्यौिा समेि) १ हजार १9 
को रू.२ खबि ३७ अबि ४१ करोड, स्थानीय िह ७५३ 
मध्ये ६९४ र गि वषिको बक्यौिा ५ समेि ६९९ को 
रू.८ खबि १५ अबि ९९ करोड, र्वश्वर्वद्यालय, सतमति, 
संस्था, प्रतिष्ठानसमेि 584 को रू.१ खबि ६३ अबि ५७ 
करोड र संगठठि संस्था ८१ को रू.२५ खबि ५५ अबि 
१३ करोडसमेि रू.५३ खवि २७ अबि ९१ करोडको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । र्वत्तीय 
लेखापरीक्षणको अतिररक्त १1 र्वषयको कायिमूलक, १ 
र्वषयको वािावरणीय, 1 र्वषयको र्वशेष लेखापरीक्षण र 
२ र्वषयको सूचना प्रर्वति लेखापरीक्षण गररएको छ । 
लेखापरीक्षण गररएका तनकायको र्ववरण अनसूुची १, 
१क, १ख, २, ४, र २१ मा उल्लेख छ ।  

 

 



पररच्छेद १ - लेखापरीक्षण गररएका तनकायको र्ववरण 
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1. संघीय मन्रालय िथा तनकाय  - यो वषि ३ हजार ७९ संघीय सरकारी तनकायको र्वतनयोजन/राजस्व/ 
िरौटी र अन्य कारोबारिर्ि  तनम्नानसुार लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ: 

 (रू.करोडमा) 
क्र. सं. कारोबार लेखापरीक्षण सम्पन्न रकम 
१ र्वतनयोजन तनकासा ६५८४० 
२ राजस्व असलुी ७३४३१ 
३ िरौटी आम्दानी ५६३९ 
४ अन्य कारोबार १०६७१ 

जम्मा १५५५८१ 

 लेखापरीक्षण सम्पन्न तनकायको र्ववरण अनसूुची १ मा र लेखापरीक्षण रकमको र्ववरण अनसूुची 
२ मा उल्लेख छ । गि वषिसम्म संघीय सरकारी कायािलयिर्ि  रू.३ अबि ६८ करोड लेखापरीक्षण 
बक्यौिा रहेकोमा यो वषि पतन िी कायािलयले लेखापरीक्षण गराएका छैनन ्। 

2. प्रदेश मन्रालय िथा तनकाय  - यो वषि साि प्रदेशअन्िगिि १  हजार १९ तनकायको रू.2 खबि 37 
अबि ४१ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । 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 २६२ र गााँउपातलका 
४२० समेि ६९९ (र्वगिको बक्यौिा ५ समेि) स्थानीय िहको रू.८ खबि १५ अबि ९९ 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 584 सतमति र अन्य संस्थाको रू.१ खबि ६३ अबि ५७ 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  ८१ इकाईको रू.२५ खबि ५५ अबि १३ करोडको 
लेखापरीक्षण गररएको छ । सोको अतिररक्त ३3 संस्थाको रू.११ खबि २० अबि 79 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 १1 र्वषयको कायिमूलक लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षण 
गररएका र्वषयको र्ववरण अनसूुची १ख मा र लेखापरीक्षणवाट देखखएका प्रमखु व्यहोरा पररच्छेद ३ को 
मन्रालय खण्डमा समावेश छ ।  

7. 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 ।  



पररच्छेद १ - लेखापरीक्षण गररएका तनकायको र्ववरण 
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8. र्वशेष लेखापरीक्षण - यो वषि कोतभड-19 को रोकथाम, तनयन्रण र व्यवस्थापन र्वषयमा र्वशेष 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणबाट देखखएका व्यहोरा यसै प्रतिवेदनको अंग हनेु गरी छुटै्ट 
प्रतिवेदन ियार गररएको छ ।  

9. सूचना प्रर्वति लेखापरीक्षण - यो वषि २ र्वषयको सूचना प्रर्वतिमा आिाररि 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  

10. सरकारी बजेट िथा खचि - महालेखा तनयन्रक कायािलयबाट प्राप्त र्ववरणअनसुार २०७४।७५ र 
२०७५।७६ को यथाथि खचि िथा २०७६।७७ को संघीय सरकारको शीषिकगि/क्षेरगि बजेट 
अनमुान र यथाथि खचि तनम्नानसुार छ: 

(रू.लाखमा) 

शीषिक/क्षरे 
२०७४।७५ को 

यथाथि खचि 
२०७५।७६ को 

यथाथि खचि 
२०७६।७७ को 

बजेट अनमुान यथाथि खचि प्रतिशि 
चाल ुखचि  
पुाँजीगि  खचि 
र्वत्तीय व्यवस्था(सााँवा व्याज भकु्तानी) 

६९६९१९६ 
२७०७१३७ 
११७०४८८ 

7164176 
2415625 
1524770 

9571014 
4080059 
1678598 

7841489 
1890847 
1179016 

81.93 
46.34 
70.24 

जम्मा १०८४६८२१ 11104571 15329671 10911352 71.18 
सामान्य साविजतनक सेवा 
रक्षा 
साविजतनक शाखन्ि सरुक्षा 
आतथिक मातमला 
वािावरण संरक्षण 
आवास िथा सामदुार्यक सरु्विा 
स्वास््य 
संस्कृति र िमि 
खशक्षा 
सामाखजक सरुक्षा 

४०३६२८१ 
४८००६७ 
५३९२१३ 

३८८९२९९ 
१३५१२७ 
५०९१३८ 
३५९२११ 
५२६५१ 

४५०१९० 
३९५६४४ 

4940357 
500146 
479849 

3446718 
147386 
384380 
359993 
60422 

362178 
423142 

4590532 
501061 
561188 

5413670 
267897 
787545 
784044 
72316 

1637559 
713859 

5229489 
497914 
518638 

2644365 
135932 
35189४ 
40195७ 
68489 

394009 
6६8665 

113.92 
99.37 
92.42 
48.85 
50.74 
44.68 
51.27 
94.71 
24.06 
93.67 

जम्मा ८३७२४७८ १०८४२८२१ 15329671 10911352 71.18 

11. 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 १२७३400 16.24 १ भौतिक पूवाििार िथा यािायाि व्यवस्था 745897 39.45 
2 अथि मन्रालय 762365 9.72 २ रार्िय पनु तनमािण प्रातिकरण 253285 13.40 
3 रक्षा मन्रालय 471990 6.02 ३ शहरी र्वकास मन्रालय 199724 10.56 
4 खशक्षा र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्रालय 393599 5.02 ४ उजाि, जलश्रोि िथा तसंचाई मन्रालय 196655 10.40 
5 रार्िय पनुतनिमािण प्रातिकरण 273157 3.48 ५ खानेपानी मन्रालय 84074 4.45 
६ अन्य मन्रालय िथा तनकायहरू 4666978 59.52 ६ अन्य मन्रालय िथा तनकायहरू 411212 21.74 

 जम्मा 7841489 १००.00  जम्मा 1890847 १००.00 
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चाल ुर पुाँजीगि  खचिवाहेक र्वत्तीय व्यवस्था खचि रू.१ खबि १७ अबि ९० करोड रहेको छ। 
प्रदेश र स्थानीय िह ७५३ लाई गएको अनदुान रकमसमेि अन्य तनकायको चाल ुखचििर्ि  समावेश 
रहेको छ ।  

12. स्रोिगि खचि - महालेखा तनयन्रक कायािलयवाट प्राप्त र्ववरणअनसुार संघीय सरकारको २०७४।७५ 
र २०७५।७६ को यथाथि खचि िथा २०७६।७७ को अनमुान र यथाथि खचिको स्रोिगि र्ववरण 
तनम्नानसुार छ:        

(रू.लाखमा) 

स्रोि २०७४।७५ को 
यथाथि खचि 

२०७५।७६ को 
यथाथि खचि 

२०७६।७७ को गि वषिको 
िलुनामा वरृ्ि 

प्रतिशि अनमुान यथाथि खचि 

नेपाल सरकार ९५५७५९२ 9631860 11761382 9514307 (1.22) 
वैदेखशक अनदुान ३९३१८७ 228986 579956 232157 1.38 
वैदेखशक ऋण ८९६०४२ 1243725 2988333 1164888 (6.34) 

जम्मा १०८४६८२१ 11104571 15329671 10911352 (1.74) 

12.1 यो वषि नेपाल सरकारको स्रोििर्ि को खचि रू.९ खबि ५१ अबि ४३ करोडमध्ये राजस्वबाट रू.7 खबि 
53 अबि 6 करोड (64.03 प्रतिशि) व्यहोरेको छ । 

12.2 यो वषि वैदेखशक अनदुानिर्ि  १७ तनकायअन्िगिि रू.५८ अबि प्राप्त हनेु अनमुान गरेकोमा रू.२३ अबि 
२२ करोड (४०.०३ प्रतिशि) प्राप्त भएको र वैदेखशक ऋणिर्ि  १४ तनकायअन्िगिि रू.२ खबि ९८ 
अबि ८३ करोड प्राप्त हनेु अनमुान रहेकोमा रू.१ खबि १६ अबि ४९ करोड (३८.९८ प्रतिशि) प्राप्त 
भएको छ । 

13. राजस्व असलुी - महालेखा तनयन्रक कायािलयवाट प्राप्त र्ववरणअनसुार संघीय सरकारको राजस्वको 
स्रोिअनसुार २०७४।७५ र २०७५।७६ को यथाथि असलुी िथा २०७६।७७ को अनमुान र यथाथि 
असलुीको खस्थति तनम्नानसुार छ: 

(रू.लाखमा) 

र्ववरण २०७४।७५ को 
यथाथि असलुी 

२०७५।७६ को 
यथाथि असलुी 

२०७६।७७ को 
अनमुान असलुी प्रतिशि 

कुल राजस्व  ७८२३९१४ ८४२७४१० 11120332 7555752 67.94 
१.  कर राजस्व ६५९४९१५ ७३७२७२६ 10091618 6133905 60.78 
२. अन्य राजस्व (गि वषिको नगद मौज्दाि र 

बेरुजूसमेि) ६७२२६१ १०२४०२३ 1028714 1396757 73.65 
३.  सााँवा र्र्िाि  ५५६७३८ ३०६६१ - 25090 - 

गि वषिको िलुनामा यो वषि राजस्व असलुी 10.43 प्रतिशिले घटेको देखखन्छ । आतथिक वषि 
२०७६।७७  को असलुीमा गि वषिको नगद मौज्दाि र बेरुजू दाखखला भएको रू.४७ अबि ५६ करोड 
५८ लाख समेि समावेश छ ।बजेट अनमुान नगरेको सााँवा र्र्िािबाट रू.२ अबि ५१ 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 । 
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पररच्छेद - २ 

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 पेथकी गरी ३ वगिमा वगीकरण गरेको छ। 
र्ि कार्ािलर्ले बेरुजू वगीकरण गदाि अिलु गनुिपने बेरुजूमा र्हनातमना र मथर्ौट, हातन नोक्िातन 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। 
पेथकीलाई कमिचारी, मोतबलाइजेिन र अन्र् पेथकीमा वगीकरण गररएको छ। 

र्ो वषि िंघीर् िरकारी कार्ािलर्, प्रदेश िरकारी कार्ािलर्, थिानीर् िह, अन्र् ितमति र 
िंथिािफि  लेखापरीक्षणबाट औलँ्र्ाइएको बेरुजू रू.१ खबि 4 अबि 38 करोड 43 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 202921 6364 54749 746१ 27149५ 26.01 
२. तनर्तमि गनुिपने 182702 48325 281799 109808 622634 59.65 
२.१ अतनर्तमि भएको 56799 21056 107518 60029 245402 23.51 
२.२ प्रमाण कागज पेि नभएको 125847 27269 171665 49773 374554 35.88 
२.३ खजम्मेवारी निारेको 39   2449 -  2488 0.24 
२.४ शोिभनाि नतलएको 17   167 6 190 0.02 
३. पेथकी 58298 10308 71799 9309 149714 14.34 
३.१ कमिचारी पेथकी 342 933 29296 686 31254 2.99 
३.२ मोतबलाइजेिन पेथकी 12809       12809 1.23 
३.४ अन्र् पेथकी 45147 9375 42503 8623 105648 10.12 

जम्मा बरेुजू 44392१ 64997 408347 126578 1043843 100.00 

द्रष्टव्र्:  1. उखल्लखखि पेथकी अङ्कमा म्र्ाद ननाघेको पेथकी ि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 । 
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2. अद्यावतिक बेरुजू - िंघीर् िरकारी कार्ािलर्, प्रदेश िरकारी कार्ािलर्, थिानीर् िह र िंथिािफि  
लेखापरीक्षणबाट औलँ्र्ाइएको अद्यावतिक बेरुजू रू.4 खबि 18 अबि 85 करोड ५ लाख रहेको छ । 
गि वषि अद्यावतिक बेरुजूभन्दा 0.13 प्रतिशिले बढेको छ ।  

अद्यावतिक बेरुजूको र्ववरण 
(रू.लाखमा) 

र्ववरण 
र्वगिको 
बरेुजू 

िमार्ोजनबाट 
िप (घट ) 

फथर्ौट ििा 
िम्परीक्षण 

र्वगिको खदु 
बााँकी 

चालू वषिको 
िप बरेुजू 

अद्यावतिक 
बााँकी बरेुजू 

िंघीर् िरकारी कार्ािलर्हरू २७३५७९१ १० ८५४३५० १८८१४५१ ४४3920 २३२5371 
प्रदेश िरकारी कार्ािलर्हरू  ८३९२६ ० २४१३३ ५९७९३ ६4997 १२4790 
थिानीर् िह ६९८१०9 -९४२ ७५१३7 ६२२०३० ४०8347 १०30377 
अन्र् िंथिा ितमति (प्रदेश िमेि) ६६५३४७ ० ८३९५९ ५८१३८८ 126579 707967 

जम्मा  ४१८३१७3 -९३२ १०३७५७9 ३१४४६६२ 1043843 4188505 

 अद्यावतिक बेरुजूको र्ववरण अनिूुची १७ र १८ मा उल्लेख छ । 

3. 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.२ 
खबि 57 अबि 56 करोड 1 लाख रहेको छ । उक्त रकम गिवषि भन्दा 4.65 प्रतिशि वढेको छ ।  

(रू.लाखमा) 
क्र.ि. र्ववरण गि वषििम्म र्ि वषि िप /घट अद्यावतिक रकम 
१ लेखापरीक्षण बक्र्ौिा (प्रदेश िमेि) 47412 134523 181935* 

२ राजथव बक्र्ौिा 1978411 177276 2155687 
३ शोिभनाि तलन बााँकी वैदेखशक अनदुान 149168 -59032 90136 
४ शोिभनाि तलन बााँकी वैदेखशक ऋण 265689 -138346 127343 
५ जमानि बिी ठदएको ऋणको भाखा नाघेको िााँवा ब्र्ाज 20500 0 20500 

 जम्मा 2461180 114421 2575601 

* लेखापरीक्षण बक्र्ौिा रू.१८ अबि १९ करोड ३५ लाखमध्रे् रू.१४ अबि ४९ करोड २६ लाख कोतभड-१९ को कारण र 
रू.३ अबि ७० करोड ९ लाख से्रथिा पेि नगरेकोले बक्र्ौिा रहेको छ । 

 उक्त रकममा अद्यावतिक बेरुजू रू.४ खबि 18 अबि 8५ करोड ५ लाख िप गदाि कारबाही 
गरी टुङ्गो लगाउनपुने अद्यावतिक रकम रू.६ खबि ७6 अबि 41 करोड 6 लाख पगेुको छ । र्थिो 
रकम गि वषि रू.6 खबि 6४ अबि 4४ करोड रहेको तिर्ो । गि वषिको िलुनामा कारबाही गरी टुङ्गो 
लगाउनपुने रकम 1.81 प्रतिशिले वढेको छ । कारबाही टुङ्गो लगाउनपुने रकम बढ्नमुा िरकारी 
कार्ािलर्को लेखापरीक्षण बक्र्ौिा र राजथव बक्र्ौिा वरृ्ि हनेु मखु्र् कारण रहेको छन ्। 

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

4.1. र्ो वषि िंघीर् र प्रदेश िरकारी कार्ािलर्, थिानीर् िह, िंगठठि िंथिा, ितमति ििा अन्र् िंथिािमेिको 
रू.५३ खबि २७ अबि ९१ करोडको लेखापरीक्षण गदाि प्रारखम्भक प्रतिवेदनबाट रू.1 खबि 18 अबि 74 
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करोड 6३ लाख बेरुजू देखखएको छ । िोमध्रे् प्रतिवेदन अवतििम्म रू.१४ अबि ३६ करोड २0 लाख 
(कुल बेरुजूको 12.09 प्रतिशि) िम्परीक्षण गराएबाट रू.१ खवि 4 अबि 38 करोड 43 लाख बेरुजू 
फथर्ौट हनु बााँकी रहेको छ । र्ो वषििम्म फथर्ौट गनि बााँकी कुल बेरुजू रू.४ खबि 18 अबि  85 
करोड ५ लाख छ । र्ििम्बन्िी र्वथििृ र्ववरण अनिूुची १५, १६, १७ र २१ मा िमावेश छ । 

4.2. 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 िो 
म्र्ादतभत्र फथर्ौट गने र फथर्ौट नगरेमा दफा ३७ (४) बमोखजम लेखा उत्तरदार्ी अतिकृि र दफा 
३७(६) बमोखजम र्वभागीर् मन्त्री वा राज्र्मन्त्रीलाई 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 र 22 मा िमावेश गररएको छ ।  

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

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

क्र.िं. मन्त्रालर् लेखापरीक्षण 
अङ्क 

बरेुजू अङ्क कुल 
बरेुजूको 
प्रतिशि 

ले.प.अङ्कको 
िलुनामा बरेुजू 

प्रतिशि 
अिलु 
गनुिपने 

तनर्तमि 
गनुिपने 

पेथकी 
बााँकी जम्मा 

१ अिि 9086524 153522 74872 73 228467  51.47  2.51 
२ भौतिक पूवाििार ििा 

र्ािार्ाि 1025825 11643 31012 25539 68195  15.36  6.65 
३ कृर्ष ििा पशपुन्छी 

र्वकाि 205359 10779 14995 783 26557    5.98  12.93 
४ खानेपानी  127857 2711 16857 3028 22596    5.09  17.67 
५ थवाथ्र् ििा जनिंख्र्ा 239616 93 8124 10206 18423    4.15  7.69 
६ िञ्चार ििा िूचना प्रर्वति 385672 12224 2502 495 15221    3.43  3.95 
७ िहरी तबकाि 327990 1268 6932 3878 12079  2.72  3.68 
८ प्रिानमन्त्री ििा 

मखन्त्रपररषद्को कार्ाांलर् 652607 1782 5999 2682 10463    2.36  1.60 
९ िंघीर् मातमला ििा 

िामान्र् प्रशािन  208236 965 1433 7397 9795 
        

2.21  4.70 
१० भतूम व्र्वथिा, िहकारी 

ििा गररवी तनवारण 289261 1731 6207 403 8341 
        

1.88  2.88 
 अन्र् 3009127 6202 13768 3812 23782     5.36  0.79 

जम्मा 15558075 202920 182702 58297 443920 100 2.85 
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उखल्लखखि दश मन्त्रालर्मा िंघीर् िरकारी कार्ािलर्िफि को कुल बेरुजूको ९४.६४ प्रतिशि 
रहेको छ । र्िैगरी प्रदेश िरकारिफि  लेखापरीक्षण अङ्कको िलुनामा २.१४ प्रतिशि बेरुजू कार्म 
भएकोमा िबैभन्दा बढी   प्रदेश नं. २ को 5.75 प्रतिशि र िबैभन्दा घटी वागमिी प्रदेशको १.४२ 
प्रतिशि रहेको छ । थिानीर् िहिफि  लेखापरीक्षण अङ्कको िलुनामा ५.0 प्रतिशि बेरुजू कार्म भएकोमा 
िबैभन्दा बढी महोत्तरी खजल्लाको र्पपरा गाउाँपातलकामा ३७.97 प्रतिशि र िबैभन्दा घटी झापा खजल्लाको 
खशवशिाक्षी नगरपालीकामा 0.61 प्रतिशि रहेको छ । र्ो वषिको लेखापरीक्षणबाट ५ प्रतिशिभन्दा कम 
बेरुजू हनेु ४६२, ५ देखख १५ प्रतिशििम्म बेरुजू हनेु २०२ र १५ प्रतिशिभन्दा बढी बेरुजू हनेु ३५ 
थिानीर् िह  रहेका छन ्। 

4.4. र्ो वषि ३ हजार ७९ िंघीर् िरकारी कार्ािलर्को लेखापरीक्षण गरेकोमा १ हजार ५०६ कार्ािलर् 
(४८.91 प्रतिशि) मा लगिी बेरुजू देखखएन । प्रदेश िरकारी कार्ािलर्िफि  १ हजार १९ को 
लेखापरीक्षण गरेकोमा ३३३ कार्ािलर् (३२.67 प्रतिशि) मा  लगति बेरुजू देखखएन । 

4.5. र्ो वषि ५ हजार ४६२ िंघीर् िरकारी कार्ािलर्, प्रदेश र थिानीर् िहको १ लाख ८ हजार ९०७ 
दफा बेरुजू देखखएकोमा ६९ हजार ८५३ दफा िैिाखन्िक र ३९ हजार ५४ दफा लगिी बेरुजू कार्म 
भएको छ । 

4.6. िंघीर् िरकारी कार्ािलर्, प्रदेश िरकारी कार्ािलर्, थिानीर् िह, अन्र् ितमति र िंथिािफि  र्ो वषि 
लेखापरीक्षणबाट अिलु गनुिपने देखखएको बेरुजू रू.२८ अबि ८२ करोड ९ लाखमध्रे् िंघीर् िरकारी 
कार्ािलर्िफि का २२ मन्त्रालर्/तनकार् अन्िगििका कार्ािलर्ले लेखापरीक्षणको क्रममा रू.९ करोड ५३ 
लाख र प्रारखम्भक प्रतिवेदन पठाएपतछ २० तनकार्/मन्त्रालर् अन्िगििका कार्ािलर्ले रू.४४ करोड 
७६ लाख ििा गि र्वगिको बेरुजू िम्परीक्षणको क्रममा २० तनकार्/मन्त्रालर् मािहिका कार्ािलर्ले 
रू.३ अबि ९५ करोड ८४ लाख, अन्र् तनकार्ले रू.४ करोड ७ लाख, प्रदेश िरकार मािहिका 
तनकार्ले रू.५१ करोड ६५ लाख र थिानीर् िहले रू.१ अबि १० करोड ८२ लाखिमेि रू.६ अबि 
१६ करोड ६७ लाख अिलु गराएका छन ्।  

र्ो वषिको िंघीर् िरकारी कार्ािलर्िफि  लेखापरीक्षणबाट अिलु गनि बााँकी देखखएको रू.२० 
अबि २९ करोड २० लाखमध्रे् १० मन्त्रालर्/तनकार्को रू.१९ अबि ९३ करोड ८२ लाख (९८.26 
प्रतिशि) र बााँकी मन्त्रालर्/तनकार्को रू.३५ करोड ३८ लाख (१.74 प्रतिशि) देखखएको छ । 
र्ििम्बन्िी र्ववरण अनिूुची ९ र १५ मा छ । 

4.7. िंघीर् िरकारी कार्ािलर्िफि  म्र्ाद नाघेको गि वषििम्मको पेथकी रू.१ खबि ६४ करोड ९१ लाख 
बााँकी रहेकोमध्रे् र्ो वषि रू.३१ अबि ५८ करोड ९५ लाख (31.38 प्रतिशि) फथर्ौट भई रू.६९ 
अबि ५ करोड ९६ लाख बााँकी रहेको र िोमा र्ो वषि िप भएको रू.५ अबि ८२ करोड ९६ लाखिमेि 
कुल पेथकी रू.७४ अवि ८८ करोड ९२ लाख बााँकी रहेको छ । िोमध्रे् कमिचारी पेथकी रू.९८ 
करोड ४९ लाख (१.३१ प्रतिशि), मोतबलाइजेिन पेथकी रू.२८ अबि २२ करोड ४२ लाख (३७.69 
प्रतिशि), प्रिीिपत्र पेथकी रू.१२ अबि ९७ करोड ६१ लाख (१७.32 प्रतिशि) र अन्र् पेथकी रू.३२ 
अबि ७० करोड ४० लाख (४३.६७ प्रतिशि ) रहेको छ । र्िका अतिररक्त र्ो वषि म्र्ाद ननाघेको 
पेथकी रू.23 अबि 45 करोड २4 लाख बााँकी रहेको छ। अद्यावतिक र्ववरण अनिूुची ८ मा छ ।  
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त्र्थिै िंघ र प्रदेशिफि को ितमति, अन्र् िंथिािफि  र्ो वषिको रू.१४ अबि ९७ करोड १४ 
लाख पेथकी बााँकी देखखएको छ । िोमध्रे् कमिचारी पेथकी रु ३ अवि १२ करोड ५७ लाख (२०.88 
प्रतिशि) र अन्र् पेथकी रू.११ अबि ८४ करोड ५७ लाख (७९.12 प्रतिशि) रहेको छ। र्ििम्बन्िी 
र्ववरण अनिूुची 16 मा छ ।  

िंवैिातनक तनकार्हरू राष्ट्रपतिको कार्ािलर्, उपराष्ट्रपतिको कार्ािलर्, अखख्िर्ार दरुुपर्ोग अनिुन्िान आर्ोग, 
महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्, रार्ष्ट्रर् मानव अतिकार आर्ोग, रार्ष्ट्रर् दतलि आर्ोग, रार्ष्ट्रर् प्राकृतिक स्रोि 
ििा र्वत्त आर्ोग रार्ष्ट्रर् मर्हला आर्ोग रार्ष्ट्रर् िमावेशी आर्ोग, आठदवािी जनजाति आर्ोग,  मिेशी 
आर्ोग, िारु आर्ोग, मखुथलम आर्ोग, न्र्ार् पररषदमा उल्लेख्र् बेरुजू देखखन आएन ।  
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लेखापिीक्षणबाट देखखएका प्रमखु व्यहोिा 

1. र्वतनयोजन लेखापिीक्षण बक्यौिा - आतथिक कायिर्वति िथा र्वत्तीय उत्तिदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा 
२९ मा लेखाउत्तिदायी अतिकृिले मािहि कायािलय समेिको केन्रीय तबत्तीय र्वविण ि खजम्मेवाि 
ब्यखिले आफ्नो कायािलयको कािोबािको लेखा ि र्वत्तीय र्वविण िोर्कएको अवति तित्र पेस गनुिपने, 
िोर्कएको अवतितित्र पेश गनि नसकेमा म्यादथप माग गिी वढीमा ३० ददन सम्मको म्याद थप गनि 
सक्ने ि म्याद थप नगिेमा वा थर्पएको म्याद तित्र पतन लेखा ि र्वत्तीय र्वविण पेस नगने पदातिकािीलाई 
महालेखापिीक्षकले तनदेशन ददन सक्ने िथा र्विागीय कािबाहीका लातग लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था 
छ। सिकािी कायािलय, तत्रिवुन र्वश्वर्वद्यालय, संगदठि संस्था, सतमति िथा अन्य संस्थाले काननुले 
िोकेको समयमा लेखा िथा र्वत्तीय र्वविण दाखखला नगिेकोले १८६ तनकायको लेखापिीक्षण बक्यौिा 
िहेको छ । यस सम्बन्िमा देखखएका प्रमखु व्यहोिा देहायअनसुाि छन:् 

1.1 संघीय सिकािी कायािलयिफि  गि वषिसम्म २ हजाि ९३१ इकाईको रू.३ अबि ६८ किोड २८ लाख 
लेखापिीक्षण बक्यौिा िहेकोमा यो वषि कुनै पतन तनकायले लेखापिीक्षण गिाएका छैनन ्। यो वषि 
रू.१२ अबि ५ किोड ९६ लाख थप िई रू.१५ अबि ७४ किोड २४ लाख लेखापिीक्षण बक्यौिा 
िहेको छ ।  

1.2 प्रदेश मन्त्रालय िथा तनकायिफि  गि वषिको बक्यौिा रू.१ अबि ५ किोड ८५ लाख मध्ये रू.१ अबि 
४ किोड ४ लाख लेखापिीक्षण िै यो बषिको थप रू.२ अबि ४३ किोड ३० लाख समेि रू.२ अबि 
45 किोड 11 लाख लेखापिीक्षण बक्यौिा बााँकी िहेको छ ।  

1.3 स्थानीय िह िफि  गि वषिसम्म १६ तनकायको लेखापिीक्षण बक्यौिा िहेकोमा ५ को लेखापिीक्षण िई 
यो वषि थप ५९ समेि ७० स्थानीय िहकको लेखापिीक्षण बााँकी िहेको छ । गिवषि िनषुा, िौिहट, 
पसाि ि िामेछापका १० स्थानीय िहको २०७५।७६ को लेखापिीक्षण बक्यौिा िहन गएकोमा यो वषि 
५ स्थानीय िहले लेखापिीक्षण गिाएका छन ्। कोिीड-19 महामािी एवं से्रस्िा पेस निएका कािण 
यो वषि झापा, मोिङ, पसाि, िामेछाप, िोल्पा, प्यठुान, पाल्पा, डोल्पा ि हमु्ला खजल्लाका १/१, िनकुटा, 
सलािही,  िौिहट ि िसवुा खजल्लाका २/२, बददिया खजल्लाको ३, नवलिासी पूवि, बााँके ि मगु ुखजल्लाका 
४/४, तसन्िपुाल्चोक, िाददङ ि दाच ुिलाका ९/९ समेि ५९ स्थानीय िहको लेखापिीक्षण गनि बााँकी 
छ। सलािहीको बलिा नगिपातलका ि महोत्तिीको सम्सी गाउाँपातलकाले २०७४।७५ को से्रस्िा पेस 
नगिी लेखापिीक्षण बक्यौिा िहन गएकोमा यो वषि पतन लेखापिीक्षण गिाएका छैनन ् । महोत्तिी 
खजल्लाका स्थानीय िह गौशाला, र्पपिा, सम्सी ि लोहािपट्टीलाई २०७३।७४ को से्रस्िा पेस गिी 
लेखापिीक्षण गिाउन अनिुोि गरिएकोमा यो वषि पतन लेखापिीक्षण गिाएका छैनन ्।  

1.4 गि वषिसम्म ११ संगदठि संस्थाको १४ आतथिक वषिको लेखापिीक्षण बक्यौिा िहेको छ । साविजतनक 
संस्थानमध्ये 13 ले मात्र २०७८ जेष्ठ मसान्िसम्म २०७6।७7 सम्मको लेखापिीक्षण गिाएका छन ्
िने 25 संस्थानले 2076।77 को लेखापिीक्षण नगिाएको, खाद्य व्यवस्था िथा व्यापाि कम्पनीले 
2076।77 समेि २ वषिको, र्वशाल बजाि कम्पनी तलतमटेडले ४ वषिको िथा िार्िय बीमा संस्थान 
ि िार्िय बीमा कम्पनी तलतमटेडले र्वगि ८ वषिदेखख लेखापिीक्षण गिाएका छैनन ्। यो वषि ९ संस्थाको 
१२ आतथिक वषिको लेखापिीक्षण बााँकी िहेको छ ।  
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लेखापिीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ११(२) अनसुाि संगदठि संस्थाले लेखापिीक्षक तनयखुि 
गदाि महालेखापिीक्षकको पिामशि तलनपुने व्यवस्था छ । लेखापिीक्षक तनयखुि गदाि पिामशि माग गनुिपने 
संगदठि संस्थाको संख्या यर्कन छैन । यो वषि ३० संस्थाले ४२ आतथिक वषिको लेखापिीक्षक तनयखुि 
गनि पिामशि माग गिेका छन ्।  

2. िाजस्व बक्यौिा - आतथिक कायिर्वति िथा तबत्तीय उत्तिदार्यत्व ऐन २०७६ को दफा २७ (५) अनसुाि 
िाजस्वको लगि िथा लेखा िाख्न,े र्हसाव तिडान, र्वत्तीय र्वविण ियाि गने, लेखापिीक्षण गिाउने 
उत्तिदार्यत्व कायािलय प्रमखुको हनेु व्यवस्था छ ।  

2.1 गि वषिसम्म िाजस्व बक्यौिा रू.१ खबि ९७ अबि ८४ किोड िहेकोमा यो वषि ८.९६ प्रतिशि वरृ्ि िई 
रू.२ खबि १५ अबि ५७ किोड पगेुको छ । बक्यौिा िकममध्ये अथि मन्त्रालयको ९३.६९ प्रतिशि िहेको 
छ। मूल्य अतिवरृ्ि कििफि  बक्यौिाको लगि कायम गिी आतथिक र्वविणमा नदेखाएकोले िाजस्व बक्यौिा 
िकम यर्कन हनु सकेन । आन्िरिक िाजस्विफि  अदालिमा र्वचािािीन बक्यौिाहरूलाई अर्पल प्रर्वर्ि गने 
ि त्यस्िो िकम आतथिक र्वविणको बक्यौिामा कट्टा गने गिेबाट आतथिक र्वविणको बक्यौिा  ि एकीकृि 
कि प्रणालीले देखाएको बक्यौिा तिडान हुाँदैन । िसथि बक्यौिा लगि कायम गनि तसस्टमले देखाएको ि 
आन्िरिक िाजस्व र्विागले वार्षिक प्रतिवेदनमा देखाएको बक्यौिालाई आिाि तलइएको छ । प्रचतलि 
काननुअनसुाि दाखखला गनुिपने िाजस्व तनखिि समयतित्र दाखखला नगने व्यखिको कािोबाि एवं चल अचल 
सम्पति िोक्का गिी असलु गनि सर्कने व्यवस्था िए िापतन कायािलयहरूले काननुबमोखजम कािबाही नगिेकोले 
िाजस्व बक्यौिामा वरृ्ि िएको छ । तनकायगि िाजस्व बक्यौिाको र्वविण अनसूुची १० मा छ ।  

2.2 प्रदेश नं. 2 का प्रादेखशक अस्पिालले १९ व्यवसायीसाँग शटि कबल िाडाबापि यो वषिको अन्िसम्म 
रू.91 लाख ९५ हजाि, लखुम्बनी प्रादेखशक अस्पिालले १८ शटिको िाडा रू.19 लाख ६४ हजाि ि 
सदूुिपखिम प्रदेशका टीकापिु ि सेिी प्रादेखशक अस्पिालले शटि िाडा रू.१ किोड ७५ लाख ५८ 
हजािसमेि रू.२ किोड ८७ लाख १७ हजाि असलु गनि बााँकी देखखएको छ । 

2.3 यो वषि १४७ स्थानीय िहबाट रू.८३ किोड ६३ लाख १० हजाि असलु गनि बााँकी िहेको छ। 
स्थानीय िहहरूले उठ्नपुने िकमको लगि समेि ियाि गिेका छैनन ्। 

 उठ्न बााँकी िाजस्वको लगि ियाि गिी असलु गनुिपने ि प्राप्त हनु बााँकी िकमलाई र्वत्तीय 
र्वविणमा समावेश गने व्यवस्था तमलाउनपुदिछ । 

3. ििुानीमा कि कट्टी - आयकि ऐन, २०५८ को दफा ८७, ८८, ८९ अनसुाि कियोग्य िकम ििुानी 
गदािकै अवस्थामा अतिम कि कट्टी गनुिपनेमा संघीय सिकािी कायािलयिफि का २० तनकायअन्िगििका 
१४८ कायािलयले रू.६ किोड ७७ लाख, प्रदेश कायािलय िथा तनकाय १७४ ले रू.२ किोड ४१ 
लाख अतिम कि कट्टा नगिी ििुानी गिेका छन ्। यसैगिी संगदठि संस्था, सतमति ि अन्य संस्था २७ 
ले रू.१८ लाख कट्टा नगिेको समेि रू.९ किोड ३६ लाख छुट कि िकम ब्याजसर्हि असलु 
गनुिपदिछ। यससम्बन्िी र्वविण अनसूुची १२ मा िहेको छ । 

4. प्रार्वतिक िथा अन्य सहायिा - बजेट विव्यसाथ व्यवस्थार्पका संसदमा पेस िएको प्रार्वतिक िथा 
अन्य सहायिासम्बन्िी र्वविणमा संघीय सिकािका १८ मन्त्रालय/तनकायअन्िगिि १३१ सम्झौिामा यो 
वषि रू.२१ अबि २६ किोड ८६ लाख प्रार्वतिक सहायिा प्राप्त हनेु उल्लेख गिेको छ । आतथिक 
कायिर्वति िथा र्वत्तीय उत्तिदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा २९(१) अनसुाि वैदेखशक सहायिासम्बन्िी 
र्वविण केन्रीय र्वत्तीय र्वविणमा समावेश गनुिपनेमा नगिेकोले सिकािको समि आय-व्ययको खचत्रण 
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हनु सकेको छैन । साविजतनक लेखा सतमतिबाट प्रार्वतिक सहायिाको लेखापिीक्षण गिाउन तनदेशन 
ददएको िए िापतन िी सहायिाको र्वत्तीय र्वविण िथा शे्रस्िा पेस गिी लेखापिीक्षण गिाएको छैन । 
यससम्बन्िी र्वविण अनसूुची ११ मा छ ।  

5. कोष सञ् चालन - संघीय सिकािी कायािलयिफि  ५२ मा सञ् चालनमा िहेका कोषहरूमा गि वषिको 
खजम्मेवािी ि यो वषिको आम्दानी समेि रु१ खवि ४८ अबि ८५ किोडमध्ये रु ६८ अबि २२ किोड 
खचि िई रु ८० अबि ६३ किोड बााँकी िहेको छ । यस्िा कोषमा नेपाली सेना कल्याणकािी कोष, 
नेपाल प्रहिी कल्याणकािी कोष, सशस्त्र प्रहिी बल कल्याणकािी कोष, पत्रकाि कल्याण कोष, वािाविण 
संिक्षण कोष, छात्र खशक्षा कोषलगायि छन ्। 

तनखिि उदे्दश्य सर्हि कोष स्थापना गिी िकम जम्मा गिेिापतन कायिर्वति बनाई कायािन्वयन 
हनुनसकेकोले छात्रा खशक्षा कोष, बालश्रम तनवािण, प्रत्याितूि ि आिंक पीतडि कोष, वािाविण संिक्षण 
कोष, उद्योग मन्त्रालय कायि सञ्चालन कोष लगायि ८ तनकायमा रु ५किोड १९ लाख र्वगि वषिदेखख 
नै तनखरिय िहेको छ । अथि मन्त्रालयबाट 2065।4।30 मा कुनै पतन तनकायअन्िगिि कायि सञ्चालन 
कोष िहेको िए बन्द गिी र्वतनयोजन ऐनबमोखजम खचि गने तनणिय िएपतन हालसम्म पतन यस्िा कोषहरू 
सञ्चालनमा नै िहेका छन ्। 

महालेखा तनयन्त्रक कायािलयले ियाि गिेको एकीकृि वार्षिक आतथिक र्वविणअनसुाि स्थानीय 
िहहरूमा िहेको र्वर्वि खचि खािा, र्वर्वि कोष खािा, आकखस्मक कोष खािा ि स्थानीय िह प्रकोप 
व्यवस्थापन खािामा गि वषिसम्मको मौज्दाि रू.१ अबि ३६ किोड ३३ लाख ि यो वषि प्राप्त रू.१६ 
अबि ६१ किोड ७६ लाखमध्ये रू.१० अबि १६ किोड ४० लाख खचि िई रू.७ अबि ८१ किोड 
६९ लाख मौज्दाि िहेको छ । अतिकांश स्थानीय िहहरूले कोष सञ् चालन कायिर्वति एवं मापदण्ड 
बनाएका छैनन ्। 

6. आयोजना र्हसाब - नेपाल सिकाि ि दाि ृिाि/तनकायबीच िएको सम्झौिाअनसुाि यो वषि ६७ आयोजनाको 
आयोजना र्हसाब प्रमाणीकिणका लातग पेश हनुपुनेमा ५४ आयोजना र्हसाब पेश िएकोले प्रमाखणि गिी 
लेखापिीक्षण प्रतिवेदनसर्हि उपलब्ि गिाइएको छ । आयोजना र्हसाब सम्बन्िमा िायसर्हिको 
लेखापिीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ि गिाइएकोमध्ये एतसयाली र्वकास बैङ्किफि  २७, र्वश्व बैङ्क, अन्ििािर्िय 
र्वकास संस्थािफि  १६ ि अन्य दाििृाि/तनकायिफि ११ िहेको छ । आयोजना १३ ले आयोजना र्हसाब 
प्रमाणीकिणका लातग पेस गिेका छैनन ्। समयमै आयोजना र्हसाब पेस गने व्यवस्था तमलाउनपुदिछ । 

7. ठेक्का व्यवस्थापन - आतथिक कायिर्वति तनयमावली, २०६४ बमोखजम ठेक्कापट्टा स्वीकृि गने कायि प्रथम 
चौमातसक अवतिमा गरिसक्नपुने व्यवस्था छ । यो वषि  संकतलि तबविण अनसुाि संखघय सिकािी 
तनकाय मन्त्रालय अन्िगििका तनकायमा रू.६७ अबि ९८ किोड ८१ लाखको २ हजाि ९८९ ठेक्का 
बन्दोबस्ि गिेकोमध्ये रू.५२ अबि ८१ किोड ४० लाख (७७.६८ प्रतिशि) को २ हजाि ३९४ ठेक्का 
(८०.०९ प्रतिशि) दोस्रो ि िेस्रो चौमातसकमा बन्दोबस्ि गिेको पाइयो । िेस्रो चौमातसकमा गिेको ठेक्का 
बन्दोबस्िमध्ये रू.१६ अबि ८० किोड २१ लाखको ६२३ ठेक्का आषाढ मर्हनाको िहेको छ । 

8. पिामशि सेवा - साविजतनक खिीद ऐन २०६३ को दफा २९ मा सम्बखन्िि साविजतनक तनकायमा उपलव्ि 
जनशखिवाट कुनै काम हनु नसक्ने िएमा पिामशि सेवा खिीद गनि सक्ने व्यवस्था छ िएपतन कायािलयको 
मौजदुा जनशखिबाट गनि सर्कने कायिसमेि पिामशिदािाबाट गिाएको छ । यो वषि िौतिक पूवाििाि िथा 
यािायाि, शहिी र्वकास, ऊजाि, जलस्रोि िथा तसाँचाइ, ि खानेपानी लगायि १० मन्त्रालय ि तनकाय मािहिका 
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इकाईले रू.२ अबि ६० किोड ५९ हजाि पिामशि सेवा तलई खचि गिेका छन ्। र्विागीय जनशखिबाट 
गिाउन सर्कने काममा समेि पिामशिदािा िाखी खचि गिेकोले आयोजनाको लागि बढ्न गएको छ । 
अत्यावश्यक सेवाबाहेक र्विागीय जनशखि परिचालन गिेि पिामशिदािाको खचिमा तनयन्त्रण हनुपुदिछ । 

9. पन्रौँ योजनाको प्रथम वषिको उपलखब्ि - पन्रौँ योजना अवति (२०७6।७७-२०80।81) 
कायािन्वयनमा आएको प्रथम वषिमा केही सूचकमा आशािीि सिुाि आएको छ । यद्यर्प िेिै सूचकमा 
अपेक्षाकृि उपलखब्ि हातसल िएको छैन । सूचकाङ्क िथा उपलखब्िको खस्थति तनम्नानसुाि छ: 

ि.सं. सूचक 
आिाि वषि 

(२०७5।७6) 
२०७6।७7 
को लक्ष्य 

२०७6।७7 
को प्रगति 

1.  वार्षिक औसि आतथिक वरृ्िदि (आिािििू मूल्यमा, प्रतिशि) 6.8 8.5 -2.10 
2.  कृर्ष के्षत्रको वार्षिक औसि वरृ्िदि (प्रतिशि) 4.8 4.7 2.2 
3.  उद्योग के्षत्रको वार्षिक औसि वरृ्िदि (प्रतिशि) 12.2 15.1 -3.7 
4.  सेवा के्षत्रको वार्षिक औसि वरृ्िदि (प्रतिशि) 7.9 8.7 -4.0 
5.  वार्षिक औसि मरुास्फीति (प्रतिशि) 4.6 6.0 6.2 
6.  प्रतिव्यखि िार्िय आय (अमेरिकी डलिमा) 1047 1127 1126 
7.  गरिबीको िेखामतुनको िहेका जनसंख्या (तनिपेक्ष गरिबी) (प्रतिशि) 18.7 17.1 16.7 
8.  मानव र्वकास सूचकाङ्क 0.579 0.591 0.602 
9.  अपेखक्षि आय ु(जन्म हुाँदाको समयमा, वषि) 69.7 71 71 
10.  खानेपानी सेवा पगेुको जनसंख्या (प्रतिशि) 89 92 91 
11.  १५-२४ वषि उमेि समूहको साक्षििा दि (प्रतिशि) 92 92 92 
12.  र्वद्यिु उत्पादन (जतडि क्षमिा, मेगावाट) 1250 2219 15५५.4 
13.  र्वद्यिुमा पाँहचु प्राप्त परिवाि (प्रतिशि) 88 92 90 
14.  तसाँचाइ (हेक्टि लाखमा) 14.7 14.93 14.87 
15.  इन्टिनेट सेवामा पाँहचु प्राप्त जनसंख्या (प्रतिशि) 65.9 68 68 

स्रोिः पन्रौं योजना ि आतथिक सिेक्षण २०७७।७८ ि िार्िय योजना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६।७७, ददगो 
र्वकास लक्ष्य प्रगति मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, २०१६-२०१९  

मातथको िातलका अनसुाि वार्षिक आतथिक वरृ्िदि, कृर्ष क्षेत्रको वार्षिक वरृ्िदि, उद्योग क्षते्रको 
वार्षिक वरृ्िदि ि सेवा क्षेत्रको वार्षिक वरृ्िदि  िमश: 8.5 प्रतिशि, 4.7 प्रतिशि, 15.1 प्रतिशि 
ि  ८.७ प्रतिशि हातसल गने लक्ष्य िहेकोमा िमश: 2.10 प्रतिशि ऋणात्मक, 2.२ प्रतिशि , ३.7 
प्रतिशि ऋणात्मक ि ४ प्रतिशि ऋणात्मक िहेको छ। प्रतिव्यखि िार्िय आय अमेिीकी डलि 1 
हजाि 127 डलि परु् याउने लक्ष्य िाखेकोमा 1 हजाि 126, खानेपानी सेवा पगेुको जनसंख्या 92 
प्रतिशि परु् याउने लक्ष्य िहेकोमा 91 प्रतिशि, र्वद्यिु उत्पादन 2 हजाि 219 मेगावाट जतडि क्षमिा 
परु् याउने लक्ष्य िहेकोमा 1 हजाि 555.4 मेगावाट ि तसाँचाइ सरु्विा 14.93 लाख हेक्टिमा परु् याउने 
लक्ष्य िहेकोमा 14.87 लाख हेक्टिमा तसाँचाइ सरु्विा पगेुको छ । कोिीड-१९, प्राकृतिक र्वपद 
लगायिका कािणबाट मानव स्वास््य खशक्षा प्रणाली, िोजगािी ि समि अथििन्त्रमा पनि गएको असि 
र्वश् लेषण गिी उपयुिि ििीकाले सम्बोिन गनुिपदिछ ।  

10. िार्िय गौिवका आयोजना - नेपाल सिकािले २०६८।६९ मा समिृ नेपालको आिािशीला तनमािण 
गने तसंचाइ सरु्विामाफि ि कृर्ष के्षत्रको उत्पादन ि उत्पादकत्व बढाउने िथा पूवाििािको र्वकास 
गने उद्देश्यले महत्वपूणि देखखएका १७ आयोजनालाई उच्च प्राथतमकिामा िाखी कायािन्वयन गनि 
िार्िय गौिवका आयोजना घोषणा गिेकोमा यो वषिसम्म यस्िा आयोजनाको संख्या २४ पगेुको छ। 
िार्िय गौिवका आयोजनाहरूको २०७6।७7 सम्मको खचि ि प्रगति तनम्नानसुाि छः  
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              (रू.किोडमा)                                                                                                                                  
ि. सं. आयोजनाको नाम शरुु वषि 

सम्पन्न हनेु 
वषि 

कुल लागि 
अनमुान 

यो वषिको 
खचि 

 हाल सम्मको 
खचि 

िौतिक/र्वत्तीय 
प्रगति प्रतिशि 

1 परुपलाल (मध्यपहाडी) लोकमागि आयोजना 2064/65 2079/80 १०१५० 673 4614 ४९ 
2 िेल्वे िथा मेट्रो र्वकास आयोजना 2066/67 निोर्कएको 95522 539 19६८ २.०६ 
३ उत्ति दखक्षण (कणािली करिडोि) लोकमागि 2065/66 2079/80 1100 22 2४६ २० 
४ उत्ति दखक्षण (कोशी करिडोि) लोकमागि 2065/66 2080/81 1620 63 304 १९ 
५ उत्ति दखक्षण (कालीगण्डकी ) लोकमागि 2066/67 2080/81 2880 205 ६३६ २२ 
६ हलुाकी लोकमागि आयोजना 2065/66 2079/80 6520 787 354६ 54 
७ िानी जमिा कुलरिया तसंचाइ आयोजना 2067/68 2080/81 2770 159 1313 48 
८ तसक्टा तसंचाइ आयोजना 2061/62 2077/78 2502 १०५ 1669 ५९ 
९ बबई तसंचाइ आयोजना 2045/46 2079/80 1896 84 849 52 
१० पशपुति के्षत्र र्वकास कोष 2057/58 2078/79 201 16 87 86 
११ लखुम्बनी के्षत्र र्वकास कोष 2066/67 2078/79 610 71 ५५१ 85 
१२ महाकाली तसंचाइ आयोजना 2063/64 २०८४/८५ ३५०० 57 ३६४ १० 
१३ िेिी बबई डाइिसिन बहउुदे्दश्यीय आयोजना 2068/69 2079/80 ३६८० 129 1163 40 
१४ बढुी गण्डकी जलर्वद्यिु आयोजना 2069/70 2084/85 26000 582 ३६२० 10 
१५ सनुकोशी मिीन डाइिसिन  आयोजना 2076/77 2080/81 4619 २ २६ ०.५ 
१६ मातथल्लो िामाकोशी जलर्वद्यिु आयोजना 2067/68 2076/77 4929 100 4623 99 
१७ पखिम सेिी जल र्वद्यिु आयोजना 2067/68 ० २७३८५ ० ० ० 
१८ पोखिा क्षेत्रीय अन्ििािर्िय तबमानस्थल २०७१/७२ २०७९/८० २१६० ७६८ ११२९ ६२ 
१९ तनजगढ अन्ििािर्िय तबमानस्थल २०७१/७२ २०८५/८६ १६५०० ८ ६१ १० 
२० गौिम बिु अन्ििािर्िय तबमानस्थल २०७०/७१ २०७६/७७ ३०९१ १६३ २३०१ ९१ 
२१ मेलम्ची खानेपानी आयोजना 2055/56 2077/78 3554 183 2948 97 
२२ काठमाडौँ ििाइ मिेश रिुमागि २०६४/६५ 2080/81 21395 १९१ २०२९ 11 
२३ िािपति चिेु ििाइ मिेश संिक्षण र्वकास सतमति 2066/67 2093/94 24970 १४१ ९२१ 9 
२४ र्वद्यिु प्रसािण आयोजना २०६७/६८ ० ७५०० ० ० 0 

उखल्लखखि िातलकाअनसुाि िार्िय गौिवका आयोजनाको िौतिक प्रगति तमखश्रि देखाएको छ । 
पखिम सेिी जलर्वद्यिु आयोजना ि र्वद्यिु प्रशािण आयोजनाको काम शरुु निएको एवं तनजगढ 
अन्ििािर्िय र्वमानस्थल, काठमाडौँ ििाई मिेश फाि ट्रयाक, महाकाली तसचाइ, सनुकोशी मिीन 
डाइिसिन, िेल्वे िथा मेट्रो र्वकास, िािपति चिेु ििाइ मिेश संिक्षण ि बढुीगण्डकी जलर्वद्यिु आयोजनाको 
समि िौतिक प्रगति १५ प्रतिशििन्दा न्यून िहेको देखखन्छ ।  

समिमा कायािन्वयन क्षमिाको अिाव, कमजोि ठेक्का व्यवस्थापन, जग्गा प्रातप्त ि रुख कटानमा 
समस्या एवं र्ढलाइ, िेखांकन, तसमाकंन ि सीमा र्ववाद, तनमािण सामिीको अिाव, अन्िि तनकाय 
समन्वयको कमी, कतिपय आयोजनाको कायािन्वय ढााँचा तनिाििण, र्वस्ििृ सम्िाव्यिा अध्ययन ि र्वस्ििृ 
परियोजना प्रतिवेदन ियािीमा र्ढलाइ लगायिको कािण िार्िय गौिवका आयोजना तनिािरिि समयमा 
सम्पन्न हनु नसकी समय ि लागि दवैु वरृ्ि हनेु अबस्थालाई तनिाकिण गरिनपुदिछ । आयोजनाको 
व्यवस्थापनलाई थप प्रिावकािी बनाउनका लातग सम्बखन्िि मन्त्रालय ि आयोजना प्रमखुबीच गरिएको 
कायिसम्पादन किािको उखचि पालना ि अनगुमन गिी जवाफदेर्हिा सतुनखिि गनुिपने ि जोखखमको 
अनमुान, पर्हचान ि उखचि व्यवस्थापन गिी आयोजनाको कायािन्वयनलाई प्रिावकािी बनाउन सम्बि 
तनकायहरूको ध्यान जान ुजरूिी छ । 
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11. संगदठि संस्थाको लेखापिीक्षण - यो वषि ४९ संस्थाको बक्यौिासमेि ६८ आतथिक वषिको लेखापिीक्षण 
गनुिपनेमा ४० संस्थाको ५६ आतथिक वषिको लेखापिीक्षण सम्पन्न गिी अखन्िम प्रतिवेदन जािी िएको छ 
िने ९ संस्थाको १२ आतथिक वषिको लेखापिीक्षण बााँकी िहेको छ । समयमा लेखापिीक्षण नगिाउने 
संस्था ि पदातिकािीलाई खजम्मेवाि बनाई आवश्यक कािबाही िएको छैन।लेखापिीक्षण ऐन, २०७५ 
को दफा ११(२) अनसुाि संगदठि संस्थाले लेखापिीक्षक तनयखुि गदाि महालेखापिीक्षकको पिामशि 
तलनपुने व्यवस्था छ । लेखापिीक्षक तनयखुि गदाि पिामशि माग गनुिपने संगदठि संस्थाको संख्या यर्कन 
छैन । यो वषि ३३ संस्थाको ३६ आतथिक वषिको लातग लेखापिीक्षक तनयखुि गनि पिामशि माग गिेका 
छन ्। समयमा लेखापिीक्षण नगिाउने संस्थाका सम्बखन्िि पदातिकािीलाई खजम्मेवाि बनाउनपुदिछ । 

12. संगदठि संस्था/सतमतिको सञ्चालन नतिजा - लेखापिीक्षण सम्पन्न गरिएका संगदठि संस्था, सतमति ि अन्य 
संस्थामध्ये व्यावसार्यक लेखा िाखी वासलाि ियाि गने ८५ संस्था, सतमति ि अन्य संस्थाको र्वत्तीय 
खस्थति यस प्रतिवेदनमा समावेश गरिएकोमा ५६ संस्था, सतमति ि अन्य संस्थाको कुल सञ्चालन मनुाफा  
रू.१ खबि ६९अबि ४६ किोड ि २९ संस्थाको कुल सञ्चालन नोक्सानी रू.३ अबि ८२ किोड िहेको 
छ। यससम्बन्िी र्वविण अनसूुची ६ मा उल्लेख छ । 

 यस्िै व्यावसार्यक लेखा निाखी आय-व्यय र्हसाब मातै्र ियाि गने संगदठि संस्था, सतमति ि 
अन्य संस्था ९९ को सञ्चालन बचि रु ८ अबि ५९ किोड ७४ लाख ि ४५ संस्थाको सञ्चालन नोक्सानी    
रु ८४ किोड ३७ लाख िहेको छ । यससम्बन्िी र्वविण अनसूुची ७ मा उल्लेख छ । 

13. अनदुानको अनगुमन - यो वषि कृर्ष िथा पशपंुक्षी र्वकास मन्त्रालयले िासायतनक मल, मेतसनिी औजाि, 
हाटबजाि, सेड िथा िवन तनमािण, बजािीकिणमा रु ३ अवि ८ किोड ३४ लाख, अथि मंत्रालयले पश ुबीमा 
कायििम, पशिुन िथा कजाि सिुक्षणका लातग रू.57 किोड ६० लाख ११ हजाि  ि तनजी प्रकृतिका ११ 
शीिघि िथा खाद्यान्न िण्डािलाई रू.१० किोड ४९ लाख ४१ हजाि अनदुान उपलब्ि गिाएका छन।्  

साि प्रदेशअन्िगिि ितूम व्यवस्था, कृर्ष िथा सहकािी, वन मन्त्रालय ि मािहिका तनकायले 
कृर्ष िथा पशपुन्छी फामिको पूवाििाि सदुृढीकिण, ट्रयाक्टि खरिद, तमल्क क्यान, खचतलङ्ग भ्याट, 
कन्टेनिलगायि कायिमा २३ तनकायबाट रू.4 अबि ८३ किोड ३८ लाख ि १२८ स्थानीय िहले नाफा 
कमाउने उदे्दश्यले स्थार्पि सहकािी संस्थालाई रू.२५ किोड ८० लाख अनदुान उपलब्ि गिाएका 
छन।् यसिी प्रदान िएको अनदुान िोर्कएको कायिमा  खचि िई उपयोग िए निएको सम्बन्िमा 
अनगुमन ि मूल्याङ्कन गनुिपने देखखन्छ । 

14. र्फिाि गनुिपने अनदुान - नेपाल सिकाि िथा प्रदेश सिकािले प्रदान गिेको अनदुान िोर्कएको प्रयोजनमा 
खचि निई बााँकी िहेमा सम्वखन्िि सिकािलाइ र्फिाि गनुिपनेमा यो वषि संघीय सखञ्चि कोषबाट प्रदेश 
िहलाई सशिि, र्वशेष ि समपूिक अनदुान ददएको रू.५९ अबि ७० किोड ७० लाखमध्ये रू.४५ अबि 
१९ किोड १२ लाख खचि िई बााँकी िहेको रू.१४ अबि ५१ किोड ५८ लाखमध्ये रू.१३ अबि ५५ 
किोड १८ लाख र्फिाि गिी प्रदेश नं.१ मा रू.३७ किोड ९९ लाख, कणािली प्रदेशमा रू.८ किोड 
२७ लाख ि सदूुिपखिम प्रदेशमा रू.५० किोड १४ लाख गिी रू.९६ किोड ४० लाख मौज्दाि िहेको 
छ।स्थानीय िहलाई सशिि, र्वशेष ि समपूिक अनदुान ददएको रू.१ खबि ५३ अबि ३० किोडमध्ये 
रू.१ खबि ३५ अबि ९१ किोड खचि िई रू.१७ अबि ३९ किोड २५ लाख मौज्दाि िहेकोमा रू.१० 
अबि ८१ किोड ८१ लाख र्फिाि गिी रू.६ अबि ५७ किोड ४४ लाख र्फिाि गनि बााँकी िहेको 
देखखन्छ। बााँकी िहेको िकम सम्बखन्िि सिकािलाई र्फिाि गनुिपदिछ । 



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 । मलुकुको राज्य सञ् िालिका क्रममा आवश्यकता अिसुार िेपाल सरकारले पेश गरेका र्वधेयक 
उपर संघीय संसदमा छलफल हिेु गरी काििु निमािण गिुि संघीय संसदको मखु्य कायि हो ।िे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 सभा ४ र दवैु सदिको संयकु्त रूपमा २ समेत १६ र्वषयगत 
सनमनत रहेका छि ्। 

 संसदको काम कारबाही सिुारु रुपले सञ्चालि गिि व्यवस्थार्पका संसद सचिवालयसम्बन्त्धी ऐि, २०६४ 
अिसुार व्यवस्थार्पका संसद सचिवालयको स्थापिा भई संघीय संसद सचिवालयको रुपमा रहेको छ । सचिवालयमा 
३८३  कमििारीको दरबन्त्दी रहेको छ ।  

1. सरकारी कायािलय - सचिवालयको निम्िािसुार रू.१ अबि २१ करोड ९६ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्त् ि 
गररएको छः   

                                                                 (रू. लाखमा)  
र्वनियोजि राजस्व धरौटी अन्त्य कारोबार जम्मा 
1,20,19 1२ 1,1७ 48 1,21,9६ 

2. र्वधेयक दताि र पाररत - संघीय संसद गठि पश्चात पर्हलोदेचख छैटौँ अनधवेशिसम्म प्रनतनिनध सभातफि   
८७ र राच् िय सभातफि  ४१ समेत १२८ र्वधेयक दताि भएका छि ्। प्रनतनिनध सभामा उत्पन्त् ि भएका 
५३ र रार्िय सभामा उत्पन्न भएका १६ समेत ६९ र्वधेयक प्रमाणीकरण भएका छि ्। यस अवनधमा 
प्रनतनिनधसभामा उत्पन्त् ि भएका ३ र रार्िय सभामा उत्पन्न भएका १ र्वधेयक िेपाल सरकारले र्फताि 
नलएको छ । प्रनतनिनधसभामा ३१ र रार्ियसभामा २४ समेत ५५ र्वधेयक प्रर्क्रयामा रहेको देचखन्त्छ। 

3. बेरुज ुचस्थनत - संघीय संसद सचिवालयको यो वषि रू.१ करोड  63 लाख 66 हजार बेरुजू देचखएकोमा 
प्रारचम्भक प्रनतवदि उपलव्ध गराएपनछ रू.१ करोड ४८ लाख फस्यौट गरेकोले रू.15 लाख 66  
हजार बााँकी रहेको छ । सोमध्ये रू.१२ लाख १७ हजार म्याद िाघेको पेस्की 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 सबै अदालि र न्यार्यक तनकायहरु सवोच्च 
अदालि मािहि रहने व्यवस्था छ । नेपालको संर्वधानमा ३ िहको अदालि हनेु व्यवस्था अनरुूप सवोच्च 
अदालि, उच्च अदालि,  र्वशेष अदालि िथा जिल्ला अदालि समेि १०६ तनकायमा ४३५ न्यायाधीश सर्हि 
र्वतभन् न सेवा,  समूह र शे्रणीका ६ हिार २२१ कमिचारीको दरबन्दी रहेको छ । 

1. सरकारी कायािलय- सवोच्च अदालि र मािहि अदालिसमेि १०२ तनकायको तनम्नानसुार रू.१५ अबि 
८३ करोड १ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन् न गररएको छः 

(रू. लाखमा) 
र्वतनयोिन रािस्व धरौटी िम्मा 
४,९०,५९ १,२२,२८ ९,७०,१४ १५,८३,०१ 

यो वषि बााँके, बर्दिया र दाच ुिला जिल्ला अदालि र बााँके उच्च अदालि समेि ४ तनकायको 
र्वतनयोिन रािस्व धरौटी र अन्य कारोबार रू.४६ करोड २५ लाख ९७ हिारको लेखापरीक्षण हनु 
बााँकी रहेको छ । 

2. मदु्दा र फस्यौट - सवोच्च अदालिको चौथो रणनीतिक योिना (२०७६।२०७७ - २०८०।२०८१) 
अनसुार जिल्ला र उच्च अदालिमा रहेका मदु्दा १८ मर्हनातभत्र र सवोच्च अदािलमा रहेका मदु्दा २ 
वषितभत्र फस्यौट गने उल्लेख छ । यो वषि सवोच्च अदालि र मािहि अदालिहरुमा गि वषिबाट 
जिम्मेवारी सरेको १ लाख ४ हिार ४६७ समेि कुल ३ लाख १४ हिार २८० मदु्दामध्ये १ लाख 
९३ हिार ५०५ फस्यौट भई १ लाख २० हिार ७७५ बााँकी रहेको देजखन्छ । रणनीतिक योिनामा 
मदु्दा फस्यौटको अवतध तनधािरण गरेको भए िापतन िीनै िहको अदालिमा २ बषि नाघेका मदु्दाको संख्या 
१७ हिार २१८ 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 दरबन्दीको पदपूतिि गरी रणनीतिक योिनामा उल्लेख भएको अवतधतभत्र मदु्दा 
फस्यौट गनुिपदिछ । 

• बेरुिू जस्थति - सवोच्च अदालि र मािहिसमेिका ९१ तनकायमा यो वषि रू.१२ करोड १६ लाख ८५ 
हिार बेरुिू देजखएकोमा प्रारजम्भक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ रु.1 करोड ८० लाख ५ हिार फस्यौट 
फर्छ्यौट भई रू.१० करोड ३६ लाख ८० हिार बेरुिू बााँकी रहेको छ । सोमध्ये रू.२ करोड २३ लाख  
४१ हिार म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ । यस सम्वन्धी 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 जना प्रमखु आयकु्त र अन्य चार जना 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 ९९०  
कमिचारीको दरबन्दी रहेको छ ।  

1. सरकारी कायािलय - आयोगको तनम्नानसुार रू.1 अबि 4 करोड 7३ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन् न 
गररएको छ ।                                                                    

    (रू. लाखमा)  
र्वतनयोजन राजस्व धरौटी जम्मा 
95,02 2,76 6,9५ 1,04,7३ 

2. उजरुी व्यवस्थापन - आयोगमा गि वषिको ख्जम्मेवारी ८ हजार ५५८ र यो वषि दिाि भएका १६ हजार 
५९४ समेि २५ हजार १५२ उजरुी दिाि भएकोमा ९ हजार ३८७ प्रारख्म्भक छानतबनबाट िामेलीमा 
राख्खएको, ७८६ उजरुी सझुावसर्हि िामेलीमा पठाइएको, १ हजार १४३ उजरुीउपर र्वस्ििृ अनसुन्धान 
गने तनणिय भएको र ५ हजार ३३६ अन्य कारबाही गरी कुल १६ हजार 652 उजरुी फस्यौट भै ८ 
हजार ५०० उजरुी बाुँकी रहेका छन ्। यो वषि ६८७  फाइलको र्वस्ििृ अनसुन्धान भएकोमा ४४१ 
मदु्दा र्वशेष अदालिमा दायर भएका छन ्। िी मदु्दाहरूमा १ हजार २१२ जना व्यख्क्तलाई प्रतिवादी 
बनाई रू.२ अबि ५३ करोड ६६ लाख ९८ हजार तबगो मागदाबी  गररएको छ ।  

3. भ्रष्टाचार तनयन्रण - रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले पेस गरेका र्वगि ५ वषिको करप्सन पसेप्सन 
इण्डेक्सअनसुार नेपालको स्थान तनम्नानसुार छ: 

प्रतिवेदन मूल्याङ्कन भएका देश संतया 
नपेालको अवस्था 

स्थान (औ)ँ प्राप्त अङ्क 
2020 180 117 33 
2019 180 113 34 
2018 180 124 31 
2017 183 122 31 
2016 176 131 29 

उख्ल्लख्खि िातलकाअनसुार नेपालको स्थानमा उल्लेतय सधुार हनु नसकेकोले भ्रष्टाचार 
तनयन्रणमा संलग्न तनकायहरूले समन्वयात्मक एवं प्रभावकारी रूपले कायिसम्पादन गनुिपदिछ । 
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लोक सेवा आयोग 

 नेपालको संर्वधानको  धारा २४२ मा लोक सेवा आयोगको व्यवस्था छ ।धारा २४३ मा तनजामिी सेवाको 
पदमा तनयकु्तिका लातग उपयिु उम्मेदार 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 - आयोगको तनम्नानसुार रू.86 करोड ९ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन् न गररएको छः 
 (रू. लाखमा) 

र्वतनयोजन राजस्व धरौटी जम्मा 
68,35 17,0९ 65 86,0९ 

2. पदपूतिि - यो वषि आयोगले तनजामिी सेवािर्ि  बढुवा, आन्िररक, खलुा िथा मर्हला, आठदवासी/जनजाति, 
मधेशी, दतलि, अपाङ्ग र र्पछतडएको क्षेरका समावेशी प्रतियोतगिािर्ि  ४ हजार ७५४ पदका लातग १ हजार 
२६७  र्वज्ञापन प्रकाशन गरी दरखास्ि माग गरेकोमा ४ लाख ५५ हजार ५३३ दरखािस्ि प्राप् ि भएका 
छन ्। आयोगबाट ४ सरुक्षा  तनकाय र २९ संगठठि संस्थाका बढुवा, आन्िररक प्रतियोतगिा,  खलुा िथा 
समावेशी गरी सरुक्षा तनकायिर्ि  १६ हजार ६४६ र संगठठि संस्थािर्ि  ३ हजार ७२५ समेि २० हजार 
३७१ पदपूिीका लातग र्वज्ञापन प्रकाशन गने सहमति प्रदान गरेकोमा १ लाख १६ हजार २९७ उम्मेदवारको 
तलक्तखि परीक्षामा तलएको छ । त्यस्िै कमिचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोक्तजम र्वतभन्न स्थानीय िहका 
९ हजार १६१ पदका लातग तलक्तखि परीक्षा देक्तख तसर्ाररससम्मका कायिहरु सम्पादन गरेको छ । स्थानीय 
िहका लातग र्वज्ञापन गररएका सबै परीक्षामा ३ लाख ६ हजार ३१९ सक्तम्मतलि भएकोमा माग भएका 
पदहरूमध्ये ८ हजार ६३९ उम्मेदवार स्थायी तनयकु्तिका लातग तसर्ाररस भएका छन ्।  

• बेरुजू क्तस्थति - आयोग र मािहिसमेि 10 तनकायमा यो वषि रू.10 लाख 93 हजार बेरुजू देक्तखएकोमा 
प्रारक्तम्भक प्रतिवेदन उपलव्ध गराएपतछ रू.६ लाख १८ हजार र्स्यौट गरेकोले रू.४ लाख ७५ हजार बााँकी 
रहेको छ । यस सम्बन्धी 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 आयकु्तहरुको तनयकु्ती संवैधातनक पररषद्को तसफाररसमा राष्ट रपतिबाट हनेु 
व्यवस्था छ । आयोगलाई संर्वधान र संघीय काननुको अतधनमा रही संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय िहका 
सदस्यहरूको तनवािचनलगायिका काम, कििव्य र अतधकार िोर्कएको छ । आयोग र मािहिका ७८ कायािलयमा 
६७१ कमिचारीको दरबन्दी रहेको छ । 

1. सरकारी कायािलय -  तनवािचन आयोग र मािहि कायािलयसमेि ७७ को तनम्नानसुार रू.६३ करोड १४ 
लाखको लेखापरीक्षण सम्पन् न भएको छः  

(रू. लाखमा) 
र्वतनयोजन राजस्व धरौटी जम्मा 
५४,८८ ५० ७,७६ ६३,१४ 

यो वषि जजल्ला तनवािचन कायािलय बााँकेको र्वतनयोजन, राजस्व र धरौटीसमेि ८४ लाखको 
लेखापरीक्षण गनि बााँकी छ ।  

2. मेतसन खररद र प्रयोग - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ३ बमोजजम खररद आवश्यकिा 
पर्हचान गरी खररद कायि गनुिपने व्यवस्था छ । आयोगले २०७४ मा हाई जस्पड तडजजटल कलर र्प्रन्टर 
मेतसन रु. १० करोड ५५ लाख ४० हजारमा १ थान र छाड जस्प्रङ्ग तडजजटल मोनोक्रोम रु. ११ करोड 
२८ लाख मूल्यको २ थान समेि रु. २१ करोड ८३ लाख ४० हजारमा खररद गरेको छ । िी मेतसनहरु 
२०७६ मा भएको उपतनवािचनमा समेि प्रयोग गरेको देजखएन । उच्च क्षमिाका मेतसनहरु खररद गरेिापतन 
प्रयोगमा नल्याई बार्हरबाट छपाइ गरेको सम्बन्धमा र्वगिका प्रतिवेदनमा समेि औलँ्याइएको छ । मेतसनको 
उपयोगका लातग प्रयोग हनेु कागज एवं जनशजक्तको व्यवस्थापन गरी मेतसन उपयोगमा ल्याउनपुदिछ ।  

• बेरुजू जस्थति - तनवािचन आयोग र मािहिसमेि ३३ तनकायमा यो वषि रू.२ करोड १७ लाख २२ हजार 
बेरुजू देजखएकोमा प्रारजम्भक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ रू.1 लाख २४ हजार फर्छ्यौट भई रू.२ करोड 
१५ लाख ९८ हजार बेरुजू बााँकी रहेको छ । यस सम्वन्धी 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 अध्यक्ष 
सर्हि अन्य ४ सदस्य रहने र अध्यक्ष िथा सदस्यहरुको तनयकु्ती संवैिातनक पररषद्को तसफाररसमा रा् िपतिबाट हनेु 
व्यवस्था छ । संर्विानको िारा २४९ अनसुार मानव अतिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्िन ि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 जस्िा कायि आयोगबाट सम्पादन हुाँदै 
आएको छ । आयोग र मािहिका क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय समेि १० कायािलयमा ३०९ कमििारीको दरबन्दी रहेको 
छ । 

1. सरकारी कायािलय - आयोग र मािहिसमेि १० तनकायको तनम्नानसुार रू.२० करोड ९९ लाखको 
लेखापरीक्षण सम्पन् न गररएको छः  

(रू. लाखमा) 
र्वतनयोजन राजस्व िरौटी अन्य करोबार जम्मा 
१८,९६ २ ६ १,९५ २०,९९ 

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 वषिका ष्टजम्मेवारीसमेि २ हजार ९१७ उजरुीमध्ये यो वषि ६०७ 
फस्यौट भई २ हजार ३१० बााँकी रहेको देष्टखन्छ । आयोगमा परेका उजरुीहरू सम्बष्टन्िि तनकायलाई 
आवयक कारबाहीको लातग तसफाररस गरी आएको छ । आयोगको तसफाररस कायािन्वयन हनुपुदिछ ।  

• बेरुजू ष्टस्थति - आयोग र मािहिका समेि ४ तनकायमा यो वषि रू.५३ हजार बेरुजू देष्टखएकोमा फस्यौट 
नगरेकोले रू.५३ हजार बेरुजू बााँकी रहेको छ । यस सम्बन्िी 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 पदातधकारीहरूको 
तनयकु्ति रािपतिबाट हनेु व्यवस्था छ । संर्वधानको धारा ६० र धारा २५१ मा रहेको व्यवस्था बमोक्तजम 
आयोगले राजस्व बााँडफााँट, र्वत्तीय समानीकरण अनदुान, सशिि अनदुान, आन्िररक ऋण िथा प्राकृतिक स्रोिको 
बााँडफााँट िथा उपयोग सम्बन्धमा तसफाररस गने गदिछ । यसैगरी संघीय सक्तििकोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय 
सरकारबीच एवं प्रदेश सक्तििकोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बााँडफााँट गने र्वस्ििृ आधार र 
ढााँचा तनधािरण गने, संघीय सक्तििकोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गररने र्वत्तीय समानीकरण अनदुान 
सम्बन्धमा तसफाररस गने, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले तलन सक्ने आन्िररक ऋणको सीमा तसफाररस गने 
लगायिका काम आयोगबाट हनेु व्यवस्था रहेको छ । आयोगमा 73  कमिचारीको दरबन्दी रहेकोमा ५२ 
पदपूतिि भई २१ पद ररि रहेको  छ । 

1. सरकारी कायािलय - आयोगको तनम्नानसुार रू.५ करोड 20 लाखको लेखापरीक्षण सम्पन् न गररएको 
छ: 

(रू. लाखमा) 
र्वतनयोजन राजस्व धरौटी जम्मा 
4,94 1 25 5,20 

2. राजस्व बााँडफााँट - रार्िय प्राकृतिक स्रोि िथा र्वत्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १५ बमोक्तजम 
आयोगले संघीय र्वभाज्य कोषबाट प्रदेश िथा स्थानीय िहमा राजस्व बााँडफााँट गनिका लातग प्रदेश िथा 
स्थानीय िहको जनसंख्या र जनसांक्तख्यक र्ववरण अनपुािलाई 60, क्षेत्रफललाई १५, मानव र्वकास 
सूचाङ्कलाई ५, खचिको आवश्यकिालाई 5, राजस्व सङ्कलनमा गरेको प्रयासलाई 3, पूवािधार र्वकासलाई 
10 र र्वशेष अवस्थालाई 2 प्रतिशि भार ददई तसफाररस गरेको छ । आयोगले राजस्व बााँडफााँटिफि  
संघीय र्वभाज्य कोषबाट मूल्य अतभवरृ्ि करिफि  कुल अनमुातनि रू.३ खबि १५ अबि १३ करोडको 
३० प्रतिशिले हनु आउने रू.९४ अबि ५४ करोड र आन्िररक उत्पादनको अन्िःशलु्किफि  कुल 
अनमुातनि रू.८१ अबि ७६ करोडको ३० प्रतिशिले हनेु रू.२४ अबि ५३ करोड समेि रू.१ खबि १९ 
अबि ७ करोड राजस्व बााँडफााँट प्रयोजनको लातग सङ्कलन हनेु प्रक्षेपण गरेको छ। उि रकम मध्ये 
अन्िरसरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ६ (2) बमोक्तजम प्रदेशलाई रू.५९ अबि ५३ 
करोड ५० लाख र स्थानीय िहलाई रू.५९ अबि ५३ करोड ५० लाख बााँडफााँट गरेको छ।  

3. प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँट - रार्िय प्राकृतिक स्रोि िथा र्वत्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १४ मा 
आयोगले प्राकृतिक स्रोिको पररचालनमा संघ, प्रदेश िथा स्थानीय िहले गने लगानीको र्हस्सा िय गरी 
नेपाल सरकारमा तसफाररस गनुिपने र दफा १५ मा प्राकृतिक स्रोिको पररचालनबाट प्राप्त हनेु प्रतिफलको 
र्हस्सा तनधािरण गरी नेपाल सरकारमा तसफाररस गनुिपने व्यवस्था छ । उि प्रावधानअनरुुप आयोगले 
२०७7।७8 का लातग र्वद्यिु, खानी, पवििारोहण र वन क्षेत्रको रोयल्टीको प्रदेश र स्थानीय िहबीच 
बााँडफााँटको आधार र र्हस्सा तनधािरण गरी नेपाल सरकारलाई तसफाररस गरेको देक्तखन्छ । राजस्व 
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बााँडफााँटको र्हस्सा तनधािरण गदाि प्राकृतिक स्रोिको पररचालनमा संघ, प्रदेश िथा स्थानीय िहले गने 
लगानीको र्हस्सा िय गरेर मात्र  तसफाररस गनुिपदिछ ।  

4. आन्िररक ऋणको सीमा तसफाररस - नेपालको संर्वधानको धारा २५१ (१) (च) बमोक्तजम समर्िगि 
आतथिक र्वश् लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले तलन सक्ने आन्िररक ऋणको सीमा तसफाररस 
गने कायि आयोगबाट हनेु व्यवस्था छ । आयोगले यस वषिको लातग प्रक्षरे्पि कुल गाहिस््य उत्पादनको 
५ प्रतिशिमा नबढ्ने गरी िथा प्रदेश सरकार र स्थानीय िहले आफ्नो आन्िररक स्रोिबाट प्राप्त हनेु 
राजस्वको योगफलको १० प्रतिशिमा नबढ्ने गरी आन्िररक ऋणको सीमा तसफाररस गरेको छ । 
यसरी सीमातभत्र उठाइने आन्िररक ऋण पुाँजी तनमािण र दीघिकालीन लाभका क्षेत्रमा मात्र उपयोग गने 
आधारसमेि तसफाररस गरेको छ। आन्िररक ऋणको सीमा तनधािरण गरी तसफाररस गदाि संघीय 
सरकारलाई प्रक्षरे्पि कुल गाहिस््यको आधारमा र प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई आफ्नो आन्िररक 
राजस्वको स्रोिको आधारमा सबै प्रदेश र स्थानीय िहलाई समान अङ्कमा तसफाररस गरेको छ । यसको 
अलावा प्रदेश िथा स्थानीय िहहरूलाई अनदुान र्विरण िथा राजस्वको बााँडफााँटका जस्िै बहआुयातमक 
सूचाङ्कहरूको र्वश्लषेण गरी तसफाररस 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 अध्यक्ष र सदस्यको तनयकु्ति रािपतिबाट हनेु 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 ३९ कमिचारीको दरबन्दी रहेकोमा १९ पदपूतिि भएको छ । 

१. सरकारी कायािलय - आयोगको तनम्नानसुार रू.6 करोड ६९ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन् न गररएको छ:                                                 
 (रू. लाखमा) 

र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य कारोबार जम्मा 
6,32 6 7 २४ 6,६९ 

२. उजरुी िथा कारबाही -  रार्िय मर्हला आयोग ऐन, २०७४ को दफा ८ बमोक्तजम मर्हला र्हंसा वा सामाक्तजक 
कुरीतिबाट र्पतडि भएको वा मर्हला अतधकार प्रयोग गनि नददएको वा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले मर्हला 
अतधकारको प्रयोग गनिबाट वक्तिि रहेको र्वषयमा पीतडि व्यक्ति वा नीजको िफि बाट जो सकैुले आयोग समक्ष 
तलक्तखि वा मौक्तखक उजरुी ददन सक्ने र त्यसरी प्राप्त उजरुी छानतबन गरी आवश्यक कारबाहीको लातग 
तसफाररश गने उल्लेख छ । यो वषि आयोगको र्वद्यिुीय घटना व्यवस्थापन प्रणालीमाफि ि ्जम्मा १ हजार 
१०९ घटना दिाि भएकोमा ९६९ घरेल ुर्हंसा िथा १४० मर्हला र्वरुद्ध हनेु र्हंसाका घटना दिाि भएका 
छन । यस्िा घटनाहरू र्कनारा लगाउन कायिर्वतधको िजुिमा गररएको छैन । मर्हला र्वरुद्ध हनेु र्हंसाका 
घटना सम्बन्धी उजरुी छानतबन गरी र्कनारा लगाउन कायिर्वतधको िजुिमा गरी कायािन्वयन गनुिपदिछ । 

३. कायिक्रम सिालन - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली 20६४ 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 । यो वषि 
िातलम, गोष्ठी, सीप र्वकास िथा जनचेिना कायिशालामा रू.१ करोड २५ लाख  ८५  हजार खचि गरेको 
छ । आयोगको आफ्नो कायि प्रकृतिअनसुारको खचि मापदण्ड िजुिमा नहुँदा कायिक्रम सिालन गदाि अथि 
मन्रालयबाट जारी कायि सिालन तनदेक्तशका, २०७५ बमोक्तजम खचि व्यवस्थापन गनुिपदिछ । 
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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 ददन ुरहेको छ । महान्यायातिवक्ताको तनर्हि अतिकारहरू मािहिको सरकारी वर्कल कायािलयहरूमा 
प्रत्यायोजन हनु सक्ने संवैिातनक व्यवस्थाअनसुार अदालिहरूको प्रकृतिअनसुार उच्च सरकारी वकील कायािलय, 
र्वशेष सरकारी वर्कल कायािलय र क्तजल्ला सरकारी वकील कायािलयहरूबाट कायिसम्पादन हुुँदै आएको छ । 
महान्यायातिवक्ताको कायािलय र मािहिसमेि ९७ कायािलयमा 1 हजार 457 कमिचारीको दरबन्दी रहेको छ । 

1. सरकारी कायािलय -  कायािलय र मािहि समेि ९७ तनकायको तनम्नानसुार रू.1 अबि 14 करोड 70 
लाखको लेखापरीक्षण सम्पन् न गररएको छ ।                                                            

  (रू. लाखमा)  
र्वतनयोजन राजस्व िरौटी जम्मा 
1,10,19 13 4,38 1,14,70 

2. मदु्दा िथा ररटको अवस्था - कायािलय र मािहिका तनकायमा गि वषि सम्म २७ हजार ५६० र यो वषि 
४5 हजार ६७७ समेि ७३ हजार २३७ मदु्दा ररट दिाि भएकोमा ३८ हजार (51.89 प्रतिशि) फस्यौट 
भएको छ। सो फस्यौटमध्ये कायािलयको दाबीअनसुार कसरु ठहर 69.70 प्रतिशि रहेकोले कसरु ठहर 
प्रतिशि बढाउन प्रमाण संकलन, अतभयोजन, वहस, पैरवी र प्रतिरक्षा कायिमा सिुार गरी कायिसम्पादनमा 
प्रभावकाररिा ल्याउनपुदिछ ।  

• बेरुजू क्तस्थति - महान्यायतिवक्ताको कायािलय र मािहिसमेि 42 तनकायमा यो वषि रू.१ करोड 60 लाख 54 
हजार बेरुजू देक्तखएकोमा प्रारक्तम्भक प्रतिवेदन उपलब्ि गराएपतछ रू.13 लाख 42 हजार फस्यौट भई रू.1 
करोड 47 लाख 12 हजार बाुँकी रहेको छ । बाुँकी बेरुजूमध्ये रू.२३ लाख ९५ हजार म्याद नाघेको पेस्की 
रहेको छ । यस सम्बन्िी 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, सपुरीवेक्षण, 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 संगठठि संस्थासमेि १८५ तनकार्बाट 
कार्िसम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।  

1. सरकारी कार्ािलर् -प्रधानमन्री िथा मन्त्न्रपररषद्को कार्ािलर् र मािहिका समेि १८३ तनकार्को 
तनम्नानसुार रू.६५ अबि २६ करोड ७  लाखको लेखापरीक्षण सम्पन् न गररएको छ:  

 (रू. लाखमा) 
र्वतनर्ोजन राजस्व धरौटी अन्र् कारोबार जम्मा 

५४,४५,७९ २८,७७ ४,८६,९० ५,६४,६१ ६५,२६,०७ 

1.1. उन्त्ल्लन्त्खि लेखापरीक्षण रकममा र्स कार्ािलर्मा र्वतनर्ोजन भै र्वतभन्न ७ तनकार्मा भएको खचि रू.३९ 
करोड ९० लाख समावेश छैन । अन्र् मन्रालर्मा र्वतनर्ोजन भै र्स कार्ािलर्बाट भएको खचि रू.६ 
करोड १० लाख समावेश छ ।  

1.2. र्ो वषि कार्ािलर् मािहिको १ तनकार्को र्वतनर्ोजन, राजस्व र धरौटी समेि रू.३ करोड ३ लाखको 
लेखापरीक्षण गनि बााँकी रहेको छ ।   

2. अन्र् संस्था - र्ो वषि र्स कार्ािलर् मािहिका १ अन्र् संस्थाको रू.९२ करोड ७६ लाखको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ ।    

3. वार्षिक नीति िथा कार्िक्रमको अनगुमन - नेपालको संर्वधानबमोन्त्जम नेपाल सरकारले संसदमा वार्षिक 
नीति िथा कार्िक्रम प्रस्ििु गने र सोही आधारमा बजेट िजुिमा र कार्ािन्वर्न हनेु व्र्वस्था रहेको छ । 
संसदमा प्रस्ििु गररएको नीति िथा कार्िक्रमको प्रभावकारी कार्ािन्वर्नका लातग कार्ािलर्ले अनगुमन 
गरी प्रगति र्ववरण िर्ार गनुिका साथै प्रगति मूल्र्ाङ्कन गरी समस्र्ा देन्त्खएमा समाधानका लातग नेिृ् वदार्ी 
भतूमका खेल्नपुने देन्त्खन्छ ।  

4. तनणिर् कार्ािन्वर्नको अनगुमन -  र्ो वषि र्वतभन्न कार्ािलर् िथा तनकार्बाट प्रस्ििु भई नेपाल सरकार 
मन्त्न्रपररषद्को ५८ पटकको बैठकबाट १ हजार ५२१ र मन्त्न्रपररषद्अन्िगििका सतमतिको ५४ 
पटकको बैठकबाट १२९ समेि १ हजार ६५० र्वषर्मा तनणिर् भई कार्ािन्वर्नका लातग सम्बन्त्न्धि 
तनकार्मा पठाएको देन्त्खन्छ । र्सरी भएका तनणिर्हरु कार्ािन्वर्नको सतुनन्त्िििाको लातग प्रधानमन्री 
िथा मन्त्न्रपररषद् कार्ािलर्ले २८४ तनणिर् अनगुमन गरेकोमा ६७ कार्ािन्वर्न भएको, १९ कार्ािन्वर्न 
भइरहेको, ३ कार्ािन्वर्न नभएको र १९५ को र्ववरण नै प्राप्त नभएको जानकारी प्राप्त भएको छ । 
तनणिर् कार्ािन्वर्नको लातग अनमुगन प्रभावकारी बनाउनपुदिछ ।  
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5. कार्ि सम्पादन करार र अनगुमन -  कार्ािलर् िथा तनकार्हरुको काम कारबाहीमा प्रभावकाररिा ल्र्ाई 
सेवा प्रवाहलाई चसु्ि दरुुस्ि बनाउन, र्वकास तनमािणका कार्िहरु िोर्कएको समर्मा पूरा गनि, बजेट 
अनशुासन कार्म गनि प्रधानमन्रीसाँग मन्रीहरुले, र्वभागीर् मन्रीसाँग सन्त्चवले, सन्त्चवसाँग र्वभागीर् 
प्रमखुले सूचकसर्हिको कार्िसम्पादन करार गरेको देन्त्खन्छ । र्सरी गरेका करारअनसुार कार्िसम्पादन 
भए नभएको सम्बन्धमा अतधकांश मन्रालर् र कार्ािलर्मा प्रगति र्ववरण िर्ार गने, समीक्षा गने, 
मूल्र्ाङ्कन गरी पषृ्ठपोषण ठदने गरेको देन्त्खएन । र्स प्रकारका कार्िसम्पादन करारको अतभलेखसमेि 
राखी कार्ािलर्ले अनगुमन गने व्र्वस्थालाई प्रभावकारी बनाउनपुदिछ ।  

6. भ्रष्टाचार र्वरुद्धको रणनीति - नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार र्वरुद्धको संर्कु्त राष्ट्र संघीर् महासन्त्न्ध कार्ािन्वर्न 
सम्बन्धी रार्ष्ट्रर् रणनीति िथा कार्िर्ोजना, २०६९ िर् गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाएको छ । र्सका लातग 
कार्िनीति िजुिमा भएको भए िापतन र्सको कार्ािन्वर्नमा र्वतभन्न तनकार्लाई िोकेको न्त्जम्मेवारीअनसुार 
कार्िसम्पादन भएको सतुनन्त्िि गनुिपदिछ । नेपाल सरकारले २०७४।७५ देन्त्ख भ्रष्टाचार तनर्न्रणका  
लातग र्वतभन्न कदम अगातड बढाएकोमा सोको कार्ािन्वर्न अवस्थाको मूल्र्ाङ्कन र अनगुमन गरी थप 
प्रभावकारी बनाउनपुदिछ ।  

7. कोष व्र्वस्थापन - र्वपद् जोन्त्खम न्र्नुीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ मा र्वपद् व्र्वस्थापन कोष 
िथा अन्र् कोष सम्बन्धी व्र्वस्था छ । प्रधानमन्री दैवी प्रकोप सहार्िा कोष सञ्चालन तनर्मावली, 
२०६३ िथा प्रधानमन्री सहार्िा कोष तनर्मावली, २०५९ अन्िगिि र्ो वषि प्रधानमन्री दैवी प्रकोप 
उद्धार कोषमा गि वषिको मौज्दािसमेि रू.४ अबि १ करोड ४७ लाख २५ हजार, प्रधानमन्री राहि 
कोषमा रू.१० करोड ९० लाख ७९ हजार र प्रधानमन्री रार्ष्ट्रर् प्रतिभा कोषमा रू.२ करोड ४७ 
लाख ९६ हजारसमेि रू.४ अबि १४ करोड ८६ लाख आम्दानी भएकोमा उक्त रकम खचि नभई 
मौज्दाि रहेको छ । कोषमा भएको मौज्दाि रकम उदे्दश्र्अनरुूप उपर्ोग िथा व्र्वस्थापन गनुिपदिछ।  

8. र्वर्वध खचि - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८४ मा रू.५ लाख भन्दा बढी लागि 
अनमुान भएको मालसामान खररद गदाि न्त्शलबन्दी दरभाउपरको माध्र्मबाट खररद गनुिपने व्र्वस्था छ । 
कार्ािलर्ले र्ो वषि सोझै खररद र्वतधबाट रू.१ करोड ९९ लाख ४४ हजार र्वर्वध शीषिकमा खचि 
लेखेको देन्त्खर्ो । र्स्िा खचि गने कार्िर्वतध र मापदण्ड पालना नगरी प्रतिस्पधाि बेगर खचि गरेको छ । 
िसथि खचि गदाि िोर्कएको कार्िर्वतध एवं मापदण्ड पालना गरी प्रतिष्पधाि्मक र तमिव्र्र्र्िा 
बनाउनपुदिछ ।   

रार्ष्ट्रर् पनुतनिमािण प्रातधकरण 
र्वनाशकारी भकूम्प र ि्पिािका परकम्पका कारण क्षतिग्रस्ि संरचनाको ठदगो र र्ोजनाबद्ध रूपमा 

र्थाशीघ्र तनमािणकार्ि सम्पन्न गरी िथा भकूम्पबाट र्वस्थार्पि भएका व्र्न्त्क्त र पररवारको पनुवािस िथा स्थानान्िरण 
गरी रार्ष्ट्रर् र्हि 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 मा र्वपद् पिािको पनुतनिमािण िथा पनु:लाभ कार्िढााँचा िर्ार गरी पनुतनिमािण कार्िको संशोतधि 
लागि अनमुान रू.४ खबि ८८ अबि कार्म गरेकोमा प्रातधकरण र अन्िगििका कार्ािलर्बाट र्ो वषि रू.५२ अबि 
४९ करोड ३४ लाख समेि र्सवषिसम्म रू.३ खबि २९ अबि खचि भएको छ ।  
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9. लेखापरीक्षण - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र््व ऐन, २०७६ को दफा ३५ मा सबै प्रकारका 
आर् व्र्र् िथा कारोबार िोर्कए बमोन्त्जमको लेखा र र्वत्तीर् र्ववरण पेश गरी महालेखापरीक्षकको 
कार्ािलर्बाट लेखापरीक्षण गराउनपुने व्र्वस्था छ । प्रार्वतधक िथा अन्र् सहार्िा र्ववरण अनसुार 
पनुतनिमािण कार्ि अन्िगिि अमेररकी डलर २ करोड ८६ लाख ५२ हजार प्राप्त हनेु उल्लेख भएकोमा 
र्वश्व बैङ्कबाट अमेररकी डलर ४ लाख ८४ हजार, संर्कु्त अतधराज्र् बेलार्िबाट अमेररकी डलर २७ 
लाख ८४ हजार, संर्कु्त राज्र् अमेररकाबाट अमेररकी डलर ७३ लाख र जाइकाबाट अमेररकी डलर 
५ लाख समेि र्ो वषि अमेररकी डलर १ करोड १० लाख ६८ हजार प्रार्वतधक सहार्िा प्राप्त गरेकोमा 
सोको लेखापरीक्षण गराएको छैन । ऐनको व्र्वस्थाअनसुार सबै प्रकारका आर् व्र्र् िथा कारोबारको 
लेखापरीक्षण गराउनपुदिछ ।  

10. कार्िक्रम अनगुमन - पनुतनिमािण र पनुस्थािपनाको लातग गैरसरकारी संस्था पररचालन सम्बन्धी कार्िर्वतध, 
२०७२ मा गैरसरकारी संस्थासाँग सम्झौिा गरी िोर्कएको क्षेर र स्थानमा पनुतनिमािण िथा पनुस्थािपना 
कार्िक्रम सञ्चालन गनि सक्ने व्र्वस्था छ । र्ो वषिसम्म पनुतनिमािणसम्बन्धी ४१६ पररर्ोजना सञ्चालन 
गनि २५२ संस्थाले अनमुति पाएको देन्त्खन्छ । र्वतभन्न संस्थाले पररर्ोजना सञ्चालनका लातग र्ो वषि 
रू.९० अबि १२ करोड १२ लाखको प्रतिबद्धिा गरेकोमा सोको प्रातप्त र उपलन्त्धधको अद्यावतधक 
अतभलेख प्रातधकरणले राखेको छैन । अद्यावतधक अतभलेख राखी ् र्स्िा संस्थाबाट सञ्चातलि कार्िक्रमको 
अनगुमन गनुिपदिछ ।   

11. प्रतिबद्धिा र प्रातप्त - नेपाल सरकारले अमेररकी डलर ४.४ तबतलर्न सहार्िा प्राप्त हनेु अनमुान गरी 
नेपालको पनुतनिमािण सम्बन्धी अन्िरािर्ष्ट्रर् सम्मेलन, २०७२ आर्ोजना गरेकोमा उक्त सम्मेलनमा ३६ 
राष्ट्र िथा २४ दाि ृ तनकार् सहभागी भई रू.४ खबि १० अबिको प्रतिबद्धिा जनाए िापतन र्थािथमा 
अनदुान रू.१ खबि २९ अबि र ऋण रू.२ खबि १४ अबि समेि रू.३ खबि ४३ अबिको प्रतिवद्धिा प्राप्त 
भएको छ । प्रतिवद्धिा रकममध्रे् रू.२ खबि ६२ अबिको मार ऋण िथा अनदुान सम्झौिा भई 
कार्िक्रम सञ्चालन भएको छ । प्रतिवद्धिा अनरुूप वैदेन्त्शक सहार्िा प्राप्त नहुाँदा प्रातधकरणका कार्िक्रम 
सञ्चालनमा असर परेको देन्त्खन्छ । िसथि सम्बन्त्न्धि राष्ट्र िथा दाि ृतनकार्साँग सम्बन्ध स्थार्पि गरी 
प्रतिवद्धिा अनरुूप सहार्िा प्राप्त गनि पहल गनुिपदिछ । 

12. लक्ष्र् प्रगति - भकूम्पबाट प्रभार्वि संरचनाको पनुतनिमािण सम्बन्धी ऐन, २०७२ मा प्रातधकरणको कार्ि 
अवतध ५ वषि िोर्कएको छ । रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोगबाट प्रकान्त्शि २०७६।७७ को वार्षिक र्वकास 
कार्िक्रम अनसुार पनुतनिमािणको प्रगति र्ववरण तनम्नानसुार छ: 

क्र.सं. र्ववरण एकाई 
पनुतनिमािण 

गनुिपने संख्र्ा 
पनुतनिमािण सम्पन्न 

संख्र्ा 
सम्पन्न प्रतिशि 

१ तनजी आवास संख्र्ा ८३४८०१ ६०१४०१ ७२ 
२ तनजी आवास प्रबलीकरण संख्र्ा ७७९९९ ३०२ ०.३९ 
३ एकीकृि बस्िी र्वकास संख्र्ा ६४ २० ३१ 
३ स्वास््र् संस्था संख्र्ा ११९७ ६९८ ५८ 
४ सामदुार्र्क र्वद्यालर् संख्र्ा ७५५३ ६०५८ ८० 
५ परुािान्त््वक िथा सांस्कृतिक सम्पदा संख्र्ा ७३८ ४५३ ६१ 
६ सरकारी भवन संख्र्ा ४१५ ३५३ ८५ 
७ सरुक्षा तनकार्का भवन संख्र्ा २१६ २०७ ९६ 
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क्र.सं. र्ववरण एकाई 
पनुतनिमािण 

गनुिपने संख्र्ा 
पनुतनिमािण सम्पन्न 

संख्र्ा 
सम्पन्न प्रतिशि 

८ खानेपानी आर्ोजना संख्र्ा ३२१२ ७९१ २५ 
९ रणनीतिक सडक र्क.तम. १४० ८३ ५९ 
१० न्त्जल्लास्िरीर् सडक र्क.तम. १०२० ३८० ३७ 
११ र्वश्वर्वद्यालर् एवं कलेज भवन संख्र्ा ६९ १० १४ 

प्रातधकरणले स्वीकृि गरेको पञ्चवषीर् र्ोजना िथा पनुतनिमािण सम्बन्धी खाकामा २१ क्षरेमध्रे् 
व्र्ापार र उद्योग, सञ्चार, पोषण, र्वपद् जोन्त्खम न्रू्नीकरण, र्वत्तीर् 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 क्षेर समेि १० क्षेरमा भएका प्रगतिको 
र्ववरण िर्ार गरेको पाइएन । प्रातधकरणले ५ वषितभर सम्पूणि कार्िक्रम सम्पन्न गने लक्ष्र् राखेकोमा 
सोअवतध व्र्िीि भैसक्दा समेि सम्पन्न नभएकोले प्रभार्वि व्र्न्त्क्त िथा पररवारले आवास लगार्िका 
सरु्वधा प्राप्त गनि सकेको देन्त्खएन। अि: बााँकी कार्िहरू सम्पन्न गराउन प्रातधकरणले थप पहल गनुिपने 
देन्त्खन्छ । 

13. धरहरा पनुतनिमािण - परुाि्व र्वभागबाट स्वीकृि तडजाईन अनसुार २२ िलाको धरहरा र अन्र् संरचनाको 
तनमािण कार्ि गनि रू.५ अबि ४६ करोड ४३ लाखको लागि अनमुान िर्ार गरेकोमा रू.३ अबि ८ 
करोड ११ लाखमा एक तनमािण व्र्वसार्ीसाँग २४ मर्हनामा कार्िसम्पन्न गनि २०७५।६।१४ मा 
सम्झौिा भएकोमा र्ो वषिसम्म रू.१ अबि ६८ करोड ९९ लाख खचि भएको छ । तनमािण कार्ि अवतध 
२४ मध्रे् २१ मर्हना व्र्िीि भइसक्दा सोको र्वत्तीर् प्रगति ५५ प्रतिशि र भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशि 
मार भएको छ । धरहराको उद् घाटन भैसके िापतन सञ्चालनमा आएको छैन । िोर्कएको समर्मा 
सम्झौिा अनसुारको तनमािण सम्पन्न हनेु अवस्था देन्त्खाँदैन ।  

          नेपाल सरकारले २०७२।७३ देन्त्ख “मेरो धरहरा मै बनाउाँछु” अतभर्ान सञ्चालन गरी प्राप्त 
सहर्ोग  रकम दान्त्खला गनि छुटै्ट कोष खडा गरेकोमा सो कोषमा र्ो वषिसम्म रू.८ करोड ३४ लाख 
जम्मा भएको छ । धरहरा पनुतनिमािणको कामलाई समर्मै सम्पन्न गरी धरहरा पनुतनिमािण कोषको रकम 
सदपुर्ोग गनुिपदिछ । 

14. परुािान्त््वक सम्पदा - र्वनाशकारी भकूम्पवाट उप्र्कालगार्ि ३२ न्त्जल्लाका ९२० सम्पदा क्षति 
भएकोमा र्ो वषिसम्म ४५३ सम्पदाको पनुतनिमािण सम्पन्न भई ४६७ सम्पदा पनुतनिमािण हनु बााँकी रहेको 
देन्त्खन्छ । सम्पदा पनुतनिमािण कार्ि िोर्कएको समर्मा सम्पन्न गनुिपदिछ । 

15. तनजी आवास - 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 । प्रातधकरणबाट सङ्कतलि लगिअनसुार र्ो वषिसम्म गनुासो सम्बोधनबाट थप 
भएका १ लाख ६ हजार ९४८ समेि ८ लाख ३४ हजार ८०१ घरधरुी िीन लाख रूपैर्ााँ अनदुान 
प्राप्त गने सूचीमा सूचीकृि भएकोमा ७ लाख ९० हजार ४५० घर तनमािण गनि प्रातधकरणले लाभग्राहीसाँग 
सम्झौिा गरेको छ । सम्झौिा भएकोमध्रे् पर्हलो र्कस्िा ७ लाख ८४ हजार ८२२ लाभग्राहीलाई, 
दोश्रो र्कस्िा ६ लाख ७० हजार ९७४ लाभग्राहीलाई र िेश्रो र्कस्िा ६ लाख १ हजार ४०१ 
लाभग्राहीलाई रू.२ खबि २ करोड ७३ लाख बैङ्क खािामा जम्मा गरी खचि लेखेको छ । दोश्रो र िेश्रो 
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र्कस्िा रकम तलने लाभग्राहीको संख्र्ा पर्हलो र्कस्िा तलनेको भन्दा कम भएको सन्दभिमा अनगुमन िथा 
मूल्र्ाङ्कन गरी िोर्कएबमोन्त्जमको घर तनमािण नगने लाभग्राहीलाई घर तनमािण सम्पन्न गनि लगाउन ुपदिछ । 
सम्झौिा िथा मापदण्ड बमोन्त्जम घर तनमािण नगने लाभग्राहीलाई प्रातधकरणले ठदएको अनदुान 
सम्बन्त्न्धिबाट असलु गनुिपदिछ । 

          प्रातधकरणबाट प्राप्त वार्षिक प्रतिवेदन २०७६।७७ अनसुार दोश्रो र्कस्िाको माग गने 
लाभग्राही ६ लाख ६७ हजार ७१२ मध्रे् ६ लाख ६४ हजार २३६ को मार प्रमाणीकरण भएकोमा 
प्रमाणीकरण भन्दा बढी ६ हजार ७३८ लाभग्राहीलाई र िेश्रो र्कस्िाको लातग प्रमाणीकरणभन्दा बढी 
१३ हजार ३२४ समेि २० हजार ६२ लाभग्राहीलाई रू.२ अबि ३४ करोड ३१ लाख भकु्तानी भएको 
देन्त्खन्छ । र्स सम्बन्धमा प्रातधकरणले छानतबन गरी र्र्कन गनुिपदिछ । 

16. तनजी आवास प्रबलीकरण - भकूम्प प्रभार्वि तनजी आवास पनुतनिमािण  अनदुान र्विरण कार्िर्वतध, 
२०७३ को बुाँदा ३ अन्िगििको अनसूुची १ मा भकूम्पबाट क्षतिग्रस्ि तनजी आवास पनुतनिमािण एवं 
प्रबलीकरण अनदुानका लातग लाभग्राही छनौट गनि मापदण्ड सम्बन्धी व्र्वस्था गररएको छ । 
भकूम्पबाट आंन्त्शक रूपमा क्षति भएका तनजी आवास प्रबलीकरण गनुिपूवि रू.५० हजार र प्रबलीकरण 
कार्ि सम्पन्न गरेपतछ रू.५० हजार समेि रू. १ लाख अनदुान ठदने व्र्वस्था छ । र्ो वषि तनजी 
आवास प्रबलीकरण अनदुान प्राप्त गने लाभग्राही संख्र्ा ७८ हजार रहेकोमा ५५ हजार लाभग्राहीसाँग 
सम्झौिा भएको छ । सम्झौिामध्रे् ५४ हजार ४०९ लाभग्राहीलाई पर्हलो र्कस्िा रू.२ अबि ७२ 
करोड ४ लाख ५० हजार भकु्तानी भएको छ । पर्हलो र्कस्िा भकु्तानी भएका लाभग्राहीको कामको 
मूल्र्ाङ्कन गरी प्रबलीकरण कार्िलाई पूणििा ठदनपुदिछ । 

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 उपलधध गराउने 
र उक्त रकमबाट खररद भएको जग्गामा िीन मर्हना तभर घर तनमािण गररसक्नपुने व्र्वस्था छ । 
नमूना छनौट गरी परीक्षण गदाि र्ो वषिसम्म गोरखाका ७४ र धाठदङका २१६ लाभग्राहीले जग्गा खररद 
गनि अनदुान प्राप्त गरेिापतन हालसम्म घर तनमािण शरुू गरेका छैनन ्। जग्गा खररद समेिको अनदुान 
प्राप्त गरेपतछ लाभग्राहीले जग्गा खररद गरे नगरेको सम्बन्धमा प्रातधकरणले अनगुमन गरेको छैन । 
मापदण्ड पालना गरी घर तनमािण गराउन प्रातधकरणको ध्र्ान जानपुने देन्त्खन्छ । 

18. भतूमहीन लाभग्राही -  भकूम्पबाट प्रभार्वि भएका भतूमहीन लाभग्राही संख्र्ा ११ हजार २६३ पर्हचान 
भएकोमा सार्वकको स्थानमा बस्न चाहने ९ हजार ९८९ र अन्र्र स्थानान्िरण हनु चाहने १ हजार 
२७४ लाभग्राही रहेको देन्त्खन्छ । र्ो वषि भतूमहीन ५४४ (४२.७० प्रतिशि) लाभग्राहीलाई रू.२ 
लाखका दरले जग्गा खररद अनदुान प्रदान गरेकोमा बााँकी ७३० जनाको व्र्वस्थापन हनु सकेको छैन ।   

19. बस्िी स्थानान्िरण - जोन्त्खमर्कु्त बस्िी स्थानान्िरण िथा पनुस्थािपना सम्वन्धी 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 । र्ो वषिसम्म १ हजार १०२ बस्िीको भौगतभिक अध्र्र्न 
सम्पन्न भएकोमा २८९ बस्िीमा ४ हजार ६८९ घरपररवार बसोबास गरेको पाइर्ो । सोमध्रे् ६२९ 



प्रधानमन्री िथा मन्त्न्रपररषद्को कार्ािलर् 

32     महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७8 

घरपररवारलाई साविजतनक जग्गा उपलधध गराएको छ भने २ हजार ५६९ घरपररवारलाई जग्गा प्राप्त 
गनि प्रति पररवार रू.2 लाखका दरले  अनदुान उपलधध गराएको छ । बााँकी १ हजार ४९१ घरपररवार 
लाई सरुन्त्क्षि स्थानमा स्थानान्िरणको लातग जग्गा उपलधध गराउन सकेको छैन । उन्त्ल्लन्त्खि कार्िर्वतध 
अनसुार जोन्त्खम बस्िी स्थानान्िरण कार्ि र्थाशीघ्र सम्पन्न गनुिपदिछ । 

20. ऋण सापटी - भकूम्पबाट प्रभार्वि घरपररवारलाई आवासीर् घर पनुतनिमािणका लातग प्रदान गररने पनुकि जाि 
कार्िर्वतध, २०७२ मा ऋण सरु्वधाको लातग काठमाडौँ उप्र्कामा रू.२५ लाख र उप्र्का बार्हर 
रू.१५ लाखसम्मको अतधकिम सीमा िोर्कएको छ । र्सरी प्रदान गरेको ऋणमा २ प्रतिशिभन्दा बढी 
व्र्ाज तलन नतमल्ने र सो प्रर्ोजनको लातग नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शनु्र् व्र्ाजदरमा पनुकि जाि सरु्वधा उपलधध 
गराउने व्र्वस्था छ । प्रातधकरणबाट प्राप्त र्ववरणमा १८ बैङ्क िथा र्वत्तीर् संस्थाबाट २३६ भकूम्प 
पीतडि घरपररवारलाई रू.३ लाखका दरले रू.७ करोड ८ लाख ऋण प्रदान गरेको देन्त्खन्छ । भकूम्प 
प्रभार्विलाई कार्िर्वतधमा उन्त्ल्लन्त्खि सहतुलर्िपूणि ऋण उपलधध गराउन पहल गनुिपदिछ ।  

21. ग्रामीण सडक िथा अन्र् पूवािधार - 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 भएकोमा ३५९ 
र्कलोतमटर सडक तनमािण कार्ि सम्पन्न भएको छ। अन्र् सडकहरूको तनमािण प्रगति सन्िोषजनक 
नदेन्त्खएकोले तनमािण कार्िमा िीव्रिा ठदनपुदिछ । 

22. भवन तनमािण स्थगन - हररहरभवन न्त्स्थि मन्री आवास पररसरमा चार भवन तनमािण गनि रू.१३ करोड 
४९ लाखमा एक तनमािण व्र्वसार्ीसाँग १८ मर्हनामा तनमािण सम्पन्न गने गरी २०७५।२।२२ मा 
सम्झौिा गरेकोमा २०७६।१।२५ सम्म रू.२ करोड १२ लाख भकु्तानी भएको छ । ्र्सैगरी उक्त 
पररसरमा सरुक्षा तनकार्को व्र्ारेक तनमािण गनि सोही तनमािण व्र्वसार्ीसाँग २०७५।४।२० मा 
सम्झौिा गरी रू.५ करोड ११ लाख भकु्तानी भएको छ । मन्री आवास पररसरमा तनमािणाधीन 
कार्िहरू स्थतगि गने नेपाल सरकार मन्त्न्रपररषदबाट २०७५।८।१२ मा तनणिर् भएको जानकारी 
प्राप्त भए अनसुार सरु्वधाको आधारमा ठेक्का अन््र् गने सम्बन्धमा र्ववाद भई तनमािण व्र्वसार्ीले 
सवोच्च अदालिमा मदु्दा दार्र गरेको देन्त्खन्छ । मन्रालर् र प्रातधकरण बीचमा समन्वर् नहुाँदा नेपाल 
सरकारलाई थप व्र्र्भार पनि गएकोले सम्वन्त्न्धि पदातधकारीलाई न्त्जम्मेवार बनाउनपुदिछ। 

23. तनमािण स्थल - साविजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ६ मा तनमािण स्थलको व्र्वस्थापन 
नभई तनमािण कार्िको लातग खररद प्रर्क्रर्ा अगातड बढाउन नहनेु उल्लेख छ । न्त्जल्ला आर्ोजना 
कार्ािन्वर्न एकाई (भवन), लतलिपरुले आश्राङ्ग स्वास््र् चौकी तनमािण कार्िको लातग एक तनमािण 
व्र्वसार्ीसाँग रू.२ करोड २७ लाखमा २०७७।३।२८ मा सम्झौिा गरेको देन्त्खन्छ । सम्झौिा 
अनसुार १५ मर्हनासम्ममा तनमािण कार्ि सम्पन्न गनुिपनेमा तनमािण स्थलमा जग्गाको स्वातमत्त्व सम्बन्धी 
र्ववादका कारण तनमािण कार्ि शरुू भएको छैन । ् र्सैगरी र्वशंखनुारार्ण आर्वेुद औषधालर्, लतलपरुको 
भवन तनमािणस्थल पररवििन भएको कारणबाट नक्शा संशोधन गनुि परेकोले तनमािण कार्ि प्रारम्भ गरेको 
देन्त्खएन । र्सले गदाि तनमािण कार्िमा र्ढलाइ भई लाभग्राहीले सेवा तलनबाट वन्त्ञ्चि हनुपुरेको छ । 
तनमािणस्थल र्र्कन गरेर मार ठेक्का बन्दोबस्ि गनुिपदिछ । 
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24. मूल्र् समार्ोजन - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५५ बमोन्त्जम खररद सम्झौिामा अन्र् 
व्र्वस्था भएकोमा बाहेक १२ मर्हनाभन्दा बढी अवतधको खररद सम्झौिा कार्ािन्वर्न गने क्रममा मूल्र् 
समार्ोजन गनि सक्ने व्र्वस्था छ । खररद सम्झौिाअनसुार तबल अफ क्वान्त्न्टटीको प्रोतभजनल सम 
आइटममा मूल्र् समार्ोजन ठदन नतमल्नेमा न्त्जल्ला आर्ोजना कार्ािन्वर्न एकाई (भवन) तसन्धपुाल्चोकले 
रू.९ लाख र केन्रीर् आर्ोजना कार्ािन्वर्न एकाई (भवन) बबरमहलले रू.१४ लाख समेि रू. २३ 
लाख प्रोतभजनल समको भकु्तानीमा समेि मूल्र् समार्ोजन भकु्तानी ठदएकोले सो रकम असलु गनुिपदिछ । 

25. कार्िर्वतधको पालना - भकूम्पबाट प्रभार्वि संरचनाको पनुतनिमािण सम्बन्धी साविजतनक खररद कार्िर्वतध, 
२०७२ मा दईु करोड रूपैर्ााँसम्मको लागि अनमुान भएको सामदुार्र्क र्वद्यालर्¸ सामदुार्र्क स्वास््र् 
केन्र¸ स्थानीर् प्रहरी चौकी¸ गाउाँपातलका वा नगरपातलकाको भवन जस्िा साविजतनक मह्वका स्थानीर् 
पूवािधारको तनमािण गदाि उपभोक्ता  सतमति वा लाभग्राही समदुार्वाट गराउन सर्कने व्र्वस्था छ । 
न्त्जल्ला आर्ोजना कार्ािन्वर्न एकाई (भवन) भक्तपरुले एकीकृि बस्िी र्वकास कार्िक्रमअन्िगििका 
पूवािधार तनमािण कार्िलाई टुक्रा गराई आठ उपभोक्ता सतमतिमाफि ि कार्ि गराई रू.१० करोड ३० 
लाख भकु्तानी गरेको छ । उक्त तनमािण कार्िको सामान्त्जक लेखापरीक्षणसमेि गराएको छैन । 
कार्िर्वतधमा उल्लेख भएको क्षेरका काम उपभोक्ता सतमतिमाफि ि गराएको तनर्मसम्मि नदेन्त्खएकोले 
कार्िर्वतध र्वपरीि कार्ि गने पदातधकारीलाई न्त्जम्मेवार बनाउनपुदिछ । 

26. भेररएसन - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५४ र तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ११८ मा 
भेररएसन सम्बन्धी व्र्बस्था रहेको छ । र्स सम्बन्धमा देन्त्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन:्  

26.1. राष्ट्रपति भवन प्रबलीकरणको लातग तडजाइन, लागि अनमुान, तनमािण सपुरतभजन लगार्िका कार्िको 
लातग एक परामशिदािासाँग २०७३।८।१९ मा रू.२ करोड ९९ लाखको सम्झौिा भएकोमा तडजाइन 
र खररद प्रर्क्रर्ासम्मको कामको लातग र्ो वषिसम्म रू.१ करोड १४ लाख भकु्तानी भएको छ । 
प्रबलीकरण कार्िको सरुूवाि नै नभएको अवस्थामा प्रातधकरणको सन्त्चवस्िरीर् तनणिर्बाट पनु:तडजाइन 
कार्िका लातग २०७५।११।२६ मा रू.६९ लाख (२३.११ प्रतिशि) को भेररएसन आदेश स्वीकृि 
गरी लागि अनमुान रू.३ करोड ६८ लाख कार्म गरेको देन्त्खन्छ। लामो समर्सम्म तनमािण कार्ि 
शरुू नभएको र कार्िर्वतधमा २० प्रतिशिसम्म मार भेररएसन थप गनि पाउने व्र्वस्था र्वपरीि िोर्कएको 
सीमाभन्दा बढीको भेररएसन स्वीकृि गरेको तनर्मसम्मि देन्त्खएन । पूनतनिमािण प्रबलीकरणको कार्ि 
समेि अगातड नबढेकोले नेपाल सरकारलाई थप आतथिक व्र्र्भार पने देन्त्खन्छ । 

26.2. र्ो वषि ४५ तनमािण कार्िमा रू.७ अबि ५२ करोड ३१ लाख ८२ हजारको सम्झौिा भएकोमा भेररएसन 
आदेशबाट रू.६४ करोड ३५ लाख ९५ हजार थप भएको छ। एकाईले परामशिदािाले पेश गरेको 
र्वस्ििृ आर्ोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको पररमाणको तनमािण कार्िका लातग सम्झौिा गरेकोमा 
कार्ािन्वर्नको क्रममा परामशिदािाले तसफाररस गरेको कामको पररमाणमा कार्ािलर्बाट भेररएसन आदेश 
स्वीकृि भएको छ । कामको पररणाम थप गनुिपने पर्ािप्त पषु्याईँ बेगर भेररएसन आदेश स्वीकृि गनुि 
मनातसब देन्त्खएन । भेररएसन स्पष्ट र औन्त्च्र्पूणि हनुपुदिछ ।  

27. परामशि सेवाको लागि - र्वकास सहार्िा नीति, २०७१ मा सहार्िाको बेष्ट भ्र्ाल ुफर मनी हातसल 
गनि देशमा जनशन्त्क्त उपलधध हनु नसकेको अवस्थामा मारै अन्िरार्ष्ट्रर् परामशि सेवा तलइने र ्र्स्िो 
सेवाको खचि सकेसम्म न्रू्न हनुपुने उल्लेख छ । नेपाल सरकार र जाइकाबीच भएको ऋण सम्झौिामा 
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भकूम्प प्रभार्वि न्त्जल्लाहरू लतलिपरु, धाठदङ, रसवुा, नवुाकोट, गोरखा र मकवानपरुमा तनमािण हनेु 
र्वद्यालर् भवनको तडजाइन र तनमािण सपुररवेक्षण, अनगुमन कार्िका लातग दईु पक्षबीच २१ तडसेम्बर 
२०१५ मा जापानी रे्न १४ अबिको सहार्िा सम्झौिा भई हालसम्म भवन तनमािण िथा मेन्त्शन खररदमा 
रू. ८ अबि ४ करोड १६ लाख ७६ हजार खचि भएको छ । ्र्सैगरी परामशि सेवामा रू.१ अबि १५ 
करोड ७८ लाख ४९ हजार र तनमािण अवतधको धर्ाजमा रू.९ लाख २१ हजार गरी रू.९ अबि २० 
करोड ४ लाख ४६ हजार (६५.७२) प्रतिशि खचि भएको छ । नेपाल सरकारले ्र्स्िा सहार्िा 
पररचालन एवं कार्िमा र्वदेशी परामशिदािाको वास्िर्वक आवश्र्किा पर्हचान गरी पर्ािप्त र्वश् लेषणका 
आधारमा मार परामशिदािाको सेवा तलनपुदिछ । 

28. परुस्कार - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२६ (१) मा खररद सम्झौिामा 
िोर्कएको अवतध भन्दा अन्त्घ काम सम्पन्न गने तनमािण व्र्वसार्ीलाई साविजतनक तनकार्ले परुस्कार 
ठदन सक्ने व्र्वस्था रहेको छ । प्रातधकरणले २ तनमािण व्र्वसार्ीलाई परुस्कार उपलधध गराएकोमा 
तनम्नानसुार देन्त्खएको छ: 

28.1. मकवानपरु न्त्जल्लामा १२ सामदुार्र्क र्वद्यालर् तनमािण गनि रू.५९ करोड ५७ लाख ५१ हजार मा 
१३ मर्हना देन्त्ख २१ मर्हना तभर सम्पन्न गने गरी २०७५।६।१ मा तनमािण व्र्वसार्ीसाँग सम्झौिा 
भएको देन्त्खन्छ । सो तनमािण कार्ि ७२ देन्त्ख २६६ ठदन अगातड नै सम्पन्न गरेको उल्लेख गरी 
आर्ोजना कार्ािन्वर्न एकाईले रू.२ करोड ७८ लाख ५१ हजार परुस्कार उपलधध गराएकोमा सबै 
र्वद्यालर्मा कार्ि पररमाण बढेको उल्लेख गरी कार्ि सम्पन्न गरेपतछ २०७७।३।३१ मा भेररएसन 
आदेश जारी भएको छ । 

28.2. लतलिपरुमा 3 र्वद्यालर् तनमािण गनि रू.12 करोड 81 लाख 71 हजारमा १३ मर्हना देन्त्ख 15 
मर्हनातभर कार्ि सम्पन्न गने गरी २०७५।१।2 मा सम्झौिा भएकोमा तनमािण कार्ि न्रू्निम 35 ठदन 
अगातड नै सम्पन्न गरेको जनाई रू.9 लाख 9 हजार परुस्कार उपलधध गराएपतछ पनु: र्वद्यालर्हरूमा 
काम बढेको उल्लेख गरी २०७6।6।१5 मा भेररएसन आदेश जारी भएको छ । कार्ि सम्पन्न भएको 
उल्लेख गरी परुस्कार ठदएपतछ तनमािण कार्िको भेररएसन आदेश जारी गने पदातधकारीलाई न्त्जम्मेवार 
बनाउनपुदिछ । 

29. बढी भकु्तानी - रार्ष्ट्रर् पनुितनिमाण प्रातधकरणद्वारा र्वद्यालर् भवन तनमािण गदाि पन्त्िम नवलपरासी न्त्जल्लाको 
माटोको प्रकृति तमतडर्म रहेको उल्लेख गरी तडजाइन स्वीकृि भएकोमा सफ्ट प्रकृति फाउन्डेसन वकि को 
लागि अनमुान बढी िर्ार भई सोबमोन्त्जम बढी भकु्तानी ठदएको पाइर्ो । र्सवषि कार्िसम्पन्न भएका 
२०७५।७६ का एक िल्ले ४ कोठे चार र्वद्यालर् प्रति र्वद्यालर् रू.२ लाख ५५ हजारका दरले 
रू.१० लाख २० हजार  र दईु िल्ले चार कोठे १४ र्वद्यालर्लाई प्रति र्वद्यालर् रू.१ लाख १५ 
हजारका दरले रू.१६ लाख १० हजार  गरी रू.२६ लाख ३० हजार बढी भकु्तानी ठदएको देन्त्खन्छ । बढी 
भकु्तानी भएको रकम असलु गनुिपदिछ । 

30. जग्गा प्रातप्त - भकूम्प पीतडिलाई बसोबासर्ोग्र् जग्गा खररद सम्बन्धी मापदण्ड, २०७४ को बुाँदा नं. 
१० मा प्रातधकरणबाट स्वीकृि भएको पर बमोन्त्जम तलखिको प्रतितलपी र जग्गाधनी प्रमाण पजुािको 
प्रतितलपीको आधारमा दईु लाख रूपैर्ााँमा नबढ्ने गरी तलखि मूल्र् बराबरको रकम अनदुानको रूपमा 
भकु्तानी हनेु व्र्वस्था छ । तसन्धपुाल्चोक, रसवुा, गोरखा लगार्ि १२ न्त्जल्लाका र्ो वषि सम्म पर्हचान 



प्रधानमन्री िथा मन्त्न्रपररषद्को कार्ािलर् 

35     महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७8 

भएका ७ हजार २६ लाभग्राहीलाई रू.१ अबि १० करोड ८३ लाख ९० हजार अनदुान ठदने लक्ष्र् 
रहेकोमा ५ हजार ६४ लाभग्राहीलाई रू.८२ करोड ७७ लाख ९१ हजार भकु्तानी ठदएको छ । 
जग्गाको स्वातम्व लाभग्राहीको नाममा आए नआएको िथा अनदुानको उपर्ोग सम्बन्धमा अनगुमन गरी 
अतभलेख राखेको पाइएन । आर्ोजनाले अनदुान ठदएको जग्गाको स्वातम्व र सोको उपर्ोग सम्बन्धमा 
अतभलेख राखी अनगुमन गनुिपदिछ। 

31. सवारीसाधन भाडा - साविजतनक लेखा सतमतिको २०६९।१।८ को तनणिर् अनसुार तनमािण कार्िको 
तबल अफ क्वान्त्न्टटीमा सवारीसाधन िथा मेन्त्शनरी औजार, सामान खररद िथा भाडा समावेश गरी  ठेक्का 
सम्झौिा गनि नपाइने उल्लेख छ। न्त्जल्ला आर्ोजना कार्ािन्वर्न एकाई, लतलिपरुले सम्झौिाको तबल 
अफ क्वान्टीटीमा सवारीसाधन भाडा रू.३३ लाख ३२ हजार र तसन्धलुीले रू.४८ लाख ८३ हजार 
भकु्तानी ठदनेगरी सम्झौिा भएकोमा भेररएसनबाट थप गरी रू.५२ लाख ७६ हजार भकु्तानी गरेको 
देन्त्खर्ो । र्सरी लेखा सतमतिको तनणिर् र्वपररि तबल अफ क्वान्त्न्टटीमा सवारीसाधनको भाडा राखी 
सम्झौिा गरी भकु्तानी गनुि तनर्मसम्मि देन्त्खएन । 

32. तनमािण कार्िमा र्ढलाइ - आर्ोजना कार्ािलर्, लमजङुले अन्नपूणि गाउाँपातलकामा २० तमटर लम्बाइ को 
मोटरेबल पलु तनमािणको लातग केन्रीर् आर्ोजना कार्ािन्वर्न एकाईले परामशिदािाले िर्ार गरेको 
र्वस्ििृ आर्ोजना प्रतिवेदनका आधारमा एक तनमािण व्र्वसार्ीसाँग रू.२ करोड ८१ लाख २० हजारमा 
२०७८।४।२४ तभर कार्ि सम्पन्न गने गरी सम्झौिा भएको छ । स्वीकृि भएको र्वस्ििृ आर्ोजना 
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोन्त्जम २० तमटर लम्बाईले नपगु हनेु देन्त्खएकोले पलु तनमािण गनि नसर्कने 
व्र्होरा आर्ोजना कार्ािन्वर्न एकाइलाई २०७६।१०।२९ मा जानकारी गराएको छ । परामशिदािाले 
ररु्टपूणि तडजाइन गरेकोले पलु तनमािण कार्िमा अवरोध आएको देन्त्खर्ो । र्स सम्वन्धमा परामशिदािालाई 
न्त्जम्मेवार बनाई तनमािण कार्ि सम्पन्न गनुिपदिछ । 

राजस्व अनसुन्धान र्वभाग 
कर िथा गैरकर राजस्व चहुावट एवं आतथिक अपराधको अनसुन्धान िथा तनर्न्रण, र्वदेशी र्वतनमर्को अवैध 

ओसारपसार िथा अपचलनको अनसुन्धान गरी मदु्दा दार्र गने, राजस्व प्रशासनको सधुार िथा प्रभावकाररिाका लातग 
नीतिगि सझुाव ठदन र्वभागको स्थापना भएको हो । र्वभाग र अन्िगिि ४ कार्ािलर्मा र्वतभन्न सेवा, पद र शे्रणीको 
१३५ दरबन्दी रहेको छ। 

33. उजरुी र फस्र्ौट न्त्स्थति - राजस्व चहुावट (अनसुन्धान िथा तनर्न्रण) ऐन, २०५२ अनसुार राजस्व चहुावट 
सम्बन्धी उजरुी एवं सूचनाहरूको अनसुन्धान िहर्ककाि गरी मदु्दा दार्र गने वा सम्बन्त्न्धि तनकार्लाई लेखी 
पठाई कारबाही टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ । र्ो वषि प्राप्त ४७७ मध्रे् १७८ उजरुी फस्र्ौट गरी अन्र् 
तनकार्मा लेखी पठाएको र ९६ उजरुीमा अनसुन्धान गरी मदु्दा दिाि गराएको छ । उक्त मदु्दामा ३१६ 
जनालाई प्रतिवादी बनाई रू.१५ अबि ५९ करोड ७१ लाख तबगो माग दाबी गरेको छ । प्राप्त उजरुीमध्रे् 
१२१ को सामान्र् प्रर्क्रर्ाबाट टुङ्गो लगाए िापतन ८२ को कारबाही गरी टुङ्गो लगाउन बााँकी रहेको छ । 
समर्मै अनसुन्धान गरी उजरुी फस्र्ौट गनेिफि  ध्र्ान जानपुदिछ ।  
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सम्पन्त्त्त शदु्धीकरण अनसुन्धान र्वभाग 

अपराधजन्र् कार्िबाट प्राप्त सम्पन्त्त्त िथा आिङ्कवादी र्क्रर्ाकलापमा र्वत्तीर् लगानी गने कार्िलाई तनवारण 
गनि सम्पन्त्त्त शरु्द्धकरण (मतन लाउन्डररङ्ग) तनवारण ऐन, २०६४ अन्िगिि २०६८ मा र्वभागको स्थापना भएको 
हो । र्वभागमा ६८ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ३८ जनाको पदपतुिि भई कार्िसञ्चालन हुाँदै आएको छ ।    

34. कार्िसम्पादन - र्ो वषि र्वतभन्न सरोकारवाला तनकार् र व्र्न्त्क्तबाट २४८ उजरुी परेकोमा प्रारन्त्म्भक 
जााँचबझु अतधकृि िोकी छानतबन गदाि २३ उजरुी अनसुन्धानमा लगेको देन्त्खन्छ । अनसुन्धान गरेको 
उजरुीमध्रे् १० को अदालिमा मदु्दा दार्र गरेको छ । उजरुीमध्रे् १६ उजरुी अन्र् तनकार्को 
कार्िक्षरेमा परेकोले सोही तनकार्मा पठाइएको छ । 

र्वभाग स्थापना पिाि ्हालसम्म २ हजार १६३ उजरुी परेकोमा प्रारन्त्म्भक जााँचबझु पिाि 
२२३ उजरुी अनसुन्धामा रहेकोमा ६१ उजरुीको मदु्दा दार्र भएको छ । र्वशेष अदालिबाट फैसला 
भएका ४४ मदु्दामध्रे् र्वभागको मागदाबीबमोन्त्जम पूणि िथा आंन्त्शक रूपमा ३९ मदु्दामा फैसला भएको 
छ । उजरुी छानतबन र कारबाहीमा प्रभावकाररिा ल्र्ाउनपुदिछ।  

रार्ष्ट्रर् सिकि िा केन्र 
भ्रष्टाचार तनवारण ऐन, २०५९ बमोन्त्जम स्थार्पि रार्ष्ट्रर् सिकि िा केन्रले भ्रष्टाचार तनर्न्रणको लातग 

तनरोधा्मक र प्रवद्धिना्मक कार्ि अन्िगिि भ्रष्टाचार र्वरूद्धमा जनचेिना अतभवरृ्द्ध, सामदुार्र्क न्त्शक्षा र सदाचार 
प्रवद्धिन, सम्पन्त्त्त र्ववरणको अनगुमन एवं तनमािण कार्िको प्रार्वतधक परीक्षण लगार्िको कार्ि गरेको छ । 
केन्रमा र्वतभन्न सेवा, समूह र शे्रणीका १४७ कमिचारीको दरबन्दी रहेको छ ।   

35. उजरुी र फस्र्ौट - केन्रले गि वषि न्त्जम्मेवारी सारेका ४६० उजरुी र र्ो वषि दिाि ७१५ समेि १ 
हजार १७५ उजरुीमध्रे् र्ो वषि ७८१ उजरुी फस्र्ौट गरी ३९४ उजरुी आगामी वषिलाई न्त्जम्मेवारी 
सारेको छ । उजरुी सम्बन्धमा सूचना संकलन, सम्बन्त्न्धि तनकार्बाट जवाफ प्राप्त एवं अनगुमन गरी 
सधुारको लातग लेखी पठाउने गरेिापतन सधुार भए नभएको सम्बन्धमा अतभलेख राखी अनगुमन हनेु 
गरेको देन्त्खएन । केन्रमा प्राप्त उजरुीहरू छानतबन गरी फस्र्ौट गनुिपदिछ । 

36. प्रार्वतधक परीक्षण - रार्ष्ट्रर् सिकि िा केन्र (कार्ि सञ्चालन)  तनर्मावली, २०६५ को तनर्म १३ मा 
केन्रले सरकारी कार्ािलर् वा साविजतनक संस्थाबाट तनमािण वा सञ्चालन गररने आर्ोजनाको 
आवश्र्किानसुार प्रार्वतधक परीक्षण गने र तनर्म १४ मा परीक्षण गने र्वषर्को व्र्वस्था छ । तनमािण 
कार्िमा प्रर्ोग हनेु तनमािण सामग्रीहरू िथा तनमािण कार्ि सम्पन्न भएका वस्ि ु(जस्िैैः पलु, नहर, भवन 
आठद) को गणुस्िर परीक्षण गरी गणुस्िर कार्म गने प्रमखु उदे्दश्र्कासाथ केन्रले आफैँ  प्रार्वतधक 
परीक्षण प्रर्ोगशालाको स्थापना र सञ्चालन गरेको छ । र्ो वषि रार्ष्ट्रर् गौरवका आर्ोजनाहरूमध्रे् 
र्वतभन्न १६ आर्ोजना िथा अन्र् बाहेक सडक, खानेपानी िथा सरसफाई, ऊजाि, तसाँचाइ, र्वद्यिु, 
दूरसञ्चार, भवनलगार्ि १० आर्ोजनाको र समदुार् व्र्वन्त्स्थि तसन्त्ञ्चि कृर्ष क्षरे आर्ोजना अन्िगिि 
तसाँचाइ र्वभागद्वारा सञ्चातलि ४ तसाँचाइ आर्ोजनाको प्रार्वतधक परीक्षण गरेको छ । र्ो वषि ३० समेि 
हालसम्म ८६३ र्वतभन्न आर्ोजनाको प्रार्वतधक परीक्षण गरी कार्म गनि सम्बन्त्न्धि तनकार् र 
आर्ोजनालाई सझुाव ठदने गरेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख गररएका ररु्ट एवं अपररपालना सधुार गनि 
सम्बन्त्न्धि तनकार्हरूलाई तनदेशन ठदने गररए िापतन िी तनदेशनको पालना भए नभएको सम्बन्धमा 
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केन्रले कुनै अनगुमन गरेको छैन । प्रार्वतधक परीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख गररएका सझुाव कार्ािन्वन 
गरी प्रार्वतधक ररु्ट सच्र्ाउन, पनु: सोही आर्ोजना वा तनकार्मा ्र्स्िा प्रकृतिका ररु्ट दोहोररन नठदन 
न्त्जम्मेवार आर्ोजना र पदातधकारीलाई कारबाही गने काननुी आधार िथा अनगुमन संर्न्रको र्वकास 
गनुिपदिछ। 

साविजतनक खररद अनगुमन कार्ािलर् 
साविजतनक तनकार्बाट हनेु खररद कार्िको अनगुमन, तनर्मन र साविजतनक खररद प्रणालीलाई व्र्वन्त्स्थि 

गनि साविजतनक खररद ऐन, २०६३ बमोन्त्जम २०६४।५।३ मा र्स कार्ािलर्को स्थापना भएको हो । 
कार्ािलर्मा र्वतभन्न सेवा, समूह र शे्रणीका ४८ कमिचारीको दरबन्दी रहेको  छ । 

37. कालो सूची - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ६३ मा बोलपरदािा, प्रस्िावदािा, परामशिदािा, 
सेवाप्रदार्क, आपूतििकिाि, तनमािण व्र्वसार्ी वा अन्र् व्र्न्त्क्त, फमि, संस्था वा कम्पनीलाई तनजको कार्िको 
गाम्भीर्ििाको आधारमा कार्ािलर्ले एकदेन्त्ख िीन वषिसम्म कालो सूचीमा राख् ने र फुकुवा गने व्र्वस्था छ । 
र्ो वषि कार्ािलर्ले ५४ ठेक् कामा ४७ सेवा प्रदार्क व्र्वसार्ीलाई साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को 
दफा ६३(१)ग बमोन्त्जम कालोसूचीमा राख् ने तनणिर् गरी साविजतनक सूचना जारी गरेको छ । सो कालो 
सूचीमा रहेका मध्रे् तसतभल वकि  सम्बन्धी ३८ तनमािण व्र्वसार्ी र ९ आपूििक रहेका छन ्। कार्ािलर्ले 
र्ो वषिसम्म ३६४ तनमािण व्र्वसार्ी िथा आपूििकहरूलाई कालो सूचीमा राख् ने तनणिर् गरी साविजतनक 
सूचना जारी भएको छ ।   

38. रार् परामशि - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ मा साविजतनक खररदका र्वषर्मा साविजतनक तनकार्ले 
रार् माग गरेमा रार् परामशि ठदनपुने व्र्वस्था छ। कार्ािलर्ले र्ो वषि ११९ समेि १ हजार ३९० 
रार् परामशि ठदएको छ। रार् परामशि ठदएका र्वषर्मा अन्र् तनकार्लाई जानकारी नहुाँदा रार् परामशिका 
र्वषर्हरू दोहोरराँदै आएको देन्त्खन्छ। रार् परामशि ठदए पिाि सम्वन्त्न्धि तनकार्ले रार् परामशि 
कार्ािन्वर्न गरेको अनगुमन गरी र्ववरण िर्ार गरेको देन्त्खएन ।  

39. सम्झौिा कार्ािन्वर्न - र्स कार्ािलर्अन्िगििको एकीकृि साविजतनक र्वत्तीर् व्र्वस्थापन सधुार आर्ोजना 
र इटालीमा  रहेको एक अन्िरार्ष्ट्रिर् िातलम केन्रबीच २०७६।३।२ मा वािािद्वारा र्स कार्ािलर्का 
कमिचारी िथा सडक, तसाँचाइ, स्वास््र्, खानेपानी सेवाअन्िगििका कमिचारीलाई दईु वषितभर िातलम 
प्रदान गनि अमेररकी डलर १६ लाख ४७ हजार १५१ को सम्झौिा भएको छ । उक्त संस्थालाई र्ो 
वषि प्रथम र्कस्िा ३ लाख २९ हजार ४३० अमेररकी डलरको रू.३ करोड ७४ लाख २७ हजार र 
दोस्रो र्कस्िा अमेररकी डलर १ लाख ६१ हजार ७०५ को रू.१ करोड ९८ लाख २८ हजार समेि 
रू.५ करोड ७२ लाख ५५ हजार भकु्तानी भएको छ । उक्त संस्थाले इटालीमा ३० कमिचारीलाई 
िातलम उपलधध गराउने उल्लेख भएकोमा ७ कमिचारीलाई मार िातलममा ठदएको छ । लक्ष्र्अनसुार 
प्रगति हातसल गनुिपदिछ । 

40. कार्िसम्पादन - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ६५ िथा साविजतनक खररद तनर्मावली, 
२०६४ को तनर्म १४४ मा साविजतनक खररद अनगुमन कार्ािलर्को काम, कििव्र् र अतधकार उल्लेख 
गरेको छ । कार्ािलर्लाई िोर्कएको कार्िमध्रे् टनि की इन्त्न्जतनर्ररङ प्रोक्र्ोरमेण्ट कन्रर्ाक्ट, संरचनागि 
वा इकाई दर सम्झौिा र व्र्वस्थापन सम्झौिासम्बन्धी तनदेन्त्शका िथा कार्िर्वतध, प्रार्वतधक मागिदशिन र 
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बोलपर सम्बन्धी कागजाि िर्ारी, तनमािण व्र्वसार्ी र आपूतििकिाि परामशिदािा िथा सेवा प्रदार्कको 
खररदसम्बन्धी र्ोग्र्िा र अनभुवको िर्ारी, केन्रीर् डाटा बैङ्कको स्थापना गरी खररद सम्झौिा कार्ािन्वर्न 
सम्बन्धी कार्ि सम्पादनको अतभलेख राख्न,े खररद र्वतध िथा खररद सम्झौिाका प्रकारअनसुार नमूना 
बोलपरसम्बन्धी कागजाि िथा नमनुा सम्झौिा सम्बन्धी कागजाि जारी, तडजाइन, तनमािण सम्झौिा 
सम्बन्धी कागजाि जारी, खररद र्वज्ञ प्रमाणीकरण गने गराउने लगार्िका कार्िसम्पादन गनि सकेको 
देन्त्खएन । िोर्कएका कार्ि सम्पादन गनुिपदिछ । 

41. र्वद्यिुीर् खररद प्रणाली - र्वद्यिुीर् सरकारी खररद प्रणाली (ई.जी.पी.) को स्िरोन्नति गनि एक अन्िरािर्ष्ट्रर् 
परामशिदािासाँग २०७६।२।७ मा रू.४ करोड ४ लाख ४२ हजारको सम्झौिा भएको र सम्झौिा 
अवतध २ वषि रहेको छ । उक्त परामशिदािालाई र्ो वषिसम्म रू.२ करोड १३ लाख ६५ हजार 
भकु्तानी भएको छ । सम्झौिाको म्र्ाद समाप्त भैसके िापतन कार्िसम्पन्न भएको छैन । सम्झौिाबमोन्त्जम 
कार्िसम्पन्न गराउनपुदिछ । 

42. तनर्मावली संशोधन - खररद काननुलाई समर्ानकूुल बनाउन साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ मा 
२०७६।१।३० देन्त्ख २०७६।९।४ सम्म चार पटक संशोधन भएको र चारै पटक तनर्म १२० 
मा रहेको म्र्ाद थप सम्बन्धी व्र्वस्थामा संशोधन भएको छ । संशोधन पूवि खररद सम्झौिाको म्र्ाद 
थप गने अतधकार र्वभागीर् प्रमखुलाई असीतमि रहेकोमा २०७६।१।३० मा सम्झौिाको २५ 
प्रतिशिसम्म र्वभागीर् प्रमखुले र सोभन्दा बढी शरुू सम्झौिाको पचास प्रतिशिभन्दा नबढ्ने गरी सन्त्चवले 
म्र्ाद थप गनि सक्ने व्र्वस्था गरेको छ । छैटौं संशोधन भएको एक मर्हना नतब्दै २०७६।२।२३ 
मा भएको सािौं संशोधनले शरुू सम्झौिाको २५ प्रतिशि म्र्ाद थप भई कार्ि सम्पन्न नभएका सम्झौिाको 
हकमा मन्रालर्को सन्त्चवले बढीमा एक वषि म्र्ाद थप गनिसक्ने व्र्वस्था गरेको देन्त्खन्छ। र्सैगरी 
२०७६।४।१६ मा भएको आठौं संशोधनले २०७६।२।२३ अन्त्घ खररद सम्झौिा भई कार्ि सम्पन्न 
हनु नसकी मन्रालर् वा तनकार्का र्वन्त्शष्ट शे्रणीका अतधकारीले एक वषि म्र्ाद थप गरेको अवतधमा 
समेि कार्िसम्पन्न नभएमा कार्ि सम्पादन जमानि वा धरौटी जफि गररने र ् र्सरी काम सम्पन्न नभएका 
कारण हनु गएको हातन नोक्सानी समेि असलु उपर गरी कालो सूचीमा राख्न कारबाही गररने व्र्वस्था 
गरेको देन्त्खन्छ । पनुैः २०७६।९।१४ मा नवौं संशोधन गरी आठौं संशोधनको आधारमा गरेको 
म्र्ाद थपको अवतधमा समेि र्वशेष पररन्त्स्थति वा अन्र् मनातसव कारणले सम्झौिाबमोन्त्जमको काम 
सम्पन्न हनु नसकेमा साविजतनक तनकार्लाई थप आतथिक भार नपने गरी नेपाल सरकार, मन्त्न्रपररषद्ले 
आवश्र्क म्र्ाद थप गनिसक्ने व्र्वस्था गरेको छ । ्र्सैगरी २०७७।१।१५ मा दशौं संशोधन गरी 
संशोधन तमतिभन्दा अगातड म्र्ाद समाप्त भई समर्मै म्र्ाद थपको लातग तनवेदन ठदन नसकेको तनमािण 
व्र्वसार्ीलाई एक्काईस ठदनतभर म्र्ाद थपको तनवेदन ठदन सक्ने व्र्वस्था गरेको छ । र्सरी छोटो 
समर्मै तनर्मावलीको एउटै प्रावधानमा पटक पटक संशोधन गरेको देन्त्खाँदा पर्ािप्त अध्र्र्न र्वश्लषेण 
नगरी काननु संशोधन हनेु गरेको देन्त्खन्छ । 

43. बोलपर सम्बन्धी कागजाि - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ बमोन्त्जम साविजतनक खररद अनगुमन 
कार्ािलर्ले र्वतभन्न खररद र्वतधसाँग सम्बन्त्न्धि बोलपरसम्बन्धी कागजाि िर्ार गरेको भए िापतन तडजाइन 
एण्ड तबल्ट, इन्जतनर्ररङ प्रोक्र्ोरमेन्ट कन्स्रक्सन, फे्रमवकि  एग्रीमेन्ट, क्र्ाटलग शर्पङसम्बन्धी 
कागजािको नमूना िर्ार नगरेका कारण उन्त्ल्लन्त्खि र्वतधहरू प्रभावकारी रूपमा प्रर्ोगमा ल्र्ाउन 
नसर्कएको व्र्होरा र्वगिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे िापतन सधुार गरेको देन्त्खएन । िसथि कार्ािलर्ले 



प्रधानमन्री िथा मन्त्न्रपररषद्को कार्ािलर् 

39     महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७8 

र्ी र्वषर्मा सधुार गरी हाल लागू भैरहेका बोलपरसम्बन्धी कागजािको पूणि प्रर्ोग भए नभएको 
सम्बन्धमा समेि अनगुमन गनुिपदिछ । 

44. सोझै खररदको अनगुमन - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८(क)४ र तनर्मावली २०६४ को 
तनर्म ८५ मा तनमािण कार्ि, मालसामान र परामशि सेवा रू.५ लाखसम्म र औषतधजन्र् सामान रू.२० 
लाखसम्मको खररद कार्ि गनि सोझै तमल्ने व्र्वस्था छ । र्वतभन्न मन्रालर्, कार्ािलर्हरूले उक्त 
सीमाभन्दा बढीको कामसमेि टुक्रा गरी पटक पटक खररद गने गरेकोले खररद कार्िको ठूलो र्हस्सा 
सोझै खररदबाट हनेु गरेको देन्त्खन्छ । साविजतनक खररदमा सोझै खररद कार्िलाई साविजतनक खररद 
अनगुमन कार्ािलर्ले अनगुमन, सपुररवेक्षण गरी कमी कमजोरी सधुार गनि तनदेशन ठदई पारदन्त्शििा िथा 
तमिव्र्र्र्िा कार्म गनि  पहल गनुिपने देन्त्खएको छ ।  

45. काननुको पालना - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ र तनर्मावली २०६४ अनसुार साविजतनक तनकार्ले 
खररद गनुिपने व्र्वस्था रहेको छ । सोअनसुार खररद र्वतध छनौट, बोलपर तनष्काशन, बोलपरका शिि, 
बोलपर छनौट लगार्िका र्वषर्मा वेला वेलामा र्ववाद हनेु गरेको देन्त्खन्छ । खररद र्वतध छनौट गदाि  
प्रतिस्पधाि तसतमि हनेु र्कतसमले गने गरेको, बोलपरका शििहरू अस्वाभार्वक बनाई सीतमि व्र्वसार्ीलाई 
मार प्रतिस्पधािमा भाग तलन तमल्ने बनाइएको, बोलपर मूल्र्ाङ्कनमा पेस गरेका कागजािको र्वश्लषेण 
नगरेको, खररद सम्झौिा, कार्ि सम्पादन जमानि, पेस्की, म्र्ाद थप, पूवितनधािररि क्षतिपूतिि, मूल्र् 
समार्ोजन, भेररएसन स्वीकृति लगार्िका र्वषर् र्ववाठदि हुाँदै आएका छन ्। साविजतनक खररद अनगुमन 
कार्ािलर्ले र्स्िा र्ववादको काननुी तनरूपणका लातग पर्ािप्त अनगुमन गने, तनदेशन ठदने र प्रतिस्पधी, 
तमिव्र्र्ी र गणुस्िरीर् तनमािण कार्िका लातग आफ्नो उपन्त्स्थतिलाई बतलर्ो बनाई साविजतनक खररद ऐन 
तनर्मको पूणि पालनामा जोड ठदनपुदिछ । 

46. खररद सम्झौिा पालनाको अनगुमन - साविजतनक खररद अनगुमन कार्ािलर्ले साविजतनक खररद 
तनर्मावलीको तनर्म १४४ बमोन्त्जम आफ्नो काम कििव्र् र अतधकार तनवािह गनुिपदिछ । तनर्मावलीले 
कार्ािलर्लाई साविजतनक तनकार्बाट भएका खररद सम्झौिा तलई सोको अनगुमन गने, खररद 
कारबाहीलाई सरल र सहज बनाउने, खररद सम्झौिाका शििको पालनामा भएका कमजोरी औलँ्र्ाई 
खररद कार्िलाई पारदशी बनाई खररद कार्ि सम्पादन गराउने भतूमका प्रदान गरेको छ । कार्ािलर्ले 
सोअनसुार खररद सम्झौिाको पालनामा आउने र्ववादको तनरूपण गदै खररद सम्झौिाको पालनालाई 
प्रभावकारी बनाई खररद कार्ि तमिव्र्र्ी, पारदशी र समर् सीमातभर सम्पन्न गनि सक्नेगरी प्रभावकारी 
बनाउन र्वशेष जोड ठदनपुदिछ ।  

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

प्र्र्क्ष लगानी माफि ि गररबी तनवारण गने उदे्दश्र्ले ६४ न्त्जल्लामा कार्िक्रम सञ्चालन भएको छ । कोषको र्स 
वषि रू.१ करोड ६३ लाख ५३ हजारसमेि हालसम्म रू.२६ अबि ३६ करोड ६४ लाख ३ हजार खचि भैसकेको 
छ ।  

47. घमु्िी कोष - कोषको कार्िक्रम सञ् चालन तनदेन्त्शका, २०६७ मा कोषबाट आर् आजिनका र्क्रर्ाकलापको 
लातग तनकासा भएको रकम घमु्िी कोषको रूपमा पररचालन गनुिपने व्र्वस्थाअनसुार ३२ हजार २७६ 
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सामदुार्र्क संस्थाले प्राप्त अनदुान र संस्थाका सदस्र्को र्ोगदानसमेि रू.१३ अबि ३७ करोड ८७ 
लाख ८३ हजार रहेकोमा सो रकम पररचालन गरी बढे बढाएको रकमसमेि कोषमा रू.१९ अबि 
मौज्दाि रहेको छ । नेपाल सरकार, मन्त्न्रपररषद्को २०७७।७।२५ को तनणिर्अनसुार गररबी तनवारण 
कोषको पनु:संरचनाको लातग स्थानीर् िहमा हस्िान्िरण भएको देन्त्खन्छ । सो तनणिर् अनसुार कोषको 
रकम हस्िान्िरण भएका स्थानीर् िहअनसुारको अतभलेख अद्यावतधक गनुिका साथै रकमको पररचालनको 
अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन गनुिपदिछ ।   

48. अधरुा आर्ोजना - गररबी तनवारण कोषको पनुसंरचनाका लातग स्वीकृि कार्ि र्ोजनामा कोषले सञ्चालन 
गरेका पूवािधार र्वकास आर्ोजनाहरू सम्पन्न गनि प्राथतमकिा ठदने उल्लेख गरेको छ । र्वतभन्न 
न्त्जल्लाहरूमा पूवािधार तनमािणका कार्िहरू सडक, खानेपानी, भवन तनमािण, तसाँचाइ आर्ोजना, कल्भटि 
तनमािण, माईक्रो हाइड्रो पावरलगार्िका आर्ोजनाहरूमा रू.९६ करोड ३५ लाख ४४ हजार खचि 
भएकोमा िीमध्रे् ७३५ आर्ोजना अधरुो अवस्थामा रहेका छन ्। सम्पन्न नभएका आर्ोजना िथा 
कार्िक्रमहरू स्थानीर् िहमा हस्िान्िरण भएका छन ्। हस्िान्िररि आर्ोजना िथा कार्िक्रमहरूको 
लातग स्रोि सतुनिििा कार्म गरी अतभलेख राख्न ेिथा अनगुमन गने संर्न्रको र्वकास गनुिपदिछ । 

लगानी बोडिको कार्ािलर् 
स्वदेशी वा र्वदेशी स्रोिको पररचालन गरी पूवािधार संरचनाको तनमािण िथा सेवा क्षेरको र्वकास गरी 

लगानी प्रवद्धिन गने कार्िसम्पादनको लातग साविजतनक-तनजी साझेदारी िथा लगानी ऐन, २०७५ बमोन्त्जम 
कार्ािलर्को स्थापना भएको हो । र्ो वषि बोडिमा रू.५० करोड ४० लाख र्वतनर्ोजन भएकोमा रू.४ करोड २ 
लाख ३३ हजार खचि भएको छ । 

49. वार्षिक कार्िक्रम िथा प्रगति - बोडिबाट स्वीकृि वार्षिक कार्िक्रममा लगानी सम्मलेन २०१९ मा 
समावेश गररएका ५० आर्ोजनाको अध्र्र्न मूल्र्ाङ्कन िथा अनगुमन पररर्ोजनाको समझदारी पर एवं 
लगानी सम्झौिा गने, र्वतभन्न कार्िर्वतध, तनदेन्त्शका एवं मापदण्ड िजुिमा गने, साविजतनक तनजी साझेदारी 
सम्बन्धी 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 ठदवस आर्ोजना गने,  ह्यातसन नारार्णी 
तसमेन्ट उद्योग स्थापनामा सहजीकरण िथा अनगुमन गने, मनु्त्क्तनाथ केवलकार पररर्ोजना सहजीकरण 
िथा अनगुमन र िमोर जलर्वद्यिु आर्ोजनाको तनमािणकिाि छनौट गने लगार्िका कार्ि उल्लेख 
गरेकोमा िी कामहरु सम्पादन भएको देन्त्खएन । िोर्कएका कार्िक्रम सञ्चालन नगरी िलब भत्ता 
लगार्िका प्रशासतनक कार्िमा भएको खचिसमेि औन्त्च्र्पूणि देन्त्खएन । लगानी बोडिको उदे्दश्र्अनरुुप 
कार्िसञ्चालन हनुपुदिछ । अन्र्था हालको संरचनामा पनुरावलोकन गररनपुदिछ । 

50. आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र््व ऐन, २०७६ को दफा ३१ 
मा आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी लाग ुगनुिपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले र्स्िो प्रणाली िर्ार 
गरी लाग ुगरेको पाइएन । बोडिबाट आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली स्वीकृि गरी लागू गनुिपदिछ । 
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अन्र् संस्था 

नेपाल रष्टको कार्ािलर् 
राजा वीरेन्र, रानी ऐश्विर्ि र तनजहरूको पररवारको देहावसान हुाँदाका बखि तनजहरूको नाममा रहेको र 

हक पगु्ने सम्पन्त्त्तलाई रष्ट बनाई ्र्स्िो सम्पन्त्त्तको व्र्वस्थापन गरी राष्ट्रर्हिमा प्रर्ोग गनि नेपाल रष्ट ऐन, 
२०६४ बमोन्त्जम नेपाल रष्ट स्थापना भएको हो। रष्टले र्ो वषि रू.५ करोड ८१ लाख ७८ हजार खचि गरेको 
छ । 

51. सम्पन्त्त्त खोजतबन िथा उपर्ोग - नेपाल रष्ट ऐन, २०६४ बमोन्त्जम रष्टमा रहनपुने सम्पन्त्त्तको नेपालतभर 
वा बार्हर खोजिलास गने, ्र्सको वास्िर्वक न्त्स्थति पत्ता लगाई र्थाथि र्ववरण सर्हिको अतभलेख राख्न े
व्र्वस्था छ। सो सम्बन्धमा कार्ािलर्ले सम्पन्त्त्त खोजतबन कार्िर्वतध, २०६७ िर्ार गरेको देन्त्खन्छ । 
हालसम्म १२ न्त्जल्लाका २१ हजार ५६२ रोपनी ४ आना जग्गा रष्टको स्वातम्वमा आएको छ । 
र्वतभन्न वान्त्णज्र् बैङ्कमा रू.९४ करोड ९३ लाख ८० हजार, स्टतलिङ पाउण्ड ५० हजार ७५१ र 
अमेररकी डलर १ लाख ५० हजार ११० मौज्दाि रहेको छ । रष्टसाँग २०७७ पौषसम्म नतबल बैङ्कको 
५ लाख ३३ हजार २४४ र्कत्ता, नेपाल औद्योतगक र्वकास तनगमको ६ हजार ७५० र्कत्ता र होटल 
डेला अन्नपूणिको ३० हजार ७२० र्कत्ता शेर्र रहेको छ । रष्टको स्वातम्वमा आउनपुने र्वदेशन्त्स्थि 
चल िथा अचल सम्पन्त्त्तको खोजतबन गरी संरक्षण र उपर्ोग गनुिपदिछ । 

52. तलज भाडा - नेपाल रष्टले कमलादीन्त्स्थि काठमाडौँ प्लाजा, गोकणि फरेष्ट ररसोटि, काठमाडौँ 
महानगरपातलका िाहाचलन्त्स्थि सोल्टी आउटर कम्प्लेक्सका लातग जग्गा तलजमा ठदने,तलजको अवतध 
बढाउने, तलज सम्झौिालाई संशोधन गने र्वतभन्न तमतिमा तनणिर् गरेको छ । र्स सम्बन्धमा देन्त्खएका 
व्र्होरा देहार्अनसुार छन:् 

52.1. काठमाडौँ महानगरपातलका कमलादीन्त्स्थि ५ रोपनी २ पैसा जतमनमा रहेको काठमाडौँ प्लाजा एक 
कम्पनीलाई तलजमा ठदएकोमा नेपाल सरकार मन्त्न्रपररषद्को २०७७।३।२ तनणिर्ले उक्त 
कम्पनीसाँगको सम्झौिा िोड्ने र २०७७।३।३ देन्त्ख मातसक भाडा रू.६० लाख ५० हजार प्राप्त गरी 
१० वषिका लातग काठमाडौँ महानगरपातलकालाई उक्त भवन तलजमा ठदने तनणिर् गरेको छ । कम्पनीले 
२०७८ असार मसान्िसम्म भवन प्रर्ोग गरे िापतन रकम नबझुाएकोले १२ मर्हनाको भाडा रष्टलाई 
प्राप्त भएको छैन । सो अवतधको भाडा उक्त कम्पनीसाँग असलु गनुिपदिछ । 

52.2. ि्कालीन राजदरबार र एक कम्पनीबीच २०५२।४।३१ मा गोकणिमा रहेको ३ हजार ९७० रोपनी 
१ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गामध्रे् २ हजार ७९२ रोपनी ३ पैसा १ दाम जग्गामा गोकणि फरेस्ट 
ररसोटि तनमािण िथा सञ्चालन गनि ३० वषिका लातग अमेररकी डलर ५० लाख तलने गरी तलज सम्झौिा 
भएको देन्त्खन्छ । तलज सम्झौिाको म्र्ाद कररब ६ वषि बााँकी छाँदै उक्त कम्पनीले सम्झौिाको म्र्ाद 
थपको लातग ठदएको तनवेदनबाट नेपाल सरकार मन्त्न्रपररषद्को २०७६।८।२३ को स्वीकृतिको 
आधारमा नेपाल रष्ट सञ्चालक सतमतिको २०७६।९।२९ को तनणिर्अनसुार वैकन्त्ल्पक प्रर्ोगको र्वस्ििृ 
अध्र्र्न र्वश्लषेण बेगर एक मूल्र्ाङ्कनकिािको प्रतिवेदनको आधारमा उक्त कम्पनीबाट अमेररकी डलर १ 
करोड ८ लाख २३ हजार २०५ प्राप्त गने गरी र्व.सं. २०८२ देन्त्ख २५ वषिको लातग सम्झौिा अवतध 
थप गरेको छ । र्सरी सम्पन्त्त्तको वििमान अवस्था र भर्वष्र्को प्रर्ोगको बारेमा पर्ािप्त अध्र्र्न र्वश्लषेण 
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नगरी तबना प्रतिस्पधाि तलज अवतध बढाएको औन्त्च्र्पूणि देन्त्खएन । उक्त सम्पन्त्त्तको भर्वष्र्मा प्रर्ोग 
िथा सोबाट प्राप्त हनेु आर् र लाभको बारेमा र्वतभन्न र्वज्ञ, र्वशेषज्ञहरूको समूहबाट अध्र्र्न र्वश्लषेण 
गराई उपलधध र्वतभन्न र्वकल्पहरूमध्रे् अतधकिम प्रर्ोग र लाभ प्राप्त हनेु र्वकल्प छनौट गरी 
प्रतिस्पधाि्मक प्रर्क्रर्ाबाट तलज भाडामा ठदनेिफि  ध्र्ान ठदनपुदिछ।  

52.3. रष्टको स्वातम्वमा काठमाडौँ महानगरपातलका िाहाचलमा रहेको जग्गा ३० वषिको लातग तलजमा ठदन 
सूचना प्रकाशन गरेकोमा एक कम्पनीको रू.२७ करोड ७४ लाख ७६ हजारको प्रस्िाव २०७४।७।१३ 
मा स्वीकृि गरी सम्झौिा गरेको छ । उक्त सम्झौिामा कम्पनीले रू.२२ करोड ६१ लाख ४८ हजार 
लगानी गरी २०७७ आषाढसम्म भवन तनमािण कार्िसम्पन्न गने, जग्गा भाडावापि ३० वषिमा रू.५ करोड 
१३ लाख २७ हजार रष्टलाई उपलधध गराउने र उक्त भवन ३० वषिपतछ रष्टलाई नै हस्िान्िरण गने 
उल्लेख छ । सो सम्झौिामा ६ िल्ले भवन तनमािण गने उल्लेख भएकोमा काठमाडौं महानगरपातलकामा 
१२ िल्ले भवनको नक्सा स्वीकृतिका लातग पेस भएको जानकारीमा आएको छ। तलज सम्झौिाका 
शििहरूमा सारभिूरूपमा फरक पने गरी संरचना तनमािण गनि तमल्ने देन्त्खाँदैन। भवन तनमािण गने अवतध 
समाप् ि भएको र उक्त अवतधको तलज भाडा समेि प्राप् ि भएको छैन । सम्झौिामा उल्लेख भएको ६ 
िल्ले भवनको सट्टा संरचना पररवििन गरी १२ िल्ले भवन तनमािण गने हो भने पनु: प्रतिस्पधाि गरी 
छनौट गनुिपदिछ।   

53. कार्िर्वतधको तनमािण - नेपाल रष् ट ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (क) र (ख) 
अनसुार नेपाल रष्टको सम्पन्त्त्त व्र्ापक र सवोत्तम साविजतनक लाभ हनेु गरी न्त्शक्षा, स्वास््र्, पर्िटन 
िथा व्र्वसार् क्षेरमा प्रर्ोग गनि सर्कने व्र्वस्था छ । हालसम्म प्रान्त्ज्ञक िथा स्वास््र् क्षेरमा कुनै 
कार्िक्रम सञ् चालन भएको छैन। ऐनको उदे्दश्र् अनरुूप भएको स्वास््र्, पर्िटन क्षरे र शैन्त्क्षक क्षेरमा 
लगानी गरी कार्ािन्वर्न गनि कार्िर्ोजना बनाई रष्टको चल अचल सम्पन्त्त्तको सञ् चालन, संरक्षण, 
लेखाङ्कन र उपर्ोगमा प्रभावकाररिा ल्र्ाउनपुदिछ।  

54. लगानीको क्षरे - नेपाल रष्ट ऐन २०६४ को दफा ५ मा रष्टको सम्पन्त्त्त व्र्ापक र सवोत्तम साविजतनक 
लाभ हनेु गरी राष्ट्रर्हिमा प्रर्ोग हनेु व्र्वस्था छ । हालसम्म रष्टले ९ स्थानको जग्गा िथा भवनहरू 
तलज भाडा िथा छोटो अवतधको लातग भाडामा लगानी गरेको देन्त्खन्छ । ्र्स्िै िोर्कएका बैङ्कहरूमा 
मदु्दिी खािामा लगानी गरेको छ । रष्ट स्थापना हुाँदाको बखि प्राप्त र तिनबाट बढे बढाएको शेर्रमा 
मार लगानी भएको छ । र्ी बाहेक अन्र् चल अचल सम्पन्त्त्तलाई आर्मूलक क्षेरमा लगानी गरेको 
पाइएन । सोसम्बन्धी कुनै कार्िर्ोजनासमेि रहेको देन्त्खएन ।  

55. आवतधक िथा रणनीतिक र्ोजना - नेपाल रष्ट ऐन २०६४ मा रष्टले आवतधक र्ोजना र आर् आजिन 
हनेु व्र्ापाररक क्षेरमा लगानी गदाि ् र्सको रणनीतिक र्ोजना िर्ार गरी स्वीकृतिका लतग नेपाल सरकार 
समक्ष पेस गनुिपने व्र्वस्था छ । रष्ट स्थापना भएको डेढ दशक भइसक्दासम्म पतन रष्टको आवतधक 
र रणनीतिक र्ोजना िजुिमा भएको छैन । आवतधक र रणनीतिक र्ोजना अर्वलम्व िजुिमा गनुिपने 
व्र्होरा गि र्वगिका प्रतिवेदनमा समेि उल्लेख गरेकोमा रणनीति र्ोजना िर्ार गरी कार्ािन्वर्न गरेको 
छैन । 

56. कमिचारी व्र्वस्था - नेपाल रष्ट ऐन, २०६४ को दफा १८(१) मा रष्टको कार्ि सम्पादन गनि आवश्र्क 
पने कमिचारी नेपाल सरकारले उपलधध गराउने र दफा १८(२) मा रष्टको लातग आवश्र्क पने र्वशेषज्ञ 
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कमिचारी सतमतिले िोर्कए बमोन्त्जम करारमा तनर्नु्त्क्त गनि सक्ने व्र्वस्था छ । हाल रष्टको केन्रीर् र 
मािहिका ६ कार्ािलर्मा नेपाल सरकारको र्वन्त्शष्ट शे्रणीका कार्िकारी सन्त्चवसर्हि अतधकृि िथा अन्र् 
सहार्कस्िरका समेि ७३ कमिचारीको दरवन्दी रहेको छ। नेपाल रष्ट बेग्लै ऐनबाट स्थार्पि र्वन्त्शष्ट 
उदे्दश्र् र लक्ष्र्का साथ एक र्वन्त्शष्टीकृि संगठठि संस्थाको रूपमा स्थापना भएकोले र्सको प्रशासकीर् 
नेिृ् वमा तनन्त्िि अवतध सेवा गने गरी रष्टको उदे्दश्र् र लक्ष्र्साँग तमल्ने र्ोग्र्िा वा र्वज्ञिा भएका 
कमिचारीहरूको व्र्वस्था गनुिपदिछ ।  

अनगुमन िथा बेरूजू 

• अनगुमन - गि वषिको प्रतिवेदनमा खचि तमिव्र्र्ी नभएको, लक्ष्र्अनसुार प्रगति नभएको, प्रार्वतधक परीक्षण 
प्रतिवेदनले औलँ्र्ाएका ररु्टहरूको अनगुमन नभएको, सम्झौिाको कार्ािन्वर्न नभएको, नेपाल रष्टको सम्पन्त्त्त 
उपर्ोग नभएको लगार्िका व्र्होरा औलँ्र्ाईएकोमा सधुार भएको देन्त्खएन । र्वगिका व्र्होरा पनुरावनृ्त्त्त 
नहनेु गरी कार्ि सम्पादन गनुिपदिछ । 

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

➢ सरकारी कार्ािलर्िफि  १०१ तनकार्मा र्ो वषि रू.१ अबि १० करोड ६२ लाख २२ हजार बेरूजू 
देन्त्खएकोमा प्रारन्त्म्भक प्रतिवेदन उपलधध गराएपतछ रू.५ करोड ९९ लाख ३७ हजार फस्र्ौट गरेकोले 
रू.१ अबि ४ करोड ६२ लाख ८५ हजार फस्र्ौट गनि बााँकी रहेको छ । सोमध्रे् रू.२६ करोड ८२ 
लाख २३ हजार म्र्ाद नाघेको पेस्की रहेको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची १५ मा छ । 

➢ संगठठि संस्था एवं सतमति १ िफि  र्ो वषि रू.१ करोड १२ लाख ३३ हजार बेरूजू देन्त्खएकोमा फस्र्ौट 
नगराएकोले बााँकी रहेको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची १६ मा छ । 
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अर्ि मन्रालय 

नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोजजम मन्रालयको कायिक्षेरमा 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 संस्र्ासमेि 
२०९ तनकायबाट कायिसम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ । 

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मािहिसमेि २०२ सरकारी कायािलयको तनम्नानजसार रू.9 खबि 8 
अबि ६५ करोड २3 लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ: 

(रू.लाखमा) 
र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य करोबार जम्मा 

2,0८,९८,२0 6,90,94,88 ६,६८,१5 2,04,00 9,08,६५,२३ 

उजललजखि लेखापरीक्षण रकममा यस मन्रालयमा र्वतनयोजन भएको मध्ये शहरी र्वकास, 
प्रधानमन्री िर्ा मजन्रपररद्को कायािलय लगायि ६ मन्रालयअन्िगििका तनकायले खचि गरेको रू.२५ 
करोड ४० लाख लेखापरीक्षण रकममा समावेश छैन । जशक्षा, र्वज्ञान िर्ा प्रर्वतध, कृर्ष िर्ा पशजपन्छी 
र्वकासलगायि ६ मन्रालयअन्िगििका तनकायमा र्वतनयोजन भएको रू.१३ अबि ३४ करोड ४७ लाख 
समावेश छ । 

2. संगदठि संस्र्ा, अन्य संस्र्ा र सतमति - यो वषि ७ संस्र्ाको रू.१८ खबि २३ अबि ४५ लाखको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । 

3. ददगो र्वकास लक्ष्य - ददगो र्वकास लक्ष्यको अवस्र्ा र मागिजचर (२०१६-२०३०) को कायािन्वयन र 
प्रगति ट्रयाक गनि ियार गररएको संरचनामा पररच्छेद ३ मा ४६ सूचकहरूका लातग अर्ि मन्रालयलाई 
जजम्मेवार तनकायको रूपमा पर्हचान भएको छ। सन ्२०१९, २०२२, २०२५ र २०३० को लातग 
माइलस्टोन िोर्कएको छ। यस मन्रालयलाई जजम्मेवारी िोर्कएका ४६ सूचकमध्ये २७ सूचकका लातग 
मापनयोग्य आधार िथ्याङ्क उललेख छ। बााँकी १९ सूचकका लातग मापनको आधार िोर्कएको छैन । 
यसरी २७ सूचकका लातग मापन आधार खजलाएको मध्ये रार्िय योजना आयोगले प्रकाशन गरेको ददगो 
र्वकास लक्ष्य २०१६ देजख २०१९ सम्म (प्रर्म माईलस्टोन अवतध) को प्रगति मूलयाङ्कनमा १६ 
सूचकका मार प्रगति जस्र्ति उललेख छ। यसरी कतिपय सूचकका मापनको आधारको अभाव र अन्य 
कतिपयको बहृि र पूणि प्रगति उललेख नभएकोले मन्रालयले ददगो र्वकास लक्ष्य कायािन्वयन गने िफि  
गरेका कायिको पूणि मूलयाङ्कन गनि सक्ने अवस्र्ा देजखाँदैन।  

  प्रगति उललेख भएका सूचकहरूमध्ये सन ्२०१९ को लातग माईलस्टोन िोर्कएका देहायका 
 सूचकहरूमा िोर्कए बमोजजम प्रगति हजन सकेको देजखएन । 
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सूचक र्ववरण 

२०१५ को 
आधार 

२०१९ को 
माइलस्टोन 

२०१९ 
को प्रगति 

8.10.1 

प्रति १ लाख वयस्कहरूमा वाजणज्य बैङ्कहरूको शाखा संख्या १८ २३ १६ 

प्रति १ लाख वयस्कहरूमा एर्टएम संख्या ११ १७ १६.१ 

9.5.1 कज ल गाहिस्थ्य उत्पादनमा अनजसन्धान र र्वकास खचि (प्रतिशि) ०=३ ०=६२ ०.३ 

१०.४.१-!_ उपभोक्ता मूलय सूचकाङ्क र ज्याला सजचकाङ्कको अनजपाि २=९४ २=९६ १.९७ 
१७.१.२ देशको बजेटमा आन्िररक राजस्वहरूको अनजपाि ७६ ७७=१ ७३.९ 

१७.३.१ 

कज ल आन्िररक बजेटको अनजपािमा आतधकाररक र्वकास सहायिा  
-प्रतिशि_ 

१५=१ १५=८ ११=२ 

कज ल गाहिस्थ्य उत्पादनको िजलनामा प्रत्यक्ष वैदेजशक लगानी -इन्वाडि 
स्टक_ प्रतिशि 

४=८ ७=३ ६=२ 

१७.३.१ कज ल गाहिस्थ्य उत्पादनको अनजपािमा र्वप्रषेणको आकार -अमेररकी 
डलरमा_   

२९=१ ३०=७ २५=४ 

१७.४.१ 
वस्िजहरू र सेवाहरूको तनयाििको अनजपािमा ऋणको सााँवा ब्याज 
भ जक्तानी 

१२=६ १३=२ ८=८९ 

तिनि बााँकी ऋण र कज ल गाहिस्थ्य उत्पादनको अनजपाि (प्रतिशि)   २६=५ २८=८ ३०=३ 

ददगो र्वकास लक्ष्य हातसल गनि नेपालले वार्षिक रू.२० खबि २५ अबि लगानी गनजिपने अनजमान 
छ। र्वद्यमान स्रोि पररचालन र प्रमजख ददगो र्वकास लक्ष्यका क्षरेहरूमा गररनजपने आवश्यक लगानीको 
िजलनामा स्रोिको र्वद्यमान र्वतनयोजनको प्रवजृत्तलाई दृर्िगि गदाि ददगो र्वकास लक्ष्यका क्षरेहरूमा कज ल 
वार्षिक औसि रू.५ खबि ८५ अबि अपजग हजने देजखएको र सोमध्ये  साविजतनक र तनजी क्षेरहरूमा ददगो 
र्वकास लक्ष्यका लातग र्वत्त व्यवस्र्ाको न्यूनिा क्रमशः रू.२ खबि १८ अबि र रू.३ खबि ६७ अबि हजने 
अनजमान छ। यो मन्रालय समग्र र्वत्त नीति िजजिमा गनि 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 । 

• समर्िगि आतर्िक जस्र्ति 

4. समग्र आतर्िक अवस्र्ा - मजलजकको र्वद्यमान आतर्िक पररसूचकअन्िगिि आतर्िक वरृ्िदर, उपभोग, लगानी 
र बचि, राजस्व असजली, तनजी क्षेरको पजाँजी िर्ा सरकारी खचिको अवस्र्ा, वैदेजशक सहायिा पररचालन, 
मजद्रास्फीति, आयाि तनयािि लगायि कज ल गाहिस्थ्य उत्पादनमा भएको पररवििन जस्िा पक्षहरूको 
र्वश्लषेणबाट देजखएका व्यहोराहरू तनम्नानजसार छन:् 

(प्रतिशिमा) 

र्वषय 

nIo -kGw|f}F of]hgf cg';f/_ प्रगति 
2080।81 2076।77 @)&$.&% @)&%.&^ @)&^.&& 

आतर्िक वरृ्िदर  10.3 8.5 7=4 6=4 -2.1 

उपभोक्ता मजद्रास्फीति दर 6.0 6.0 4=20 4=6 6.2 

कज ल राजस्व/गाहिस्थ्य उत्पादन 30 26.0 21=03 21=50 20.28 

कज ल सरकारी खचि/गाहिस्थ्य उत्पादन 43.3 42.1 31=46 28=78 27.87 

चालज खचि/गाहिस्थ्य उत्पादन 17.9 22.6 20=17 18=57 20.03 

पजाँजीगि खचि/गाहिस्थ्य उत्पादन 18.6 15.3 7=83 6=26 4.83 

वैदेजशक अनजदान/गाहिस्थ्य उत्पादन 3 1.60 1=0 0=8 0.5 
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र्वषय 

nIo -kGw|f}F of]hgf cg';f/_ प्रगति 
2080।81 2076।77 @)&$.&% @)&%.&^ @)&^.&& 

वैदेजशक ऋण/गाहिस्थ्य उत्पादन 5.7 - 2=9 2=4 4.2 

आन्िररक ऋण/गाहिस्थ्य उत्पादन 4.3 - 4=2 2=5 5.0 

व्यापार घाटा/गाहिस्थ्य उत्पादन 35.3 - 33=7 34=2 28.1 

तनयािि /गाहिस्थ्य उत्पादन 15.9 - 2=4 2=5 2.5 

आयाि /गाहिस्थ्य उत्पादन 51 - 36=0 36=8 30.6 

बजेट घाटा/गाहिस्थ्य उत्पादन 10 10.6 8=94 8=8 8.12 

स्रोिः  पन्रौं योजना र आतर्िक सवेक्षण २०७७।७८  

4.1 उपयजिक्त िथ्याङ्क र्वश्लषेण गदाि पन्रौँ योजनामा औसि १०.3 प्रतिशि िर्ा २०७६।77 मा आतर्िक 
वरृ्िदर 8.5 प्रतिशि हजने लक्ष्य रहेकोमा 2.12 प्रतिशि ऋणात्मक रहेको छ। पन्रौँ योजना र यस 
वषि उपभोक्ता मजद्रास्फीति ६ प्रतिशिमा तसतमि गने लक्ष्य रहेकोमा यसवषिको उपभोक्ता मजद्रास्फीति ६.२ 
प्रतिशि रहेको छ। पन्रौँ योजना र यस वषि पजाँजीगि खचि कज ल गाहिस्थ्य उत्पादनको क्रमसः १८=६ 
प्रतिशि र १५=३ प्रतिशि गने लक्ष्य रहेकोमा यस वषि 4.83 प्रतिशि रहेको छ। वैदेजशक अनजदानको 
उपयोग अपेजक्षि रूपमा पररचालन हजन नसकेको कारण कज ल गाहिस््य उत्पादनको 1.6 प्रतिशि रहनजपनेमा 
०.5 प्रतिशि मार रहेको देजखन्छ। योजनाको ५ वषिको अवतधमा पर्हलो वषिको प्रगति सन्िोषजनक 
देजखाँदैन। कोतभड-१९ को महामारीबाट तसजजिि समस्याका कारण समग्र अर्ििन्रमा पारेको प्रभावलाई 
मध्यनजर राख्दै आयाि तनयन्रण, तनयािि प्रवििन, सरकारी खचि व्यवस्र्ापन, वैदेजशक सहायिा पररचालन, 

उपभोग, बचि िर्ा लगानी र्वस्िार गनि सरकारी िर्ा तनजी क्षेर समेिबाट समन्वयात्मक रूपमा प्रयास 
हजनज जरुरी छ । 

4.2 आतर्िक सवेक्षणअनजसार २०७६।७७ मा कृर्षमा २.2 प्रतिशि, उद्योगमा 3.7 प्रतिशि ऋणात्मक र  
सेवा क्षेरमा ४ प्रतिशि ऋणात्मक रहेको छ । आतर्िक वषि २०७६।७७ को कज ल गाहिस्थ्य उत्पादनमा 
कृर्ष, उद्योग र सेवा क्षरेको अंश क्रमश 26.8 प्रतिशि, 12.8 प्रतिशि र 60.4 प्रतिशि रहेको छ। 

4.3 पन्रौँ योजनामा 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 
रहेको छ ।कज ल गाहिस्थ्य उत्पादनको एक चौर्ाई अंश कृर्ष क्षेरले ओगटेकोले कृर्ष उत्पादनमा वरृ्ि 
गनि कृर्ष िर्ा पशजपन्छी र्वकास मन्रालयमाफि ि ् रासायतनक मलमा रू.१० अबि ५३ करोड ६९ 
लाखसमेि कृर्षक्षेरमा कज ल रू.१३ अबि ६१ करोड १९ लाख अनजदान उपलब्ध गराएको छ। िर्ार्प 
आतसकज डा िथ्याङ्कअनजसार यो वषि कृर्ष सजधार शजलक लाग्ने कृर्षजन्य सामग्री मारै रू.72 अबि 80 
करोड 58 लाख (भन्सार प्रयोजन मूलयको आधारमा) को पैठारी भएको देजखन्छ। कृर्षजन्य सामग्रीको 
आन्िररक उत्पादन वरृ्ि गनि संघीय, प्रदेश र स्र्ानीय सरकारले र्वतभन्न अनजदान िर्ा कायिक्रम सञ्चालनमा 
ठूलो लगानी गरेको भए िापतन अझै पतन कृर्षजन्य सामग्रीको पैठारीमा ठूलो रकम र्वदेजशएको जस्र्ति 
छ। कृर्ष क्षरेलाई ददगो, भरपदो एवं आत्मतनभिर बनाउन मौजजदा कृर्ष कायिक्रमको पजनरावलोकन गनजिपने 
देजखन्छ । 
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5. राजस्व अनजमान र असजली - महालेखा तनयन्रक कायािलयको केन्द्रीय आतर्िक र्ववरणअनजसार र्वगि ३ 
वषिको राजस्व असजली देहायअनजसार रहेको छ:  

(रू.लाखमा) 

र्ववरण 

@)&$.&% @)&%.&^ @)&^.&& 

लक्ष्य असजल 

असजल 
प्रतिशि 

लक्ष्य असजल 

असजल 
प्रतिशि 

लक्ष्य असजल 

असजल 
प्रतिशि 

आयकर 1671975 1598786 95=62 2096853 1944204 92=72 २८०३५१० २१९६८९५ ७८.३६ 

मूलय अतभवरृ्ि 
कर  

2159687 2068009 95=75 2508826 2416680 96=33 ३१५००८३ २२४०७०५ ७१.१३ 

 

अन्िःशजलक 1028813 1025790 99=70 1248888 1218541 97=57 १६९९८२१ १००६२२६ ५९.२० 

भन्सार महसजल 1373271 1377847 100=33 1515941 1433198 94.54 २१३२००४ १३७९९०३ ६४.७२ 

अन्य कर 1066809 1251763 117=33 12295१5 1384115 112.57 1334915 1589395 119.06  
जम्मा 7300555 7322195 100=30 8600023 8396738 97=6३ १११२०३३३ ८४१३124 ७५.६६ 

 उपयजिक्तानजसार २०७६।७७ मा राजस्व असजली लक्ष्य रू.११ खबि १२ अबि ३ करोड ३३ 
लाख रहेकोमा रू.८ खबि ४१ अबि ३१ करोड २४ लाख (गि वषिको िजलनामा 0.२ प्रतिशिले बढी 
र लक्ष्यको िजलनामा ७५.६६ प्रतिशि) राजस्व असजल भएको देजखन्छ । उक्त असजलीमध्ये नेपाल 
दूरसंचार प्रातधकरण, बजढीगण्डकी जलर्वद्यजि आयोजना लगायिबाट बचि रकम सजञ्चि कोषमा दाजखला 
गरेको रू.२८ अबि ३० करोड ४९ लाख समेि समावेश छ। जजन कज ल राजस्वको ३.3६ प्रतिशि 
रहेको छ। यो वषि मूलय अतभवरृ्ि कर, अन्िःशजलक र भन्सार महसजल गि वषिभन्दा न्यून असजल भएको 
छ । महालेखा तनयन्रक कायािलयले ियार गरेको सजञ्चि कोष र्हसाबमा राजस्व असजली रू.७ खबि 5३ 
अबि 6 करोड 40 लाख उललेख छ। उक्त कायािलयबाट प्राप्त राजस्वको केन्द्रीय आतर्िक र्ववरणमा 
र मन्रालयबाट ियार गरेको राजस्वको र्ववरणमा बााँडफााँट हजने रकम समेि समावेश गरेकोले रू.८८ 
अबि २४ करोड ८४ लाख राजस्व फरक देजखएको छ ।  

• राजस्व नीति िर्ा मागिदशिन 

6. स्रोिको प्रक्षपेण - मन्रालयले राजस्व प्रक्षेपणको लातग कज ल गाहिस्थ्य उत्पादन लगायि अन्य आधार 
तलने गरेको छ। गिवषि राजस्व सङ्कलन कज ल गाहिस्थ्य उत्पादनको २१.५० प्रतिशि रहेकोमा यो वषि 
२०.२८ प्रतिशि मार भएकाले राजस्व सङ्कलन र पररचालनलाई र्प प्रभावकारी बनाउनजपने देजखन्छ। 
कज ल गाहिस्थ्य उत्पादनको अनजमान गनि नवीनिम व्यवसाय र अनौपचाररक क्षरेलाई समेट्न नसकेकोले 
कज ल गाहिस्थ्य उत्पादनको िथ्याङ्क यर्ार्िपरक हजन सकेको छैन । यस अवस्र्ामा कज ल गाहिस्थ्य 
उत्पादनलाई आधार तलई गररने प्रक्षेपणले यर्ार्ि नतिजा ददने अनजमान गनि कदठन छ । िसर्ि कज ल 
गाहिस्थ्य उत्पादन तनधािरणको आधार पजनरावलोकन हजनजपदिछ । 

7. राजस्व नीति - आतर्िक वषि २०७६।७७ को बजेटले वैज्ञातनक, अनजमानयोग्य र पारदशी राजस्व प्रणालीको 
र्वकासबाट तनजी लगानी मैरी वािावरण तसजिना गरी उत्पादनमूलक उद्योग िर्ा व्यवसाय प्रवििन र 
औद्योतगक संरक्षण प्रदान गने, करयोग्य सबै र्कतसमका आतर्िक र्क्रयाकलापहरूलाई करको दायरामा 
लयाउाँदै कर छली िर्ा च जहावट तनयन्रण गरी कराधार फरार्कलो बनाउने, अनावश्यक, मानव स्वास्थ्यलाई 
नोक्सान पजर् याउने िर्ा वािावरण ह्रास गराउने वस्िजको आयाि तनरुत्सार्हि एवं तनयािि प्रवििन गने, दक्ष, 
व्यावसार्यक, स्वच्छ, सजदृढ एवम ्करदािामैरी कर प्रशासनको र्वकास, प्रर्क्रयागि सरलीकरण र सूचना 
प्रर्वतधको प्रयोग बढाई कर सहभातगिा अतभवरृ्ि गने, गैरकर राजस्वका दरहरूलाई समसामर्यक, लागि 
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प्रभावी र पारदशी बनाई र्प राजस्व पररचालन गने लगायिका उदे्दश्य तलएको छ। यस सम्बन्धमा 
देजखएका प्रमजख व्यहोराहरू देहायअनजसार रहेको छन:्  

7.1 कर प्रणालीमा संरचनात्मक पररवििन गरी आयािमा तनभिर कर प्रणालीलाई क्रमशः आन्िररक 
र्क्रयाकलापमा आधाररि िजलयाई ददगो कर प्रणालीमा रुपान्िरण गने लक्ष्य तलएकोमा आशािीि प्रगति 
हातसल हजन सकेको छैन। आतर्िक वषि २०७६।७७ को कज ल असजली रू.८ खबि ४१ अबि ३१ करोड 
मध्ये भन्सार महसजललाई मार आधार तलाँदा पैठारीमा आधाररि राजस्वको अंश १६.४० प्रतिशि रहेको 
देजखन्छ भने भन्सार महसजल, पैठारीमा आधाररि मूलय अतभवरृ्ि कर र अन्िःशजलक समेिलाई आधार 
तलाँदा कज ल राजस्व असजलीको ३५.६० प्रतिशि (रू.२ खबि ९९ अबि ४५ करोड) रहेकोले आयािमा 
आधाररि राजस्वको अंश उललेख्य देजखन्छ ।  

7.2 कर कानजनको पालना नगनेलाई कारबाही गने कायि प्रभावकारी बनाउाँदै िर्ा बीजक जारी नगने 
प्रवजृत्तलाई तनयन्रण गनि सघन रूपमा बजार अनजगमन गरी बीजक जारी नगनेलाई कारोबार स्र्लमा नै 
जररवाना गने कायि प्रभावकारी बनाउनजपदिछ । 

7.3 भन्सारमा मालवस्िजको घोषणा, वगीकरण र मूलयाङ्कनलाई यर्ार्िपरक र कारोबार मूलयमा आधाररि 
बनाउन अन्िरदेशीय भन्सार प्रशासनसाँग र्वद्यजिीय सूचना आदानप्रदान गनजिपदिछ।सारै् भन्सार जााँचपासका 
लातग पेस भएका कागजाि र्वद्यजिीय माध्यमबाट सम्बि सबै तनकायमा बजझाउने व्यवस्र्ा पूणि रूपले 
कायािन्वयन गनजिपदिछ । 

7.4 र्वतभन्न तनयमनकारी तनकायमा रहेको करदािासम्बन्धी सूचनाहरूलाई एकीकृि गनि करदािा सूचना 
व्यवस्र्ापन प्रणालीको र्वकास गने प्रयास भएपतन राजस्व असजल गने तनकायबीच सूचना आदान प्रदान 
गनि सूचना प्रणाली र्वकास गने िर्ा सरोकारवाला तनकायबीच समन्वयको अभावलाई न्यूनीकरण 
गनजिपदिछ। 

7.5 संघीय संरचना अनजरूप प्रदेशमा राजस्व प्रशासनका नवौँ/दशौँ िहका १४ जना, सािौँ/अठौँ िहका 57 
जना र पााँचौँ/छैठौँ िहका ४२ समेि ११३ जना कमिचारीको उपजस्र्ति रहने गरी संरचना ियार भएपतन 
प्रदेश िहको राजस्व प्रशासनमा पयािप्त कमिचारीको अभावले कर प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाह िर्ा 
राजस्व सङ्कलनमा प्रभाव परेकोले कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन करदािा संख्या, प्रशासतनक 
सजगमिा, कारोबारको सघनिा र कायिबोझको आधारमा दरबन्दी पजनरावलोकन हजनजपदिछ। 

7.6 एक पटकमा तनजिि प्रकृति र पररमाणका मालवस्िज मार आयाि गनजिपने व्यवस्र्ा पूणिरूपमा कायािन्वयन 
गनजिपदिछ ।भारिबाट पैठारी हजने मालवस्िजमा तनजिि मूलयभन्दा बढीको पैठारी अतनवायि बैर्ङ्कङ्ग प्रणाली 
माफि ि ्गराउने व्यवस्र्ा लागू गनजिपदिछ । 

7.7 गैरकर राजस्वलाई लागि प्रभावी बनाई राजस्व सङ्कलन वरृ्िका लातग यसका दरहरूलाई समयानजकूल 
पजनरावलोकन गदै हालको र्वद्यमान नीतिगि िर्ा संरचनागि व्यवस्र्ामा पररमाजिन गरी गैरकर प्रशासन 
सम्बन्धी छज टै्ट कानजनी व्यवस्र्ा हजनजपदिछ । 

7.8 सबै र्कतसमका आतर्िक र्क्रयाकलापलाई करको दायरामा लयाई राजस्वको आधार फरार्कलो बनाउन 
ई-कमशि िर्ा भाइबर, म्यासेन्जर, स्काइप, र्वच्याट, फेसबूकलगायिका सामाजजक सञ्जालमा हजने 
अनलाइन र्वज्ञापनलाई कानजनी व्यवस्र्ा गरी करको दायरामा लयाउनजपदिछ ।  
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7.9 सबै प्रकारका आतर्िक कारोबारमा संलग्न व्यजक्त िर्ा संस्र्ालाई अतनवायि स्र्ायी लेखा नम्बरमा आवि 
गने िर्ा र्वद्यजिीय माध्यमबाट बीजक जारी गरी कारोबार गने प्रणालीलाई अतनवायि गनजिपदिछ। 

7.10 सरकारी भ जक्तानी प्रणालीलाई सहज र पारदशी बनाई नगद रर्हि कारोबार गरी बैर्ङ्कङ्ग कारोबार प्रवििन 
गनि र्वतभन्न सरकारी तनकायबीचको सूचना आदान प्रदान गनि एकीकृि सूचना सञ्जालमा आवि गनजिपने 
कायि पूणि रूपमा कायािन्वयनमा लयाउनजपदिछ । 

7.11 संघमाफि ि ्प्रदेश िर्ा स्र्ानीय िहलाई सशिि, समानीकरण, समपूरक र र्वशेष गरी ४ प्रकारका अनजदान 
रू.3 खबि ५० करोड ४५ लाख प्रदान गरेको छ । प्रदेश र स्र्ानीय िहको आन्िररक आय न्यून 
रहेको हजाँदा संघको अनजदानमा तनभिर रही कायिक्रम सञ्चालन गरेको देजखन्छ । संघीय अनजदानमा मार 
तनभिर रही कायिक्रम सञ्चालन गदाि िीन िहबीचको र्वत्तीय सन्िजलन एवं र्वत्तीय ददगोपनामा असर पने 
देजखन्छ। िसर्ि प्रदेश िर्ा स्र्ानीय िह आफ्नै स्रोि र आम्दानीमा तनभिर रही र्वत्तीय संघीयिालाई 
मजबजि बनाउन सोही अनजरूप नीति िर्ा कायिक्रम सञ्चालन गनजिपदिछ । 

8. राजस्व िर्ा अन्य बक्यौिा असजली - मन्रालयले राजस्व बक्यौिा असजलीको अनजगमन, तनदेशन र 
अतभलेखाङ्कनको कायिमा र्प र्क्रयाशीलिा देखाउन नसकेकोले बक्यौिाको अङ्कमा वरृ्ि र असजलीको 
प्रतिशिमा न्यूनिा आएको देजखन्छ । यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्नानजसार छनः् 

8.1 महालेखा तनयन्रक कायािलयबाट प्राप्त र्ववरणअनजसार सरकारले साविजतनक संस्र्ान, सतमति, बोडि, कोष 
र स्र्ानीय िहमा गरेको ऋण लगानीको भाखा नाघेको सााँवा रू.56 अबि 72 करोड 37 लाख र 
ब्याज रू.४१ अबि 56 करोड ३३ लाख समेि रू.98 अबि 2८ करोड 70 लाख (गि वषिको िजलनामा 
9.58 प्रतिशिले बढी) राजस्व बक्यौिा रहेको छ। भाखा नाघेको सााँवा ब्याज च जक्ता नगने 82 
तनकायमध्ये नेपाल र्वद्यजि प्रातधकरणको रू.57 अबि 56 करोड 60 लाख, नेपाल खानेपानी संस्र्ानको 
रू.6 अबि 8 करोड 92 लाख, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोडिको रू.4 अबि 18 करोड 75 लाख, 
जनकपजर च जरोट कारखानाको रू.3 अबि 4 करोड 23 लाख र साना र्कसान र्वकास बैङ्कको रू.2 अबि 
92 करोड 34 लाख, उदयपजर तसमेन्ट उद्योगको रू.२ अबि २१ करोडसमेि ६ तनकायमा मार रू.76 
अबि 1 करोड 84 लाख (७7.34 प्रतिशि) रहेको देजखन्छ । तनयतमि सञ्चालनमा रही मजनाफा आजिन 
गरेका साना र्कसान र्वकास बैङ्क, कृर्ष र्वकास बैङ्क जस्िा संस्र्ानले समेि सााँवा र ब्याज नबजझाई भाखा 
नाघेको उजचि देजखएन । 

8.2 सरकारले गरेको ऋण लगानीको भाखा नाघेको सााँवा र ब्याज बजझाउन बााँकी रहेका साविजतनक संस्र्ान, 
सतमतिमध्ये कतिपय तनकायहरू खारेज भएका िर्ा सञ्चालनमा नरहेका नेपाल ओररयण्ट म्याग्नेसाइट 
प्रा.तल., जनकपजर च जरोट कारखाना, रघजपति जजट तमल, नेपाल यािायाि संस्र्ान, गोरखकाली रबर उद्योग 
लगायि २5 कम्पनीमा भाखा नाघेको सााँवा रू.6 अबि 51 करोड 23 लाख र ब्याज रू.५ अबि 46 
करोड 15 लाख बााँकी रहेको छ । उक्त सााँवा र ब्याज भाखा नाघेको कज ल सााँवा र ब्याजको क्रमश: 
१1.48 र १३.14 प्रतिशि रहेको छ । 

8.3 स्र्ानीय िहिफि  काठमाडौं महानगरपातलका, पोखरा महानगरपातलका, हेटौँडा उपमहानगरपातलका लगायि 
११ तनकायमा भाखा नाघेको सााँवा रू.1 अबि 6 करोड ८६ लाख िर्ा ब्याज रू.१ अबि 36 करोड 
५६ लाखसमेि रू.2 अबि ४३ करोड ४२ लाख रहेको छ। 
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8.4 आन्िररक राजस्व र्वभागको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनजसार २०७6।७7 सम्म कर बक्यौिा रकम 
मध्ये आयकर रू.66 अबि 97 करोड ६४ लाख, मूलय अतभवरृ्ि कर रू.३३ अबि ५२ करोड ५४ 
लाख र अन्िःशजलक रू.३ अबि १७ करोड ६५ लाख समेि रू.१ खबि ३ अबि  67 करोड ८३ लाख 
रहेको छ। उक्त बक्यौिामध्ये रू.61 अबि 40 करोड ५७ लाख (59.22 प्रतिशि) का सम्बन्धमा 
पजनरावेदनमा गएको देजखन्छ। बक्यौिाको ठूलो र्हस्सा न्यार्यक तनकायमा र्वचाराधीन रहेको छ । 

 उपयजिक्त आधारमा र्वश्लषेण गदाि राजस्व बक्यौिा रहेको रकममध्ये साविजतनक संस्र्ान सञ्चालनमा 
नरहेको, करदािा पलायन भएको, करदािाले दायर गरेको मजद्दाको तछनोफानोमा समय लागेको लगायिका  
कारण समयमा बक्यौिा उठ्न सकेको देजखएन। सरकारलाई प्राप्त हजनजपने राजस्व बक्यौिा असजली गनि 
नीतिगि एवं कानजनी व्यवस्र्ा तमलाई असजली प्रर्क्रया प्रभावकारी बनाउनजपदिछ । 

9. इन्टरनेट टेतलफोन - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६७ (६) को (ज) अनजसार िार, रेतडयो अजटटकलस 
फाइबर वा भ-ूउपग्रह जस्िा सञ्चार माध्यमबाट सूचना सम्प्रषेण गने व्यवसाय सञ्चालन गने व्यजक्तले 
नेपालमा स्र्ार्पि संयन्रबाट खबर वा सूचना सम्प्रषेण गरी प्राप्त गरेको भ जक्तानी नेपालमा स्रोि भएको 
मातनने व्यवस्र्ा छ। सोही ऐनको दफा ६७(६) (ठ)(२) मा नेपालमा सञ्चातलि र्क्रयाकलापको 
सम्बन्धमा गररएका भ जक्तानीका स्रोि नेपालमा हजने व्यवस्र्ा छ। इन्टरनेट सेवामाफि ि ्इन्टरनेट टेतलफोन 
सेवा प्रदान गने भाइबर, फेसबजक, मेसेन्जर, स्काइप, ह्वाटस ् एप, वीच्याट, इमो जस्िा एजटलकेसनहरू 
नेपालमा तनवािध रूपमा सञ्चालन भैरहेका छन।् िी एजटलकेसनहरू आयकर ऐनको दफा ६७ बमोजजम 
नेपालको कराधार क्षेरतभर पने भएकोले सेवा प्रदान गनजिपूवि दिाि हजन जपनेमा कज नै पतन सेवा प्रदायक संस्र्ा 
दिाि भएको पाइएन। िी एजटलकेसनले ओभर दद टप अफ सतभिसेजको माध्यमले सेवा ददएकोले टेतलफोन 
सेवाको महत्वपूणि र्हस्सा इन्टरनेटको प्रयोग गरी एजटलकेसन माफि ि ्सञ्चालन भैरहेको छ ।  

उजललजखि एजटलकेसनमाफि ि ्सेवा प्रदान गने तनकाय दिाि नभएका कारण राजस्व गजमेको अवस्र्ा 
छ । िसर्ि नीतिगि िर्ा कानजनी सजधार गरी यी सेवा प्रदायकलाई दिाि गराई राजस्व असजल गने 
व्यवस्र्ा तमलाउने सम्बन्धमा गि र्वगि वषिको प्रतिवेदनमा औलँयाइए िापतन जस्र्ति यर्ावि ्छ । 

10. गैरकर राजस्वको दर - दूरसञ्चार तनयमावली, २०५४ ले इन्टरनेट र टेतलफोन सेवा प्रदायकलाई 
बेग्लाबेग्लै प्रकृतिको व्यवसायको रूपमा लाइसेन्स प्रदान, दिाि, नवीकरण र सो बापिको शजलक तनधािरण 
गने व्यवस्र्ा गरेको देजखन्छ । सो अनजसार इन्टरनेट सेवा प्रदायक दिाि हजाँदा रू.३ लाख र प्रत्येक ५ 
वषिमा नवीकरण बापि रू.२ लाख ७० हजार शजलक बजझाउनजपने व्यवस्र्ा छ। यसै गरी दूरसञ्चार 
सेवाको रेतडयो र्िक्वेन्सी नीति, २०७३ (संशोधन सर्हि) ले टेतलफोन र मोबाइलको एकीकृि लाइसेन्स 
तलाँदा रू.५ करोड र ५ वषितभरमा नवीकरण गदाि रू.२० अबि १३ करोड २७ लाख ५० हजार 
बजझाउनजपने व्यवस्र्ा छ । दजई मोबाइल सेवा प्रदायकको लाइसेन्स नवीकरण गदाि ५ वषिमा  रू.२० 
अबि नवीकरण दस्िजर बजझाउनजपने व्यवस्र्ा छ । 

 र्वगिमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले डेटा सम्प्रषेण गने र टेतलफोन सेवा प्रदायकले भ्वाइस 
सम्प्रषेण गने भएकाले व्यावसार्यक प्रकृति बेग्लाबेग्लै रहेको देजखन्छ। िर प्रर्वतधमा आएको पररवििनसाँगै 
टेतलफोन सेवा प्रदायकबाट हजने भ्वाइस सम्प्रषेण इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रदान गने इन्टरनेटबाट समेि 
हजन र्ालेको छ। इन्टरनेटमाफि ि ्भ्वाइसका अतिररक्त तभतडयोसमेि डाटाको रूपमा सम्प्रषेण हजने प्रर्वतध 
र्वकास भएका कारण यी दजई प्रकृतिका व्यवसायमा खासै तभन्निा रहेको देजखाँदैन । यी दजई सेवा 
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प्रदायकको दिाि र नवीकरण बापि सरकारले सङ्कलन गने गैरकर राजस्वमा अस्वाभार्वक अन्िर रहेको 
देजखयो । ित्कालीन अवस्र्ामा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भ्वाइस र तभतडयो सम्प्रषेण नहजने अवस्र्ालाई 
मध्यनजर राखी तनधािरण गररएको दिाि अनजमति र नवीकरण शजलक हाल टेतलफोन सेवा प्रदायकले प्रदान 
गने प्रकृतिका सेवासमेि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रदान गरररहेको पररप्रके्ष्यमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले 
तिनजिपने लाइसेन्स दस्िजर र नवीकरण दस्िजरमा पजनरावलोकन गरी यसमा रहेको अत्यतधक अन्िर न्यून 
गनजिपने सजझाव र्वगि वषिका प्रतिवेदनमा ददएपतन कायािन्वयन भएको छैन ।  

11. राजस्व छजट -आतर्िक ऐन, २०७६ को दफा १8 ले समेि र्वतभन्न मालवस्िज उद्योग व्यवसायी, संस्र्ा, 
आयोजनालाई राजस्व छजट ददने व्यवस्र्ा गरेको छ ।राजस्व छजट ददने व्यवस्र्ामा क्रमश: सजधार गरेपतन 
वस्िज िर्ा सेवाको पैठारीमा लाग्ने महसजल दरमा ददइने छजट द्रिव्य, अनजसूची िर्ा पटके रूपमा गररने 
तनणियका आधारमा गरेको अवस्र्ा छ । यस सम्बन्धमा देजखएका अन्य व्यहोरा तनम्नानजसार छनः्  

11.1 वैदेजशक सहायिामा सञ्चालन हजने आयोजनामा तनमािण कायिका लातग सम्झौिामा व्यवस्र्ा भए बमोजजम 
आयाि गने तनमािण सामग्री िर्ा उपकरणमा नेपाल सरकारको तनणियबाट भन्सार महसजल, कर, शजलक 
छजट ददने व्यवस्र्ाअनजसार यो वषि रू.4 अबि 11 करोड 92 लाख छजट ददएको छ । यस्िो सजर्वधाअन्िगिि 
छजट ददएको राजस्व रकम सम्बजन्धि आयोजना र सम्बजन्धि वस्िजको उत्पादन लागिमा समायोजन गने 
गरेको छैन । यसप्रकारको छजट सजर्वधाअनजसार आयातिि सामान सम्बजन्धि आयोजनामा नै उपयोग 
भएको सम्बन्धमा अनजगमन गने जजम्मेवार तनकाय स्पि गरी प्रभावकारी अनजगमन गने व्यवस्र्ा 
तमलाउनजपदिछ । 

11.2 आतर्िक ऐन, २०७६ को अनजसूची १ को दफा ६ मा साकि  मजलजकबाट उत्पाददि सामानहरू प्रतििपर 
खोली दजक्षण एतसयाली स्विन्र व्यापार सम्झौिा (साफ्टा)अन्िगिि प्रमाणपर संलग्न गरेर पैठारी भएमा 
२०६२।९।१७ मा कायम रहेको भन्सार महसजल दरमा तनजिि प्रतिशिले भन्सार महसजल छजट ददने 
व्यवस्र्ा रहेको र यो व्यवस्र्ा लागू भएको १५ वषि व्यिीि भैसकेको छ। उक्त सजर्वधाअन्िगिि 
२०७६।७७ मा र्वतभन्न व्यवसायीहरूले प्राईमरी पोतलमर अफ टलार्िक, पेट्रोतलयम, कोक, हतलिक्स, 
बोत्तल, प्राइमरी रेजजन एण्ड अदर पोतलिर, ग्लासवेयर, पम्प, र्प्रफेब हाउस, तसमेन्ट, फलाम वा अतमजिि 
स्पािका एङ्गल, लगायिका सामान पैठारी गदाि रू.2 अबि 59 करोड 42 लाख भन्सार महसजल र 
सोको  मूलय अतभवरृ्ि कर रू.33 करोड 85 लाखसमेि रू.2 अबि 93 करोड 27 लाख राजस्व 
छजटको सजर्वधा तलएका छन ्। यसरी पैठारी भएको कतिपय मालवस्िज ियारी एवं उपभोग्य प्रकृतिको 
देजखन्छ। सरकारले साफ्टा छजटमा कच्चा पदार्ि िर्ा पाटिप जजाि लगायिका वस्िजहरू पैठारी गरी सोबाट 
स्वदेशमा उत्पादन वरृ्ि गरेर ियारी मालवस्िज तनकासी गरी िजलनात्मक रूपमा फाइदा तलन सकेको 
छैन । िसर्ि साफ्टा छजटबाट फाइदा तलन प्रभाव अध्ययन गरी उपयजक्त रणनीति ियार गनजिपदिछ ।  

11.3 आतर्िक ऐन, २०७६ 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 उललेख छ । त्यसैगरी सोही ऐनले 
मूलय अतभवरृ्ि कर ऐन, २०५२ को अनजसूची १ बमोजजमका सामानमा मूलय अतभवरृ्ि कर छजट हजने 
व्यवस्र्ा गरेको छ । मन्रालयले उक्त व्यवस्र्ाअनजसार भन्सार, मूलय अतभवरृ्ि कर र अन्िःशजलक छजट 
सजर्वधाका कारण राजस्वमा हजन गएको कमीको रकमगि अतभलेख राखेको छैन। लेखापरीक्षणको क्रममा 
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भन्सार र्वभाग, आन्िररक राजस्व र्वभागलगायि तनकायबाट सङ्कतलि र्ववरणअनजसार यो वषि रू.35 अबि 
६ करोड राजस्व छजट ददएको देजखएको छ । अन्िरािर्िय मान्यिा अनजरूप सबै प्रकारका राजस्व छजटको 
रकमगि अतभलेख बजेटसाँगै पेस हजने व्यवस्र्ा गनजिपदिछ । 

  उपयजिक्तबमोजजम राजस्व छजटको र्वषयमा भएको सजधारलाई तनरन्िरिा ददाँदै आतर्िक ऐनको 
द्रिव्य र पटके तनणियबाट ददइने छजटलाई क्रमशः घटाउाँदै लैजानजका अतिररक्त छजटको अतभलेख व्यवजस्र्ि 
गरेर पारदजशििा प्रवििनसमेि गनजिपदिछ । 

12. अन्य राजस्व - आतर्िक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ९ मा प्राप्त राजस्वलाई राजस्व आजिन 
गने कायािलयको खािामा जम्मा गनजिपने व्यवस्र्ा रहेको छ । मन्रालयले यो वषि राजस्व शीषिक नम्बर 
१४५३९ (अन्य राजस्व) शीषिकमा नेपाल दूरसञ्चार प्रातधकरणबाट रू.16 अबि, बीमा सतमतिबाट रू.१ 
अबि, र्वश्वर्वद्यालय अनजदान आयोगबाट रू.२ अबि, नेपाल इन्टरमोडल यािायाि र्वकास सतमतिबाट 
रू.57 करोड, रार्िय पररक्षा बोडिबाट रू.५० करोड र बजढीगण्डकी जलर्वद्यजि आयोजनाबाट नेपाल 
सरकारले तनकासा ददएको रकम खचि नभई बााँकी रहेको रू.8 अबि २३ करोड ४९ लाख यो वषि र्फिाि 
प्राप्त गरी कज ल रू.28 अबि ३० करोड ४९ लाख राजस्व आम्दानी जनाएको छ। उक्त स्रोिबाट प्राप्त 
हजने रकम राजस्व अनजमानमा उललेख छैन । यसरी राजस्व अनजमानमा नपरेको र शीषिक नखजलने (अन्य 
राजस्व) शीषिकमा आम्दानी जनाउने प्रर्क्रया िर्ा नीतिगि व्यवस्र्ा स्पि गररनजपदिछ। आवश्यकिा 
भन्दा बढी तनकासा ददएका कारण त्यस्िा संस्र्ामा मौज्दाि रहने अवस्र्ालाई तनराकरण गरी वषािन्िमा 
बचि रकम तनयतमि रूपमा संघीय सजञ्चि कोषमा जम्मा हजने व्यवस्र्ा गनजिपदिछ । 

यसरी उपयोग हजन नसकेको रकमले खचिको आकार वरृ्ि हजने र त्यस्िो रकम अको वषि 
राजस्वमा जम्मा गरेबाट राजस्व असजलीको आकार वरृ्ि भएको छ । खचि हजन नसक्ने गरी तनकासा 
ददने कायिमा तनयन्रण हजनजपदिछ । 

• बजेट िजजिमा िर्ा कायािन्वयन 

13. बजेट वक्तव्य कायािन्वयन - बजेट वक्तव्य २०७६।७७ मा आतसकज डा वलडि लागू भएका सबै भन्सार 
कायािलयहरूमा गेट इन्ट्री तसिम लागू गने उललेख भएकोमा साि वटा भन्सार कायािलयमा मार लागू 
भएको, बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ाहरू गाभ्न प्रोत्सार्हि गररने उललेख भएकोमा उक्त कायि भइरहेको, 
नेशनल पेमेण्ट गेट वेको व्यवस्र्ा गरी भ जक्तानी प्रणाली फरफारक गने सन्दभिमा यस कायिको प्रतिवेदन 
ियार गरी नेपाल राि बैङ्कमा पेस भएको, मौजजदा आयकर र्फिाि प्रर्क्रयालाई सरलीकरण गने कायिका 
लातग कायिर्वतध बनाउन राय सजझाव पेस गनि गदठि कायिदलले प्रतिवेदन पेस गरेको उललेख छ । 

त्यसैगरी रणनैतिक साझेदार तभत्र्याउन साविजतनक संस्र्ान छनौट गने, रुग्ण साविजतनक 
संस्र्ानको पर्हचान गने, साविजतनक संस्र्ानहरूको एकीकृि कानजन मस्यौदा बनाउने, साविजतनक 
संस्र्ानहरूको प्रयोगमा नआएका जतमन िर्ा अन्य सम्पजत्त व्यावसार्यक रूपमा उपयोग गनि नीति िजजिमा 
गने, र्वदेशी संस्र्ा आकर्षिि गने गरी पजनबीमा नीति पररमाजिन गनि कायिदल बनाउने, मस्यौदा ियार 
गने, छलफल गने जस्िा कायि सम्पन्न भएको देजखएन । बीमा कम्पनीहरू एक आपसमा गातभन प्रोत्सार्हि 
गने नीति जारी गने, एकीकृि कर संर्हिाको मस्यौदालाई पररमाजिन गरी अजन्िम रूप ददने, राजस्व 
छजटसम्बन्धी कायिर्वतध पररमाजिन गने, नेपालको आतर्िक र्हि अतभवरृ्ि र लगानी प्रवििन हजने गरी दोहोरो 
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करमजजक्त सम्झौिा गनि सम्भाव्यिा अध्ययन गने, अवकाश कोषको व्यवस्र्ापन गने कायिर्वतध िजजिमा 
गने, गैर आवासीय नेपालीहरूले दोस्रो बजारमाफि ि ्लगानी गनि आवश्यक कानजनी र प्रणालीगि व्यवस्र्ा 
गने कायि भएको देजखएन ।  

सारै् साविजतनक खचि पजनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन क्रमशः कायािन्वयन गदै बजेट प्रणाली 
र र्वत्तीय व्यवस्र्ापनमा सजधार गदै लतगने व्यहोरा उललेख भएकोमा आयोगको प्रतिवेदन कायािन्वयनका 
लातग सजधारको समय र र्क्रयाकलापमा र्वभक्त योजना र सो सम्बन्धमा भएका प्रगतिहरू मूलयाङ्कन गनि 
सर्कने गरी प्रगति र्ववरण उपलब्ध भएन । 

14. कोतभड-१९ को सन्दभिमा र्वत्तीय व्यवस्र्ापन - कोतभड-१९ को महामारी रोकर्ाम, तनयन्रण र उपचार 
गनि संघीय सरकारले छज टै्ट बजेट उपशीषिकमा रू.५ अबि ९२ करोड ८१ लाख र्वतनयोजन गरी रू.४ 
अबि ८१ करोड खचि गरेको छ । यसका अतिररक्त उक्त संक्रमण रोकर्ाम, तनयन्रण िर्ा उपचार 
कोष स्र्ापना गरेकोमा २०७७ आषाढ मसान्िसम्म रू.२ अबि ३९ करोड २९ लाख जम्मा भएको र 
कोषबाट रू.१ अबि ३ करोड ७0 लाख तनकासा िर्ा खचि भएको देजखन्छ । र्वतभन्न उिार, राहि 
िर्ा पजनरुत्र्ानका कायिहरू स्वरूप ५ लाख २० हजार ३३९ करदािालाई आयकरमा रू.२ अबि १९ 
करोड ६२ लाख छजट ददएको िर्ा िोर्कएका लघज, घरेलज िर्ा साना उद्यमलाई आयकर छजटको अवतध 
र्प गरेको छ। व्यवसायीहरूले राहिको लातग पैठारी गने मेतसनरी यन्र िर्ा कच्चा पदार्िमा भन्सार 
महसजल छजट ददने, कज नै व्यजक्तले उक्त कोषमा गरेको योगदान रकम करयोग्य आय गणना गदाि खचि 
कट्टी गनि पाउने, कर र्ववरण बजझाउने अवतधमा र्प गने, व्यवसाय तनरन्िरिा कजािको व्यवस्र्ा िर्ा 
अन्य कजािमा र्प सहजतलयि, ितमक िर्ा रोजगारदािाबाट सामाजजक सजरक्षा कोषमा जम्मा गनजिपने रकम 
सरकारले जम्मा गररददएको अवस्र्ा छ। िोर्कएका औषतध, स्वास्थ्य सामग्री र स्वास्थ्य उपकरण पैठारी 
महसजलमा छजट, असंगदठि क्षरेका ितमकलाई चामल दाल लगायिका अत्यावश्यक सामग्री प्रदान गने 
कायि भएको छ। सरकारले कोतभड-१९ को सामना गनि अन्िरािर्िय र्वकास साझेदारहरू र अन्िरािर्िय 
गैरसरकारी संस्र्ाहरूसाँग समन्वय गरी २०७६।७७ मा ओ.डी.ए.को रूपमा ५१२=९ तमतलयन अमेररकी 
डलर र अन्िरािर्िय गैरसरकारी संस्र्ाबाट ५=५ तमतलयन अमेररकी डलर पररचालन गरेको छ । 

 संर्वधान र र्वपद् जोजखम न्यूनीकरण व्यवस्र्ापन ऐन, २०७४ बमोजजमको कानजनबाट नै 
स्र्ार्पि कोषहरूको पररचालन गनजिपदिछ। र्वपद्को अवस्र्ामा पारदशी रूपमा स्र्ायी प्रकृतिका 
आकजस्मक कोष िर्ा अन्य र्वपद् व्यवस्र्ापन कोषहरूबाट तनकासा ददने, खचि गने, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन 
गने लगायिका र्वषयमा कायिर्वतध कानजनको तनमािण गनजिपदिछ ।  

15. बजेट र्वतनयोजन र खचि - आतर्िक कायिर्वतध िर्ा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा १०-३_ 
मा बजेट र्वतनयोजन गदाि खचि गनि सक्ने क्षमिा समेिको आधारमा गनजिपने उललेख छ । यस सम्बन्धमा 
देहायअनजसार देजखएको छः 

15.1 संघीय सरकारको र्वगि ३ वषिको बजेट र्वतनयोजन र खचिको जस्र्ति र्वश्लषेण गदाि बजेट र्वतनयोजन 
भएअनजरूप खचि हजन सकेको देजखएन । यससम्बन्धी जस्र्ति देहायअनजसार छः  
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(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 

  उक्त िथ्याङ्कअनजसार सरकारी खचि वषेनी घट्दो क्रममा रहेको देजखयो। समग्रमा यो वषि 
७१=१८ प्रतिशि खचि भएको देजखए िापतन खानेपानी मन्रालय, िम रोजगार िर्ा सामाजजक सजरक्षा 
मन्रालय, रार्िय पजनतनमािण प्रातधकरणलगायिका तनकायमा ४० प्रतिशिभन्दा न्यून खचि भएको 
देजखन्छ। बजेट र्वतनयोजनको लातग पयािप्त पूवि ियारीको कायि नहजने, प्रार्वतधक अध्ययन र ियारी 
नगरी बजेट माग गने, आयोजनाको लातग पयािप्त बजेट नराखी रकमान्िर गरी र्प गने प्रचलन रहेको 
िर्ा आतर्िक वषिको शजरुदेजख नै खररद प्रर्क्रया प्रारम्भ नगने लगायिका कारणले पतन र्वतनयोजनअनजरूप 
खचि हजन नसकेको जस्र्ति छ । 

15.2 समर्िगि रूपमा मातर् उललेख भएअनजसार खचि भएकोमा शीषिकगि रूपमा हेदाि र्वगि ३ वषिको 
अवतधमा देहायअनजसार खचि भएको देजखन्छ:                                                                                                          

(रू.लाखमा)  

र्ववरण 

२०७४।७५ २०७५।७६ २०७६।७७ 

बजेट 
र्वतनयोजन 

खचि 
खचि 

प्रतिशि 

बजेट र्वतनयोजन खचि 
खचि 

प्रतिशि 

बजेट 
र्वतनयोजन 

खचि 
खचि 

प्रतिशि 

चालज खचि ८,०३,५३,१४ ६,९६,९१,९६ ८६=७३ ८,४५,४४,७५ ७,१६,४१,७८ ८४=७३ ९,५७,१०,१४ ७,८४,१४,८९ ८१=९२ 

पजाँजीगि खचि ३,३५,१७,६० २,७०,७१,३७ ८०=७६ ३,१३,९९,८२ २,४१,५६,२३ ७६=९३ ४,०८,००,५९ 1,89,08,47 ४६=34 

र्वत्तीय व्यवस्र्ा १,४०,२८,७४ १,१९,६४,६६ ८५=२८ १,५५,७१,६० १,५२,४७,,७० ९७=९१ १,६७,८५,९८ 1,17,90,17 ७०=२4 

जम्मा १२,७८,९९,४८ १०,८७,२७,९९ ८५=०१ १३,१५,१६,१७ ११,१०,४५,७१ ८४=४३ १५,३२,९६,७१ 10,91,13,53 ७१=18 

 साविजतनक खचि व्यवस्र्ापनमा कज शलिा अतभवरृ्ि गरी आतर्िक अनजशासन कायम गने, चालज 
खचिमा तनयन्रण र पजाँजीगि खचिमा वरृ्ि गने नीति सरकारले तलए िापतन पजाँजीगि खचि प्रतिशि घट्दो 
क्रममा रहेको देजखन्छ । कज ल खचिको िजलनामा पजाँजीगि खचि २०७४।७५ मा २४=89 प्रतिशि, 
२०७५।७६ मा २१=७५ प्रतिशि र २०७६।७७ मा १७=३३ प्रतिशि रहेको छ ।पजाँजीगि खचि 
न्यून हजनजमा अतनवायि दार्यत्वमा खचि बढ्दै जानज, स्र्ानीय िहलाई हस्िान्िरण गररने  र्वत्तीय अनजदानमा 
पजाँजीगि प्रवजृत्तको खचिसमेि समावेश हजनेमा चालज खचि शीषिकमा लेखाङ्कन गररनज र ऋणको ब्याज भ जक्तानी 
बढ्दै जानज जस्िा प्रमजख कारण रहेको देजखन्छ। त्यस्िै सम्बजन्धि वषिको  खचि संरचना हेदाि समेि चालज 
खचिको अंश वरृ्ि हजाँदै गएको देजखन्छ । र्वकास तनमािण एवं सेवा प्रवाहमा ध्यान ददई पजाँजीगि खचिको 
पररचालनमा वरृ्ि गनजिपदिछ । 

16. 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 रकम मध्येबाट र्वतनयोजन ऐनमा 
िोर्कएको सीमातभर रही अर्ि मन्रालयले रकमान्िर गनि सक्ने व्यवस्र्ा छ । यस वषिको कज ल बजेट 
रू.१५ खबि ३२ अबि ९६ करोडमध्ये रू.३ खबि ३३ अबि ९७ करोड (२१.78 प्रतिशि) रकमान्िर 
भएको छ । सोमध्ये आषाढ मर्हनामा मार रू.८५ अबि ८३ करोड र आषाढ २५ पतछ रू.३१ अबि 
३९ करोड रकमान्िर गरी र्वतभन्न शीषिक उपशीषिकमा रकम र्प गरेको छ । वषािन्िको अजन्िम 
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हप्तामा रकमान्िर गने कायिमा तनयन्रण हजनजपदिछ । यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा देहायअनजसार 
छन:् 

16.1 र्वतनयोजन ऐन, २०७६ को दफा ३(३) अनजसार कज नै पतन शीषिकमा र्वतनयोजन भएको रकमको १० 
प्रतिशिभन्दा बढी रकमान्िर गनि नपाइने उललेख छ । सारै् साविजतनक लेखा सतमतिको २०७६।१।९ 
को तनणियवाट कानजनको पररतधतभर रही रकमान्िर गनि तनदेशन ददएको देजखन्छ । यो वषि देहायअनजसार 
515 प्रतिशिसम्म रकमान्िर गरेकोले र्वतनयोजन ऐनको प्रावधानको पालना भएको देजखएन ।यस 
सम्बन्धी केही उदाहरण तनम्नानजसार छन:् 

 (रू.हजारमा)   

 

16.2 आतर्िक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ४० मा स्वीकृि बजेटमा स्वीकृि बजेटको रकम 
एक बजेट उपशीषिक, स्रोि वा खचि शीषिकबाट अको बजेट उपशीषिक, स्रोि वा खचि शीषिकमा रकमान्िर 
गनि सर्कने उललेख छ । बजेट व्यवस्र्ा शजरुमा नगरी रकमान्िरबाट कृर्ष  र्वकास रणनीति अनजगमन 
िर्ा समन्वय कायिक्रम र बी.पी. कोईराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पिाललगायि ६ कायिक्रममा रू.12 
करोड 85 लाख 35 हजार खचि गरेको छ। 

शजरुमा बजेट र्वतनयोजन नभएका कायिक्रममा रकमान्िरबाट र्प गरी खचि गनजि बजेट तसिान्िअनजरूप 
मान्न सर्काँ दैन । र्वतनयोजन ऐनमा आधाररि रही ियार गररने व्यय अनजमानको र्ववरण (रािो र्किाब) मा 
व्यवस्र्ा नगरेको उपशीषिकमा कायिक्रम िर्ा बजेट ददने कायि कानजनसम्मि देजखाँदैन ।   

17. अर्ि र्वर्वधबाट रकमान्िर - आतर्िक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ३५(२) मा खचि गने वा 
खचिको तनकासा ददने अतधकार प्राप्त अतधकारीले रकम स्वीकृि बजेटतभर र सम्बजन्धि खचि शीषिकमा 
पदिछ भने मार तनकासा ददनजपने उललेख छ। र्वतनयोजन ऐनले छजट्याएको रकम सोही प्रयोजनमा खचि 
गनजिपनेमा बजेट उपशीषिक ६०२ अर्ि र्वर्वधमा रू.७७ अबि ५ करोड ५ लाख र्वतनयोजन गरेको छ। 

गररब घरपररवार पर्हचान िर्ा पररचयपर तबिरण कायिक्रम, कृर्ष र्वकास रणनीति अनजगमन िर्ा समन्वय 
कायिक्रम, प्रधानमन्री कृर्ष आधजतनकीकरण पररयोजनालगायिका र्वतभन्न बजेट उपशीषिकबाट रकमान्िर 
गरी रू.३१ अबि २२ करोड २४ लाख र्प गरेको र रू.५१ अबि ८७ करोड ४० लाख र्वतभन्न 
संवैधातनक तनकाय, आयोग वा मन्रालय मािहिका कायािलय वा प्रदेश िह र स्र्ानीय िहलाई ददई 
रू.५६ अबि ३९ करोड ८९ लाख घटाई खजद बजेट कायम गरेको देजखन्छ। उक्त शीषिकबाट रू.८४ 
करोड ४४ लाखमार खचि गरेकोले रू.५५ अबि ५५ करोड ४५ लाख बजेट बााँकी रहेको छ । यसरी 

तसन मन्रालय /तनकायको नाम शजरु बजेट खजद बजेट 
रकमान्िरबाट 

र्प 

रकमान्िर 
प्रतिशि 

पजाँजीगि खचििफि  
1.  न्याय पररषद \ २७,०० १,६६,०० १,३९,०० ५१५ 

2.  कानजन न्याय िर्ा संसदीय मन्रालय ६०,०० २,८५,०९ २,२५,०९ ३७५ 

3.  लोकसेवा आयोग ३,९६,०० ६,६३,१६ २,६७,१६ ६८ 

4.  संघीय ससद ३,७७,९९ ५,४६,३५ १,६८,३६ ४५ 

5.  िम, रोजगार िर्ा सामाजजक सजरक्षा मन्रालय १६,७२,०० २३,३९,२८ ६,६७,२८ ४० 

चालज खचििफि  
१ यजवा िर्ा खेलकज द मन्रालय १,४१,८०,०० २,८८,२५,८१ 1,46,45,81 १०३ 

२ तनवािचन आयोग ४६,५२,०० ८४,५२,०० ३८,००,०० ८२ 
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र्वतनयोजजि बजेट नै खचि हजन नसक्ने अवस्र्ामा र्वतभन्न उपशीषिकबाट रकमान्िर गरी बजेट र्प गरेको 
देजखयो । 

रकमान्िर गरी बजेट र्प भएका प्रमजख तनकायमा प्रदेशिफि  रू.१६ अबि ९६ करोड ९३ लाख, 
र्वतभन्न स्र्ानीय िहमा रू.१५ अबि ३७ करोड २ लाख ,स्वास्थ्य िर्ा जनसख्या मन्रालयमा रू.३ अबि 
९० करोड ५० लाख ,यजवा िर्ा खेलकज द मन्रालयमा रू.२ अबि ७४ करोड ७७ लाख र गहृ 
मन्रालयमा रू.२ अबि ५२ करोड र्प गरेको लगायि रहेका छन।् र्वगिदेजख नै तनयतमि रूपमा 
सञ्चालनमा आएका कायिक्रममा रकमान्िर गने, अर्ि र्वर्वध शीषिकबाट पटके तनणियको आधारमा तनकासा 
ददने, सम्बजन्धि कायिक्रममा िर्ा शीषिकमा र्वतनयोजन नै नगने वा कम गने लगायि पररपाटी बजेट तसिान्ि 
अनजकूल देजखाँदैन । यसरी र्प घट गरेको बजेट सम्बन्धमा संघीय संसदलाई जानकारी नहजने िर्ा 
तनयन्रण कमजोर हजने, अनजगमन गनि कदठनाइ हजने, पारदजशििा नहजने अतभलेखनमा समस्या पने देजखएकोले 
यस्िो पररपाटीमा सजधार गनजिपने व्यहोरा र्वगि वषिदेजख औलँयाइाँदै आए िापतन यसमा सजधार भएको छैन। 

18. बजेटभन्दा बढी खचि - आतर्िक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ३५(२) मा  खचि गने वा 
खचिको तनकासा ददने अतधकारीले रकम स्वीकृि बजेटतभर पछि र खचि गनि बााँकी छ भनेमार खचि गनि 
र खचि गनि तनकासा ददनजपने उललेख छ ।यो वषि र्वतभन्न तनकायले तनयमावलीको व्यवस्र्ा र्वपरीि रू.७ 
अबि २१ करोड ९ लाख स्वीकृि बजेटभन्दा बढी खचि हजने गरी खचि लेखेको पाइयो। सोही तनयमावलीको 
तनयम ३८ 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 उललेख भएपतन सो बढी खचिको तनयतमि समेि भएको छैन। त्यस्िै एकल 
खािा कोष प्रणाली लागू ्भएको अवस्र्ामा स्वीकृि बजेटभन्दा बढी तनकासा ददन नतमलनेमा बजेटभन्दा 
बढी तनकासा हजन गएकाले एकल खािा कोष प्रणालीले तनयन्रण कायम गनि सकेको देजखएन। 
यससम्बन्धी केही उदाहरण देहायबमोजजम छन:् 

-रू.हजारमा_ 

ब.उ.जश.नं. उपशीषिकको नाम शजरु बजेट खजद बजेट तनकासा /खचि 
बजेट भन्दा 
बढी खचि 

314040163 जजलला प्रहरी कायािलयहरू 16,866,800 17,288,052 19,566,782 2,278,730 

345010113 जंगी अड्डा (नेपाली सेना) 40,623,800 40,192,419 41,955,385 1,762,966 

314040123 महानगरीय प्रहरी 4,495,600 4,624,366 5,424,453 800,087 

314040143 प्रदेश प्रहरी कायािलयहरू 4,985,300 5,212,555 5,909,837 697,282 

314050133 क्षेरीय सशस्त्र प्रहरी बल कायािलय 12,444,300 12,552,201 13,178,346 626,145 

501081115 मातर्ललो तरशजली (३ए) जलर्वद्यजि आयोजना (६० मे.वा.) 700,000 767,500 1,298,330 530,830 

329030123 रार्िय तनकज न्ज सजरक्षा टोली (नेपाली सेना) 3,189,100 3,165,164 3,351,611 186,447 

र्वतनयोजजि बजेटभन्दा बढी हजने गरी तनकासा ददनज र खचि लेख्नज र्वतनयोजन ऐन र्वपरीि 
देजखएकाले यस्िा कायिबाट आतर्िक अनजशासन कायम नहजने हजाँदा तनयन्रण हजनजपने व्यहोरा गि र्वगि 
वषिदेजख औलँयाउाँदै आएको भएिा पतन पूणिरूपमा कायािन्वयन भएको देजखएन । 
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19. कायिक्रम कायािन्वयन - आतर्िक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ४५ बमोजजम अतधकार प्राप्त 
अतधकारीले सरकारी रकम तनकासा ददाँदा वा खचि गदाि तनयतमििा, तमिव्यर्यिा, कायिदक्षिा, प्रभावकाररिा 
र औजचत्यको दृर्िकोणले सरकारी रकम तनकासा ददने उललेख छ। यसवषि प्रादेजशक िर्ा स्र्ानीय 
सडक सजधार, सासेक राजमागि सजधार, र्हमाली-क्षेर जीर्वकोपाजिन लगायिका ४४ बजेट उपशीषिकमा 
रू.79 अबि ५० करोड ९७ लाख बजेट र्वतनयोजन भएकोमा रकमान्िरबाट र्प घट गरी रू.58 अबि 
६२ करोड ८३ लाख खजद बजेट कायम गरेकोमा उक्त कायिक्रममा खचि भएको देजखएन। अिः 
र्वतनयोजन भएको बजेट रकम लजक्षि कायिक्रम सञ्चालन गरी खचि गनजिपदिछ ।  

20. वषािन्िको खचि÷भ जक्तानी - आतर्िक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ३३ मा आतर्िक वषि समाप्त 
हजनज अगावै आषाढ २५ गिे खािाबन्दी गनजिपने व्यवस्र्ा छ । यो वषि रू.१५ खबि ३२ अबि ९६ करोड 
र्वतनयोजन भई रू.१० खबि ९१ अबि १३ करोड खचि भएकोमा आषाढ मर्हनामा रू.२ खबि १० अबि 
१९ करोड (19.2६ प्रतिशि) खचि भएको छ । खचिमध्ये आषाढ २५ देजख ३१ गिेसम्म रू.१ खबि 
९ अबि ११ करोड (कज ल खचिको १० प्रतिशि) खचि भएको छ । तनयमावलीको व्यवस्र्ा पालना गरी 
आषाढ २५ पतछ खचि/भ जक्तानी गने कायिमा तनयन्रण हजनजपदिछ। 

• र्वकास सहायिा पररचालन 

21. वैदेजशक सहायिा प्रातप्त र पररचालन – आतर्िक वषि २०७६।७७ मा कज ल सरकारी खचिमध्ये रू.१ खबि 
57 अबि 5 करोड (14.3९ प्रतिशि) वैदेजशक सहायिाबाट खचि भएको छ । यस सम्बन्धमा देजखएका 
केही व्यहोराहरू तनम्नानजसार छन:्  

21.1 मन्रालयबाट प्रकाजशि र्वकास सहायिा प्रतिवेदन अनजसार २०७५।७६ मा अमेररकी डलर ९४४ 
तमतलयन ऋण, ४२४ तमतलयन अनजदान र २१० तमतलयन प्रार्वतधक सहायिा समेि अमेररकी डलर १ 
हजार ५७८ तमतलयन प्राप्त भएकोमा २०७६।७७ मा अमेररकी डलर १ हजार ४००.२१ तमतलयन 
ऋण, ३७४.४९ तमतलयन अनजदान र २२८.१ तमतलयन प्रार्वतधक सहायिा समेि अमेररकी डलर २ 
हजार २.८ तमतलयन प्राप्त भएको देजखन्छ। गि वषिभन्दा समग्रमा २६.९२ प्रतिशि बढी वैदेजशक 
सहायिा प्राप्त भए िापतन अनजदानिफि  अमेररकी डलर ४९.५१ तमतलयन कम र ऋणिफि  अमेररकी डलर 
४५६ तमतलयन वरृ्ि भएको देजखन्छ। प्राप्त रकममध्ये अमेररकी डलर ३२९.८ तमतलयन गैरबजेटरी 
प्रणालीबाट खचि भएको छ। यसका अतिररक्त अन्िरािर्िय गैरसरकारी संस्र्ाबाट खचि भएको अमेररकी 
डलर १३१=९८ तमतलयनसमेि गैरबजेटरी प्रणालीबाट खचि भएको छ । समग्रमा प्राप्त र्वकास सहायिा 
रकमको ५३ प्रतिशिमार सङ्घीय सजञ्चि कोषमाफि ि ्पररचालन भएको छ भने ४७ प्रतिशि सहायिा 
सरकारी कोष बार्हरबाट पररचालन भएको अवस्र्ा छ । 

21.2 आतर्िक कायिर्वतध तनयमावली, २०64 को तनयम १७ मा वैदेजशक सहायिाको रकमलाई बजेट िर्ा 
कायिक्रममा समावेश गनजिपने उललेख छ। अन्िरािर्िय र्वकास सहायिा पररचालन नीति, २०७६ मा 
संर्वधानको व्यवस्र्ाअनजसार वैदेजशक सहायिा तलाँदा रार्िय र्हि र प्रार्तमकिालाई आधार बनाउाँदै यसलाई 
पारदशी बनाउने र वैदेजशक सहायिालाई रार्िय बजेट प्रणालीमाफि ि ्पररचालन गनजिपने, सामान्यि सबै 
प्रकारका अन्िरािर्िय र्वकास सहायिा रार्िय बजेट प्रणालीमा समावेश हजने गरी स्वीकार गररने र सबै 
सहायिाहरूको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कायािलयबाट हजने गरी व्यवस्र्ा तमलाइने उललेख छ । 
सरकारी तनकायबाट देहायअनजसार अमेररकी डलर ३२९=८ तमतलयन (कज ल प्राप्त रकमको १६=४६ प्रतिशि) 
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बजेटरी प्रणालीमा समावेश नगरी खचि गरेको देजखन्छ । बजेटमा समावेश भई प्राप्त भएको  र बजेटमा 
समावेश नभएको दाि ृतनकायगि रकम देहायअनजसार छः  

 (डलर हजारमा) 

यस सम्बन्धमा क्रमशः सजधार हजाँदै आए िापतन पूणि रूपमा कायािन्वयन भएको छैन । तनयममा 
भएको व्यवस्र्ा र वैदेजशक सहायिा नीतिअनजसार वैदेजशक सहायिालाई रार्िय बजेट प्रणालीमा समावेश 
गरी खचि गने व्यवस्र्ा गनजिपदिछ । 

21.3 यो वषि स्वास्थ्य क्षेरमा ७१ कायिक्रम सञ्चालन गनि अमेररकी डलर ४१.86 तमतलयन, जशक्षामा ५२ 
कायिक्रम सञ्चालन गनि अमेररकी डलर २७.४५ तमतलयन र अन्य क्षेरमा २१० कायिक्रम सञ्चालन  
गरेको समेि ८६ अन्िरािर्िय गैरसरकारी संस्र्ाले अमेररकी डलर १३१.९८ तमतलयन खचि गरेको 
मन्रालयको र्वकास सहायिा प्रतिवेदनमा उललेख छ । गि वषि १११ अन्िरािर्िय गैरसरकारी संस्र्ाले 
४०२ क्षेरका आयोजनामा अमेररकी डलर २१५.25 तमतलयन खचि गरेकोमा यो वषि ३८.६८ प्रतिशिले 
न्यून रहेको देजखयो । देहायका २१ संस्र्ाबाट अमेररकी डलर 99.29 तमतलयन (कज ल ७५.२३ 
प्रतिशि) र अन्य र्वतभन्न ६५ संस्र्ावाट ३२.68 तमतलयन (२४.77 प्रतिशि) रकम खचि गरेको 
देजखन्छ। 

अन्िरािर्िय गैरसरकारी संस्र्ाको क्षरेगि तनकासा÷ खचि (२०१9।20) 
(अमेररकी डलरमा) 

क्र.सं. प्रार्तमक क्षरे 
आयोजना 
संख्या 

तनकासा/खचि क्रम प्रार्तमक क्षरे 
आयोजना 
संख्या 

तनकासा/खचि 

1 जशक्षा  ५२ 27454902 7 खानेपानी 17 5599676 
2 स्वास्थ्य 71 41855238 8 अन्य सामाजजक 51 18635422 
3 जीवनस्िर 48 14872226 9 वािावरण, र्वज्ञान र प्रर्वतध 18 3361178 
4 भकूम्प पतछको प जनतनिमािण 9 3349588 10 वासस्र्ान 7 1879619 
5 तसाँचाइ  4 94956 11 अन्य 29 क्षेर 29 7536326 
6 कृर्ष 27 7344306  जम्मा 333 आयोजना 131983437 

 

 

 

 

 

 

तस.न. दािा 
बजेटमा 
समावेश 

बजेटमा 
समावेश 
नभएको 

जम्मा तस.न. दािा 
बजेटमा 
समावेश 

बजेटमा 
समावेश 
नभएको 

जम्मा 

१ एडीबी ६०,५५,४३ ५९,११ ६१,१४,५४ १३ नवे ७०,२४ ८८,५२ १,५८,७६ 

२ वलडि बैङ्क ४३,९७,९० २,१५,२२ ४६,१३,१२ १४ अिेतलया ० १,३९,७६ १,३९,७६ 

३ आइएमएफ २१,४०,०० ० २१,४०,०० १५ र्फनलयाण्ड १,२८,१४ १०,९७ १,३९,११ 

४ यजएस एड ५८,१२ ११,९३,५१ १२,५१,६३ १६ गाभी १,१६,९३ ० १,१६,९३ 

५ बेलायि ३,७५,२२ ५,७७,०६ ९,५२,२८ १७ दजक्षण कोररया ० ७४,२६ ७४,२६ 

६ भारि ९,३५,७१ ० ९,३५,७१ १८ आइफ्याड ७०,४७ ० ७०,४७ 

७ चीन ८,९९,७६ ३०,५१ ९,३०,२७ १९ ओएफआईडी ४९,९३ ० ४९,९३ 

८ जापान ६,५५,२२ ७०,९० ७,२६,१२ २० साउदी अरेतबया ३१,११ ० ३१,११ 

९ इयज २,३८,९७ २,५९,४८ ४,९८,४५ २१ ग्लोबल फण्ड ९,४० ० ९,४० 

१० यू.एन. २२,७७ ४,२१,०८ ४,४३,८५ २२ कज वेि २,६७ ० २,६७ 

११ स्वीटजरलयाण्ड ३,४१,५३ २५,८१ ३,६७,३४ २३ एसडीएफ १,३९ ० १,३९ 

१२ जमिनी १,२८,३२ १,३२,५९ २,६०,९१   जम्मा १,६७,२९,२३ ३२,९८,७८ २,००,२८,०१ 
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अन्िरािर्िय गैरसरकारी संस्र्ागि तनकासा÷खचि (२०19।20) 
(अमेररकी डलरमा) 

तस.नं. सस्र्ाको नाम २०७६।७७ मा प्राप्त तस.नं. सस्र्ाको नाम २०७६.७७ मा प्राप्त 

१ सेभ द जचलरेन २,१४,३४,७७३ १२ वाटर एड नेपाल २५,०२,७४९ 

२ वलडि तभजन इन्टरनेसनल १,३६,९८,७५६ १३ क्यार्ोतलक रेतलफ सभीस २१,१५,१६४ 

३ टलान नेपाल ९४,७१,२९८ १४ पोप जलेसन सभीस इन्टरनेसनल २०,२७,८५९ 

४ हेइफर इन्टरनेसनल नेपाल ६२,३२,४०६ १५ स्ट्रोम फाउण्डेसन 1980765 

५ अक्सफाम जीवी ५५,१६,४७७ १६ नेपाल यजर् फाउण्डेसन 1946587 

६ गजड नेवोसि इन्टरनेसनल ५१,५८,३६७ १७ रुम टज ररड 1878701 

७ तनक साइमन्स फाण्डेसन ४७,८९,००३ १८ केर्टके वेलट इन्क 1875625 

८ डेटसच वेलर् ३७,६५,०३३ १९ वन हटि वलड वाइड नेपाल 1871512 
९ इण्टरनेशनल नेपाल फेलोशीप ३५,२०,६०४ २० हेलेन केलर इन्टरनेसनल 1768496 
१० यजनाइटेड तमसन टज नेपाल ३२,५४,४०८ २१ दान चचि  1443836 
११ इपास नेपाल ३०,४२,४११ २२ अन्य ६५ 32688607  

जम्मा 131983437 

उजललजखि रकम सम्बजन्धि संस्र्ाकै संरचनाबाट खचि गने गरेकोले रकम िोर्कएको 
पररयोजनाको काममा मार खचि नभई िी संस्र्ाको स्वदेशी/र्वदेशी कमिचारी, परामशिदािाहरूको िलब, 
भत्ता, सजर्वधा र प्रशासतनक िर्ा अन्य जशरोभार खचि समेिको र्प दार्यत्व पदिछ । 

वैदेजशक सहायिालाई रार्िय बजेट प्रणालीमा लयाई पररचालन गने र्वषयलाई पेररस घोषणा 
परबाट स्वीकार गररसकेको अवस्र्ामा अन्िरािर्िय गैरसरकारी संस्र्ामाफि ि ्सहयोग रकम खचि गनजि 
मनातसब देजखाँदैन। िसर्ि वैदेजशक सहयोग रकम रार्िय बजेट प्रणालीमा समावेश गरी सरकारी 
तनकायमाफि ि ् नै कायािन्वयन गने व्यवस्र्ा तमलाउनजपदिछ । सारै् सो रकमको लेखापरीक्षण 
महालेखापरीक्षकको कायािलयबाट गराउने व्यवस्र्ा तमलाउनजपदिछ । 

22. वैदेजशक सहायिा उपयोग - यो वषि वैदेजशक अनजदान रू.५७ अबि ९९ करोड र वैदेजशक ऋण रू.२ खबि 
९८ अबि ८३ करोडसमेि रू.३ खबि ५६ अबि ८२ करोड प्राप्त हजने अनजमान रहेकोमा अनजदान रू.२३ अबि 
२२ करोड (४०.०४ प्रतिशि) र ऋण रू.१ खबि १८ अबि ९६ करोड (39.81 प्रतिशि) समेि रू.१ खबि 
४२ अबि १८ करोड (39.84 प्रतिशि) प्राप्त भएको छ । यससम्बन्धी अन्य व्यहोरा तनम्नानजसार छन:् 

22.1 यो वषि 32 र्वकास साझेदारबाट अनजदान र १9 र्वकास साझेदारबाट ऋण प्राप्त हजने अनजमान रहेकोमा 
र्वकास साझेदारबाट ४० प्रतिशिभन्दा कम ऋण िर्ा अनजदान प्राप्त भएको छ । यसका केही उदाहरण 
तनम्नानजसार छन:् 

(रू.लाखमा) 

दािा 
ऋणिफि  

दािा 
अनजदानिफि  

बजेट तनकासा प्रातप्त प्रतिशि शजरु बजेट तनकासा प्रातप्त प्रतिशि 
कज वेि कोष  16067 1814 11.29 वलडि बैङ्क ट्रिकोष 13430 2476 18.43 
भारि (एजक्जम बैङ्क) 562152 82360 14.65 भारि 102480 19191 18.72 
ओर्फड 71791 11346 15.80 यजएसएड 3691 762 20.64 
आइफाड 11052 1977 17.88 बेलायि 15103 1112 7.36 
जमिनी (के.एफ.डब्लज) 2000 559 27.98 यजतनसेफ 6804 1807 26.56 
जापान  52350 16715 31.93 आइतडए 58515 17936 30.65 
एडीबी 774614 284502 36.73 एमसीसी यूएसए 60319 3012 4.99 
साउदी कोष 35530 3552 10.00 यजएन जीइएफ 2921 68 2.33 
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अनजदान प्राप्त हजने अनजमान गरेको मध्ये यूएनडीपी, चीन र जापान केआरटू गरी ३ दाि ृतनकायबाट 
रू.4 अबि ७८ करोड ८ लाख प्राप्त नभएको, ६ दाि ृतनकायबाट रू.८ अबि २२ करोड ८ लाख प्राप्त 
गने अनजमान गरेकोमा रू.४५ करोड ३५ लाख (5.51 प्रतिशि) प्राप्त भएको, एआईआईबी र साउदी 
कोषबाट रू.५ अबि 5 करोड 30 लाख ऋण प्राप्त गने अनजमान गरेकोमा रू.36 करोड 94 लाख 
(7.31 प्रतिशि) प्राप्त भएको देजखन्छ। जापान सरकारबाट रू.१ अबि ७५ करोड अनजदान प्राप्त हजने 
अनजमान गरेकोमा रू.१ अबि ८४ करोड ५७ लाख (१०५.४७ प्रतिशि) प्राप्त भएको छ। दाि ृ
तनकायसाँग समन्वय गरी सम्झौिा भएको अनजदान िर्ा ऋण प्रातप्त गनि र्प प्रयास गनजिपदिछ । 

22.2 महालेखा तनयन्रक कायािलयबाट प्राप्त र्ववरणअनजसार यो वषि प्रधानमन्री िर्ा मजन्रपररषद्को कायािलयले 
0.80 प्रतिशि, अर्ि मन्रालयले 9.04 प्रतिशि, रार्िय पजनतनिमािण प्रातधकरणले 9.54 प्रतिशि उद्योग, 

वाजणज्य िर्ा आपूतिि मन्रालयले 10.61 प्रतिशि, प्रदेश सरकारका तनकायले 23.66 प्रतिशि मार 
अनजदान उपयोग गरेका छन ्। अर्ि मन्रालयको र्वर्वधिफि  रू.16 करोड ३३ लाख र भतूम व्यवस्र्ा 
सहकारी िर्ा गररबी तनवारण मन्रालयले रू.४ करोड ७४ लाखसमेि रू.21 करोड ७ लाख अनजदान 
प्राप्त गने अनजमान रहेकोमा प्राप्त भएको देजखएन । 

22.3 महालेखा तनयन्रक कायािलयबाट प्राप्त र्ववरणअनजसार यो वषि ऊजाि, जलस्रोि िर्ा तसाँचाइ मन्रालयले 
7.33 प्रतिशि, रार्िय पजनतनिमािण प्रातधकरणले 22.11 प्रतिशि, गहृ मन्रालयले 24.80 प्रतिशि, 
संघीय मातमला िर्ा सामान्य प्रशासन मन्रालयले 26.79 प्रतिशि र खानेपानी मन्रालयले 32.23 
प्रतिशि ऋण उपयोग गरेका छन ्। अर्ि मन्रालयको र्वर्वधिफि  रू.११ अबि 89 करोड 65 लाख, 
िम रोजगार िर्ा सामाजजक सजरक्षा मन्रालयले रू.2 अबि ६२ करोड र संस्कृति, पयिटन िर्ा नागररक 
उड्डयन मन्रालयले रू.२५ करोडसमेि रू.१४ अबि 76 करोड 65 लाख ऋण सहायिा प्राप्त गने 
उललेख भएकोमा प्राप्त गरेको देजखएन। 

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 ददनजपने देजखन्छ । 

22.4 आतर्िक कायिर्वतध िर्ा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा २४(२) मा उपलब्ध सरकारी रकम 
खचि गदाि साधन स्रोिको उच्चिम प्रतिफल प्राप्त हजने र प्राप्त प्रतिफलको उजचि गजणस्िर कायम हजने गरी 
तमिव्ययी िररकाले खचि गनजिपने व्यवस्र्ा छ । ऋण प्रातप्त र उपयोगिफि  २०७२।73 मा रू.४३ अबि 
७७ करोड प्राप्त भएकोमा रू.३३ अबि २२ करोड, २०७३।७४ मा  रू.५८ अबि १ करोड प्राप्त 
भएकोमा रू.३४ अबि २८ करोड, 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। यसरी वैदेजशक ऋणको पूणि उपयोग नभएकोले ऋण लागि मार बढ्न गएको 
छ।  

22.5 यसवषि नेपाल सरकारले एतसयाली र्वकास बैङ्क, र्वश्व बैङ्क, िर्ा आईएमएफसाँग २०७७ जेष्ठ र आषाढमा 
४ ऋण सम्झौिा गरी रू.७८ अबि २४ करोड ७८ लाख ऋण प्राप्त गरेको छ। उक्त रकम सजञ्चि 
कोषमा जम्मा नगरी बेग्लै ऋण खािामा राखेको र खचि भए बमोजजम सजञ्चि कोषमा जम्मा गरी ऋण 
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पररचालन गने गरेको देजखयो । सो रकममध्ये रू.२२ अबि ४२ करोड ४९ लाख खचि भई रू.५५ 
अबि ८२ करोड २९ लाख मौज्दाि रहेको छ। सो रकम प्राप्त हजनासारै् ऋण कायम गरेकोमा 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 । यसरी वषािन्िमा पूणि उपयोग नहजने गरी ऋण प्राप्त गरेबाट उक्त ऋणमा सेवाशजलक एवम ्
ब्याजबापि मातसक कररब रू.४ करोड ६५ लाख अनावश्यक रूपले ब्ययभार परेको अवस्र्ा छ । 
नेपाल सरकारलाई प्राप्त हजने सबै रकम सजञ्चि कोषमा जम्मा हजने व्यवस्र्ा तमलाउनजपदिछ ।  

23. प्रार्वतधक िर्ा अन्य सहायिा - आतर्िक कायिर्वतध िर्ा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा 
२९(१) अनजसार वैदेजशक सहायिासम्बन्धी र्ववरण केन्द्रीय र्वत्तीय र्ववरणमा समावेश गरी लेखापरीक्षण 
गराउनजपने व्यवस्र्ा छ । बजेट वक्तव्य सार् संसदमा पेस भएको प्रार्वतधक िर्ा अन्य सहायिासम्बन्धी 
र्ववरणमा संघीय सरकारका १८ मन्रालय÷तनकायअन्िगिि १३७ सम्झौिामा यो वषि रू.१ खबि ८९ 
अबि ४० करोड २१ लाख प्रार्वतधक सहायिा प्राप्त हजने उललेख छ । उक्त सहायिा रकममध्येबाट 
खचिको र्ववरण प्राप्त भएन । सारै् यस्िो रकमको लेखापरीक्षणसमेि गराएको छैन। सबै वैदेजशक 
सहायिा र्वत्तीय र्ववरणमा समावेश गरी लेखापरीक्षण गराउनजपदिछ । 

• साविजतनक संस्र्ान व्यवस्र्ापन 

24. साविजतनक संस्र्ानको अवस्र्ा - नेपालमा सञ्चातलि साविजतनक संस्र्ानमध्ये ३० संस्र्ान र्वतभन्न वषिमा 
र्वतनवेश भएका िर्ा 44 संस्र्ान अजस्ित्वमा रहेका छन ्। अजस्ित्वमा रहेका मध्ये ३८ संस्र्ान 
सञ्चालनमा रहेका छन ्। यससम्बन्धी व्यहोरा तनम्नानजसार छन:् 

24.1 नेपालमा हालसम्म र्वतनवेश भएका मध्ये १२ संस्र्ान खारेज गरेकोमा एक संस्र्ान (कृर्ष च जन उद्योग 
तलतमटेड) को मार कम्पनी रजजिारको कायािलयबाट कानजनी रूपमा खारेजी प्रर्क्रया सम्पन्न भएको छ। 
खारेज भएका संस्र्ानको कानजनी रूपमै खारेजी प्रर्क्रया सम्पन्न गनजिपदिछ । 

24.2 तनजीकरण भएका १८ संस्र्ानमध्ये हाल १२ सञ्चालनमा रहेका छन ्भने भकृज टी कागज कारखाना, हररतसर्ि 
इाँट्टा िर्ा टायल कारखाना, बााँसबारी छाला जजत्ता कारखाना, कााँचो छाला सङ्कलन िर्ा तबक्री कम्पनी, बालाजज 
कपडा उद्योग र र्वराटनगर जजट तमलस सञ्चालनमा रहेका छैनन ्। हररतसर्ि इाँट्टा िर्ा टायल कारखानाको 
जग्गा जतमनसमेि टलर्टङ गरी तबक्री गरेको अवस्र्ा छ। तनजीकरण सम्झौिा िर्ा प्रस्िावनाअनजसार 
उद्योगहरू सञ्चालन नभएकोमा सम्बजन्धि तनकाय र मन्रालयबाट कानजनी कारबाही गरेको देजखएन। यस 
सम्बन्धमा र्वगि वषिको प्रतिवेदनमा समेि उललेख गररएकोमा सजधार गरेको देजखएन ।   

24.3 साविजतनक संस्र्ानमध्ये 13 ले मार २०७८ जेष्ठ मसान्िसम्म २०७6।७7 सम्मको लेखापरीक्षण 
गराएका छन ्भने 25 संस्र्ानले 2076।77 को लेखापरीक्षण नगराएको,  नेपाल पयिटन बोडिले 
2076।77 समेि ३ वषिको, र्वशाल बजार कम्पनी तलतमटेडले ४ वषिको िर्ा रार्िय बीमा संस्र्ान 
र रार्िय बीमा कम्पनी तलतमटेडले र्वगि ९ वषिको लेखापरीक्षण गराएका छैनन ् । समयमा नै 
लेखापरीक्षण नगराउने संस्र्ाका जजम्मेवार पदातधकारीलाई कानजनबमोजजम कारबाही गनजिपदिछ । 
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25. तनजीकरण भएका संस्र्ानको जस्र्ति -  तनजीकरण भएका ३० संस्र्ानमध्ये  १२ खारेजी भएको, ६ 
बन्द अवस्र्ामा रहेको र सञ्चातलि १२ मध्ये ९ नाफामा र ३ घाटामा सञ्चालन रहेका छन ्। सञ्चातलि 
१२ संस्र्ानको जस्र्ति तनम्न रहेको छ: 

तस.नं. साविजतनक संस्र्ानको नाम तनजीकरण तमति र्वतध िररका र्वद्यमान अवस्र्ा 
१ रघजपति जजट तमलस २०५३।४।३० शेयर तबक्री नाफामा सञ्चालन 

२ र्वराटनगर जजट तमलस २०५३।९।0४ व्यवस्र्ापन करार घाटामा सञ्चालन 

३ बजटवल पावर कम्पनी २०५९।९।१९ शेयर तबक्री नाफामा सञ्चालन 

४ नेपाल रोजजन एण्ड टपेन्टाइन तल. २०६३।१।२९ सम्पजत्त तबक्री र भाडा घाटामा सञ्चालन  

५ लजजम्बनी जचनी कारखाना २०६२।९।२४ सम्पजत्त तबक्री र भाडा घाटामा सञ्चालन  

६ नेपाल बैङ्क तल. २०६३।६।२१ शेयर तबक्री नाफामा सञ्चालन 

७ नेपाल तबटजतमन िर्ा  ब्यारेल उद्योग २०५१।३।0७ शेयर तबक्री नाफामा सञ्चालन 

८ नेपाल दूरसञ्चार कं.तल. २०६४।९।0६ शेयर तबक्री नाफामा सञ्चालन 

९ नेपाल ढलौट उद्योग तल. २०५२।१२।१२ शेयर तबक्री  नाफामा सञ्चालन 

१० नेपाल लयूब आयल २०५१।२।२२ शेयर तबक्री  नाफामा सञ्चालन 

११ भक्तपजर इाँटा टायल कारखाना तल. २०६०।९।२२ सम्पजत्त तबक्री र भाडा नाफामा सञ्चालन  

१२ नेपाल जचया र्वकास तनगम २०५७।३।१४ शेयर तबक्री नाफामा सञ्चालन 

25.1 रघजपति जजट तमलस र नेपाल जचया र्वकास तनगमको जग्गा स्र्ानीयद्वारा अतिक्रमण बढ्दै गएको, नेपाल 
सरकारबाट सम्झौिा बमोजजम जग्गा हस्िान्िरण नभएकोले जग्गासम्बन्धी र्ववाद रहेकोमा अर्ि मन्रालय 
तनजीकरण एकाई, स्र्ानीय सरकार र समजदायबीच उजचि समन्वय गरी समाधान गनजिपदिछ। 

25.2 रघजपति जजट तमलस, र्वराटनगर जजट तमलस, लजजम्बनी जचनी तमलस, नेपाल रोजजन एण्ड टपेन्टाइन तलतमटेड 
र भक्तपजर इाँटा टायल कारखानाले नेपाल सरकारलाई बजझाउनजपने भाखा नाघेको सााँवा र ब्याज क्रमशः 
रू.२३ करोड ३८ लाख ७० हजार, रू.३५ करोड ३९ लाख ६४ हजार, रू.८८ लाख, रू.८३ लाख 
७ हजार र रू.४४ करोड ६६ लाख १८ हजारसमेि रू.१ अबि ५ करोड १५ लाख ५९ हजार रहेको 
देजखाँदा सम्झौिामा भएको व्यवस्र्ाअनजसार असजल गनिपदिछ ।  

25.3 नेपाल ढलौट उद्योग तलतमटेड र भक्तपजर इाँटा टायल कारखाना तलतमटेडले अतधकिम ४५ प्रतिशिसम्म 
शेयर सविसाधरणलाई तबक्री गने सम्झौिामा उललेख भए पतन कायािन्वयन भएको छैन ।  

25.4 नेपाल (ददव्य) रोजजन एण्ड टपेन्टाइन तलतमटेडको वन क्षेर िर्ा कच्चा पदार्ि हस्िान्िरणसम्बन्धी र 
नेपाल लयजब आयलको सम्झौिाबमोजजम जग्गा हस्िान्िरण नभएको सम्बन्धी र्ववाददि र्वषयहरूको टजङ्गो 
लगाउनजपदिछ। 

25.5 र्वराटनगर जजट तमल, नेपाल रोजजन एण्ड टपेन्टाइन तलतमटेड र लजजम्बनी जचनी कारखाना घाटामा 
सञ्चालन भएको देजखन्छ। िी संस्र्ालाई नाफामा लयाउन उपयजक्त रणनीति िजजिमा गरी कायािन्वयन 
गनजिपदिछ । 

25.6 र्वराटनगर जजट तमलस, नेपाल तबटजतमन िर्ा ब्यारेल उद्योग, नेपाल ढलौट उद्योग तलतमटेड, नेपाल लयूब 
आयल र नेपाल जचया र्वकास तनगमले नेपाल र्वत्तीय प्रतिवेदनमान (एनएफआरएस) लागू गरेको 
नदेजखएकोले लागू गनजिपदिछ ।  
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यसैगरी तनजीकरण गररएका १२ संस्र्ानले तनजीकरण सम्झौिा िर्ा व्यावसार्यक योजनामा 
उललेख भएका मध्ये ४५ प्रतिशि र्वषयको मार पालना एवं कायािन्वयन गरेकोले पूणि पालना गने 
व्यवस्र्ा गनजिपदिछ। 

26. शेयर लगानी प्रतिफल - महालेखा तनयन्रक कायािलयबाट प्राप्त र्ववरणअनजसार नेपाल सरकारले गि 
वषिसम्म र्वतभन्न ११३ संस्र्ामा रू.२ खबि 9६ अबि 92 करोड शेयर लगानी गरेकोमा यो वषि र्प 
रू.12 अबि 72 करोड र बोनस शेयर प्राप्त र समायोजनबाट रू.6 अबि 6 करोड र्प भई यो वषिसम्म 
रू.3 खबि 15 अबि 70 करोड शेयर लगानी भएको देजखन्छ ।  

 शेयर लगानीबाट नेपाल सरकारलाई यो वषि नेपाल राि बैङ्कले रू.९ अबि ९६ लाख, नेपाल 
टेतलकमले रू.६ अबि १७ करोड ७७ लाख, नेपाल आयल तनगमले रू.4 अबि 15 करोड 47 लाख, 
कृर्ष र्वकास वैङ्क तलतमटेडले रू.1 अबि ४२ करोड ९५ लाख र अन्य ११ संस्र्ाले रू.2 अबि 69 
करोड 26 लाख समेि १५ संस्र्ाले रू.23 अबि ४६ करोड ४१ लाख नगद लाभाशं र नेपाल बैङ्क 
तलतमटेडले रू.75 लाख ६ हजारको बोनस शेयर उपलब्ध गराएको देजखन्छ। यस वषि गि वषिभन्दा 
१४.85 प्रतिशि बढी लाभांश प्राप्त भएको देजखन्छ। िी बाहेक 98 संस्र्ामा गरेको लगानी रू.1 खबि 
93 अबि 7 करोडबाट यो वषि कज नै प्रतिफल प्राप्त गरेको नदेजखाँदा संस्र्ा सञ्चालन िर्ा व्यवस्र्ापनमा 
दक्षिा लयाउनजपने देजखन्छ। 

27. शेयर स्वातमत्व - नेपाल सरकार, सालट टे्रतडङ कपोरेसन तलतमटेड र जापान सरकारबीच भएको तरपक्षीय 
सम्झौिा बमोजजम तनमािण भएको भवन र सरकारको स्वातमत्वमा रहेको जग्गाको स्वातमत्व समेिको 
मूलयाङ्कन गरी 2075।3।31 सम्म कायम रहेको नून भण्डारण गोदामको खजद परल मूलय रू.५८ 
करोड १७ लाख ९ हजार रहेकोमा उक्त मूलय बराबरको नेपाल सरकारको नाममा शेयर कायम 
हजनजपदिछ । सारै् र्वराटनगर जजट तमलमा नेपाल सरकारको शेयर लगानी रू.७२ करोड ४८ लाख र 
ऋण लगानी रू.१ अबि १७ करोड ४६ लाख रहेको देजखन्छ । सञ्चालक सतमतिले शेयर संरचना 
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 
बदलन सजझाव ददएकोमा सजझावअनजसार नेपाल सरकारको लगानी पजाँजीकरण गरी शेयर संरचना पररवििन 
गररनजपदिछ । शेयर संरचना पररवििन गनजिपदिछ भनी गि वषिको प्रतिवेदनमा समेि औलँयाएकोमा हालसम्म 
जस्र्ति यर्ावि ्रहेको छ ।  

28. बक्यौिा असजली - तनजीकरण सतमतिले तनजीकरण भैसकेका ३० संस्र्ाले र अन्य संस्र्ाबाट प्राप्त गनजिपने 
रकमको र्कस्िा, ब्याज िर्ा हजािनाको अतभलेख राखी आतर्िक र्ववरणमा समावेश गनजिपनेमा अतभलेख 
राखेको िर्ा आतर्िक र्ववरणमा समावेश गरेको देजखएन। अतभलेख राखी आतर्िक र्ववरणमा समावेश 
गनजिपने व्यहोरा  र्वगि वषिदेजख औलँयाइाँदै आए िापतन जस्र्ति यर्ावि ्छ। यस्िो अवस्र्ामा असजल गनि 
बााँकी बक्यौिा रकमको यर्ार्ििा यर्कन हजन सक्ने देजखएन। मन्रालयबाट प्राप्त र्ववरणअनजसार देहायका 
संस्र्ानबाट रू.५४ करोड ११ लाख ८२ हजार प्राप्त हजनजपने उललेख छ । उक्त रकम असजल गनजिपदिछ । 
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-रू.हजारमा_ 

 
 

• साविजतनक ऋण व्यवस्र्ापन 

29. साविजतनक ऋण - महालेखा तनयन्रक कायािलयबाट प्राप्त ऋण र्हसाब र्ववरणमा २०७७ अषाढ मसान्िमा 
नेपाल सरकारले तिनि बााँकी कज ल ऋण रू.१४ खबि १९ अबि 87 करोड रहेको मध्ये बाह्य ऋण रू.८ 
खबि 6 अबि 14 करोड (५६=७7 प्रतिशि) र आन्िररक ऋण रू.६ खबि १३ अबि 73 करोड (४३=२3 
प्रतिशि) रहेको छ। ऋण दार्यत्व गि वषिको िजलनामा ३५.53 प्रतिशिले वरृ्ि भई रू.३ खबि ७2 
अबि 29 करोड पजगेको छ। जजन कज ल गाहिस्थ्य उत्पादनको िजलनामा ३७=७ प्रतिशि रहेको छ भने 
२०७४।७५ मा ३०.१ र २०७५।७६ मा ३०=३ प्रतिशि रहेको देजखन्छ ।उक्त बााँकी ऋण रकममा 
वषािन्िको र्वतनमय दरमा भएको नोक्सानीको कारण र्प गरेको रू.76 अबि 38 करोडसमेि समावेश छ ।  

30. सााँवा ब्याज भ जक्तानी अवस्र्ा - महालेखा तनयन्रक कायािलयबाट प्राप्त २०७६।७७ को ऋण दार्यत्वको 
वार्षिक प्रतिवेदनअनजसार यो वषि नेपाल सरकारले भ जक्तानी गरेको सााँवा िर्ा ब्याजको समर्िगि जस्र्ति 
देहायअनजसार छ: 

         (रू.लाखमा)   

ऋणको र्कतसम 

२०७४।७५ सााँवा 
ब्याज भ जक्तानी 

२०७५।७६ सााँवा 
ब्याज भ जक्तानी 

२०७६।७७ 

गि वषिको ि जलनाम 
वरृ्ि प्रतिशि 

सााँवा भ जक्तानी ब्याज भ जक्तानी जम्मा भ जक्तानी  

cfGtl/s ४८४७१५ ५०५२१५ 208225  339771 ५४७९९६ ८.४६ 
वैदेजशक २२४४९५ २४५४४१ 52377 235604 २८७९८१ १७.३३ 

hDdf ७०९२१० ७५०६५६ 260602 575375 ८३५९७७ ११.३६ 

सााँवा ब्याज भ जक्तानी गनजिपने रकम प्रत्येक वषि वरृ्ि हजाँदै गएको देजखन्छ । यो वषि भ जक्तानी 
गरेको सााँवा ब्याज रकम यस वषिको कज ल खचिको 7.66 प्रतिशि र पजाँजीगि खचिको 44.21 प्रतिशि 
रहेको छ । सारै् असजली भएको कज ल राजस्वको 9.94 प्रतिशि रहेको छ  ।  

31. ऋण लगानी - महालेखा तनयन्रक कायािलयबाट प्राप्त र्ववरणअनजसार ६२ तनकायमा नेपाल सरकारको 
स्रोिबाट गि वषिसम्म रू.१ खबि 2 अबि ९5 करोड 98 लाख लगानी भएकोमा यो वषि लगानी र्फिाि 
रू.17 करोड र समायोजन भएको रू.15 अबि ३६ करोड ४६ लाखसमेि यो वषिसम्म रू.१ खबि 18 

तस.नं. संस्र्ाको नाम बक्यौिा रकम असजली रकम असजली गनि बााँकी रकम 
१ हररतसर्ि इाँटा टायल ५४५००.०० ० ५४५००.०० 
२ कााँचो छाला प्रशोधन िर्ा सङ्कलन केन्द्र २९२३.०० ० २९२३.०० 
३ बालाजज कपडा उद्योग १९३८५.०० ० १९३८५.०० 
४ भकृज टी कागज कारखाना तलतमटेड ४१५०८.०० ० ४१५०८.०० 
५ िी रघजपति जजट तमलस २०६७५७.०० ० २०६७५७.०० 
६ र्वराटनगर जजट तमलस ६०३०.०० ० ६०३०.०० 
७ नेपाल जचया र्वकास तनगम  तलतमटेड १४२७६६.०० ० १४२७६६.०० 
८ नेपाल रोजजन एण्ड टपेन्टाईन  तलतमटेड ६०२४०.०० ० ६०२४०.०० 
९ भक्तपजर इाँटा कारखाना ३२०२.०० ० ३२०२.०० 
१० कृर्ष औजार कारखाना ३७२५.०० ० ३७२५.०० 
११ अन्य ४ संस्र्ा १४६.०० ० १४६.०० 
 जम्मा ५४११८२.०० ० ५४११८२.०० 



अर्ि मन्रालय 

 65    महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ 

अबि 1५ करोड 44 लाख  लगानी भएको छ ।वैदेजशक स्रोिबाट गि वषिसम्म ४१ तनकायमा रू.१ 
खबि 49 अबि 41 करोड 14 लाख लगानी भएकोमा यो वषि लगानी र्फिाि र समायोजन भएको रू.2 
अबि 98 करोड र यो वषि र्प लगानी भएको रू.३2 अबि 57 करोड 32 लाखसमेि रू.१ खबि 7९ 
अबि 46 लाख रहेको  छ। समग्रमा २०७७ आषाढ मसान्िसम्म कज ल रू.२ खबि 97 अबि 15 करोड 
90 लाख ऋण लगानी भएको छ । 

  संस्र्ानमा लगानी भएको रकमबाट गि वषिसम्मको प्राप्त हजनजपने ब्याज रू.37 अबि 47 करोड 
84 लाखमध्ये रू.5 अबि 41 करोड 93 लाख (14.45 प्रतिशि) प्राप्त भई रू.३2 अबि ५ करोड 
91 लाख बााँकी रहेकोमा यो वषिको र्पसमेि रू.53 अबि 13 करोड 44 लाख ब्याज प्राप्त हजनजपने 
देजखन्छ । प्राप्त हजनजपने ब्याजमा गि वषिको िजलनामा 41.77 प्रतिशिले वरृ्ि भएको छ ।   

32. सञ्चालनमा नरहेका संस्र्ामा ऋण लगानी - ऋण लगानी गदाि तनजिि आतर्िक िर्ा सामाजजक उदे्दश्य 
हातसल गनि, उत्पादनमा वरृ्ि गने, रोजगारी सजृना गने जस्िा क्षरेमा लगानी गनजिपदिछ। यो वषि 
सञ्चालनमा नरहेको नेपाल ओररयण्ट एण्ड म्याग्नेसाइटमा रू.८० लाख र गोरखकाली रबर उद्योगमा 
रू.३४ करोडसमेि रू.३४ करोड ८० लाख लगानी गरेको छ। साविजतनक संस्र्ानले आफ्नो 
आम्दानीबाट प्रशासतनक खचि ब्यहोनजिपनेमा यस्िा संस्र्ानमा ऋण लगानी  गदाि नेपाल सरकारको सजञ्चि 
कोषमा र्प व्ययभार परेको देजखन्छ । अिः साविजतनक सस्र्ानलाई प्रशासतनक खचि व्यहोने गरी ऋण 
लगानी गने कायि बन्द गनजिपदिछ । 

• अनजदान उपयोग 

33. पशजधन, ऋण बीमा अनजदान - आतर्िक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ४१(३) अनजसार र्वशेष 
प्रकारका पटके कायिक्रम िर्ा आयोजना सञ्चालनार्ि कज नै संस्र्ालाई अनजदान ददाँदा तनकासा ददएको 
रकमबाट भएको प्रगति र्ववरण तलई जजन कामको लातग रकम ददइएको हो सो काममा खचि गरेको र 
लेखापरीक्षण गराएको सम्बन्धमा अनजगमन, मूलयाङ्कन गनजिपने व्यवस्र्ा छ । मन्रालयबाट पशज बीमा 
कायिक्रमका लातग कृर्ष र्वकास बैङ्कलाई रू.६ करोड ४४ लाख र साना र्कसान र्वकास बैङ्कलाई रू.9 
करोड ५० लाख िर्ा पशजधन िर्ा कजाि सजरक्षण कायिक्रमका लातग तनक्षेप िर्ा कजाि सजरक्षण तनगमलाई 
रू.४१ करोड ६६ लाख ११ हजारसमेि रू.57 करोड ६० लाख ११ हजार अनजदान उपलब्ध गराएको 
छ। मन्रालयले खचिको अनजगमन एवं मूलयाङ्कन गरी र्ववरण ियार गरेको छैन । मन्रालयले उक्त 
अनजदानको अनजगमन एवं मूलयाङ्कन गरी अनजदान उपयोगको सजतनजिि गनजिपदिछ । 

34. शीिघर िर्ा खाद्यान्न भण्डार - शीिघर िर्ा खाद्यान्न भण्डार घर स्र्ापना कायिक्रमका लातग ब्याज 
अनजदान मापदण्ड, २०७३ मा शीिघर िर्ा खाद्यान्न भण्डारण घर स्र्ापनाका लातग भौतिक पूवािधारहरूको 
तनमािण, मेतसनरी उपकरण खररद र जडान गनि आवश्यक रकमसर्हिको प्रस्िावका आधारमा ऋण प्राप्त 
गनि सक्ने र यसरी प्राप्त ऋणको शिप्रतिशि ब्याज ५ वषिसम्मको लातग नेपाल सरकारबाट सम्बजन्धि 
र्वत्तीय संस्र्ालाई अनजदान ददने व्यवस्र्ा छ । यसरी ददने अनजदान नेपाल राि बैङ्कमाफि ि ्सम्बजन्धि 
र्वत्तीय संस्र्ालाई उपलब्ध गराउने व्यवस्र्ाअनजसार यो वषि तनजी प्रकृतिका ११ शीिघर िर्ा खाद्यान्न 
भण्डारलाई रू.१० करोड ४९ लाख ४१ हजार ब्याज अनजदान ददएको छ। उजललजखि शीि िर्ा खाद्य 
भण्डारहरूको सञ्चालनको अवस्र्ा र ऋण अनजदान तलएको रकम सोही प्रयोजनमा उपयोग गरेको 
सजतनजिििा गनि मन्रालयबाट अनजगमन, मूलयाङ्कन हजनजपदिछ ।  
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35. कृर्ष कजािमा ब्याज अनजदान - सहजतलयिपूणि कजािका लातग ब्याज अनजदानसम्बन्धी एकीकृि कायिर्वतध, 

२०७३ मा व्यवसायीहरूलाई नेपाल सरकारले कृर्ष कजािमा ५ प्रतिशि, मर्हला उद्यमशीलिाका लातग 
६ प्रतिशि िर्ा पााँच करोडभन्दा मातर्को व्यावसार्यक कृर्ष िर्ा पशजपन्छी कजािमा २ प्रतिशि ब्याज 
अनजदान उपलब्ध गराउने उललेख छ । नेपाल राि बैङ्कबाट प्राप्त िथ्याङ्क अनजसार ब्याज अनजदान प्राप्त 
गने लाभग्राहीको संख्या २०७४।७५ मा ८ हजार ९३० र २०७५।७६ मा १७ हजार ७३० 
रहेकोमा 2076।77 मा २४ हजार ७६३ पजगेको छ । नेपाल सरकारले नेपाल राि बैङ्कमाफि ि ्
उपलब्ध गराएको ब्याज अनजदान गि वषिसम्मको रू.१ अबि २५ करोड ५ लाख िर्ा यस वषि र्प 
भएको रू.१ अबिसमेि रू.२ अबि २५ करोड ५ लाख पजगेको छ। मन्रालयले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा 
व्यावसार्यक कृर्ष िर्ा पशजपन्छी कजािको सीमा रू.१० करोडबाट घटाउनजपने, एक पटक सहजर्हयिपूणि 
कजाि उपभोग गररसकेको ऋणीले पजनः अको बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ाबाट सहजतलयिपूणि कजाि तलन नपाउने 
व्यवस्र्ा गनजिपने, स्वाप भएको कजािमा ब्याज अनजदान नपाउने व्यवस्र्ा गनजिपने, सहजतलयिपूणि कजाि उपभोग 
गरी रहेका ऋणीलाई कजाि सीमा र्प गदाि सीमा र्प भएको समय पिाि ्कायिर्वतधबमोजजमका कज नै 

पतन अनजदान सजर्वधा उपलब्ध नहजने ब्यवस्र्ा गनजिपने लगायिका व्यहोरा औलँयाइएको छ । प्रतिवेदनमा 
उजललजखि व्यहोरा कायािन्वयन हजनजपदिछ। 

महालेखा तनयन्रक कायािलय 

    संघीय सजञ्चिकोष 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 िर्ा संघ, प्रदेश र स्र्ानीय िहका सरकारको स्वीकृि र्वत्तीय र्ववरण ियार गराउने तनकायको रूपमा  
२००८ सालमा स्र्ापना भई कोष िर्ा लेखा तनयन्रक कायािलयमाफि ि कायि गदै आएको छ । 

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

(रू.लाखमा) 
र्ववरण आ.व.२०७६।७७ आ.व. २०७५।७६ प्रतिशि 

प्रातप्त  

१ राजस्व िर्ा अनजदानः - 7828092 - 7729955 1.27 
-क_ राजस्व 7530640 - 7434113 - 1.30 
-ख_  अनजदान 297452 - 295842 - 0.54 
२ र्वत्तीय व्यवस्र्ा  3225716  2293504 40.65 
ऋण लगानी र्फिाि 17,882 - 30,661 - -41.68 
वैदेजशक ऋण प्रातप्त 1,272,979 - 1,299,023 - -2.00 
आन्िररक ऋण 1,934,855 - 963,820 - 100.75 
३ अन्य प्राप्त - - 6 6 0.00 
जम्मा - 11053808 - 10023465 10.28 

भ जक्तानी  
१ चालज वषिको भ जक्तानी - 9,732,336 - 9579801 1.59 
-क_ सजञ्चि कोष मातर् व्ययभार हजने चालजखचि 262128 - 208,720 - 25.59 
-ख_ र्वतनयोजन ऐनद्वारा भएको चालज िर्ा पूजीगि खचि 9470208 - 9,371,081 - 1.06 
२ र्वत्तीय व्यवस्र्ाअन्िगिि खचि - 1,179,01७ - 1524770 -22.68 
-क_ सजञ्चि कोष मातर् व्ययभार हजने खचि ऋण भ जक्तानी 575375 - 543,520 - 5.86 
-ख_ र्वतनयोजन ऐनद्वारा भएको खचि ऋण िर्ा शेयर लगानी 603642 - 981,250 - -38.48 
जम्मा खचि - 10,911,353 - 11104571 -1.74 
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र्ववरण आ.व.२०७६।७७ आ.व. २०७५।७६ प्रतिशि 

३ चेक साट्न बााँकीको र्ववरण - -985 - -1354 -27.27 
रार्िय वाजणज्य बैङ्क नेपालगञ्जले कम शोधभनाि माग गरी फरक 
परेको रकम 

- -3 
- - - 

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

- 10,910,365 
- 

11103217 -1.74 

५ नगदमा पररवििन +/- - 143,443 - -1079753 -113.28 
आतर्िक वषिको शजरुको मौज्दाि - -2,310,399 - -1230647 87.74 
आतर्िक वषिको अन्त्यको मौज्दाि - -2,166,956 - -2310399 -6.21 
६ सजञ्चि कोषको मौज्दाि - - - - - 
७ कायि सञ्चालन कोष, धरौटी लगायिका र्वतभन्न खािामा नेपाल 
सरकारका नाममा रहेको मौज्दाि रकमका आधारमा गररएको 
खजद खचि 

- 2,166,956 
- 

2310399 -6.21 

८ कायि सञ्चालन कोष, धरौटी लगायिका र्वतभन्न खािामा 
तिनजिपने दार्यत्व 

- -2,166,956 
- 

-2310399 -6.21 

36.1 सरकारी कारोबारको लेखा दोहोरो लेखाप्रणालीको तसिान्िबमोजजम नगद आधारमा राजखने कानजनी 
व्यवस्र्ा रहेको जस्र्तिमा पतन संघीय सजञ्चि कोषको वार्षिक मौज्दाि ऋणात्मक देजखएको छ। गि 
वषिसम्म रू.२ खबि ३१ अबि ३ करोड ९९ लाख ऋणात्मक रकम रहेकोमा यो वषि रू.14 अबि ३४ 
करोड ४३ लाख बचिको कारणबाट रू.२ खबि १६ अबि ६९ करोड ५६ लाख पजगेको छ। र्वगिमा 
व्यय अनजमानको र्ववरणमा उजललजखि स्रोिहरूबाट अनजमान अनजसार प्राप्त हजन नसकेको र बढी खचि भने 
हजन गई न्यून हजन गएको, नगद रकम नेपाल सरकारका नाममा रहेको कायिसञ्चालन कोष, धरौटी, 
वैदेजशक अनजदान, ऋण खािालगायिका र्वतभन्न खािाको मौज्दाि रकमबाट खचि गरेको देजखन्छ। यसरी 
खचि गरे पतन खािागि खचि रकम खजलदैन र खचि गनजि पूवि सापटी जनाउने गरेको देजखाँदैन। 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 गरेको पाइएन । अन्य खािाबाट खचि गदाि सापटी जनाई खचि गने एवं वषािन्िमा र्हसाब तमलान 
गने व्यवस्र्ा गरी लेखाङ्कन गनजिपदिछ । 

36.2 संघीय सजञ्चि कोषको आतर्िक र्ववरणमा वैदेजशक ऋणअन्िगिि नगद प्रातप्त रू.३५ अबि ११ करोड ७६ 
लाख, शोधभनाि हजने ऋण प्रातप्त रू.६० अबि ५८ करोड ६८ लाख र सोझै भ जक्तानी (प्रत्यक्ष ऋण) 
रू.३१ अबि ५९ करोड ३४ लाखसमेि रू.१ खबि २७ अबि २९ करोड ७९ लाख आम्दानी देखाएको 
छ । नेपाल राि बैङ्कले प्रस्िजि गरेको केन्द्रीय टे्रजरी र्हसाबमा वैदेजशक ऋण प्रातप्त रू.१ अबि २७ अबि 
42 करोड १४ लाख देखाएकोले संघीय सजञ्चि कोषको आतर्िक र्ववरण र केन्द्रीय टे्रजरी र्हसाबमा 
वैदेजशक ऋण प्रातप्त रू.१२ करोड ३6 लाख फरक परेको सम्बन्धमा यर्कन गरी र्हसाब तमलान 
गनजिपदिछ ।  

36.3 संघीय सजञ्चि कोषको आतर्िक र्ववरणमा वैदेजशक अनजदानअन्िगिि नगद प्राप्त रू.२ अबि ४ करोड ८२ 
लाख, शोधभनाि प्राप्त रू.१७ अबि १४ करोड ३७ लाख, सोझै भ जक्तानी (प्रत्यक्ष अनजदान) रू.८ अबि ८० 
करोड ८५ लाख र वस्िजगि सहायिा रू.१ अबि ७४ करोड ४८ लाखसमेि रू.२९ अबि ७४ करोड 
५२ लाख आम्दानी देखाएको छ भने नेपाल राि बैङ्कले रू.१८ अबि ५७ लाख प्राप्त भएको देखाएको 
छ। यसरी संघीय सजञ्चि कोषको आतर्िक र्ववरण र नेपाल राि बैङ्कको अनजदान प्रातप्त र्हसाबमा रू.११ 
अबि 73 करोड 95 लाख फरक देजखएको सम्बन्धमा यर्कन गरी र्हसाब तमलान हजनजपदिछ । 
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36.4 नेपालको संर्वधानको धारा ११६ मा गजठी रकम बाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हजने रकम संघीय 
ऐनद्वारा अको कज नै व्यवस्र्ा नगररएमा संघीय सजञ्चि कोषमा आम्दानी बााँतधने व्यवस्र्ा छ। महालेखा 
तनयन्रक कायािलयको र्ववरणअनजसार यो वषि यो वषि २२ वैदेजशक सहायिा आम्दानी खािामा नेपाल 
सरकारलाई प्राप्त वैदेजशक सहायिा रू.84 अबि ७३ करोड १९ लाख रहेको छ । उक्त रकम संघीय 
सजञ्चि कोषमा आम्दानी बााँधेको छैन।  

37. हस्िान्िरणको रकम र्फिाि - आतर्िक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ३३ मा साल िमाममा 
बााँकी रकम र्फिाि दाजखला गने व्यवस्र्ा छ। यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोराहरू तनम्नानजसार छन:् 

37.1 महालेखा तनयन्रक कायािलयवाट प्राप्त र्ववरणअनजसार स्र्ानीय िहलाई सशिि, र्वशेष र समपूरक अनजदान 
ददएको रू.१ खबि ५३ अबि ३० करोडमध्ये रू.१ खबि ३५ अबि ९१ करोड खचि भई रू.१७ अबि ३९ 
करोड २५ लाख मौज्दाि रहेकोमा रू.१० अबि ८१ करोड ८१ लाख र्फिाि गरी रू.६ अबि ५७ करोड 
४४ लाख र्फिाि गनि बााँकी रहेको देजखन्छ।  

37.2 संघीय सजञ्चि कोषबाट प्रदेश िहलाई सशिि, र्वशेष र समपूरक अनजदान ददएको रू.५९ अबि ७० करोड 
७० लाखमध्ये रू.४५ अबि १९ करोड १२ लाख खचि भई बााँकी रहेको रू.१४ अबि ५१ करोड ५८ 
लाखमध्ये रू.१३ अबि ५५ करोड १८ लाख र्फिाि गरी प्रदेश नं.१ बाट रू.३७ करोड ९९ लाख, 
कणािली प्रदेशबाट रू.८ करोड २७ लाख र सजदूरपजिम प्रदेशबाट रू.५० करोड १४ लाख गरी रू.९६ 
करोड ४० लाख प्रदेश सजञ्चि कोषमा मौज्दाि रहेको देजखन्छ ।  

  यसरी संघीय सजञ्चि कोषमा देखाएको खचिमध्ये प्रदेशिफि को रू.९६ करोड ४० लाख र 
स्र्ानीयिफि को रू.६ अबि ५७ करोड ४४ लाखसमेि रू.७ अबि ५३ करोड ८४ लाख र्फिाि गनि बााँकी 
रहेको छ । उक्त रकम र्फिाि हजनजपदिछ।  

38. बजेट खचि प्रणाली -  आतर्िक कायिर्वतध िर्ा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को पररच्छेद ४ मा 
बजेट, तनकासा, खचि र तनयन्रणसम्बन्धी व्यवस्र्ा रहेको छ । यस सम्बन्धमा तनम्नानजसार देजखएको 
छः 

38.1 एक आयोजनाले अजघललो आतर्िक वषिमा नै खचि गररसकेको रू.३८ करोड ३८ लाख ९३ हजार लाई 
यो वषि आय िर्ा खचिमा देखाएकोले तनकासा र खचिको अङ्क बढेको छ ।  

38.2 मन्रालयगि बजेट सूचना प्रणालीले बजेभन्दा बढी हजने खचिलाई तनयन्रण गनजिपदिछ। िर स्वीकृि 
बजेटभन्दा बढी खचि देखाएको समेि देजखयो। रकमान्िरपतछ स्वीकृि कायिक्रममा समायोजन हजनजपनेमा 
सो भएको देजखएन । उदाहरणको लातग सडक िर्ा पजल सेक्टरअन्िगििका ६ कायिक्रममा मन्रालयगि 
स्वीकृि कायिक्रममा भन्दा बजेट सूचना प्रणालीमा रू.८८ करोड ७६ लाख २३ हजार बढी खचि देखाएको 
छ ।  

38.3 बजेट उपशीषिक नभएको अवस्र्ामा पतन पयिटन िर्ा नागररक उड्डयन मन्रालय र उद्योग, वाजणज्य 
िर्ा आपूतिि मन्रालयमा रू.१ करोड ६० लाख खचि गरेको देजखयो।बजेट व्यवस्र्ा अनजसार मार खचि 
गनि सक्ने गरी बजेट खचि प्रणालीमा सजधार हजनजपदिछ । 

39. र्वभाज्य कोष - अन्िर सरकारी र्वत्त व्यवस्र्ापन ऐन, २०७४ को दफा ६ मा मूलय अतभवरृ्ि कर िर्ा 
आन्िररक उत्पादनबाट उठ्ने अन्ि:शजलक रकमको ७० प्रतिशि संघीय सजञ्चि कोष, १५ प्रतिशि प्रदेश 
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र १५ प्रतिशि स्र्ानीय िहलाई बााँडफााँट गररने व्यवस्र्ा छ । त्यसैगरी सोही दफाको उपदफा ५ मा 
बााँडफााँटबाट प्रत्येक प्रदेश र स्र्ानीय िहले प्राप्त गने रकम सम्बजन्धि सजञ्चि कोषमा जम्मा हजने गरी 
मातसक रूपमा उपलब्ध गराइने व्यवस्र्ा छ । र्वभाज्य कोषको र्वत्तीय र्ववरणमा बााँडफााँट हजने रकम 
शून्य देखाई आषाढ मसान्िमा र्हसाब तमलान गरे िापतन २०७७।३।२० पिाि ्उठेको मूलय अतभवरृ्ि 
कर र अन्िःशजलक रू.२० अबि ६० करोड १२ लाख संघ, प्रदेश र स्र्ानीय िहलाई २०७७।७।२५ 
मा बााँडफााँट गरेको छ । आतर्िक वषि समाप्त भएपतछ संघीय राजस्वको र्हस्सा बााँडफााँट गरे पतन संघीय 
सजञ्चि कोषमा आषाढ मसान्िमा नै जम्मा भएको देखाएको छ । जसबाट संघीय सजञ्चि कोषको र्हसाब 
यर्ार्िपरक देजखएन ।  

सोही ऐनको दफा ७ मा रोयलटीबापि प्राप्त हजने रकम संघीय र्वभाज्य कोषमा ५० प्रतिशि, 
प्रदेश र्वभाज्य कोषमा २५ प्रतिशि र स्र्ानीय र्वभाज्य कोषमा २५ प्रतिशि जम्मा हजने व्यवस्र्ा छ । 
यो वषि र्वभाज्य कोष खािामा जम्मा भएको रू.५ अबि ४३ करोड ९ लाख २०७७।९।२७ मा 
बााँडफााँट गरेको देजखन्छ । िर संघीय राजस्वको र्हस्सा संघीय सजञ्चि कोषमा आषाढमा नै जम्मा भएको 
देखाएकोले र्हसाब यर्ार्िपरक देजखएन ।  

40. शोधभनाि बााँकी - आतर्िक कायिर्वतध तनयमावली, २०64 को तनयम 37 मा नेपाल सरकारको स्रोिबाट 
खचि गरी दाि ृपक्षबाट शोधभनाि लनजपने व्यवस्र्ा छ। यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्नानजसार 
छन:् 

40.1 महालेखा तनयन्रक कायािलयबाट प्राप्त र्ववरणअनजसार यो वषि वैदेजशक ऋणिफि  शोधभनाि हजन रू.१२ 
अबि ७३ करोड ४३ लाख बााँकी रहेको देजखन्छ । र्वतभन्न मन्रालयमा ऋणात्मक शोधभनाि देखाएको 
कारण यर्ार्िमा शोधभनाि हजन रू.25 अबि 31 करोड ५ लाख बााँकी रहेको छ । सोमध्ये वैदेजशक 
ऋणको शोधभनाि तलन बााँकी रहेको मध्ये बढी बााँकी रहेका मन्रालयहरूमा अर्ि मन्रालय (साविजतनक 
संस्र्ान लगानी) को रू.१२ अबि ९५ करोड ४७ लाख, सहरी र्वकास मन्रालयको रू.२ अबि ३३ 
करोड ५७ लाख, संघीय मातमला िर्ा सामान्य प्रशासन मन्रालयको रू.१ अबि ५७ करोड ९० लाख, 
खानेपानी मन्रालयको रू.१ अबि १६ करोड ३६ लाख, जशक्षा र्वज्ञान िर्ा प्रर्वतध मन्रालयको रू.२ 
अबि ३ करोड ५८ लाख, प्रदेश िहको रू.४ अबि ६४ करोड ४ लाख रहेको देजखन्छ ।  

40.2 महालेखा तनयन्रक कायािलयबाट प्राप्त र्ववरणअनजसार यो वषि वैदेजशक अनजदानिफि  रू.९ खबि १ करोड 
३६ लाख शोधभनाि हजन बााँकी रहेको देजखन्छ । र्वतभन्न मन्रालयमा ऋणात्मक शोधभनाि देखाएको 
कारण यर्ार्िमा शोधभनाि हजन रू.१२ अबि 25 करोड १९ लाख बााँकी रहेको छ। सोमध्ये अनजदानिफि  
शोधभनाि तलन बााँकी रहेका मध्ये बढी बााँकी रहेका मन्रालयहरूमा जशक्षा र्वज्ञान िर्ा प्रर्वतध मन्रालयको 
रू.४ अबि ९९ करोड ४३ लाख, प्रधानमन्री िर्ा मजन्रपररषद्को कायािलयको रू.२ अबि १६ करोड 
२६ लाख, भौतिक पूवािधार िर्ा यािायाि मन्रालयको रू.२ अबि ११ करोड १२ लाख, वन िर्ा 
वािावरण मन्रालयको रू.४७ करोड ६६ लाख, शहरी र्वकास मन्रालयको रू.२६ करोड ९३ लाख, 
स्वास्थ्य िर्ा जनसंख्या मन्रालयको रू.११ करोड ५३ लाख, प्रदेश िहको रू.८६ करोड ६८ लाख, 

स्र्ानीय िहको रू.३९ करोड ६२ लाख रहेको देजखन्छ ।  

40.3 प्रधानमन्री िर्ा मजन्रपररषद् कायािलयको रू.६ अबि १७ करोड ३७ लाख, ऊजाि, जलस्रोि िर्ा तसाँचाइ 
मन्रालयको रू.४६ करोड ५१ लाख, गहृ मन्रालयको रू.२१ करोड ५५ लाख, वन िर्ा वािावरण 
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मन्रालयको रू.५ करोड ९३ लाख, भौतिक पूवािधार िर्ा यािायाि मन्रालयको रू.२ अबि २४ करोड 
४ लाख, स्वास्थ्य िर्ा जनसंख्या मन्रालयको रू.२ अबि ७९ करोड ६३ लाख र आयोजना कायिक्रम 
खजलन बााँकीबाट रू.६२ करोड ६० लाख गरी जम्मा रू.१२ अबि ५७ करोड ६३ लाख ऋण शोधभनाि 
ऋणात्मक देजखन्छ । त्यसै गरी अनजदान शोधभनाि ऋणात्मक रहेका मध्ये बढी ऋणात्मक रहने 
मन्रालयमा कृर्ष िर्ा पशजपन्छी र्वकास मन्रालयको रू.६५ करोड ५० लाख ९० हजार खानेपानी 
मन्रालयको रू.७ करोड ७२ लाख ५५ हजार, संघीय मातमला िर्ा सामान्य प्रशासन मन्रालयको 
रू.२ अबि १७ करोड ५ लाख ७८ हजार देजखन्छ । यसले गदाि प्रस्िजि र्ववरणले ऋण िर्ा अनजदान 
शोधभनािको यर्ार्ि जचरण प्रस्िजि गरेको छैन। अिः यससम्बन्धी र्हसाब तमलान हजनजपदिछ ।  

40.4 खचिभन्दा बढी अनजदान रकम शोधभनाि प्राप्त गने मन्रालयमा कृर्ष िर्ा पशजपन्छी मन्रालय रू.६५ 
करोड ५० लाख,  खानेपानी मन्रालय रू.७ करोड ७३ लाख, शाजन्ि िर्ा पजनतनिमाण मन्रालय रू.१ 
लाख, संघीय मातमला िर्ा सामान्य प्रशासन मन्रालय रू.२ अबि १७ करोड ६ लाख, रार्िय योजना 
आयोग रू.२५ लाख र आयोजना िर्ा कायिक्रमको नाम खजलन बााँकी रू.३३ करोड २६ लाख गरी 
जम्मा रू.३ अबि २३ करोड ८१ लाख रहेका छन ्। खचिभन्दा बढी शोधभनाि देखाएको सम्बन्धमा 
यर्कन हजनजपदिछ। 

41. प्रदेश िर्ा स्र्ानीय िहको शोधभनाि - आतर्िक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ३७ मा र्वतभन्न 
दािपृक्षसाँग भएको सम्झौिाको आधारमा शोधभनाि हजनेगरी भएको खचि सम्बजन्धि कायािलय/आयोजनाबाट 
शोधभनाि माग गने व्यवस्र्ा छ। प्रदेश िहमा शोधभनाि हजनजपने ऋण रू.४ अबि ६४ करोड ४ लाख 
रहेको छ। त्यसैगरी स्र्ानीय िहमा शोधभनाि हजने ऋण रू.६ अबि ११ करोड ९२ लाख बााँकी देजखन्छ। 

 त्यसैगरी प्रदेश िहमा शोधभनाि हजने अनजदान रू.७४ करोड ३१ लाख बााँकी रहेको देजखन्छ। 
यस्िै स्र्ानीय िहमा शोधभनाि हजने अनजदान रू.३ अबि ४४ करोड ४८ लाखसमेि रू.३ अबि ८३ करोड 
५ लाख प्राप्त गनि बााँकी देजखन्छ। नेपाल सरकारको कोषबाट खचि भएको शोधभनाि हजने ऋण िर्ा 
अनजदानको यर्ार्ि जचरण गनि प्रदेश िर्ा स्र्ानीय िहको शोधभनाि प्रातप्त र्हसाब प्रणालीमा आबि 
गनजिपदिछ। 

42. कायिसञ्चालन खािा - अनजदानदािा (खािा ख७, ख८ खािा) मा 41 कायािलयको रू.1 करोड 35 लाख 
गिवषि पतन खचि नभएको र यो वषि ख५ समेि उजललजखि खािामा 166 कायािलयको रू.42 अबि 7 
करोड ७६ लाख खचि नभई बााँकी रहेको छ। कायिसञ्चालन नहजने खािा बन्द गरी खािामा रहेको रकम 
संघीय सजञ्चि कोषमा दाजखला गनजिपदिछ । 

43. आन्िररक लेखापरीक्षण - 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। यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्नानजसार छन:्  

43.1 महालेखा तनयन्रक कायािलयले २०७६।७७ को आन्िररक लेखापरीक्षणको एकीकृि वार्षिक प्रतिवेदनमा 
आन्िररक लेखापरीक्षणबाट तनयतमि गनजिपने रू.३ अबि ३३ करोड, असजल गनजिपने रू.१ अबि ८ करोड 
८४ लाख  र पेस्की बााँकी रू.६ अबि ९८ करोड ११ लाख (म्याद ननाघेको पेश्की रू.३२ अबि ४ 
करोड ४३ लाख बाहेक) समेि रू.११ अबि ३९ करोड ९५ लाख बेरुजू देजखएको छ । तनयतमििाकै 
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सन्दभिमा पतन आन्िररक लेखापरीक्षणले औलँयाएको भन्दा अजन्िम लेखापरीक्षणले औलँयाएको र्वषय र 
रकममा उललेखनीय तभन्निा रहेको हजाँदा आन्िररक लेखापरीक्षणको प्रभावकाररिा हातसल गनि कमी रहेको 
प्रि हजन्छ । उही प्रकृतिका र्वषय बेरुजूको रूपमा दोहोररएको,  गजणस्िररय लेखापरीक्षणका लातग दक्ष 
कमिचारीको व्यवस्र्ापन नभएको, चौमातसक रूपमा लेखापरीक्षण नगरेको, पयािप्त िातलमको अभाव, लेखा 
राख्न एवं लेखापरीक्षण गनि लेखा प्रणाली र्वषय अध्ययन गरेको योग्यिा हजनजपने अतनवायििा नभएकोले 
यसमा संलग्न जनशजक्तको पेशागि क्षमिा अतभवरृ्ि गने र कायाित्मक स्विन्रिा सर्हिको आन्िररक 
लेखापरीक्षणको संरचनात्मक सजधार गनजिपने देजखन्छ ।  

43.2 आतर्िक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ९६(२) अनजसार कायािलयमा हजने आम्दानी िर्ा खचि 
र त्यसको लेखाङ्कन प्रचतलि कानजनद्वारा तनधािररि प्रर्क्रया अनजरूप भए वा नभएको, र्वत्तीय साधनको 
उपयोग तमिव्ययी िवरले दक्षिापूविक भए वा नभएको, स्वीकृि वार्षिक कायिक्रमअनजसार लक्ष्य प्रातप्त गरे 
वा नगरेको र आन्िररक तनयन्रण प्रणाली प्रभावकारी भए वा नभएको लगायिको र्वषयमा केजन्द्रि भई 
आन्िररक लेखापरीक्षण तनदेजशका बमोजजमको कायिर्वतध अपनाई आन्िररक लेखापरीक्षण गने व्यवस्र्ा 
भएकोमा अतधकांश कोष िर्ा लेखा तनयन्रक कायािलयद्वारा जारी भएको आन्िररक लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदनमा यस्िा र्वषय समावेश नभएको हजाँदा तनयमावली िर्ा तनदेजशकाको पूणि पालना भएको छैन ।  

43.3 आन्िररक लेखापरीक्षणको कायाित्मक स्विन्रिा कायम हजने गरी संगठनात्मक व्यवस्र्ा, पेशागि सक्षमिा, 
मागिदशिन, मानदण्ड, तनदेजशका कायािन्वयन, क्षमिा अतभवरृ्ि िर्ा सजपररवेक्षणमाफि ि ् आन्िररक 
लेखापरीक्षणको प्रभावकारीिा अतभवरृ्ि गनजिपदिछ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई प्रभावकारी बनाउन 
आन्िररक लेखापरीक्षण र अजन्िम लेखापरीक्षणमा संलग्न जनशजक्तको जोजखम पर्हचान िर्ा 
र्वश्लषेणसम्बन्धी सूचना आदान प्रदान गने िर्ा क्षमिा र्वकासका लातग सञ्चालन हजने िातलम िर्ा र्वकास 
कायिक्रममा अन्िरआवििा कायम गररनजपदिछ। 

आन्िररक राजस्व र्वभाग 

कर प्रशासनलाई व्यवजस्र्ि गरी करदािालाई सेवा प्रदान गने, कर सङ्कलन लागि घटाउने, करको दायरा 
र्वस्िार गने, करदािाको स्वेजच्छक सहभातगिा अतभवरृ्ि गने, कर कानजनको पररपालना भए नभएको अनजगमन िर्ा 
मूलयाङ्कन गने र कर जोजखममा आधाररि भई कर कानजनहरूको कायािन्वयन गने गराउने उदे्दश्यले यस 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 ।  
44. आन्िररक राजस्व संरचना - र्वभागले २०७६।७७ मा रू.५ खबि ६ अबि १८ करोड राजस्व असजल 

गने लक्ष्य तलएकोमा रू.३ खबि ८४ अबि ५३ करोड (७५.९७ प्रतिशि) असजल गरेको छ । कज ल 
आन्िररक राजस्व सङ्कलनमा आयकर ५०.२० प्रतिशि, मूलय अतभवरृ्ि कर २५.५० प्रतिशि, अन्िःशजलक 
१६.८४ प्रतिशि र अन्य कर ७.४६ प्रतिशि रहेको छ। गि वषि कज ल राजस्व सङ्कलनमा आयकर 
४७.६४ प्रतिशि, मूलय अतभवरृ्ि कर २४.६४ प्रतिशि र अन्िःशजलक २०.५४ प्रतिशि र अन्य कर 
7.18 प्रतिशि रहेको तर्यो । र्वभागको राजस्व असजली २०७४।७५ को िजलनामा २०७५।७६ मा 
१९.९५ प्रतिशिले बढेकोमा गिवषिको िजलनामा यस वषि ७.३८ प्रतिशिले वरृ्ि भएको छ । कर 
उठ्न सक्ने र तिनि सक्ने क्षमिाको र्वश्लषेण िर्ा कर दायरा र्वस्िार गरी करदािाको सहभातगिा र 
कर कानजन पररपालनाको प्रभावकारी व्यवस्र्ापनबाट राजस्व असजलीमा बढोत्तरी गनजिपदिछ । 
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45. रणनीतिक योजना कायािन्वयन - र्वभागको दोस्रो रणनीतिक योजना ( २०७४।०७५ - 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 
२०७६।७७ को 

लक्ष्य 
२०७६।७७ को 

प्रगति 
कज ल गाहिस्थ्य उत्पादनमा कर राजस्वको योगदान प्रतिशि 21.66 २५ १८.५८ 
कज ल गाहिस्थ्य उत्पादनमा आयकरको योगदान प्रतिशि 5.27 ७ ५.८४ 
कज ल गाहिस्थ्य उत्पादनमा मूलय अतभवरृ्ि करको योगदान प्रतिशि 6.82 ९ ५.९५ 
कज ल गाहिस्थ्य उत्पादनमा अन्िःशजलकको योगदान प्रतिशि 4.14 ५ २.६८ 
कज ल करदािा संख्या (लाखमा) 20 ३० ३4 
मूलय अतभवरृ्ि कर नन-्फाइलर  प्रतिशि 23.68 १० ३८.४६ 
मूलय अतभवरृ्ि करमा डेतबट ररटनि प्रतिशि 14.06 २० २२.१७ 
आयकर नन-्फाइलर प्रतिशि 46 ३० ५०.00 

स्रोि: आन्िररक राजस्व र्वभागको वार्षिक प्रतिवेदन  

उजललजखि सूचकाङ्कअनजसार कज ल करदािा संख्या र मूलय अतभवरृ्ि कर डेतबट ररटिन संख्या वरृ्ि 
गने सूचकाङ्कमा कायिको लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति भए िापतन कज ल गाहिस्थ्य उत्पादनमा कर राजस्व, मूलय 
अतभवरृ्ि कर र अन्ि:शजलकको योगदानसम्बन्धी सूचकाङ्क आधार वषिको भन्दा पतन न्यून रहेको छ। 
मूलय अतभवरृ्ि कर र आयकर ननफाइलर घटाउने लक्ष्य रहेकोमा उक्त संख्या बढ्दै गएको 
देजखन्छ।िोर्कएका लक्ष्य प्राप्त हजने गरी कायि सम्पादन जस्र्तिमा सजधार गनजिपदिछ। 

46. बक्यौिा र लगि कट्टा - आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०३ देजख ११२ सम्म, मूलय अतभवरृ्ि कर 
ऐन, २०५२ को दफा २१ र अन्िःशजलक ऐन, २०५८ को दफा १०ज. मा कर र शजलक बक्यौिा 
असजल गने व्यवस्र्ा छ । र्वभागको कज ल राजस्व बक्यौिा रू.१ खबि ३ अबि ६८ करोड रहेकोमा 
एकीकृि र्वत्तीय र्ववरणमा रू.८६ अबि ९५ करोड ४७ लाख उललेख छ। उजललजखि जस्र्तिले वार्षिक 
प्रतिवेदन र एकीकृि आतर्िक र्ववरणमा रू.१६ अबि ७२ करोड ५३ 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:्  

46.1 ठूला करदािा कायािलयको र्वत्तीय र्ववरण अनजसार यस वषि सम्म रू.४६ अबि ३५ करोड ७७ लाख 
लगि रहेकोमा र्वभागको एकीकृि र्वत्तीय र्ववरणमा रू.१ खबि २४ अबि 40 करोड उललेख गरेको 
हजाँदा रू.७८ अबि ४ करोड २३ लाख फरक परेको देजखन्छ। 

46.2 आन्िररक राजस्व कायािलय, भरिपजरले ियार गरेको र्वत्तीय र्ववरणमा रू.२ अबि ५ करोड ५३ लाख 
लगि जजम्मेवारी सारेको छ भने रू.८७ करोड ३६ लाख अन्य कायािलयमा सारेकोले लगि कट्टा गरेको 
उललेख गरे िापतन सोको खजलासा हजनेगरी र्ववरण ियार गरेको छैन ।  

46.3 आन्िररक राजस्व कायािलय, नेपालगञ्जले २०७४।७५ को र्वत्तीय र्ववरणमा सार्वकको रू.१ करोड 
९६ लाख लगि जजम्मेवारी नसारेको व्यहोरा गि वषिको प्रतिवेदनमा औलंयाइएकोमा एकीकृि कर 
प्रणालीमा २०७३।७४ सम्म रू.९ करोड ६ लाख ४० हजार लगि रहेको पाइयो।कायािलयले 
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२०७६।७७ को आतर्िक र्ववरणमा यो वषिसम्मको बक्यौिा रू.२० करोड ८३ लाख उललेख गरेको 
छ। र्वगि वषिको बक्यौिामा आतर्िक र्ववरण र एकीकृि कर प्रणालीको िथ्याङ्कबीच फरक देजखएकोले 
यस वषिसम्मको बक्यौिा रकम सम्बन्धमा समेि र्वश्वस्ि हजन सर्कएन । 

46.4 बक्यौिा मध्ये प्रशासकीय पजनरावलोकन िर्ा न्यार्यक तनकायमा पजनरावेदनमा रहेका २ हजार  ७३ 
करदािाको रू.६१ अबि ४० करोड ५७ लाख (५९.२३ प्रतिशि) बक्यौिा रहेको छ । गि वषि रू.५२ 
अबि ६२ करोड ७५ लाख (५४.५० प्रतिशि) बक्यौिा रहेकोमा यो वषि १६.67 प्रतिशिले वरृ्ि भएको 
छ।  

46.5 प्रशासकीय पजनरावलोकन िर्ा न्यार्यक तनकायमा पजनरावेदनमा नगएका १९ हजार ९६१ करदािाको 
रू.४२ अबि २७ करोड २६ लाख (४०.७७ प्रतिशि) बक्यौिा रहेको छ। सो मध्ये आयकरिफि  
रू.२१ अबि ९३ करोड ४६ लाख, मूलय अतभवरृ्ि कर िफि  रू.१९ अबि ९१ करोड ३ लाख र 
अन्ि:शजलकिफि  रू.४२ करोड ७७ लाख रहेको छ ।   

46.6 र्वभागको एकीकृि र्वत्तीय र्ववरण अनजसार र्वभागअन्िगििका कायािलयहरूको शजरु कायमी लगि रू.१ 
खबि १२ अबि ९२ करोड ७९ लाख रहेकोमा यो वषि रू.२५ अबि ३६ करोड ४३ लाख (२२.४६ 
प्रतिशि) असजल भएको देजखन्छ। पााँच प्रतिशिभन्दा न्यून बक्यौिा असजली गने कायािलयहरूको र्ववरण 
देहायबमोजजम छ:  

(रू.हजारमा) 

आन्िररक राजस्व कायािलय बााँकी लगि (आय कर,  
मूलय अतभवरृ्ि कर र अन्ि:शजलक)  यो वषि असजली असजली प्रतिशि 

भक्तपजर 136450 0 0 
कोटेश्वर 287472 0 0 
तसमरा 882210 8389 0.95 
भरिपजर 1181639 23146 1.95 
वीरगन्ज 794318 19003 2.39 
झापा 279659 7407 2.6४ 
चाबर्हल 392351 9923 2.53 
नयााँ सडक 2233682 60406 2.7 
कालीमाटी 812715 22783 2.8 
पजिलीसडक 1060545 40509 3.81 
र्वराटनगर 669970 29949 4.47 

उपयजिक्त िातलकाअनजसार आन्िररक राजस्व कायािलय, भक्तपजर र कोटेश्वरको बक्यौिा असजली 
शून्य र अन्य कायािलयको समेि बक्यौिा असजली न्यून रहेको छ।र्वभाग र अन्िगििका कायािलयहरूले 
प्रचतलि कानजनको प्रभावकारी कायािन्वयन माफि ि ्बक्यौिा असजलीमा र्प प्रयत्न गनजिका सारै् लगि कट्टा 
र तमनाहाको र्हसाब खजलासा िर्ा व्यवजस्र्ि रूपमा राख्नजपदिछ।  

47. करको दायरा - आयकर ऐन, २०५८, मूलय अतभवरृ्ि कर ऐन, २०५२ र अन्ि:शजलक ऐन, २०५८ 
मा पेशा, व्यवसाय वा कारोबार गदाि िोर्कएबमोजजम दिाि हजनजपने िर्ा इजाजि तलनजपने व्यवस्र्ा छ। 
यस सम्बन्धमा देजखएका प्रमजख व्यहोराहरू देहायबमोजजम छन:्  

47.1 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 
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करको दायरामा समेट्ने कायिक्रम अनजसार करमा दिाि भएका एवं इजाजि तलने करदािाको संख्या 
तनम्नानजसार छ: 

र्ववरण २०७३।७४ 
सम्म 

२०७४।७५ 
सम्म 

२०७५।७६ 
सम्म 

२०७६।७७ 
मा र्प 

२०७६।७७ 
सम्म 

व्यावसार्यक स्र्ायी लेखा नम्बर 934658 1038266 1235412 १९४१९२ १४२९६०४ 
व्यजक्तगि स्र्ायी लेखा नम्बर 688420 766646 996041 ९८२६३९ १९७८६८० 
अतग्रम कर स्र्ायी लेखा नम्बर 0 0 737 ४३६९ ५१०६ 
जम्मा 1623078 1804912 2232190 ११८१२०० ३४१३३९० 
मूलय अतभवरृ्ि करमा दिाि 174894 194547 240460 ४४६३८ २८५०९८ 
अन्िः शजलक इजाजिपर 67667 65511 68213 ९४२९२ १६२५०५ 

स्रोि: आन्िररक राजस्व र्वभागको वार्षिक प्रतिवेदन  

उपयजिक्त र्ववरणअनजसार २०७५।७६ को िजलनामा यस वषि स्र्ायी लेखा नम्बर तलने करदािाको 
संख्यामा आयकरिफि  ५२.९१ प्रतिशि, मूलय अतभवरृ्ि करमा दिाििफि  १८.५६ प्रतिशि र अन्ि:शजलक 
इजाजिपरिफि  १३८.२३ प्रतिशि वरृ्ि भएको छ।  

47.2 व्यावसार्यक स्र्ायी लेखा नम्बर तलएका १४ लाख २९ हजार 604, व्यजक्तगि स्र्ायी लेखा नम्बर तलएका 
१९ लाख 78 हजार 680 गरी 34 लाख ८ हजार २८४ करदािा करको दायरामा आएको देजखन्छ । 
उक्त संख्या कज ल जनसंख्याको कररब १२ प्रतिशि हजन आउाँछ । मजलजकको र्वद्यमान जनसंख्या, आतर्िक 
र्क्रयाकलापमा संलग्न व्यवसायी िर्ा पेशागि व्यजक्त करको दायरामा समेर्टएको सजतनजिि गने सन्दभिमा 
अध्ययन गरेको पाइएन ।  

47.3 जचर्कत्सक, इजन्जतनयर, वर्कल, सललाहकार, लेखापरीक्षक, कलाकार, खेलाडी, जशक्षक प्राध्यापकलगायिका 
पेशार्वद् सबैले स्र्ायी लेखा नम्बर नतलएका र तलएका समेि अतधकांशले आय र्ववरण दाजखला गरेको 
देजखाँदैन। पेशार्वद्हरुले आफ्नो पेशालाई तनरन्िरिा ददन प्रत्येक वषि पेशागि प्रमाणपरलाई तनयमनकारी 
तनकायमा नवीकरण गदाि कर च जक्ता वा कर दाजखला प्रमाणपर माग गने गरेको छैन।  

अि: आन्िररक राजस्व र्वभागले संघ, प्रदेश र स्र्ानीय िहका तनकायहरूबीच समन्वय र सूचना 
आदानप्रदान गने एवं पेशागि इजाजि पर प्रदान िर्ा त्यसको नवीकरण गदाि स्र्ायी लेखा नम्बर तलने र 
अतनवायि रूपमा कर च जक्ता प्रमाण-पर पेस गनजिपने व्यवस्र्ा लागू गनि ध्यान ददनजपने देजखन्छ। 

48. प्रशासकीय पजनरावलोकन - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११४ र ११५, मूलय अतभवरृ्ि कर ऐन 
२०५२, को दफा ३१क. र अन्िःशजलक ऐन, २०५८ को दफा १९ मा कर िर्ा शजलक तनधािरण उपर 
प्रशासकीय पजनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्र्ा रहेका छन ् । उक्त व्यवस्र्ा अनजसार प्रशासकीय 
पजनरावलोकनका लातग गि वषिसम्म १ हजार २४० तनवेदन उपर कारबाही हजन बााँकी रहेकोमा यो वषि 
४८८ र्प भई १ हजार ७२८ बााँकी रहेका छन ्। यस वषि टजङ्गो लागेका ८६० तनवेदन मध्ये ८३२ 
को कायािलयबाट भएको कर तनधािरण पूणि रूपमा सदर र २८ को आंजशक सदर सर्हि पजन: छानतबन 
गनजिपने तनणिय भएको देजखन्छ। आगामी आतर्िक वषिका लातग जजम्मेवारी सरेका ८६८ तनवेदन उपर 
६० ददन तभर कारबाही भई टजङ्गो लागेको नदेजखएकोले ऐनले िोकेको अवतध तभर र्ववादको तनरूपण 
गने  गरी कायि सम्पादन गनजिपदिछ।  

49. मूलय अतभवरृ्ि कर संरचना - मूलय अतभवरृ्ि कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा करदािाले प्रत्येक 
मर्हना बजझाउनजपने कर स्वयं तनधािरण गरी सो मर्हना समाप्त भएको २५ ददनतभर कर अतधकृि समक्ष 
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पेस गनजिपने व्यवस्र्ा छ । र्वभागको र्वगि ५ वषिको मूलय अतभवरृ्ि कर कायािन्वयनको जस्र्ति 
तनम्नानजसार छ: 

र्ववरण 2072।73 2073।74 2074।75 2075।76 २०७६।०७७ 
डेतबट र्ववरण प्रतिशि 13.30 13.25 14.06 25.6० २२.१७ 
के्रतडट र्ववरण प्रतिशि 51.11 51.14 51.97 45.9० ४८.३८ 
शून्य र्ववरण प्रतिशि 35.58 35.61 33.97 28.5० २९.४५ 
आषाढमा डेतबट (रू.अबिमा) 44.8० 49.32 69.85 12.69 ११.२३ 
आषाढमा के्रतडट (रू.अबिमा) 26.4० 29.16 38.19 39.74 ४२.४० 
के्रतडट/डेतबट अनजपाि (गजणा) 0.59  0.59  0.54  3.13  ३.७७ 

49.1 र्वभागको वार्षिक प्रतिवेदन अनजसार यस वषिको कज ल राजस्वमध्ये मूलय अतभवरृ्ि करिफि  रू.२ खबि २४ 
अबि असजली भएको छ । उक्त असजलीमा करदािाको के्रतडट तमलान समेि समावेश छ। बषािन्िमा 
करदािाको मूलय अतभवरृ्ि करवापि रू.४२ अबि ४० करोड के्रतडट रहेको छ । यसरी के्रतडट रहेको 
रकम करदािाले आगामी अवतधमा करकट्टी पाउने भएकोले सरकारी दार्यत्वको रूपमा खजलासा गनजिपनेमा 
सो गरेको छैन । सोही प्रकृतिको के्रतडट कट्टी पाउने रकम अन्ि:शजलक र आयकरिफि  समेि रहे िापतन 
र्वभागको र्वत्तीय र्ववरणमा खजलासा गरेको छैन ।  

49.2 र्ववरण बजझाउने करदािामध्ये डेतबट र्ववरण बजझाउने २२.१७ प्रतिशि, के्रतडट र्ववरण बजझाउने ४८.३८ 
प्रतिशि र शून्य र्ववरण बजझाउने २९.४५ प्रतिशि रहेको देजखन्छ । गिवषिको िजलनामा यस वषि डेतबट 
र्ववरण बजझाउनेको संख्यामा कमी आएको छ भने के्रतडट र्ववरण र शून्य र्ववरण बजझाउनेको संख्यामा 
वरृ्ि भएको छ। डेतबट रकम यसवषि ११.५१ प्रतिशिले कमी आएकोमा के्रतडट रकम ६.६९ प्रतिशिले 
वरृ्ि भएको छ । त्यसैगरी डेतबट र के्रतडट रकमको अनजपाि गि वषि १:३.१३ रहेकोमा यो वषि 
१:३.७७ पजगेको छ।  

िसर्ि मूलय अतभवरृ्ि करको प्रभावकाररिा वरृ्ि गनि कानजन कायािन्वयन, ऐन पररपालना र 
अनजगमन संयन्रको  पररचालनसाँगै नीतिगि एवं व्यवस्र्ापकीय पक्षमा सजधार गनजिपने देजखन्छ । त्यसैगरी 
फरक रकम यर्कन गरी सोको खजलासा गनजिपदिछ। 

50. मूलय अतभवरृ्ि कर सङ्कलन - र्वभागले आन्िररक र पैठारीमा सङ्कलन गरेको मूलय अतभवरृ्ि कर 
२०६६।६७ देजख २०७६।७७ सम्म प्रत्येक ५ वषिको अन्िरालको अवस्र्ा तनम्नानजसार छ: 

सङ्कलन िर्ा अनजपाि 2066।67 207१।7२ २०७६।७७ 
आन्िररक (रू.अबिमा) 19.1 ३९.५५ ९८.१४ 
पैठारी (रू.अबिमा) 34.54 ७८.९४ १२९.४० 
जम्मा मूलय अतभवरृ्ि कर असजली (रू.अबिमा) 53.64 ११८.४९ २२७.५४ 
आन्िररक पैठारी अनजपाि 36:64 ३३:६७ ४३:५७ 
कज ल आन्िररक राजस्वमा मूलय अतभवरृ्ि कर असजली प्रतिशि 35.11 २९.२० २५.५२ 

उपयजिक्त र्ववरणअनजसार कज ल आन्िररक राजस्व असजलीमा मूलय अतभवरृ्ि कर असजलीको अंश 
२०६६।६७ मा 35.11 प्रतिशि रहेकोमा २०७१।७२ मा २९.२० प्रतिशि र २०७६।७७ मा 
२५.५२ प्रतिशि रहेको छ।त्यसैगरी मूलय अतभवरृ्ि करमा आन्िररक पैठारी अनजपाि २०६६।६७ मा 
36:64 रहेकोमा २०७१।७२ मा ३३:६७ र २०७६।७७ मा ४३:५७ रहेको छ ।  
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 त्यसैगरी कज ल आन्िररक राजस्वमा मूलय अतभवरृ्ि करको अंश घट्दो क्रममा रहेको, आन्िररक 
िफि को अनजपाि पतछललो वषिको िजलनामा बढेको र पैठारीको अनजपाि घटेको देजखन्छ । कज ल आन्िररक 
राजस्वमा म"लय अतभवरृ्ि करको र्हस्सा र आन्िररक सङ्कलनलाई वरृ्ि गनि र्वद्यजिीय बीजक प्रणाली, 
क्याश रजजिर, र्फस्कल र्प्रन्टर, अनलाईन कनेक्टीतभटी, बजार अनजगमन जस्िा र्वतधहरूको प्रयोग 
गनजिपदिछ । 

51. कर परीक्षणबाट योगदान - आयकर ऐन, २०५८, मूलय अतभवरृ्ि कर ऐन, २०५२ िर्ा अन्ि:शजलक 
ऐन, २०५८ को व्यवस्र्ाबमोजजम पूणि कर परीक्षण र अनजसन्धनात्मक 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 

2072।73 204.43 8.23 4.02 0.83 0.40 
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 

पूणि कर परीक्षणबाट २०७३।७४ मा सबैभन्दा बढी रू.७० अबि १० करोड अर्ािि ्कज ल 
कर राजस्वको २७.१५ प्रतिशि कर तनधािरण भएकोमा २०७४।७५ मा ८ प्रतिशिमा घटेको, 
२०७५।७६ मा वरृ्ि भई १४.१७ प्रतिशि पजगेको र २०७६।७७ मा पजनः कमी आई १२.७७ 
प्रतिशि अर्ािि ्रू.४९ अबि ११ करोड कर तनधािरण भएको देजखन्छ । त्यसैगरी अनजसन्धनात्मक 
परीक्षणबाट २०७५।७६ मा रू.६ अबि ४५ करोड (१.८० प्रतिशि) को योगदान रहेकोमा 
२०७६।७७ मा रू.२ अबि ९० करोड (०.७५ प्रतिशि) को योगदान रहेको देजखन्छ । जोजखमयजक्त 
कारोबार र करदािाको छनौट गरी कर परीक्षण र अनजसन्धानको गजणस्िर वरृ्ि गदै समग्र कर प्रशासनको 
प्रभावकाररिा वरृ्ि गनजिपदिछ। 

52. आन्िररक तनयन्रण प्रणाली - आतर्िक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ९५ मा आन्िररक 
तनयन्रण प्रणाली ियार गरी लागू गनजिपने व्यवस्र्ा छ । तनयमावलीको उजललजखि व्यवस्र्ा अनजसार 
र्वभागले आन्िररक तनयन्रण प्रणाली ियार गरेको छैन । सारै् महालेखा परीक्षकको ५७औ ंवार्षिक 
प्रतिवेदनमा उललेख भएबमोजजम अनजसूची १३ लाई र्वत्तीय र्ववरणको अङ्ग नबनाएको, क्याश मेशीन 
प्रयोगको मूलयाङ्कन नभएको, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८३ (१) बमोजजम माग भएका सूचनाहरू 
फाइलमा संलग्न नगरेको, तमसम्याच (बेमेल कारोबार) को समयमा नै समाधान नगररएको, रू.४० 
लाखभन्दा बढीको आय र्ववरण (डे ४) को करपरीक्षण नगररएको, रकमको पररमाणीकरण, आयको 
खण्डीकरण, करमजजक्तको योजना र सम्बि व्यजक्तहरूबीचको कारोबारमा मूलय हस्िान्िरण जस्िा र्वषयमा 
स्पि तनदेशन जारी हजन सकेको छैन । आन्िररक तनयन्रणको भरपदो र प्रभावकारी व्यवस्र्ा तमलाउने 
िफि  र्वभागको ध्यान जानजपदिछ।  

53. पूवािदेश एवं व्याख्या - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७६ र तनयमावलीको तनयम २२ बमोजजम ऐन 
लागू हजने अवस्र्ाबारे कज नै व्यजक्तको दद्वर्वधा तनराकरणका लातग र्वभागले पूवािदेश जारी गनि सक्ने 
व्यवस्र्ा छ। र्वतभन्न आन्िररक राजस्व कायािलयअन्िगिि र्वत्तीय कारोबार गने ४ करदािाले र्वभागको 
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२०७२।६।२२ को पूवािदेशको आधारमा २५ प्रतिशि कर दाजखला गरेको अवस्र्ा छ । उक्त ४ 
करदािाले हायर पचेजको कायि गने गरी नेपाल राि बैङ्कबाट इजाजि तलएको िर्ा बैङ्कले प्रकाशन 
गरेको र्वत्तीय कारोबार गने संस्र्ाको नामवलीमा देजखन्छ । र्वत्तीय कारोबार गने करदािाहरूले 
आयकर ऐन, २०५८ अनजसूची १ को दफा २ को उपदफा (२) अनजसार कर योग्य आयमा ३० 
प्रतिशिका दरले कर दाजखला गनजिपने व्यवस्र्ा छ। 

िर र्वभागको पूवािदेशमा हायर पचेज कजाि प्रवाह गने तनकायहरू बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ाअन्िगिि 
पने तनकायहरू नभएको हजाँदा तनजहरूले शंकास्पद कोष व्यवस्र्ा गरी आयकर ऐन, २०५८ को दफा 
५९ को उपदफा (१क) र (१ग) बमोजजम आयकर प्रयोजनका लातग खचि िर्ा आय लेखाङ्कन गनि 
नतमलने र तनजहरूको आयमा आयकर ऐन, २०५८ को अनजसूची १ को दफा २ को (१) बमोजजम 
२५ प्रतिशि कर लाग्ने व्यवस्र्ा छ। र्वभागले र्वत्तीय कारोबार नगने तनकायको रूपमा व्याख्या गरे 
िापतन िी तनकायले सङ्कलन गने सेवा शजलकलाई मूलय अतभवरृ्ि करको दायरातभर लयाएको समेि छैन । 
उपयिक्त जस्र्तिले  िी तनकायले दोहोरो सजर्वधा प्राप्त गरेका छन ्। यसरी दोहोरो सजर्वधा ददने गरी जारी 
पूवािदेश उपयजक्त देजखएन। 

54. र्वद्यजिीय व्यापारमा कर - र्वद्यजिीय व्यापार, र्वद्यजिीय भ जक्तानी र तडजजटलाइजेसनका कारण व्यवसाय 
सञ्चालनको पजरानो प्रवजृत्तमा पररवििन भएको छ । यस सम्बन्धमा देजखएका प्रमजख व्यहोरा तनम्नानजसार 
छन:्  

54.1 र्वश्वका हरेक मजलजकमा र्वद्यजिीय व्यापार व्यवसाय ददन प्रतिददन बढ्दै गएको छ। नेपालमा समेि र्वतभन्न 
स्वदेशी एवं र्वदेशी, अन्िरािर्िय ई-कमशिका साइटहरू माफि ि ्वस्िज िर्ा सेवा प्राप्त गनि सर्कन्छ । 
स्वदेशबाट हजने कारोबारको लातग छज टै्ट व्यावसार्यक कोड नभएकोले अनजगमन गनि कदठनाइ भएको र 
र्वदेशी साइटहरू प्रयोग गरी स्वदेश वा र्वदेशबाट कारोबार गदाि िी संस्र्ाहरू नेपालमा दिाि नभएको 
कारणले त्यसप्रकारको कारोबार करको दायरामा नआएको व्यहोरा र्वगिको प्रतिवेदनमा समेि 
औलंयाइएकोमा जस्र्ति यर्ावि ्छ ।  

54.2 गजगलतमट, जजम, माइक्रोसफ्ट टीम लगायिका एजटलकेसन प्रयोग गरेपिाि ्हजने भ जक्तानीका माध्यमबाट 
राज्यको ठूलो धनराजश र्वदेजशएको अवस्र्ा छ। नेपालबाट वैधातनकरूपमा िी साइट सञ्चालकहरूलाई 
भ जक्तानी गने पेमेन्ट गेटवे समेि नभएकोले पे.टी.एम., पेपाललगायिका के्रतडट काडि र अन्िरािर्िय 
र्वद्यजिीय भ जक्तानी माध्यम प्रयोग गरी सम्बजन्धि साइटका सञ्चालकलाई रकम भ जक्तानी हजने गरेको जस्र्ति 
छ । िी एजटलकेसनले नेपालमा सेवा ददने भएकाले करको स्रोिको तसिान्िको आधारमा सो कारोबारको 
सञ्चालन र्वदेशबाट भए िापतन नेपालमा कर तिनजिपने हजन्छ । यद्यर्प कारोबारको पर्हचान हजन नसकेको 
र नेपालमा दिाि नभएकोले सो कारोबारबाट राज्यलाई कर प्राप्त हजन सकेको छैन ।  

अन्िरािर्िय असल अभ्यासको अध्ययन गरी रार्िय वा अन्िरािर्िय रूपमा ई-कमशि सञ्चालन गने 
व्यवसायीलाई नेपालमा दिाि गनजिपने कानजनी व्यवस्र्ा तमलाउनजपदिछ । 

54.3 तडजजटल व्यवसायलाई कर लगाउने सम्बन्धमा ओइतसडी, यजरोर्पयन यजतनयनबाट अध्ययन भएको देजखन्छ । 
यजरोर्पयन यजतनयनले २०१५ देजख टेतलकम्यजतनकेशन सटलायसि, सूचना सम्प्रषेण र इलेजक्ट्रोतनक सेवा 
उपलब्ध गराउने गैर बातसन्दालाई समेि मूलय अतभवरृ्ि कर लगाउने व्यवस्र्ा गरेको छ । सतभिया, 
िाइवान र चीनले मूलय अतभवरृ्ि करको दायरालाई तडजजटल सटलायसिसम्म र्वस्िार गरेका छन ्। चीन, 
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मलेतसया र र्ाइलयाण्डले तडजजटल नाफामा समेि कर लगाउने गरी कानजन िजजिमा गरेका छन ्।  
अन्िरािर्िय असल अभ्यासको अध्ययन गरी रार्िय वा अन्िरािर्िय रूपमा ई-कमशि सञ्चालन गने 
व्यवसायीलाई नेपालमा दिाि गनजिपने कानजनी व्यवस्र्ा तमलाउनजपदिछ ।  

55. 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 
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 नगनेमा फरक फरक अभ्यास देजखन्छ । िसर्ि भ जक्तानीमा कर 
कट्टी हजने ठेक्का वा करारसम्बन्धी व्यवस्र्ालाई स्पि गनजिपदिछ । 

56. अन्िरािर्िय संस्र्ाका कमिचारीको कर - आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०(क) मा नेपाल सरकार र 
कज नै र्वदेशी राि वा अन्िरािर्िय संघसंस्र्ाको बीचमा भएको दद्वपक्षीय वा बहजपक्षीय सजन्ध वा सम्झौिामा 
उललेख भए बमोजजम कर छजटको सजर्वधा पाउनेलाई मार कर छजट हजने देजखन्छ । संयजक्त रािसंघको 
२३ फेब्रजअरी १९४६ को साधारण सभाबाट पतन संयजक्त रािसंघका कज टनैतिक कमिचारी बाहेक अन्य 
कमिचारी िर्ा परामशिदािाहरूलाई आय कर छजट हजने देजखाँदैन । नेपालमा रहेका यस्िा अन्िरािर्िय 
संघसंस्र्ाहरूले कज टनैतिक सजर्वधा प्राप्त गरे बाहेकको भ जक्तानीमा कर दाजखला भए नभएको यर्कन गरी 
त्यस्िा तनकायका कमिचारी वा परामशिदािालाई करको दायरामा लयाउनजपने व्यहोरा र्वगिको प्रतिवेदनमा 
औलंयाइएिा पतन जस्र्ति यर्ावि ्छ। 

57. दोहोरो करमजजक्त सम्झौिा - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७३ बमोजजम नेपाल सरकारको िफि बाट 
अन्य देशहरूसाँग दोहोरो कर मजजक्त सम्झौिासाँग सम्बजन्धि कायिहरू र्वभागबाट हजाँदै आएको छ। नेपालले 
१९८७ मा सविप्रर्म भारिसाँग दोहोरो कर मजजक्त सम्झौिा गरेकोमा २०७६।७७ सम्म ११ देशसाँग 
दोहोरो करमजजक्त सम्झौिा गरेको छ ।त्यसैगरी २००५ मा साकि  रािबीच बहजपक्षीय सम्झौिा भएको 
छ। दोहोरो करमजजक्त सम्झौिा गनजिको प्रमजख उदे्दश्य प्रातप्तको र्वभागले हालसम्म अध्ययन गरेको छैन। 
अध्ययन र्वश्लषेण गरी उपलजब्ध हातसल गनि देजखएका समस्याहरूको तनराकरण र सम्झौिाबाट प्राप्त हजने 
लाभलाई वरृ्ि गनेिफि  र्वभागले पहल गनजिपदिछ। 

58. मूलयाङ्कन - आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ष) मा बजार मूलय भन्नाले कज नै सम्पजत्त वा सेवाका 
सम्बन्धमा असम्बजन्धि व्यजक्तहरू बीच सामान्य बजार व्यवहारको तसलतसलामा सेवा वा सम्पजत्तको 
सामान्य कारोबार मूलय सम्झनज पने उललेख छ । सोही ऐनको दफा १५, ४०, ४१, ४२, ४४, ४५, 
५७ िर्ा मूलय अतभवरृ्ि कर ऐन २०५२ को दफा १२, १३ लगायिका दफामा प्रचतलि बजार 
मूलयलाई आधार तलई कर प्रशासन गनजिपने व्यवस्र्ा छ । कर कानजनमा उक्त व्यवस्र्ा भए िापतन 
बजार मूलय तनधािरण गने कायिका लातग छज टै्ट मानदण्ड बनाउन सर्कएको छैन । िसर्ि कानजनी 
व्यवस्र्ाहरूको पररपालना गरी राजस्व प्रशासनलाई वस्िजतनष्ठ, व्यवजस्र्ि, मयािददि र जवाफदेही बनाउन 
बजार मूलय तनधािरण गने व्यवस्र्ा तमलाउनजपदिछ ।  

59. 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 
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संशोतधि कर तनधािरण गनि सक्ने व्यवस्र्ा छ । र्वभागबाट प्राप्त िथ्याङ्कअनजसार २०७६।७७ मा पूणि 
करपरीक्षणिफि  गि वषिको बक्यौिा जजम्मेवारी सररआएको फाइल सङ्खख्या 6 हजार 684 रहेकोमा 
यस वषि 4 हजार 380 छनौट भएका समेि 11 हजार 64 फाइलको कर परीक्षण गनजिपनेमा 2 
हजार 556 करपरीक्षण गरेको देजखयो। यस वषि छनौट भएका फाइललाई आधार तलाँदा लक्ष्यको 
िजलनामा 58.36 प्रतिशि र कज ल परीक्षण गनजिपने फाइलको िजलनामा २३.१० प्रतिशि मार परीक्षण 
सम्पन्न भई बााँकी ८ हजार ५०८ फाइल (७६.९० प्रतिशि) आगामी वषिको लातग जजम्मेवारी सारेको 
छ। िसर्ि कर परीक्षणका लातग फाइल छनौट गने प्रचतलि व्यवस्र्ामा पजनरावलोकन गदै र्वभाग र 
अन्िगििका कायािलयहरूको कर परीक्षण क्षमिामा सजधार गनजिपदिछ।  

60. जजम्मेवारी र जवाफदेर्हिा - आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३३ र मूलय अतभवरृ्ि कर ऐन, २०५२ 
को दफा ३८ अनजसार कर दार्यत्व बढ्ने वा घट्ने गरी कज नै कर तनधािरण बदतनयि सार् वा लापरवाहीबाट 
भएको भन्ने महातनदेशकले ठहर गरेमा त्यसरी कर तनधािरण गने कर अतधकृिलाई महातनदेशकले तनजको 
सेवा शिि सम्बन्धी कानजन बमोजजम र्वभागीय कारबाही चलाउन सक्ने व्यवस्र्ा छ । कायािलयबाट हजने 
कर लेखापरीक्षणको गजणस्िरको आश्वस्ििाका लातग र्वभागमा कर परीक्षण पजनरावलोकन शाखा रहेको 
छ । र्वभागले यस वषि पूणि कर परीक्षण गरका ८७ (3.4 प्रतिशि) फाइलको आन्िररक पजनरावलोकन 
गरेको देजखयो । कर परीक्षण कायिलाई र्प गजणस्िरीय र र्वश्वसनीय बनाउन आन्िररक अनजगमन 
संयन्रलाई सबल गराई सम्बजन्धि पदातधकारीहरूलाई जजम्मेवार र जवाफदेही बनाउनजपदिछ।  

61. 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 र उपदफा ३ मा कम्पनीले कर प्रयोजनको लातग एक्रज अल आधारमा 
लेखाङ्कन गनजिपने उललेख छ । सोही ऐनको 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 यर्ािर् जस्र्ति 
स्पि रूपमा प्रतिर्वजम्वि हजने गरी प्रचतलि कानजनबमोजजम अतधकार प्राप्त तनकायले लागू गरेको 
लेखामानअनजरूप लेखा राख्नजपने व्यवस्र्ा छ।  

नेपाल चाटिडि एकाउन्टेन्ट्स संस्र्ाले जारी गरेको नेपाल र्वत्तीय प्रतिवेदनमान ३ ले र्वजनेश 
कजम्बनेशन अनजसार कज नै पजब्लक 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 मूलयमा गनजिपने र 

पर्हचान भएको सम्पजत्तमा स्वीकार गरेको दार्यत्व घटाई बााँकी खजद सम्पजत्त वापि ददएको साधारण 
शेयरको बजार मूलयको आधारमा आउने फरक रकमलाई अवस्र्ाअनजसार सौदाबाजी गदािको लाभको 
रूपमा (Gain from Bargain Purchase) वा साख (Good Will) को रूपमा लेखाङ्कन गनजिपने व्यवस्र्ा छ। 
लेखामानको सो प्रावधानहरू र्वपरीि मजिर/एक्वीजजसन गदाि भएको लाभ लाई प्रातप्त गने कम्पनीले सोझै 
आफ्नो इजक्वटीमा भएको पररवििन र्ववरणमा एक्वीजजसन ररजभि, जेनेरल ररजभि, क्यार्पटल ररजभि 
लगायिका शीषिकमा देखाएको छ।  
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नेपाल लेखामानमा भएको आयकरसम्बन्धी व्यवस्र्ाअनजसार सौदाबाजी गदाि भएको लाभलाई 
नाफा नोक्सान र्ववरणमा उललेख गरी लेखाङ्कन गनजिपनेमा सो नगरेकोले प्रचतलि लेखामान र आयकर 
ऐन, २०५८ को दफा २२ र्वपरीि हजन गएको देजखन्छ। कतिपय बैङ्कले नाफा नोक्सान खािामा नै 
देखाएको अवस्र्ा छ । तबजनेस कजम्बनेसनबाट प्राप्त भएको लाभलाई २१ बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ाले 
उपयजिक्त बमोजजम लाभ देखाई आयकर तिनजिपनेमा सो नगरेकोले िी वाजणज्य बैङ्कहरूको लाभ रू.१४ 
अबि ९३ करोड ३ लाखमा आयकर ऐन २०५८, अनजसूची १ को दफा २ को उपदफा (२) बमोजजम 
३० प्रतिशिले हजने कर रू.४ अबि ४७ करोड ९१ लाखमा शजलक एवं ब्याज समेि छानतबन गरी कर 
तनधािरण हजनजपदिछ । 

62. मजनाफा बाहेकको लाभाशंमा कर - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६(३) मा उललेख भएको मजनाफा 
बाहेकको लाभाशं रकममा िोर्कएको अवस्र्ाभन्दा बाहेकमा तनकायको आयमा आयकर लाग्ने व्यवस्र्ा 
छ। आयकर तनयमावली, २०५९ को तनयम १८ मा मजनाफा बाहेकको रकममा र्हिातधकारीलाई सेवा 
उपलब्ध गराइएको वा तनकायको स्वातमत्वमा रहेको सम्पजत्त र्हिातधकारीलाई प्रयोगका लातग उपलब्ध 
गराइएको अवस्र्ामा 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 उललेख गरेको छ। सोही 
ऐनको दफा ५६(३) मा आय गणना गनि नपने सम्बन्धमा स्पि व्याख्या नभएको अवस्र्ा छ। िर 
र्वभागले सो मजनाफाबाट भएको र्विरणमा तनकायलाई आयकर नलाग्ने दफा ५३(१) को र्विरण मानी 
अजन्िम कर कट्टी र्वतधले कर असजल गने उललेख गरी व्याख्या गदाि त्यसबाट दफा ५६(३) अनजसार 
तसजजिि हजने तनकायको कर दार्यत्व नै खारेज वा खजण्डि भएको देजखन्छ। आयकर ऐनमा तनयमावलीले 
िोक्ने उललेख भए िापतन तनदेजशकामा शेयर र्प्रतमयमबाट भएको र्विरणमा मजनाफा बाहेकको लाभको 
अवधारणा लागू नहजने तनयमावलीले िोकेको भन्दा फरक व्याख्या गररएको 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 ५ वाजणज्य 
बैङ्क र १ बीमा कम्पनीको मजनाफा बाहेकको लाभांश र्विरण रू.७ अबि १३ करोड २३ लाखमा रू.२ 
अबि १३ करोड ९७ लाख राजस्व छजट हजन गएको व्यहोरा उललेख गररएको छ।िर आन्िररक राजस्व 
र्वभाग र ठूला करदािा कायािलयले उक्त कर छजट रकम असजल गने प्रर्क्रयाको अवलम्बन नगरी 
आन्िररक राजस्व र्वभागको महातनदेशकस्िरको २०७८।१।२० को तनणियबाट शेयर र्प्रतमयमलाई 
तनकायको आय गणना गरी समावेश गनजि नपने भनी आयकर तनदेजशकाबाट व्याख्या भएको उललेख गरे 
िापतन सो व्याख्या आयकर ऐनको दफा १३९ र १४२ प्रतिकूल देजखन्छ। यस वषि पतन २४ वाजणज्य 
बैङ्क र १३ बीमा कम्पनीले र्वतभन्न तमतिमा फदिर पजब्लक अफररङ्ग र शेयर तललामीमाफि ि ्२०७३।७४, 
२०७४।७५, २०७५।७६ र २०७६।७७ मा आम्दानी गरेको रू.११ अबि ६३ करोड ३० लाखमा 
३० प्रतिशि हजने कर रू.३ अबि ४८ करोड ९९ लाख राजस्व छजट हजन गएको सम्बन्धमा छानतबन 
गरी असजल गनजिपने देजखन्छ।  

63. आय गणना - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३१ बमोजजम बीमावापिको भ जक्तानी लगायि कज नै क्षतिपूतिि 
वापिको रकम प्राप्त गरेको समयमा त्यस्िो रकम आयमा गणना गनजिपने व्यवस्र्ा छ । आन्िररक 
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राजस्व कायािलय, तरपजरेश्वरमा दिाि भएको एक हाइरोपावर कम्पनीले एक तनमािण व्यवसायीसाँग ठेक्का 
सम्झौिा रद्द गरी जमानि जफि गरेकोमा तनज सो तनणिय उपर कोटि अफ वोलोग्ना इटलीमा पजनरावेदन 
गएको र उक्त अदालिको २०७७।२।१३ को तनणियानजसार करदािाको पक्षमा फैसला भएको देजखन्छ 
। उक्त फैसला पिाि ् पतन तनजबाट जफि गरेको रू.१ अबि ९४ करोड ९२ लाख करदािाको 
आम्दानीमा नजनाई अन्य धरौटीमा राखेको छ । करदािाले २०७६।७७ को र्वत्तीय र्ववरण अनजसार 
रु 42 करोड 42 लाख 3 हजार नोक्सानीमा देखाएको छ। उक्त नोक्सानी समायोजन पिाि ्कायम 
हजने आम्दानी रु १ अबि 52 करोड 50 लाखको हजने कर रू.38 करोड 12 लाख ५० हजारमा 
शजलक िर्ा ब्याज समेि कर तनधािरण गनि छानतबन गनजिपदिछ । 

64. वैदेजशक जशक्षण शजलकमा कर - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) मा बातसन्दा व्यजक्तले नेपालमा 
स्रोि भएको सेवा शजलकको 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 वापिको शजलक र्वदेशी संस्र्ालाई भ जक्तानी गदाि अतग्रम करको दर बारे सोधनी गरेकोमा 
र्वभागबाट २०७६।७।२६ मा जारी परमा र्वदेशी सम्बन्धन प्राप्त र्वश्वर्वद्यालयले नेपालको र्वद्यार्ीबाट 
तलने रकममा दफा ८८(१) बमोजजम १५ प्रतिशिका दरले कर कट्टा गनजिपने उललेख छ । जशक्षा, र्वज्ञान 
िर्ा प्रर्वतध मन्रालयले उपलब्ध गराएको र्ववरणअनजसार आयवषि २०७५।७६ मा तनम्नानजसार रू.१ अबि 
46 करोड ४6 लाख 95 हजार र्वदेश पठाउन स्वीकृति ददएको देजखन्छ। ऐनको व्यवस्र्ाअनजसार उक्त 
रकममा कर कट्टा गरेको नदेजखएकोले १५ प्रतिशिले हजने कर रू.२1 करोड 97 लाख ४ हजार र सोमा 
लाग्ने शजलक र ब्याजसर्हि छानतबन गरी असजल गनजिपदिछ ।  

(रू.हजारमा)  
कायािलय 

जशक्षण संस्र्ाको 
संख्या 

वैदेजशक मजद्रा भ जक्तानी र्वतनमय दर 
रकम 

(रू.हजारमा) 
१५ प्रतिशि कर 
(रू.हजारमा) 

बजत्तसपजिली 2 अमेररकी डलर २५१३६७० ११७.०७ २९४२७५ ४४१४१ 
बजत्तसपजिली १ पाउण्ड स्टतलिङ  २३२५४५० १५७ ३६५०९६ ५४७६४ 
नया बानेश्वर 1 अमेररकी डलर १२९७८९० ११७.०७ १५१९४४ २२७९२ 
नया बानेश्वर 1 यजरो 310100 141 43724 6559 
महाराजगञ्ज 1 पाउण्ड स्टतलिङ  232750 १५७ 36542 5481 
तरप जरेश्वर १ पाउण्ड स्टतलिङ  १५१०४५० १५७ २३७१४१ ३५५७१ 
पोखरा १ अमेररकी डलर २८००० ११७.०७ ३२७८ ४९२ 
टंगाल 1 पाउण्ड स्टतलिङ  ४०६३०० १५७ ६३७८९ ९५६८ 
लतलिपजर २ १ तसएचएफ ७९६६६० १३० १०३५६६ १५५३५ 
पजिलीसडक ३ रुपैयााँ - - ३७९५३ ५६९३ 
र्वराटनगर १ पाउण्ड स्टतलिङ  ७३२०५० १५७ ११४९३१ १७२40 
जनकपजर १ पाउण्ड स्टतलिङ  ६४८०० १४२ ९२०२ १३८० 
बजटवल १ अमेररकी डलर 29700 109.59 ३२५४ ४८८ 

जम्मा 1464695 21970४ 

65. हकप्रद शेयर मनोनयन र हस्िान्िरण - तधिोपर दिाि िर्ा तनष्कासन तनयमावली, २०७३ को तनयम 
१२ मा सार्वकको शेयरवालाले हकप्रद शेयर अन्य व्यजक्तले खररद गनि पाइने व्यवस्र्ा छ । त्यसैगरी 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५क. को उपदफा (२ क) मा नेपाल तधिोपर बोडिमा सूचीकरण 
भएको तनकायको र्हिको तन:सगिबाट प्राप्त लाभमा व्यजक्तको हकमा लाभ रकमको ५ प्रतिशि र बातसन्दा 
तनकायको हकमा 25 प्रतिशि कर लाग्ने व्यवस्र्ा छ। तधिोपरको कारोबार गने तनकायहरूले प्राप्त 
गने हकप्रद शेयर तनकायको नाममा स्वातमत्व तलाँदा २५ प्रतिशि र व्यजक्तको हकमा ५ प्रतिशि कर 
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लाग्ने हजाँदा कर रकम कम गने उदे्दश्यले तनकायको सञ्चालक सदस्य वा सम्वि व्यजक्तलाई तनकायले 
मनोनयन गरी हक हस्िान्िरण गरेको देजखन्छ। आयकर ऐन, २०५८ को दफा २७ (१)(क) मा कज नै 
एक व्यजक्तले अको व्यजक्तलाई सम्पजत्त हस्िान्िरण गरी गरेको भ जक्तानीको (कज नै व्यजक्तबाट तसजजिि 
सम्पजत्त सो सम्पजत्तको तसजिना पतछ अको व्यजक्तको स्वातमत्वमा गएमा) हकमा हस्िान्िररि सम्पजत्तको 
बजार मूलय बराबरको रकम पररमाणीकरण गनजिपने व्यवस्र्ा छ । उक्त व्यवस्र्ा अनजसार पररमाणीकरण 
गरी कर तनधािरण गरेको देजखाँदैन।यसरी तधिोपर दिाि िर्ा तनष्कासन तनयमावलीको उजललजखि 
व्यवस्र्ाको सही रूपमा कायािन्वयन नगरी एकािफि  बजझाउनज पने करमा कमी लयाउन कर मजजक्त 
योजनाको भागको रूपमा कायि गरेको देजखन्छ । ठूला करदािा कायािलय, मध्यमस्िरीय कर कायािलय, 
आन्िररक राजस्व कायािलय, टंगाल लगायिका कायािलयले हकप्रद शेयरको हक हस्िान्िरण गदाि 
तनकायलाई हजने लाभ रू.32 करोड 30 लाख र प्राकृतिक व्यजक्तलाई हजने लाभ रू.52 करोड ११ 
लाख ११ हजार लाई पररमाणीकरण गरी आयकर ऐन, २०५८ बमोजजम लाग्ने कर रू.10 करोड 
६८ लाख ६ हजार छानतबन गरी कर तनधािरण एवं असजल गनजिपदिछ। यस सम्बन्धी प्रमजख व्यहोरा 
देहायबमोजजम छन:् 

65.1 ठूला करदािा कायािलयका चार र मध्यमस्िरीय करदािा कायािलयका एक करदािाको २०७६।७७ 
मा एक लाइफ इन्स्यजरेन्स कम्पनी तलतमटेडको तडम्याट गररएको ५ लाख 7 हजार 479 र्कत्ता हकप्रद 
शेयर िीन प्राकृतिक व्यजक्तको नाममा हक हस्िान्िरण भएको नेपाल तधिोपर बोडिको अतभलेखबाट 
देजखन्छ । िर उक्त शेयरको हक हस्िान्िरण वा तन:सगिमा भएको लाभ खजलाई लाभमा कर दाजखला 
गरेको पाइएन । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज तलतमटेडको अनलाइन प्रणालीबाट २०७६।७७ को पतछललो 
१८० ददनको साधारण शेयरको बजार मूलय औसिमा रू.४४५।26 रहेको देजखन्छ । हक हस्िान्िरण 
पाउने व्यजक्तले हकप्रद शेयर खररद गदािको लागि प्रति शेयर मूलय रू.१००।– कटाउाँदा प्रतिशेयर लाभ 
रू.३४५।२६ हजन आउाँछ। उक्त प्रतिशेयर लाभलाई आयकर ऐन, २०५८ अनजसार बजार मूलयमा 
चारररीकरण गदाि औसि लाभ रू.17 करोड 52 लाख 12 हजारमा २५ प्रतिशि कर रू.4 करोड 
38 लाख 3 हजार र सोमा लाग्ने शजलक िर्ा ब्याजसमेि छानतबन गरी असजल गनजिपदिछ ।  

65.2 ठूला करदािा कायािलयका दजई र मध्यमस्िरीय करदािा कायािलयका एक करदािाले २०७६।७७ मा 
एक इन्स्यजरेन्स कम्पनीको तडम्याट गररएको ८४ हजार २१० र्कत्ता हकप्रद शेयर एक प्राकृतिक 
व्यजक्तको नाममा मनोनयन गरी हस्िान्िरण गरेको देजखन्छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज तलतमटेडको 
अनलाइन प्रणालीबाट २०७६।७७ को पतछललो १८० ददनको साधारण शेयरको बजार मूलय औसिमा 
रू.537।61 रहेको देजखन्छ । हक हस्िान्िरण पाउने व्यजक्तले हकप्रद शेयर खररद गनि खचि 
गनजिपरेको प्रति शेयर मूलय रू.१००।– कटाउाँदा प्रतिशेयर लाभ रू.४37।61 हजन्छ । उक्त प्रतिशेयर 
लाभलाई बजार मूलयमा चारररीकरण गदाि औसि लाभ रू.३ करोड ६८ लाख ५१ हजारमा २५ 
प्रतिशि कर रू.९२ लाख १३ हजार र सोमा लाग्ने शजलक िर्ा ब्याजसमेि छानतबन गरी असजल 
गनजिपदिछ। 

65.3 नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट प्राप्त हक हस्िान्िरण अतभलेखमा ५ हजारभन्दा बढी र्कत्ता शेयर हस्िान्िरण 
गने शेयरधनीको र्ववरण परीक्षण गदाि २०७६।७७ मा र्वतभन्न कम्पनीका 24 र्हिातधकारी प्राकृतिक 
व्यजक्त (शेयरहोलडर) ले 8 लाख 75 र्कत्ता शेयरको हक मनोनयनबाट हस्िान्िरण गरेको देजखन्छ । 
मनोनयनबाट हक हस्िान्िरण भएको शेयरको पतछललो १८० ददनको साधारण शेयरको औसि बजार 
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मूलयका आधारमा रू.60 करोड 11 लाख १९ हजारबाट हक हस्िान्िरण पाउने व्यजक्तले हकप्रद 
शेयर खररदको लागि प्रति शेयर रू.१००।– का दरले 8 लाख 75 हकप्रद शेयरको खररद मूलय रू.8 
करोड 75 हजार लागि कट्टी गदाि हजन आउने लाभ रू.52 करोड 11 लाख ११ हजारलाई चारररीकरण 
गरी ५ प्रतिशिले हजने कर रू.२ करोड 60 लाख ५६ हजार र शजलक िर्ा ब्याजसमेि छानतबन गरी 
असजल गनजिपदिछ। 

66. स्र्ायी संस्र्ापन - आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(कद) मा स्र्ायी संस्र्ापनलाई पररभार्षि गरेको छ । 
नेपालमा तडजाइन गरे िापतन र्वदेशमा तनमािण गररएको मेतसनरी िर्ा उपकरण लयाई जडान गरेको 
अवस्र्ामा उक्त समग्र कायि स्र्ायी संस्र्ापनको पररभाषातभर पने र नेपालमा कर तिनजिपने व्यवस्र्ालाई 
स्र्ायी संस्र्ापन तनदेजशका, २०७७ ले समेि स्पि पारेको छ । ठूला करदािा कायािलय, 
लतलिपजरअन्िगििका एक तसमेन्ट कम्पनीले चीनको एक कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको नेपालजस्र्ि शाखा 
कायािलयसाँग रू.५ अबि ८९ करोड ६३ लाखको टलाण्ट िर्ा मेतसनरीको तसतभल जडान िर्ा तनमािण 
सम्झौिा गरेको छ । उक्त तलतमटेडको सो कायि गनि एक कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपालमा स्र्ापना भएको 
देजखन्छ । मेतसन िर्ा उपकरण खररद वापि उक्त तनमािण कम्पनीको चीनजस्र्ि मजख्य कायािलय िर्ा 
सो सम्बि कम्पनीलाई २०७३।७४ र २०७४।७५ मा रू.९ अबि ५७ लाख भ जक्तानी गरेको छ । 
कामको प्रकृति हेदाि यी सबै काम अन्िरसम्बजन्धि र एउटै टयाकेजमा हजनजपने कायिहरू हजन ्। िर 
करदािाले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३५ बमोजजम कर तनयोजन गने उदे्दश्यले स्र्ायी संस्र्ापनको 
दायरामा पने एउटै टयाकेजको कामलाई सामान आपूतिि र सेवा खररदको कायिमा र्वभक्त गरेको पाइयो । 
यसरी स्र्ायी संस्र्ापनको दायरामा नपने उदे्दश्यले कर मजजक्त योजना बनाएको अवस्र्ामा समेि सो 
गैरबातसन्दा व्यजक्तलाई गरेको भ जक्तानीमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९(३)(क) अनजसार भ जक्तानीमा 
कर कट्टी गनजिपनेमा सो समेि नगरेको हजाँदा भ जक्तानी रकममा ५ प्रतिशिले हजने अतग्रम कर रू.४५ करोड 
३ लाख िर्ा सोमा लाग्ने शजलक र ब्याज असजल गनजिपदिछ । 

67. दीघिकालीन करार - आयकर ऐन, २०५८ को दफा २६(१) मा दीघिकालीन करारअन्िगिि करारको 
सम्पन्न प्रतिशिका आधारमा आय लेखाङ्कन हजने व्यवस्र्ा छ । यस सम्बन्धमा देजखएका मजख्य व्यहोरा 
देहायअनजसार छन:्  

67.1 ठूला करदािा कायािलयअन्िगििका एक तनमािण कम्पनीले नेपाल सरकारको बहजउदे्दश्यीय आयोजनासाँग 
सम्झौिा गरी तनमािण कायि गरेको पाइयो। सो को लातग दजई पक्ष बीच २०७१।१०।१५ मा रू.9 
अबि ३५ करोड ३९ लाख ८२ हजारको सम्झौिा भएकोमा सम्पन्न गनजिपने अवतध २०७७।६।२ 
रहेको छ। कम्पनीले २०७६।७७ सम्म पेस गरेको र्वत्तीय र्ववरण अनजसार ७९.९0 प्रतिशि 
कायिसम्पन्न भएको देजखन्छ। सो अनजसार करदािाले आय र्ववरणमा रू.७ अबि ४७ करोड ३८ लाख 
समावेश गनजिपनेमा रू.७ अबि ६ करोड १२ लाख मार लेखाङ्कन गरेको देजखाँदा रू.४१ करोड २६ 
लाख घटी आय लेखाङ्कन भएकोले फरक रकम आयमा समावेश गरी 25 प्रतिशिले हजन आउने कर 
रू.१० करोड ३१ लाख ५० हजार र सोमा लाग्ने मूलय अतभवरृ्ि कर, शजलक र ब्याजसमे-ि छानतबन 
गरी असजल गनजिपदिछ। 

67.2 मध्यमस्िरीय करदािा कायािलयअन्िगििका एक तनमािण व्यवसायीले एक हाइरोपावर कम्पनीसाँग रू.४ 
अबि २ करोड ७५ लाखको तनमािण सम्झौिा गरेकोमा र्वत्तीय र्ववरणमा १२.58 प्रतिशि कायि सम्पन्न 
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भएको उललेख गरी रू.50 करोड ६६ लाख ६० हजार आम्दानी देखाएको छ । हाइरोपावरको 
२०१९ मे मर्हनामा प्रकाजशि प्रार्वतधक प्रतिवेदनमा तनमािणको सम्झौिा रू.४ अबि २० करोड ७५ 
लाख उललेख भएको देजखाँदा रू.१८ करोड घटी सम्झौिा रकम उललेख गरी १२.५८ प्रतिशिले हजने 
रू.२ करोड २६ लाख ४४ हजार घटी आय लेखाङ्कन गरेकोले सोमा २५ प्रतिशिले लाग्ने कर रू.५६ 
लाख ६१ हजार र सोमा लाग्ने शजलक िर्ा ब्याजसमेि असजल गनजिपदिछ। 

68. सम्बि पक्षको कारोबार - आयकर तनदेजशका, २०६६ (संशोधन 2077 सर्हि) मा आयमा हजने 
खण्डीकरणसम्बन्धी व्यवस्र्ा छ । आन्िररक राजस्व कायािलय, कातलमाटीअन्िगिि ररयल स्टेटको 
कारोबार गने एक करदािाले पेस गरेको र्वत्तीय र्ववरणमा १७ कम्पनीबाट प्राप्त गनजिपने सापटी 
(२०७४।७५ र २०७५।७६) रू.२ अबि ३४ करोड ४२ लाख देखाएको छ । व्यवसाय दिाि 
भएदेजख नै करदािा तनरन्िर नोक्सानीमा रहेको र २०७५।७६ सम्म खजद नोक्सानी रू.४ अबि ३६ 
करोड २ लाख देखाएको छ । करदािाले उजललजखि कम्पनीसाँग गरेको कारोबारको प्रयोजन र 
व्यावसार्यक आवििा स्पि नभएको र आम्दानी नगन्य रूपमा मार उललेख गरेकोले नोक्सानीमा रहेको 
देजखन्छ। अकोिफि  करदािाले देखाएको र्वत्तीय र्ववरणअनजसार २०७४।७५ र २०७५।७६ को 
औसि ऋण रू.७ अबि २३ करोड ११ लाखमा औसि ब्याज खचि रू.१ अबि १३ करोड ९३ लाख 
दाबी गरेको छ । करदािाले ऋण रकम व्यावसार्यक प्रयोजनमा प्रयोग नगरेको १७ सम्बि कम्पनी 
खडा गरी सो रकम अतग्रम रूपमा भ जक्तानी ददएको एवं त्यसबाट कज नै प्रतिफल समेि लेखाङ्कन नगरेको 
अवस्र्ा छ । अन्यर प्रयोजनमा लगाएकोमा औसि ब्याजदर १५.७७ प्रतिशिले हजने ब्याज रू.१८ 
करोड ४८ लाख ४४ हजार अमान्य गरी नोक्सानी समायोजन गनि छानतबन गनजिपदिछ। 

69. कागो सेवाको आयकर - आयकर ऐन, २०५८ को दफा 70(१) (ख) अनजसार नेपालबाट चलान 
गररएको मालसामान ओसारपसार गदाि हजने अन्िर चलानमा गैरबातसन्दा व्यजक्तलाई भ जक्तानी गदाि ५ 
प्रतिशिका दरले कर लाग्ने व्यवस्र्ा छ । आन्िररक राजस्व कायािलय, महाराजगन्ज र नयााँ 
बानेश्वरअन्िगििका ८ करदािाले २०७५।७६ मा र्वतभन्न जहाज कम्पनीमाफि ि ्कागो ढजवानी गरी रू.१ 
अबि ८ करोड ९३ लाख ५७ हजार भ जक्तानी गरेकोले सो सम्बन्धमा छानतबन गरी छजट हजन सक्ने कर 
रू.५ करोड ४४ लाख ६७ हजार र सोमा लाग्ने शजलक र ब्याजसमेि असजल गनजिपदिछ । 

70. 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 
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 उजललजखि 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 मूलयमा तन:सगि भएको मातनने व्यवस्र्ा छ । यस सम्बन्धमा देजखएका प्रमजख व्यहोरा तनम्नानजसार 
छन:् 

70.1 ठूला करदािा कायािलयअन्िगििका एक बहजरार्िय कम्पनी तलतमटेडको मजख्य शेयरहोलडरको रूपमा रहेको 
तसंगापजरजस्र्ि एक कम्पनीमा आफ्नो सम्पूणि र्हि २०६१।१।९ मा दजबईजस्र्ि अको बहजरार्िय 
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कम्पनीले खररद गरेको कम्पनी रजजिार कायािलयको अतभलेखमा देजखन्छ ।त्यसै गरी पजनः २०७१ 
मंतसरमा उक्त कम्पनीको ७६.१६ प्रतिशि र्हि अको अमेररकी कम्पनीले खररद गरी तनयन्रण पररवििन 
हजाँदा समेि आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ बमोजजम र्ववरण पेस गरी कर तनधािरण भएको छैन । 
िसर्ि यस कम्पनीको २०६१ र २०७१ मा दजई पटक स्वातमत्व पररवििन भएको देजखाँदा दफा ५७ 
बमोजजम सो समयमा करदािाको नेट वर्ि समेि र्हसाब गरी तन:सगि भएको मानी दफा ९६ बमोजजम 
छजट्टाछज टै्ट आय र्ववरण पेस गनजिपने िर्ा यस्िो तनःसगिमा ऐनको दफा ९५क बमोजजम २५ प्रतिशि कर 
समेि दाजखला गरेको नदेजखएकोले छानतबन गरी कर दार्यत्व यर्कन गनजिपदिछ । 

70.2 ठूला करदािा कायािलयअन्िगििका एक प्राइभेट तलतमटेडको २०७४।९।५ को शेयर लगि अतभलेख 
अनजसार शेयर संरचनामा ५४.६ प्रतिशि स्वातमत्व पररवििन भएको देजखन्छ । करदािाले २०७४/७५ 
मा पेस गरेको र्वत्तीय िर्ा आय र्ववरणमा हालसम्मको कज ल नोक्सानी रू.६ करोड ९९ लाख ७९ 
हजार रहेकोमा स्वातमत्व पररवििन पिाि ्समेि जजम्मेवारी सारेकोले त्यस्िो रकम अमान्य गरी नोक्सानी 
समायोजन गनजिपदिछ।  

70.3 ठूला करदािा कायािलयअन्िगििको एक उद्योगको २०७१।८।४ मा ५० प्रतिशि स्वातमत्व पररवििन 
भएको छ । कायािलयबाट २०७२।७३ को पूणि कर परीक्षणमा करदािाको स्वातमत्व पररवििनको 
तनणिय तमतिलाई आधार मानी ४९.८७ प्रतिशि मार स्वातमत्व पररवििन भएकोले आयकर ऐन, २०५८ 
को दफा ५७ आकर्षिि नहजने उललेख गरेको छ। िर करदािाको 2069।8।14 को तनणियलाई 
कम्पनी रजजिार कायािलयले २०७३।२।४ मा प्रमाणीकरण गरेको छ। कम्पनीको शेयर लगि कम्पनी 
रजजिारको कायािलयले प्रमाणीकरण गरेपतछ मार आतधकाररक हजने हजाँदा प्रमाणीकरण तमतिलाई स्वातमत्व 
पररवििनको वैधातनक तमति मान्नजपदिछ । सो तमतिमा ७.३४ प्रतिशि स्वातमत्व पररवििन भएको र पजन: 
२०७३।५।८ मा कम्पनी रजजिारले प्रमाणीकरण गरी करदािाको २०७२।१०।११ को तनणियानजसार 
४९.८७ प्रतिशि स्वातमत्व पररवििन गरेको छ । उपयजिक्त अवस्र्ामा ३ वषि तभर करदािाको ५७.२१ 
प्रतिशि स्वातमत्व पररवििन भएकोले ऐनको दफा ५७ आकर्षिि हजने देजखन्छ ।करदािाको र्वत्तीय र्ववरण 
अनजसार जस्र्र सम्पजत्तमध्ये जग्गािफि  गि वषि रू.९६ लाख २१ हजार रहेकोमा स्वातमत्व पररवििन गदाि 
जग्गाको पजन:मूलयाङ्कन गरेको पाइएन। िसर्ि उक्त जग्गाको पजन:मूलयाङ्कनबाट हजने लाभ यर्कन गरेर 
कर तनधािरण हजन छानतबन गनजिपदिछ ।  

त्यसैगरी करदािाको स्वातमत्व पररवििन हजनजभन्दा अजघको नोक्सानी रू.४ करोड २९ लाख ६८ 
हजार, २०७३।७४ को आय र्ववरणमा जजम्मेवारी सानि नपाउनेमा सारेको देजखएकोले सोलाई अमान्य 
गनजिपने सारै् ऐनको दफा ५७ (३) अनजसार छजट्टाछज टै्ट आय र्ववरण पेस नगरेकोले ऐनको दफा ११७(१)ग 
अनजसार लाग्ने शजलक प्रति वषि रू.१९ लाख ८८ हजारका दरले ३ आय वषिको रू.५९ लाख ६४ 
हजार कर तनधािरण गनजिपने देजखन्छ । 

70.4 मध्यमस्िरीय करदािा कायािलयअन्िगििका तबयर उत्पादन गने एक प्राइभेट तलतमटेड कम्पनीको 
२०७४।१२।२१ सम्म र्वगि ३ वषिको स्वातमत्व पररवििनको गणना गदाि ५६ प्रतिशि स्वातमत्व 
पररवििन भएको छ । यसरी स्वातमत्व पररवििन हजाँदा ऐनको दफा ५७(२) को व्यवस्र्ा अनजसार स्वातमत्व 
पररवििन हजनजभन्दा अजघ भएको नोक्सानी कट्टी गनि नपाउने व्यवस्र्ा रहेकोमा आय र्ववरण अनजसार 
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रू.२३ करोड ७१ लाख ७१ हजार नोक्सानी देखाएको छ । सो नोक्सानी अमान्य गनि कर तनधािरण 
गनजिपदिछ।  

70.5 मध्यमस्िरीय करदािा कायािलयअन्िगििको लगानी सम्बन्धी व्यवसाय गने एक प्राइभेट तलतमटेडको 
२०७४।२।२१ मा ५४ प्रतिशि स्वातमत्व पररवििन भएको छ । करदािाको २ कम्पनीमा रहेको 
संस्र्ापक शेयर स्वातमत्व पररवििनको समयमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार भएको प्रति शेयर 
औसि मूलय क्रमश: रू.1094।- र रू.410।- अनजसार गणना गदाि हजने लाभ रू.९९ करोड ३९ 
लाख ३ हजारलाई स्वातमत्व पररवििन अजघको आय र्ववरणमा समावेश गरी लाग्ने कर रू.२४ करोड 
८४ लाख ७६ हजार र ऐनको दफा ५७(३) अनजसार स्वातमत्व पररवििन अजघ र पतछको भागलाई छजट्टा 
छज टै्ट आयवषि मानी छजट्टा छज टै्ट आय र्ववरण पेस नगरेकोमा ऐनको दफा ११७(१)ग अनजसार लाग्ने शजलक 
रू.१६ लाख ५० हजारसमेि रू.२५ करोड १ लाख २६ हजारमा शजलक र ब्याज समेि छानतबन गरी 
कर तनधािरण हजनजपदिछ ।  

70.6 आन्िररक राजस्व कायािलय, पजिलीसडकअन्िगििको इन्भेिमेन्ट कारोबार गने एक प्राइभेट तलतमटेडको 
तनयन्रणमा २०७१।९।१२ मा 50 प्रतिशि स्वातमत्व पररवििन भएकोमा पररवििन अगातडको सम्पजत्त 
िर्ा दार्यत्वको मूलयाङ्कन गरी लागि मूलय र हस्िान्िरण मूलयको र्वश्लषेण गरेको छैन ।करदािाले 
पेस गरेको र्वत्तीय र्ववरणअनजसार स्वातमत्व पररवििन अगातड करदािाले एक इनजी कम्पनी र एक 
वाजणज्य बैङ्कमा शेयर लगानी गरेको देजखन्छ । ऐनको दफा ५७ को प्रयोजनको लातग लगानीको बजार 
मूलयाङ्कन गदाि प्रति शेयर औसि मूलय क्रमश: रू.1812।52 र रू.730।- रहेको र सोअनजसार हजने 
बजार मूलय रू.६४ करोड २४ लाख २९ हजारमा करदािाले उललेख गरेको लागि रू.१२ करोड 
९६ लाख ४४ हजार घटाउाँदा हजने लाभ रू.५१ करोड २७ लाख ८५ हजारको कर रू.१२ करोड 
८१ लाख ९६ हजार र सोमा लाग्ने शजलक िर्ा ब्याज समेि छानबीन गरी असजल गनजिपदिछ । 

70.7 आन्िररक राजस्व कायािलय, पजिलीसडकअन्िगिि परामशिदािाको रूपमा कायि गने एक प्राइभेट तलतमटेड 
कम्पनीको मौरीससमा रहेको एक होजलडङ कम्पनीको शाखा कायािलय (स्र्ायी संस्र्ापन) को रूपमा 
रहेको छ । सो कम्पनीको शि प्रतिशि र्हि र्वतभन्न मध्यस्र् कम्पनीहरू माफि ि ् अन्िि: 
स्वीट्जरलयाण्डको कम्पनीमा रहेको देजखन्छ। नेपालको यस प्राइभेट तलतमटेडलाई समेि तनयन्रण गने 
स्वीट्जरलयाण्डको उक्त कम्पनीले र्वश्वव्यापी रूपमा रहेको आफ्नो तभएसएफ सेवाको र्हिको तन:सगि 
२०७४।२।५ मा अन्य िीन कम्पनीलाई रू.१ खबि  ९२ अबि ५६ करोडमा गरेको मजख्य कम्पनीको 
२०१६ र २०१७ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उललेख छ । नेपाल बार्हर कारोबार भए िापतन नेपालको 
शाखा कायािलयको आम्दानी िर्ा लगानीमा समानजपातिक र्हसाबले गणना गरी नेपालमा रहेको स्र्ायी 
संस्र्ापनको बजार मूलय (इन्टरप्राइजेज भ्यालज) मा भएको लाभमा नेपालमा कर तिनजिपने दार्यत्व हजन्छ । 
उजललजखि तबक्री मूलयमा नेपालको कम्पनीको र्हस्सा पर्हचान गनि छानतबन गनजिपदिछ। नेपालमा रहेको 
कम्पनीको ररजभिलाई नै आधार तलाँदा समेि रू.२० करोड ८९ लाख ६५ हजारलाई न्यूनिम मूलय 
कायम गरी आयकर ऐनको दफा ९५क.(२)(ख) अनजसार १५ प्रतिशि अतग्रम कर रू.३ करोड १३ 
लाख ४५ हजार समेि आय र्ववरण पेस गदाि २५ प्रतिशिले लाग्ने कर रू.५ करोड २२ लाख ४० 
हजारमा शजलक र ब्याज असजल गनि कर तनधािरण गनजिपदिछ । 
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70.8 आन्िररक राजस्व कायािलय, तसमराअन्िगििको पेट्रोतलयम पदार्िको र्ोक व्यापार गने एक करदािाको 
2074।९।६ मा ५१ प्रतिशि स्वातमत्व पररवििन भएको छ। शेयर तबक्री गरी स्वातमत्वमा पररवििन 
भएकोमा स्वातमत्व पररवििन अगातडको सम्पजत्त िर्ा दार्यत्वको मूलयाङ्कन गरी लागि मूलय र हस्िान्िरण 
मूलयको र्वश्लषेण गरेको छैन। करदािाको जस्र्र सम्पजत्त रू.१४ करोड २६ लाख ४५ हजार मध्ये 
जग्गा िर्ा जग्गा र्वकासिफि  वासलािमा रू.१ करोड ८४ लाख ५९ हजार उललेख गरेकोमा स्वातमत्व 
पररवििनका बखि उक्त जग्गाको पजनमूिलयाङ्कन गरी दफा ४१ बमोजजम र्मौिी सर्हिको तन:सगि कायम 
गरी सोमा हजने लाभ यर्कन गनजिपनेमा गरेको छैन। िसर्ि जग्गाको बजार मूलय कायम गरी हजने लाभमा 
आयकर ऐन, २०५८ बमोजजम कर तनधािरण गनजिपदिछ। 

70.9 आन्िररक राजस्व कायािलय, कावासोिीअन्िगििको एक तडर्िलरी उद्योगको २०७०।८।१० र 
२०७२।१०।१२ मा ५० प्रतिशि भन्दा बढी स्वातमत्व पररवििन भएको छ । करदािाको र्वत्तीय 
र्ववरणमा जग्गाको मूलय रू.३८ लाख १२ हजार रहेको छ । करदािाको स्वातमत्व पररवििन भएको 
तमतिमा जग्गा मूलयाङ्कन गरी लेखाङ्कन गरेको छैन । िसर्ि जग्गाको मूलयाङ्कन गरी लाभ यर्कन गनि 
कर तनधािरण गनजिपने सारै् करदािाले गि र्वगिको नोक्सानी रू.८ करोड ४४ लाख ८३ हजार स्वातमत्व 
पररवििन पिाि ्सारेको देजखएकाले उक्त नोक्सानी अमान्य गरी कर तनधािरण गनजिपदिछ ।  

70.10 आन्िररक राजस्व कायािलय, बजटवलअन्िगििको एक करदािाको 2073।74 मा 80 प्रतिशि स्वातमत्व 
पररवििन भएको छ। र्वत्तीय र्ववरण अनजसार २०७२।७३ मा उक्त करदािाको नोक्सानी रू.१ करोड 
२३ लाख ७५ हजार रहेको छ। करदािाले २०७३।७४ को आय र्ववरण पेस गदाि सो नोक्सानी 
जजम्मेवारी सारेको देजखएकोले सो अमान्य गरी कर तनधािरण गनजिपदिछ। 

70.11 आन्िररक राजस्व कायािलय, बजत्तसपजिलीअन्िगििको एक तसमेन्ट उद्योगको २०७४।७।१ मा शि 
प्रतिशि स्वातमत्व पररवििन भएको देजखन्छ । करदािाको र्वत्तीय र्ववरण अनजसार जस्र्र सम्पजत्तमध्ये 
जग्गाको मूलय २०७३।७४ मा रू.६ करोड ६१ लाख ८३ हजार रहेकोमा स्वातमत्व पररवििन गदाि 
जग्गाको पजनमूिलयाङ्कन गरेको पाइएन। िसर्ि उक्त जग्गाको पजनमूिलयाङ्कन गरी हजने लाभ यर्कन गरेर 
कर तनधािरण हजन छानतबन गनजिपदिछ ।  

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४१ अनजसार सम्पजत्तको र्मौिी सर्हिको तन:सगि हजाँदा सम्पजत्तको 
हकमा बजार मूलय अनजसार प्राप्त भएको र दार्यत्वको हकमा बजार मूलयअनजसारको तन:सगि भएको मातनने 
व्यवस्र्ा छ । करदािाको र्वत्तीय र्ववरणमा गि वषि माइतनङ लाइसेन्सको मूलय शजन्य रहेकोमा 
पजनमूिलयाङ्कन पिाि ्रू.१ अवि २० करोड ८४ लाख मजनाफा गरी ररजभि एण्ड सरटलसमा लगेको छ 
भने जस्र्र सम्पजत्तमा पतन समावेश गरेको छ । उक्त पजनमूिलयाङ्कन मूलय स्वातमत्व पररवििन हजनजभन्दा 
पर्हलाको स्वातमत्व ग्रहण गनेले सो बराबर आम्दानी प्राप्त गरेकोले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७ 
अनजसार आयमा समावेश गनजिपनेमा आय र्ववरणमा सो रकमलाई आय जनाएको पाइएन । उक्त 
पजनमूिलयाङ्कन रकम मजनाफा आयमा समावेश गरी करदािाले देखाएको यस वषिको नोक्सानी रू.१२ करोड 
९५ लाख ११ हजार समायोजन गदाि हजन आउने मजनाफामा २० प्रतिशि कर रू.२१ करोड ५७ लाख 
७८ हजार र सोमा लाग्ने शजलक र ब्याज छानतबन गरी असजल गनजिपदिछ । 

71. पजाँजीगि लाभकर - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६७(६)(ठ)(२) मा नेपालमा सञ्चातलि र्क्रयाकलाप 
सम्बन्धमा गररएको भ जक्तानीको आयको स्रोि नेपाल रहने उललेख छ। सोही ऐनको दफा ३५ मा 
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र्वभागले कर दार्यत्व यर्कन गने प्रयोजनका लातग करमजजक्त योजनाको भागको रूपमा गररएको वा गनि 
खोजजएको कज नै प्रबन्ध वा प्रबन्धको कज नै भागलाई पजनः चारररीकरण गनि, कज नै सारभिू आतर्िक असर 
नदेखाउने कज नै प्रबन्ध वा प्रबन्धको कज नै भागलाई बेवास्िा गनि  वा सारभिू ित्व नदेखाउने कज नै प्रबन्ध 
वा प्रबन्धको भागलाई पजनः चारररीकरण गनजिपने उललेख छ । त्यसैगरी ऐनको दफा ९५(क) मा कज नै 
पतन तनकायको नेपाल तधिोपरमा सजचीकृि भएको र्हि तन:सगि हजाँदा जसको र्हि तन:सगि भएको हो सोही 
तनकायले बातसन्दा प्राकृतिक व्यजक्त बाहेक अन्यको हकमा १५ प्रतिशिले अतग्रम कर कट्टा गनजिपने 
व्यवस्र्ा छ ।  

ठूला करदािा कायािलयअन्िगििका एक बहजरार्िय कम्पनीको कज ल शेयर संख्या १९ लाख ४८ 
हजार मध्ये १४ लाख ८४ हजार ३०१ र्कत्ता शेयर अको बहजरार्िय कम्पनीले खररद गरी यस 
कम्पनीमा प्रवेश गरेको अमेररकाको एक सेक्यजररटी कतमसनले सन ्२०१६ मा खजलासा गरेको छ। 
उक्त कम्पनीको २०७१ मंतसरमा ७६.१६ प्रतिशि स्वातमत्व पररवििन भएको देजखन्छ। ििपिाि ्
कम्पनीको नामसमेि पररवििन गररएको छ। शेयर खररद तबक्री गदाि भएको स्वातमत्व पररवििनको 
जानकारी नेपालका कज नै पतन तनयामक तनकायलाई नददनजका सारै् तन:सगिमा प्राप्त भएको लाभमा कर 
गणना गरी दाजखला गरेको देजखाँदैन। नेपालमा रहेको तनकायको र्हिको मूलय बढ्नज भनेको नेपालमै 
रहेको सञ्चातलि र्क्रयाकलाप र सम्पजत्तको मूलयको कारण भएकोले त्यस्िो आयको स्रोि नेपाल नै हो । 
नेपालमा रहेको सम्पजत्तसाँग जोतडएको शेयर मूलयलाई अलग गरेर हेदाि उक्त कारोबार अजस्ित्वर्वहीन 
हजनजान्छ। िसर्ि उक्त तलतमटेडको सम्पजत्त र आयमा आधाररि जहााँसजकै वा जजनसजकै कम्पनीको शेयर 
वा स्वातमत्व वा तधिोपर तबक्री गरे िापतन त्यो नेपालमा संचातलि र्क्रयाकलापसाँग सम्बजन्धि भ जक्तानी 
भएकोले तसजिना भएको पजाँजीगि लाभमा प्रार्तमक रूपमा नेपालमा कर लाग्ने देजखन्छ। मध्यस्र् तनकाय 
माफि ि ्हजने स्वातमत्व पररवििनमा नेपालमा कर लाग्ने सम्बन्धमा सवोच्च अदालिबाट एक दूरसञ्चार सेवा 
प्रदायकको हकमा फैसला समेि भएको छ। बहजरार्िय कम्पनीको मध्यस्र् तनकाय माफि ि ् स्वातमत्व 
पररवििन भएकोमा प्राप्त लाभमा पजाँजीगि लाभकर दाजखला गनजिपनेमा हालसम्म दाजखला गरेको देजखाँदैन।  

यस तलतमटेड कम्पनीको शेयर संरचनामा अतधकांश स्वातमत्व पररवििन भएको िर मूलय सम्बन्धी 
सूचना खजलासा नभएको अवस्र्ामा पजाँजीगि लाभकर गणना गने प्रयोजनार्ि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज 
तलतमटेडको स्वातमत्व पररवििन हजाँदाको २०७१ मंतसरमा प्रकाजशि गरेको औसि मूलय रू.१ हजार ६६० 
को आधारमा उपयजिक्त शेयरको तबक्री मूलय रू.२ अबि ४६ करोड ३९ लाख ४० हजार कायम गनजिपने 
देजखएको छ। सो मूलयमा कम्पनीलाई २०६१ मा खररदकिाि बहजरार्िय कम्पनीले तिरेको लागि खचि 
प्रति शेयर रू.२२४.७५ (नेपाल राि बैङ्कले उपलब्ध गराएको जानकारी अनजसार) का दरले रू.३३ 
करोड ३५ लाख ९७ हजार घटाउाँदा रू.२ अबि १३ करोड ३ लाख पजाँजीगि लाभ हजने देजखन्छ। सो 
लाभमा ऐनको दफा ९५क(२)(ख) बमोजजम नेपालमा रहेको स्र्ायी संस्र्ापनबाट कट्टा गनजिपने १५ 
प्रतिशि अतग्रम कर रू.३१ करोड ९५ लाख ४५ हजार र ऐनको दफा ९६ बमोजजम आय र्ववरण 
पेस गरी लाग्ने २५ प्रतिशि करसमेि रू.53 करोड २5 लाख ७५ हजारमा लाग्ने शजलक र ब्याजसमेि 
छानतबन गरी कर तनधािरण एवं असजल गनजिपदिछ । 

72. जचनी उद्योगको फरक दार्यत्व - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३५ बमोजजम करदािाले करमजजक्तको 
योजनाको भागको रूपमा गररएको वा गनि खोजजएको प्रबन्ध वा सारभिू रूपमा आतर्िक असर नदेखाउने 
कज नै प्रबन्ध वा प्रबन्धको भागलाई पजन:चारररीकरण गनि सारै् ऐनको दफा ४० बमोजजम सम्पजत्त वा 
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दार्यत्वको तन:सगि गनि सक्ने व्यवस्र्ा छ । ठूला करदािा कायािलयअन्िगििका २ र आन्िररक राजस्व 
कायािलय, भैरहवाअन्िगििका २ समेि ४ जचनी उद्योगहरूले पेस गरेको र्वत्तीय र्ववरणअनजसार 
२०७५।७६ सम्म र्कसानहरूलाई रू.१ अबि 76 करोड 10 लाख भ जक्तानी ददनजपने देजखन्छ । लेखा 
परीक्षणको क्रममा उद्योग वाजणज्य िर्ा आपूतिि मन्रालयबाट प्राप्त र्ववरण अनजसार उक्त ४ जचनी 
उद्योगले उखज र्कसानहरूलाई २०७५।७६ सम्म भ जक्तानी ददनजपने बक्यौिा रू.59 करोड 35 लाख 
97 हजार रहेको छ । उजललजखि अवस्र्ामा भ जक्तानी ददनजपने रू.१ अबि  १६ करोड ७४ लाख फरक 
परेकोले छानतबन गरी कर दार्यत्व यर्कन गनजिपदिछ । 

73. सजन करोबारको आय - आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(द) मा व्यावसार्यक सम्पजत्त, ह्रासयोग्य सम्पजत्त 
वा व्यापाररक मौज्दाि बाहेकका जग्गा, भवन र कज नै तनकायमा रहेको र्हि वा सजरक्षणलाई गैर व्यावसार्यक 
करयोग्य सम्पजत्तमा उललेख गरी यस्िा सम्पजत्तको तन:सगिबाट हजने लाभमा कर लाग्ने व्यवस्र्ा छ । सोही 
ऐनको दफा ९५क. अनजसार शेयरको तबक्रीमा समेि न्यूनिम ५ प्रतिशि पजाँजीगि लाभकर लाग्ने व्यवस्र्ा 
छ। यद्यर्प सजन चााँदीलगायि जवाहरि, धािज र बहजमूलय वस्िज एवं त्यससम्बन्धी गहनाको तन:सगिबाट हजने 
लाभमा कर लाग्ने व्यवस्र्ा छैन । यस वषि ठूला करदािा कायािलयअन्िगििका ६, आन्िररक राजस्व 
कायािलय, नयााँ सडकअन्िगििका १० र आन्िररक राजस्व कायािलय, बाग्लजङअन्िगििका १ समेि १७ 
करदािाले रू.११ अबि ७८ करोड ९७ लाखको सजन खररद गरेकोमा रू.२ अबि १ करोड ४ लाख ५ 
हजार आयकर तिने संस्र्ाबाट र रू.९ अबि ७७ करोड ९३ लाख व्यजक्तसाँग खररद गरेको पाइयो। तनजिि 
पररमाण वा रकमभन्दा बढी सजनको कारोबार गने व्यजक्तलाई करको दायरामा लयाउन कानजनी व्यवस्र्ा 
गनजिपदिछ ।  

74. स्रोिको छानतबन - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ख. मा रार्िय महत्वका पूवािधार र्वकास आयोजना 
िर्ा 300 जनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी ददने र 50 प्रतिशिभन्दा बढी कच्चा पदार्ि 
उपयोग गने उत्पादनशील उद्योग (च जरोट, तबडी, तसगार, खानेसजिी, खैनी, गजड्का, पान मसला, मददरा र 
तबयर उद्योगबाहेक) मा लगानीको आयस्रोि नखोजजने व्यवस्र्ाले अन्य लगानीमा स्रोि स्पि गनजिपने 
देजखन्छ। आन्िररक राजस्व र्वभागको २०६९।९।२९ को पररपरबाट समेि सञ्चालकबाट प्राप्त 
सापटीको रकम बैङ्कमाफि ि ् प्राप्त हजनजपने, सापटीको स्रोि यर्कन गरी सापटी लगानीको रकममा 
कानजनअनजसार कर दाजखला भए नभएको र्वश्लषेण गनजिपने उललेख छ । ठूला करदािा कायािलय, 
आन्िररक राजस्व कायािलय, जोरपाटी, चाबर्हल, नयााँसडक र बालाजजका ९ करदािाको शेयर पजाँजी पेश्की 
रू.४६ करोड २५ लाख ३५ हजार, मध्यमस्िररय करदािा कायािलय िर्ा आन्िररक राजस्व कायािलय 
चाबर्हल, नयााँ सडक र भैरहवाका ८ करदािाको शेयर पजाँजी र्प रू.१५ करोड ७१ लाख ८० हजार 
र ठूला करदािा कायािलय, मध्यमस्िरीय करदािा कायािलय िर्ा आन्िररक राजस्व कायािलय जोरपाटी, 
चाबर्हल र नयााँ सडकका २० करदािाको सञ्चालक सापटी रू.२ अबि ६ करोड ९२ लाख ३० हजार 
समेि रू.2 अबि 68 करोड 89 लाख ४५ हजार सञ्चालकले व्यवसायमा लगानी र्प गरेको हजाँदा उक्त 
रकमको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ख. बमोजजम स्रोि र बैंर्कङ्ग कारोबार सम्बन्धमा छानतबन 
गरी कर दार्यत्व यर्कन गनजिपदिछ । 

75. सम्पजत्त िर्ा दार्यत्व 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 । आन्िररक राजस्व कायािलय, 
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नयााँसडक, जोरपाटी, भक्तपजर, पजिलीसडक, बाग्लजङ, बालाजज, नेपालगञ्ज, जनकपजरसमेि १८ कायािलयका ३६ 
करदािाको सम्पजत्त िर्ा दार्यत्व तन:सगि गरेको रू.८४ करोड ५ लाख १२ हजारमा रू.१७ करोड ६२ 
लाख १४ हजार कर असजल हजनजपदिछ । यस सम्बन्धमा देजखएका प्रमजख व्यहोरा तनम्नानजसार छन:् 

75.1 आन्िररक राजस्व कायािलय, इटहरीमा दिाि रहेको एक करदािाले 2074।75 मा पेस गरेको र्वत्तीय र्ववरण 
अनजसार चालज दार्यत्वमा रू.७ करोड ६९ लाख ८४ हजार देखाएको छ। सो मध्ये रू.७ करोड ४९ लाख 
९७ हजार आन्िररक राजस्व कायािलय, धजतलखेलमा दिाि रहेको एक करदािालाई तिनजिपने देखाएको छ। 
करदािाले दार्यत्व देखाएको धजतलखेलको पाटीको सो आय वषिको यस करदािालाई असामीसमेि देखाएको 
छैन। अवास्िर्वक देजखएको दार्यत्व रू.७ करोड ४९ लाख ९७ हजार तन:सगि भएको मानी सोमा लाग्ने 
कर रू.१ करोड ४९ लाख ९९ हजार िर्ा सोमा लाग्ने शजलक एवं ब्याज असजल गनि छानतबन गनजिपदिछ । 

75.2 आन्िररक राजस्व कायािलय, जनकपजरअन्िगििको एक व्याट्री उद्योगले २०७६।७७ सम्म पेस गरेको 
मूलय अतभवरृ्ि कर र्ववरणमा रू.११ करोड ७८ लाख २८ हजार र्फिाि दाबी गरेको छ । करदािाले 
उक्त पाउनजपने रकमलाई मूलय अतभवरृ्ि कर समायोजन र्ववरणमा समायोजन गनजिपने सारै् र्वत्तीय 
र्ववरणको अन्य पाउनजपने सम्पजत्तिफि  ररफण्ड दाबी प्राटयमा राखी लेखाङ्कन गनजिपनेमा सो रकमलाई 
संलग्न नगरी र्वत्तीय र्ववरण ियार गरेको छ। िसर्ि छजट हजन गएको रकमलाई प्राप्त भएको लाभ मानी 
२० प्रतिशिले हजने रू.२ करोड ३५ लाख ६६ हजार छानतबन गरी कर दार्यत्व तनधािरण गनजिपदिछ । 

75.3 मध्यमस्िरीय करदािा कायािलयअन्िगििको एक स्वास्थ्य सहकारी संस्र्ाले २०७१।९।२८ मा राजस्व 
न्यायाधीकरणले तललाम गनि प्रकाशन गरेको सूचना बमोजजम खररद एवं दिाि दाजखल खारेज खचि समेि 
रू.६ करोड ३३ लाख २२ हजारमा एक जग्गा सकार गरेको छ । उक्त सम्पजत्तलाई पजाँजीकरण गरी 
सम्पजत्तमा खजलासा गरेको नदेजखएकोले ऐनको दफा ४०(१) बमोजजम सम्पजत्तको तन:सगि मानी र्प आय 
कायम गरी नोक्सानी समायोजन गनि छानतबन गनजिपदिछ । 

75.4 मध्यमस्िरीय करदािा कायािलयअन्िगििको एक स्वास्थ्य सहकारी संस्र्ाले र्वत्तीय र्ववरणमा २ 
करदािालाई भ जक्तानी ददनजपने दार्यत्व रू.४ करोड ६ लाख १५ हजार देखाएको छ । लेखा र्टटपणीमा 
२०६९।६।७ मा रू.४७ लाख १५ हजारको जग्गा खररद गरेको र १६ प्रतिशिका दरले ब्याज 
भ जक्तानी गरेको उललेख छ । कारोबार समय र रकमको आधारमा उपयजिक्त ब्याजदरको र्हसाबले 
करदािाको दार्यत्व २०७२ आषाढ मसान्िसम्म रू.७१ लाख ९० हजार हजनजपनेमा रू.३ करोड ३४ 
लाख २५ हजार अवास्िर्वक दार्यत्व तसजिना गरेको देजखएकोले ऐनको दफा ४०(२) बमोजजम दार्यत्वको 
तनःसगि मानी नोक्सानी समायोजन गनि छानतबन हजनजपदिछ । 

76. 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 ७ हवाई कम्पनीले २०७५।७६ मा नेपालबाट उडान भदाि प्राप्त िथ्याङ्कको आधारमा 
तनम्नानजसार घटी कर दाजखला गरेको पाइएकोले रू.५१ करोड ९८ लाख ८९ हजार र सोमा लाग्ने 
शजलक िर्ा ब्याज असजल गनि छानतबन गनजिपदिछ ।  
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(रू.हजारमा) 

हवाइ कम्पनी र उडान भने स्र्ान उडान भरेको 
यार ज 

औषि भाडा 
(रू.) 

५ प्रतिशिले 
हजन ेकर (रू.) दाजखला घटी दाजखला 

अबजधाबी उडान गने एक एयरवजे ५१८२६ ५9७५२ १५४८३५ 38611 116224 

साउदी अरब उडान गने एक एयर कम्पनी  ११४०९९ २१५०० १२२६५६ 32867 89789 

ढाका उडान गने एक र्वमान कम्पनी ३९४८२ २१८७९ ४३१९१ 11462 31729 

तर्म्पज उडान गने एक एयर कम्पनी २२९४१ १७५६० २०१४२ 4896 15246 

तसंगाप जर उडान गने एक एयर कम्पनी ४०६२८ 76968 156353 54372 101981 

मलेतसया उडान गने एक एयर कम्पनी 37196 18713 34802 - 34802 
दजबई उडान गने एक एयर कम्पनी 146051 26500 193518 63400 130118 

जम्मा 519889 

मातर्को िातलकामा मलेतसया उडान गने एक एयरमा नेपालबाट ६६ हजार 860 यार जले उडान 
भरेकोमा दाजखला हजन बााँकी रहेको यार ज सङ्खख्याको मार कर असजल गनजिपने व्यहोरा औलँयाइएको छ । 
त्यसैगरी उजललजखि तिनजिपने कर पर्हलो गन्िव्यसम्मको मार गणना गररएको छ । नेपालबाट उडान 
भएकोमा कनेजक्टङ्ग फ्लाइटबाट दोस्रो गन्िव्यको भाडा रकम र्प गदाि मातर् उजललजखि रकम अझै 
बढी आउने देजखएकोले सो समेि छानतबन गरी कर दार्यत्व यर्कन गनजिपदिछ । यस सम्बन्धमा उपयजिक्त 
बाहेक अन्य हवाई कम्पनीको समेि छानतबन हजनजपदिछ । 

77. थ्रसेहोलड भन्दा बढीको कारोबार - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९६(१) मा प्रत्येक व्यजक्तले आय वषि 
समाप्त भएको िीन मर्हनातभर दफा ९७, ९८ र १०० को अधीनमा रही सो वषिको आय र्ववरण र्वभागले 
िोकेको स्र्ानमा दाजखला गनजिपने व्यवस्र्ा छ । त्यस्िै सोही ऐनको दफा ४ बमोजजम रू.२ लाख रुपैयााँ 
आय र व्यवसायको कारोबार रू.२० लाख रुपैयााँभन्दा घटी भएका करदािाले डे-१ कर र्ववरण बजझाउन 
पाउने व्यवस्र्ा छ । आन्िररक राजस्व कायािलय महेन्द्रनगर, नेपालगन्ज र बजटवललगायिका 9 कायािलयका 
३७ करदािाले २०७४।७५ र २०७५।७६ मा डे-१ कर र्ववरण दाजखला गरेकोमा तमसम्याच िथ्याङ्क 
बमोजजम रू.२० लाख भन्दा बढी रू.२9 करोड ७6 लाख 26 हजारको खररद गरेको देजखन्छ । 
उजललजखि करदािाको कारोबार थ्रेसहोलड भन्दा बढी मूलय अतभवरृ्ि करमा अतनवायि दिाि हजन जपनेमा दिाि 
नभएकाले छानतबन गरी आयकरिफि  रू.4 करोड ४४ लाख 10 हजार एवं मूलय अतभवरृ्ि करसमेि 
छानतबन गरी असजल गनजिपदिछ । 

78. जिी र्हसाब - अन्िःशजलक तनयमावली, २०५९ को तनयम २३ मा तबयरको मौज्दाि कमीको तमनाहा 
िर्ा अन्िःशजलक तनदेजशकाको पररच्छेद ५.२.३ मा तबयरको टयार्कङ सम्बन्धी व्यवस्र्ा छ। उक्त 
व्यवस्र्ाअनजसार तबयर उत्पादकले बढीमा २ प्रतिशिसम्म जिी दाबी गनि पाउनेमा ठूला करदािा 
कायािलयअन्िगििको एक ब्रजअरी कम्पनीले २०७३।७४ देजख २०७५।७६ सम्म नम्सिभन्दा बढी दाबी 
गरेको ५९ लाख ७६ हजार तलटरलाई जिी अमान्य गरी उक्त पररमाणलाई तबयर तबक्री कायम गरी 
आन्िररक राजस्व कायािलय, जचिवन र कावासोिीले २०७३।७४ र २०७४।७५ मा प्रतितलटर 
रू.११५।- र २०७५।७६ मा प्रतितलटर रू.१५०।- का दरले अन्िःशजलक तनधािरण गरेको छ। 
अन्िःशजलकको प्रशासन गने सम्बजन्धि आन्िररक राजस्व कायािलयले जिीलाई तबक्री कायम गरी 
अन्िःशजलक तनधािरण गररसकेको अवस्र्ामा आयकर िर्ा मूलय अतभवरृ्ि करको प्रशासन हेने ठूला 
करदािा कायािलयले यस सम्बन्धमा छानतबन िर्ा कर तनधािरण गरेको छैन। अन्िःशजलक ऐन, २०५८ 
को दफा १०च. बमोजजम कर तनधािरण गने प्रयोजनार्ि सो प्रतिष्ठानले उत्पादन गने उच्च कोटीको 
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मददरा उत्पादन भएको मातनने व्यवस्र्ा अनजसार आन्िररक राजस्व कायािलय भरिपजर र कावासोिीले 
कायम गरेको तबक्रीलाई आधार तलाँदा ३ वषिमा रू.२ अबि १४ करोड ७८ लाख ६ हजार बराबरको 
तबयर उत्पादन भई तबक्री गरेको सरह मानी सोलाई आयमा समावेश गरी ३० प्रतिशिले हजने कर 
रू.६४ करोड ४३ लाख ४२ हजार र मूलय अतभवरृ्ि कर रू.२७ करोड ९२ लाख १५ हजार समेि 
रू.९२ करोड ३५ लाख ५७ हजार सम्बन्धमा छानतबन गरी कर तनधािरण गनजिपदिछ।  

79. 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 शजलक, 
व्यापाररक मौज्दािको तनःसगि, व्यावसार्यक सम्पजत्त वा दार्यत्वको तनःसगिबाट प्राप्त खजद लाभलाई समावेश 
गरी गणना गनजिपने व्यवस्र्ा छ । घटी आय देखाएको सन्दभिमा देजखएका प्रमजख व्यहोराहरू तनम्नानजसार 
छन:् 

79.1 करदािालाई उद्योग र्वभागबाट िोर्कएको स्वीकृि नम्सिमा १०० र्कलोग्राम कच्चा पदार्िबाट सोया क्रज ड 
िेल १८ र्कलोग्राम र र्पना ८० र्कलोग्राम उत्पादन हजनजपने उललेख छ । ठूला करदािा 
कायािलयअन्िगििका एक ररफाइनरी उद्योगले २०७३।७४ मा सोयातबन तसडबाट क्रज ड िेल १८.६७ 
र र्पना ८१.३३ प्रतिशि उत्पादन गरी शिप्रतिशि प्रतिलजब्ध देखाएको छ । करदािाको अतभलेख 
परीक्षण गदाि २ करोड २८ लाख ४२ हजार र्कलोग्राम कच्चा पदार्ि खपि भएकोमा क्रज ड िेल १६.८७ 
र र्पना ८०.७८ प्रतिशि उत्पादन गरेको आधारमा ९७.६५ प्रतिशि मार प्रतिलजब्ध हजने देजखन्छ । 
करदािाले स्वीकृि नम्सिभन्दा घटी उत्पादन देखाएकोले िेलिफि  १.१३ प्रतिशिले हजने २ लाख ५८ 
हजार र्कलोग्रामको प्रति र्कलोग्राम औसि तबक्री दर रू.१०७.२५ ले गणना गदाि हजन आउने रू.२ 
करोड ७६ लाख 71 हजारलाई आयमा समावेश गरी हजने सोको कर रू.५५ लाख ३४ हजार र मूलय 
अतभवरृ्ि कर रू.३५ लाख ९७ हजारसमेि रू.९१ लाख ३१ हजार असजल गनजिपदिछ । 

79.2 मध्यमस्िरीय करदािा कायािलयअन्िगििको एक अस्पिालले स्वास्थ्य सम्बन्धी परामशि सेवा ददने एक 
करदािालाई सेवा शजलक वापि रू.२ करोड ५३ लाख १६ हजार भ जक्तानी गरेकोमा उक्त करदािाले 
२०७५।७६ को आय र्ववरणमा रू.१ लाख ४५ हजार मार आय देखाएको छ । सेवा तबक्री वापिको 
आयलाई लेखाङ्कन नगरी घटी आय देखाएको रू.२ करोड ५१ लाख ७१ हजारमा लाग्ने कर रू.६२ 
लाख ९३ हजार र सोमा लाग्ने शजलक िर्ा ब्याज समेि छानतबन गरी असजल गनजिपदिछ ।  

79.3 मध्यमस्िरीय करदािा कायािलयअन्िगििको एक अस्पिालमा कायिरि एक जचर्कत्सकले रोजगारदािाबाट 
प्राप्त गरेको पाररितमक िर्ा सजर्वधा रू.३ करोड ८ लाख ५६ हजार मध्ये रू.३० लाख ५७ हजार 
मार समावेश गरी आय र्ववरण पेस गरेको र अकाि एक जचर्कत्सकले रोजगारदािाबाट रू.७२ लाख 
४३ हजार पाररितमक िर्ा सजर्वधा प्राप्त गरेकोमा आय र्ववरण नै पेस गरेको देजखएन । रोजगारदािाबाट 
प्राप्त पाररितमक िर्ा सजर्वधा आयमा समावेश नगरी घटी आय देखाएको रू.३ करोड ५० लाख ४२ 
हजारमा लाग्ने कर रू.१ करोड २३ लाख ३९ हजार िर्ा सोमा  लाग्ने शजलक र ब्याज समेि छानतबन 
गरी असजल हजनजपदिछ ।  

79.4 आन्िररक राजस्व कायािलय, र्वराटनगरअन्िगििका ७ करदािा िर्ा भद्रपजरअन्िगििका २ करदािाको 
२०७५।७६ मा चालज वषिको करपरीक्षण भई रू.१५ करोड १२ लाख ४६ हजार र्प तबक्री कायम 
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भएकोमा िी करदािाले पेस गरेको आय र्ववरणमा र्प तबक्रीलाई आयमा समावेश गरेको नदेजखएकोले 
त्यस्िो रकम आयमा समावेश गरी लाग्ने कर रू.३ करोड ७८ लाख १२ हजार असजल गनजिपदिछ।  

79.5 आन्िररक राजस्व कायािलय, बजत्तसपजिलीअन्िगििको एक करदािाले पेस गरेको अतग्रम कर कट्टा तमलान 
र्ववरणअनजसार 2075।76 मा रू.१ करोड ५२ लाख २८ हजार अतग्रम कर कट्टा गरेको छ । 
उक्त अतग्रम करको आधारमा करदािाको तबक्री रू.१ अवि १ करोड ५२ लाख ४० हजार  हजनजपनेमा 
नेपाल र्वद्यजि प्रातधकरणले एकीकृि कर प्रणालीमा समेि सोही तबक्री देखाएको छ । िर करदािाले 
आय र्ववरणमा तबक्री रू.४४ करोड ४६ लाख ८१ हजार मार देखाएकोले रू.५७ करोड ५ लाख 
६० हजार न्यजन तबक्री सम्बन्धमा छानतबन गरी २० प्रतिशिले हजने कर रू.११ करोड ४१ लाख १२ 
हजार र मूलय अतभवरृ्ि कर रू.७ करोड ४१ लाख ७३ हजार समेि  रू.१८ करोड ८२ लाख ८५ 
हजार र सोमा लाग्ने शजलक िर्ा ब्याज असजल गनजिपदिछ ।  

80. आयकरिफि  नन-्फाइलर - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९६ बमोजजम प्रत्येक ब्यजक्तले आय वषि 
समाप्त भएको िीन मर्हनातभरमा दफा ९७, ९८ र १०० को अधीनमा रही सो वषिका आय र्ववरण दाजखला 
गनजिपने व्यवस्र्ा छ । ठूला करदािा कायािलय िर्ा आन्िररक राजस्व कायािलय, तसमरा, वीरगन्ज, लगायिका 
तनम्नानजसार 10 कायािलयअन्िगििका 7६ करदािाको मूलय अतभवरृ्ि कर िफि  पेस गरेको र्ववरणको 
आधारमा िी करदािाको अजघललो वषिको कज ल मजनाफा प्रतिशिलाई आधार मानी गणना गदाि हजने करयोग्य 
आयमा लाग्ने कर रू.१० करोड ९५ लाख ४ हजार छानतबन गरी असजल गनजिपदिछ। 

(रकम रू.हजारमा) 

कायािलय करदािा अजघललो वषिको कज ल मजनाफा प्रतिशिको 
आधारमा हजन ेकरयोग्य आय कर रकम 

ठूला करदािा कायािलय ४ 276408 69102 
आन्िररक राजस्व कायािलय, तसमरा १५ 7002 1750 
आन्िररक राजस्व कायािलय, वीरगन्ज 10 18801 ४७०० 
आन्िररक राजस्व कायािलय, दमक ३ ६४०८ १६०२ 
आन्िररक राजस्व कायािलय, धरान १६ 14974 ३७४४ 
आन्िररक राजस्व कायािलय, इटहरी ७ 18821 ४७०५ 
आन्िररक राजस्व कायािलय, बालाजज १० 14431 ३६०७ 
आन्िररक राजस्व कायािलय, पजिलीसडक ३ 29669 ७४१७ 
आन्िररक राजस्व कायािलय, धजलीखेल 5 18683 4671 
आन्िररक राजस्व कायािलय, टंगाल 3 32826 8206 

जम्मा 438023 109504 

81. घर जग्गा व्यवसाय कर - आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(द) मा गैरव्यावसार्यक कर योग्य सम्पजत्त 
भन्नाले व्यावसार्यक कारोबारसाँग असम्बजन्धि िर करयोग्य सम्पजत्त मान्नजपने उललेख छ। यस सम्बन्धमा 
देजखएका व्यहोरा तनम्नानजसार छन:् 

81.1 आन्िररक राजस्व कायािलय, र्वराटनगरअन्िगििका १३ करदािाले मालपोि कायािलयबाट तबक्री गरेको 
जग्गा िर्ा सम्पजत्तको तबक्री आम्दानी रू.19 करोड 32 लाख 73 हजार आय र्ववरणमा समावेश 
गरेको नदेजखएकोले सोलाई करयोग्य आयमा समावेश गदाि लाग्ने नपजग कर रू.3 करोड 79 लाख 
12 हजार छानतबन गरी असजल गनजिपदिछ ।  
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81.2 आन्िररक राजस्व कायािलय, भरिपजरका एक करदािाले मालपोि कायािलयबाट तबक्री गरेको जग्गा िर्ा 
सम्पजत्तको आम्दानी रू.24 करोड 52 लाख 3 हजार आय र्ववरणमा समावेश गरेको नदेजखएकोले 
सोलाई करयोग्य आयमा समावेश गरी लाग्ने कर रू.6 करोड 13 लाख 1 हजार छानतबन गरी असजल 
गनजिपदिछ ।  

82. ऋण नोक्सानी खचि - आन्िररक राजस्व कायािलय, पजिलीसडकअन्िगििको एक हायर पचेज कारोबार 
गने करदािाले 207६।7७ मा बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ाले प्राप्त गने ऋण िर्ा नोक्सानी प्रावधान उपयोग 
गदै अलाउन्स अफ इम्पेयरमेण्ट उललेख गरी नाफा नोक्सान र्ववरणबाट कट्टी गरेको पाइयो। करदािाले 
हायर पचेज कारोबार गने भएकाले बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ा सरह सजर्वधा तलन तमलदैन। िसर्ि करदािाले 
वासलािमा रहेको इम्पेयरमेण्ट नोक्सानी रू.५ करोड ५७ लाख ८९ हजार र यस वषि अपलेखन गरेको 
रू.५५ लाख ४९ हजारसमेि रू.६ करोड १३ लाख ३८ हजार खचि कट्टीलाई अमान्य गदाि हजने कर 
रू.१ करोड ५३ लाख ३५ हजार र सोमा लाग्ने शजलक िर्ा ब्याज समेि छानतबन गरी असजल 
गनजिपदिछ।  

83. प्रत्यक्ष खचि - आयकर ऐन, २०५८ को दफा १५(४) अनजसार व्यवसायको व्यापार मौज्दािको अजन्िम 
मूलय लागि वा बजार मूलयमा जजन घटी हजन्छ सोको आधारमा मूलयाङ्कन गनजिपदिछ । ठूला करदािा 
कायािलय िर्ा आन्िररक राजस्व कायािलय जनकपजर, महेन्द्रनगर, बजटवल, पोखरा समेि १० 
कायािलयअन्िगििका १७ करदािाले व्यापार मौज्दािको लागि गणना गदाि प्रत्यक्ष सामग्री लागिमा 
समावेश भएका सबै खचिहरू समावेश गरी अजन्िम मौज्दािमा गणना गनजिपनेमा प्रत्यक्ष खचिलाई समावेश 
गरेको देजखएन। िसर्ि बढी कट्टी तलएको रू.७ करोड 3१ लाख ६१ हजारमा खररद लागि खचि ददन 
नतमलने हजाँदा उक्त खचि अमान्य गदाि हजने कर रू.१ करोड ८२ लाख ९० हजार र सोमा लाग्ने शजलक, 
जररवाना र ब्याजसमेि छानतबन गरी असजल गनजिपदिछ ।  

84. 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 
खचिहरू कट्टी गनि पाउने व्यवस्र्ा छ । करदािाले बढी दाबी गरेको खचि सम्बन्धमा देजखएका प्रमजख 
व्यहोरा तनम्नानजसार छन:् 

84.1 आन्िररक राजस्व कायािलय, दमकअन्िगििको एक तनमािण व्यवसायी करदािाले 2075।76 मा 
धनजषामा रहेको एक पेट्रोतलयम व्यवसायीबाट रू.६ करोड ७१ लाख ३ हजारको इन्धन खरीद गरी 
मजलजकका र्वतभन्न क्षेरमा काम गने ५ तनमािण व्यवसायीलाई इन्धन तबक्री गरेको देजखन्छ। करदािाले 
र्वतभन्न तनमािण व्यवसायीसाँग सब-कन्ट्रयाक्टमा कायि गरी तबक्री कारोबार देखाएकोमा तनमािण व्यवसायीको 
तनमािणस्र्ल धनजषाबाट लामो दजरीमा रहेको देजखन्छ। अि: करदािाले कर दार्यत्व न्यून गनिको लातग 
योजनाबि रूपमा कारोबार गरेको देजखाँदा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३५ बमोजजम छानतबन गरी 
उक्त रकम अमान्य गदाि हजने कर रू.१ करोड ६७ लाख ७५ हजार र सोमा लाग्ने शजलक िर्ा ब्याज 
समेि असजल गनजिपदिछ । 

84.2 आन्िररक राजस्व कायािलय, भरिपजरअन्िगििको एक तडर्िलरी उद्योगले सम्बि पक्षलाई २०७५ फालगजण 
मर्हनासम्म व्यवस्र्ापन शजलक वापि प्रति केश रू.१२० का दरले १ लाख १७ हजार ७०० केश 
उत्पादन गदाि रू.१ करोड ४१ लाख २४ हजार भ जक्तानी गरेको छ । त्यसै गरी करदािाले २०७५ 
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चैर देजख २०७६ जेष्ठसम्म तबक्रीको ६.३0 प्रतिशि अन्ि:शजलक र मूलय अतभवरृ्ि कर समेिको तबक्री 
मूलयमा व्यवस्र्ापन शजलक भ जक्तानी गदाि प्रति केश औसि रू.४९७।७० का दरले १३ हजार ७५० 
केश उत्पादन गदाि रू.६ करोड ८४ लाख ३३ हजार समेि रू.८ करोड २५ लाख ५७ हजार 
व्यवस्र्ापन शजलक भ जक्तानी ददएको छ ।  

वस्िजको लागि नरहेको अन्ि:शजलक र मूलय अतभवरृ्ि कर रकममा व्यवस्र्ापन शजलक ददएको 
िर्ा करदािाले र्प नयााँ वस्िज समेि उत्पादन गरेको नदेजखएको अवस्र्ामा प्रति केश रू.३७७।७७ 
बढी दरले भ जक्तानी गरेको देजखन्छ। अि: सम्बि तनकायलाई बढी खचि देखाएकोले २०७५ चैरदेजख 
२०७६ जेष्ठसम्मको तबक्री १ लाख ३७ हजार ५०० केशको हजने रू.५ करोड १९ लाख ४३ हजार 
आयकर ऐन २०५८ को दफा १३ अनजसार खचि नपाउने हजाँदा उक्त खचि अमान्य गरी ३० प्रतिशिका 
दरले हजने कर रू.१ करोड ५५ लाख ८३ हजार र मूलय अतभवरृ्ि कर रू.६७ लाख ५३ हजार समेि 
जम्मा रु २ करोड २३ लाख ३६ हजार र सोमा लाग्ने शजलक िर्ा ब्याज छानतबन गरी असजल 
हजनजपदिछ।  

85. पजाँजीगि खचि कट्टी - आयकर ऐन, २०५८ को दफा २१(३) मा पजाँजीगि प्रकृतिको खचि वापिको कज नै 
रकम कट्टी गनि नपाउने व्यवस्र्ा छ । मध्यमस्िरीय करदािा कायािलयअन्िगिि च जनढजंगाको उत्खनन ्
िर्ा तबक्री र्विरण गने एक करदािाले ग्यातबयन वाल िर्ा सडक तनमािणसम्बन्धी पजाँजीगि खचि रू.३ 
करोड ७७ लाख २६ हजार खचि कट्टी तलएको छ । पजाँजीगि प्रकृतिको खचिलाई जस्र्र सम्पजत्तमा 
पजाँजीकरण गरी ह्रास खचि कट्टी गनि पाउनेमा करदािाले पजरै रकम खचि कट्टी तलएकोले खचि अमान्य गरी 
करदािाको आयमा समावेश गदाि लाग्ने कर रू.९४ लाख ३१ हजार र सोमा लाग्ने शजलक िर्ा ब्याज 
असजली गनि कर तनधािरण गनजिपदिछ । 

86. ब्याज 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 ब्याज खचि कट्टी गनि पाउने व्यवस्र्ा छ । करदािाले एकािफि  आफ्नो उठ्नजपने रकम 
नउठाउने र अकोिफि  व्यावसार्यक प्रयोजन बेगरको कायिमा प्रयोग भएको ऋणको ब्याज समेि खचि 
दावी गरेको देजखन्छ। ठूला करदािा कायािलय िर्ा आन्िररक राजस्व कायािलय नयााँसडक, चाबर्हल, 

भरिपजर, पजिलीसडक, जनकपजर, धनगढी, तसमरा, दाङसमेि २3 कायािलयका ६६ करदािाको कट्टी गनि 
नपाउने ब्याज खचि अमान्य गरी रू.९८ लाख ४४ हजार नोक्सानी समायोजन गनजिपने िर्ा बााँकी आयमा 
कर रू.६ करोड ९४ लाख ७२ हजार र शजलक एव  ंब्याजसमेि छानतबन गरी असजल गनजिपदिछ । यस 
सम्बन्धमा देजखएका प्रमजख व्यहोरा तनम्नानजसार छन:् 

86.1 आन्िररक राजस्व कायािलय धनगढी र बजटवलअन्िगििका िीन करदािाले 2075।76 मा रू.24 
करोड 54 लाख १ हजारको जग्गा खरीद गरेका छन ्। करदािाले व्यावसार्यक रूपमा जग्गा खररद 
तबक्रीको कारोबार नगने हजाँदा यस वषि खररद गरेको जग्गा व्यावसार्यक प्रयोगमा उपयोग नभएकोले 
खररद गदाि ऋणमा भ जक्तानी गरेको ब्याज रू.२ करोड ९७ लाख ८९ हजार अमान्य गरी कर रू.74 
लाख 47 हजार र शजलक िर्ा ब्याज समेि छानतबन गरी असजल गनजिपदिछ। 

86.2 मध्यमस्िरीय करदािा कायािलयअन्िगििका एक अस्पिालले ४ सम्बि कम्पनीसाँग र्वगि वषिमा जग्गा 
तबक्रीवापि रू.१३ करोड ८ लाख ४५ हजार तलनजपने देखाएको छ । र्वगि वषिमा गैर व्यावसार्यक 
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सम्पजत्त तबक्री गरेको रकम प्रातप्त गने िफि  कज नै प्रयास नगरेको िर बैङ्कबाट ऋण तलई ब्याज खचि दावी 
गरेकोले औसि ब्याजदर ११.५१ प्रतिशिले हजने रू.१ करोड ५० लाख ६० हजार ब्याज खचि अमान्य 
गरी नोक्सानी समायोजन गनि छानतबन गनजिपदिछ। 

86.3 ठूला करदािा कायािलयअन्िगििका चार करदािाले ऋणमा भ जक्तानी गरेको कट्टी गनि नपाउने ब्याज रू. 
१२ करोड ७४ लाख ६२ हजार अमान्य गरी सोमा लाग्ने कर रू.३ करोड लाख १० लाख ६८ 
हजार कर र सोमा लाग्ने शजलक िर्ा ब्याज समेि असजल गनि छानतबन गनजिपदिछ । 

87. लगानीको ब्याज - 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 उललेख छ । ऐनको दफा 
२०(२) मा लगानीबाट भएको आयमा लगानीबाट भएको नोक्सानी कट्टी गनि पाउने िर व्यवसायबाट 
भएको आयमा लगानीबाट भएको नोक्सानी कट्टी गनि नपाउने उललेख छ। यस सम्बन्धमा देजखएका 
प्रमजख व्यहोरा तनम्नानजसार छन:् 

87.1 ठूला करदािा कायािलय, लतलिपजरअन्िगििका एक प्राइभेट तलतमटेडले एक ररयल स्टेट कम्पनीलाई रू.४ 
करोड ६८ लाख १७ हजार सापटी ददएकोमा सो वापि कज नै आम्दानी गरेको देजखाँदैन । उक्त करदािाले 
आयकर ऐनको दफा ९ बमोजजम लगानीको बेग्लै आय र्ववरण पेस गरेको छैन । व्यवसाय संचालनको 
लातग बैङ्कबाट ऋण तलएको र सोको ब्याज खचि रू.६ करोड ४१ लाख ७० लाख दाबी गरेको छ । 
यसरी अन्यर लगानी गरेको रू.४ करोड ६८ लाख १७ हजारमा भ जक्तानी गरेको ब्याज खचि व्यवसायमा 
प्रयोग भएको नदेजखएकोले करदािाले ऋणमा भ जक्तानी गरेको औसि ब्याजदर ११.५४ प्रतिशिले हजने 
रू.५४ लाख ३ हजार ब्याज खचि अमान्य गरी नोक्सानी समायोजन गनजिपदिछ ।  

87.2 ठूला करदािा कायािलयअन्िगििका कज खजराको दाना उत्पादन गने एक करदािाको 2074।75 मा 
र्वतभन्न बैङ्क िर्ा तनकायमा रू.७ करोड १५ लाख १५ हजार शेयर लगानी रहेकोमा सोबाट कज नै 
प्रतिफल आजिन भएको देजखाँदैन । करदािाले लगानीको आय र्ववरण पेस गरेको छैन। लगानीको 
नोक्सानीलाई व्यवसायको आयमा समायोजन गनि नतमलनेमा करदािाले दाबी गरेको ब्याज रू.१ करोड 
९४ लाख ३३ हजार लगानीसाँग सम्बजन्धि खचि भएको िर व्यवसायमा खचि लेखेको िर्ा र्वगि वषि 
देजखको आसामीको ब्याज खचि रू.९६ लाख ६७ हजार समेि जम्मा रू.२ करोड ९१ लाखलाई अमान्य 
गरी कर रू.५८ लाख २० हजार र सोको शजलक एवं ब्याज असजल गनि छानतबन गनजिपदिछ। 

88. ब्याजको पजाँजीकरण - आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४ अनजसार व्यवसायमा प्रयोग भएको ऋणमा 
तिरेको ब्याज खचि दाबी गनि पाउने व्यवस्र्ा छ । तनमािणाधीन सम्पजत्तमा प्रयोग भएको ऋणको ब्याज 
सम्बजन्धि सम्पजत्तमा पजाँजीकरण नगरी खचि दाबी तलएकोले ठूला करदािा कायािलय, मध्यमस्िरीय 
करदािा कायािलय, आन्िररक राजस्व कायािलय जोरपाटी, चाबर्हल, र्वराटनगर, सजखेि, बालाजज, 
दमौलीसमेि १३ कायािलयका २६ करदािाको रू.५४ करोड ६५ लाख ७३ हजार अमान्य गरी रू.४६ 
करोड ४५ लाख ७५ हजार नोक्सानीमा समायोजन गनजिपने र कर रू.३ करोड ९२ लाख ४६ हजार 
शजलक एवं ब्याज सर्हि असजली हजनजपदिछ । यस सम्बन्धमा देजखएका प्रमजख व्यहोरा तनम्नानजसार छन:् 

88.1 मध्यमस्िरीय करदािा कायािलयअन्िगििको एक मेतडकल कलेजले प्रयोगमा नआइसकेको भवन िर्ा 
संरचना तनमािणमा प्रयोग भएको ऋणको ब्याज रू.२२ करोड ३८ लाख २७ हजार सम्बजन्धि सम्पजत्तमा 
पजाँजीकरण नगरी खचि कट्टी तलएकोले सो अमान्य गरी नोक्सानीमा समायोजन गनजिपदिछ।  
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88.2 आन्िररक राजस्व कायािलय, जोरपाटीअन्िगििका एक प्राइभेट तलतमटेडको तनमािणाधीन जस्र्र सम्पजत्त 
रू.९ करोड ९३ लाख ७२ लाख रहेको छ । उक्त तनमािणाधीन सम्पजत्तको ब्याज रू.६३ लाख ५० 
हजार पजाँजीकरण गनजिपनेमा खचि दाबी गरेकोले सो अमान्य गरी नोक्सानीमा समायोजन गनजिपदिछ ।  

88.3 आन्िररक राजश्व कायािलय, र्वराटनगरअन्िगििको एक तसमेण्ट उद्योगले र्वत्तीय र्ववरणमा कायिप्रगतिमा 
रहेको पजाँजीगि सम्पजत्त रू.१ अबि ६३ करोड २२ लाख देखाएको छ । करदािाले औसि ऋण रू.१ 
अबि ३९ करोड ७८ लाखको औसि ब्याज रू.४ करोड १० लाख ५३ हजार कट्टी गरेको छ । 
करदािाले प्रयोगमा नआएको सम्पजत्तमा लगाएको ऋणको अनजपािले ब्याजलाई उक्त सम्पजत्त प्रयोगमा 
नआउाँदासम्म सम्बजन्धि सम्पजत्तमा पजाँजीकृि गनजिपनेमा सो नगरी ब्याज खचि दाबी गरेको छ । िसर्ि 
करदािाले ब्याज खचि कट्टी गरेको रू.४ करोड १० लाख ५३ हजार अमान्य गरी हजन आउने कर 
रू.८२ लाख ११ हजार छानतबन गरी कर दार्यत्व यर्कन गनजिपदिछ । 

88.4 ठूला करदािा कायािलयअन्िगििका दजई करदािाले प्रयोगमा नआइसकेको भवन िर्ा संरचना तनमािणमा 
प्रयोग भएको ऋणको ब्याज रू.१ करोड ४० लाख ३२ हजार सम्बजन्धि सम्पजत्तमा पजाँजीकरण नगरी 
खचि कट्टी तलएकोले एक करदािाको सोमा लाग्ने कर रू.25 लाख २६ हजार असजल र अको करदािाको 
रू.४४ लाख ६९ हजार नोक्सानी समायोजन गनजिपदिछ । 

88.5 आन्िररक राजश्व कायािलय, नयााँ बानेश्वरअन्िगििका एक टेतलकम कम्पनीले औसि ऋण रू.१ अबि 
२६ करोड ९२ लाखमा रू.१६ करोड २७ लाख ७४ हजार औसि ब्याज भ जक्तानी गरेको छ । 
करदािाले २०७५।७६ र २०७६।७७ मा जी. एस. एम. बेस स्टेशन, इक्यजपमेन्ट लगायिका रु 
३३ करोड १ लाख ५२ हजारका तनमािणाधीन सम्पजत्त देखाएको छ । उक्त सम्पजत्त पजाँजीकृि भई 
प्रयोगमा नआउाँदासम्म तनमािणाधीन सम्पजत्तमा उपयोग गरेको ऋणमा भ जक्तानी गरेको ब्याज रू.८ करोड 
४७ लाख १७ हजारलाई सम्पजत्तमा पजाँजीकृि गनजिपनेमा आय र्ववरणमा ब्याज खचि दाबी गरेको छ । 
उक्त ब्याज खचि अमान्य गरी करदािाको नोक्सानी समायोजन गनजिपदिछ ।  

88.6 आन्िररक राजस्व कायािलय, दमौलीअन्िगिि कृर्ष उत्पादनसम्बन्धी कारोबार गने एक करदािाले  
२०७३।७४ देजख २०७६।७७ सम्म तनमािणाधीन सम्पजत्तिफि  जम्मा रू.५६ करोड ६९ लाख २९ 
हजार लेखाङ्कन गरेकोमा सो सम्पजत्त खररद गनि प्रयोग भएको सो अवतधको ऋण रू.३२ करोड ४२ 
लाख ५२ हजारमा भ जक्तानी गरेको ब्याज पजाँजीकृि गनजिपनेमा नगरी ब्याज खचि रू.३ करोड ५९ लाख 
३४ हजार दावी गरेको छ । करदािाले सम्पजत्त उपयोग नगरेकोले उक्त अवतधको ब्याज अमान्य गरी 
कर रू.89 लाख ८४ हजार र सोमा लाग्ने शजलक िर्ा ब्याज असजल गनि छानतबन गनजिपदिछ ।  

89. भ जक्तानीमा कर कट्टी - आयकर ऐन, २०५८ दफा ८७, ८८ र ८९ मा भ जक्तानीमा अतग्रम कर कट्टी 
सम्बन्धी व्यवस्र्ा छ । ठूला करदािा कायािलय, मध्यमस्िरीय करदािा कायािलय िर्ा आन्िररक 
राजस्व कायािलय भक्तपजर, भरिपजर, महेन्द्रनगर, तसमरा, दमकसमेि 22 कायािलयका 91 करदािाले 
रू.7 अबि 64 करोड 9६ लाख पाररितमक, ढजवानी, भाडालगायि भ जक्तानी गदाि अतग्रम कर कट्टी गरी 
दाजखला गरेको नदेजखएकोले सोमा लाग्ने कर रू.50 करोड 36 लाख 87 हजार र शजलक िर्ा 
ब्याजसमेि असजल हजनजपदिछ । यस सम्बन्धमा देजखएका प्रमजख व्यहोराहरू तनम्नानजसार छन:् 

89.1 ठूला करदािा कायािलय, लतलिपजरअन्िगििका एक हवाई कम्पनीले हवाईजहाजको ममिि खचि वापि 
२०७४।७५ मा रू.१ अबि ५९ करोड १९ लाख १६ हजार र २०७५।७६ मा रू.१ अबि ९६ 
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करोड ४० लाख १० हजार समेि रू.३ अबि ५५ करोड ५९ लाख दाबी गरेकोमा भ जक्तानीमा करकट्टी 
गरेको देजखएन । सोही कायािलयअन्िगिि दिाि भएको अको एक एअरलाईन्सको ममिि खचिमा करकट्टी 
गने गरी कायािलयले कर तनधािरण आदेशसमेि जारी गरेको छ। िसर्ि ममििका लातग गरेको भ जक्तानीमा 
करदािाबाट भ जक्तानीमा करकट्टी नगरेकोले उक्त ममिि वापिको भ जक्तानीमा ५ प्रतिशि कर रू.17 करोड 
77 लाख 9५ हजार र सोमा लाग्ने शजलक एवं ब्याज असजल गनि छानतबन हजनजपदिछ ।  

89.2 आन्िररक राजस्व कायािलय, पजिलीसडकअन्िगििका एक करदािाले 2076।77 मा तभसा प्रोसेतसङ्ग 
फी खचि िर्ा र्वगिदेजखको दजई र्वदेशी पाटीलाई तिनि बााँकी देखाएको रू.८४ करोड १७ लाख ६१ 
हजार भ जक्तानी गरेको छ। करदािाको एकीकृि कर प्रणालीअनजसार सो वषि बेदिािवाल मूलय अतभवरृ्ि 
कर (३३३१७) ररभसि चाजि शीषिकमा रू.१ करोड १३ लाख ७० हजार दाजखला भएको छ भने रू.४ 
करोड २५ लाख ९२ हजार अन्य भ जक्तानी हजने अतग्रम कर देखाएको छ । सेवा शजलक भ जक्तानीमा १५ 
प्रतिशिले हजने भ जक्तानी कर रू.१२ करोड ६२ लाख ६४ हजार दाजखला हजनजपनेमा नपजग रू.८ करोड 
३६ लाख ७२ हजार र सोमा लाग्ने शजलक िर्ा ब्याजसमेि दाजखला गनि छानतबन गनजिपदिछ ।  

89.3 आन्िररक राजस्व कायािलय, पजिलीसडकअन्िगिि बीमा एजेन्टको कायि गने एक करदािाले 2075।76 
मा रू.७४ लाख ४६ हजार र 2076।77 मा रू.१ करोड २६ लाख ४८ हजार समेि रू.२ करोड 
९४ हजार माकेर्टङ्ग खचि कट्टी तलएको छ । उक्त रकमको १५ प्रतिशिले हजने रू.३० लाख १४ 
हजार र आन्िररक राजस्व कायािलय, धनगढीअन्िगिि कंर्क्रटको कारोबार गने एक करदािाले रोयलटी 
वापि खचि लेखेको रू.१ करोड १२ लाख २४ हजारमा लाग्ने कर रू.१६ लाख ८४ हजारमध्ये रू.१ 
लाख ६८ हजार मार दाजखला गरेकोले बााँकी कर रू.१५ लाख १५ हजारसमेि दजई करदािाबाट 
रू.४५ लाख २९ हजार र सोमा लाग्ने शजलक िर्ा ब्याज समेि कर तनधािरण गरी असजल गनजिपदिछ । 

89.4 ठूला करदािा कायािलयअन्िगिि रहेका २ िर्ा आन्िररक राजस्व कायािलय भक्तपजरअन्िगििका १ औषतध 
उत्पादक कम्पनीको तबक्री प्रवििन खचि रू.२१ करोड २१ लाख ६८ हजार रहेको छ । सो खचि 
कम्टयजटर, मोबाइल, रेर्िजेरेटर, हेण्डब्याग, ट्रली, सजटकेशलगायिका उपहार खररद गरी तबक्री र्विरण 
गरेको कर परीक्षणमा उललेख गरे िापनी उक्त उपहार सामग्री र्विरणको र्ववरण वा अतभलेख पेस 
गरेको छैन । कारोबार मूलयको आधारमा र्विरण गरेको वस्िजको पररमाणीकरण गनजिपने व्यवस्र्ा 
अनजसार औषतध उत्पादक कम्पनीले उक्त सामग्री र्विरण गरेको भ जक्तानी रकममा आयकर ऐनको दफा 
८८ अनजसार १५ प्रतिशिले हजने अतग्रम कर रू.३ करोड १८ लाख २५ हजार र सोमा तनयमानजसार 
लाग्ने ब्याज िर्ा शजलक समेि असजल गनजिपदिछ। 

90. ठेक्का वा करारको भ जक्तानीमा कर - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ (३)(क) मा कज नै बातसन्दा 
व्यजक्तले कज नै ठेक्का वा करारअन्िगिि कज नै गैर बातसन्दा व्यजक्तलाइि ददने भ जक्तानीबाट ५ प्रतिशि कर 
कट्टी गनजिपने व्यवस्र्ा गरेको छ । नेपालमा आयाि गररने ग्यााँस भारिीय बजलेटमा आउने, नेपाल आयल 
तनगमले उक्त बजलेटलाइि सम्बजन्धि आपूििकसम्म पजर्यािउन सहजीकरण गने िर नेपाल आयल तनगमको 
भण्डारण कक्षमा भण्डार नगरी तसधै आपूििकले आफ्नो ग्यााँस उद्योगको टलान्टमा लगी ग्यााँस भण्डारण 
गने िर्ा सो वापि ग्यााँस ढजवानीकिािलाइि भाडा भ जक्तानी गने गरेको देजखन्छ । यसरी गैर बातसन्दा 
व्यजक्तलाइि ठेक्का वा करारमा गरेको भाडा भ जक्तानीमा ५ प्रतिशिका दरले कर कट्टी गनजिपनेमा घटी कर 
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असजल गरेको सम्बन्धमा यस्िै प्रकृतिका सबै करदािाको छानतबन गनजिपने देजखयो। यस सम्बन्धमा 
देजखएका प्रमजख व्यहोरा तनम्नानजसार छन:्  

90.1 ठूला करदािा कायािलय, लतलिपजरअन्िगििका ७ ग्यााँस उद्योगले गैर बातसन्दा व्यजक्तलाइि ठेक्का वा करारमा 
गरेको ढजवानी भाडावापि २०७3।७4 मा रू.६६ करोड ७९ लाख ९९ हजार भ जक्तानी गदाि ५ 
प्रतिशिले हजने अतग्रम कर रू.३ करोड ३३ लाख ९९ हजार कट्टा गनजिपनेमा रू.४७ हजारमार कट्टा 
गरेकाले नपजग रू.3 करोड 33 लाख 52 हजार र र्प छानतबन गरी २०७६।७७ सम्मकै र्प अतग्रम 
कर र सोमा लाग्ने शजलक िर्ा ब्याज असजल गनजिपदिछ । 

90.2 आन्िररक राजस्व कायािलय, दाङ्गअन्िगििको एक ग्यााँस उद्योगले २०७२।७३ देजख २०७५।७६ सम्म 
गैर बातसन्दा व्यजक्तलाइि ठेक्का वा करारमा गरेको ढजवानी भाडा भ जक्तानी रू.६ करोड ३ लाख ९६ 
हजारमा ५ प्रतिशिका दरले रू.३० लाख २० हजार करकट्टी गनजिपनेमा रू.३ लाख ८८ हजार मार  
कर कट्टी गरेको देजखएकोले नपजग कर रू.२६ लाख ३2 हजार र सोमा लाग्ने शजलक िर्ा ब्याज असजल  
गनि छानतबन गनजिपदिछ । 

91. 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 
सम्बन्धमा देजखएका प्रमजख व्यहोरा देहायबमोजजम छन:् 

91.1 ठूला करदािा कायािलय, लतलिपजरअन्िगििको एक एअरलाईन्सले पेस गरेको आय िर्ा र्वत्तीय र्ववरण 
अनजसार दिाि भएदेजख २०७५।७६ सम्म नोक्सानी नै देखाएको छ। करदािाले २०६८।६९ मा पेस 
गरेको आय र्ववरणअनजसार खजद नोक्सानी रू.४4 करोड 90 लाख 69 हजार रहेकोमा २०७५।७६ 
सम्म उक्त नोक्सानी रू.४ अबि ३१ करोड ५९ लाख रहेको छ। करदािाको २०७५।76 सम्मको 
नोक्सानीमा २०६८।६९ को नोक्सानी समेि समावेश रहेको छ। करदािाले ७ वषितभरको मार 
नोक्सानी सानि सक्नेमा सो अवतध अजघको समेि समावेश गरेको छ। कायािलयबाट करदािाको हालसम्म 
कर परीक्षण िर्ा अनजसन्धानसमेि भएको नदेजखएकोले ७ वषि अजघको नोक्सानी रू.४४ करोड ९० 
लाख ६९ हजार अमान्य गनि छानतबन गनजिपदिछ ।  

91.2 आन्िररक राजस्व कायािलय, कालीमाटीअन्िगििका एक हाउजजङ्ग कम्पनीले पेस गरेको आय र्ववरण 
अनजसार दिाि भएदेजख २०७५।७६ सम्म नोक्सानी देखाएको छ। करदािाले २०६८।६९ मा पेस 
गरेको आय र्ववरण अनजसार खजद नोक्सानी रू.४4 करोड 34 लाख 3 हजार रहेकोमा २०७५।७६ 
सम्म रू.4 अबि 36 करोड 2 लाख नोक्सानी देखाई २०६८।६९ को नोक्सानी समेि समावेश गरेको 
छ । करदािाले ७ वषि तभरको नोक्सानी सानि सक्नेमा सो अवतध अजघको समेि समावेश गरेको छ। 
कायािलयबाट करदािाको हालसम्म कर परीक्षण िर्ा अनजसन्धान समेि भएको नदेजखएकोले ७ वषि 
अजघको नोक्सानी रू.४४ करोड 34 लाख 3 हजार अमान्य गनि छानतबन गनजिपदिछ ।  

91.3 आन्िररक राजश्व कायािलय, भक्तपजरअन्िगििको एक फमािस्यजर्टकलस कम्पनीले पेस गरेको आय र्ववरण 
अनजसार दिाि भएदेजख २०७३।७४ सम्म नोक्सानी देखाएको छ। करदािाले २०६६।६७ सम्मको 
रू.५ करोड ३८ लाख ३ हजार समेि नोक्सानी सारेको पाइयो । करदािाले ७ वषि तभरको नोक्सानी 
सानि सक्नेमा सो अवतध अजघको समेि समावेश गरेको पाइएकोले  ७ वषि अजघको नोक्सानी रू.५ करोड 
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3८ लाख 3 हजार अमान्य गरी करदािा २०७३।७४ मा मजनाफामा गएको देजखएकाले २५ प्रतिशि 
कर रू.१ करोड ३४ लाख ५१ हजार शजलक ब्याजसर्हि असूल हजनजपदिछ । 

92. तसतलण्डरको धरौटी - आयकर ऐन, २०५८ को दफा १९(१) मा कज नै व्यजक्तले व्यवसायको आय 
गणना गदाि सो वषिमा आफ्नो स्वातमत्वमा रही प्रयोग गरेको ह्रासयोग्य सम्पजत्तको ऐनको अनजसूची २ 
बमोजजम ह्रास खचि कट्टी गनजिपने व्यवस्र्ा छ । 

ग्यााँस उत्पादन िर्ा र्विरणको कारोबार गने ठूला करदािा कायािलयका चार, आन्िररक राजस्व 
कायािलय, दाङका एक र आन्िररक राजस्व कायािलय भैरहवाका दजई समेि ७ करदािाले ग्यााँस तबक्री 
गदाि ग्राहकबाट तसतलण्डरवापिको रकम धरौटी तलने र तसतलण्डरलाई ह्रासयोग्य सम्पजत्तमा देखाई ह्रास 
खचि र ममिि सम्भार खचि कट्टी तलने गरेको पाइयो । धरौटी वापि ग्राहकबाट २०७४।७५ सम्म 
प्राप्त रू.१ अबि ९९ करोड ९२ लाख ४३ हजार करदािाले व्यवसायमा प्रयोग गरररहेकोमा सो रकमको 
ब्याज ग्राहकलाई नददने, प्रायः ग्राहकबाट तसतलण्डर र्फिाि नमाग्ने हजाँदा धरौटी रकम र्फिाि ददन नपने 
जस्र्ति देजखन्छ ।त्यसैगरी  पजराना तसतलण्डरहरूको गजणस्िर जााँच िर्ा गजणस्िरयजक्त नदेजखएका 
तसतलण्डरहरू प्रयोगबाट हटाएर अपलेखन गने गरेको छैन । असीतमि अवतधसम्म तसतलण्डरहरू प्रयोगमा 
नरहने सारै् पर ज हजाँदा समेि अपलेखन गरी हजन आउने उक्त तसतलण्डर संख्या तभडान गरी करतनधािरण 
गरेको छैन । यस सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकको ५७ औ ंवार्षिक प्रतिवेदनमा समेि व्यहोरा उललेख 
भएकोमा जस्र्ति यर्ावि ्छ। यस सम्बन्धमा छानतबन गरी कर तनधािरण गनजिपदिछ। 

93. तसमेन्ट उद्योगको नम्सि - तसमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग हजने च जन, ढजङ्गा र अन्य कच्चा पदार्िको तमिणलाई 
भट्टीमा क्याजलसनेसन र तसलटररङको प्रर्क्रयाबाट बनेको जक्लङ्करलाई तसमेन्ट ियार गने क्रममा ग्राइजन्डङ्ग 
तमलमा र्पाँध्दा सोको िौलमा ह्रास हजने जस्र्ति नरहेकोले प्रयोग भएको पदार्िको पररमाणको शिप्रतिशि 
नै तसमेन्ट उत्पादन हजने देजखन्छ । कर परीक्षण गररएका फाइलको अध्ययन गदाि नेपाल सरकारको 
स्वातमत्वमा रहेका दजई र तनजी क्षेरका दजई समेि ४ तसमेन्ट उद्योगले जक्लङ्करको खपिबाट शिप्रतिशि 
पररमाणमा तसमेन्टको उत्पादन गरररहेका छन।् िर केही उद्योगले प्रार्वतधक कारण बेगर घटी उत्पादन 
देखाई रहेका छन ्। यस सम्बन्धमा र्वगि वषिका प्रतिवेदनमा समेि औलंयाएकोमा उद्योग र्वभागसाँग 
समन्वय गरी नम्सि अद्यावतधक गनि साविजतनक लेखा सतमतिले तनदेशन ददएकोमा सोको कायािन्वयन 
भएको छैन। तसमेन्ट उद्योगको नम्सिमा पजनरावलोकन गनजिपदिछ। 

94. दिाि स्र्गनको कर - मूलय अतभवरृ्ि कर ऐन, २०५२ को दफा १७ (४) अनजसार कर कट्टी सजर्वधा 
प्रदान गररएका वस्िजको िोर्कएको उपयोतगिा अवतध समाप्त हजनज अगावै कर लाग्ने कारोबारमा प्रयोग 
हजन छाडेमा िोर्कएबमोजजमको वस्िज ित्काल बजार मूलयमा तबक्री भएको मानी कर तनधािरण गररने 
व्यवस्र्ा छ । आन्िररक राजस्व र्वभागले समेि मौज्दािमा रहेको करयोग्य वस्िजको ित्काल बजार 
मूलयमा तबक्री भएको मानी कर असजल गनि २०७५।९।१५ मा पररपर गरेको छ । यस सम्बन्धमा 
देजखएका प्रमजख व्यहोरा तनम्नानजसार छन:् 

94.1 ठूला करदािा कायािलय, लतलिपजरअन्िगििका िीन अस्पिालले स्र्ापनाको समयमा भवन र उपकरण 
र्प गदाि कर कट्टी तलएकोमा आतर्िक ऐन, २०७५ मा स्वास्थ्य सेवामा मूलय अतभवरृ्ि कर नलाग्ने 
व्यवस्र्ा भएको र उक्त अस्पिालहरूले यो व्यवस्र्ा बमोजजम मूलय अतभवरृ्ि कर दिाि खारेजी गनजिपनेमा 
आय वषि 2074।75 पिाि ्समेि शून्य मूलय अतभवरृ्ि कर र्ववरण पेस गरी के्रतडट दाबी गरेको 
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देजखन्छ । यस्िा अस्पिालहरूले प्रदान गने प्रमजख सेवामा नै मूलय अतभवरृ्ि कर नलाग्ने भएकाले 
अतनवायि मूलय अतभवरृ्ि कर दिाि खारेजी गरी िि ्समयमा देखाएको मेतसनरी स्वास्थ्य उपकरण खररदमा 
मूलय अतभवरृ्ि कर के्रतडट र दिाि स्र्गनका बखि कायम रहेको त्यस्िो रू.१ अबि ३७ करोड ७० 
लाख बराबरको सम्पजत्त बजार मूलयमा तबक्री भएको मानी सोमा मूलय अतभवरृ्ि कर रू.१७ करोड ९० 
लाख १० हजार छानतबन गरी असजल गनजिपदिछ ।  

94.2 आन्िररक राजस्व कायािलय, चाबर्हलअन्िगििको एक ररसचि सेन्टरले २०७५ आषाढ पिाि ्शून्य र्ववरण 
पेस गरेको छ। करदािाको कट्टी सजर्वधा प्रदान गररने वस्िज उपयोतगिा समाप्त हजन अगावै कर लाग्ने 
कारोबारमा प्रयोग हजन छाडेको देजखएकोले २०74/७५ को र्वत्तीय र्ववरणअनजसार जस्र्र सम्पजत्तमा 
सार्वकमा मूलय अतभवरृ्ि कर के्रतडट तलएको रू.१८ करोड १ लाख ६५ हजार बााँकी देजखएको छ। 
उक्त सम्पजत्त खररद मूलयमा नै तबक्री भएको अवस्र्ामा पतन हजने रू.२ करोड ३४ लाख २१ हजार 
मूलय अतभवरृ्ि कर तनधािरण गरी असजल गनजिपनेमा असजल भएको नदेजखएकाले शजलक र ब्याज समेि 
गणना गरी कर तनधािरण गनि छानतबन गनजिपदिछ । 

94.3 आन्िररक राजस्व कायािलय, वीरगन्जअन्िगििका २ अस्पिालले आतर्िक ऐन, २०७५ ले स्वास्थ्य सेवामा 
मूलय अतभवरृ्ि कर नलाग्ने व्यवस्र्ा भएपिाि ्पतन दिाि खारेज नगरी सामान्य सजजिकल सामग्रीको 
तबक्री मार कर योग्य देखाई अस्पिाल सेवाको आयलाई कर छजटमा देखाएको छ । उक्त अस्पिालले 
मूलय अतभवरृ्ि कर नलाग्ने कारोबार गने भएकाले मूलय अतभवरृ्ि कर के्रतडट रहेको रकम डेतबट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
समायोजन नगरेको हजाँदा रू.4 करोड १७ लाख ९२ हजार डेतबट समायोजन गरी कर तनधािरण गनजिपदिछ। 

95. दिाि बेगरको कारोबार - मूलय अतभवरृ्ि कर ऐन, २०५२ को दफा २०(१)(छ) मा दिाि हजन जपने दार्यत्व 
भएको व्यजक्तले दिाि नगरी कारोबार गरेमा कर अतधकृिले कर तनधािरण गनिसक्ने व्यवस्र्ा छ । मूलय 
अतभवरृ्ि कर तनदेजशका, २०६९ (दोस्रो संशोधन, २०७६) को बजाँदा नं. ९.२.७ मा यसरी दिाि हजन जपने 
दार्यत्व भएका व्यजक्तले दिाि नगरी कारोबार गरेको पाइएमा कर अतधकृिले कर तनधािरण गदाि सो 
व्यजक्तको कज ल तबक्रीलाई मूलय अतभवरृ्ि करसर्हिको तबक्री मान्नजपने, सो तबक्रीलाई मूलय अतभवरृ्ि कर 
बाहेकको तबक्री मानी सोको १३ प्रतिशिका दरले हजने रकम कर तनधािरण गनजिपने र त्यस्िा व्यजक्तलाई 
मूलय अतभवरृ्ि कर प्रयोजनको लातग दिाि गनि आदेशसमेि ददनजपने उललेख छ । यस सम्बन्धमा 
देजखएका प्रमजख व्यहोरा देहायअनजसार छन:् 

95.1 आन्िररक राजस्व कायािलय, पजिलीसडकअन्िगिि एक टे्रर्कङ्ग एजेन्सीले नेपाल पयिटन बोडिसाँग सम्झौिा 
गरी उक्त बोडिबाट र्टम्स काडि खररद गरेर तबक्री गने गरेको देजखन्छ । यस्िो काडिको कारोबारमा 
मूलय अतभवरृ्ि कर लाग्ने हजाँदा नेपाल पयिटन बोडिले सो कर सङ्कलन गरी सरकारलाई बजझाउाँदै आएको 
देजखन्छ । मूलय अतभवरृ्ि करमा दिाि नभई मूलय अतभवरृ्ि कर लाग्ने सामान मूलय अतभवरृ्ि कर 
नतलई २०७५।७६ मा गरेको कज ल तबक्री रू.११ करोड २७ लाख ९५ हजारमा मूलय अतभवरृ्ि कर 
बापि रू.१ करोड ४६ लाख ६३ हजार नेपाल सरकारलाई तिनजिपने देजखएकोले ऐनअनजसार ब्याज र र्प 
दस्िजरसमेि असजल गनि कर तनधािरण गनजिपदिछ । 

95.2 आन्िररक राजस्व कायािलय, पोखराअन्िगििका एक बस सञ्चालक कम्पनीले 2075/76 मा सेवा 
शजलक वापि रू.११ करोड २३ लाख आम्दानी गरेको देजखन्छ । करदािाले सेवाग्राहीबाट रकम 
सङ्कलन गरी रुट परतमट, दजघिटना बीमा व्यवस्र्ा लगायिका कायि गरेको छ। सो कायि गरेवापि प्राप्त 
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हजने आम्दानी दृर्िगि गदाि उक्त करदािा मूलय अतभवरृ्ि करमा दिाि हजन जपनेमा दिाि भएको देजखएन । 
यस सम्बन्धमा छानतबन गरी करदािाको कारोबारमा रू.१ करोड ४५ लाख ९९ हजार मूलय अतभवरृ्ि 
कर असजल गनजिपदिछ । 

96. ररभसि मूलय अतभवरृ्ि कर - मूलय अतभवरृ्ि कर ऐन, २०५२ को दफा ८(२) मा नेपाल बार्हरको कज नै 
व्यजक्तबाट सेवा प्राप्त गनि दिाि भएको वा दिाि नभएको व्यजक्तले यस ऐन र ऐनअन्िगिि बनेको तनयम 
बमोजजम कर लाग्ने मूलयमा भ जक्तानीका वखि वा सेवा प्राप्त भएको वखिमध्ये जजन पर्हले हजन्छ सो 
समयमा कर तनधािरण र असजल उपर गनजिपने व्यवस्र्ा छ । मध्यमस्िरीय करदािा कायािलयअन्िगििको 
एक करदािाले र्वदेशी परामशि सेवामा रू.१४ करोड ४३ लाख २२ हजार खचि गरेकोमा ऐनको 
उललेजखि व्यवस्र्ा अनजसार लाग्ने मूलय अतभवरृ्ि कर रू.१ करोड ८७ लाख ६२ हजार र सोमा लाग्ने 
शजलक िर्ा ब्याज समेि असजल हजनजपदिछ ।  

97. संरचना तनमािणको मूलय अतभवरृ्ि कर - मूलय अतभवरृ्ि कर ऐन, २०५२ को दफा ८(३) अनजसार रु 
५० लाख भन्दा बढीको भवन वा शर्पङ कम्लेक्स वा र्वभागले िोकेका यस्िै प्रकारका अन्य संरचना 
मूलय अतभवरृ्ि करमा दिाि भएका करदािाबाट तनमािण गराउनजपने, सो नगरेमा सो मूलय अतभवरृ्ि कर 
सम्पजत्तको स्वातमत्व किािबाट असजल गने व्यवस्र्ा छ । प्रस्िजि कानजनी व्यवस्र्ालाई आन्िररक राजस्व 
र्वभागको २०७०।७।३ को पररपरबाट समेि र्प व्याख्या गरेको छ । ठूला करदािा कायािलय, 

मध्यमस्िरीय करदािा कायािलय िर्ा आन्िररक राजस्व कायािलय जोरपाटी, चाबर्हल, भरिपजर, भक्तपजर, 
र्वराटनगर, नेपालगञ्ज, बजटवल, बालाजज, पजिलीसडक, पोखरासमेि २२ कायािलयअन्िगििका ४० 
करदािासाँग यस वषि रू.२ अबि ६९ करोड ४२ लाखका तनमािणाधीन संरचना रहेको र्वत्तीय र्ववरणबाट 
देजखन्छ । उक्त तनमािण कायि मूलय अतभवरृ्ि करमा दिाि भएका तनमािण व्यवसायीबाट गराएको प्रमाण 
लेखापरीक्षणका क्रममा पेस भएन । िसर्ि उक्त रकममा १३ प्रतिशिले हजने मूलय अतभवरृ्ि कर रू.३५ 
करोड २ लाख ४६ हजार र सोमा तनयमानजसार लाग्ने जररवाना र ब्याजसमेि छानतबन गरी असजल 
गनजिपदिछ ।  

98. समानजपातिक कट्टी - मूलय अतभवरृ्ि कर ऐन, २०५२ को दफा १७(३) मा कज नै मर्हनामा कारोबार 
भएको वस्िज वा सेवा पूणि अंश कर लाग्ने कारोबारमा प्रयोग नभएमा उक्त वस्िज वा सेवामा पर्हला 
तिरेको कर कट्टी सो वस्िज वा सेवाको कर लाग्ने कारोबारमा प्रयोग भएको अंशमा मार िोर्कए बमोजजम 
प्रदान गररने व्यवस्र्ा छ । यस सम्बन्धमा देजखएका प्रमजख व्यहोरा तनम्नानजसार छन:् 

98.1 ठूला करदािा कायािलयअन्िगििका साि करदािाले २०७४।७५ र २०७५।७६ मा मूलय अतभवरृ्ि 
कर लाग्ने र नलाग्ने दजवै खररद तबक्री गरेकोमा  समानजपातिक कर कट्टी गदाि घटी वा आंजशक कट्टी 
गरी डेतबट समायोजन गरेको देजखएकोले नपाउने मूलय अतभवरृ्ि कर के्रतडट रू.१२ करोड ७४ लाख 
४७ हजारका सम्बन्धमा छानतबन गरी असजल हजनजपदिछ ।  

98.2 मध्यमस्िरीय करदािा कायािलयका चार करदािाले 2075।76 मा मूलय अतभवरृ्ि कर लाग्ने र 
नलाग्ने दजवै खररद तबक्रीको र्ववरण अनजसार समानजपातिक रूपमा घटी कर समायोजन गरेको रू.६३ 
लाख ३७ हजार डेतबट समायोजन गनि कर तनधािरण गनजिपदिछ ।  
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98.3 आन्िररक राजस्व कायािलय, र्वराटनगरका चार करदािाले 2075।76 मा मूलय अतभवरृ्ि कर लाग्ने 
र नलाग्ने दजवै खररद तबक्री गरेको देजखएकोमा समानजपातिक रूपमा कर कट्टी नगरेकोले घटी कर 
समायोजन गरेको रू.42 लाख 12 हजार डेतबट समायोजन गनि कर तनधािरण गनजिपदिछ ।  

99. मूलय अतभविृी कर के्रतडट - मूलय अतभवरृ्ि कर ऐन, २०५२ बमोजजम करदािाले तबक्रीमा सङ्कलन 
गरेको करभन्दा खररदमा तिरेको कर बढी भएमा करदािाले के्रतडट सजर्वधा पाउने व्यवस्र्ा छ ।यसरी 
के्रतडट सजर्वधा तलएका करदािाको कारोबार परीक्षण गदाि देहायबमोजजम करदािाले नपाउने के्रतडट 
सजर्वधा तलएको देजखएकोले सो सजर्वधा अमान्य गनजिपने देजखन्छ । यस सम्बन्धमा देजखएका प्रमजख व्यहोरा 
तनम्नानजसार छन:्  

99.1 आन्िररक राजस्व कायािलय, बजटवलअन्िगिि ग्यााँसको कारोबार गने एक करदािाको २०७५।७६ मा 
र्वगि वषिदेजखको नोक्सानी रू.४ करोड ७१ लाख ९१ हजार रहेको छ । करदािाको २०६६।६७ 
देजख हालसम्म ११ वषि ह्रास खचि कट्टी तलएको कारण मूलय अतभवरृ्ि कर र्ववरण के्रतडटमा रहेको र 
आयकरिफि  पतन र्वगि वषिदेजख नोक्सानीमा रहेको देजखन्छ । सो सम्बन्धमा छानतबन गरी २०७५।७६ 
को अन्त्यमा रहेको बााँकी मूलय अतभवरृ्ि कर के्रतडट रू.१ करोड ५५ लाख ४५ हजार अमान्य 
गनजिपदिछ । 

99.2 आन्िररक राजस्व कायािलय, चाबर्हलअन्िगििको एक सटलायसि कम्पनीको २०७५।७६ को मूलय 
अतभवरृ्ि कर र्ववरण अनजसार मूलय अतभवरृ्ि कर के्रतडट रू.५५ लाख ६४ हजार रहेको देजखन्छ । 
करदािाको २०७४ आजश्वन देजख २०७७ चैरसम्म कज नै कारोबार नभएको र सोही रकम तनरन्िर 
के्रतडट रहेको देजखन्छ । करदािा २०७३।७४ देजख ननफाइलर रहेको र कारोबार भएको वषिमा 
समेि तनरन्िर के्रतडटमै रहेकोले के्रतडट रकमको वास्िर्वकिा सम्बन्धमा छानतबन गरी तनरन्िर ३ वषि 
भन्दा बढी अवतधको के्रतडट रू.५५ लाख ६४ हजार अमान्य गनजिपदिछ।  

100. कर छजटको कारोबार - मूलय अतभवरृ्ि कर ऐन, २०५२ को अनजसूची–१ मा कर छजट हजने वस्िज िर्ा 
सेवाहरू उललेख छ । सो व्यवस्र्ाअनजसार सामाजजक पररचालनसम्बन्धी कायिलाई यसमा समावेश गरेको 
छैन । यस सम्बन्धमा देजखएका मजख्य व्यहोरा तनम्नानजसार छन:्  

100.1 आन्िररक राजस्व कायािलय, महेन्द्रनगरअन्िगििको जनचेिना अतभवरृ्ि गने, िातलम प्रदान गने लगायि 
सामाजजक पररचालन सम्बन्धी कायि गने एक करदािाको रू.६ करोड ५० लाख १८ हजार कारोबारमा 
रू.८४ लाख ५२ हजार मूलय अतभवरृ्ि कर दाजखला गरेको नदेजखएकाले छानतबन गरी असजल गनजिपने 
देजखन्छ । 

100.2 आन्िररक राजस्व कायािलय, लतलिपजर १अन्िगििको जनचेिना अतभवरृ्ि गने, िातलम प्रदान गने लगायि 
सामाजजक पररचालन सम्बन्धी कायि गने ५ करदािाको रू.११ करोड ७९ लाख करयोग्य कारोबारमा 
रू.१ करोड ५३ लाख मूलय अतभवरृ्ि कर असजल गरेको नदेजखएकाले छानतबन गरी असजल गनजिपदिछ । 

101. जचया उद्योगको कर र्फिाि - मूलय अतभवरृ्ि कर ऐन, २०५२ को अनजसूची १ को समूह ११ को प्रकरण 
१९ मा भएको व्यवस्र्ा बमोजजम स्वदेशमा जचया उत्पादन िर्ा प्रशोधन गरी त्यस्िा सामान मूलय 
अतभवरृ्ि करमा दिाि भएका करदािालाई तबक्री गरेको प्रमाण पेस गरेमा र्वभागले िोकेको प्रर्क्रया 
बमोजजम ४० प्रतिशि र्फिाि ददईने आतर्िक ऐन, २०७४ मा व्यवस्र्ा भएकोमा आतर्िक ऐन, २०७५ ले 
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सो व्यवस्र्ा खारेज गरेको िर आन्िररक राजस्व कायािलय, भद्रपजरअन्िगििका ७ जचया उद्योगले हालसम्म 
पतन मूलय अतभवरृ्ि कर के्रतडट समायोजन गरी दाबी गरररहेको देजखन्छ । प्रोदभावी लेखा प्रणालीअन्िगिि 
यस्िो रकम करदािाको २०७४।७५ मा आय गणना गनजिपनेमा आम्दानी नबााँधेकोले आयकर ऐन, 

२०५८ को दफा ७(२) बमोजजम मजनाफा र लाभमा समावेश गरी करयोग्य आय रू.५ करोड ३२ 
लाख ३३ हजार कायम गरी कर रू.१ करोड ६ लाख ४७ हजार छानतबन गरी असजल हजनजपदिछ । 

102. िोरीको िेलमा कर र्फिाि - आतर्िक ऐन, २०७५ ले िोरीको िेल उत्पादन िर्ा तबक्रीमा सार्वकमा ददंदै 
आएको ४० र ५० प्रतिशि मूलय अतभवरृ्ि कर र्फिाि खारेज गरेको देजखन्छ । ठूला करदािा 
कायािलयमा दिाि भएका ६ िेल उद्योगले ८ आय वषिको मूलय अतभवरृ्ि कर र्फिाि पाउने रकम रू.३७ 

करोड ९ लाख ८४ हजार करदािाले सम्बजन्धि वषिको आयमा समावेश गनजिपनेमा आम्दानी बााँधेको 
पाइएन। आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७(२) बमोजजम मजनाफा र लाभमा समावेश गरी १ करदािाको 
रू.९ करोड ८५ लाख २२ हजार नोक्सानी समायोजन िर्ा अन्य ५ करदािाको ७ आय वषिको 
करयोग्य आय कायम गरी सोही ऐनको अनजसूची १ बमोजजम हजने कर रू.५ करोड ४४ लाख ९२ 
हजार शजलक िर्ा ब्याजसर्हि असजल हजनजपदिछ । त्यसैगरी अन्य िेल उत्पादक उद्योगले समेि प्रोदभावी 
लेखाको आधारमा आम्दानी देखाए नदेखाएको सम्बन्धमा छानतबन गरी कर असजली गने र जिीलाई 
तबक्री कायम गरी हजने आयमा आयकर र मूलय अतभवरृ्ि करसमेि असजल गनि छानतबन गनजिपदिछ। 

103. फ्लोतमटरको जिी - अन्िःशजलक तनयमावली, २०५९ को तनयम २३क. मा तबयर उत्पादन गने उद्योगलाई 
ियारी बोिलबन्दी गदाि फ्लोतमटरले देखाएको पररमाणभन्दा बोिलबन्दीपतछ बोिल गणनाबाट देखाएको 
मौज्दाि कमी भएमा सोमा बढीमा १.५ प्रतिशिसम्म र पािराइजेसन, टयाकेजजङ िर्ा गोदाम भण्डारण 
गदाि टजटफज ट तबयरको भौतिक परीक्षण गदाि बढीमा २ प्रतिशिसम्म तमनाहा ददन सक्ने व्यवस्र्ा छ। 
आन्िररक राजस्व कायािलय, कावासोिीअन्िगििका एक करदािाले फ्लोतमटर तबतग्रएको अवस्र्ामा समेि 
पािराइजेसन र टयार्कङमा २ प्रतिशिभन्दा बढी तमनाहा तलएकोले तबयरिफि  १ लाख ३५ हजार ७१४ 
तलटर र साइडरिफि  ३ हजार ९६ तलटरको रू.२ करोड २४ लाख ७७ हजार बढी अन्िःशजलक दाबी 
अमान्य गरी सोमा लाग्ने शजलक र ब्याजसमेि असजल गनजिपदिछ ।  

104. अन्िःशजलक दाजखला - अन्ि:शजलक ऐन, २०५८ को दफा ४(१)ख. अनजसार स्वयं तनष्कासन प्रणालीमा 
तबजक जारी गदािका बखि अन्ि:शजलक असजल गनजिपने व्यवस्र्ा छ । आन्िररक राजस्व कायािलय, 
वीरगन्जअन्िगििका एक करदािाले भन्सार र्वन्दजबाट टेतलतभजन टयानलहरू लगायिका पाटिस ् पैठारी 
गरी लयाएको र कम्पनीले प्रोसेतसङ्ग गरी टेतलतभजन बनाएर तबक्री गरेकोमा आय र्ववरणमा २० प्रतिशि 
कर दाजखला गरेबाट पजर्ि हजन्छ । उक्त करदािाले २०७६।७७ मा अन्ि:शजलकको र्ववरण नबजझाएको 
िर्ा लाग्ने कर सङ्कलन गरी दाजखला गरेको नदेजखाँदा र्प छानतबन गरी सोमा १० प्रतिशिले हजने 
अन्ि:शजलक रू.२ करोड २९ लाख ६५ हजार र मूलय अतभवरृ्ि कर रू.२९ लाख ८५ हजार समेि 
रू.२ करोड ५९ लाख ५० हजारमा शजलक ब्याज र जररवानासमेि असजल गनजिपदिछ । 

105. टलार्िकजन्य सामानमा अन्िःशजलक - अन्ि:शजलक दरबन्दी मूल शीषिक ३९.२३अन्िगिि मालसामानको 
ओसारपसार (कन्भेयेन्स) वा पररवेष्ठन गने टलार्िकका सामानहरूको उत्पादनमा ५ प्रतिशि अन्िःशजलक 
लाग्ने व्यवस्र्ा छ। आन्िररक राजस्व कायािलय, र्वराटनगर र भद्रपजरअन्िगििका २ करदािाले देखाएको 
उत्पादन िर्ा खपि र्ववरण अनजसार यस वषि टलार्िक ग्रानजअल, र्फलर मास्टर ब्याचलगायिका कच्चा 
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पदार्ि खपि देखाई अजन्िम ियारी वस्िज उत्पादन गरेको देजखन्छ। अन्ि:शजलक लाग्ने कारोबार गरे 
िापतन करदािा अन्िःशजलकमा दिाि भएको छैन। उपयजिक्त जस्र्तिमा करदािाको २०७५।७६ र 
२०७६।७७ को कज ल तबक्री रू.४८ करोड ७७ लाख २८ हजारमा ५ प्रतिशिका दरले हजन आउने 
अन्ि:शजलक रू.२ करोड ४३ लाख ८६ हजार छानतबन गरी असजल गनजिपदिछ । 

भन्सार र्वभाग 

र्वभागले र्वदेशबाट पैठारी हजने मालवस्िजमा लाग्ने भन्सार, अन्ि:शजलक र मूलय अतभवरृ्ि कर सङ्कलन 
गने, प्रतिबजन्धि मालवस्िजको आयाि तनयाििलाई तनयन्रण गने, वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गने र अन्िरािर्िय 
आधारअनजरूप व्यापार सहजीकरण गने जस्िा कायि गदै आएको छ। र्वभाग र मािहि कायािलयको लातग यो 
वषि रू.१ अबि २२ करोड ८० लाख बजेट व्यवस्र्ा भएकोमा रू.९६ करोड ६७ लाख ५ हजार खचि गरेको 
देजखन्छ । र्वभागअन्िगिि ३६ मजख्य भन्सार कायािलय, एक भन्सार जााँचपास परीक्षण कायािलय र १३३ छोटी 
भन्सार कायािलय रहेका छन ्।  
106. राजस्वको लक्ष्य प्रगति - र्वभागले सङ्कलन गनजिपने राजस्वको लक्ष्य र प्रगतिको जस्र्ति देहायअनजसार 

रहेको छ: 
(रू.करोडमा) 

र्ववरण २०७५।७६ को 
असजली 

२०७६।७७ को 
लक्ष्य 

२०७६।७७ को 
असजली 

चालज वषिको लक्ष्यको 
िजलनामा असजली 

प्रतिशि 

गि वषिको 
ि जलनामा राजस्व 

प्रतिशि 
भन्सार राजस्व 14332 २१३२० 13799 64.72 -3.71 
पैठारी मू.अ.कर 15782 १९६६३ 13932 70.85 -11.72 
पैठारी अन्िःशजलक 4812 ६३६८ 3559 55.85 -26.03 

जम्मा 34926 ४७३५१ 31290 66.08 -10.41 

पैठारीमा लाग्ने भन्सार, अन्िःशजलक र मूलय अतभवरृ्ि कर राजस्वको लक्ष्य रू.४ खबि ७३ 
अबि ५० करोड रहेकोमा कोतभड-19 को प्रभावका कारण आयािमा परेको प्रभावले व्यापारमा संकज चन 
आई यो वषि रू.३ खबि १२ अबि 90 करोड (६6.08 प्रतिशि) असजली भएको छ ।  

107. रार्िय एकद्वार प्रणाली - नेपालको अन्िरािर्िय व्यापारलाई सहजीकरण गने उदे्दश्यले भन्सार र्वभागको 
नेितृ्वमा रार्िय एकद्वार प्रणाली तनमािणको र्वकास गने कायि भैरहेको छ। बोलपर कागजाि ियार गने, 
सूचना प्रर्वतध सफ्टवेयर र्वकास र तबजनेस प्रोसेस तडजाइन सम्बन्धमा र्वशेषज्ञ सेवा प्रदान गने, रार्िय 
एकद्वार प्रणाली र्वकास गने कायिको सजपररवेक्षण िर्ा अनजगमन गने, प्रणाली र्वकास टेर्िङ एण्ड 
भ्यातलडेशनको कायि गने कायिका लातग एक परामशिदािा र रार्िय एकद्वार प्रणाली स्र्ापना गनि एक 
प्रणाली र्वकासकिाि साँग सम्झौिा गरी कायि अगातड बढाएको सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्न छन:्  

107.1 रार्िय एकद्बार प्रणाली लागू गनि कायियोजना बनाउने, क्षमिा अतभवरृ्ि गने, उक्त प्रणालीको लातग 
आवश्यक सफ्टवेयर खररद गनि बोलपर कागजाि ियार गने र सो आयोजनाका सबै कायिको सजपरतभजन 
गनि एक र्वदेशी परामशिदािासाँग १८ जून २०१५ मा अमेररकी डलर ११ लाख ९९ हजार र ने.रू.४ 
करोड ४६ लाख ९३ हजारको समयबि सम्झौिा गरेकोमा तनजलाई अमेररकी डलर १० लाख ५८ 
हजार र रू.४ करोड ५७ लाख २० हजार गि वषिसम्म भ जक्तानी गरेको छ । तनजलाई िोकेको 
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काममध्ये एकद्बार प्रणाली र्वकासकिािले गरेका कामको अनजगमन गने लगायिका कायिहरू बााँकी नै 
रहेको अवस्र्ामा सम्झौिा रकमको कररब ९० प्रतिशिभन्दा बढी भ जक्तानी भैसकेको देजखन्छ ।  

उक्त सम्झौिाको कायि र्ववरणमा समावेश भएका बााँकी कायि गनि अमेररकी डलर ९ लाख ७० 
हजारको लागि अनजमान स्वीकृि गरी तनजबाटै काम गराउन मजन्रपररषद्को तनणियअनजसार 
२०७७।४।४ मा वािािद्बारा अमेररकी डलर ५ लाख ८० हजार र रू.२ करोड ७९ लाख १२ हजारको 
सम्झौिा गरेको छ । एकद्बार प्रणाली र्वकाससम्बन्धी कायि समयमा हजन नसकेको कारण परामशिसेवामा 
र्प व्ययभार परेको छ । 

107.2 रार्िय एकद्वार प्रणालीको र्वकास गरी लागू गनि एक सेवाप्रदायकसाँग २५ जून २०१९ मा अमेररकी 
डलर ७६ लाख ८ हजारको सम्झौिा भएको र सम्झौिा अवतध ३ जून २०२१ सम्म  रहेको छ । 
कज ल ४३ तनकायलाई उक्त प्रणालीमा आबि गने लक्ष्य बमोजजम प्रर्म चरण १४ तनकायलाई १७ 
मर्हनामा,  दोस्रो चरणमा १७ तनकायलाई ४ मर्हनामा र िेस्रो चरणमा १२ तनकायलाई ३ मर्हनातभर 
आबद्घ गने उललेख भए पतन जजलाई २०२० सम्म प्रर्म चरणको १४ तनकायलाई प्रणालीमा आबद्घ 
गनि नसकेको अवस्र्ा देजखाँदा िोर्कएको समयमा उक्त कायि सम्पन्न हजने देजखएन ।  

भन्सार कायािलयहरू 

108. मोटरसाइकल पैठारी - भैरहवा भन्सार कायािलयबाट बजाजका मोटरसाइकलहरू कजम्टलटली नक्ड 
डाउन -सी.के.डी._ अवस्र्ाका उललेख गरी रू.५ अबि २८ करोड २५ लाख ८ हजार मूलयको पैठारी 
गदाि भन्सार जााँचपासका क्रममा अन्िःशजलक रू.67 करोड ८८ लाख २ हजार र मूलय अतभवरृ्ि कर 
रू.८ करोड ८२ लाख ४४ हजारसमेि रू.७६ करोड ७० लाख ४७ हजार राजस्व छजट तलएको 
देजखन्छ ।तनज पैठारीकिािले आय र्ववरणसार् पेस गरेको र्वत्तीय र्ववरणमा एक र्वदेशी कम्पनीका 
मोटरसाइकलहरू सी.के.डी. अवस्र्ामा लयाई एसेम्बल गदाि 3.81 प्रतिशि मूलय अतभवरृ्ि भएको 
देजखन्छ। सरकारले पैठारीकिािलाई लाग्ने अन्िःशजलकमा २५ प्रतिशि छजट ददएको छ । सरकारले 
ददएको राजस्व छजट बराबरको पतन मूलय अतभवरृ्ि नहजाँदा राजस्व छजटको लाभ पैठारीकिािले मार प्राप्त 
गरेको पाइयो । सोबाट अर्ििन्र एवं उपभोक्तालाई योगदान पजगेको देजखाँदैन। अन्िःशजलक िर्ा मूलय 
अतभवरृ्ि करमा छजट ददए िापतन ियारी मोटरसाइकल पैठारी गरेको भन्दा कम मूलयमा सविसाधारणले 
खररद गनि सक्ने अवस्र्ा नभई एसेम्बल प्रणाली औजचत्यपूणि देजखाँदैन ।  

  नेपालबाट तनयािि हजने मालवस्िजमा तनयाििको सजर्वधा प्राप्त गनि कम्िीमा १० प्रतिशि मूलय 
अतभवरृ्ि हजनजपने र साफ्टाअन्िगिि रुल अफ ओररजजन र्प्रजन्सपलमा सम्बजन्धि देशको उत्पादन हजनको 
लातग ४० प्रतिशि मूलय अतभवरृ्ि भएको हजनजपने तसिान्ि रहेको सन्दभिमा न्यूनिम पतन सरकारबाट 
ददएको छजट बराबर वा सोभन्दा बढी मूलय अतभवरृ्ि भएको अवस्र्ामा मार छजट ददने गरी पजनरावलोकन 
हजनजपने देजखन्छ । 

109. पजनः तनकासी - भन्सार तनयमावली, २०६४ को तनयम ७ को उपतनयम (२) मा कज नै मालवस्िज ममििका 
लातग नेपालबाट र्वदेशमा लैजााँदा भन्सार मूलयको पााँच प्रतिशि धरौटी तलई ममििका लातग तनकासी गनि 
ददन सक्ने व्यवस्र्ा रहेको र उपतनयम (५) मा ममििका लातग र्वदेश तनकासी गरेको मालवस्िज िीन 
मर्हनापतछ र्फिाि लयाएमा तनकासीका बखि राजखएको धरौटी जफि गरी नयााँ मालवस्िज पैठारी गरे सरह 
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महसजल असजल गररने व्यवस्र्ा छ । यस्िै आतर्िक ऐनको अनजसूची १ को दफा २२(२२) मा िीन 
मर्हनातभर र्फिाि लयाएमा मार तनजले राखेको धरौटी रकम एक पटकका लातग र्फिाि पाउने व्यवस्र्ा 
छ । तनकासीकिािहरूले उपतनयम (२) अनजसार पााँच प्रतिशि धरौटी राखी वीरगन्ज भन्सार कायािलयबाट 
ग्यााँस बजलेट बनाउन तनकासी गरेका ग्यााँस बजलेट बनाउन नसकी २ वषिपतछ ममिि नगरी पैठारी गरेका 
छन ्।  

पैठारी गरेको अवस्र्ामा ऐनको उजललजखि दफाले ददएको छजट सजर्वधा आकर्षिि हजन नसक्ने 
देजखएको हजाँदा नयााँ मालवस्िज पैठारी गरे सरह महसजल असजल गनजिपदिछ । पैठारी गरेको िीन र्ान 
च्यातससको भन्सार मूलय रू.५ करोड ७७ लाख ५० हजारमा जााँचपास गदाि लाग्ने भन्सार उपशीषिक 
८७०६००९० अनजसार ३० प्रतिशि भन्सार महसजल, ५ प्रतिशि अन्िःशजलक र मूलय अतभवरृ्ि कर 
समेिमा धरौटी रकम कट्टा गरी हजने कज ल रू.३ करोड ४२ लाख १४ हजार राजस्वको टजङ्गो लगाउनजपने 
देजखन्छ । 

110. प्रयोगशाला परीक्षण नगरी जााँचपास - पैठारीकिािले पैठारी गरी लयाएको मेर्ानोल र्वशेष शीषिकअन्िगििको 
रसायन नभई ३ र्वतभन्न रसायनको तमिण देजखएकोले तमर्ानोललाई भन्सार र्वभागको २०६५।११।८ 
को तनणियानजसार प्रांगाररक संयजक्त द्रावक र पािलो पाने पदार्ि, अन्यर नपरेको प्रलेप र रोगन हटाउने 
वा मेट्ने ियारी सामानको भन्सार उपशीषिक ३८१४०० बाट जााँचपास गनजिपने गरी वगीकरण भएको 
देजखन्छ । यो वषि उक्त शीषिकमा १५ प्रतिशि भन्सार महसजल, प्रतितलटर रू.२२ का दरले अन्िःशजलक 
र मूलय अतभवरृ्ि कर लगाई जााँचपास गनजिपने व्यवस्र्ा छ ।  

 यो वषि र्वराटनगर र मेची भन्सार कायािलयमा क्रमशः र्वतभन्न पैठारीकिािबाट पैठारी गरी 
लयाएको रू.७९ लाख १२ हजार र रू.५ करोड १६ लाख ६१ हजार मूलयको मेर्ानोल परीक्षण 
नगराई भन्सार उपशीषिक २९०५११ (मेर्ानोल) बाट १० प्रतिशि भन्सार महसजल र मूलय अतभवर्ि 
कर लगाई जााँचपास गरेको देजखन्छ । वगीकरणअनजसार परीक्षण गदाि कज नै र्वशेष शीषिकअन्िगिि रसायन 
नभएमा भन्सार उपशीषिक ३८१४०० बाट जााँचपास गनजिपने र सो शीषिकबाट जााँचपास गदाि र्वराटनगर 
भन्सार कायािलयमा भन्सार महसजल रू.३ लाख ९५ हजार, अन्िःशजलक रू.३३ लाख ३६ हजार  र 
मूलय अतभवरृ्ि कर रू.४ लाख ८५ हजारसमेि गरी रू.४२ लाख १६ हजार र मेची भन्सार कायािलयमा 
भन्सार महसजल रू.२५ लाख ८३ हजार, अन्िःशजलक रू.२ करोड ८२ लाख ३७ हजार र मूलय 
अतभवरृ्ि कर रू.४० लाख ७ हजारसमेि गरी रू.३ करोड ४८ लाख ३७ हजार बढी प्राप्त हजने 
देजखन्छ। अिः यस्िो दद्वर्वधा हजने वस्िजमा परीक्षण गराई जााँचपास गनजिपने देजखन्छ । 

111. मालवस्िज घोषणा - पैठारी भएको मालवस्िजहरूको हकमा प्रोफमाि इन्भ्वाइस िर्ा तिनको बीजकमा 
मालवस्िजको र्कटानी र्ववरण, वस्िज वगीकरण शीषिक, प्रत्येक वस्िजको प्रतिइकाई मूलय र पररमाण 
खजलाउनजपने उललेख छ । रोल वा सीट (िाउ) मा रहेको कोट  (लेपन) नगरेको क्राफ्ट कागि र 
कागि बोडि भन्सार उपशीषिक ४८०४ मा पने उललेख छ। र्वतभन्न पैठारीकिािले पैठारी गरी लयाएको 
क्राफ्ट पेपरलाई र्वराटनगर भन्सार कायािलयले भन्सार उपशीषिक ४८०४ बाट जााँचपास गरी साफ्टा 
सजर्वधा ददई ७=२५ प्रतिशि भन्सार महसजल र मूलय अतभवरृ्ि कर असजल गरेको देजखयो । पैठारी भएको 
कागज बीजक िर्ा प्रज्ञापनपरमा अनकोटेड भनी उललेख गरेको छैन। पैठारी गरेको कागज कोटेड 
भएमा साफ्टा सजर्वधा प्राप्त नहजने भई भन्सार उपशीषिक ४८०२ वा ४८०३ बाट जााँचपास गरी १५ 
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प्रतिशि भन्सार महसजल र मूलय अतभवरृ्ि कर लगाई राजस्व रकम असजल गनजिपनेमा रू.७ करोड ८ 
लाख ४२ मूलयको क्राफ्ट पेपरमा साफ्टा सजर्वधा ददाँदा रू.६२ लाख ४ हजार कम राजस्व प्राप्त भएको 
छ। मालवस्िज बारे स्पि घोषणा गनि लगाई राजस्व असजल गनजिपदिछ । 

112. सजनचााँदीको भन्सार दर - मजन्रपररषद्को 2076।7।18 को तनणिय बमोजजम व्यापाररक प्रयोजनका 
लातग पैठारी हजने भन्सार उपशीषिक 7108 मा पने सजनमा प्रति १० ग्राममा लाग्ने महसजल रू.५ 
हजारबाट बढाई रू.6 हजार 500 कायम गने सारै् भन्सार उपशीषिक ७१०६ मा पने चााँदीमा प्रति 
१० ग्राममा लाग्ने महसजलदर रू.56 बाट वरृ्ि गरी रू.75 कायम भएको देजखन्छ । महसजल 
वरृ्िसम्बन्धी उक्त तनणिय 2076।7।19 गिेदेजख नै लागू गनजिपनेमा 2076।7।23 गिेदेजख मार 
आतसकज डा प्रणालीमा प्रर्वर्ि गरी लागू गरेको देजखन्छ। सो अवतधमा तरभ जवन अन्िरािर्िय र्वमानस्र्ल 
भन्सार कायािलयवाट रू.८२ करोड ४२ लाख ३१ हजार मूलयको १५० र्कलोग्राम सजन िर्ा रू.४ 
करोड ६६ लाख ८० हजार  मूलयको ७०० र्कलोग्राम चााँदी पैठारी भएको देजखन्छ। राजस्व वरृ्ि 
भएको तनणिय समयमै कायािन्वयन नगदाि सजन आयािमा रू.२ करोड २५ लाख िर्ा चााँदी आयािमा 
रू.१३ लाख ३० हजारसमेि रू.२ करोड ३८ लाख ३० हजार राजस्व छजट भएकोले सो रकम असजल 
गनजिपदिछ । 

113. आयोजना छजट सजर्वधा - आतर्िक ऐन, २०७६ को अनजसूची १ को दफा १३ -४_ -झ_ अनजसार नेपालमा 
वैदेजशक ऋण वा अनजदानमा संचातलि आयोजनाहरूको लातग पैठारी भई आयोजनामा खपि हजने 
मालवस्िजमा यस दफाबमोजजम भन्सार सजर्वधा वा आंजशक सजर्वधा महसजल प्रदान गदाि नेपाल सरकारले 
पूणि छजट नददई पैठारीका अवस्र्ामा न्यूनिम १ प्रतिशि भन्सार महसजल लाग्ने गरी छजट ददइने उललेख 
छ। र्वतभन्न आयोजनाको लातग पैठारी भएको सामानमा नेपाल सरकारको तनणिय बमोजजम भन्सार 
र्वभागको परानजसार १ प्रतिशि महसजल नतलई छजट ददएकोले मेची, वीरगन्ज, सजख्खा बन्दरगाह, 
रसजवालगायि 8 भन्सार कायािलयले छजट ददएको महसजल रू.४ करोड 51 लाख 44 हजार असजल 
गनजिपदिछ। 

114. नन ् ररटनेबल सामानमा सजर्वधा - भन्सार र्वभागको २०७६।५।१२ को परमा एक हाइरो पावर 
तलतमटेड र एक कम्पनीसाँग टयाकेज २ तनमािणको सम्झौिाअनजसार आयोजनाको तनमािण कायिमा प्रयोग 
हजने सामानहरू र्फिाि हजने सामानमा तनयमानजसार लाग्ने सम्पूणि कर महसजल बराबरको रकम बैङ्क ग्यारेन्टी 
तलई लगिमा जनाई रसजवा भन्सार कायािलयबाट आयाि गनि ददने उललेख छ। रसजवा भन्सार कायािलयबाट 
आयोजनामा खपि भई र्फिाि नहजने कपर वायर, स्टील तसट, र्वतभन्न स्पेयसि पाटिसलगायिका रू.६ करोड 
५५ लाख ५ हजार मूलयका सामानमा समेि बैङ्क ग्यारेन्टी तलइ पैठारी गनि ददएकोले तनणियको प्रतिकूल 
हजने गरी बैङ्क ग्यारेन्टी तलई सामान पैठारी गदाि रू.१ करोड ३५ लाख ३० हजार घटी राजस्व असजल 
भएको छ । उक्त रकम असजल हजनजपदिछ ।  

115. फरक दरबन्दी - प्रान पोटेटो क्र्याकर र्पलेटलाई भन्सार उपशीषिक 1902190 नपकाएको पास्िा 
(मजछेको र्पठो), नभरेको (नौट स्टफेड) वा अन्य प्रकारको ियारी अन्यबाट जााँचपास गरी ४० प्रतिशि 
भन्सार महसजल, प्रतिर्कलो रू.१७ का दरले हजने अन्िःशजलक र मूलय अतभवरृ्ि कर लगाई जााँचपास 
गनजिपने देजखन्छ। यस सम्बन्धमा राजस्व अनजसन्धान कायािलय, इटहरीबाट २०७६।५।२० मा उक्त 
मालवस्िजको उपशीषिक खजलाई पठाउन पराचार भएकोमा २०७६।8।24 मा भन्सार र्वभागबाट 
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भन्सार उपशीषिक 1902190 जााँचपास गनजिपने  तनणिय भएको देजखयो। मेची भन्सार कायािलय र 
सजख्खा बन्दरगाह भन्सार कायािलयबाट अन्य 19059081, 20052090, 20052010 
लगायिका भन्सार उपशीषिकबाट न्यून भन्सार महसजल र मूलय अतभवरृ्ि कर लगाई जााँचपास गरेकोले 
क्रमशः रू.७६ लाख र रू.२७ लाख ९२ हजारसमेि रू.१ करोड ३ लाख ९२ हजार छजट भएकोले 
उक्त रकम असजल गनजिपदिछ । 

116. स्टील टलेट - सातनमा मध्यिमोर जलर्वद्यजि आयोजनाले आयोजनाको लातग आवश्यक स्टील टलेट पैठारी 
गदाि आतर्िक ऐन, २०७६ अनजसार भन्सार महसजल र मूलय अतभवरृ्ि कर छजटका लातग र्वद्यजि र्वकास 
र्वभागको २०७६।१०।२ को परबमोजजम छजट तलई २०७६।१०।२७ िर्ा २०७७।२।१४ गिे 
१ प्रतिशि भन्सार महसजल अतग्रम दाजखला गरेको देजखन्छ । उजललजखि सामानहरू सो समयमा भन्सार 
र्वन्दजमा नआई पटके पैठारीको रूपमा आतर्िक ऐन, २०७७ लागू भएपिाि ् मार पैठारी भएकोमा 
आतर्िक ऐन, २०७७ बमोजजम स्टील टलेटमा उक्त सजर्वधा ददन तमलने देजखाँदैन। र्वराटनगर भन्सार 
कायािलयमा भन्सार महसजल रू.७ लाख २३ हजार िर्ा मूलय अतभवरृ्ि कर रू.२६ लाख २६ हजारसमेि 
रू.३३ लाख ४९ हजार धरौटीमा राखेको देजखन्छ। आतर्िक ऐन,२०७७ पिाि ्पैठारी भएका रू.२ 
करोड ७७ लाख ३५ हजार मूलयको स्टील टलेटमा धरौटीबाहेक र्प रू.१५ लाख ४६ हजार राजस्व 
प्राप्त गनजिपने देजखन्छ ।अिः भन्सार महसजल रू.११लाख ९ हजार िर्ा मूलय अतभवरृ्ि कर रू.३७ 
लाख ८५ हजारसमेि रू.४८ लाख ९४ हजार राजस्व दाजखला हजनजपदिछ । 

117. तसतसर्टभी मतनटर - पैठारीकिािहरूले १९ इन्च वा सोभन्दा कम आकारका ७३ हजार २६ र्ान मतनटर 
भन्सार कारोबार मूलय रू.४८ करोड ९२ लाख २३ हजारको १३ प्रतिशि मूलय अतभवरृ्ि कर मार 
असजल गरी जााँचपास गरेको देजखन्छ। सजख्खा बन्दरगाह भन्सार कायािलयबाट ४ हजार र्ान सीसी 
क्यामेरासमेि तरभ जवन अन्िरािर्िय र्वमानस्र्ल, वीरगन्ज, िािोपानीलगायिका भन्सार कायािलयबाट यो वषि 
रू.१३ करोड २१ लाख १० हजार मूलयका ६७ हजार ९०४ र्ान सीसी र्टभी क्यामेरा पैठारी गरेको 
देजखन्छ। िर िी मतनटरहरू तसतसर्टभीमा समेि प्रयोग हजन सक्ने देजखन्छ। भन्सारको िथ्याङ्क परीक्षण 
गदाि कज नै पतन मतनटरहरू सो प्रयोजन भनेर पैठारी भएको देजखाँदैन। यसबाट कम्यजटर प्रयोजन भनी 
पैठारी भएका मध्ये न्यूनिम पतन ६७९०४ र्ान मतनटर सीसी टीभी प्रयोजनमा प्रयोग हजन सक्ने अवस्र्ा 
छ। कम्टयजटर बाहेकको प्रयोजनमा प्रयोग हजने मतनटरलाई भन्सार दरबन्दी ८५२८५९ बाट जााँचपास 
गरी ३० प्रतिशि भन्सार महसजल र मूलय अतभवरृ्ि कर असजल गनिपनेमा फरक भन्सार दरबन्दीबाट 
जााँचपास गरेको कारण रू.१६ करोड १६ लाख ६१ हजार घटी राजस्व असजल भएको छ। यस 
सम्बन्धमा पैठारी भएको मतनटरको प्रयोजन यर्कन गरी सोही अनजसार महसजल असजल भएको सजतनजिि 
गनेिफि  सम्बजन्धि कायािलय एवं भन्सार र्वभागको ध्यान जानजपदिछ । 

118. तभटातमन - मातनसले प्रयोग गने स्वास्थ्यबधिक तभटातमन पैठारी गदाि भन्सार उपशीषिक ३००४५० 
(अन्य तभटातमनहरू) बाट जााँचपास गरी १५ प्रतिशि भन्सार महसजल असजल गनजिपने व्यवस्र्ा छ । 
पैठारी भएका तभटातमनहरूलाई वीरगन्ज भन्सार कायािलयले नेट प्रोसीडीयसि २४२ लगाई औषतध पैठारीमा 
पाउने छजट ददएर सोही भन्सार उपशीषिकवाट ५ प्रतिशिमार भन्सार महसजल असजल गरेको हजाँदा छजट 
हजन गएको भन्सार महसजल रू.१ करोड १ लाख ७१ हजार असजल गनजिपदिछ । 
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119. छजट सजर्वधा - आतर्िक ऐन, २०७६ को दफा १५(२) (t) मा र्वद्यजि र्वकास र्वभाग वा बैङ्कजलपक 
ऊजाि प्रवििन केन्द्रको तसफाररसमा जलर्वद्यजि उत्पादन, प्रसारण, र्विरण, सञ्चालन वा सम्भारको लातग 
आवश्यक पने तनमािण उपकरणहरू, मेतसनरी औजार र सोको सम्बजन्धि पाटिप जजाि िर्ा त्यस्िा 
उपकरणहरू तनमािण गनि आवश्यक पने कच्चा पदार्ि (स्टील) मा १ प्रतिशि भन्सार महसजल लाग्ने 
उललेख भएकोमा नेपाल र्वद्यजि प्रातधकरणले वीरगन्ज भन्सार कायािलयबाट र्वद्यजि र्वकास र्वभागको 
तसफाररसअनजसार सफ्टवेयर एण्ड लाइसेन्स पैठारी गदाि रू.९३ लाख १६ हजार महसजल छजट तलएको 
छ। त्यसैगरी सोही प्रातधकरणले नेपाल सरकारको तनणियमा एक प्रतिशि महसजल मार असजल गरी 
रू.९२ लाख, २७ हजार महसजल छजट ददएर भन्सार जााँचपास गरेको छ । सफ्टवेयर एण्ड लाइसेन्स 
पैठारीमा महसजल छजट ददने व्यवस्र्ा नभएकोले छजट ददएको महसजल रू.१ करोड ८५ लाख ४३ हजार 
असजल गनजिपदिछ । 

यस्िै सोही प्रातधकरणले पैठारी गरेको रू.१ करोड ९४ लाख ६७ हजार मूलयका इनजी तमटर 
िर्ा वेदर स्टेशनमा समेि तरभ जवन अन्िरािर्िय र्वमानस्र्ल भन्सार कायािलयबाट १ प्रतिशि मार भन्सार 
महसजल असजल गरेकोले छजट भएको भन्सार महसजल रू.१५ लाख ४० हजार िर्ा मूलय अतभवरृ्ि कर 
रू.२१ लाख ९९ हजार समेि रू.३६ लाख ७९ हजार असजल िर्ा भैरहवा भन्सार कायािलयबाट एक 
प्रतिशि भन्सार महसजलमार असजल गरी हाडिवेयर िर्ा क्यार्वनेट पैठारी गरेकोमा जााँचपास गराएको छ । 
भन्सार उपशीषिक ९०३३० बाट हाडिवेयर िर्ा क्यातबनेट जन्य मालवस्िजमा भन्सार महसजल छजट ददन 
तमलने नदेजखएको हजाँदा भन्सार उपशीषिक अनजसार लाग्ने महसजल रू.१ करोड २१ लाख ४४ हजार 
असजल गनजिपदिछ। 

120. टेतलतभजन - ियारी टेतलतभजन जााँचपास गदाि भन्सार उपशीषिक ८५२८७२ (अन्य रङ्गीन) मा २० 
प्रतिशि भन्सार महसजल, १० प्रतिशि अन्िःशजलक र मूलय अतभवरृ्ि कर लाग्ने र भन्सार उपशीषिक नं 
८५२९ (शीषिक ८५२५ देजख ८५२८ सम्मका उपकरणहरूको लातग पूणििया िर्ा मजख्यिया प्रयोगयोग्य 
पाटिप जजािहरू)अन्िगिि उपशीषिक ८५२९९०१० (टेतलतभजन ररतसभरका) को लातग अन्िःशजलक १० 
प्रतिशि र मूलय अतभवरृ्ि कर लाग्ने उललेख भएको देजखन्छ। भन्सार र्वभागको २०७५।४।२४ को 
तनणियमा एलइडी र्टभी टयानलको सम्बन्धमा च्यानल िर्ा भोलजम बढाउने र घटाउने बटन जडान 
गररएको र्टभीकाडि टयजनर जोड्न तमलने गरी बनाइएको वस्िज टयाक गरेको काटजिनमा नै एलइडी र्टभी 
भनी उललेख भई आएको र ियारी र्टभीमा हजनजपने आधारभिू चररर ग्रहण गररसकेकाले भन्सार उपशीषिक 
८५२८७२(अन्य रङ्गीन) बाट वगीकरण हजने उललेख भएको देजखन्छ। त्यस्िै भन्सार र्वभागको तमति 
२०७६।५।६ को तनणियमा एलईडी टयानल र्टभी भतनएको मालवस्िज ियारी अवस्र्ामा नभई अधि 
ियारी वा अपूणि अवस्र्ामा रहेको भए िापतन ियारी टेतलतभजनको आवश्यक र्वशेषिा प्राप्त गरेको हजाँदा 
भन्सार उपशीषिक ८५२८७२ बाट नै वगीकरण गने तनणिय भएको देजखन्छ । वीरगन्ज र र्वराटनगर 
भन्सार कायािलयले पैठारी किािहरूले पैठारी गरी लयाएको र्टभी टयानललाई भन्सार उपशीषिक 
८५२८७२ (अन्य रङ्गीन)अन्िगिि २० प्रतिशि भन्सार महसजल र १० प्रतिशि अन्िःशजलक र मूलय 
अतभवरृ्ि कर लगाई जााँचपास गनजिपनेमा अन्य उपशीषिकबाट जााँचपास गदाि छजट भएको भन्सार महसजल 
र मूलय अतभवरृ्ि कर समेि क्रमशः रू.२ करोड ८८ लाख २९ हजार र रू.62 लाख ६७ हजारसमेि 
रू.3 करोड ५० लाख ९६ हजार असजल गनजिपदिछ । 
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121. मूलय अतभवरृ्ि कर छजट - आतर्िक ऐन, २०७६ को दफा २ मा र्वदेशबाट नेपालतभर पैठारी हजने 
सामानमा अनजसूची-१ बमोजजम भन्सार महसजल, दफा ४ मा नेपालतभर पैठारी भएका मालवस्िजमा कृर्ष 
सजधार शजलक, दफा ५ मा नेपालतभर पैठारी भएका मालवस्िजमा अन्िःशजलक ऐन, २०५८ बमोजजम 
अन्िःशजलक र दफा ६ मा मूलय अतभवरृ्ि कर ऐन, २०५२ बमोजजम मूलय अतभवरृ्ि कर लगाई असजल 
गनजिपने व्यवस्र्ा छ । पैठारीकिािले पैठारी गरी लयाएको देहाय अनजसारको सामानमा मूलय अतभवरृ्ि 
कर छजट भएकोले छजट रकम असजल गनजिपदिछ । 

121.1 पैठारीकिािले पैठारी गरेको अलट्रातभि, म्याग्नेतभि, पेतसफाइर तनओस्क्यान, पेजशफामर यजररनरीलगायिका 
सामानलाई तरभ जवन अन्िरािर्िय र्वमानस्र्ल भन्सार कायािलयबाट भन्सार उपशीषिक 300630 (एक्सरे 
परीक्षणको लातग अपारदशी ियारी वस्िजहरू तबरामीलाई ददइनजपने रोग तनदान प्रतिकारक ररएजेण्ट 
पदार्िहरू) बाट जााँचपास गरी मूलय अतभवरृ्ि कर नलगाई जााँचपास गरेको छ। आतर्िक ऐन, २०७६ 
अनजसार उक्त उपशीषिकमा मूलय अतभवरृ्ि कर छजट नददएको हजाँदा मूलय अतभवरृ्ि करछजट भएको रू.१ 
करोड १२ लाख ७८ हजार असजल गनजिपदिछ । 

121.2 वीरगन्ज भन्सार कायािलयबाट जचनी पैठारी भएकोमा आतर्िक ऐन, २०७६ को दफा १५ उपदफा २ 
को(ण) बमोजजम भन्सार उपशीषिक १७०१1490 (उखज जचनी अन्य) बाट जााँचपास गरी १ प्रतिशि 
भन्सार महसजलको अतिररक्त मूलय अतभवरृ्ि कर लगाउनज पनेमा १ प्रतिशि भन्सार महसजलमार लगाएको 
हजाँदा छजट भएको मूलय अतभवरृ्ि कर रू.२९ लाख १६ हजार र कैलाली भन्सार कायािलयबाट मेतसनरी 
भनी पैठारी गरेकोमा टयार्कङ तलि परीक्षण गदाि स्टोरेज ट्याङ, कन्भेयर, जचलर, रम, कूलर, 
र्फलटरलगायिका मेतसनरी िर्ा अन्य र्फर्टङ र एशेसरीजका मालवस्िज पैठारी गरेकोले सो वस्िजहरूलाई 
मेतसनरीको अङ्ग मानी भन्सार उपशीषिक ८४३५९० (पाटिप जजािहरू) बाट जााँचपास गनजिपने देजखएको हजाँदा 
भन्सार उपशीषिक ८४३५१० (फलफूल जजस यन्रावली) उपशीषिकबाट जााँचपास भएको हजाँदा छजट हजन 
गएको मूलय अतभवरृ्ि कर रू.२७ लाख ८२ हजार गरी जम्मा रू.५६ लाख ९८ हजार असजल गनजिपदिछ।  

122. साफ्टा छजट सजर्वधा - र्वतभन्न पैठारीकिािले पैठारी गरी लयाएको पेट्रोतलयम कोकलाई भन्सार उपशीषिक 
२७१३११(अभजष्मि) बाट जााँचपास गरी साफ्टा छजट ददएको छ। पेट्रोतलयम कोक तबटजतमनलगायिका 
वस्िजहरू साकि  मजलजकमा उत्पादन नहजने हजाँदा त्यस्िा मालवस्िजलाई साफ्टा सजर्वधा ददन तमलदैन। उत्पजत्तको 
प्रमाणपर जारी गनि नतमलनेमा जारी गरी साफ्टा सजर्वधा ददएको कारणले वीरगन्ज, कृष्णनगर र भैरहवा 
भन्सार कायािलयबाट छजट ददएको भन्सार महसजल र मूलय अतभवरृ्ि करसर्हि रू.९३ लाख ३५ हजार 
असजल गनजिपदिछ । 

123. बक्साइट पैठारी महसजल - आतर्िक ऐन, २०७६ को अनजसूची १ को दफा १४(१) अनजसार भारिमा 
उत्पादन भई भारिबाटै पैठारी हजने भाग २५ र २६ मा पने मालवस्िजहरूमा भन्सार महसजल पूणि छजट 
हजने व्यहोरा उललेख छ । कृष्णनगर भन्सार कायािलयबाट यो वषि भाग २५ र २६ मा पने बक्साइट 
िर्ा आइरन ओरलगायिका मालवस्िज पैठारीको जााँचपास गदाि ऐनको उजललजखि व्यवस्र्ाअनजसार रू.५ 
करोड ७० लाख ३९ हजार भन्सार मूलयको मालवस्िजहरू भारिमा नै उत्पादन भई भारिबाटै तनकासी 
भएको मानी जााँचपास गरेको देजखन्छ। भन्सार कायािलयले उक्त मालवस्िजको कन्ट्री अफ ओररजन 
सर्टिर्फकेट सम्बजन्धि मजलजकको आतधकाररक तनकायबाट जारी भएको प्रमाण पेस नगरी आपूतििकिाि 
स्वयंले जारी गरेको कन्ट्री अफ ओररजन सर्टिर्फकेटलाई आधारमानी रू.५७ लाख ४ हजार भन्सार  
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महसजल र सोमा र्प हजने मूलय अतभवरृ्ि कर समेि रू.६ करोड ४४ लाख ५४ हजार महसजल छजट 
ददएको देजखन्छ । भारिको अन्िरािर्िय व्यापारको िथ्याङ्क र्वश्लषेण गदाि हालका वषिहरूमा भारिले 
बक्साइट िर्ा आइरन ओर लगायिका मालवस्िजको पैठारीको दर बढेको िर्ा तनकासीको दरमा ह्रास 
आएको देजखएको छ। आतर्िक ऐनले व्यवस्र्ा गरेअनजसार मातर् उजललजखि मालवस्िजको कन्ट्री अफ 
ओररजजन सर्टिर्फकेट सम्बजन्धि मजलजकको आतधकाररक तनकायबाट जारी भएको प्रमाण पेस भई आएपतछ 
मार भन्सार महसजल छजट सजर्वधा ददने व्यवस्र्ा गनजिपदिछ । 

124. स्टोरेज यजर्टतलटी तडभाइस - पैठारीकिािले पैठारी गरी लयाएको रू.४५ करोड २३ लाख १५ हजार 
कारोबार मूलयको हाई कम्टयजटर सभिरलाई तरभ जवन अन्िरािर्िय र्वमानस्र्ल भन्सारले सो मालवस्िजलाई 
भन्सार उपशीषिक नम्बर 84715010 (कम्टयजटर सभिर िर्ा नेटवकि  सभिर) बाट १३ प्रतिशि मूलय 
अतभवरृ्ि कर मार लगाएर जााँचपास गरेको देजखन्छ। मालवस्िज पैठारीको टयार्कङ्ग तलस्ट, बीजक िर्ा 
यजजर मेनजअल परीक्षण, पैठारी गरेको सामान सबै स्टोरेज यजतनट भएको र नेपाल सरकारको तनकायलाई 
डाटा सेन्टर ियार गनि उपलब्ध गराएको हजाँदा उक्त मालवस्िज भन्सार उपशीषिक ८४७१७०९० -अन्य 
संचय एकाइहरू_ बाट जााँचपास गरी ५ प्रतिशि भन्सार महसजल र १३ प्रतिशि मूलय अतभवरृ्ि कर 
लगाई जााँचपास गनजिपनेमा फरक भन्सार उपशीषिकबाट जााँचपास गदाि छजट भएको भन्सार महसजल रू.२ 
करोड २६ लाख १६ हजार र सोको मूलय अतभवरृ्ि कर रू.२९ लाख ४० हजारसमेि रू.२ करोड 
55लाख 5६ हजार असजल गनजिपदिछ । 

 डाटा स्टोरेज तडभाइसलाई भन्सार उपशीषिक ८४७१७०90 (अन्य सञ्चय एकाई) बाट जााँचपास 
गरी ५ प्रतिशि भन्सार महसजल र मूलय अतभवरृ्ि कर असजल गनजिपनेमा वीरगन्ज भन्सार कायािलय, पसािले 
र्वतभन्न फरक भन्सार उपशीषिकबाट जााँचपास गरेकोले छजट भएको भन्सार महसजल र मूलय अतभवरृ्ि 
करसमेि रू.१ करोड १८ लाख 1 हजार असजल गनजिपदिछ । 

125. फरक उपशीषिक - आतर्िक ऐन, २०७६ को दफा २ मा र्वदेशबाट नेपालतभर पैठारी हजने माल सामानमा 
अनजसूची-१ बमोजजम भन्सार महसजल, दफा ४ मा नेपालतभर पैठारी भएका मालवस्िजमा कृर्ष सजधार 
शजलक, दफा ५ मा नेपालतभर पैठारी भएका मालवस्िजमा अन्िःशजलक ऐन, २०५८ बमोजजम अन्िःशजलक 
र दफा ६ मा मूलय अतभवरृ्ि कर ऐन, २०५२ बमोजजम मूलय अतभवरृ्ि कर लगाई असजल गनजिपने 
व्यवस्र्ा छ। र्वतभन्न पैठारीकिािबाट पैठारी भएका मालसामान जााँचपास गदाि भन्सार उपशीषिक अनजसार 
जााँचपास गनजिपनेमा फरक भन्सार उपशीषिकबाट जााँचपास गदाि र्वतभन्न भन्सार कायािलयबाट राजस्व 
असजल भएको रू.४३ करोड ३८ लाख ३ हजारका सम्बन्धमा देजखएका प्रमजख व्यहोराहरू देहायबमोजजम 
छन:् 

125.1 पैठारीकिािले भैरहवा र वीरगन्ज भन्सार कायािलयबाट तभभा आई टलस तमक्सचसि जजस पैठारी गदाि 
भन्सार उपशीषिक २२०२९९९० (अन्य सजरुजचकर गजतलयो पारेको पानी) बाट जााँचपास गरी ४० 
प्रतिशि भन्सार महसजल, रू.११ प्रति तलटरका दरले अन्िःशजलक र मूलय अतभवरृ्ि कर लगाई जााँचपास 
गनजिपनेमा भन्सार उपशीषिक २००९९० (रसहरूको तमिण) बाट प्रति तलटर रू.६० भन्सार महसजल, 
रू.११ प्रति तलटरका दरले अन्िःशजलक र मूलय अतभवरृ्ि कर लगाई जााँचपास गरेको छ। तभभा आई 
टलस िज ट जजसको जााँचपास गने सम्बन्धमा दद्वर्वधा भई कायािलयले भन्सार र्वभागको लयाबमा परीक्षण 
गनि पठाएकोमा २०७६।०८।१२ को प्रतिवेदन अनजसार यस्िो तमिण िज ट जजस भन्सार उपशीषिक 
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२२०२९९९० बाट जााँचपास गनजिपने तनणिय गरेको देजखन्छ। यसरी फरक उपशीषिकबाट जााँचपास गदाि 
छजट हजन गएको  भन्सार महसजल र मूलय अतभवरृ्ि कर समेि रू.५ करोड ६८ लाख ७३ हजार असजल 
गनजिपदिछ । 

125.2 भैरहवा भन्सार कायािलयले रोलर एसेम्ब्ली जााँचपास गदाि भन्सार उपशीषिक ८४७४९० (क्रतसङ, 
ग्राइजण्डङ, जस्िा कायि गने मेतसनरीको पाटिप जजािहरू) बाट जााँचपास गरी ५ प्रतिशि भन्सार महसजल र 
मूलय अतभवरृ्ि कर असजल गनजिपनेमा भन्सार उपशीषिक ८४७४२० (क्रतसङ, ग्राइजण्डङ जस्िा कायि गने 
मेतसनरी) बाट जााँचपास गरेको छ । यसरी फरक भन्सार उपशीषिक वाट जााँचपास गरेको कारण छजट 
हजन गएको  मूलय अतभवरृ्ि कर रू.१ करोड ११ लाख ७८ हजार असजल गनजिपदिछ । 

125.3 भैरहवा, वीरगन्ज िर्ा र्वराटनगर लगायिका भन्सार कायािलयहरूले कज खजराको चारो िर्ा पानी खाने 
टलार्िकको भाडाहरू जााँचपास गदाि उक्त मालवस्िजहरूलाई पोलट्री यन्र उपकरण मानी भन्सार शीषिक 
८४३६ (पोलट्री–र्कर्पङ्गसम्बन्धी यन्र, पन्छीहरूको चलला काढ्ने र बच्चा हजकािउने यन्रहरू, पोलट्री 
इन्क्यजबेट्रस र बू्रडसि)अन्िगििको भन्सार उपशीषिक ८४३६२१ िर्ा ८४३६२९ बाट जााँचपास गरी १ 
प्रतिशि भन्सार महसजल मार असजल गरेको छ। भन्सार शीषिक ८४३६ बाट पन्छीहरूको चलला काढ्ने 
र बच्चा हजकािउने यन्रहरू (पोलट्री इन्क्यजवेट्र्स र बू्रडसि) मार जााँचपास गनि तमलने उललेख भएकोमा 
कायािलयले टलार्िकको पानी खाने िर्ा चारो खाने भाडा र सोको स्ट्यानलगायिका मालवस्िजहरूसमेि 
जााँचपास गरेको देजखन्छ। यस्िा टलार्िकका मालवस्िजहरूलाई भन्सार उपशीषिक ३९२६९०९९ 
(टलार्िकका अन्य सामग्रीहरू) बाट जााँचपास गरी ३० प्रतिशि भन्सार महसजल र ५ प्रतिशि अन्िःशजलक 
लगाई जााँचपास गनजिपदिछ । फरक उपशीषिक लगाई जााँचपास गरेको कारण छजट हजन गएको  भन्सार 
महसजल र अन्िःशजलक रू.१ करोड ८४ लाख २ हजार असजल गनजिपदिछ । 

125.4 भैरहवा भन्सार कायािलयले घरायसी िर्ा धोबीखानामा प्रयोग हजने र्कतसमका वातसङ मेतसनको जााँचपास 
गदाि भन्सार उपशीषिक ८४५०१९(घरायसी वा धोवीखानामा प्रयोगहजने अन्य वातसङ्ग मेतसनहरू)  र 
८४५०२०(प्रत्येक सजख्खा कपडा क्षमिा (राइ तलनेन क्यापातसटी) १० के.जी. भन्दा वढी भएका 
यन्रहरू) बाट जााँचपास गरी ३० प्रतिशि भन्सार महसजल र मूलय अतभवरृ्ि कर असजल गनजिपनेमा भन्सार 
उपशीषिक ८४५१३० (इस्त्री  गने यन्र र प्रसेहरू) बाट जााँचपास गरी ५ प्रतिशि भन्सार महसजल मार 
असजल गरेको छ। यसरी फरक भन्सार उपशीषिक लगाई जााँचपास गरेको कारण छजट हजन गएको महसजल 
रू.२५ लाख १७ हजार िर्ा वीरगन्ज कायािलयले र्मािटलार्िक रोड मेर्कङ पेन्टलाई भन्सार उपशीषिक 
३२१० (पेन्ट) बाट जााँचपास गरी ३० प्रतिशि भन्सार महसजल, ७ प्रतिशि अन्िःशजलक र मूलय 
अतभवरृ्ि कर असजल गनजिपनेमा वीरगन्ज भन्सार कायािलले फरक भन्सार उपशीषिकबाट जााँचपास गरेको 
छजट हजन गएको भन्सार महसजल र सोको मूलय अतभवरृ्ि कर रू.१४ लाख २१ हजार समेि रू.39 
लाख 38 हजार असजल गरी दाजखला गनजिपदिछ । 

125.5 फारेक्स र लयाक्टोडेक्सलाई भन्सार उपशीषिक ०४०२२९ (गाढा पाररएको जचनी हालेको अन्य दजग्ध 
पदार्ि) बाट जााँचपास गरी ४० प्रतिशि भन्सार महसजल र मूलय अतभवरृ्ि कर असजल गनजिपनेमा वीरगन्ज 
भन्सार कायािलयले फारेक्सलाई भन्सार उपशीषिक १९०१९०(साना बच्चाहरूका लातग उपयोगी पाउरोटी 
जन्य अन्य पररकार) बाट जााँचपास गरी १५ प्रतिशि भन्सार महसजल र मूलय अतभवरृ्ि कर असजल 
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गरेको छ । यसरी फरक भन्सार उपशीषिक लगाई जााँचपास गरेको कारण छजट हजन गएको भन्सार 
महसजल र सोको मूलय अतभवरृ्ि कर रू.२ करोड 65 लाख 31 हजार असजल गनजिपदिछ । 

125.6 वीरगन्ज भन्सार कायािलयले यू.पी.भी.सी. रुर्फङ तसट जााँचपास गदाि भन्सार उपशीषिक ३९१८९०१०/ 
३९१८९०९० ( तभनायल क्लोराइडका पोतलमरका रुर्फङ तसट) बाट जााँचपास गरी भन्सार महसजल 
३० प्रतिशि र मूलय अतभवरृ्ि कर असजल गनजिपनेमा भन्सार उपशीषिक ३९१८१०१० (अन्य 
टलाजस्टकका रुर्फङ्ग तसट/रुर्फङ्ग टायलय) बाट जााँचपास गरी २० प्रतिशि भन्सार महसजल र मूलय 
अतभवरृ्ि कर असजल गरेको छ। यसरी फरक भन्सार उपशीषिक लगाई जााँचपास गरेको कारण छजट 
हजन गएको भन्सार महसजल र सोको मूलय अतभवरृ्ि कर रू.८३ लाख ९६ हजार असजल गनजिपदिछ । 

125.7 टेतलकम सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले ध्वतनसम्बन्धी यन्रहरूमा प्रयोग हजने लाइसेन्स िर्ा एजन्टभाइरस 
जन्य प्रोग्रामहरू, अजटटक्स अजटटकल एण्ड टयाकेट अजटटकल ट्रान्सतमसन नेटवकि , हाईरार्कि कल 
क्यू.ओ.एस. फङसन, ट्रान्सतमसन क्यापतसटी लाइसेन्स, वेभ तडबतगङ लाइसेन्स जस्िा प्रोग्रामहरू पैठारी 
गदाि भन्सार  उपशीषिक ८५२३८०९० (सफ्टवेयर बाहेकका अन्य प्रोग्रामहरू) ८५१७६२ र 
८५१७६९ (ध्वतन, छर्व सम्बन्धी उपकरणहरूमा प्रयोग हजने) बाट जााँचपास गरी ५ प्रतिशि भन्सार 
महसजल र मूलय अतभवरृ्ि कर असजल गनजिपनेमा सजख्खा बन्दरगाह भन्सार कायािलयले भन्सार उपशीषिक 
८५२३८०१० (सफ्टवेयरहरू) बाट जााँचपास गरी मूलय अतभवरृ्ि कर मार असजल गरेको छ । यसरी 
फरक भन्सार उपशीषिकबाट जााँचपास गरेको कारण छजट हजन गएको भन्सार महसजल र सोको मूलय 
अतभवरृ्ि कर  रू.५ करोड ६३ लाख ७३ हजार असजल गनजिपदिछ । 

  तरभ जवन अन्िरािर्िय र्वमानस्र्ल भन्सार कायािलयबाट र्वतभन्न लाइसेन्स पैठारी गरेकोमा उक्त 
लाइसेन्सलाई भन्सार उपशीषिक 85238090 (अन्य) बाट ५ प्रतिशि भन्सार महसजल र मूलय 
अतभवरृ्ि कर लगाई जााँचपास गनजिपनेमा सफ्टवेयर भनी अन्य र्वतभन्न भन्सार उपशीषिक बाट न्यून 
महसजल लगाएर जाचपााँस गरेको छ । यसरी फरक दरबन्दी लगाई जााँचपास गदाि घटी भएको मूलय 
अतभवरृ्ि कर रू.१ करोड १४ लाख ३२ हजार महसजल असजल गनजिपदिछ । 

125.8 सजख्खा बन्दरगाह भन्सार कायािलयले टेस्ट इन्हान्सरलाई भन्सार उपशीषिक २१०६९०९९ (अन्य खाद्य 
पदार्ि) बाट जााँचपास गरी ३० प्रतिशि भन्सार  महसजल र मूलय अतभवरृ्ि कर असजल गनजिपनेमा  भन्सार 
उपशीषिक २१०३९०१०(तमजिि मरमसला) र २१०३९०९० (अन्य मरमसला) फरक भन्सार 
उपशीषिकबाट जााँचपास गरेको कारण छजट हजन गएको भन्सार महसजल र सोको मूलय अतभवरृ्ि कर  
रू.१ करोड ४६ लाख ९ हजार असजल गनजिपदिछ । 

125.9 पी.भी.सी. र्फलम एण्ड वाल पेपरलाई सजख्खा बन्दरगाह भन्सार कायािलयले भन्सार उपशीषिक 
३९२६९०९९ (अन्य टलार्िकका सामान) बाट जााँचपास गरी ३० प्रतिशि भन्सार महसजल, ५ प्रतिशि 
अन्िःशजलक र मूलय अतभवरृ्ि कर असजल गनजिपनेमा फरक भन्सार उपशीषिकबाट जााँचपास गरेको कारण 
छजट हजन गएको भन्सार महसजल र मूलय अतभवरृ्ि कर समेि रू.५६ लाख १५ हजार असजल गनजिपदिछ । 

125.10 टेम्पर ग्लासलाई भन्सार उपशीषिक ७००७२९ (पटतलि सजरजक्षि कााँचको अन्य) बाट जााँचपास गरी 
३० प्रतिशि भन्सार महसजल, ५ प्रतिशि अन्िःशजलक र मूलय अतभवरृ्ि कर असजल गनजिपनेमा भन्सार 
उपशीषिक ७०२००० (कााँचका अन्य सामान) बाट जााँचपास गरी २० प्रतिशि भन्सार महसजल र मूलय 
अतभवरृ्ि कर लगाएको कारण सजख्खा बन्दरगाह, तरभ जवन अन्िरािर्िय र्वमानस्र्ल र रसजवा भन्सार 
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कायािलयमा छजट भएको भन्सार महसजल, अन्िःशजलक र सोको मूलय अतभवरृ्ि कर समेि रू.42 लाख 
13 हजार असजल गनजिपदिछ । 

125.11 टेतलतभजन संग्रहण गने टेतलतभजन ररतसभरको पाटिप जजािहरूलाई र्वजशर्िकृि गनि, वगीकरणमा एकरूपिा 
लयाउन र िथ्याङ्कीय प्रयोजनका लातग हजने रार्िय उपशीषिक ८५२९९०१० (टेतलतभजन ररतसभर) कायम 
गररएको छ। सोअनजसार मेन बोडिलाई सेटअप बक्सको पाटिप जजाि मान्नजपने देजखएकोले एक पैठारीकिािले 
पैठारी गरेको मेन बोडि भन्सार उपशीषिक ८५२९९०१० बाट जााँचपास गरी १० प्रतिशि भन्सार 
महसजल र मूलय अतभवरृ्ि कर लगाउनजपनेमा सजख्खा बन्दरगाह भन्सार कायािलयले अन्य भन्सार 
उपशीषिकहरू ८५२९९०९ र ८४७१४९० (स्वचातलि आंकडा, अन्य प्रणाली)  बाट जााँचपास गरी 
५ प्रतिशि भन्सार महसजल र मूलय अतभवरृ्ि कर मार लगाइ जााँचपास गरेकोले भन्सार महसजल, र 
त्यसको मूलय अतभवरृ्ि कर छजट हजन गएको रू.६१ लाख ४६ हजार िर्ा सेटअप वक्सको एसकेडी 
सामानलाई मेची भन्सार कायािलयले भन्सार उपशीषिक ८५२८७१ (दृश्य प्रदशिन वा जस्क्रनमा समावेश 
गने गरी तडजाइन नगररएको) बाट जााँचपास गरी १५ प्रतिशि भन्सार महसजल, र मूलय अतभवरृ्ि कर 
असजल गनजिपनेमा सोही शीषिकबाट आंजशक महसजल मार राजस्व असजल गरी बााँकी रकम धरौटीमा राखी 
जााँचपास गरेको देजखयो। एउटै बीजकबाट एकै पटक आएको सेटअप वक्स एसेम्बल गरी प्रयोग गनि 
तमलने भएकोले सम्बजन्धि भन्सार शीषिकमा लाग्ने रू.१९ लाख ८७ हजार समेि रू.81 लाख ३३ 
हजार राजस्व दाजखला हजनजपदिछ । 

125.12 पैठारीकिािहरूले पैठारी गरेको केराउ र तसमीलाई भन्सार उपशीषिक ०७१३१० (केराउ) बाट जााँचपास 
गरी भन्सार महसजल १५ प्रतिशि असजल गरी जााँचपास गनजिपनेमा भन्सार उपशीषिक ०७१३२०(चना) 
बाट जााँचपास गदाि सजख्खा बन्दरगाह, मेची र र्वराटनगर भन्सार कायािलयबाट छजट हजन गएको भन्सार 
महसजल रू.30 लाख 31 हजार असजल गनजिपदिछ । 

125.13 एलइडी मोतनटर तडस्टले १९, २४ र ३२ इन्च भतनएका मालवस्िजहरू ियारी टेतलतभजनमा हजनजपने 
(र्िक्वेन्सी ट्यजनर र ररमोट सेन्सर बाहेकका) सम्पूणि गजणहरू समेि भएको अपूणि वस्िज भए िापतन 
आधारभिू चरररपूणि वस्िजमा भए सरह भएकाले २०६७।३।१६ मा वगीकरण भएकै उपशीषिक 
८५२८७२00(अन्य रङ्गीन) बाट वगीकरण हजने तनणिय भएको देजखन्छ। र्वतभन्न पैठारीकिािहरूले सजख्खा 
बन्दरगाह भन्सार कायािलयबाट पैठारी गरी लयाएको तलड मतनटर सामानलाई भन्सार उपशीषिक 
८५२८७२ (अन्य रङ्गीन) बाट जााँचपास गरी २० प्रतिशि भन्सार महसजल र १० प्रतिशि अन्िःशजलक 
र मूलय अतभवरृ्ि कर लगाई जााँचपास गनजिपनेमा ८५२८५२(अन्य मतनटर) भन्सार उपशीषिक बाट 
जााँचपास गदाि छजट भएको भन्सार महसजल, अन्िःशजलक र सोको मूलय अतभवरृ्ि कर रू.७८ लाख ९४ 
हजार असजल गनजिपदिछ । 

125.14 तरभ जवन अन्िरािर्िय र्वमानस्र्ल भन्सार कायािलयबाट र्वतभन्न पैठारीकिािहरूले पैठारी गरेको रू.२३ 
करोड ९६ लाख ९४ हजार मूलयका नेटवकि  स्वीच भन्सार उपशीषिक ८५३६५० (अन्य स्वीचहरू) 
अन्य स्वीचहरू बाट जााँचपास गरी १५ प्रतिशि अन्िःशजलक र मूलय अतभवरृ्ि कर लगाइ जााँचपास 
गनजिपनेमा र्वतभन्न भन्सार उपशीषिकबाट जााँचपास गरी ५ प्रतिशि अन्िःशजलक र मूलय अतभवरृ्ि कर 
असजल गरेको देजखन्छ। यसरी फरक दरबन्दी लगाई जााँचपास गदाि छजट भएको भन्सार महसजल रू.२ 
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करोड ३९ लाख ७० हजार  र मूलय अतभवरृ्ि कर रू.३१ लाख १0 हजार समेि रू.२ करोड ७० 
लाख ८० हजार असजल गनजिपदिछ । 

125.15 बाह्य डाटा स्टोरेज तडभाइस िर्ा एक्सटनिल हाडि तडस्कलाई भन्सार उपशीषिक ८४७१७०२०/९० 
(अन्य संचय एकाईहरू) कम्टयजटरका हाडितडस्क स्र्ानान्िरण गनि सक्ने अन्य बाट ५ प्रतिशि अन्िःशजलक 
र मूलय अतभवरृ्ि कर लगाई जााँचपास गनजिपनेमा र्वतभन्न भन्सार उपशीषिकबाट मूलय अतभवरृ्ि कर मार 
लगाएर जाचपााँस गरेको छ। यसरी फरक दरबन्दी लगाई जााँचपास गदाि तरभ जवन अन्िरािर्िय र्वमानस्र्ल 
भन्सार कायािलयले छजट भएको भन्सार महसजल र सोको मूलय अतभवरृ्ि करसमेि रू.१ करोड २९ लाख 
१७ हजार असजल गनजिपदिछ ।  

125.16 इम्यजनो एनालाइजर, हेमाटोलोजी एनालाइजर, ब्लड एनालाइजर र जक्लतनकल केमेस्ट्री एनालाइजरलाई 
भन्सार उपशीषिक ९०१८१९ (औषधोपचार, शलयजचर्कत्सा, दन्िोपचार वा पशज र्वज्ञानमा प्रयोग हजने 
औजार र उपकरण, साइन्टीग्रार्फक उपकरणहरू, अन्य र्वद्यजिोपचारका उपकरणहरू र दृर्ि परीक्षणका 
औजारहरू अन्य) बाट जााँचपास गरी ५ प्रतिशि भन्सार महसजल र मूलय अतभवरृ्ि कर लगाई जााँचपास 
गनजिपने देजखन्छ। यस सम्बन्धमा आतर्िक ऐन, २०७६ को दफा २४ को अनजसूची १ को समूह ५ 
औषतध उपचार िर्ा यस्िै स्वास्थ्य सेवाहरू अन्िरगि द्रिव्यको बजाँदा नं १० मा समेि रोग तनदानमा 
प्रयोग हजने फ्लो साइटोतमटर, नेक्ट जेनेरेसन तसक्वेचर, प्रोटीन माइक्रोयरी टलेटफमि, मलटीफ्लेक्स 
ररयल टाइम र्पतसआर, हेमाटोलोजी एनालाइजर, ब्लड केमेस्ट्री एनालाइजर, जक्लतनकल केमेस्टी 
एनालाइजर, इम्यजनो केमेस्ट्री एनालाइजर आदद एनलाइजरहरू भन्सार उपशीषिक ९०१८१९ मा पने 
भनी र्प स्पि गरेको देजखन्छ। तरभ जवन अन्िरािर्िय र्वमानस्र्ल भन्सार कायािलयले उक्त भन्सार 
उपशीषिकबाट जााँचपास नगरी भन्सार उपशीषिक ९०२७८० (अन्य औजार उपकरणहरू)   बाट 
जााँचपास गदाि घटी असजल भएको मूलय अतभवरृ्ि कर रू.१ करोड ६८ लाख ७५ हजार असजल हजनजपदिछ। 

125.17 पैठारीकिािले पैठारी गरी लयाएको सजकेको लसजनलाई भन्सार उपशीषिक ०७१२९०११ (अन्य िरकारी_ 
तमजिि िरकारी नटजत्र्याएको, नर्पाँधेको सजकाएको लसजन) बाट भन्सार महसजल १० प्रतिशि, ५ प्रतिशि 
अतग्रम आयकर र मूलय अतभवरृ्ि कर लगाई जााँचपास गनजिपने व्यवस्र्ा छ। रसजवा भन्सार कायािलयले 
उक्त वस्िजलाई भन्सार उपशीषिक 07129090( सजख्खा िरकारी अन्य_ बाट जााँचपास गदाि घटी 
असजल भएको भन्सार महसजल र सोको मूलय अतभवरृ्ि कर रू.१ करोड २७ लाख ३० हजार असजल 
हजनजपदिछ ।  

125.18 रसजवा भन्सार कायािलयमा र्वतभन्न पैठारीकिािले पैठारी गरी लयाएको कपडाको पाउपोस पैठारी गरेकोमा 
पाउपोसको बीजक, भन्सार प्रयोजनको नाम आददका आधारमा पैठारी भएका पाउपोस सजिी कपडाबाट 
बनेको नदेजखएकोले भन्सार उपशीषिक ६४०५२०९० बाट जााँचपास गनजिपने िर्ा सोही नामबाट पैठारी 
भएका र्वतभन्न पाउपोस भन्सार भन्सार उपशीषिक ६४०५२०९० (अन्य कपडाबाट ियार गररएको 
पाउपोस) बाट जााँचपास गरी ३० प्रतिशि भन्सार महसजल र मूलय अतभवरृ्ि कर लगाई जााँचपास 
गरेकोले  फरक दरबन्दी लगाई जााँचपास गदाि छजट भएको भन्सार महसजल र मूलय अतभवरृ्ि कर 
रू.५१ लाख ४७ हजार असजल गनजिपदिछ । 

125.19 मेची भन्सार कायािलयमा पैठारीकिािहरूले पैठारी गरेको बेभेरेज प्रोसेतसङ्ग मेतसनरी, इण्डजस्ट्रयल वेभेरेज 
मेतसनरी कजम्टलट सेट उललेख भएको सामानलाई भन्सार उपशीषिक ८४२२३० बोिलहरू, 
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बट्टाहरू(क्यान्स), तडब्बाहरू (बौक्सेज), झोलाहरू (ब्याग्स) वा अन्य आधानपारहरू (कण्टेनसि) भनि 
(र्फतलङ्ग), बन्द गनि (क्लोजजङ्ग), मजखबन्द वा तसलबन्द गनि (तसतलङ्ग) वा नामपरण (लेबेतलङ्ग) गने 
यन्रावली बोिलहरू, जारहरू, नतलकाहरू (टू्यब्स) र त्यस्िै आधानपार (कण्टेनर) हरूलाई संपजटन 
(क्याटसजतलङ्ग) गनि तनतमत्तका यन्रावली पेय पदार्ि (बेभरेजेज) लाई वायज तमिण (एयरेर्टङ्ग) गनि तनतमत्तका 
यन्रावलीहरूबाट जााँचपास गरी ५ प्रतिशि भन्सार महसजल असजल गनजिपनेमा भन्सार उपशीषिक 
843510( जजस पेलने यन्रावली) वाट १ प्रतिशि भन्सार महसजल लगाई जााँचपास गरेको देजखयो। 
यसरी फरक उपशीषिकबाट जााँचपास गदाि घटी असजल भएको रू.४६ लाख ४७ हजार असजल गनजिपदिछ।  

125.20 जचलरलाई भन्सार उपशीषिक ८४१८६९ (रेर्िजरेटर, र्िजर, अन्य प्रशीिक (रेर्िजरेर्टङ) र्हमीकरण 
(र्िजजङ्ग) उपकरणहरू को अन्य) बाट जााँचपास गरी १५ प्रतिशि भन्सार महसजल, र मूलय अतभवरृ्ि 
कर लगाउनज पने व्यवस्र्ा छ। मेची, र्वराटनगर र सजख्खा बन्दरगाह भन्सार कायािलयले भन्सार 
उपशीषिक ८४१९८९०० (अन्य) िर्ा अन्य शीषिकहरूबाट समेि जााँचपास गररएको देजखयो ।यसरी 
फरक उपशीषिकबाट जााँचपास गदाि घटी असजल हजन गएको भन्सार महसजल र सोको मूलय अतभवरृ्ि कर 
समेि क्रमशः रू.२९ लाख ३ हजार, १४ लाख १० हजार र रू.२३ लाख ८३ हजारसमेि रू.६६ 
लाख ९6 हजर असजल गनजिपदिछ । 

125.21 पैठारी भएको प्रोमाकि  टचजस्क्रन प्रो/इन्टेरेजक्टभ फ्लयाट पेनलको ब्राण्ड मोडल िर्ा स्पेजशर्फकेसन िर्ा 
वेबसाइट परीक्षण गदाि उक्त सामान सबै र्कतसमका कायि गने साधन मोतनटर भएकाले भन्सार उपशीषिक 
८५२८५९ (अन्य मतनटर) बाट जााँचपास गरी ३० प्रतिशि भन्सार महसजल र मूलय अतभवरृ्ि कर 
लगाउनजपनेमा र्वराटनगर भन्सार कायािलयले भन्सार उपशीषिक ९०१७२०(अन्य जखच्ने गजणिीय र्हसाब 
गने औजार) र ८५२८७३(अन्य एकाङ्की) बाट जााँचपास गरी ५ प्रतिशि अन्िःशजलक िर्ा मूलय अतभवरृ्ि 
कर मार लगाई जााँचपास गदाि घटी असजल भएको भन्सार महसजल र सोको मूलय अतभवरृ्ि कर रू.३९ 
लाख ३४ हजार  र सोही कायािलयबाट वायर नेर्टङ केजलाई भन्सार उपशीषिक ७३१३ (फलाम वा 
इस्पािको काटा िार वटारेको हजप वा एक्लो च्याटटो िार काडा भएको वा नभएको बाट) जााँचपास गरी 
भन्सार महसजल ३० प्रतिशि र मूलय अतभवरृ्ि कर लगाउनज पने व्यवस्र्ा र्वपरीि र्वराटनगर भन्सार 
कायािलयले भन्सार उपशीषिक ८४३६२९(अन्य) बाट जााँचपास गरी १ प्रतिशि भन्सार महसजल असजल 
गरेकोले फरक उपशीषिकबाट जााँचपास गदाि घटी असजल हजन गएको भन्सार महसजल र सोको मूलय 
अतभवरृ्ि कर रू.३३ लाख ५५ हजार गरी जम्मा रू.७२ लाख ८९ हजार असजल हजनजपदिछ ।  

125.22 एके्रतलक इमलसन, एक्रोनल, पोतलमर इमलसन जस्िा एके्रतलक बेस इमलसनलाई भन्सार उपशीषिक 
३२०९१० (एके्रतलक वा तभनाइल पोतलमरमा आधाररि ) बाट जााँचपास गरी ३० प्रतिशि भन्सार 
महसजल (नेपाल सरकारको तमति २०७६।७।१४ तनणिय तमति भन्दा पतछ रङ्ग उद्योगले पैठारी गने 
कच्चा पदार्िमा २० प्रतिशि),७ प्रतिशि अन्िःशजलक, र मूलय अतभवरृ्ि कर असजल गनजिपने व्यवस्र्ा 
छ।उक्त सामान भन्सार उपशीषिक ३९०६९०(अन्य एके्रतलक पोतलमसि) लगायि अन्य उपशीषिकबाट 
जााँचपास गरी १० प्रतिशि भन्सार महसजल र मूलय अतभवरृ्ि कर असजल गरेकोले फरक उपशीषिकबाट 
जााँचपास गदाि भैरहवा भन्सार कायािलयले भन्सार महसजल र अन्िःशजलक सोको मूलय अतभवरृ्ि कर रू.5 
करोड ७८ लाख ९ हजार, वीरगन्ज भन्सार कायािलयबाट रू.१ करोड ८४ लाख ६८ हजार िर्ा 
र्वराटनगर भन्सार कायािलयले रू.32 लाख ८५ हजार समेि रू.7 करोड ९५ लाख ६२ हजार असजल 
गनजिपदिछ । 
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125.23 पैठारीकिािहरूले पैठारी गरेको कन्सनटे्रटलाई भन्सार उपशीषिक २१०६९०४० (हलका पेय पदार्िको 
कन्सन्टे्रट) बाट जााँचपास गरी ३० प्रतिशि भन्सार महसजल र मूलय अतभवरृ्ि कर असजल गनजिपने व्यवस्र्ा 
छ ।र्वराटनगर र मेची भन्सार कायािलयले भन्सार उपशीषिक २००८९९ (अन्य गजतलयो पदार्ि हाली 
सजरजक्षि गररएको तमिण) बाट जााँचपास गरी १० प्रतिशि भन्सार महसजल र मूलय अतभवरृ्ि कर असजल 
गरेकोले फरक उपशीषिकबाट जााँचपास गदाि भन्सार महसजल र सोको मूलय अतभवरृ्ि कर  समेि क्रमशः 
रू.१९ लाख ६ हजार र रू.३२ लाख ९४ हजार समेि घटी असजल हजन गएको रू.५२ लाख असजल 
गनजिपदिछ । 

125.24 काठ सम्बन्धी कायिको लातग प्रयोग हजने औजार िर्ा मेतसनहरू पैठारी गदाि भन्सार उपशीषिक ८४६५९९ 
(अन्य ) बाट जााँचपास गरी ५ प्रतिशि भन्सार महसजल र मूलय अतभवरृ्ि कर असजल गनजिपनेमा र्वराटनगर, 
भैरहवा र मेची भन्सार कायािलयले फरक भन्सार उपशीषिकबाट जााँचपास गरेकोले घटी असजल भएको 
मूलय अतभवरृ्ि कर क्रमशः रू.30 लाख 8१ हजार, रू.१६ लाख ७१ हजार र रू.7 लाख ४३ 
हजारसमेि रू.५४ लाख ९५ हजार असजल गनजिपदिछ।  

125.25 प्रयोगशालामा प्रयोग हजने टलाजस्टकका समानहरू क्यजभेट, कटस र र्टटसलाई भन्सार उपशीषिक 
39269030 (टलाजस्टकका प्रयोगशालाका सामानहरू )  बाट 30 प्रतिशि भन्सार महसजल र मूलय 
अतभवरृ्ि कर लगाई जााँचपास गनजिपनेमा, तरभ जवन अन्िरािर्िय र्वमानस्र्ल भन्सार कायािलयले फरक 
भन्सार उपशीषिकबाट जााँचपास गदाि घटी असजल भएको भन्सार महसजल र मूलय अतभवरृ्ि कर रू.53 
लाख 57 हजार असजल हजनजपदिछ । 

125.26 तरभ जवन अन्िरािर्िय र्वमानस्र्ल भन्सार कायािलयले र्वतभन्न पैठारीकिाले तभटातमन डी र टोटल इलेजक्सस 
कोवास ई पैठारी गरेकोमा उक्त मालवस्िज र्कट्स नभएकोले भन्सार उपशीषिक 382200 (पषृ्ठाङ्कनमा 
भएका नैदातनक (डाइग्नोर्िक) वा प्रयोगशालाका प्रतिकारकहरू) बाट ५ प्रतिशि भन्सार र मूलय 
अतभवरृ्ि कर लगाई जााँचपास गनजिपनेमा र्कट्स िर्ा औजार भनी भन्सार उपशीषिक 300290 (परीक्षण 
र्कट्स) बाट ५ प्रतिशि भन्सारमार लगाई जाचपााँस गरेकोले छजट हजन गएको मूलय अतभवरृ्ि कर 
रू.53 लाख 70 हजार असजल गनजिपदिछ ।  

126. बण्डेड वेयर हाउस सजर्वधा - भन्सार तनयमावली, २०६४ को तनयम १६ मा बण्डेड वेयर हाउसको 
इजाजिपरवालाले तनकासी वा स्वदेशमा नै पररवत्यि र्वदेशी मजद्रामा तबक्री गररने मालवस्िज उत्पादन गनि 
आवश्यक पने कच्चापदार्िबाट ियारी वस्िज म्याद र्पसमेि १७ मर्हनातभर तनकासी नगरेमा लाग्ने 
महसजल र १५ प्रतिशि र्प जररवाना असजल गररने व्यवस्र्ा छ। िािोपानी, वीरगन्ज, सजख्खा बन्दरगाह 

र तरभ जवन अन्िरािर्िय र्वमानस्र्ल भन्सार कायािलयले र्वतभन्न पैठारीकिािले म्याद र्पसर्हि १७ 
मर्हनातभर ियारी वस्िज तनकासी गरेको नदेजखएकोले उक्त कच्चापदार्िमा लाग्ने भन्सार महसजल र सोको 
१५ प्रतिशि र्प महसजलसमेि रू.१८ करोड ६४ लाख ८६ हजार असजल गनजिपदिछ । 

तनवतृ्तभरण व्यवस्र्ापन कायािलय  
नेपाल सरकार मजन्रपररषद्को २०६९।४।१२ को तनणियबाट सातबकको कौशीिोषाखाना कायािलय 

तनवतृ्तभरण व्यवस्र्ापन कायािलयमा पररणि भई सेवा दददै आएको छ। यस कायािलयले सेवातनवतृ्त रािसेवक 
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कमिचारीहरूलाई राज्यका िफि बाट ददइने तनवतृ्तभरण लगायि अन्य आतर्िक सजर्वधाको भ जक्तानी िर्ा पविपूजा 
सामग्रीहरूको व्यवस्र्ापन जस्िा कायि गदै आएको छ । 

127. बढी भ जक्तानी - तनजामिी, प्रहरी, सेना र जशक्षकको तनवतृ्तभरण खािाबाट तनवतृ्तभरण पाउने कमिचारीको 
मतृ्यज भएका िर्ा र्वदेश गएका लगायि र्वतभन्न कारणले आतर्िक वषिको अन्िसम्म भ जक्तानी नभएको 
रकमलाई बैङ्कले छज टै्ट खािामा राख्न ेगरेको देजखन्छ। सम्बजन्धि बैङ्कले ददएको र्ववरणलाई आधार मान्दा 
यो वषि दजई वाजणज्य बैङ्कको समायोजन खािामा बााँकी रहेको रू.15 करोड 25 लाख 89 हजार र 
शोधभनाि माग गरेको भन्दा बढी भ जक्तानी गरेको रू.22 करोड 54 लाख 88 हजारको कतमसनसर्हि 
असजल गने भनी लेखापरीक्षणबाट औलँयाइएकोमा कायािलयले २०७७।१२।२४ मा छानतबन नै नगरी 
उक्त रू.३७ करोड ८० लाख ७७ हजार बेरुजू खािामा दाजखला गरेको छ। अिः कायािलयले 
तनवतृ्तभरण भ जक्तानी रकमको तनयतमि र्हसाब तमलान िर्ा अनजगमन नगरेको कारण र्वगिका वषिहरूमा 
पतन यस प्रकारले बढी भ जक्तानी भएको हजनसक्ने देजखएकाले र्वगिका वषिहरूको तनवतृ्तभरण भ जक्तानी 
र्हसाबसमेि यर्कन गरी भ जक्तानी गने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनजपदिछ। सारै् २०७७ असार २१ 
देजख ३१ सम्म र्विरण भएको तनवतृ्तभरण रकमको बैङ्क र्हसाब तमलानसमेि गरेको छैन। 

संगदठि संस्र्ा, अन्य संस्र्ा र सतमति 

नेपाल राि बैङ्क  
नेपालको केन्द्रीय बैङ्कको रूपमा नेपाल राि बैङ्क ऐन, २०१२ अन्िगिि २०१३ सालमा स्र्ार्पि भएको 

र हाल नेपाल राि बैङ्क ऐन, २०५८ अन्िगिि सञ्चातलि यस बैङ्कले नोट िर्ा तसक्का तनष्काशन, मौदद्रक नीतिको 
िजजिमा र कायािन्वयन, र्वदेशी र्वतनमय नीति तनमािण र कायािन्वयन, वाजणज्य बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ाको आवश्यक 
तनयमन, तनरीक्षण, सजपररवेक्षण िर्ा अनजगमन एवं नेपाल सरकारको बैर्ङ्कङ्ग सललाहकार िर्ा र्वत्तीय एजेन्टको 
रूपमा कायि गदै आएको छ। बैङ्कको उपत्यका बार्हर तबराटनगर, जनकपजर, वीरगञ्ज, पोखरा, तसिार्िनगर, 
नेपालगञ्ज, धनगढी र सजखेिसमेि ८ शाखा कायािलय सञ्चालनमा छन।् बैङ्कमा १ हजार ४६ कमिचारी कायिरि 
छन।् 

128. र्वत्तीय जस्र्ति र सञ्चालन नतिजा - यस वषिको पजाँजी रू.५ अबि, जगेडा िर्ा सजञ्चि मजनाफा रू.३ खबि 
२६ अबि १६ करोड 4५ लाख िर्ा दार्यत्व रू.१० खबि ६९ अबि ७३ करोड ५८ लाखसमेि रू.१४ 
खबि ९० करोड ३ लाख रहेको छ। कज ल सम्पजत्त रू.१४ खबि ९० करोड ३ लाखमध्ये नगद िर्ा 
नगद सरहको सम्पजत्त रू.१० खबि ५२ अबि ६ करोड ७१ लाख िर्ा तधिोपर लगानी रू.२ खबि ५१ 
अबि ३३ करोड १ लाख, र अन्य सम्पजत्त रू.९७ अबि ५० करोड ३१ लाख रहेको देजखन्छ। र्विरण 
योग्य आम्दानी गि वषि रू.३४ अबि ६२ करोड रहेकोमा यो वषि रू.२७ अबि ८८ करोड रहेको छ।  

129. र्वत्तीय र्ववरण - नेपाल राि बैङ्क ऐनको दफा ९३ अनजसार नेपाल राि बैङ्कले प्रत्येक आतर्िक वषि समाप्त 
भएको तमतिले चार मर्हना तभर लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, आफ्नो काम कारवाही र आतर्िक िर्ा र्वत्तीय 
अवस्र्ा बारेको प्रतिवेदन नेपाल सरकारमा पेश गनजिपने व्यवस्र्ा छ। बैङ्कले २०७८।१।२ मा यस 
वषिको र्वत्तीय र्ववरण लेखापरीक्षणको लातग पेश गरेकोले लेखापरीक्षण सम्पन्न गने कायि र्ढला भएको 
छ।  
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130. र्वत्तीय प्रतिवेदनमान कायािन्वयन - बैङ्क वा र्वत्तीय संस्र्ाले र्वत्तीय र्ववरण नेपाल राि बैङ्कले िोर्कददएको 
ढााँचा र िररकाअनजसार राख्नजपने व्यवस्र्ा छ ।  यस बैङ्कद्वारा तनयमन िर्ा सजपररवेक्षण हजने बैङ्क िर्ा 
र्वत्तीय संस्र्ामध्ये 'क', 'ख' िर्ा 'ग' वगिका बैङ्क वा र्वत्तीय संस्र्ाहरूको मार र्वत्तीय र्ववरण नेपाल 
र्वत्तीय प्रतिवेदनमान बमोजजम भए नभएको अनजगमन गरेको छ। 'घ' वगिका लघजर्वत्त कम्पनीको हकमा 
र्ोक िर्ा तनक्षेप संकलन गने लघजर्वत्त संस्र्ालाई मार २०७७।७८ देजख नेपाल र्वत्तीय प्रतिवेदनमान 
लागू गनि तनदेशन ददएकोमा िर्ा अन्य लघजर्वत्त संस्र्ाले प्रतिवेदनमान लागू गरे नगरेको अनजगमन गरेको 
पाइएन।  

131. आन्िररक तनयन्रण अवस्र्ा - यस सम्बन्धी देजखएका व्यहोरा तनम्नानजसार छन:् 

131.1 सूचना प्रर्वतध प्रणालीबाट प्राप्त र्वत्तीय र्ववरणका र्वतभन्न आइटमहरू म्यानजअली समायोजन गरी र्वतभन्न 
र्ववरण ियार गने गरेको छ। प्रणालीबाट आयजगि र्ववरण नआउने र ईकाइ वा र्वभागको कायिगि 
खजण्डकृि र्ववरण ियार नगने अवस्र्ा छ। व्यवस्र्ापकीय सूचना प्रणालीको रूपमा प्रयोग भएको नयााँ 
सफ्टवयेरले असार मसान्िमा देखाएका नेपाल सरकारको तधिो स्वातमत्व र्ववरण र पजरानो सफ्टवेयरले 
देखाएको टे्रजरी र्वलस, नागररक बचि, वण्ड र कर रकममा फरक देजखन्छ। नयााँ सफ्टवेयरमा िथ्याङ्क 
सादाि रू.३ अबि ९१ करोड ३२ लाखले कम रकम देखाएको छ। सूचना प्रर्वतध सफ्टवयेरले सबै 
र्क्रयाकलाप समेटी फरक परेको रकम कारण सर्हि यर्कन गनजिपदिछ। 

131.2 िेस्रो रणनीतिक योजना २०१७-२०२१ मा उललेख भएका मध्ये जजलाई २०२० सम्म सम्पन्न भैसक्नज 
पने कायि ९५ मध्ये ४९ (५१.६ प्रतिशि) सम्पन्न भैसकेको, ३३ कायि प्रगतिमा रहेको िर्ा १३ कायि 
शजरु नै नभएको जस्र्ति छ। रणनीतिक योजनामा राजखएका लघजर्वत्त संस्र्ाहरूको लातग स्टे्रस टेर्िङ 
तनदेजशका जारी गने, नेपालका बैङ्कहरूले र्वदेशमा शाखा खोलने नीति पजनरावलोकन, र्वदेशी बैङ्कहरूले 
नेपालमा शाखा खोलने नीति पजनरावलोकन, सम्पजत्त व्यवस्र्ापन कम्पनी खडा गनि, सहजीकरण गनि 
आवश्यक कानजनी मस्यौदा ियार गने कायिहरूमा प्रगति भएको छैन। 

131.3 बैर्ङ्कङ्ग सजपररवेक्षण गने टोलीहरूको स्वार्ि बााँजझएको सम्बन्धमा नेपाल राि बैङ्क सजपररवेक्षण 
र्वतनयमावलीको र्वतनयम ७ िर्ा कमिचारी र्वतनयमावलीको अनजसूची २ मा उललेख गररएको छ। 
सजपररवेक्षण गररएको बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ामा सजर्परीवेक्षक वा उसको नजजकका आफन्िको संस्र्ापक 
शेयर वा १ प्रतिशि वा सो भन्दा बढी शेयर धारण गरेको वा सञ्चालक, प्रमजख कायिकारी अतधकृि, वा 
उच्च-स्िरीय व्यवस्र्ापनसाँग सजपररवेक्षकको कज नै सम्बन्ध नभएको घोषणा गने अभ्यास यसै वषिबाट शजरु 
गरेको पाइयो। िर्ार्प स्वार्ि बााँजझएको पर्हचान गने र तनराकरण गने सम्बन्धमा स्पि तनयमहरू रहेको 
पाइएन। उजललजखि व्यवस्र्ामा सजपररवेक्षकलाई सजपररवेक्षण गररएको बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ाको तधिोपर 
दोस्रो बजारबाट खररद गनि प्रतिबन्ध गरेिापतन त्यस्िो प्रतिबन्ध तधिोपरको तबक्रीको सम्बन्धमा उललेख 
गरेको पाइएन । यसर्ि, स्वार्ि बााँजझएको सूचना िर्ा भ्रम तनराकरणको तनतमत्त स्पि प्रर्क्रया तनधािरण 
गनजिपदिछ। 

132. सजन िर्ा चााँदीको भौतिक परीक्षण - प्रत्येक वषि सम्पजत्तको भौतिक परीक्षण गरी सम्पजत्तको मौज्दािको 
अवस्र्ा यर्कन गनजिपदिछ। र्वत्तीय र्ववरणअनजसार लगानी िर्ा मौज्दािअन्िगिि रहेको सजन र चााँदीको 
मूलय क्रमशः रू.२ अबि ४ करोड ६१ लाख र रू.२६ अबि १ करोड २५ लाख रहेको छ। जगेडा 
सजन िर्ा चााँदी मौज्दािको २०७२ पौष देजख चैरमा भौतिक परीक्षण गरी २०७३ असारमा प्रतिवेदन 
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पेश गरेको तर्यो। उक्त प्रतिवेदनमा २०६१ को प्रतिवेदन अनजसार नै जगेडा सजन र चााँदी रहेको व्यहोरा 
उललेख छ। वषािन्िमा टक्सार र्वभागमा रहेको सजनको परीक्षण र्वतध अवलोकन गदाि र्वगिमा गणना 
गरेको पोकाको आधारमा गने गरेको देजखयो। २०७७।१२।२ मा सजन, चााँदी िर्ा तसक्काको भौतिक 
परीक्षण र्वतध अवलोकन गदाि स्वीकृति योजनाअनजसार भौतिक परीक्षण गने टोलीले सजन र चााँदीको 
भौतिक परीक्षण गने िर तसक्काहरूको पररमाण धेरै भएकोले नमूना परीक्षण मार गने गरेको पाईयो । 
भौतिक परीक्षण सम्बन्धी कायिर्वतध ियार गरी सजन, चााँदी िर्ा तसक्काको भौतिक परीक्षण कायि गनजिपदिछ।  

133. सीमाभन्दा बढी लगानी - नेपाल राि बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ७(२)(क) ले बैङ्कलाई आफ्नो काम 
कारवाही वा दार्यत्व पजरा गनि सहयोग हजने काम कारवाही गने संस्र्ाको कज ल पजाँजीको दश प्रतिशि भन्दा 
बढी ऋण प्रदान गनि वा त्यस्िा संस्र्ाको शेयरमा लगानी गनि रोक लगाएको छ। एक लघजर्वत्त र्वत्तीय 
संस्र्ाले कज ल पजाँजीको १० प्रतिशि भन्दा बढी ऋण ददएको पाईयो। उक्त संस्र्ाको २०७७ असार 
मसान्िमा च जक्ता पजाँजी रू.१ अबि रहेको र बैङ्कको उक्त संस्र्ामा रू.३१ करोड ४० लाख ऋण रहेको 
हजाँदा उक्त ऋण लगानी कज ल पजाँजीको १० प्रतिशि भन्दा बढी भएको पाईयो। उक्त लगानी अर्ि 
मन्रालयको २०७५।८।२४ को तनणिय बमोजजम २०७६।३।३१ मा अर्ि मन्रालय, नेपाल राि 
बैङ्क िर्ा लघजर्वत्त र्वत्तीय संस्र्ा बीच भएको तरपक्षीय सम्झौिाबमोजजम ग्रामीण आत्मतनभिर कोष योजना 
अनजरूप भएको देजखयो। सारै्, ऐनले िोकेको सीमा भन्दा बढी हजने गरी लघजर्वत्त र्वत्तीय संस्र्ाले र्वत्तीय 
र्ववरणमा उक्त ऋण बैङ्कको नाममा नभई नेपाल सरकारको नाममा प्रस्िजि गरेको छ। त्यस्िै, कृर्ष 
उपज सेवा केन्द्रमा ६२.५, रार्िय बीमा संस्र्ानमा ५५.५६, नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १४.६०, रार्िय 
उत्पादकत्व िर्ा आतर्िक र्वकासमा ३१.५२, नागररक लगानी कोषमा १३.३४, कजाि सूचना केन्द्रमा 
१०.०३ र एक बैर्ङ्कङ्ग संस्र्ामा १५.२९ प्रतिशि शेयर लगानी गरेको पाईयो। 

134. शेयरको र्वतनवेश - कम्पनी तनदेजशका, २०७२ को दफा ६ को प्रावधानले गैरसरकारी संस्र्ालाई 
कम्पनीको संस्र्ापक हजन बन्देज लगाएको छ। १५ लघजर्वत्त संस्र्ाको सजपररवेक्षण गरेको फाईलको 
नमजना परीक्षण गदाि ३ लघज र्वत्त र्वत्तीय कम्पनीमा गैरसरकारी संस्र्ाले राखेको संस्र्ापक शेयर र्वतनवेश 
गरेको छैन। सारै्, उक्त संस्र्ापक शेयर बापि लाभांशसमेि र्विरण भएको पाईयो। तनदेजशकाको 
प्रावधानको पालना हजनजपदिछ।  

135. र्हसाब तमलान - बैङ्कको एक खािामा लामो समय देजख रू.१ करोड ९८ लाख बक्यौिा रहेकोमा र्हसाब 
तमलान भएको छैन। सो खािा तसिम माइग्रसेनको समयमा अज्ञाि प्रतिि परको धरौटीको रकम राख् नको 
लातग तसजिना गरेको जनाएिापतन सोको प्रमाणीकरणको लातग र्प जानकारी र र्ववरणहरू छैन । उक्त 
खािामा २०७२।९।२४ देजख कज नै पतन कारोबार भएको पाइएन। खािालाई समायोजन गरी भर्वष्यमा 
पनिसक्ने दावीको लातग छज टै्ट दावी भ जक्तानी र्हसाब राख् न उपयजक्त हजने देजखन्छ । त्यसैगरी एक 
सफ्टवेयरको लातग प्रदान गररएको पेस्की रू.१ करोड ८५ लाख िर्ा सरकारी खािामा देजखएको रू.११ 
करोड ८ लाख र्वगि ५ वषि देजख बक्यौिा रही दार्यत्व फर्छ्यौट भएको पाइएन। सरकारी तनकायको 
प्रतिि पर बापिको गि वषि सम्मको धरौटी रू.६ अबि १२ करोडमध्ये रू.३७ करोड ८३ लाख 
२०६० देजख बक्यौिा रहेको छ । धरौटी बक्यौिा रहनाले आवश्यक अन्य महत्वपूणि काममा प्रयोग 
गनि सर्कने रकम तनष्कृय हजन गएको छ। िसर्ि, सरकारी तनकायहरूसाँग समन्वय गरी बक्यौिा रहेको 
प्रतिि परको धरौटीको रकम र्हसाब तमलान गनजिपने देजखन्छ। 
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136. जस्वफ्ट सेवाको भ जक्तानी - मूलय अतभवरृ्ि कर ऐन, २०५२ को दफा ८(२) मा नेपाल बार्हरको कज नै 
व्यजक्तबाट सेवा प्राप्त गने दिाि भएको वा दिाि नभएको व्यजक्तले कर लाग्ने मूलयमा भ जक्तानीका बखि 
वा सेवा प्राप्त भएको बखिमध्ये जजन पर्हलो हजन्छ सो समयमा कर तनधािरण र असजल उपर गनजिपने 
व्यवस्र्ा छ। बेजलजयमको एक अन्िरािर्िय कम्पनीलाई जस्वफ्ट सेवाका लातग अमेररकी डलर ४.३५ 
तमतलयन भ जक्तानी गरेकोमा मूलय अतभवरृ्ि कर असजली गरेको छैन।  

137. हायर पचेज कजाि - हायर पचेज कम्पनीको तनयमन िर्ा सजपररवेक्षण बैङ्कको हायर पचेज कजाि ददने 
कम्पनीहरूलाई स्वीकृति ददने नीतिगि एवं प्रर्क्रयागि व्यवस्र्ा, २०७० मा र्वत्त कम्पनीको सजपररवेक्षण 
र्वभागबाट हजने व्यवस्र्ा छ। र्वभागले यो वषि हायर पचेज कजाि ददने कम्पनीको सजपररवेक्षण गरेको 
पाइएन।  

138. सजपररवेक्षण - बैङ्कले जोजखममा आधाररि सजपररवेक्षण पिति (वासेल) अनजसार प्रभावकारी सजपररवेक्षणको 
लातग सजपररवेक्षण कायिक्रम तनधािरण र स्रोिहरूको बााँडफााँट गदाि सजपररवेक्षकले प्रत्येक बैङ्क िर्ा बैर्ङ्कङ्ग 
समूहहरूको जोजखम प्रोफाइल िर्ा प्रणालीगि महत्व लगायि उपलब्ध भएका र्वतभन्न न्यूनीकरणका 
माध्यमहरूलाई ध्यानमा राख्नजपदिछ।  

बैङ्कले जोजखममा आधाररि सजपररवेक्षण पिति क्षेरीय स्िरका र्वकास बैङ्क, र्वत्तीय संस्र्ा र लघज 
र्वत्त र्वत्तीय संस्र्ामा लागू भएको छैन। सबै बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ाको सजपररवेक्षणको लातग समान 
सजपररवेक्षण र्वतधको अनजसरण गरेको छ। बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ा सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा गररएको 
र्वत्तीय संस्र्ाहरूको वगीकरण अनजसारका सजपररवेक्षण पितिको र्वकास गरेको पाइएन। यस वषि बैङ्क 
िर्ा र्वत्तीय संस्र्ा सजपररवेक्षणको लक्ष्य िर्ा प्रगति देहाय बमोजजम देजखन्छ।  

र्ववरण सजपररवेक्षण लक्ष्य संख्या सजपररवेक्षण प्रगति संस्र्ा प्रतिशि 
वाजणज्य बैङ्क २९ २० ६९ 
र्वकास बैङ्क २४ १३ ५४ 
र्वत्त कम्पनी  १९ ११ ५८ 
लघज र्वत्त र्वत्तीय कम्पनी  ५६ ३७ 66 

जम्मा 128 81 63 

उपयजिक्त स्र्लगि सजपररवेक्षणको कायि न्यून रहेको छ। बैङ्कमा रहेका चारै सजपररवेक्षण र्वभागबाट 
गरेको वार्षिक सजपररवेक्षणको कैर्फयि िर्ा सो कैर्फयि सजधारका तनतमत्त चालनज पने आवश्यक कदमको 
मूलयाङ्कन गरेको पाइएन।  

समग्र बैर्ङ्कङ्ग क्षेरको समर्िगि जोजखम बहन गनि क्षमिा मूलयांकन गने स्टे्रस टेजस्टङ्ग ररपोटि 
(िनाव मूलयाङ्कनको प्रतिवेदन) िजजिमा गरेको पाइएन। जोजखम ित्वहरूको पर्हचानले जोजखममा आधाररि 
सजपररवेक्षण पितिमा सजधार गनि, तनयामक कायिहरूमा सहयोग गनि, नीतिगि हस्िक्षेप गनि िर्ा प्रणालीगि 
असफलिा रोक्न मद्दि गने हजाँदा बैर्ङ्कङ्ग प्रणालीमा रहेका सामान्य र संवेदनशील जोजखम ित्वहरू पर्हचान 
गनि प्रत्येक बैङ्क र र्वत्तीय संस्र्ाको स्र्लगि िर्ा गैरस्र्लगि सजपररवेक्षण गदाि पर्हचान गररएका मजख्य 
जोजखम ित्वहरूलाई वगीकरण िर्ा िातलकाबि गनजिपदिछ।  

139. सेफगाडि मूलयाङ्कन प्रतिवेदन कायािन्वयन - अन्िरािर्िय मजद्रा कोषद्वारा नेपाल राि बैङ्कलाई सन ्२०१८ 
मा सेफ गाडि मूलयाङ्कन प्रतिवेदनमा बाह्य लेखापरीक्षकको समजहमा सूचना प्रणाली मूलयाङ्कनकिाि िर्ा 
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एक्च जरी जस्िा र्वज्ञसमेि समावेश हजनजपने सजझाव ददएको देजखयो । लेखापरीक्षणबाट देजखएका कैर्फयि 
सजधारको लातग कायि योजना िजजिमा गरी उक्त कायियोजनाको कायािन्वयन अवस्र्ा सञ्चालक सतमतिमा 
तनयतमि रूपमा पेश गनजिपने, आन्िररक तनयन्रण प्रणालीअन्िगिि पररणाममा आधाररि व्यवस्र्ापनको 
आवश्यकिा बमोजजम मानव संसाधन व्यवस्र्ापन र्वकासको तनतमत्त कमिचारी रोटेसन नगने वा कम गने 
नीति हजनजपने, मजद्रा व्यवस्र्ापनको आधजतनकीकरणको आवश्यकिा तनधािरण गरी सोको जोजखम तनयन्रण 
गने, कायिकारी व्यवस्र्ापनका कमिचारीलाई समकक्षी केन्द्रीय बैङ्कबाट अनजभव हातसल गनि कमिचारीहरू 
र्वतभन्न भ्रमण िर्ा छलफलमा संलग्न हजने, सूचना प्रणाली सजरक्षा एकाई खडा गरी प्रमजख सूचना प्रणाली 
सजरक्षा अतधकृिको तनयजजक्त गनजिपने सजझाव रहेको देजखयो । सेफगाडि मूलयाङ्कन प्रतिवेदन कायािन्वयन 
गनजिपदिछ।  

140. कोतभड-१९ को असर - कोतभड-१९ ले नेपालको अर्ििन्रमा पानि सक्ने असरको सम्बन्धमा बैङ्कको 
अध्ययन प्रतिवेदनमा पयिटन, उद्योग, व्यापार िर्ा र्वत्तीय संस्र्ालाई पारेको असर न्यूनीकरण गनिको 
लातग बैङ्कले र्वतभन्न र्कतसमका सूचना िर्ा तनयमकारी उपकरणहरू जस्िैः कजाि नोक्सानी व्यवस्र्ामा 
सहजतलयि िर्ा छजट, ब्याज दरमा छजट, नेपाल राि बैङ्कमा गनजि पने ररपोर्टङ्गमा सहजतलयि, बैङ्क िर्ा 
र्वत्तीय संस्र्ालाई सजक्ष्म नगरानी गनि लगाएिका व्यवस्र्ा उललेख छ। सारै्, बैङ्कले तबदेशी मजद्रा र्वतनमय 
सजर्वधा सञ्चालनको व्यवस्र्ा गनिको लातग पतन र्वतभन्न र्कतसमका सूचना िर्ा तनदेशनहरू जारी गरेकोमा 
कायािन्वयन अवस्र्ा मूलयाङ्कन गरेको छैन।  

141. मौदद्रक नीति िजजिमा र कायािन्वयन - बैङ्कले २०७७।४।२ मा जारी गरेको २०७६।७७ को मौदद्रक 
नीतिको वार्षिक मूलयाङ्कनअनजसार लक्ष्य िर्ा प्रगति जस्र्ति देहायानजसार छः 

141.1 समर्िगि आतर्िक स्र्ार्यत्व कायम गने, र्वत्तीय पहजाँच वरृ्ि गने, र्वत्तीय सेवा प्रदानमा क्षरेगि सन्िजलन 
कायम गने, आतर्िक वरृ्िदरको लक्ष्य हातसल गने जस्िा मजलभ जिः उदे्दश्य राखी नेपाल राि बैङ्कले 
२०७६।७७ को मौदद्रक नीति जारी गरेको तर्यो। बैङ्कले रैमातसक रूपमा मौदद्रक नीतिको समीक्षा 
गरेको छ। गि वषि बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ाबाट प्रवाह भएको कजािमा १८.२ प्रतिशिले वरृ्ि भई 
रू.२८ खबि ३६ अबि भएकोमा २०७६।७७ को ११ मर्हनामा बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ाबाट प्रवाह 
भएको कजािमा १०.७ प्रतिशिले वरृ्ि भई रू.३१ खबि ७२ अबि पजगेको छ। र्वप्रषेण आप्रवाहलाई 
ब्यबजस्र्ि गनि औपचाररक माध्यम बार्हर हजने र्वप्रषेण लगायिका कारोबारलाई बैंर्कङ्ग प्रणालीको 
दायरामा लयाउने नीति भएिापतन २०७५।७६ मा र्वप्रषेण आप्रवाहमा १७.५ प्रतिशिले वरृ्ि भई रू.७ 
खबि ९९ अबि भएकोमा २०७६।७७ मा र्वप्रषेण आप्रवाहमा ३ प्रतिशिले कमी भई रू.७ खबि ७४ 
अबि पजगेको छ।  

141.2 मजद्रा स्फीति ६ प्रतिशिमा सीतमि राख् ने लक्ष्य रहेकोमा २०७६।७७ को ११ मर्हनामा औसि 
मजद्रास्फीति ६.३ प्रतिशि रहेको र कज ल ग्राहस्र् उत्पादन वरृ्ि दर ८.५ प्रतिशिको लक्ष्य रहेकोमा 
२.२८ प्रतिशि भएको छ। नेपाली बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ाले र्वदेशमा शाखा स्र्ापना गने िर्ा र्वदेशी 
बैङ्कको नेपालमा प्रतितनतध कायािलय वा शाखा कायािलय खोलने नीतिगि व्यबस्र्ा गने कायि भएको छैन। 
नेपाल तभर हजने सबै र्वद्यजिीय कारोवारहरूको राफसाफ िर्ा फरफारकमा सहजीकरण गने हेि जले रार्िय 
भ जक्तानी जस्वच िर्ा गेटवेको र्वकास गने कायि बााँकी देजखन्छ। बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ाले तनक्षेप संकलन 
गदाि नगद तनक्षेप उपकरण राख् ने, हेजजङ्ग सम्बन्धी तनयमको प्रभावकारी कायािन्वयनका लातग कायिगि 
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तनदेजशका जारी गने, सामाजजक सञ्जाल िर्ा अनलाईन साईटहरूमाफि ि हजने र्वज्ञापनहरूसाँग सम्बजन्धि 
र्वदेशी मजद्राको व्यवस्र्ापनका लातग आवश्यक नीति िजजिमा गरी कायािन्वयनमा लयाउने र र्वदेशी मजद्रामा 
हजने अनौपचाररक र्वप्रषेण िर्ा कारोवारलाई बैर्ङ्कङ्ग प्रणालीमा लयाउने लगाउिका प्रमजख कायि िर्ा 
लक्ष्यहरू मौदद्रक नीतिबमोजजम सम्पन्न भएको देजखएन।  

142. बैर्ङ्कङ्ग सेवा र्वस्िार र प्रभावकाररिा - नेपाल राि बैङ्कबाट प्रकाजशि हजने र्ववरण अनजसार इजाजि प्राप्त 
बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ाको संख्या गि वषि १७१ रहेकामा २०७७ असार मसान्िमा घटेर १५५ कायम 
भएको छ । र्ववरण अनजसार २७ वाजणज्य बैङ्क, २० र्वकास बैङ्क, २२ र्वत्तीय कम्पनी, ८५ लघज र्वत्त 
र्वत्तीय र १ पूवािधार र्वकास बैङ्क रहेका छन । बैर्ङ्कङ्ग सेवाको पहजाँच ७५३ स्र्ानीय िहमध्ये गि वषि 
७४५ रहेकोमा यो वषि ७४७ पजगेको छ। बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ाको अजघललो वषि ८ हजार ६८६ 
शाखा संख्या रहेकोमा यो वषि ९ हजार ७६५ पजगेको छ। त्यस्िै तनक्षेप खािाहरूको संख्या अजघललो 
वषि २ करोड २२ लाख रहेकोमा यो वषि २ करोड ६० लाख पजगेको छ। सबै व्यजक्तलाई सहज पहजाँच 
र गजणस्िरीय बैर्ङ्कङ्ग सेवाहरू प्रदान गनिको लातग नेपाल राि बैङ्कले र्प प्रयास गनजिपदिछ। 

143. अनौपचाररक क्षरे - नेपाल राि बैङ्कले बैङ्क, र्वत्तीय एवं अन्य संस्र्ाहरूबाट अर्ििन्रसाँग सम्बजन्धि 
आतर्िक कारोवार र सो साँग सम्बन्धीि िथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरी समर्िगि आतर्िक सूचकाङ्कहरू मूलयाङ्कन 
र्वश्लषेण गरी प्रतिवेदन प्रकाजशि गने गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा बजारमा हजने हरेक प्रकारका आतर्िक 
गतिर्वधीलाई समेटेको छैन । बैंकर अन्य संस्र्ाले हाल िथ्याङ्क संकलन गरररहेका क्षरे भन्दा बार्हरबाट 
समेि आतर्िक गतिर्वतध हजने र त्यस्िो अनौपचाररक आतर्िक गतिर्वधीहरूलाई औपचारीक प्रणाली 
लयाउनको लागी उक्त क्षेरको िथ्याङ्क संकलन गनि नसकेका क्षेर समेिको अध्ययन गने गराउने र सो 
िथ्याङ्कलाई समेि आधार मानी रार्िय अर्ििन्रको वास्िर्वक अवस्र्ा जचरण हजने सूचकाङ्कहरू अद्यावतधक 
गनि आवश्यक ध्यानाकषिण हजनजपदिछ ।  

144. शेयरधनीहरूका अतधकार - कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७० मा स्वार्ि बाजझएको र्वषय रहेको िर्ा 
गलि ढङ्गले काम गरेबापि जवाफदेही भएको शेयरधनीले कम्पनीको साधारण सभामा मिदान गनि 
नपाउने, बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ामा शेयर तधिो वा वन्धक राखी तलएको ऋण भ जक्तानी नगने शेयर 
धनीहरूलाई मिदान गने अतधकारबाट बजञ्चि गनि सक्ने व्यवस्र्ा छ । समस्याग्रस्ि २ बैङ्क िर्ा र्वत्तीय 
संस्र्ाका सञ्चालक िर्ा प्रमजख शेयरधनीहरूको संस्र्ागि सजशासनको अभावको पररणामले समस्याग्रस्ि 
भएको तनष्कषि नेपाल राि बैङ्ककोसमेि रहेको भएिापतन िी बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ाका सञ्चालक िर्ा 
प्रमजख शेयरधनीहरूले समस्याग्रस्ि भए पिािसमेि वार्षिक साधारण सभामा मिदान अतधकार प्रयोग गरी 
नेपाल राि बैङ्कले अपनाएको समाधानका योजना कायािन्वयनमा अवरोध पजर् याइरहेको पाइन्छ। नेपाल 
राि बैङ्कले कम्पनी ऐनको उक्त व्यवस्र्ा अनजसार बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ाका सम्बजन्धि शेयरधनीलाई 
मिदान गनि रोक लगाई सजधारात्मक कायिहरू कायािन्वयन गनजिपदिछ।  

145. लेखापरीक्षकको राय कायािन्वयन - बैङ्कबाट इजाजि प्राप्त गरी सञ्चातलि ७५ लघजर्वत्त संस्र्ाको र्वत्तीय 
र्ववरण उपर लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण राय ददन अस्वीकार गरेको देजखन्छ। िी संस्र्ाले 
लेखापरीक्षकको रायको वेवास्िा गरी लाभाशं स्वीकृि गररएको पाइयो। र्वत्तीय र्ववरणमा उजललजखि 
ऋण सम्बन्धमा लेखापरीक्षकको अस्वीकृि राय रहेिापतन ऋणको शििहरूमा कज नै बन्देज वा प्रतिबन्धहरू 
लगाएको पाइएन। संस्र्ाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उजललजखि अस्वीकृि रायलाई कजाि स्वीकृि, 
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जोजखम व्यवस्र्ा, नवीकरणका सजर्वधाहरू वा पजाँजी पयािप्तिा तनधािरण गदाि ध्यान ददएको पाइदैन। 
उजललजखि कायिहरूमा लेखापरीक्षकको राय प्रयोग गरेमा बैङ्कको सजपररवेक्षण िर्ा तनयमन र्प प्रभावकारी 
हजने देजखन्छ।  

146. के्रतडट रेर्टङ्ग - ऋण तलने संस्र्ाहरूलाई रू.५० करोड वा सो भन्दा बढीको ऋण तलंदा िोर्कएको 
के्रतडट रेर्टङ्ग स्िर हजनज पने अतनवायि गररएिापतन ऋणीको के्रतडट रेर्टङ्ग िललोस्िरको तनधािरण भएको 
अवस्र्ासमेि स्वीकृि ऋण सीमा, जोजखम व्यवस्र्ाका प्रावधान, कजाि सजर्वधाको नवीकरण, पजाँजीको 
पयािप्तिा िर्ा आवश्यकिाको सवालमा ध्यान ददइएको पाइएन। के्रतडट रेर्टङ्गको आधारलाईसमेि कजाि 
जोजखम व्यवस्र्ाको प्रावधान, र्प ऋण स्वीकृति वा कजािको नवीकरणमा प्रयोग गररएमा कजाि अनजगमन 
र बैर्ङ्कङ्ग िर्ा र्वत्तीय क्षेरहरूको प्रभावकारी तनयमनमा र्प सहयोगी हजने देजखन्छ।  

147. र्वदेशी र्वतनमय दर - नेपाल राि बैङ्कको कज ल सम्पजत्तमध्ये बैदेजशक मजद्रामा रहेको सम्पजत्तको अंश मजख्य 
रूपमा रहेको छ। टे्रजरी र्वलस, टमि तनक्षेप, वण्ड लगायिका र्वदेशी मजद्रामा बैङ्कको प्रमजख लगानी 
रहेको छ। बैङ्कको र्वदेशी मजद्रामा सम्पति २०७४।७५, २०७५।७६ र २०७६।७७ मा क्रमशः 
रू.८ खबि ३९ अबि ३८ करोड, रू.७ खबि ५२ अबि २ करोड र रू.१० खबि ५२ अबि ५ करोड 
रहेकोमा सो अनजसारको र्वदेशी र्वतनमय नाफा २०७४।७५ मा रू.३८ अबि २७ करोड २१ लाख, 
२०७५।७६ मा रू.२ अबि १९ करोड ३५ लाख र्वतनमय नोक्सानी र २०७६।७७ मा रू.५८ अबि 
९२ करोड ७५ लाख र्वतनमय नाफा रहेको देजखन्छ। बैङ्कको र्वदेशी मजद्रामा रहेका सम्पजत्तको मूलयमा 
तबदेशी मजद्रा र्वतनयमय दरमा हजने सामान्य पररवििन दरले समेि उललेख्य असर पने भएकोले यस 
र्कतसमको र्वतनमय जोजखम पर्हचान र न्यूनीकरण प्रयोजनको लातग प्रभावकारी संयन्र हजनजपने देजखन्छ।  

148. भत्ता - नेपाल सरकारले २०७५।१।२६ मा जारी गरेको सरकारी खचिमा तमिव्यर्यिा सम्बन्धी 
तनदेजशका, २०७५ को बजाँदा २६ ले सबै सरकारी तनकायले प्रदान गने महंगी भत्ता, लजगा भत्ता र 
स्र्ानीय भत्ता बाहेक अन्य सबै प्रकारका भत्ता खारेज गरेको छ। िर बैङ्कले २०७६।७७ मा उक्त 
तनदेजशका र्वपररि केन्द्रीय बैङ्क भत्ता, खाजा भत्ता, बार्षिकोत्सव भत्ता, क्लोजजङ्ग भत्ता, ईन्टरनेट भत्ता, 
आउटस्टेसन भत्ता,कमिचारी कलयाण कोषसमेि १५ र्कतसमका भत्ता वापि रू.१ अबि २४ करोड ४५ 
लाख ३२ हजार भ जक्तानी गरेको छ। नेपाल सरकारको तनदेशन पालना गनजिपदिछ। 

149. बैङ्कको तनदेशन र अन्य कानजन - व्यवस्र्ापन सतमतिको २०७६।६।९ को तनणियबाट वेलायिको एक 
कम्पनीबाट नेपालको सञ्चार क्षेरको एक कम्पनी तलतमटेडमा प्राप्त हजने वैदेजशक लगानीको स्वीकृति ददने 
क्रममा यस बैङ्कले शेयर र्प्रतमयमको रकम पजाँजीगि जगेडा खडा गरी पजाँजीगि खचि मार गनि सक्ने गरी 
तनणिय भएको छ। सारै्, सो रकमबाट कमिचारी बोनस िर्ा लाभांश र्विरण गनि नसक्ने समेि तनणिय 
भएको छ। शेयर र्प्रतमयमबाट नगद लाभांश ददन कानजनले बन्देज लगाएको छ। िर शेयर र्प्रतमयमबाट 
बोनस शेयर जारी गनि सर्कने प्रावधान कम्पनी ऐनको दफा २९ मा उललेख भएको हजाँदा यस बैङ्कको 
तनदेशन िर्ा कम्पनी ऐनको प्रावधान बाजझएको देजखन्छ।  

सारै्, एक इन्िास्ट्रक्चर बैङ्कको हकमा नेपाल राि बैङ्कबाट जारी भएको तनदेशन अनजरूप मजद्दिी 
मौज्दािबाट भएको आम्दानीबाट कमिचारीलाई बोनस र्विरण गनि नतमलने उललेख छ। उक्त तनदेशनको 
आधारभिू कागजािहरू अध्ययन गदाि र्वगिको सजपररवेक्षण अभ्यास बमोजजम भनी उललेख भएको छ। 
सो तनदेशन अनजरूप रू.१० करोड ६२ लाख बोनसबापि बैङ्कले प्रस्िाब गरेको रकम साधारण जगेडामा 
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ट्रान्सफर गररएको छ। अिः यस बैङ्कको उक्त तनदेशन बोनस ऐनसाँग बाजझने देजखन्छ। वैदेजशक 
लगानीको स्वीकृति ददने तसलतसलामा नेपाल राि बैङ्कले तनणिय गरेको भन्दा र्वपररि हजने गरी भएका 
कायिहरू मातर् रोक लगाउनजपदिछ।  

कमिचारी सञ्चय कोष  
सेवा तनवतृ्त सेनाको सञ्चय कोष रकम व्यवस्र्ापन गने प्रमजख उदे्दश्यले १९९१ साल मा 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 क्षेरका कमिचारीहरूलाई पतन आफ्नो दायरामा समेटेको र २०७७ असार 
मसान्िसम्म कररब ६ लाख २८ हजार सञ्चयकिािको सजञ्चि कोष रकम व्यवस्र्ापन गदै आएको छ।  

150. र्वत्तीय जस्र्ति र सञ्चालन नतिजा - कोषको २०७७ असार मसान्िमा जगेडा िर्ा बचि रू.२७ अबि 
१७ करोड २३ लाख, सञ्चय कोषमा रू.३ खबि ५४ अबि ४१ करोड र यस वषिदेजख शजरु भएको 
तनवतृिभरण कोषमा रू.४८ करोड ९ लाखसमेि कोष िर्ा जगेडा रू.३ खबि ८२ अबि ६ करोड रहेको 
देजखन्छ। कमिचारी सजर्वधालगायि जम्मा दार्यत्व रू.४ अबि ७४ करोड ६३ लाख समावेश गदाि कोषको 
कज ल कोष, जगेडा िर्ा दार्यत्व रू.३ खबि ८६ अबि ८१ करोड रहेको छ। त्यस्िै, सम्पजत्तिफि  बैङ्क 
िर्ा र्वत्तीय संस्र्ामा मौज्दाि रू.१ खबि ७ अबि ७६ करोड रहेको छ । सञ्चयकिािलाई ददइएको कजाि 
िर्ा सापटी रू.१ खबि ९० अबि ९ करोड, पररयोजना िर्ा संगदठि संस्र्ालाई ददइएको कजाि रू.६२ 
अबि ३१ करोड ७९ लाख, तधिोपरहरूमा गररएको लगानी रू.२१ अबि ६७ करोड ४२ लाख र 
सम्पजत्त उपकरण लगायि अन्य सम्पजत्त रू.४ अबि ९६ करोड ६९ लाख रहेको छ। कोषको मजख्य 
आयको स्रोि ऋण िर्ा लगानीबाट ब्याज आम्दानी २०७५।७६ मा रू.२९ अबि ६९ करोड ९६ 
लाख रहेकोमा २०७६।७७ मा वरृ्ि भई रू.३३ अबि ३८ करोड ३१ लाख पजगेको छ।  

151. पररयोजना कजाि - यो वषिसम्म रू.६४ अबि ९७ करोड ४ लाखको पररयोजना कजाि लगानी गरेको छ। 
सोमा रू.२ अबि ६५ करोड २५ लाखको कजाि नोक्सानीको व्यवस्र्ा गरेको छ। यस सम्बन्धी प्रमजख 
व्यहोरा देहाय बमोजजम छन;  

151.1 मातर्ललो िामाकोशी हाइरोपावर कम्पनी तलतमटेड, मध्य भोटेकोशी जलर्वद्यजि कम्पनी तलतमटेड र सान्जेन 
जलर्वद्यजि कम्पनी तलतमटेडमा कोषले रू.३१ अबि ४७ करोड 5 लाख कजाि लगानी गरेको छ। जलर्वद्यजि 
कम्पनीहरूलाई ददएको कजािको सम्बन्धमा िी कम्पनीहरूको लागि बढ्दै गएको, सोही अनजसार कोषले 
लगााानी र्टदै गएको, कजािको ऋण तिने अवधी बढ्दै गएको र व्यवसार्यक उत्पादन गने तमति पछातड 
सदै गएको पाइयो। उजललजखि अवस्र्ाले र्वत्तीय अवस्र्ा, कजाि उठ्ने र्वश्वसतनयिा र ऋण भ जक्तानी 
िातलका िर्ा ऋण पजाँजी अनजपािमा पने प्रभावबारे तनणिय गनि सकेको छैन।  

151.2 नेपाल वायजसेवा तनगमलाई र्वमान खररद गनि नेपाल सरकारको जमानीमा कोषले दजई जमानि कजाि 
स्वरूप रू.२२ अबि ऋण प्रवाह गरेकोमा तनगमले सााँवाको र्कस्िा पतन लामो समयसम्म तिनि नसकेको 
अवस्र्ामा ऋण सम्झौिामा ब्याज पजाँजीकरण गने व्यवस्र्ा नभएको अवस्र्ामा समेि सञ्चालक सतमतिको 
तनणिय बमोजजम ब्याज पजाँजीकरण गरेको कारण गि वषि भन्दा यो वषि सााँवा बढेर रू.२३ अबि ५६ 
करोड पजगेको छ। यस सम्बन्धमा कोषले वायजसेवा तनगमको र्वमान खररद प्रकृया र गतिर्वतधको अध्ययन 
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र र्वश्लषेण नगरी ऋण प्रवाह गरेकाले सो कायिमा संलग्नलाई सचेि गराउन साविजतनक लेखा सतमतिले 
तनदेशन ददएको तनदेशन पालना भएको छैन ।  

151.3 हाउजजङ्ग, होटल र सजगर तमलससमेि ४ ऋणीहरूलाई ददइएको कजाि बक्यौिा रू.४४ करोड ७८ लाख 
६९ हजार लामो समय देजख असजली प्रर्क्रयामा रहेकोमा यस वषिमा कज नै सााँवा िर्ा ब्याज रकम असजली 
भएको छैन। गि वषिको प्रतिवेदनमा सो व्यहोरा औलँयाए पिाि एक होटलसाँगको कजाि पजनः संरचनाको 
तनणिय भएिापतन सोअनजसार कायि भएको पाइएन। अन्य कजाि सम्बन्धमा जस्र्ति यर्ावि ्छ।  

152. भाडा असजली - कोषको रू.५८ करोड ७६ लाखको असजल हजन बााँकी बहाल िर्ा महसजल रहेकोमा 
रू.३१ करोड ३५ लाखको असजली शंकास्पद व्यवस्र्ा कायम गरेको छ। कोषले भाडा उठाउने 
प्रर्क्रयालाई प्रभावकारी बनाउनज पने देजखन्छ। यस सम्बन्धमा मजख्य व्यहोरा देहाय बमोजजम छन:्  

152.1 कोषको स्वातमत्वमा काठमाडौं, सजन्धारामा रहेको घर भाडामा लगाउने सम्झौिा अनजसार भाडामा तलनेले 
२०७३।१०।६ देजख प्रर्म िीन मर्हनाको अतग्रम भाडा रू.८ करोड १३ लाख र २०७५ जेठमा 
रू.२ करोड ७१ लाखसमेि रू.१० करोड ८४ लाखमार कोषलाई बजझाएको पाइयो। सो बाहेक 
सम्झौिा अनजसारको भाडा तनयतमि रूपमा प्राप्त नभएकोले कोषले २०७५।१।५ मा रू.३२ करोड 
५३ लाखको बैङ्क जमानि जफि गरी बक्यौिा रकम च जक्ता गनि साविजतनक सूचना प्रकाजशि गरेको देजखन्छ 
। कोषले जमानि जफि गरेको रकम कटाई २०७७ असारसम्ममा ब्याज िर्ा जररबाना समेि रू.२२ 
करोड ५१ लाख उठाउन बााँकी रहेको छ। सोही भवनको अको एक भाडावालाको सम्झौिा २०७२ 
आजश्वनमा रद्द गरेकोमा रू.९ करोड ३६ लाख वक्यौिा उठाउन बााँकी रहेको छ। तलन बााँकी भाडा 
रकमको ब्याज िर्ा जररबानासमेि असजल गनजिपदिछ।  

152.2 कोषले २०७१।९।९ मा कोषको लगनखेल जस्र्ि भवन मातसक भाडा रू.५४ लाख ७० हजार कायम 
गरी एक प्राईभेट तलतमटेडसाँग १५ वषिको लातग भाडामा तलने र ददने करार गरेकोमा भाडा असजली हजन 
नसक्दा कोषले उक्त करार २०७५।५।१४ मा अन्त्य गरेको देजखन्छ। कोषले समय समयमा 
भाडावालले तिरेको रकम र बैङ्क जमानि जफि गदाि पतन भाडा रू. १२ करोड २३ लाख र जररवाना 
रू.२९ लाख ३२ हजार समेि रू.१२ करोड ५२ लाख ३२ हजार असजल गनजि पने देजखन्छ।  

153. बैङ्क र्हसाब तभडान - संचय कोषले कोष संकलनका तनतमत्त पूवि समायोजन र अन्य कारोवारका तनतमत्त 
पतछ समायोजन र्वतध अपनाएको छ। बैर्ङ्कङ्ग कारोवारको र्हसाब तमलान सामान्यिया वषिको अजन्िममा 
गरेको कारणले र्हसाब तमलानमा र्ढलाई हजन गएको पाइयो। बैङ्क मौज्दाि तभडान नभएको २०७३।७४ 
सम्म रू.१ अबि ९० करोड ८८ लाख, २०७४।७५ सम्म रू.१ अबि ९७ करोड १६ लाख र 
२०७५।७६ मा रू.१ अबि ५४ करोड २८ लाख रहेकोमा २०७८।२।३ सम्म केही सजधार भई 
रू.५६ करोड ६१ लाख पजगेको छ । बैङ्क र्हसाब तभडान नहजाँदा रकम र्हनातमना भएमा समयमै पत्ता 
नलाग्ने अवस्र्ा रहन्छ। बैङ्क र्हसाब तभडान नभएकोमा सम्बजन्धि पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाई 
र्हसाब तभडान गनजिपदिछ।  

154. जगेडा कोष - कोषको र्वत्तीय र्ववरणमा साधारण जगेडा कोष यो वषि रू.८५ करोड ६० लाख रहेको 
देजखन्छ। जगेडा कोषबाट २०६६।६७ मा सञ्चयकिािलाई रकम र्विरण गरेको देजखन्छ। ित्पिाि 
पतन धेरै रकम जगेडा कोषमा मौज्दाि राखेकोमा प्रयोजन यर्कन गने अन्यर्ा सञ्चयकिािलाई उक्त रकम 
र्विरण गनजिपदिछ।  
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155. सञ्चयकिाि सजर्वधा - कोषले सञ्चयकिािको हक र्हिका लातग र्वतभन्न कायिक्रम सञ्चालन गदै आएको छ। 
िी कायिक्रमहरूमध्ये सञ्चयकिाि स्वास्थ्योपचारमा ४८७ जनालाई रू.३ करोड १ लाख १ हजार भ जक्तानी 
गररएको, सञ्चयकिाि औषधी उपचार बीमाका लातग ६ लाख सञ्चयकिािको औषधी उपचारमा सहयोग 
गनि प्रति व्यजक्त रू.४२० दरले रार्िय बीमा कम्पनीलाई बीमा भ जक्तानी, सजत्केरी िर्ा जशशज हेरचाह 
सजर्वधामा रू.१६ हजार ९४६ सञ्चयकिािलाई रू.१२ करोड ७० लाख ९५ हजार भ जक्तानी, काज कृया 
खचिमा ५७७ सञ्चयकिािका हकवालालाई रू.२ करोड २७ लाख ५ हजार भ जक्तानी र दजघिटना क्षतिपूतििमा 
७६ सञ्चयकिािका हकवालालाई रू.१ करोड ४६ लाख ७५ हजार भ जक्तानी गरेको छ। 

कोषले उजललजखि संचयकिािको र्हिका लातग सामाजजक सजरक्षासम्बन्धी उजललजखि सजर्वधा 
लगायि घर सापटी कजाि, सरल चक्र कजाि, घर ममिि सापटी कजाि, शैजक्षक सापटी कजाि, र्वशेष 
सापटी प्रदान गने व्यवस्र्ा र्वगिदेजख नै गदै आएको छ। अर्हलेको पररवतििि पररजस्र्तिमा कोषले आय 
आजिन िर्ा सामाजजक सेवाका अन्य क्षेरहरू जस्िै सञ्चयकिािको लातग तनःशजलक वा सहजतलयिपूणि बस 
सेवा, संचयकिाि केन्द्रीि एपािटमेन्ट वा हाउजजङ्ग कोलोनी, र्वद्यालय वा अस्पिाल तनमािण लगायिको 
क्षेर पर्हचान गरी संचयकिािहरूलाई अझ बढी प्रतिफल िर्ा सजरक्षा ददनेिफि  केन्द्रीि हजनजपछि।  

156. कमिचारी सजर्वधा - कोष अन् िगिि कायिगने कमिचारीलाई कोष भत्ता वापि प्रतिमर्हना रू.१२ हजारसम्म, 
दैतनक खाजा खचि वापि रू.१००।-, ईन्टरनेट िर्ा परपतरका खचि वापि मातसक रू.१ हजार ५००, 
महंगी भत्ता वापि मातसक रू.२ हजार, अतितर् सत्कार खचि सहायक प्रबन्धकदेजख मातर्का िहलाई 
मातसक रू.५०० सम्म, वाह्य स्टेशन भत्ता रू.४ हजार ७५० सम्म, वार्षिकोत्सव बापि ६७ ददनको 
िलव भत्ता वापि हजने रकम, औषतध उपचार सजर्वधा वापि वार्षिक ५५ ददनको िलव वरावरको रकम, 
पोशाक भत्ता लगायिका सजर्वधा प्रदान गदै आएको छ। यसका अतिररक्त घर सापटी कजाि कायिक्रमबाट 
३ वषिको आधारभिू िलव, घर ममिि सापटी कजाि रू.२५ लाखसम्मको सजर्वधा प्रदान गदै आएको छ। 
सञ्चयकिािको र्हिमा समेि र्प सजर्वधा ददने गरी कोषको रकम पररचालन गनजिपदिछ। 

रार्िय वाजणज्य बैङ्क तलतमटेड  
सविसाधारणलाई बैर्ङ्कग सेवा उपलब्ध गराउने उदे्दश्यले २०२२ सालमा स्र्ापना भएको यो बैङ्क हाल 

बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ा सम्बन्धी ऐन, २०७३ अन्िगिि सञ्चालन हजाँदै आएको छ। बैङ्कमा नेपाल सरकारको 
९९.९७ प्रतिशि र सविसाधारणको ०.०३ प्रतिशि शेयर स्वातमत्व रहेको छ। बैङ्कको केन्द्र र शाखासमेि २४५ 
कायािलयमा २ हजार २२१ कमिचारी कायिरि रहेका छन।् 

157. र्वत्तीय जस्र्ति र सञ्चालन नतिजा - बैङ्कको २०७७ असार मसान्िमा शेयर पजाँजी रू.९ अबि ४8 लाख, 
जगेडा कोष िर्ा सजञ्चि नाफा रू.१४ अबि ७ करोड ९५ लाख र तनक्षेप िर्ा दार्यत्व रू.२ खबि ४३ 
अबि ६३ करोड रहेको देजखन्छ। जस्र्र सम्पजत्त रू.१ अबि ५५ करोड ९३ लाख, शेयर लगानी रू.७५ 
अबि १० करोड ९५ लाख, कजाि लगानी रू.१ खबि ५५ अबि २५ करोड र चालज िर्ा अन्य सम्पजत्त 
रू.३४ अबि ७८ करोड ८१ लाखसमेि रू.२ खबि ६६ अबि ७१ करोड सम्पजत्त रहेको देजखन्छ। गि 
वषि नाफा रू.५ अबि २३ करोड ७१ लाख रहेकोमा यो वषि रू.४ अबि ३९ करोड १८ लाख भएको 
छ। बैङ्कले यो वषि रू.१८ अबि ९० करोड १० लाख आम्दानी िर्ा रू.१४ अबि ५० करोड ९२ 
लाख खचि गरेको छ। 
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158. अनजपाि र्वश्लषेण - बैङ्कको र्वत्तीय अनजपाि अवस्र्ा देहायअनजसार छ: 
क्र.सं. र्ववरण सजचकाङ्क २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ २०७६।७७ 
१ जम्मा आम्दानीको अनजपािमा खजद मजनाफा  प्रतिशि ३३.९५ २५.९७ ३०.४३ २३.१७ 
२ प्रति शेयर आम्दानी  रुपैयााँ ३२.३२ ३०.२६ ५६.०४ ४८.६१ 
३ तनके्षप र ऋण प्राप्तीको अनजपािमा ब्याज खचि  प्रतिशि १.२४ १.७६ २.५९ ३.३० 
४ ऋण लगानीको अनजपािमा प्राप्त ब्याज  प्रतिशि ७.७८ ९.२० ८.९७ ९.६३ 
५ सञ्चालन खचिको अनजपािमा कमिचारी खचि  प्रतिशि ४६.९६ ३१.४८ ३०.५७ २४.५३ 
६ कज ल सम्पजत्तको अनजपािमा खजद मजनाफा  प्रतिशि १.६० १.४२ २.२३ १.६४ 
७ ऋण लगानीको अनजपािमा तनजष्क्रय कजाि  प्रतिशि ३.७७ ४.७५ ४.५९ ४.०८ 

159. ऋण िर्ा लगानी र्हसाब - बैङ्कको तधिोपर बजारमा सूजचकृि र असूचीकृिसमेि रू.७४ अबि ७६ करोड 
९६ लाखको शेयर लगानी रहेको छ। सारै् सहायक कम्पनीमा रू.२० करोड र सहयोगी कम्पनीमा 
रू.९ करोड ७८ लाख लगानी रहेको छ। बैङ्कले अन्य बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ाहरूलाई रू.४ अबि ४५ 
करोड ६७ लाख र अन्यलाई रू.१ खबि ५० अबि ८० करोड ऋण ददएको छ। बैङ्कले कजािको िजलनामा 
तधिोको मूलय कम भएको, सहकारीसाँग र्ववाद रहेको, र्ववाद अदालिमा र्वचाराधीन रहेको, ऋण असजली 
न्यातधकरणबाट भएको तनणिय कायािन्वयन नभएको आदद अवस्र्ा छ। र्ववाददि र कमसल तधिो राखी 
र्वतभन्न १७ संस्र्ालाई रू.२ अबि ४४ करोड ६६ लाख ऋण प्रवाह गरेकोमा सोको ब्याज रू.३३ अबि 
५ करोड १९ लाख पजगेको छ। उक्त ऋण प्रवाह गने पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाई समयमै असजली 
गनजिपदिछ।  

160. तनदेजशका र तनदेशन पालना - नेपाल राि बैङ्कले ददएको तनदेशन पालना सम्बन्धी व्यहोरा देहाय बमोजजम 
छन:्  

160.1 नेपाल राि बैङ्कको तनदेजशका अनजसार बैङ्कले आफ्नो कज ल ऋण सापटीको न्यूनिम ५ प्रतिशि उपेजक्षि 
क्षेरलाई ऋण प्रदान गनजिपनेमा रू.४ अबि ५० करोड अर्ािि २.९५ प्रतिशि मार लघजर्वत्त क्षेरमा ऋण 
लगानी गरेकोले तनदेजशकाको पालना भएको देजखएन। 

160.2 बैङ्कले रार्िय वाजणज्य बैङ्क कजाि अपलेखन नीति, २०७१ लागू गरेको भएिा पतन उक्त नीतिको प्रावधान 
अनजसार अपलेखन गनजि पने कजािहरूलाई अपलेखन नगरी अझै पतन लेखाङ्कन गदै आइरहेको छ। अिः 
बैङ्कले नेपाल राि बैङ्कको तनदेजशका र कजाि अपलेखन नीतिको पालना गरेको देजखएन। बैङ्कले २०६९ 
असारसम्मको रू.४ अबि ८१ करोड ३६ लाख सावााँ र रू.४४ अबि ७३ करोड ८ लाख ब्याज अपलेखन 
गरेकोमध्ये २०७६।७७ सम्म रू.३ अबि ५५ करोड २९ लाख सावााँ र ब्याज असजल गरेको छ। 
असजली प्रकृया प्रभावकारी बनाउनज पदिछ। 

160.3 बैङ्कले नेपाल राि बैङ्कको तनदेजशका बमोजजम जोजखम भाररि सम्पजत्तको गणना गदै आएको छ। 
डाइभरतसफाइड् ररटेल पोट्फोतलयो मापन गने प्रणाली नभएको कारण रेगजलेटरी ररटेल पोटिफोतलयोको 
७५ प्रतिशि भारलाई आधार तलएको छ। बैङ्कले तबगि देजख र्वतभन्न संस्र्ाको दावी, आवासीय सम्पजत्तको 
तधिो, व्यवसार्यक सम्पजत्त र अन्य जोजखमयजक्त दाबीहरूको भार म्यानजएल रूपमा गणना गदै आएकोले 
उक्त गणनामा सूचना प्रर्वतधको प्रयोग गरी सजतनजिििा प्रदान गनजिपदिछ।  

160.4 नेपाल राि बैङ्क को तनदेजशका अनजसार बैङ्कले एकल ग्राहक सीमाको पर्हचान गनजिपदिछ। बैङ्कले एकल 
ग्राहक सीमाको पर्हचानको लातग प्रयोग गदै आएको पजमोरी सफ्टवेयरको िथ्याङ्कलाई आधार मानी 
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ग्राहकको पजनः वगीकरण म्यानजअल रूपमा गने गरेको छ। बैङ्कले एकल ग्राहक सीमाको पर्हचानको 
लातग कम्पनी रजजिारको कायािलय वा कज नै पतन अन्य तनकायहरूबाट िथ्याङ्क सङ्कलन गरेको छैन।  

160.5 नेपाल राि बैङ्कको तनदेजशकाहरू अनजसार प्राटय ब्याज र ब्याज सस्पेन्स बीचको फरक रू.४ करोड ९२ 
लाख र्हसाब तमलान हजन बााँकी रहेको छ।बैङ्कले कज नै पतन कम्पनीमा सो कम्पनीको च जक्ता पजाँजीको 
अतधकिम १० प्रतिशि मार लगानी गनि सक्नेमा एक क्यार्पटल तलतमटेडमा २१ प्रतिशि, बजटवल 
धागो कारखानामा २० प्रतिशि, एक फज ड तलतमटेडमा ५७ प्रतिशि र एक तसमेन्ट उद्योगमा २७ प्रतिशि 
लगानी गरेको छ। जोजखमयजक्त ग्राहकको पर्हचान गरी वगीकरण र अनजगमन गनजि पनेमा गरेको छैन। 
नेपाल राि बैङ्कको तनदेजशका पालना गनि सम्बजन्धि पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनज पदिछ।  

161. खराब कजाि - ग्राहकहरूसाँग वषािन्िमा असजलउपर हजन बााँकी रहेको ऋण िर्ा सापटी रू.१ खबि ५५ 
अबि २५ करोडमध्ये खराब कजाि र सापटी रू.३ अबि ५३ करोड ९ लाख,  खराब शजलक रू.५ करोड 
३३ लाख र सस्पेन्स व्याज रू.१३ अबि १८ करोड ५० लाख रहेको छ। सस्पेन्स व्याजमध्ये रू.१ 
अबि ८९ करोड ९० लाखलाई ब्याज आम्दानी गरेको छ। खराब कजािको उजचि व्यवस्र्ापन गनजिपछि। 

162. शाखा र्हसाब तमलान - शाखा र्हसाब तमलान हजन नसकेको रकम गि वषि रू.७७ करोड ३५ लाख 
रहेकोमा यो वषि रू.७६ करोड २३ लाख रहेको छ। सो रकमको आयजगि वगीकरण र चारररीकरण 
गरी पर्हचान गरेको छैन । बैङ्कले ग्राहकहरूलाई प्रदान गदै आएको डेर्वट िर्ा के्रतडट काडि सजतबधाको 
सारै् ए.टी.एम कारोबारिफि  गि वषिसम्ममा उक्त रकम रू.१५ करोड १६ लाख जजम्मेवारी सारेकोमा 
यस वषिसम्म रू.२२ करोड २७ लाख र्हसाब तमलान हजन बााँकी छ। त्यसैगरी तबना सूचना भ जक्तानी 
ददइएको राफ्ट बापिको रकम र्वगि वषिहरू देजख जजम्मेवारी सादै लयाएको असामी र साहू पर्हचान 
नभएको, एजेन्सी र्हसाब तमलान नभएको, मागिस्र् नगद, नेपाल बैङ्क तलतमटेडको राफ्ट भ जक्तानी एवं 
दाबी नगररएको दार्यत्व आदद बापिको डेतबट र के्रतडट क्रमशः रू.२१ करोड ८० लाख र १ अबि 
६२ करोड ७ लाख तमलान हजन बााँकी छ। बैङ्कले यस्िा रकम राफसाफ गनि सर्क्रयिा देखाउनजपदिछ।   

163. गैर-बैंर्कङ्ग सम्पजत्त - गैर-बैंर्कङ्ग सम्पजत्तबाट असजलीमा कानजनी प्रर्क्रयाको सारै् अन्य जर्टलिा हजने 
भएकाले असजलीमा कदठनाइको सारै् त्यस्िो सम्पजत्तको बजार मूलयमा आउने ह्रासको फलस्वरूप बैङ्कहरूले 
र्वत्तीय नोक्सानीसमेि व्यहोनजि पने जोजखम रहन्छ। बैङ्कको २०४६ देजखको गैर व्यापाररक सम्पजत्त 
रू.१० करोड ९४ लाख रहेकोमा नेपाल र्वत्तीय प्रतिवेदनमान बमोजजम त्यस्िो रकमको शि प्रतिशि 
व्यवस्र्ा गनजिपदिछ।  

164. नेपाल राि बैङ्कसाँगको कारोबार - नेपाल राि बैङ्कसाँगको नेपाली र र्वदेशी मजद्राको तलनज ददनज पने र्हसाब 
तमलान नभई ठूलो अन्िर देजखएको छ। यस्िो रकम नेपाली मजद्रामा रू.१५ अबि ५५ करोड र र्वतभन्न  
वैदेजशक मजद्रा बराबर हजने  रू. ९ करोड २२ लाख तलन बााँकी देजखएको छ। र्हसाब तमलान समयमै 
गनि सम्बजन्धि पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनज पछि। 

165. शाखाहरूको ऋण लगानी - यो वषि शाखाहरूले ऋण प्रवाह गदाि तधिो तलएको सम्पजत्तको बीमा नगराएको, 
कायि सञ्चालन ऋण ददंदा िथ्य सम्बन्धी अतधकत्तम क्षमिा र उपयोग क्षमिाको र्वश्लषेण गने जस्िा 
ऋण लगानी सम्बन्धी शििहरू पालाना नगरेको र केन्द्रीय ऋण र्वभागले पतन प्रभावकारी अनजगमन िर्ा 
सजपररवेक्षण गरेको देजखएन। सजन तधिोमा प्रवाह गरेको ऋण रू.१ अबि ३९ करोडको म्याद २०७६।७७ 
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मा समाप्त भएकोमा नवीकरण नगराएको, सजनको िौल घटी देजखएको, सजनमा ऋण लगानी गनि तनधािररि 
सीमा नाघेर ऋण ददएको, केही शाखाहरूले सजनचााँदी तधिो तलाँदा गजणस्िरको जााँच गरेको छैन।  

166. दावी नगररएको र्हसाब - बैङ्कमा दावी नगररएको र्हसाबमा रू.१६ अबि २४ करोड ६६ लाखमध्ये 
केन्द्रीय कायािलयको मार रू.४० करोड ३१ लाख रहेको छ। र्वतभन्न ग्राहक, पाटीहरूबाट २०५२ 
देजख दावी पेश गरेको छैन। सोमध्ये बैङ्कको र्वत्तीय र्वभाग दरबारमागि शाखामा रू.१७ करोड २९ 
लाख र जजम्ला शाखाको रू.१ करोड ७ लाख दावी नगररएको दार्यत्व रहेको छ। यस्िो रकम बैङ्क 
िर्ा र्वत्तीय संस्र्ा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ११२ अनजसार तनक्षेपको हकमा नेपाल राि बैङ्कको 
बैर्ङ्कग र्वकास कोषमा जम्मा गनजिपने र अन्य दार्यत्वको सम्बन्धमा प्रचतलि कानजनबमोजजम टजङ्गो लगाउनज 
पदिछ।  

कृर्ष र्वकास बैङ्क तलतमटेड  
कृर्ष उत्पादन र उत्पादकत्व वरृ्ि गने उदे्दश्यले संस्र्ागि ऋण उपलब्ध गराउन २०२५ मा यो बैङ्क 

स्र्ापना भई २०३० देजख बैर्ङ्कग सेवा प्रदान गदै आएको छ। बैङ्कको साधारण शेयरमा नेपाल सरकारको ५१ 
प्रतिशि, िर्ा सविसाधारणको ४९ प्रतिशि स्वातमत्व रहेको छ। बैङ्कको रू.५ अबि ४३ करोड २७ लाख 
अर्वमोच्य अग्रातधकार शेयर (इररतडमेवल र्प्रफरेन्स सेयर) मा नेपाल सरकारको शिप्रतिशि स्वातमत्व रहेको छ। 
बैङ्कको केन्द्रीय र शाखासमेि २७८ कायािलयमा २ हजार १३ कमिचारी कायिरि रहेका छन।् 

167. र्वत्तीय जस्र्ति र सञ्चालन नतिजा - बैङ्कको २०७७ असार मसान्िमा शेयर पजाँजी रू.१४ अबि ९८ करोड 
९२ लाख, जगेडा कोष िर्ा सजञ्चि नाफा रू.१३ अबि ४३ करोड ६७ लाख र तनक्षेप िर्ा दार्यत्व 
रू.१ खबि ५० अबि ८३ करोड रहेको देजखन्छ। यस्िै बैङ्कको जस्र्र सम्पजत्त रू.१ अबि २९ करोड 
५८ लाख, शेयर लगानी रू.२४ अबि ४४ करोड ८५ लाख, कजाि लगानी रू.१ खबि २२ अबि ९९ 
करोड र चालज िर्ा अन्य सम्पजत्त रू.३० अबि ५२ करोड १२ लाखसमेि सम्पजत्त रू.१ खबि ७९ अबि 
२६ करोड रहेको देजखन्छ। गि वषि रू.४ अबि १० करोड ४५ लाख नाफा रहेकोमा यस वषि रू.३ 
अबि १० करोड ८५ लाख नाफा भएको छ। बैङ्कले यस वषि रू.१८ अबि ३३ करोड २९ लाख 
आम्दानी िर्ा रू.१५ अबि २२ करोड ४४ लाख खचि गरेको छ। 

168. अनजपाि र्वश्लषेण - बैङ्कको प्रमजख र्वत्तीय अनजपाि देहायबमोजजम छः 
क्र.सं. र्ववरण सूचकाङ्क २०७४।७५ २०७५।७६ २०७६।७७ 
१ जम्मा आम्दानीको अनजपािमा खजद मजनाफा  प्रतिशि २३.७६ २४.२५ १८.२७ 
२ प्रति शेयर अम्दानी रुपैयााँ ३६.९१ ४२.८८ ३१.४५ 
३ तनके्षप र ऋण प्रातप्तको अनजपािमा व्याज खचि  प्रतिशि ६.६६ ६.६१ ६.२४ 
४ ऋण लगानीमा अनजपािमा प्राप्त ब्याज  प्रतिशि १३.९३ १३.८५ ११.७४ 
५ सञ्चालन खचिको अनजपािमा कमिचारी खचि  प्रतिशि २८.८८ २४.७२ २१.८७ 
६ कज ल सम्पजत्तको अनजपािमा खजद मजनाफा  प्रतिशि २.७१ २.७७ १.८६ 
७ ऋण लगानीको अनजपािमा तनजष्क्रय कजाि प्रतिशि ३.५० ३.२९ २.८४ 

169. कजाि असजली जस्र्ति - बैङ्कको कज ल कजाि लगानी गि वषि रू.१ खबि १० अबि ७५ करोड रहेकोमा यस 
वषि रू.१२ अबि २४ करोडले बरृ्द्घ भई रू.१ खबि २२ अबि ९९ करोड पजगेको छ । बैङ्कले कजाि 
असजली कायिर्वतध, २०७७ मा व्यवस्र्ा भएबमोजजम कजाि भ जक्तानी गने बारेको स्मरण परहरू पठाउने, 
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कजाि भ जक्तानी गनि िाकेिापर पठाउने, कजाि भ जक्तानी िर्ा तललामीको सूचना प्रकाजशि गने, कालो 
सूचीमा नाम समावेश गने र ऋण असजली न्यायधीकरणमा उजजरी दिाि गने कायिहरू गरे िापतन यस 
वषिको कज ल कजाि रू.१ खबि २२ अबि ९९ करोडमध्ये खराब कजाि रू.१ अबि ८९ करोड २३ लाख 
अर्ािि १.५४ प्रतिशि रहेको छ। खराब कजािमध्ये साना ऋणीको र्हस्सा उललेख्य रहेकोले असजलीमा 
र्ढलाई भएको छ। 

170. खररद व्यवस्र्ापन - बैङ्कले आफ्नो खररद कारबाही आतर्िक प्रशासतनक र्वतनयमावली, २०६४ बमोजजम 
गदै आएको छ। यो वषि रू.१७ करोड ६३ लाखको जस्र्र सम्पजत्त खररद गरेको छ। उक्त 
र्वतनयमावलीमा रू.५ लाखसम्म सोझै खररद गनि सक्ने व्यवस्र्ा भएकोमा शाखा कायािलयहरूबाट रू.२ 
करोड ९४ लाखको सम्पजत्त खररद गदाि सो व्यवस्र्ा पालना भएको छैन।  

171. शाखा र्हसाब तमलान - बैङ्कले िोर्कएको समयमा अन्िर शाखा र्हसाब तमलान गरेर र्वत्तीय र्ववरण ियार 
गनजिपनेमा यस वषिको अन्त्यमा अन्िर शाखा र्हसाब तलनजपने रू.१८ करोड ७ लाख ५ हजार रहेको 
छ। उक्त फरक रकम यर्ाशीघ्र तमलान गनजिपने देजखन्छ।  

172. सूचना प्रणाली - बैङ्कले हाल सञ्चालनमा लयाएको बैँर्कङ्ग सफ्टवेयर टी-24 बैङ्कका सबै शाखामा सञ्चालन 
रहेको अवस्र्ामा पतन उक्त सफ्टवेयरले सबै शाखाकायािलयको कारोबारलाई समेटी र्वत्तीय र्ववरण 
ियार गनि सकेको छैन। बैङ्कले उक्त सफ्टवेयरमा भएका सबै र्वशेषिा उपयोग गनि सकेको छैन । 
सफ्टवयेरको प्रभावकारी प्रयोग गनजिपदिछ। 

173. सेवा प्रवाह - बैङ्कले कजाि लगानी िर्ा तनक्षपे संकलनका सारै् अन्य बैँर्कङ्ग सेवाहरू ददाँदै आएको छ। 
बैँर्कङ्ग सेवा द्र जि पानि िर्ा जनिालाई सहज सेवा ददन बैङ्कले एटीएम र र्वद्यजिीय बैँर्कङ्ग सेवा पतन ददाँदै 
आएको छ। यस बैङ्कको अनजमातनि सेवाग्राही तनक्षेप ग्राहक सङ्खख्याको आधारमा १२ लाख ५४ हजार 
१२६ र कजाि ग्राहक सङ्खख्याको आधारमा १ लाख ४१ हजार ४२६ रहेको छ। समग्र बैँर्कङ्ग 
व्यवसायमा चालज प्रकृतिका कजािको अनजपाि २० देजख २५ प्रतिशि रहेकोमा यस बैङ्कले आफ्नो कजािको 
७५.१६ प्रतिशि चालज प्रकृतिका िर्ा साना कजािमा लगानी गरेको पाईयो। यसका कारण बैङ्कको कजाि 
प्रशासतनक खचि उच्च रहेको पाईयो। सारै् साना कजाि धेरै भएकाले कजाि अनजगमन कायिको प्रभावकाररिा 
न्यून रहेको छ । कजािको प्रशासतनक खचि घटाउन प्रभावकारी अनजगमन हजनजपदिछ।  

नेपाल बैङ्क तलतमटेड  
नेपाल बैङ्क तलतमटेड १९९४ सालमा नेपाल सरकार र सवि साधारण नागररकको संयजक्त उद्यमको रूपमा 

स्र्ापना भई हाल बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ा सम्बन्धी ऐन, २०७३, अन्िगिि सञ्चालनमा रहेको छ। बैङ्कको कज ल 
च जक्ता पजाँजी ११ अबि २८ करोड २८ लाखमध्ये नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशि िर्ा सविसाधारणको ४९ प्रतिशि 
स्वातमत्व रहेको छ। यस बैङ्कको केन्द्रीय र शाखासमेि २०३ कायािलयमा २ हजार १७७ कमिचारी कायिरि 
रहेका छन।्  

174. र्वत्तीय जस्र्ति र सञ्चालन नतिजा - बैङ्कको २०७७ असार मसान्िमा शेयर पजाँजी रू.११ अबि २८ करोड 
२८ लाख, जगेडा कोष िर्ा सजञ्चि नाफा रू.१८ अबि ७४ करोड ८२ लाख िर्ा र तनक्षेप िर्ा 
दार्यत्व रू.१ खबि ६१ अबि १३ करोड रहेको देजखन्छ। जस्र्र सम्पजत्त रू.१२ अबि ८० लाख, शेयर 
लगानी रू.३२ अबि ६९ करोड ९२ लाख कजाि लगानी रू.१ खबि ६ अबि ८२ करोड र चालज िर्ा 
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अन्य सम्पजत्त रू.३९ अबि ६३ करोड ७ लाखसमेि सम्पजत्त रू.१ खबि ९१ अबि १६ करोड रहेको 
देजखन्छ । गि वषिको खजद नाफा रू.२ अबि ५९ करोड ६७ लाख रहेकोमा यो वषि रू.२ अबि ३३ 
करोड २९ लाख भएको छ। बैङ्कले यो वषि १३ अबि ४५ करोड १० लाख आम्दानी िर्ा रू.११ अबि 
११ करोड ८१ लाख खचि गरेको छ।  

 

175. अनजपाि र्वश्लषेण - बैङ्कको र्वत्तीय अनजपाि अवस्र्ा देहायअनजसार छः 
क्र.स. र्ववरण सूचकाङ्क २०७४।७५ २०७५।७६ २०७६।७७ 
१ जम्मा आम्दानीको अनजपािमा खजद मजनाफा प्रतिशि ३०.५७ २१.५१ १७.३४ 
२ प्रति शेयर आम्दानी रुपैयााँ ३९.९८ २६.९९ २०.६८ 
३ तनके्षप र ऋण प्रातप्तको अनजपािमा व्याज खचि प्रतिशि ४.३७ ३.६३ ४.१५ 
४ ऋण लगानीको अनजपािमा प्राप्त व्याज  प्रतिशि १२.२२ ११.२३ ११.१६ 
५ सञ्चालन खचिको अनजपािमा कमिचारी खचि  प्रतिशि ३७.८६ २७.८५ २२.५३ 
६ कज ल सम्पजत्तको अनजपािमा खजद मजनाफा प्रतिशि २.४१ १.५१ १.२२ 
७ ऋण लगानीको अनजपािमा तनजष्क्रय कजाि प्रतिशि ३.३७ २.६४ २.४७ 

176. तनदेशन पालना - बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ाले तनयामक तनकाय नेपाल राि बैङ्कबाट जारी तनदेशनको पालना 
गनजिपदिछ । नेपाल राि बैङ्कले ददएको तनदेशन पालना सम्बन्धी व्यहोरा देहायबमोजजम छन:्  

176.1 नेपाल राि बैङ्कको पररपरअनजसार सााँवा वा ब्याज भ जक्तानी हजनजपने भाखा नाघेको अवतधका आधारमा 
वगीकरण गरी सोही बमोजजम कजाि नोक्सानी व्यवस्र्ा कायम गनजिपनेमा बैङ्कले सो पररपरको पालना 
गरेको छैन।जसले गदाि तनजष्क्रय कजाि यर्ार्ि भन्दा कम देजखन्छ। ऋण लगानीको अनजपािमा तनजष्क्रय 
कजाि यो वषि २.४७ प्रतिशि पजगेको छ । उजललजखि तनदेशन पालना गरेको भए उक्त अनजपाि धेरै हजने 
देजखन्छ।  

176.2 नेपाल राि बैङ्कको सूचना अनजसार कोतभड-१९ बाट ऋणीहरूमा परेको असर न्यूनीकरण गनि बैङ्क िर्ा 
र्वत्तीय संस्र्ाको ऋणीहरूको २०७६ चैर मसान्िमा कायम ब्याज दरमा दजई प्रतिशिले कम गरी 
२०७६।७७ का चौर्ो रैमातसकको व्याज रकम गणना गनजिपने तर्यो। बैङ्कले उक्त व्यवस्र्ाअनजसार 
सबै ऋणीलाई छजट ददनजपनेमा सााँवा र व्याज भ जक्तानी गरेका ऋणीहरूलाई मार छजट ददएको छ । सो 
अवतधमा छजट ददनजपने रू.२० करोड ४५ लाख ५७ हजार बैङ्कले छजट ददएको छैन। 

176.3 साधारण सभा प्रयोजनको लातग साविजतनक हजने वार्षिक प्रतिवेदनमा लाभाशं घोषणा िर्ा र्वत्तीय र्ववरण 
प्रकाजशि गनजपनेमा नगरेका कारण शेयरधनीले सबै सूचना प्राप्त गने अवस्र्ा छैन । नेपाल राि बैंकले 
ददएको साधारण सभा प्रयोजनार्ि प्रकाजशि गने परानजसार बीमाङ्कीय खचि रू.२ अबि २१ करोड व्यवस्र्ा 
गने र गि वषि र्वशेष जगेडा कोषबाट सज चि मजनाफामा सारेको रू.१ अबि १९ करोड पजनः जगेडा 
कोषमा र्फिाि लैजान तनदेशन ददएको तर्यो। उक्त रकम समायोजन गदाि सज चि मजनाफा रू.३० करोड 
ऋणात्मक हजन्छ। यस्िो अवस्र्ामासमेि यस वषि १२ प्रतिशिले हजने लाभांश रू.१ अबि ८० करोड 
साधारण सभाबाट पाररि भएको छ। बैङ्क सविसाधारण लगानीकिाि र सरोकारवालालाई यर्ार्ि सूचना 
प्रवाह गरेको देजखएन। 

177. शाखा र्हसाब तमलान - बैङ्कको एक शाखाले अको शाखाबाट सोधभनाि गने गरी रकम भ जक्तानी गरेकोमा 
भ जक्तानीको र्ववरण सम्बजन्धि शाखामा नपठाएकोले अन्िर कायािलय र्हसाबमा फरक परेको देजखन्छ। 
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यस वषिको अन्त्यसम्म अन्िर कायािलय र्हसाबमा रू.१ अबि ७८ करोड ९१ लाख र्हसाब तभडान गनि 
बााँकी रहेको छ। उक्त फरक र्हसाब समयमा नै तभडान गरी फरफारख गनजिपदिछ। 

178. गैर-बैर्ङ्कग सम्पजत्त - बैङ्कको र्हसाबमा र्वगि वषिका देजखका 36 बैर्ङ्कग सम्पजत्तको रू.१० करोड ३१ 
लाख रहेको छ। सो सम्पजत्तमध्ये २ मा जग्गाको र्ववाद अदालिमा र्वचारातधन रहेको अवस्र्ामा बैङ्कको 
नाममा हालसार्वक गरेको हजाँदा बैङ्कले समयमा स्वातमत्व यर्कन गरी सम्पजत्त सजरजक्षि गनजिपने 
देजखन्छ।बैङ्कले गैर-बैर्ङ्कग सम्पजत्त २०६२।६३ भन्दा अजघ देजख तबक्री गनि सकेको छैन। 

179. आन्िररक तनयन्रण -  आन्िररक लेखापरीक्षण तबभागले २०७६।७७ मा ६० शाखा र प्रमजख 
कायिलयको ५ तबभागको मार लेखापरीक्षण गरेको छ। लेखापरीक्षण भएका शाखामध्ये पतन सबैको पजरा 
आय वषिको लेखापरीक्षण नगरी १८ शाखाको २०७६ असोजसम्मको, ९ शाखाको २०७६ पजषसम्मको 
र ८ शाखाको २०७६ चैरसम्मको मार लेखापरीक्षण भएको छ। आन्िररक लेखापरीक्षण तबभागले 
बैङ्कको २०७६।७७ को चौर्ो चौमातसकको अन्िररम र्वत्तीय प्रतिबेदनमा नेपाल राि बैङ्कको पररपर र 
तनदेजशकाको आधारमा आउने तभन्निाहरूको बारेमा तसफाररस गरेको छैन।कोतभड-१९ को कारणले 
ऋणीहरूको अर्वजच्छन्न सञ्चालनको लेखाजोखा िर्ा असरको मूलयाङ्कन गरेको छैन। त्यस्िै, बैङ्कले 
आफ्नो कमिचारीको संचय कोष, उपदानलगायि अन्य अवकाश भ जक्तानीहरू नेपाल बैङ्क तलतमटेड कमिचारी 
अवकाश कोष ब्यवस्र्ापन ट्रिमा स्र्ानान्िरण गरेको छ। उक्त ट्रि स्वीकृि अवकाश कोष भएपतन 
२०७३।७४ देजख लेखापरीक्षण नभएकोले स्वीकृति रद्द हजनसक्ने जोजखम रहेको छ। आय वषि 
२०७६।७७ मा बैङ्कले आय करमा दाबी गरेको रू.४२ करोड १२ लाख ४२ हजार तमलान नगरेमा 
बैङ्कलाई भर्वष्यमा आयकर दार्यत्व बढ्ने देजखन्छ। यस्िो अवस्र्ामा सजधार गरी आन्िररक तनयन्रण 
प्रणाली सजदृढ बनाउनजपदिछ। 

नागररक लगानी कोष  
तनजामिी कमिचारी, जशक्षक, सैतनक, प्रहरी र अन्य संस्र्ाका कमिचारीको लातग अवकाश कोष, उपदान 

कोष, कमिचारी बचि वरृ्ि कोष, लगानीकिाि र्हसाब योजना लगायिका कायिक्रमहरू सञ्चालन गनि नागररक 
लगानी कोष ऐन, २०४७ अन्िगिि कोषको स्र्ापना भएको हो। कोषको पोखरा र र्वराटनगरमा शाखा कायािलय 
रहेका छन।् कोषमा नेपाल सरकारको १०, नेपाल राि बैङ्कको १३.३४, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको १०, रार्िय 
बीमा संस्र्ानको ३१.५५, र्वतभन्न बैङ्क िर्ा र्वत्तीय संस्र्ाहरूको १५.११ िर्ा सविसाधारणको २० प्रतिशि शेयर 
स्वातमत्व रहेको छ।  

180. र्वत्तीय जस्र्ति र सञ्चालन नतिजा - कोषको २०७७ असार मसान्िमा शेयर पजाँजी रू.१ अबि ७७ करोड 
६६ लाख ६७ हजार, जगेडा िर्ा सजञ्चि मजनाफा रू.२ अबि २८ करोड १३ लाख ३१ हजार र 
दार्यत्व रू.७ अबि ५१ करोड ७९ लाख ४३ हजारसमेि जम्मा पजाँजी िर्ा दार्यत्व रू.११ अबि ५७ 
करोड ५९ लाख ४१ हजार रहेको छ। जस्र्र सम्पजत्त रू.१ अबि ८२ करोड ९४ लाख १३ हजार, 
लगानी रू.३ अबि ७१ करोड ३९ लाख ४ हजार र अन्य सम्पजत्त रू.६ अबि ३ करोड २६ लाख २४ 
हजारसमेि सम्पजत्त रू.११ अबि ५७ करोड ५९ लाख ४१ हजार रहेको छ । कोषको खजद नाफा गि 
वषि रू.४६ करोड २२ लाख ८४ हजार रहेकोमा यस वषि रू.६१ करोड ९६ लाख ७१ हजार रहेको 
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छ। उजललजखि रकममा कोषले सञ्चालन गरेका र्वतभन्न ११ स्कीमहरूको रू.१ खबि ६९ अबि १३ 
करोड ३७ लाख ६७ हजार सम्पजत्त िर्ा दार्यत्व समावेश भएको छैन।  

181. प्रतिफल दर - नागररक लगानी कोष ऐन, २०४७ को दफा १९(४) िर्ा कोषअन्िगििका तबतभन्न 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 सतमकरण कोष छजट्याइ बााँकी रकम समानजपातिक 
रूपमा तबिरण गनजिपदिछ। कोषअन्िगििका तबतभन्न कोष र अन्य स्कीमले योगदानकिािहरूलाई प्रतिफल 
प्रदान गदाि सञ्चालक सतमतिले िोके बमोजजम ६.५ देजख ७.५ प्रतिशि ब्याज प्रदान गने गरेको िर्ा 
उक्त ब्याज पिाि बााँकी रहने रकम जगेडा कोषमा ट्रान्सफर गरेको छ। योगदान बापि समानजपातिक 
रूपमा प्रतिफल र्विरण हनजपदिछ। 

182. अन्िर स्कीम र्हसाब - कोषको अन्िर स्कीम कारोवार तभडान नहजाँदा तिनजिपने रू.६ अबि १५ करोड ७१ 
लाख िर्ा तलनजपने रू.१ अबि ६४ करोड ६२ लाख रहेकोले खजद तिनजिपने रू.४ अबि ५१ करोड ८ 
लाख फरक रहेको छ। गि वषि उक्त खजद फरक तलनजपने रू.२७ करोड ६४ लाख रहेको तर्यो। 
तनयतमि अन्िर स्कीम र्हसाब तमलान गने गराउने कायिका लातग सम्बजन्धि पदातधकारीलाई जजम्मेवार 
बनाउनज पदिछ।  

183. बैङ्क र्हसाब तमलान - लेखा मौज्दाि अनजसार देजखने बैङ्क मौज्दाि र बैङ्क मौज्दाि प्रमाणपर/स्टेट्मेन्टबाट 
देजखने फरकको सम्बन्धमा तनयतमि तभडान गरेको छैन । र्हसाब तमलान सम्बन्धी केही व्यहोरा 
तनम्नानजसार छन:् 

183.1 केन्द्रीय कोषिफि  यो वषि र्वतभन्न १४ बैङ्कका ४१ बैङ्क खािामा कोषको लेखा अनजसार मौज्दाि रू.१ 
अबि ५९ करोड १९ लाख देजखए िापतन बैङ्क र्ववरणमा रू.१ अबि ४० करोड ८ लाख रहेको देजखन्छ। 
सो फरक सम्बन्धमा बैङ्क मौज्दाि र्हसाब तभडान गरेको पाइएन।  

183.2 कोषको केन्द्रिफि को र्हसाबमा २९ बैङ्क खािाहमा रू.२ अबि ४४ करोड ८१ लाख मौज्दाि रहेकोमा 
१२ बैङ्कमा रू.८५ करोड ६२ लाख ६४ हजार ऋणात्मक मौज्दाि रहेको छ। सो ऋणात्मक मौज्दाि 
समायोजन गरी खजद बैङ्क मौज्दाि रू.१ अबि ५९ करोड १९ लाख र्वत्तीय र्ववरणमा प्रस्िजि गरेको छ।  

183.3 कोषले सञ्चालन गरेका र्वतभन्न योजनािफि को र्वत्तीय र्ववरणमा १४४ बैङ्क खािामा रू.१५ अबि ४६ 
करोड ११ लाख मौज्दाि रहेकोमा ४२ बैङ्क खािामा रू.११ अबि ९३ करोड ४४ लाख ऋणात्मक 
मौज्दाि रहेको र सो ऋणात्मक मौज्दाि समायोजन गरी खजद मौज्दाि रू.३ अबि ५२ करोड ६६ लाख 
योजनािफि का र्वत्तीय र्ववरणमा प्रस्िजि गरेको छ।  

यसरी बैङ्क र्हसाब तमलान यर्कन नगरी समायोजन मार गरेर र्वत्तीय र्ववरण प्रस्िजि गने गराउने 
कायिका लातग सम्बजन्धि पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनज पदिछ।  

184. लगानी - कोषले लगानी नीति िर्ा आधार ियार नगरी सञ्चालक सतमतिको बैठकको पटके तनणियको 
आधारमा लगानी गरेको छ। कोषको केन्द्रीय र्हसाब र ११ योजनाको २०७६।७७ सम्म रू.१ खबि 
४० अबि ५९ करोड मौज्दाि र सजञ्चि कोष समेिबाट रू.१ खबि ५२ अबि ८७ करोड लगानी गरेको 
छ। उक्त लगानी मध्ये समस्याग्रस्ि घोर्षि भएका र्वत्तीय संस्र्ामा रू.७३ करोड ६४ लाख ऋण 
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लगानी रहेको छ। ऋण लगानी गदाि पररयोजना िर्ा सोको प्रक्षपेण गररएको र्वत्तीय िर्ा अन्य 
सूचकाङ्कहरू अध्ययन िर्ा र्वश्लषेण सम्बजन्धि दक्ष जनशजक्तबाट नहजाँदा पररयोजनाको प्रस्िार्वि अवस्र्ा 
िर्ा कायिन्वयनको चरणमा आएको वास्िर्वक अवस्र्ामा सारभिू फरक पनि गएको देजखन्छ। संस्र्ाको 
लातग अलपकालीन र दीघिकालीन रूपमा अतधकिम प्रतिफल प्राप्त गने र्हसाबले लगानी नीति िजजिमा गरी 
लागू गनजि पने देजखन्छ । 

184.1 नेपाल वायज सेवा तनगमसाँग २०७४।२।२९ मा गरेको ऋण सम्झौिा अनजसार वाइडबतड र्वमानको 
खररद गनि नेपाल सरकारको जमानीमा कोषले कमिचारी बचि वरृ्ि अवकाश योजनाबाट रू.१२ अबिको 
दीघिकालीन ऋण प्रवाह गरेको छ। तनगमले सााँवाको र्कस्िा पतन लामो समयसम्म तिनि नसकेका 
अवस्र्ामा ऋण सम्झौिामा ब्यााँज पजाँजीकरण गने व्यवस्र्ा उललेख नभएको अवस्र्ामा समेि सञ्चालक 
सतमतिको तनणिय बमोजजम ब्याज पजाँजीकरण गरेको छ। व्याज पजाँजीकरण समेि वषािन्िमा रू.१३ अबि 
८१ करोड ७३ लाख सााँवा बााँकी रहेको छ। 

184.2 मातर्ललो िामाकोशी हाइरो पावर कम्पनीमा कोषले कमिचारी बचि वरृ्ि अवकाश योजनाबाट गरेको 
रू.२ अबि ८ करोडको ऋण लगानी िर्ा रू.२१ करोड ९७ लाख ४३ हजारको शेयर लगानीबाट 
कज नै प्रतिफल प्राप्त भएको छैन। कोषले उक्त कम्पनीसाँग यो वषि कजाि र सोको ब्याज रू.१ अबि ९१ 
करोड ८१ लाखसमेि रू.४ अबि ७१ करोड ८१ लाख ऋण लगानी देखाएको छ। कोषले १५ वषिको 
लातग गरेको ऋण सम्झौिाको अवतधमध्ये १० वषि पररयोजना तनमािण कायिमै व्यतिि भै सकेको छ। 
ऋण लगानीको शिािन जसार बााँकी ५ वषितभर उक्त ऋण च जक्ता हजने अवस्र्ा रहेको छैन।  

184.3 कमिचारी बचि वरृ्ि अवकाश योजनाबाट नेपाल वायज सेवा तनगम िर्ा मातर्ललो िामाकोशी हाइरो 
पावर कम्पनीमा गररएको ऋण लगानीको सााँवा रकममा नेपाल सरकारको जमानि रहेिा पतन ब्याज 
रकममा भने जमानि नरहेको, लेखाङ्कन गररएको आम्दानी प्राप्त हजने र्वश्वशिासमेि नरहेको सारै् समान्य 
लेखा तसद्दान्िको र्ववेकी अवधारणाको आधारमा प्राप्त नभएको ब्याज रकम आय लेखाङ्कन गरी आम्दानी 
अनावश्यक रूपमा वरृ्ि हजन नददन ऋण लगानीबाट नगद प्राप्त नभएको ब्याज रकम नेपाल वायज सेवा 
तनगम िर्ा मातर्ललो िामाकोशी हाइरो पावर कम्पनीको क्रमशः रू.१ अबि ८१ करोड ७४ लाख र 
रू.१ अबि ९१ करोड ८१ लाखसमेि रू.३ अबि ७३ करोड ५५ लाखको शि प्रतिशि शंकास्पद 
व्यवस्र्ा गनजिपनेमा क्रमशः रू.३६ करोड ३४ लाख ७१ हजार र रू.१ अबि १३ करोड २४ लाखसमेि 
रू.१ अबि ४९ करोड ५९ लाख मार शंकास्पद व्यवस्र्ा गररएको छ। उक्त कारणले कमिचारी बचि 
वरृ्ि अवकाश योजनाको रू.२ अबि २३ करोड ९६ लाखले कम शंकास्पद व्यवस्र्ा भएको छ।  

185. आन्िररक तनयन्रण प्रणाली - बैङ्क िर्ा अन्िर योजनाहरूको र्हसाब तभडान, पेस्की िर्ा प्राप्त आम्दानीको 
सम्बजन्धि खािामा र्हसाब तमलान, लगानी र लेखा शाखाको र्ववरण तमलान गने जस्िा र्हसाब तभडान 
कायिहरू भएको छैन। कोषको आतर्िक प्रशासन सम्बन्धी र्वतनयमावली, २०६८ को र्वतनयम २१ 
बमोजजम ियार गनजि पने आम्दानी, खचि िर्ा धरौटीको दैतनक, साप्तार्हक, मातसक र्ववरणहरू ियार 
गरेको छैन। समयमै र्वत्तीय र्ववरणहरू ियार हजने गरेको छैन। चौमातसक रूपमा आन्िररक लेखापरीक्षण 
नगरी आतर्िक वषिको अन्त्य पिाि मार गने, कैर्फयिहरू समाधान गनि आवश्यक व्यवस्र्ा गने, 
र्वगिको लेखापरीक्षणमा उठाएको कैर्फयिहरू समाधान भए नभएको पजनरावालोकन गने, बाह्य 
लेखापरीक्षण अगावै आन्िररक लेखापरीक्षण सम्पन्न गने, शाखाकोसमेि आन्िररक लेखापरीक्षण गने आदद 
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कायि भएको छैन। र्वगि वषिहरू देजख जजम्मेवारी सदै आएको आम्दानी रू.१ करोड २ लाख ८४ प्रातप्त 
भएको छैन । सोही शीषिकमा पाउनज पने ब्याज भतन तिनजि पने रू.७४ लाख ७५ हजारसमेि देखाएको 
छ। र्वगि वषिहरू देजखको कोषले तिनजि पने लेखाङ्कन गरेको रू.३५ लाख १४ हजार िर्ा तिनजि पने 
लाभांश रू.७ लाख ४७ हजार हालसम्म राफसाफ भएको छैन। यस, उजललजखि जस्र्तिले आन्िररक 
तनयन्रण प्रणाली प्रभावकारी देजखएन।  

186. सावतधक जीवन बीमा योजना - यस योजना अन्िगिि सहभातगहरूबाट संकलन गररएको, रकम बीमा 
संस्र्ानमा बजझएको िर्ा योजनामा संलग्न नहजने रािसेवकहरूको हकमा योजनाको कोषमै राजखएको 
रकम बीचको र्हसाब तमलान गरेको छैन । उमेर हदको आधारमा वार्षिक संकतलि रकम भन्दा बढी 
रकम बीमा कोषबाट रार्िय बीमा संस्र्ानलाई भ जक्तानी गदाि योगदानकिािहरूको खािाबाट कर्ट्ट गरी 
समायोजन गनजि पनेमा रू.५९ करोड ५१ लाख ३६ हजार र्वत्तीय र्ववरणमा सोझै बीमा कोषबाट 
घटाएको छ।  

187. नेपाल राि बैङ्कसाँगको कारोवार - बचि परमा प्राप्त ब्याज आम्दानी नेपाल लेखामान १८ बमोजजम 
प्रोदभावी आधारमा लेखाङ्कन गनजि पनेमा कोषले गि र्वगि वषि देजखनै नगद आधारमा आम्दानी लेखाङ्कन 
गरेको छ। रार्िय बचि पर र नागररक बचि परको अवतध पजरा िर्ा समाप्त भैसक्दा पतन र्वगि 
वषिहरू देजखनै नेपाल राि बैङ्कसाँग सोधभनाि तलन बााँकी देजखएको रू.१ करोड ५० लाख ४८ हजार 
यर्ावि ्रहेको छ।  

188. िथ्याङ्क माईग्रसेन - संस्र्ाले यो वषि व्यवसार्यक सफ्टवेयर र्वकास गरी कायािन्वयनमा लयाएको छ। 
उक्त सफ्टवेयर प्रयोगमा लयाउाँदा उपदान कोष योजनािफि को र्हसाबमा आएको फरक के्रतडट रू.९ 
करोड ९७ लाख ६२ हजार माईग्रसेन फरक उललेख गरी र्वत्तीय र्ववरणमा देखाएको छ। रजर्टपूणि 
िथ्याङ्कको लातग सम्बजन्धि पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनज पदिछ।  

189. संस्र्ागि सजशासन - संस्र्ागि सजशासन प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयन गनि सञ्चालकहरूले पालना गनजि 
पने आचार संर्हिा ियार गरी लागू गरेको देजखदैन। यसै गरी संस्र्ाले र्वतभन्न कम्पनीमा प्रतितनतध 
तनयजक्त गरी पठाउने सञ्चालकहरूको अतधकार तनणिय गने र्वषय बस्िजको सीमा िर्ा काम कििव्य िोकेको 
छैन।  

तमलेतनयम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल  र्वकास सतमति 
नेपाल सरकार, अर्ि मन्रालय र संयजक्त राज्य अमेररकाको तमलेतनयम च्यालेन्ज कपोरेसन (एमसीसी) 

बीच २०७४।५।२९ (१४ सेटटम्बर २०१७) मा भएको सम्झौिा कायािन्वयन गनि र्वकास सतमति ऐन, २०१३ 
को दफा ३ बमोजजम तमलेतनयम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल र्वकास सतमति (गठन) आदेश, २०७४ बमोजजम 
सतमति गठन भएको छ । उक्त सम्झौिाबमोजजम अमेररकी सरकारले अनजदान स्वरूप अमेररकी डलर ५०० 
तमतलयन उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारको िफि बाट अमेररकी डलर १३० तमतलयन खचि गने व्यवस्र्ा छ। 
उक्त रकमबाट कररब ३०० र्कलोतमटर र्वद्यजि प्रसारण लाइन (४०० के.भी.ए. क्षमिा) र सबस्टेसन तनमािण 
िर्ा ३०५ र्कलोतमटर सडकको ममिि सम्भार िर्ा स्िरोन्नति गने कायिमा खचि गने उललेख छ। कररब ५० 
लाख घरधजरी लाभाजन्वि हजने अनजमान भएको यस आयोजनालाई नेपाल सरकारले रार्िय गौरवको आयोजनाको 
घोषणा गरी कायािन्वयन गरररहेको छ।  
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190. र्वत्तीय व्यवस्र्ा र खचि - सम्झौिाबमोजजम कायािन्वयन पूविको खचि (सीडीएफ) को लातग एमसीसीिफि को 
अमेररकी डलर 40.5 तमतलयन र नेपाल सरकारिफि को अमेररकी डलर ४० तमतलयन तनम्नको कायिमा 
खचि हजने उललेख भएकोमा हालसम्मको खचिको अवस्र्ा देहायबमोजजम रहेको छ: 

(अमेररकी डलर हजारमा) 

क्र 
स 

खचि शीषिक 

र्वत्तीय योजना (बहजवषीय)   
हालसम्मको कम्टयाक्ट 
र्वकास (सीडीएफ) खचि   कम्टयाक्ट र्वकास 

(सीडीएफ) 
कायिक्रम र्वत्तीय 
(ईआईएफ_ 

कज ल 

नेपाल 
सरकार 

एमसीसी 
नेपाल 
सरकार 

एमसीसी 
नेपाल 
सरकार 

एमसीसी 
नेपाल 
सरकार 

एमसीसी 

१ र्वद्यजि प्रशारण लाइन 
पररयोजना 40,000 22,349 80,900 375,884 120,900 398,233 4,424 5,851 

२ सडक ममिि िर्ा सम्भार 
पररयोजना - 6,152 2,100 46,133 2,100 52,285 430 1 

३ अनजगमन र मूलयाङ्कन 
- 198 - 9,294 - 9,492 - - 

४ कायिक्रम व्यवस्र्ापन र 
प्रशासन 

- 11,801 7,000 28,189 7,000 39,990 3,089 3,571 

जम्मा 40,000 40,500 90,000 4५9,500 130,000 500,000 ७,९४३ ९,४२३ 

 सीडीएफिफि  हालसम्म एमसीसी स्रोिको खचि अमेररकी डलर ९.42 तमतलयन (सम्झौिा 
रकमको 23.30 प्रतिशि) र नेपाल सरकारको समेि अमेररकी डलर 7.94 तमतलयन (19.85 
प्रतिशि) खचि भएको देजखन्छ । सम्झौिाबमोजजम नेपाल सरकारले व्यहोने सीडीएफिफि को रकमका 
र्वद्यजि प्रसारण लाइन पररयोजनामा मार खचि गनजिपनेमा सम्झौिाको पूविशििहरू पूरा नगरेको जनाई 
एमसीसीको बजेट रोक्का गरेको भनी अर्ि मन्रालयबाट पटक पटक रकमान्िर गरी नेपाल सरकारिफि  
सडक ममिि िर्ा सम्भार पररयोजना िर्ा कायिक्रम व्यवस्र्ापन र प्रशासतनक खचिमा हालसम्म अमेररकी 
डलर ३=५२ तमतलयन (रू.41 करोड 64 लाख 63 हजार) खचि गरेको छ । यसरी एमसीसी 
स्रोििफि को रकम प्राप्त नभएको अवस्र्ामा नेपाल सरकारको स्रोिवाट सम्झौिामा उललेख नभएका 
कायिमा समेि खचि गरेको तनयमसम्मि र औजचत्यपूणि देजखएन ।   

191. सम्झौिाका शिि - तमलेतनयम च्यालेञ्ज कम्टयाक्ट (सम्झौिा) को धारा ७ मा यो सम्झौिा लागू हजनका 
लातग पूविशििको रूपमा पक्षहरूद्वारा कायिक्रम कायािन्वयन सम्झौिामा हस्िाक्षर गरेको हजनजपने व्यवस्र्ा 
रहेको छ। यस सम्झौिा लागू भए पिाि ्सम्झौिामा उललेख भएका व्यहोरा र नेपालको रार्िय कानजन 
बाजझएमा यो सम्झौिा लागू हजने यस सम्झौिाको दफा 7.1 मा उललेख छ । कानजन िर्ा न्याय 
मन्रालयको रायअनजसार सम्झौिाको दफा ७.२ मा भएको व्यवस्र्ाबमोजजम यो सम्झौिाको संसदीय 
अनजमोदन गनजिपने उललेख छ । सम्झौिाका पूविशििहरू पूरा नभएको कारण जनाई एमसीसीले पूवि ियारी 
कामको लातग तनकासा रोकेको छ । कम्टयाक्ट डेभलपमेन्ट फण्ड (सीडीएफ) िफि  बजेट र्वतनयोजन 
गरी एमसीसी र्वकास सतमतिको कायािलय स्र्ापना गरी पररयोजनासम्बन्धी प्रारजम्भक कायिमा यस वषि 
खचि भएको रू.१ अबि २४ करोड १४ लाख ६६ हजारसमेि हालसम्म नेपाल सरकारको स्रोिबाट 
रू.९५ करोड ७६ लाख ९४ हजार र एमसीएको स्रोिबाट रू.१ अबि ३५ करोड २९ लाख १८ 
हजारसमेि रू.२ अबि ३१ करोड ६ लाख खचि भएको छ । सम्झौिाका शििहरू पूरा गरी खचि 
गनजिपदिछ।  
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192. लागि वरृ्ि - एमसीसी कायिक्रमको खररद कायिर्वतधमा परामशि सेवाको दायरा र सेवाको समयावतध 
सजतनजिि गनि नसर्कने सेवाहरू समय-आधाररि सम्झौिाबाट खररद गनि उपयजक्त हजने उललेख छ। सारै् 
समय तनधािररि सम्झौिाहरूमा सन्िोषजनक ढङ्गले प्रगति भइरहेको सजतनजिि गनिका लातग प्रभावकारी 
अनजगमन र व्यवस्र्ापन गनजिपने समेि उललेख छ। कायािलयले र्वद्यजि प्रशारण आयोजनाको ियारी िर्ा 
प्रार्वतधक सजपररवेक्षण र खररद एजेण्टको परामशि सेवाको लातग समयमा आधाररि रहेर अमेररकी डलर 
१६.085 तमतलयनमा सम्झौिा गरेको छ। पररयोजनाको ईआईएफ कायािन्वयनका ५ वषिको अवतध 
लजम्बाँदै जााँदा उक्त परामशिदािाले िोर्कएको समयमा कायि सम्पन्न गनि नसक्ने अवस्र्ा छ। यसरी 
कायािन्वयनका पूविशिि पूरा नहजाँदै परामशिदािा छनौट गरेका कारण र्प दार्यत्व पने देजखन्छ। समय 
र्प गदाि लेखापरीक्षणको अवतधसम्म अमेररकी डलर २६ लाख १६ हजार लागि वरृ्ि भएको देजखएको 
छ।िोर्कएको समयमा नै काम सम्पन्न नहजाँदा लागि वरृ्ि नहजने गरी काम गरेको आधारमा मार 
परामशिदािालाई भ जक्तानी गने व्यवस्र्ा गनजिपदिछ। 

193. परामशि खचिको औजचत्य - साविजतनक खररद ऐन, 2063 को दफा २९ मा सम्बजन्धि साविजतनक 
तनकायमा उपलब्ध जनशजक्तबाट कज नै काम हजन नसक्ने भएमा वा दािपृक्षसाँग भएको सम्झौिा बमोजजम 
वैदेजशक सहायिा स्रोिबाट व्यहोररने गरी परामशिदािाबाट सेवा प्राप्त गनजिपने भएमा साविजतनक तनकायले 
कज नै व्यजक्त, फमि, संस्र्ा वा कम्पनीबाट परामशि सेवा खररद गनि सक्ने उललेख छ। यस कायािलयमा 
प्रमजख र्वत्त व्यवस्र्ापन र्वशेषज्ञ १ जना, र्वत्त व्यवस्र्ापन र्वशेषज्ञ २ जना र आन्िररक तनयन्रण र्वशेषज्ञ 
१ जनाको दरबन्दी रहेको देजखन्छ। उपलब्ध यही जनशजक्तवाट हालको प्रारजम्भक चरणको आतर्िक 
कारोबारको लेखा राख्न र भ जक्तानीको तसफाररस गनि िर्ा भ जक्तानी ददन सर्कने भए िापतन र्वत्तीय 
कारोबारको चेक जााँच गनिका लातग र्वत्तीय एजेण्टको रूपमा परामशिदािा तनयजजक्त गरी एक परामशि 
दािासाँग अमेररकी डलर 5.05 तमतलयन भ जक्तानी गने गरी सम्झौिा गरेको र यो वषि अमेररकी डलर 
६ लाख ६० हजार (रू.7 करोड 8२ लाख) समेि हालसम्म अमेररकी डलर 1.8३ तमतलयन (रू.20 
करोड 8३ लाख) खचि गरेको देजखन्छ । खचिमा तमिव्यर्यिा कायम गनि प्रयास गनजिपदिछ । 

बीमा सतमति 
र्वकतसि स्वास्थ्य 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 बीमा 
सतमतिको स्र्ापना भएको हो। हाल सतमतिले बीमा क्षेरमा तनयमनकारी भतूमका तनवािह गदै आएको छ।  

194. र्वत्तीय जस्र्ति र स चालन नतिजा - यस वषिको सज चि कोष रू.४ अबि ६२ करोड १३ लाख, चालज 
दार्यत्व िर्ा व्यवस्र्ा रू.४ अबि ६८ करोड २४ लाख, खजद जस्र्र सम्पजत्त रू.५६ करोड ३ लाख, 
लगानी रू.२ अबि ६४ करोड ८४ लाख, चालज सम्पजत्त रू.१ अबि ८७ करोड २ लाख रहेको छ। 
आयकर पतछको स चालन नाफा गि वषि रू.१ अबि ३ करोड ८२ लाख रहेकोमा यस वषि रू.१ अबि 
९ करोड ९५ लाख रहेको छ। सतमतिको सज चि रकम वरृ्ि हजाँदै गएकोले नेपाल सरकारको सज चि 
कोषमा दाजखला गनजिपने व्यहोरा गि र्वगि वषि देजख औलंयाएकोमा यस वषि रू.१ अबि दाजखला गरेको 
छ। कानजनी व्यवस्र्ा तमलाई बााँकी रकम सज चि कोषमा दाजखला गनजिपदिछ।  
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195. अनजगमन, सजपररवेक्षण िर्ा तनदेशन - बीमा ऐन, २०४९ को दफा ३९ मा सतमतिले बीमा लेख तलनेको 
र्हिको लातग वा अन्य कज नै मनातसब कारणले आवश्यकिा अनजसार सोधपजछ वा जााँचबजझ गनि सक्ने र 
बीमा तनयमावली, २०४९ को दफा ३८ मा सतमतिले बीमकले गने बीमा व्यवसायका सम्बन्धमा 
तनरीक्षण गरी समय समयमा आवश्यक तनदेशन ददन सक्ने उललेख छ। यो वषि बीमा सतमतिबाट ४ 
जीवन बीमा र ५ तनजीवन बीमा समेि ९ बीमा कम्पनीको तनरीक्षण भएको देजखयो। तनयम ३२(३) 
मा सभेयर तनयजक्त गरेको १५ ददनतभर सभे प्रतिवेदन पेस गनजिपने र सभे प्रतिवेदन पेश गरेको ३५ 
ददनतभर दाबी भ जक्तानी गनजिपने व्यवस्र्ा भएकोमा १८१ ददनसम्म र्ढला सभे प्रतिवेदन पेश भएको र 
१०२ ददनसम्म र्ढला गरी बीमा दावी भ जक्तानी गरेको देजखन्छ। दाबी भ जक्तानीको सहजिाको लातग 
समयमै प्रतिवेदन पेस हजने गरी सभेयर तनयजक्ती गनजिपनेमा एउटै सभेयरबाट १४५ सभे प्रतिवेदन बजझाउन 
बााँकी रहेको जस्िा र्ढला सजस्िी रहेको छ। रार्िय बीमा संस्र्ानले २०६९।७० र रार्िय बीमा कम्पानी 
तलतमटेडले २०७१।७२ देजख लेखापरीक्षण नगराएकोमा कज नै कारवाही गरेको छैन। अनजगमन िर्ा 
सजपररवेक्षण कायि प्रभावकारी बनाउनजपदिछ।  

196. बाली िर्ा पशजपन्छी कोष - बाली िर्ा पशजपन्छी बीमागरी कृर्ष क्षेरलाई र्वस्िार एवं प्रवििन गने, 
कृषकहरूको काबज भन्दा बार्हरको पररजस्र्तिबाट हजन सक्ने सम्भार्वि जोजखम न्यूनीकरण गरी 
कृषकहरूलाई व्यवसार्यक खेिीिफि  आकर्षिि गनि सहयोग गने, कृर्ष क्षेरमा तनजी िर्ा सहकारी क्षेरको 
लगानी आकर्षिि िर्ा लगानीलाई प्रोत्साहन र कृर्ष उत्पादन वरृ्ि गरी आयाि प्रतिस्र्ापन गने उदे्दश्य 
अनजसार यो कोष स्र्ापना भएको देजखन्छ। कोषमा गि वषिको मौज्दाि र नेपाल सरकारबाट प्राप्त 
अनजदान समेि रू.६३ करोड ३० लाख ९० हजार आय र रू.५४ करोड १६ लाख ३५ हजार व्यय 
भई रू.९ करोड १४ लाख ५५ हजार बचि रहेको छ। उक्त कोषलाई र्वत्तीय र्ववरणमा समावेश 
नगरेको र लेखापरीक्षण नगरेको व्यहोरा गि र्वगि वषि देजख औलंयाउदै आएकोमा जस्र्ति यर्ावि ्छ। 

बाली िर्ा पशजपन्छी बीमा तनदेशन, २०६९ को पररच्छेद ३ (११) मा बीमकले बाली िर्ा 
पशजपन्छी बीमा दाबी गरेमा छानतबन गरी ३० ददनतभर दावी भ जक्तानी ददलाउने व्यवस्र्ा गनजि पने उललेख 
छ। यो वषि र्वतभन्न २० बीमा कम्पनीबाट रू.६२ करोड २० लाख ३६ हजार दावी भ जक्तानी गरेको 
देजखन्छ। तनदेशनको पररच्छेद ६ (१८) मा बीमकले बाली िर्ा पशजपंक्षी बीमालेख बमोजजमको दार्यत्व 
भ जक्तानी गरेको सम्बन्धमा सतमतिले आफै वा कज नै र्वशेषज्ञमाफि ि अनजगमन गने र अनजगमन गदाि बीमकले 
बीतमिलाई हानीनोक्सानी हजने गरी दाबी भ जक्तानी गरेको पाईएमा त्यस्िो बीमकलाई सतमतिले आबश्यक 
कारबाही गनि सक्ने व्यहोरा उललेख छ। तनदेजशकामा यसरी उललेख भएिापतन यस सम्वन्धमा अनजगमन 
प्रतिवेदन ियार गरेको देजखएन। अनजगमन िर्ा आन्िररक तनयन्रण प्रभावकारी बनाउन र लेखापरीक्षण 
गराउन सम्बजन्धि पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनजपदिछ।  

नेपाल तधिोपर बोडि 
पजाँजी बजारको र्वकास गरी तधिोपरमा लगानी गने, लगानीकिािहरूको र्हि संरक्षण गनिका लातग 

तधिोपरको तनष्काशन खररद, तबक्री, र्विरण िर्ा र्वतनमयलाई व्यवजस्र्ि बनाई तधिोपर बजार र तधिोपर 
व्यवसायमा संलग्न व्यजक्तको कामकारबाहीलाई तनयतमि िर्ा व्यवजस्र्ि गनिको लातग २०५९ मा बोडिको स्र्ापना 
भएको हो।  
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197. र्वत्तीय जस्र्ति र सञ्चालन नतिजा - यस वषिको कोष िर्ा जगेडा रू.१ अबि २७ करोड ३१ लाख १५ 
हजार, चालज दार्यत्व िर्ा व्यवस्र्ा रू.४ करोड ८३ हजार, खजद जस्र्र सम्पजत्त रू.२ करोड २५ लाख 
४९ हजार, लगानी रू.२ करोड ७२ लाख ८५ हजार, चालज सम्पजत्त रू.१ अबि २५ करोड ६६ लाख 
७१ हजार रहेको छ। सञ्चालन नाफा गि वषि रू.२५ करोड ३० लाख २१ हजार रहेकोमा यस वषि 
रू.२३ करोड ८२ लाख ३८ हजार रहेको छ।  

198. आन्िररक तनयन्रण व्यवस्र्ा - भौतिक परीक्षण प्रतिवेदन अनजसार रू.१० लाख ३८ हजारको काम 
नलाग्ने र रू.३ लाख ३३ हजारको नभेर्टएका जस्र्र सम्पजत्त अपलेखन गरेको छैन। बोडिले पचास 
वषिको लातग २०६६ कातििकमा नेपाल सरकारको नाममा रहेको सािदोबाटो जस्र्ि ३-१०-२-१ रोपनी 
तलजमा तलएको जग्गाको उपयोग गनि सकेको छैन। बोडिमा र्वद्यमान प्रशासतनक संरचनाअन्िगिि सम्पन्न 
गनजपने कायिहरूसमेिका लातग २२ सतमति गठन गरेको छ। सतमतिका कायि सम्पादनमा सरलिा र 
तमिव्ययीिा नहजाँनाका सारै् व्यवहाररकसमेि देजखएन। िम ऐन, २०७४ को दफा १०० (१) बमोजजम 
िम अतडट भएको छैन र दफा (५३) बमोजजम उपदान सम्बन्धी व्यवस्र्ासमेि पालना भएको छैन। 
आयकर र्ववरण समयमा पेश नगरेको कारणले २०७५।७६ मा रू.१४ लाख १५ हजार ब्याज िर्ा 
जररवाना तिरेको छ। सारै् २०७६।७७ को कर र्ववरण पतन २०७७ चैर मसान्िसम्म पेश भएका 
छैन। बोडिको आन्िररक तनयन्रण व्यवस्र्ामा सजधार गनजिपदिछ। 

199. अनजगमन, सजपररवेक्षण र कायािन्वयन - तधिोपरसम्बन्धी ऐन, २०६३ को पररच्छेद ८ अनजसार तधिोपर 
बजार, तधिोपर व्यवसायी िर्ा दलालहरूको कायि उपर बोडिले तनयतमि रूपमा प्रभावकारी ढङ्गबाट 
तनयमन, अनजगमन, तनरीक्षण िर्ा जााँचबजझ गनजिपने व्यवस्र्ा छ। ित्सम्बन्धी केही व्यहोरा तनम्नानजसार 
छन:् 

199.1 मचेट बैङ्क, संस्र्ागि र्वत्त िर्ा सामूर्हक लगानी कोष िर्ा तधिोपर बजारको सेवा शजलक, र्ववरण, 
प्रतिवेदनहरू समयमा प्राप्त नगरेको िर्ा प्रभावकारी तनयमन र अनजगमन नभएको अवस्र्ा छ। सारै् 
तधिोपर बजारमा आन्िररक सूचना च जहाएर शेयर कारोबार गने कायि तनयन्रण गनि बोडिले तभरी कारोबार 
तनषधे सम्बन्धी तनयमावली, २०७६ को मस्यौदा २०७६।६।१२ मा स्वीकृतिको लातग नेपाल सरकार, 
अर्ि मन्रालयमा पेश गरेको भएिा पतन सो तनयमावली स्वीकृि भएको छैन। 

199.2 वस्िज र्वतनयम बजार सम्बन्धी तनयमावली, २०७४ को तनयम ५ अनजसार २०७६ असारदेजख पूवि 
स्वीकृतिका लातग ६ तनवेदकको २०७७ चैर मसान्िसम्म पतन पूवि स्वीकृि भएको छैन।  

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज तलतमटेड  

सेक्यूररटी खररद तबक्री केन्द्र तलतमटेडको नाममा ित्कातलन कम्पनी ऐन, २०२१ अन्िगिि २०३३ मा 
स्र्ापना भएकोमा २०५० मा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज तलतमटेड (नेटसे) को रूपमा नाम पररवििन गरी कम्पनीले 
नेपालमा संगदठि दोस्रो बजारको रूपमा २०५०।९।२९ देजख कायि गदै आएको छ। नेटसे तधिोपरसम्बन्धी 
ऐन, २०६३ अन्िगिि नेपाल तधिोपर बोडिबाट इजाजि प्राप्त एक मार स्टक एक्सचेन्ज हो। संस्र्ाको कज ल 
च जक्ता पजाँजी रू.५० करोडमध्ये नेपाल सरकारको ५८.६६, नेपाल राि बैङ्कको १४.६०, कमिचारी संचयकोषको 
१०, रार्िय बाजणज्य बैङ्कको ६.१४ िर्ा अन्यको १०.६ प्रतिशि स्वातमत्व रहेको छ। यस स्टक एक्सचेन्जका 
सदस्यिा प्राप्त ५० सदस्य दलाल कम्पनीमाफि ि तधिोपरको कारोवार हजाँदै आइरहेको छ। नेटसेमा २०७६।७७ 
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सम्म २१२ पजब्लक कम्पनीहरू सूचीकृि छन।् यसको मजख्य कायािलय, काठमाडौंमा रहेको छ। एक्सचेन्ज 
तलतमटेडमा ४३ कमिचारी कायिरि छन।्  

200. र्वत्तीय जस्र्ति र सञ्चालन नतिजा - २०७७ असार मसान्िमा शेयर पजाँजी रू.५० करोड, जगेडा कोष 
िर्ा सजञ्चि नाफा रू.२ अबि ९२ करोड ६४ लाख र दार्यत्व रू.१ अबि २१ करोड ३४ लाख रहेको 
देजखन्छ। जस्र्र सम्पजत्त रू.१८ करोड १२ लाख, अदृश्य सम्पजत्त रू.१३ करोड २८ लाख,  लगानी 
रू.२ अबि ८६ करोड ४१ लाख, चालज सम्पजत्त रू.१ अबि ३९ करोड १ लाख र अन्य सम्पजत्त रू.७ 
करोड १६ लाख समेि सम्पजत्त रू.४ अबि ६३ करोड ९८ लाख रहेको देजखन्छ । यो वषि जम्मा 
आम्दानी रू.७६ करोड ६३ लाख िर्ा संचालन खचि रू.२६ करोड ७ लाख रहेको छ । गि वषि 
नाफा रू.३१ करोड ८९ लाख रहेकोमा यो वषि रू.३४ करोड पजगेको छ ।  

201. सेवा प्रवाह -  पजाँजी बजारमा आदेश संख्या, कारोबार संख्या, कारोबार पररमाणमा वरृ्ि भई जम्मा 
पजाँजीकरण रू. २७ खबि ७५ अबि पजगेको छ। सो रकम देशको कज ल गाहिस्थ्य उत्पादनको कररब ८० 
प्रतिशि हजन आउछ। सेवा प्रवाहमा देजखएको व्यहोरा देहाय बमोजजमका छन:् 

201.1 कोतभड-१९ भन्दा अगातड दैतनक कज ल कारोबारमध्ये १५५ देजख २०५ सम्म अनलाईन कारोबार हजने 
गरेकोमा कोतभड-१९ को कारण अनलाईनबाट हजने कारोबारमा वरृ्ि भई दैतनक ८५५ भन्दा बढी 
कारोबार गने गरेको र अनलाईन सजतबधा तलने लगानी किािको संख्या १ लाखभन्दा बढी पजगेको देजखन्छ। 
नेटसेको अनलाइन कारोबार प्रणालीसाँग जतडि सदस्य दलालले सञ्चालन गने व्यापार व्यवस्र्ापन प्रणालीमा 
समस्या आई २०७७ भदौ १४, २५ र  २८ मा क्रमशः २ घण्टा, २ घण्टा ४५ तमनेट र ३ घण्टा 
बन्द भयो। तबगिका समस्या खास गरी सदस्य दलालले सञ्चालन गने व्यापार व्यवस्र्ापन प्रणालीसाँग 
सम्बजन्धि हजने गरेकोमा हाल सूचना व्यवस्र्ापन प्रणाली पटक पटक बन्द हजने र सभिर डाउन हजने जस्िा 
गम्भीर प्रकृतिका समस्याहरू छन।् नेपालको पजाँजी बजारलाई सबल र सजरजक्षि बनाउन सदस्य दलाल, 
मानब संसाधन र कारोबार प्रणालीको क्षमिा अतभवरृ्ि गनजिपदिछ। 

201.2 पजाँजी बजारलाई सबल र सजरजक्षि बनाउन दलालले सञ्चालन गने प्रणाली, नेटसेको अनलाइन कारोबार 
प्रणाली र सीडीएसको प्रणाली र त्यसको सञ्चालनमा समन्वय हजनज अतनबायि हजने हजाँदा सबै पक्षलाई समेट्ने 
गरी एकीकृि रूपमा प्रणालीको परीक्षण तनयतमि गराउनज उपयजक्त देजखन्छ। आन्िररक लेखा परीक्षकको 
कायि क्षरेमा नेटसेको अनलाइन कारोबार प्रणालीको समीक्षा नभएकोले सो समाबेश हजन जरुरी छ। 
दजक्षण एजशयाका र्वतभन्न मजलजकमा पजाँजी बजार िर्ा त्यसको ब्यबस्र्ापनमा देजखएका असल अभ्यासलाई 
अबलम्बन गरी पजाँजी बजारको र्वकास िर्ा व्यवस्र्ापका सारै् कानजनी व्यवस्र्ामा समय सापक्ष सजधार 
लयाउनजपदिछ। 

अनजगमन िर्ा बेरुज ू

• अनजगमन – गि र्वगि वषिको प्रतिवेदनमा प्रार्वतधक सहायिाको लेखापरीक्षण नगराएको, समयमा ऋण िर्ा 
अनजदान शोधभनाि नतलएको, ऐन र्वपरीि रकमान्िर गरेको, सजञ्चि कोषको ढााँचाअनजसार र्ववरण नबनाएको, 
सजञ्चि कोषको फरक रकमको र्हसाब तमलान नगरेकोले यर्ार्ि र्हसाब नदेखाएको, भन्सारिफि  दरबन्दी फरक 
पारी घटी असजली गरेको व्यहोराबाट राजस्व असजलीमा कमी भएको, आन्िररक राजस्विफि  सम्भाव्य सबै 
करदािालाई करको दायरामा लयाउन नसकेको, कानजनले िोकेको भन्दा घटी राजस्व असजल गरेको, नपाउने 



अर्ि मन्रालय 

 143    महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ 

के्रतडट तलएको, समानजपातिक कट्टी नगरेको कारण मूलय अतभवरृ्ि कर के्रतडट बढेको, आदद कारणबाट 
राजस्व प्रशासनको प्रभावकाररिा अपेजक्षि रूपमा बढ्न नसकेको जस्िा व्यहोरा औलँयाइएकोमा यो वषि पतन 
सजधार भएको पाइएन । र्वगिका व्यहोरा पजनरावजृत्त नहजने गरी कायिसम्पादन गनजिपदिछ । 

• बेरुजू जस्र्ति – यो वषि मन्रालय र मािहि तनकायको लेखापरीक्षणबाट देजखएको बेरुजूको जस्र्ति देहायअनजसार 
छः 

➢ सरकारी कायािलयिफि  ९७ तनकायमा यो वषि रू.२३ अबि ४८ करोड १८ लाख ३५ हजार बेरुजू 
देजखएकोमा प्रारजम्भक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ रू.६३ करोड ५१ लाख २४ हजार फस्यौट 
गरेकोले रू.२२ अबि ८४ करोड ६७ लाख ११ हजार फस्यौट गनि बााँकी रहेको छ । सोमध्ये 
रू.७२ लाख ७६ हजार पेस्की बेरुजू रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनजसूची १५ मा छ । 

➢ संगदठि संस्र्ा, अन्य संस्र्ा र सतमतििफि  १ तनकायमा रू.४ करोड ४५ लाख १ हजार बेरुजू 
देजखएकोमा प्रारजम्भक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ बेरुजू फस्यौट नभएकोले उक्त बेरुजू फस्यौट गनि 
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, 
काननु, मापदण्ड र तनयमन, औद्योतगक क्षेर र र्वशेष आतथिक क्षेरसम्बन्धी नीति, व्यfवसार्यक फमि व्यवस्थापन, 
खानी िथा खतनजसम्बन्धी रार्िय नीति, काननु, मापदण्ड र तनयमन, अन्िरािर्िय व्यापार पारवहन िथा सो 
सम्बन्धी सणन्ध सम्झौिा कायािन्वयन र तनयमन, व्यापारसम्बन्धी नीति, काननु सहजीकरि र तनयमनलगायिका 
कायि रहेका छन ्। मन्रालय र मािहि सरकारी कायािलय िथा संगठठि संस्थासमेि 4१ तनकायबाट सेवा प्रवाह हुुँदै 
आएको छ । 

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मािहिसमेि 30 सरकारी कायािलयको तनम्नानसुार रू.५ अबि ६४ 
करोड ५ लाख को लेखापरीक्षि सम्पन्न भएको छ । 

(रू.लाखमा) 
र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य कारोबार जम्मा 
3,75,81 १,३१,०४ 35,24 21,96 ५,६४,0५ 

उणललणखि लेखापरीक्षि रकममा मन्रालयलाई र्वतनयोजन भएको मध्ये अथि, कृर्ष िथा पशपुन्छी 
र्वकास, भौतिक पूवािधार िथा यािायाि र रक्षा मन्रालय अन्िगििका तनकायबाट भएको खर्ि रू.42 
करोड 4 लाख समावेश छैन ।  

2. संगठठि र अन्य संस्था - यो वषि 1१ संस्थाको रू.12 अबि २५ करोड ८५ लाखको लेखापरीक्षि सम्पन्न 
गररएको छ ।  

3. वैदेणशक सहायिा - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय  उत्तरदार्यत्व ऐन, २०76 को दफा 35(1) मा 
प्रत्येक कायािलयले सबै प्रकारका आय व्ययको लेखा र र्वत्तीय र्ववरि पेस गरी लेखापरीक्षि गराउनपुने 
व्यवस्था छ । मन्रालयअन्िगिि नेपाल भारि क्षेरीय व्यापार आयोजनाको लातग र्वश्व बैङ्कबाट अमेररकी 
डलर १ लाख ३३ हजार प्रार्वतधक सहायिा उपलब्ध हनेु उललेख छ । सो सहायिा िथा खर्ि 
सम्बन्धी से्रस्िा लेखापरीक्षिमा पेस भएन । ऐनको व्यवस्थाबमोणजम प्रार्वतधक सहायिा रकमको 
लेखापरीक्षि गराउनपुदिछ । 

4. गैरबजेटरी सहयोग - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०64 को तनयम २7 मा वैदेणशक सहायिा प्राप्त 
गदाि वार्षिक कायिक्रम िथा बजेटमा प्रतिर्वणम्बि गराई आम्दानी, खर्ि गनुिपने व्यवस्था छ । संयकु्त 
राि संघीय र्वकास कायिक्रमबाट सन ्२०१६ देणख २०२२ सम्म को लातग इन्हेन्स इन्रटेेड फे्रमवकि  
र रार्िय ओजन इकाई सञ्चालन गनि अमेररकी डलर ३ लाख ८३ हजार ९८० अनदुान सहायिा प्राप्त 
हनेु सम्झौिा भएकोमा मन्रालयले यो वषि रू.1 करोड ९९ लाख ९१ हजार खर्ि गरेको छ । 
मन्रालय र नेपाल गिुस्िर िथा नापिौल र्वभागले अनदुान रकम तनरन्िर प्राप्त गरररहेको भए िापतन 
बजेट िथा वार्षिक कायिक्रममा समावेश गरेका छैनन ्। प्राप्त हनेु सबै वैदेणशक सहायिा बजेट िथा वार्षिक 
कायिक्रममा समावेश गरी खर्ि गनुिपदिछ । 
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5. वार्षिक कायिक्रम र प्रगति - योजना आयोगको स्वीकृि 2076।77 को वार्षिक र्वकास कायिक्रममध्ये 
लक्ष्यको िलुनामा न्यून र प्रगति  भएका मखु्य कायिक्रम देहायअनसुार छन:् 

तस.नं. कायिक्रम एकाई लक्ष्य प्रगति 
1 र्वशेष आतथिक क्षेर सञ् र्ालन  वटा 3 1 
2 रसवुा, काभ्र े र नवुाकोटमध्ये एक स्थानमा क्रस बोडिर 

इकोनोमी  स्थापना 
वटा 1 0 

3 दमक औद्योतगक क्षेर र्वस्िार तबघा 2100 1482 
4 र्ीन नेपाल औद्योतगक मैरी उद्यानको डीपीआर ियारी वटा 1 0 
5 थप औद्योतगक क्षेर घोषिा णजलला 12 0 
6 औद्योतगक स्थल पहुुँर् मागि िथा पूवािधार र्वकास प्रतिशि 100 0 
7 उद्योग स्थापनामाफि ि ्रोजगारी तसजिना (हजार) जना 160 29 
8 लघ ुउद्यमी तसजिना (हजार) जना 30 23 
9 बहमूुलय पत्थर उत्पादन केन्र स्थापना गोटा 1 0 
10 नवीनिम ज्ञान सीप र क्षमिा भएका उद्योग व्यवसाय 

सञ्चालनको लातग च्यालेन्ज फण्ड 
स्थापना गने स्थापना गने नभएको 

11 र्ोभारमा सखु्खा वन्दरगाह तनमािि प्रतिशि 100 44.35 

लक्ष्यअनसुारका कायिहरू सम्पादन नहुुँदा उपलब्ध बजेट रू.4 अबि 74 करोड 27 लाख र्फ्रज 
भएको छ । कायिक्रम कायािन्वयनका लातग नतिजा सूर्कसर्हिको कायि योजना िजुिमा गने, कायि 
योजनाबमोणजम कायिर्ववरि ियार गरी लागू गने र सोअनसुारको कायिसम्पादन मूलयाङ्कन गनेिफि  
णजम्मेवार पदातधकारीहरूले ध्यान ठदनपुदिछ ।  

6. आवतधक योजना कायािन्वायन - पन्रौँ योजनामा रार्िय अथििन्रमा उद्योग, वाणिज्य र आपूतिि क्षरेलाई 
प्रबलीकरि गरी क्षेरगि योगदान बढाउने, उपभोक्ता र्हि िथा आपूतिि प्रिालीमा नागररकको सहज 
पहुुँर् बनाउने मखु्य लक्ष्य िोर्कएको छ । मन्रालयले योजनाले तनठदिष्ट गरेका ११ र्क्रयाकलाप िथा 
सूर्कको कायािन्वयन अवस्थाको प्रतिवेदन ियार गरेको छैन । यसैगरी यो वषि नेपाल-भारि क्षेरीय 
व्यापार िथा पारवहन आयोजना, रामीि उद्यम िथा र्वप्रषेि पररयोजना, व्यापार सूर्ना िथा तनयािि 
सहयोग आयोजना र घरेल ुिथा उद्योग प्रविद्धन केन्रमा र्ाल ुबजेटतभर रहेका कायिक्रमहरूको र्वत्तीय 
प्रगति क्रमशः24.88, 28.5, 44.63 र 46.35 प्रतिशि भएकोले र्वतनयोजनको िलुनामा खर्ि न्यून 
रहेको छ । पुुँजीगि िफि का पूवािधार र्वकासका कायिक्रममा घरेल ुिथा उद्योग प्रविद्धन केन्र, नेपाल 
गिुस्िर िथा नापिौल र्वभाग, नेपाल-भारि क्षेरीय व्यापार िथा पारवहन आयोजना र औद्योतगक 
व्यवसाय र्वकास प्रतिष्ठानको खदु बजेट रू.3 अबि 9 करोड 49 लाखमध्ये रू.48 करोड 14 लाख 
(15.53 प्रतिशि) मार खर्ि भएको छ । आवतधक योजना र वार्षिक बजेटमा समावेश भएका कायिक्रम 
सञ्चालन नहुुँदा उपलणब्धमा असर पने भएकोले योजना कायािन्वयनमा थप सधुार गनुिपने देणखएको छ । 

7. बजेट वक्तव्य कायािन्वयन - बजेट वक्तव्य २०७६।७७ मा उललेख भएबमोणजम आगामी २ वषितभर 
दईु दजिन वस्िमुा आत्मतनभिर हनेु गरी उद्योगहरूको र्वकास र्वस्िार र आधतुनकीरिका लातग प्रोत्साहन 
गने, बन्द र रुग्ि उद्योगलाई सम्भाव्यिाका आधारमा सहकारी र तनजी क्षेरको साझेदारीमा सञ्चालन 
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गने कायि हनु सकेको पाइएन । औद्योतगक क्षेर सञ्चालन नभएका प्रदेशमा कम्िीमा एक एक औद्योतगक 
क्षेर शीघ्र सञ्चालन लयाउने लक्ष्य रहेकोमा प्रदेश नं.१, प्रदेश नं.२ र वागमिी प्रदेशमा २०७२ मा 
घोषिा भएका औद्योतगक क्षेर सञ्चालनमा रहेका छैनन ्। यसैगरी सदूुर पणिम प्रदेशमा औद्योतगक क्षेर 
हालसम्म सञ्चालन भएको छैन । नवीनिम ज्ञान, सीप र क्षमिा भएका उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गनि 
बीउ पुुँजी उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फण्ड व्यवस्था हनेु उललेख भए िापतन कायािन्वन भएको छैन । 
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय िहको संयकु्त लगानी रहने धौवादीको फलाम खानीबाट 
व्यावसार्यक उत्पादन गने लक्ष्य रहेकोमा अन्य तनकायबाट लगानी नभई नेपाल सरकारले मार उद्योग 
स्थापना िथा सञ्चालनको लातग शेयर पुुँजीमा पररवििन हनेुगरी रू.२५ करोड उपलब्ध गराएको छ । 
साथै मूलय अतभवरृ्द्ध करमा दिाि भएका स्वदेशी कपडा उद्योगलाई र्वद्यिु महसलुमा ५० प्रतिशि र बैङ्क 
कजािको ब्याजमा ५ प्रतिशि व्याज अनदुान ठदने उललेख भएकोमा सोको कायािन्वयन भएको छैन । 
बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका कायिहरू कायियोजना बनाई िोर्कएको समय सीमातभर सम्पादन 
गनुिपदिछ ।  

8. ठदगो र्वकास लक्ष्य - ठदगो र्वकास लक्ष्यसुँग आबद्ध हनेु गरी यस मन्रालयअन्िगिि ११ र्क्रयाकलापमा 
र्वतभन्न सूर्क िोकी लक्ष्य तनधािरि भएको छ । यो वषि मन्रालयले उद्योगको नवीन खोज र पूवािधारतभर 
६७ आयोजना कायिक्रममा रू.२ खबि ६ अबि ३५ करोड लागिको कायि सम्पन्न गनुिपने योजना 
आयोगको वार्षिक र्वकास कायिक्रममा उललेख छ । ठदगो र्वकास लक्ष्यसंग आबद्ध गरी प्रगति प्रतिवेदन 
नगरेकोले सम्पाठदि कायिको मूलयाङ्कन गने णस्थति देणखएन । ठदगो र्वकास लक्ष्यसुँग आबद्ध हनेु गरी 
सम्पादन गरेका कायिहरूको मूलयाङ्कन िथा सोबमोणजम प्रतिवेदन ियार गनुिपदिछ । 

9. अन्िरािर्िय व्यापार - व्यापार िथा तनकासी प्रवद्धिन केन्रबाट प्राप्त र्ववरिअनसुार नेपालको र्वगि ३ 
वषिको वैदेणशक व्यापारको अवस्था देहायबमोणजम छः 

 (रू. अबिमा) 
आतथिक वषि तनयािि आयाि कुल व्यापार व्यापार घाटा अनपुाि 
2074।75 81.33 1245.19 1362.52 1163.96 १:१५.३ 
2075।76 97.11 1418.56 1515.97 1321.45 १:१४.६ 
2076।77 97.71 1196.80 1294.51 1099.09 १:१२.२ 

यो वषि आयाििफि  पामको कच्र्ािेल ५१.७, भटमासको कच्र्ा िेल  ३९.४, खाद्यान्न ९.८, 
मल १७.६, कोलजा तसड ११.८ प्रतिशिले वरृ्द्ध भएको छ । ियारी तसमेन्ट ६५.४, तसमेन्ट णललङ्कर 
६२.२, सनु ६०.६, र्ाुँदी ४१, यािायािका साधन र पाटिपजुाि २८.७, पेट्रोतलयम पदाथि २४.२ र 
फलाम िथा फलामका उत्पादनहरू २६.३  प्रतिशिले आयाि घटेको  देणखन्छ । 

10. ननु ढुवानी अनदुान - नेपाल सरकारले २०५९ मा २२ णजललाका दगुिम स्थानका जनिाको कण्ठरोग 
तनयन्रि गनि आयोतडन यकु्त ननु ढुवानीमा अनदुान ठदने तनििय गरेको छ । यो वषि १७ दगुिम स्थानमा 
आयोतडनयकु्त ननु ढुवानी, सपुथमूलय पसल सञ्चालन गनि छुट र व्यवस्थापन खर्िको लातग सालट टे्रतडङ्ग 
कपोरेसनलाई रू. १७ करोड ९२ लाख ५० हजार अनदुान तनकासा ठदएको छ । अनदुान खर्ि 
सम्बन्धमा  देणखएका व्यहोरा तनम्नानसुार छन:् 

10.1. र्वश्व स्वास््य संगठनले एक वयस्क व्यणक्तले प्रतिठदन ५ रामभन्दा बढी नहनेु गरी ननु प्रयोग गनुिपने 
उललेख गरेको छ। यो वषिको ८५ हजार ८९6 णलवन्टल ननु ढुवानीलाई जनसंख्यासंग िलुना गदाि 
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प्रति व्यणक्त सरदर वार्षिक ५.०९ र्कलोराम उपभोग रहेको छ । यो वषिको 60 हजार 316 णलवन्टल 
तबक्रीलाई जनसंख्यासुँग िलुना गदाि औसि प्रति व्यणक्त वार्षिक उपभोग दर 3.87 र्कलोराम रहेको 
छ। आयोतडनयकु्त ननु उपभोगसम्बन्धी नम्सि स्वीकृि गरी सोबमोणजम ढुवानी गने व्यवस्था तमलाउनपुने 
देणखन्छ । 

10.2. नेपाल सरकारले २०५९ मा नेपालको भौगौतलक अवणस्थति, यािायािको असरु्वधा, आपूतिि 
प्रिालीलगायिका कारि दगुिम िथा र्पछतडएका स्थानलाई लणक्षि गरी २२ णजलला र िी णजललामध्ये 
तनणिि स्थानमा मार आयोतडनयकु्त ननुमा ढुवानी अनदुान ठदने व्यवस्था गरेको तथयो । हाल यािायािको 
पहुुँर् िथा आपूतिि प्रिालीमा सधुार भई सकेका सोलखुमु्ब,ु अछामको साुँफेबगर, कमलबजार र र्वनायक, 
रुकुमको र्ौरजहारी, दार् ुिला, जाजरकोट जस्िा स्थानमा समेि नेपाल सरकारले ढुवानी अनदुान ठदुँदै 
आएको छ । उक्त तनिियमा समयसापेक्ष पनुरावलोकन गनुिपदिछ । 

11. खाद्यान्न मौज्दाि - प्रत्येक स्थानीय िहमा सहकारी संस्थाहरूमाफि ि ्सहतुलयि मूलयमा ७५ हजार मेर्ट्रकटन 
खाद्य वस्ि ुतबक्री र्विरि गनुिपनेमा २१ हजार १३४ मेर्ट्रकटन खाद्य वस्ि ुतबक्री र्विरि गरेको, साकि  
खाद्य बैङ्कमा ३३ हजार मेर्ट्रकटन खाद्यान्न् मौज्दाि राख् नपुनेमा १४ हजार २४५ मेर्ट्रकटन मौज्दाि 
राखेको र रार्िय खाद्य सरुक्षा भण्डारमा २५ हजार मेर्ट्रकटन खाद्यान्न मौज्दाि राख् नपुनेमा ६ हजार २४५ 
मेर्ट्रकटन मौज्दाि राखेको छ । रार्िय खाद्य सरुक्षा भण्डारमा रहेको मौज्दाि लक्ष्यको िलुनामा घटी 
रहेको देणखुँदा खाद्यान्नको अभाव हनु नठदन िोर्कएअनसुारको पररमाि मौज्दाि राख्नपुदिछ । 

12. औद्योतगक राम - सरकारी संस्थाहरूको क्षमिा अतभवरृ्द्ध, ७ प्रदेशमा १० का दरले औद्योतगक रामको 
स्थापनाथि अध्ययन िथा र्वकास तनमािि, दणक्षिकाली फूटवेयर जोनको पहुुँर्मागि िथा र्वद्यिुीकरि, 
नेपाल ओररएण्टल म्याग्नेसाइट प्रा.तल.को खतनज भण्डारको मूलयाङ्कन लगायिका कायिक्रमको लातग 
रू.58 करोड 5 हजार बजेट र्वतनयोजन भएकोमा रू.४२ करोड २९ लाख ८2 हजार खर्ि भएको 
छ। यस सम्बन्धमा देणखएका व्यहोरा देहायनसुार छः  

12.1. औद्योतगक राम घोषिा िथा सञ्चालन सम्बन्धी कायिर्वधी २०७५ मा औद्योतगक रामको स्थापना गनि 
आतथिक िथा भौगोतलक दृर्ष्टकोिबाट उपयकु्त हनुपुने िथा न्यूनिम वािावरिीय असर भएको हनुपुने 
व्यवस्था छ । औद्योतगक राम घोषिाको तनििय नं. ३ मा घोषिा भएका औद्योतगक रामहरू वन क्षरेमा 
पनि गएमा वन िथा वािावरि मन्रालयले सहजीकरि गने उललेख छ । यो वषि घोषिा भएका 45 
औद्योतगक राममा रकम उपलब्ध गराउन ुपूवि भौगोतलक रूपमा उपयकु्त भएको आधार स्पष्ट नगरेको 
िथा सामदुार्यक िथा सरकारी वन क्षेरमा परेकोमा वन िथा वािावरि मन्रालयले सहजीकरि गरी 
न्यूनिम वािावरिीय असर सम्बन्धी प्रतिवेदन समेि ठदएको छैन । उक्त कायिर्वतध िथा नेपाल 
सरकारको तनििय बमोणजम सवै प्रर्क्रया पूरा नभई स्थानीय िहलाई रकम उपलब्ध गराउन ुउपयकु्त 
देणखएन ।भौगोतलक िथा वािावरिीय उपयकु्तिाको आधारमा अनदुान व्यवस्थापन हनुपुदिछ । 

12.2. सोही कायिर्वतध को बुुँदा ९(६) मा औद्योतगक राम घोषिा सम्बन्धमा नेपाल राजपरमा सूर्ना प्रकाणशि 
गनुिपने व्यवस्था छ । गि वषि २९ िथा यो वषि ४५ समेि ७४ औद्योतगक राम तनमािि गनि रू.68 
करोड ८ लाख अनदुान ठदए िापतन नेपाल राजपरमा प्रकाणशि भएको पाइएन । कायिर्वतधअनसुार 
राजपरमा सूर्ना प्रकाशन गनुिपदिछ । 
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12.3. नेपाल सरकारको वार्षिक नीति िथा कायिक्रम बमोणजम ७ प्रदेशमा १० का दरले औद्योतगक रामको 
र्वकास िथा तनमािि गने उललेख छ । यो वषि प्रदेश एकमा ५, प्रदेश नं. दईुमा ४, वागमिी प्रदेशमा 
६, गण्डकी प्रदेशमा १५, लणुम्बनी प्रदेशमा ९, किािली प्रदेशमा १ र सदूुरपणिम प्रदेशमा ५ समेि ४५ 
औद्योतगक राम घोषिा भएको आधारमा ४३ स्थानीय िहलाई मन्रालयले रू.39 करोड 56 लाख 
आतथिक वषिको अन्त्यमा उपलब्ध गराएको छ । वषािन्िसम्म खर्ि नभएको रकम यर्कन गरी संघीय 
सणञ्चिकोष दाणखला गनुिपदिछ । 

13. लगानी - प्रधानमन्री िथा मणन्रपररषद् कायािलयको 2076।5।4 को परमा धौवादी फलाम कम्पनी 
तलतमटेड स्थापना गनि लाग्ने शलुक दस्िरु र प्रशासतनक खर्ि मन्रालयले खर्ि लेखी सो बराबरको रकम 
शेयर लगानीमा पररिि हनेु उललेख छ । मन्रालयले सो प्रयोजनका लातग रू.30 लाख 10 हजार 
कम्पनी रणजिार कायािलयलाई भकु्तानी गरेकोमा शेयर पुुँजीमा अतभलेखाङ्कन भएको छैन । नेपाल 
सरकारको लगानीलाई कम्पनीको शेयर स्वातमत्वमा पाररिि गनुिपदिछ।  

14. जग्गा रोक्का - सार्वक घरेल ुणशलपकला केन्रका नाममा काठमाडौँ महानगरपातलका वडा नं.24 न्यूरोड 
गेटमा रहेको परम्परागि शैलीमा बनेको भवन र सो भवनले र्रे्को 4 आना 1 पैसा क्षेरफल रहेको 
घर जग्गा भतूमसधुार िथा मालपोि कायािलय तडललीबजारबाट 2062।1।16 मा तलखि पाररि भई 
नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य िथा आपूतिि मन्रालयका नाममा आएको देणखन्छ ।सो घरजग्गा 
2061।6।21 देणख कृर्ष र्वकास बैङ्कले रोक्का राखेको जग्गा धनीपजुािमा  उललेख छ । राजधानीको 
मखु्य व्यापाररक केन्रमा रहेको सरकारी घर जग्गा लामो अवतधदेणख बैङ्कबाट रोक्का रहेको सम्बन्धमा 
छानतबन गरी संरक्षि गनुिपदिछ । 

उद्योग र्वभाग 

मझौला एवं ठूला उद्योगहरूको अनमुति, दिाि, नवीकरि िथा अनगुमन गने, र्वदेशी लगानीमा दिाि हनेु 
उद्योगहरूलाई अनमुति प्रदान गने लगायिका कायिका लातग उद्योग र्वभागको स्थापना भएको हो । सांगठतनक 
पनुसिरंर्नासुँगै घरेल ुिथा साना उद्योग र्वभागसमेि यसै र्वभागमा गातभएको छ ।  

15. एकल र्वन्द ुसेवा - औद्योतगक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ३७ मा एकल र्वन्द ुसेवा केन्रको 
स्थापना गरी सञ्चालनमा लयाउन सलने व्यवस्था अनरुूप  र्वभाग अन्िगिि २०७६।२।१ मा एकल 
र्वन्द ुसेवा केन्र स्थापना भएको छ । केन्र स्थापना भए िापतन क्षरेगि रूपमा िोर्कएका २५ कायि 
मध्ये खानी उद्योगलाई प्रदान गररएका कर िथा राजस्व छुट, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको छुट, र्वद्यिु 
ऊजाि पहुुँर् सडक, लगानी पोटिल जस्िा कायिहरू हनु सकेको छैन । ऐनले गरेका व्यवस्थालाई 
पररिाममखुी हनेु गरी कायािन्वयन गनुिपदिछ । 

16. मौज्दाि - औद्योतगक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ५१ मा नेपाल सरकारले मलुकुको औद्योतगक 
र्वकास, प्रविद्धन िथा संरक्षिका लातग तनजी िथा सहकारी क्षेर समेिको सहभातगिामा आवश्यकिा 
अनसुार लघ,ु घरेल ुिथा साना उद्यम र्वकास कोष स्थापना गनि सलने व्यवस्थाबमोणजम र्ार कोषमा 
रू.४ करोड ३ लाख ८३ हजार मौज्दाि देणखन्छ । सार्वकमा र्वशेष उदे्दश्यले कोषमा रकम जम्मा 
गरेकोमा सोसम्बन्धी कायिको तनरन्िरिा नरहेकोले कोषमा रहेको रकम संघीय सणञ्चिकोष दाणखला 
हनुपुदिछ । 
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17. नगद प्रोत्साहन अनदुान - तनयाििमा अनदुान प्रदान गने कायिर्वतध, २०७५ मा नेपालमा उत्पाठदि वस्ि ु
तनयािि गरेमा मूलय अतभवरृ्द्धको आधारमा ५ प्रतिशिसम्म नगद अनदुान ठदने व्यवस्था छ । नेपाल 
सरकारको औद्योतगक िथा वाणिज्य नीतिअनसुार िेस्रो मलुकुमा वस्ि ुतनयािि गने गरी स्थापना भएका 
उद्योगलाई भन्सार, मूलय अतभवरृ्द्ध कर िथा आयकरमा समेि र्वशेष सहतुलयि ठदुँदै आएको छ । यो 
वषि १३७ उद्योगलाई रू.८५ करोड ६९ लाख २० हजार तनयािि बापि नगद अनदुान ठदएको छ । 
उत्पादनमा सहतुलयि ठदने र सोही उत्पादन तनयािि गदाि पनु: नगद अनदुान ठदुँदा एकै उद्योगले दोहोरो 
सरु्वधा उपयोग गनि पाउने अवस्था देणखन्छ । दोहोरो सरु्वधा नहनेु गरी अनदुान ठदने व्यवस्था गनुिपदिछ ।  

18. सशिि अनदुान - तनयाििमा अनदुान प्रदान गने कायिर्वतध, २०७५ अनरुूप नेपाल राि बैङ्कमा सोसम्बन्धी 
एकलखािा रहने व्यवस्था छ । नेपाल राि बैङ्कको र्ववरिअनसुार उक्त खािामा गि वषि रू.३६ करोड 
८३ लाख ९8 हजार बाुँकी रहेको र यो वषि रू.६० करोड उपलब्ध गराएको समेि रू.९६ करोड 
८३ लाख ९8 हजार सशिि अनदुानमध्ये २०७७।३।३१ सम्म तनयाििकिाि फमिलाई प्रोत्साहन ठदएको 
रू.८५ करोड ६९ लाख २० हजार र्विरि पिाि ्रू.११ करोड १४ लाख ७७ हजार मौज्दाि रहेको 
छ । र्वतनयोजन ऐनले र्फ्रज हनेु गरी िोकेको सशिि अनदुान रकम संघीय संणर्िकोषमा र्फिाि गनुिपदिछ। 

19. अनदुानमा पनुरावलोकन - सार्वकको नगद प्रोत्साहन कायिर्वतध, २०७० मा नेपालमा उत्पाठदि वस्ि ु
र्वदेश तनयािि गरेमा उद्योगलाई ३ प्रतिशि मूलयवरृ्िका आधारमा नगद अनदुान ठदने व्यवस्था रहेकोमा 
२०७५ मा नयाुँ कायिर्वतध स्वीकृि हुुँदा मूलय वरृ्िका आधारमा ५ प्रतिशिसम्म अनदुान ठदन सर्कने 
व्यवस्था छ । अनदुान रकम वरृ्िले तनकासीमा उत्साहप्रद प्रगति देणखनपुनेमा र्वगि वषिको िलुनामा 
पाम िेल र सोयातबन िेलको तनयाििमा वरृ्ि भए िापतन धागो २५.८ प्रतिशि, ऊनी गलैँर्ा १६.४ 
प्रतिशि, ियारी पोषाक २३.२ प्रतिशि, फलाम िथा णस्टल ५४.३ प्रतिशि, नडुलस पास्िा ३९.६ 
प्रतिशि, मासजुन्य ८०.९ प्रतिशि, गरगहना ६५.७ प्रतिशिलगायि २८ उत्पादनको तनयािि घटेको 
छ। तनयािि भएका वस्िमुा गिवषि रू.७२ करोड २ लाख ६० हजार अनदुान ठदएकोमा यो वषि अनदुान 
खर्िमा वरृ्ि भई रू.८५ करोड ६९ लाख २० हजार पगेुको छ । तनयाििमा वृर्द्ध हनेु गरी तनयाििमा 
नगद प्रोत्साहन सम्बन्धमा पनुरावलोकन गनुिपदिछ । 

20. वैदेणशक लगानी - वैदेणशक लगानी िथा एकद्वार नीति, २०७१ ले र्वदेशी लगानी स्वीकृति िथा अतभलेख 
सम्बन्धी कायि गने णजम्मेवारी िोकेको छ । गिवषिसम्म र्वतभन्न ४ हजार ८२८ लगानी संख्या स्वीकृि 
भएकोमा योवषि २२३ थप भई कुल स्वीकृि र्वदेशी लगानीको संख्या ५ हजार ५१ पगेुको छ । हाल 
सम्म आयोजनाको लातग रू.३३ अबि २४ करोड ८७ लाख ७१ हजार वैदेणशक लगानी स्वीकृि भएको 
र  यसबाट २ लाख ६९ हजार ९९ व्यणक्त रोजगार हनेु उललेख भएकोमा सञ्चालनमा आएका आयोजना, 
वास्िर्वक लगानी र रोजगारीको सम्बन्धमा अतभलेख राखेको देणखएन। वास्िर्वक लगानी णस्थति, 
उत्पादन िथा रोजगारी सम्बन्धमा र्वभागले ि्याङ्क अद्यावतधक गनुिपदिछ । 

खानी िथा भ-ूगभि र्वभाग 

नेपालमा भ-ूवैज्ञातनक सवेक्षि र अनसुन्धान, इणन्जतनयररङ, पयािवरि, भौगतभिक अध्ययन, जोणखम 
आुँकलन, तसस्मो टेलटोतनक अध्ययन र भकूम्प अनगुमन, खतनज सम्पदाहरूको अध्ययन, अन्वेषि, मूलयाङ्कन 
िथा प्रवद्धिन पेट्रोतलयम र प्राकृतिक ग्याुँस अन्वेषिलगायिका कायि गने उदे्दश्यले र्वभागको स्थापना भएको हो।  
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21. उत्खनन ्धरौटी - खानी िथा खतनज पदाथि तनयमावली, २०५६ को तनयम २४(३) मा खतनजसम्बन्धी 
कायि गनि इच्छुकले प्रस्िाव पेस गदाि न्यूनिम मूलयको २ प्रतिशि धरौटी राख्नपुने व्यवस्था छ । 
र्वभागले खानीको खोजिलास गदाि लागेको खर्िलाई न्यूनिम लागि कायम गरी बढाबढ हुुँदा प्रस्िावकले 
पेस गने रकम र न्यूनिम लागिमा ४३ गिुासम्म फरक परेको देणखन्छ। प्रस्िावक सम्झौिा गनि 
नआएमा तनजले राखेको धरौटी रकम मार जफि हनेु अवस्थाले न्यूनिम मूलयाङ्कन गने पद्धति र धरौटी 
रकम माग गने सम्बन्धमा तनयमावलीमा पनुरावलोकन हनुपुदिछ ।  

22. अनमुतिपर नामसारी - खानी िथा खतनज पदाथि तनयमावली, 2056 को तनयम २४ मा खानी उत्खनन ्
अनमुति प्राप्त व्यणक्त स्वयंले खतनज कायि नगने अवस्था भएमा तनजको इजाजि नामसारी नगरी बोलपर 
प्रर्क्रयामा जानपुने उललेख छ । अनमुतिपर तलएका व्यणक्तले नामसारी गनि तनवेदन ठदएमा रू.१ लाख 
दस्िरु तलई र्वभागले अनमुतिपर नामसारी गररठदने गरेको छ । र्वभागले खतनज कायि गनि यो वषि 
बन्दोबस्ि गरेका १३ ठेक्कामध्ये र्नुढुङ्गासम्बन्धी सबै ठेक्कामा न्यूनिम मूलयको ४3 गिुासम्म बढीमा 
सम्झौिा भएको देणखन्छ। र्वभागले नामसारीलाई तनरन्िरिा ठदुँदा प्रतिस्पधाि हनु नसकी राजस्व 
गमुाउनपुने अवस्था देणखएकोले बोलपरको माध्यमबाट ठेक्का बन्दोबस्ि गनुिपदिछ । 

23. खतनजको अनमुति - खानी िथा खतनज पदाथि तनयमावली, 2056 को तनयम 24 मा खास खतनज 
पदाथिको सम्बन्धमा र्वभागले खतनज सम्झौिा गरी खतनज कायि गनि अनमुतिपर ठदने प्रयोजनका लातग 
आवश्यक र्ववरिसर्हि रार्िय स्िरको परपतरकामा सूर्ना प्रकाशन गरी प्रस्िाव आव्हान गने र तनयम 
28 अनसुार प्रस्िाव स्वीकृि गरी खतनज कायिको सम्झौिा गरी अनमुति ठदने व्यवस्था छ । लतलिपरुको 
भटे्टडाुँडामा रनेाइट उत्खनन ्कायिको लातग र्वभागले हालसम्म गरेको खर्ि रू.१६ लाख ७८ हजार 
न्यूनिम लागि कायम गरी प्रार्वतधक िथा आतथिक प्रस्िाव माग गरेकोमा ३ प्रस्िाव प्रार्वतधक रूपमा छनौट 
भएको देणखयो । छनौट भएको प्रस्िावमध्ये एक प्रस्िावकले रू.5 करोड 1 लाख 51 हजार कवोल 
गरेकोमा सम्झौिा गनि नआएकोले नीजको धरौटी रू.३४ हजार जफि गरी साविजतनक खररद ऐन, 
2063 को दफा 141 बमोणजम कालो सूर्ीमा राख्न साविजतनक खररद अनगुमन कायािलयलाई लेखी 
पठाउने तनििय गरी दोस्रो घटी कबोल गने प्रस्िावकसुँग रू.२ करोड ३३ लाख १ हजारमा सम्झौिा 
गरेको छ। प्रस्िावबमोणजम सम्झौिा गनि नआउनेलाई कालोसूर्ीमा राख्नपुदिछ । 

वाणिज्य, आपूतिि िथा उपभोक्ता संरक्षि र्वभाग 

गिुस्िरीय वस्ि ुिथा सेवामा उपभोक्ताको पहुुँर् परु् याई उपभोक्ताको अतधकार संरक्षि गने, वाणिज्य 
नीति, आपूतिि व्यवस्था र उपभोक्ताको अतधकार संरक्षिसम्बन्धी नीति तनधािरिमा अनपुोषि गने उदे्दश्यले र्वभागको 
स्थापना भएको छ । 

24. फमि दिाि िथा नवीकरि - प्राइभेट फमि रणजिेसन तनयमावली, २०३४ को तनयम ३ मा वाणिज्यसम्बन्धी 
कारोबार गनि िोर्कएको दस्िरु बझुाई प्राइभेट फमि दिाि गनुिपने िथा दिाि भएको फमिको अवतध ५ 
वषिको हनेु र त्यसपतछ २/२ वषिमा नवीकरि गनुिपने उललेख छ । उपलब्ध र्ववरिअनसुार 
२०७१।७२ सम्म १ लाख २४ हजार ५८८ फमि दिाि रहेकोमा यो वषि ९२ हजार ७३६ को 
नवीकरि भएको छ । नवीकरि दस्िरुबापिको रकम तलई फमि खारेज गनि सलने व्यवस्थाअनसुार 
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र्वभागले अतभलेख अद्यावतधक गरेको छैन ।अतभलेख अद्यावतधक गरी नवीकरि नगराउने फमिलाई 
काननुीबमोणजम कारबाही गनुिपदिछ । 

25. अनगुमन - संघ, प्रदेश िथा स्थानीय िहसम्म गिुस्िरीय वस्ि ु िथा सेवा प्राप्त गने उपभोक्ताको 
अतधकारलाई व्यवणस्थि गनि उपभोक्ता संरक्षि ऐन, 2075 को दफा 26, 28 र तनयमावलीको तनयम 
17 मा नेपाल सरकारले आवश्यकिा अनसुार णजलला सदरमकुाममा कायािलय स्थापना गरी बजार 
अनगुमन गने व्यवस्था छ । र्वभाग र मािहिका 5 कायािलयबाट हुुँदै आएको सेवाका अलावा यो वषि 
77 णजललाका सहायक प्रमखु णजलला अतधकारी वा प्रशासकीय अतधकृिलाई बजार तनरीक्षक िोकेको 
छ । तनरीक्षि िथा अनगुमन गने व्यवस्थासर्हि णजम्मेवारी ठदएको भए िापतन तनरीक्षि िथा अनगुमनको 
प्रतिवेदन तलएको देणखएन । र्वभागले तनरीक्षि अनगुमन गरेको प्रतिवेदनमा 71.73 प्रतिशि पसल 
िथा फमिहरूको सेवा कुनै न कुनै रूपमा उपभोक्ता र्हि प्रतिकूल रहेको देणखन्छ । उपभोक्ता र्हि 
संरक्षिको लातग बजारमा हनेु अवाणन्छि र्क्रयाकलाप तनयन्रि गरी स्वच्छिा कायम राख्न बजार तनरीक्षि 
िथा अनगुमन कायि थप प्रभावकारी बनाउनपुदिछ । 

कम्पनी रणजिारको कायािलय 

कम्पनीको संस्थापना, सञ्चालन िथा प्रशासनसम्बन्धी कायि गरी अझ बढी सगुम, सरल र पारदशी 
बनाउने, कम्पनी ऐनको कायािन्वयन िथा पालनामा एक रूपिा लयाउने उदे्दश्यले कम्पनी रणजिारको कायािलयको 
स्थापना भएको हो ।   

26. सेवा प्रवाह - कायािलयको स्वीकृि दरबन्दी ५६ रहेकोमा ४५ पदपूतिि भएको छ । कायािलयअन्िगिि 
गिवषिसम्म 2 लाख 17 हजार 281 कम्पनी दिाि भएकोमा यो वषि 18 हजार 595 थप भई 2 
लाख 35 हजार 876 कायम भएको देणखन्छ ।कायािलयले कम्पनी दिाि, पररवििन िथा खारेजीसम्बन्धी 
कायि िफि  यो वषि पणब्लक तलतमटेड कम्पनी दिाि ४६, प्राइभेट तलतमटेड कम्पनी दिाि १८ हजार ८5, 
मनुाफा र्विरि नगने कम्पनी संख्या ४०6, र्वदेशी नागररक संलग्न कम्पनी ५8 दिाि गरेको छ । 
त्यसैगरी 14 पणब्लक कम्पनी प्राइभेट कम्पनीमा पाररिि, 170 कम्पनी गाभ्ने कायि र १४ कम्पनी 
खारेजी सम्बन्धी कायि गरेको देणखन्छ । हाल २ शाखा कायािलय रहेकोमा सेवा प्रवाहलाई सगुमिा 
कायम राख्न क्षमिा र्वस्िारसर्हि सवै प्रदेशमा एक एक शाखा स्थापना गने सरकारको नीति कायािन्वयन 
गनुिपदिछ । 

27. कम्पनीको र्ववरि - कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८० बमोणजमका र्ववरि लगािार िीन आतथिक 
वषि सम्म पेस नगरेमा िथा कम्पनीले आफ्नो कारोबार सञ्चालन नगरेमा कायािलयले कम्पनीको दिाि 
खारेज गनि सलने व्यवस्था छ । कायािलयमा दिाि भएका मध्ये यो वषि 1 लाख 44 हजार 687 
कम्पनीले तनयमानसुारका र्ववरि पेस गरेको पाइएन । तनयमानसुारको र्ववरि पेस नगनेमा नेपाल 
सरकारको आंणशक िथा पूिि स्वातमत्वका १० साविजतनक संस्थानसमेि रहेका छन ्। र्ववरि पेस नगने 
सवै कम्पनीका सञ्चालक र पदातधकारीलाई काननुबमोणजम कारवाही गनुिपदिछ ।  

त्यसैगरी गि र्वगिमा कम्पनीको र्ववरि अद्यावतधक वा खारेज नगरी पनु: सोही व्यणक्तको 
नाममा एउटै वा फरक फरक उदे्दश्य राखी अको कम्पनी दिाि गरी सञ्चालनसमेि गरेको णस्थति छ। 
एउटै कम्पनीमा उदे्दश्य िथा कारोबार थप गनि सर्कनेमा एउटै व्यणक्तले धेरै कम्पनी दिाि गने वा दिाि 
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गरेको कम्पनीहरूको र्ववरि अद्यावतधक नगराउने समेि गरेको छ । उदे्दश्य एकै राखी र्वतभन्न कम्पनी 
दिाि गने प्रर्क्रयालाई तनरुत्सार्हि गने व्यवस्था गनुिपदिछ । 

28. शेयर खररद तबक्री - कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा ५६(१) मा कुनै कम्पनीले नयाुँ शेयर जारी गने, 
शेयर पुुँजीलाई 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 क (२) क मा नेपाल 
तधिोपर बोडिमा सूर्ीकरि नभएको तनकायको र्हिको तनःसगिबाट प्राप्त लाभको हकमा जनु तनकायको 
र्हि तनःसगि हो सोही तनकायले बातसन्दा प्राकृतिक व्यणक्तको हकमा लाभ रकमको पन्र प्रतिशि र 
अन्यको हकमा लाभ रकमको पच्र्ीस प्रतिशिका दरले भाररि औसि लागिका आधारमा कर गिना 
गनुिपने व्यवस्था छ। यो वषि शेयर खररद तबक्री गरेका मध्ये 7 प्राइभेट कम्पनीको शेयर मूलय 
संरर्नाको परीक्षि र्वश्लषेि गदाि सबै कम्पनीले अंर्कि मूलयमै शेयर खररद तबक्री गरेको छ । तधिोपर 
बोडिमा दिाि नभएका प्राइभेट कम्पनीको शेयर खररद तबक्री गदाि वास्िर्वक मूलयमा खररद तबक्री नभएको 
कारि नेपाल सरकारलाई पुुँजीगि लाभकर घटी प्राप्त भएको छ । प्राइभेट कम्पनीको शेयर खररद 
तबक्री मूलिः अनौपर्ाररक रूपमा हनेु गरेको, तबक्रीको र्वन्द,ु प्रर्क्रया र मूलय तनधािरिको प्रर्क्रया समेि 
अभाव रहेको देणखुँदा ओभर द काउण्टर माकेटको व्यवस्था गने काननु र संस्थागि अभाव देणखएको 
छ । प्राइभेट कम्पनीको शेयर खररद तबक्रीलाई व्यवणस्थि गनि सम्बणन्धि तनकायसुँग आवश्यक समन्वय 
िथा काननु तनमािि गरी शेयर खररद तबक्री गने व्यवस्था गनुिपदिछ । 

29. अनगुमन - कम्पनी ऐन, २०६३ बमोणजम कम्पनीहरूको दिाि िथा अतभलेख गरी काम कारबाहीमा 
संस्थागि सशुासन कायम राख्न कम्पनीहरूको अनगुमन गने मखु्य णजम्मेवारी रहेको यस कायािलयले 2 
लाख 35 हजार 876 कम्पनीको प्रशासतनक कायिहरू गरेको छ ।दिाि भएका मध्ये अतधकांश अथािि 
दईु तिहाइ कम्पनीले र्ववरि अद्यावतधक नगरेको अवस्थामा र्ववरि पेस नगने िथा सञ्चालनमा नरहेका 
कम्पनी खारेजी प्रर्क्रया शरुु गनि जनशणक्तको उणर्ि पररर्ालन गरी अनगुमन कायि प्रभावकारी वनाउनपुने  
देणखन्छ । कायि प्रर्क्रयामा सूर्ना प्रर्वतधमाफि ि ्ि्याङ्क अतभलेखीकरि, सेवा प्रवाहलाई सबै प्रदेश िहमा 
र्वस्िार, एउटै प्रकृतिका र्ववरिहरू कायािलय लगायि सम्बणन्धि तनकायमा पेस गने व्यवस्थामा 
अन्िरआबद्धिा गने लगायिका कायि क्षेरमा सधुार गरी कायि सम्पादनमा प्रभावकाररिा लयाउनपुदिछ । 

रामीि उद्यम िथा र्वप्रषेि पररयोजना 
पूवी िथा मध्य िराई र केही पहाडीसमेि १६ णजललामा रहेका गररबीको रेखामतुनका पररवारहरू र 

वैदेणशक रोजगारीमा गएका व्यणक्तको पररवार िथा र्वदेशबाट फकेका व्यणक्तहरूलाई कृर्ष िथा गैरकृर्ष क्षेरमा 
नयाुँ व्यवसाय स्थापना गनि वा व्यावसार्यक िातलमको माध्यमबाट रोजगारी तसजिना गरी ठदगो आय आजिन गने 
पररयोजनाको उदे्दश्य रहेको छ । पररयोजनाको शरुु लागि अमेररकी डलर ६८.१५ तमतलयन अथािि ्आधार दर 
प्रति अमेररकी डलर रू.१०० का दरले रू.६ अबि ८१ करोड ५० लाख रहेको छ ।आयोजनाको लातग यो वषि 
रू.१ अबि ४१ करोड १७ लाख बजेट व्यवस्था भएकोमा रू.४१ करोड ५९ लाख ३३ हजार खर्ि गरेको छ। 

30. सम्झौिा संशोधन - दाि ृतनकायसुँग जून, २०२० मा भएको सम्झौिा संशोधनबाट अनदुान एस.डी.आर. 
१ करोड १९ लाख ५० हजार कायम राखी सार्वकमा व्यवस्था भएको ऋि रकम घटाई, एस.डी.आर. 
१८ लाख ३० हजार मार उपलब्ध हनेु गरी स्रोि कायम गरेको छ । पररयोजना अवतध ७१.४३ 
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प्रतिशि व्यिीि हुुँदा सम्झौिाबमोणजमको ऋि ९९.४५ र अनदुान १७.६४ प्रतिशिमार उपयोग गरेको 
देणखन्छ । सम्झौिा अनसुार अनदुानबाट कायिक्रम सञ्चालन नगदाि ९ प्रकारका खर्िमध्ये प्रशासतनक 
िथा परामशि सेवामा अतधक खर्ि हनु गएको छ । िोर्कएको समयावतधमा उणर्ि प्रतिफल प्राप्त हनेु 
गरी प्रशासतनक िथा परामशि खर्ि तनयन्रि गदै कायिक्रम कायािन्वयनमा प्रभावकाररिा लयाउनपुदिछ ।  

31. लागि साझेदारी - पररयोजनाको र्क्रयाकलाप कायािन्वयनमा नेपाल सरकारको स्रोिबाट १३.४२ प्रतिशि, 
आइफाड ऋिबाट ३१.९८ प्रतिशि, आइफाड अनदुानबाट २४.६८ प्रतिशि, लाभराहीबाट ९.७४ 
प्रतिशि र तनजी लगानीिफि  २०.१८ प्रतिशि को लागि साझेदारी रहने उललेख छ। यो वषिसम्म नेपाल 
सरकारको स्रोिबाट २१.५० प्रतिशि, आइफाड ऋिबाट ९९.४५ प्रतिशि, आइफाड अनदुानबाट 
१६.९५ प्रतिशि, लाभराहीबाट १२.८२ प्रतिशि उपयोग भएपतन तनजी लगानी िफि को स्रोि उपयोग 
नभएको णस्थति छ । उपयुिक्त णस्थतिले पररयोजनामा अन्य साझेदारको स्रोि पररर्ालन गनि सकेको 
देणखएन । पररयोजना प्रस्िावनाबमोणजम स्रोि पररर्ालन गनुिपदिछ । 

नेपाल भारि क्षरेीय व्यापार िथा पारवहन आयोजना 
र्ोभारमा सखु्खा बन्दरगाह तनमािि, वीरगन्जमा एकीकृि जाुँर् र्ौकी तनमािि, तनकासी पोटिल तनमािि, 

भन्सारमा एकद्वार प्रिाली स्थापना, अन्िरािर्िय स्िरको कृर्ष लयाब स्थापना लगायिका कायि गरी व्यापाररक 
प्रिालीमा सधुार गनि र्वश्व बैङ्कको अनदुान िथा ऋि सहयोगमा  उद्योग, वाणिज्य िथा आपूतिि मन्रालयको 
समन्वयमा र्वतभन्न ५ तनकायबाट भैरहेका कामलाई समन्वय गने उदे्दश्यले यस आयोजनाको स्थापना भएको हो ।नेपाल 
सरकार र र्वश्व बैङ्कबीर् ११ जलुाई, २०१३ मा भएको सम्झौिामा मन्रालयिफि को आयोजना लागि अमेररकी 
डलर 51 तमतलयनमध्ये 30 तमतलयन अनदुान र 21 तमतलयन ऋि रहने उललेख छ । आयोजनाको शरुु 
अवतध ३१ तडसेम्बर, २०१९ सम्म रहेकोमा म्याद थप पिाि ्३० नोभेम्बर  २०२१ सम्म कायम गररएको 
छ ।  

32. ऋि िथा अनदुानको उपयोग - पररयोजना कायािन्वयन अवतध 2 वषि थप हुुँदा समेि र्वत्तीय  प्रगति 
27 प्रतिशि मार रहेकोले ऋि िथा अनदुानको उपयोग प्रभावकारी देणखएन । सम्झौिाअनसुार प्राप्त 
अनदुान/ ऋि उपयोगको अवस्था तनम्नानसुार: 

(रकम डलर तमतलयनमा) 

ऋि िथा अनदुान नं. 
सम्झौिा रकम 
अमेररकी डलर 

खर्ि रकम 
अमेररकी डलर 

खर्ि प्रतिशि 
व्यिीि अवतध 

प्रतिशि 
एर् 863- एनपी अनदुान 30 5.33 17.76 88 
5273-एनपी ऋि 21 8.71 41.46 88 

जम्मा 51 14.04 27.52  

िोर्कएको समयामा उणर्ि प्रतिफल प्राप्त हनेु गरी आयोजनाको प्रभावकाररिा बढाउनपुदिछ । 

33. कायिक्रम - र्वश्व बैङ्कबाट प्राप्त भएको ऋि िथा अनदुान समेि यस वषिसम्म आयोजनाले रू.१ अबि ६८ 
करोड ९७ लाख र यो वषि रू.५१ करोड 8 लाख खर्ि गरेको छ । आयोजनाले व्यापारसुँग सम्बणन्धि 
क्षेरको पूवािधार र्वकास गने र्क्रयाकलापमा कुल आयोजना खर्िको िलुनामा ६२.०३ प्रतिशि खर्ि 
गरेको देणखए िापतन र्ोभारमा सखु्खा बन्दरगाह तनमाििको भौतिक प्रगति 44.35, नेपाल र भारि 
बीर्को यािायाि िथा ट्राणन्जटलाई व्यवणस्थि गने र्क्रयाकलाप िफि  ७.४०, व्यापार क्षेरसुँग सम्बणन्धि 
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संस्थाहरूको क्षमिा अतभवरृ्िमा २२.४३, िथा सञ्चालन िफि  ८.१४ प्रतिशि प्रगति गरेको छ । 
िोर्कएका र्क्रयाकलाप सञ्चालन नगरी भौतिक प्रगति न्यून हुुँदा सञ्चालन खर्ि तनरन्िर हनु गई आतथिक 
भार बढ्दै गएको देणखन्छ । प्रतिफल प्राप्त हनेु गरी कायिक्रम कायािन्वयन गनुिपदिछ । 

अन्य संगठठि संस्था, सतमति 

र्वशेष आतथिक क्षरे प्रातधकरि 

तनयाििमूलक उद्योगहरूको स्थापना र सञ्चालन गरी र्वशेष आतथिक क्षरेहरूको स्थापना िथा सञ्चालन 
गने उदे्दश्यले र्वकास सतमतिका रूपमा २०७० सालमा यो प्रातधकरिको स्थापना भएको हो । प्रातधकरिले 
नेपालतभरका र्वतभन्न १६ स्थानमा र्वशेष आतथिक क्षेर स्थापनाको लातग पूवािधार तनमाििको कायि गरररहेको छ । 
प्रातधकरिको लातग यो वषि रू.८२ करोड ६० लाख ९५ हजार बजेट व्यवस्था भएकोमा रू.१६ करोड ४३ 
लाख ४९ हजार खर्ि भएको छ । 

34. कायि प्रगति - र्वशेष आतथिक क्षेरको सञ्चालन र व्यवस्थापन ऐन, 2073 बमोणजम प्रातधकरिले आतथिक 
िथा कमिर्ारी सम्बन्धी र्वतनयमावली बनाउन सलने उललेख भएपतन प्रातधकरिले र्वतनयम िथा तनदेणशका 
जजुिमा गरी स्वीकृि गराएको छैन । प्रातधकरिको आवतधक योजनाअनरुूप भैरहवा, तसमरालगायिका 
स्थानमा र्वशेष आतथिक क्षेर सञ्चालन गने लक्ष्य रहेकोमा भैरहवामा र्वशेष आतथिक क्षेरको तनमािि 
सम्पन्न भई १३ उद्यमीले उद्योग स्थापनाको लातग अनमुति तलएको, ३ उद्योग स्थापनाको क्रममा 
रहेको,२ उद्योग स्थापना भई सञ्चालनको क्रममा रहेका र ३ उद्योगले उत्पादन प्रारम्भ गरेका छन।् 
तसमरा र्वशेष आतथिक क्षरेको तनमािि कायि सम्पन्न हनु सकेको छैन। पाुँर्खालमा प्रशासतनक भवनको 
तनमािि कायिको ४५ प्रतिशि मार प्रगति भएको र र्वशेष आतथिक क्षरेको तनमािि कायि २०५८।५९ 
देणख शरुु भए पतन प्रातधकरिको समर प्रगति अपेक्षा अनरुूप देणखएन। यसमा सधुार हनुपुदिछ । 

35. अधरुा आयोजना - साविजतनक खररद तनयमावली २०६४, को तनयम १०(३) मा लागि अनमुान ियार 
गदाि तनमािि कायि सम्पन्न गने समयावतध र्कटान गनुिपने व्यवस्था छ । प्रातधकरि अन्िगिि औद्योतगक 
क्षेर तनमािि, र्वस्ििृ आयोजना प्रतिवेदन र संभाव्यिा अध्ययनमा रू.१७ करोड ५० लाख ५९ हजारको 
लागि अनमुान रहेका २०६५।६६ देणखको ४ खररद सम्झौिा कायिसम्पन्न नभई अधरुा रहेका छन ्। 
अधरुा रहेका खररद सम्झौिामध्ये १ को कायि सम्पादन जमानिको म्याद समेि समाप्त भई सबै 
सम्झौिाको म्याद भैसकेको छ । यो वषिसम्म िी योजनामा रू.७ करोड ८२ लाख ३७ हजार खर्ि 
भएको देणखुँदा लामो समयसम्म प्रतिफल हातसल हनु सकेको देणखएन । समयमा कायि सम्पन्न नगने 
तनमािि व्यवसायीलाई खररद सम्झौिा अनसुार कारबाही गरी अधरुा आयोजना सम्पन्न गनुिपदिछ। 

इन्टरमोडल यािायाि र्वकास सतमति 

देशमा स्थलमागिबाट हनेु आयाि तनयाििको सहजीकरिका लातग सखु्खा बन्दरगाहको सम्भाव्यिा अध्ययन, 
तनमािि, िथा सञ्चालन गने उदे्दश्यले र्वकास सतमति ऐन, २०१३ अन्िगिि यो सतमति स्थापना भई सञ्चालनमा 
रहेको छ । सतमतिले 2061 देणख वीरगन्ज र 2057 सालदेणख र्वराटनगर, भैरहवा िथा 2067 देणख 
काुँकडतभट्टा र 2074 देणख वीरगन्ज जाुँर् र्ौकीसमेि सञ्चालन गदै आएको छ । 
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36. सम्झौिा अवतध - र्वराटनगर सखु्खा बन्दरगाह २० मार्ि, २००२ को सम्झौिा बमोणजम एक तनजी 
कम्पनीले १० वषि सम्म सञ्चालन गरेको र सोही सम्झौिाको आधारमा पनुः १४ अर्प्रल, २०१२ मा 
नवीकरि गरी सोही कम्पनीलाई १० वषि सञ्चालनको लातग सतमतिले अनमुति प्रदान गरेको तथयो । 
सोही सम्झौिाको आधारमा सखु्खा बन्दरगाह सञ्चालन भइरहेकोमा १८ जनवरी, २०२० मा र्वराटनगर 
एकीकृि जाुँर् र्ौकी सतमतिलाई भारि सरकारबाट हस्िान्िरि हनेु तनणिि भएपतछ सखु्खा बन्दरगाह 
बन्द गरी सोही कम्पनीसुँग ३ जनवरी, २०२० मा ६ मर्हनासम्म एकीकृि जाुँर् र्ौकी सञ्चालन गने 
सम्झौिा भएको तथयो । सम्झौिाअनसुार कुल आयको ६० प्रतिशि कम्पनीले राख्न ेर ४० प्रतिशि 
सतमतिलाई भकु्तानी गने व्यवस्था छ । हाल उक्त एकीकृि जाुँर् र्ौकी सञ्चालनको लातग अन्िरािर्िय 
प्रतिस्पधािको आधारमा कम्पनी छनौट भई ५ वषिको लातग रू.३१ करोड ५० लाखमा सम्झौिा भई 
सञ्चालन भईरहेको िथा सम्झौिामा नवीकरिको व्यवस्था राणखएको छ। एकीकृि जाुँर् र्ौकी 
सञ्चालनबाट प्राप्त हनेु आय अन्िरार्िय व्यापारको आकारमा तनधािरि हनेु र ठदन प्रतिठदन अन्िरार्िय 
व्यापार बर्ढरहेको अवस्थामा पूरानो सम्झौिाको नवीकरि गने िथा लामो अवतधको सम्झौिा गदाि 
प्रतिस्पधाि सीतमि हनु गएको छ । प्रतिस्पधाि सीतमि नहनेु गरी जाुँर् र्ौकी सञ्चालनको व्यवस्था 
गनुिपदिछ । 

37. टतमिनल व्यवस्थापन - वीरगन्ज सखु्खा बन्दरगाह पाुँर् वषिसम्म सञ्चालन गनि एक कम्पनीलाई ठदएको 
अनमुति परको म्याद 2076।9।२१ मा समाप्त हनेु उललेख छ ।नयाुँ टतमिनल ठेक्का व्यवस्थापन 
कायि समयमा नगरी सोही कम्पनीलाई दईुपटक सम्म 7 मर्हना म्याद थप ठदई सम्झौिा नवीकरि 
गरेको छ । कोतभड-19 महामारीका बीर् नयाुँ ठेक्का सम्झौिा गदाि पतन सार्वकभन्दा मातसक रू.४ 
करोड 20 हजार बढी पट्टा बहाल प्राप्त भएको छ । सो आधारमा ठेक्का व्यवस्थापनमा र्ढलाइ हुुँदा 
रू.28 करोड 1 लाख 37 हजार पट्टा बहाल नोलसानी भएको छ । नोलसानी नहनेु गरी समयमै ठेक्का 
व्यवस्थापन गनुिपदिछ । 

38. आय बाुँडफाुँट - टतमिनल पट्टा बहालमा ठदने सम्बन्धी तनयमावली, २०७० को तनयम ४ बमोणजम 
सतमतिले संरर्नाहरू बहालमा लगाई आय आजिन गने व्यवस्था छ । भौतिक संरर्नाको बहालबाट 
सतमतिले खर्ि गरी बाुँकी रहेको रकम समेि सतमतिको खािामै रहने गरेको र नेपाल सरकारको माग 
अनसुार संघीय सणञ्चिकोषमा जम्मा गने गरेको छ । यो वषिसम्म रू.१ अबि ५९ करोड २० लाख 
संघीय सणञ्चिकोषमा जम्मा गरे िापतन सतमतिको आय बाुँडफाुँट सम्बन्धी स्पष्ट नीति देणखएन । सतमतिको 
आयबाट थप भौतिक संरर्ना तनमािि गने वा प्राप्त आय नेपाल सरकारको संघीय सणञ्चि कोषमा दाणखला 
गने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति बनाउन ुपदिछ । 

39. र्ोभार सखु्खा बन्दरगाह तनमािि - र्वश्व बैङ्कको ऋि सहयोगमा काठमाडौँको र्ोभारमा सखु्खा बन्दरगाहको 
मखु्य भाग तनरमाि गनि अन्िराििय स्िरको बोलपर प्रर्क्रया अपनाई एक तनमािि व्यवसायीसुँग 
207५।3।२१ मा रू.१ अबि ४४ करोड ७५ लाख ८७ हजारको सम्झौिा भएकोमा तनमािि कायिको 
भौतिक प्रगति ४४.३५ प्रतिशि रहेको छ । सम्झौिाको म्याद तभर तनमािि कायि सम्पन्न नभएपतछ 
सतमतिले 2077।12।24 सम्म अवतध थप गरेको छ। पटक पटकको म्यादथपले परामशि सेवा 
सम्झौिाको समेि म्याद थप गनुिपने भई लागि बढ्दै गएको अवस्था छ । तनमािि कायिमा सम्वद्ब 
पक्षलाई थप णजम्मेवार बनाई समयमै सखु्खा बन्दरगाह सञ्चालन गनुिपदिछ । 
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व्यापार िथा तनकासी प्रवद्धिन केन्र 

नेपालको तनयािि व्यापारलाई र्वस्िार गरी देशको आतथिक र्वकासमा सघाउ परु् याउने उदे्दश्यले व्यापार 
िथा तनकासी प्रविद्धन र्वकास सतमति गठन आदेश, 2063 बमोणजम केन्रको स्थापना भएको छ । केन्रको 
लातग यो वषि रू.१७ करोड ३० लाख ३० हजार र्वतनयोजन भएकोमा रू.८ करोड ८२ लाख ८ हजार खर्ि 
भएको छ । 

40. उत्पणत्तको प्रमाि पर दस्िरु - नेपाल सरकार, मणन्रस्िरको २०६६।८।९ को तनिियमा भारि िथा 
िेश्रो मलुकु समेिमा उत्पणत्तको प्रमािपर जारी गदाि तनयािि गररने मालवस्िकुो मूलयको रू. १00 को 
१२ पैसाका दरले शलुक उद्योग वाणिज्य महासंघले सङ्कलन गने र सङ्कतलि रकम नेपाल उद्योग वाणिज्य 
महासंघले २.५ पैसा, सम्बणन्धि वस्िगुि संघले १.५ पैसा, सम्बणन्धि रार्िय संघले ०.२ पैसा, संस्थागि 
र्वकासमा 1.५ पैसा, व्यापार िथा तनकासी प्रविद्धन केन्रले ५ पैसा िथा नेपाल उद्योग पररसंघले १.३ 
पैसाका दरमा बाुँडफाुँट गने उललेख छ । उत्पणत्तको प्रमािपर प्रदान िथा अनमुति पाएका तनकायको 
अतभलेख केन्रमा राखेको देणखएन । उत्पणत्त प्रमािपरको शलुक नउठेको सम्बन्धमा मन्रालयबाट 
गठठि छानतबन सतमतिले पेस गरेको प्रतिवेदन अनसुार 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 र २०७६।७७ को सङ्कलन गरेको र्हसाब 
यर्कन गरी केन्रमा पठाएको छैन । केन्रले २०७६।७७ सम्म रू.१३ लाख ९9 हजार प्राप्त गरेको 
छ । वझुाउन बाुँकी रकम महासंघबाट असलु गरी कोषमा दाणखला गनुिपदिछ । 

41. तनष्कृय मौज्दाि - सार्वकको स्टावेलस पररयोजना, छालासम्बन्धी र्क्रकोष र ऊन िथा गलैंर्ा र्वकास 
सतमति, 2063 सालमा खारेज भई संस्थाका नाममा रहेका र्ल अर्ल सम्पणत्त केन्रको णजम्मेवारीमा 
आए िापतन िी संस्थाको ८ बैङ्कमा रू.६ करोड ४९ लाख ४7 हजार बैङ्क मौज्दाि तनणष्क्रय अवस्थामा 
रहेको देणखन्छ । प्रयोजनर्वहीन कोषको रकम संघीय सणञ्चि कोष दाणखला गनुिपदिछ । 

उदयपरु तसमेन्ट उद्योग तलतमटेड 

उच्र् गिुस्िरको तसमेन्ट उत्पादन, तसमेन्टको आयाि प्रतिस्थापन एवं तनयाििमा योगदान, देशको 
औद्योतगक िथा आतथिक र्वकास र रोजगारी सजृनामा सहयोग परु् याउने उदे्दश्यले २०४४ मा उदयपरु तसमेन्ट 
उद्योग तलतमटेडले स्थापना भई गैंडा ब्राण्डको तसमेन्टको व्यापाररक उत्पादन शरुु गरेको हो। हाल उद्योगमा 
३५४ कमिर्ारी कायिरि छन ्।  

42. र्वत्तीय णस्थति र सञ्चालन नतिजा – उद्योगको २०७५।७६ मा नेटवथि रू. ९० करोड ९१ लाख 
ऋिात्मक रहेकोमा यस वषि रू. १ अबि 81 करोड ९८ लाख ऋिात्मक रहेको छ । यस वषि रू.१ 
अबि ११ करोड २५ लाख आम्दानी भएकोमा रू.१ अबि ४४ करोड ६१ लाख खर्ि भएको छ। यो 
वषिको रू.३३ करोड ३६ लाख नोलसानीसमेि यस वषिसम्म सणञ्चि नोलसानी रू. ५ अबि २५ करोड 
१५ लाख पगेुको छ।  

43. लक्ष्य प्रगति - यो वषि १ लाख ३८ हजार मेर्ट्रकटन तसमेन्ट उत्पादन गने लक्ष्य राखेकोमा ८३ हजार 
मेर्ट्रकटन उत्पादन गरेको छ। त्यसै गरी रू.१ अबि ९४ करोड ४ लाखको तसमेन्ट तबक्री गने लक्ष्य 
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राखेकोमा रू.१ अबि ९ करोड ६ लाखको तसमेन्ट तबक्री गरेको छ। संस्थाले तसमेन्ट उत्पादन लक्ष्यको 
६० प्रतिशि िथा तबक्री लक्ष्यको ५६ प्रतिशिमार प्रगति हातसल गरेको छ।  

44. पाररश्रतमक आयकर - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७ बमोणजमको पाररश्रतमक आयकर कट्टी 
२०६८।६९ देणख २०७५।७६ सम्मको रू.२ करोड ९६ लाख ५५ हजार िथा यस वषिको रू. ६६ 
लाख ४२ हजार समेि रू.३ करोड ६२ लाख ९७ हजार राजस्व खािामा दाणखला गरेको छैन। उक्त 
रकममा शलुक र व्याज दरसमेि लाग्ने हुुँदा दार्यत्व अझै बढ्न जाने देणखन्छ। 

45. णजन्सी मौज्दाि - णजन्सी मौज्दािमध्ये जापान सरकारद्वारा उद्योग हस्िान्िरि गदाि एकमषु्ट मूलयाङ्कन 
गरी हस्िान्िरि गररएको णजन्सी मौज्दाि रू.१४ करोड १९ लाख २६ हजार, संस्थाले २०४८।४९ 
देणख २०६८।६९ सम्म पटक पटक गरी खररद गरेको िर प्रयोगमा नलयाएको फनेश आयल रू. १ 
करोड ३८ लाख १२ हजार र शाखा स्टोरअन्िगिि देखाइएको मौज्दाि रू.२३ लाख ४९ हजारको 
भौतिक णस्थति यर्कन गरेको देणखएन। गि वषिमा णजन्सीको भौतिक मौज्दाि िथा उत्पादन र्वभागको 
अतभलेखअनसुारको कायि प्रगति मौज्दािमा फरक रहेको र्नुढुङ्गाको मौज्दािमा रू.१ करोड ८२ लाख 
९ हजार कम िथा णललंकरमा रू. १२ करोड ५८ लाख ५४ हजार बढी यस वषिसमेि समायोजन 
गरेको छैन। यस वषि भौतिक परीक्षिसमेि नभएकोले णजन्सी मौज्दािको सम्बन्धमा यथाथिाि यर्कन 
भएन।  

46. तलनपुने र्हसाब - खररद िथा अन्य पेस्कीअन्िगिि र्वतभन्न १२ संघ संस्था िथा व्यणक्तहरूसुँग तलनपुने 
रकम रू.१ करोड ३९ लाख १३ हजार असलु उपर गरेको छैन। असलु हनु नसलने रकमको यर्कन 
गरी शंकास्पद असलुीबापि व्यवस्था पतन गरेको छैन।  

47. ऋि र्हसाब - उद्योगले नेपाल सरकारलाई तिनुिपने ऋिको साुँवा रू.१ अबि ७२ करोड ५० लाख र 
सो ऋिमा लागेको ब्याज रू.१ अबि ६६ करोड ९ लाख २० हजारसमेि रू. ३ अबि ३८ करोड ५९ 
लाख २० हजार भकु्तानी गरेको छैन। साथै उक्त तिनि बाुँकी ऋि िथा ब्याज रकमको महालेखा 
तनयन्रक कायािलयसुँग तभडान गरेको छैन। र्वराटनगर जटु तमलस तलतमटेडलाई २०५१।५२ मा 
रू.२४ लाख िथा २०५२।५३ मा रू.१० लाख गरी रू.३४ लाख अलपकालीन ऋि प्रदान गरेकोमा 
सो ऋिमा ब्याज िथा हजािनाबापि पुुँजीकृि गररएको रू.११ करोड ३२ लाख ६ हजारसमेि ऋि 
रू.११ करोड ६६ लाख ६ हजारको हालसम्म असलुी नगरेको व्यहोरा गि वषि उललेख गरेकोमा 
णस्थति यथावि ्छ।  

48. संस्थागि सधुार - तसमेन्टको माग नघटे पतन बढ्दो तसमेन्ट उद्योगहरूको स्थापनाले बजार तनकै प्रतिस्पधी 
िथा तबक्री मूलय घट्दो क्रममा छ। कररब ३० वषि अणघको प्रर्वतध िथा मेतसन पूरानो भएको र 
बारम्बार ममिि िथा सम्भार गनुि पदाि लागि प्रभावी नरहेकोले उद्योगले यथाशीघ्र मेतसनहरूलाई 
आधतुनकीकरि िथा तडणजटल प्रर्वतधका नयाुँ मेतसनहरू जडान गरी जनशणक्त िथा अन्य उत्पादन लागि 
कम गरी उत्पादन क्षमिा िथा तबक्री वरृ्द्ध गनुिपने देणखन्छ। र्वगि वषिहरूदेणख नै नोलसानमा सञ्चालन 
भई रहेको िथा नेट वथिसमेि ऋिात्मक भएको िथा नेपाल सरकारको ऋि बलयौिा रकम, 
कमिर्ारीसम्बन्धी िथा अन्य दार्यत्व बढ्दै गएकाले उद्योग सञ्चालन गनि कठठन देणखन्छ। कम्पनीसुँग 
आधतुनकीकरि र नयाुँ मेतसनहरू खररद गनि पयािप्त पुुँजी नरहेको िथा तसमेन्टको बजार मूलय घट्दै 
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गइरहेको पररप्रके्ष्यमा व्यावसार्यक रिनीति िथा कायियोजना ियार गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन 
गनुिपदिछ।  

नेपाल पारवहन िथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी तलतमटेड 

नेपालबाट समरुपार मलुकुमा तनकासी िथा नेपालतभर पैठारी हनेु सामानहरूको पारवहनसम्बन्धी र्वतभन्न 
सेवा सरु्वधा प्रदान गने उदे्दश्यले नेपाल सरकारको पूिि स्वातमत्वमा रहने गरी नेपाल भारि पारवहन सणन्ध सन ्
१९७१ मा भएको व्यवस्था बमोणजम एउटा एजेन्सीको रूपमा नेपाल पारवहन िथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी 
तलतमटेड नेपालको ित्कालीन कम्पनी ऐन, २०२१ अन्िगिि २०२८।५।३० मा स्थापना भएको हो। हाल 
नेपालमा वीरगन्ज, काुँकडतभट्टा, तरभवुन अन्िरािर्िय र्वमानस्थल, िािोपानी एवं भारिको कोलकात्ता, रातधकापरु 
र हणलदयामा यसको शाखा र्वस्िार भएको छ। यसको प्रमखु कायिमा णललयररङ्ग, फरवातडिङ्ग, अण्डरटेर्कङ्ग र 
गोदाम व्यवस्थापन सेवा रहेका छन।् कम्पनीमा स्थायी ७२ समेि १३१ कमिर्ारीहरू कायिरि छन।् 

49. र्वत्तीय णस्थति र सञ्चालन नतिजा - कम्पनीको सम्पणत्त रू.४२ करोड ७४ लाख, दीघिकालीन दार्यत्व 
नभई खदु र्ाल ुसम्पणत्त रू.३२ करोड ६९ लाख रहेको छ। गि वषि रू.५ करोड ६४ लाख नाफा 
रहेकोमा यस वषि रू.२ करोड ७० लाख नाफा भै सणञ्चि नाफा रू.४१ करोड ५१ लाख पगेुको छ। 
साथै कम्पनीको जगेडा कोष र सणञ्चि नाफा र्वगि वषिमा रू.३८ करोड ३८ लाख रहेकोमा उक्त रकम 
८ प्रतिशिले बढेर ४१ करोड ५१ लाख रहेको छ।  

50. र्वत्तीय प्रतिवेदनमान - कम्पनीले नेपाल र्वत्तीय प्रतिवेदनमानबमोणजम र्वत्तीय र्ववरिहरू ियार गरेको 
छैन। संस्थाले एकीकृि र्वत्तीय र्ववरि ियार गदाि एयरपोटि शाखाको सम्पूिि आम्दानी िथा खर्िलाई 
समावेश नगरी एयरपोटि शाखाबाट भएको कुल नाफा रू.३ करोड ४१ लाखको ७० प्रतिशि नागररक 
उड्डयन प्रातधकरिलाई भकु्तानी गरेपिािको ३० प्रतिशि रकमलाई जगेडा कोष िथा सणञ्चि नाफामा 
लेखाङ्कन गरेको छ।  

51. आन्िररक तनयन्रि प्रिाली - यस सम्बन्धमा देणखएका व्यहोरा तनम्न छन:् 

51.1. कोलकािा शाखा कायािलयमा २०७४।७५ मा कन्टेनर फे्रट स्टेसन तनमािि कायिको कोलकािा 
महानगरपातलकाबाट स्वीकृति प्रातप्तमा भएको र्ढलाइलाई मध्यनजर गरी जतमनलाई सम्याएर इुँटा छापी 
अस्थायी संरर्ना ियार गनि भारिीय रुपैया ३८ लाख ५८ हजारको कुल लागि अनमुान कोलकािा 
पोटि ट्रष्टमा पेस भएकोमा कन्टेनर फे्रट स्टेसन सञ्चालन प्रयोजनको लातग लोड कन्टेनर राख् न इुँटा 
छापेकोबाट नभई कडा बनाउनपुने भएकोले ट्रष्टका इणन्जतनयरले अस्थायी प्रयोजनको लातग यसरी रकम 
खर्ि गनुिभन्दा स्थायी संरर्ना बनाएर सञ्चालन गनुि नै उपयकु्त हनेु र सबै कागोले तनमािि गरेअनसुारको 
प्रर्वतधको प्रयोग गरी तनमािि गदाि कररब भारिीय रुपैयाुँ २ करोड को लागिमा कन्टेनर फे्रट स्टेसन 
तनमािि हनेु राय ठदएकोमा स्थायी संरर्ना तनमािि गनि पहल नगरी अस्थायी तनमािि कायिलाई टुक्राई ४ 
र्रिमा रू.६९ लाख ६३ हजारको लागिमा कन्टेनर फे्रट स्टेसन प्रयोजनका लातग उपयकु्त नहनेु 
ओपेन याडि फर कन्टेनर पार्कि ङ्ग तनमािि गरेको छ। यसरी अनपुयकु्त कायि गनेलाई णजम्मेवार 
बनाउनपुदिछ।  
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51.2. कम्पनीले नेपाल भारि सीमानाणस्थि प्रमखु नेपाली भन्सार क्षेरमा आधतुनक गोदाम घरहरू तनमािि गरी 
सेवा प्रदान गने उदे्दश्य तलएको भए िापतन तरभवुन अन्िरािर्िय र्वमानस्थल र वीरगन्ज भन्सार बाहेक 
अन्यर गोदामघर तनमािि गरेको पाइएन। कम्पनीले िािोपानी सखु्खा बन्दरगाहमा शाखा कायािलय 
स्थापना गरी कायि सञ्चालन गरेको पाइयो। आयाि िथा तनयािि हनेु सरकारी तनकायका मालसामानहरूको 
लातग णललयररङ्ग िथा फरवातडिङ्ग सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसमेि सबै सरकारी कायािलयका यस्िा 
सेवालाई नसमेर्टएकोले पूिि रूपमा कायािन्वयन भएको छैन। कम्पनीलाई र्वत्तीय र व्यवस्थापकीय 
रूपमा सक्षम र सबल बनाउनका लातग सरकारी तनकायसुँग समन्वय गरी सधुार र र्वस्िारका कायि 
गनपुदिछ। 

51.3. कोलकािा, हणलदया िथा रातधकापरुमा रहेको बन्दरगाह प्रयोग गरी पानीजहाजबाट आयाि िथा तनयािि 
हनेु सामानहरूको गोदामको व्यवस्था, भन्सार र जाुँर्पास लगायिका सेवा सञ्चालन गदै आएको छ। 
कम्पनीले सम्झौिा गरी भाडामा तलएको जग्गामा वषाििको समयमा हेभी इणलवपमेन्ट्स िथा कन्टेनरबाट 
सामरी ओसार-पसार गनि कठठन रहेको हुुँदा उक्त जग्गालाई अन्िरािर्िय मापदण्ड बमोणजम प्रयोग योग्य 
बनाउनपुने देणखन्छ।  

52. तलज भाडा - नेपाल सरकार र भारि सरकारबीर् भएको जग्गासम्बन्धी ३० वषे तलज सम्झौिा १ 
नोवेम्बर १९८४ बाट शरुु भई ३१ तडसेम्बर २०१४ मा समाप्त भएको छ। उक्त सम्झौिाबमोणजम 
नेपाल सरकारको एजेन्सीको रूपमा कम्पनीले हणलदया अवणस्थि डक क्षेरको ६ हजार ९८५ वगि तमटर 
र आवातसय क्षरेको २ हजार वगितमटर प्रयोग गनि पाउने देणखन्छ। सार्वक तलज सम्झौिाअनसुार 
सम्झौिा अवतध सकेपतछ पनुः अको ३० वषिका लातग सम्झौिा नवीकरि गने उललेख छ। यद्यर्प 
हणलदया डक कम्पलेलसबाट प्रस्िार्वि भाडा सम्झौिा अवतध १० वषि र मातसक भाडा भारिीय रुपैयाुँ १ 
लाख ३१ हजार उललेख छ। िर उक्त कम््लेलसले माग गरेको मातसक भाडा भारिीय रुपैयाुँ २ लाख 
१९ हजार देणखन्छ। उक्त सम्झौिा नवीकरि नै नगरी हणलदया डक कम्पलेलसबाट माग अनसुारकै 
तलज भाडा अलटोवर २०१८ बाट तिदै आएको देणखन्छ। जसकारि कम्पनीलाई मातसक भारिीय 
रुपैयाुँ  ८८ हजारले हनेु २० मर्हनाको रू.२८ लाख २० हजार बढी व्ययभार परेको देणखन्छ। समयमा 
सम्झौिा हनु नसलनकुो कारि यर्कन गरी थप व्ययभार नहनेु प्रबन्ध गनुिपदिछ।  

जनकपरु र्रुोट कारखाना 
नेपालमा सिुीजन्य पदाथिको स्थानीय माग पररपूतिि िथा तनयािि गने र स्थानीय बातसन्दालाई रोजगारी 

ठदनका लातग सबै प्रकारका र्रुोट, तबडी, तसगार पाइपको सिुी आठद बनाउने, र्रुोट, तबडी, तसगार वा सिुीसुँग 
सम्बणन्धि अन्य सहायक वस्ि ुवा परुक वस्ि ुवा सो सुँगको सम्बन्धबाट अन्य वस्िकुो उत्पादन गने वा पररवििन 
गरी तनमािि गने, सिुी खेिी गने, उन्नि जािका सिुी उत्पादन गने गराउने, वा ित्सम्बन्धी अनसुन्धान गने 
गराउने र कच्र्ा पदाथिहरू आयाि गने एवं सबै उत्पाठदि वस्िहुरू तनयािि गने आठद उदे्दश्यका लातग यो 
कारखाना स्थापना भएको हो । कारखानाको उत्पादन २०६७ देणख बन्द रहेको छ। मणन्रपररषद्को 
२०७०।३।२० को तनिियअनसुार कारखानामा कायिरि सबै कमिर्ारीहरूलाई अवकाश ठदएको छ। हाल 
महाप्रबन्धक समेि मन्रालयबाट खर्टएका २, सरुक्षा तनकायबाट ११, अन्य ८ जना िथा काननुी परामशिदािालाई 
करारमा राखी कायि गदैआएको छ। 
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53. सम्पणत्त िथा दार्यत्वको अवस्था - कारखानाको र्किाबी मूलयमा शेयर पुुँजी रू.४ करोड ८ लाख र जगेडा 
कोष रू. ५ करोड ४५ लाख रहेको देणखन्छ। त्यस्िै, कजाि रू.२ अबि ९४ करोड ६३ लाख र अन्य दार्यत्व 
िथा व्यवस्था रू.१२ करोड ६९ लाख ८० लाख रहेको देणखन्छ। कारखानाको णस्थर सम्पणत्त रू.२ करोड 
४३ लाख, लगानी रू. ४ करोड ९५ लाख र र्ाल ुसम्पणत्त रू.१८ करोड ५९ लाखसमेि सम्पणत्त रू.२५ 
करोड ९७ लाख रहेको देणखन्छ । कारखानाले यो वषि रू.४२ लाख आय प्राप्त गरेको र रू.६१ लाख 
सञ्चालन खर्ि गरेको छ। गि वषिसम्म रू.२ अबि ९० करोड ६९ लाख सणञ्चि नोलसानी रहेकोमा यो वषि 
रू.१९ लाख नोलसानी थप भै सणञ्चि नोलसानी रू.२ अबि ९० करोड ८८ लाख पगेुको छ।  

54. लगानी - कारखानाले सिुी र्वकास कम्पनी तलतमटेडमा रू. १ करोड, बटुवल धागो कारखाना तलतमटेडमा 
रू.२ करोड ९३ लाख ५५ हजार र सेिी र्रुोट कारखाना तलतमटेडमा रू.१ करोड १ लाख ५९ हजार 
समेि रू.४ करोड ९५ लाख १४ हजार लगानी गरेको देणखन्छ। गि र्वगि वषिदेणख कुनै पतन 
लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त भएको छैन। सिुी र्वकास कम्पनी तलतमटेड खारेजी प्रर्क्रयामा रहेको र सो 
कम्पनीमा लगानीको मूलय शून्य हनेु देणखएको, बटुवल धागो कारखाना तलतमटेड बन्द रहेको िथा सेिी 
र्रुोट कारखाना तलतमटेडसमेि बन्द रहेको अवस्थामा यी कम्पनीका शेयर मूलय नगन्य रहेकोले उक्त 
रकम असलुीमा शंकास्पद देणखन्छ।  

55. जग्गाको स्वातमत्व - कारखानाको स्वातमत्वमा जनकपरुमा ३३ तबघा, महोत्तरीमा २ तबघा, पोखरामा ४ 
रोपनी ६ आना, पवििमा ३ रोपनी ९ आना लगायि र्वतभन्न २१ स्थानमा जग्गा िथा भवन रहेको छ। 
जग्गाको क्षेरफल यर्कन नगरेको, वासलािमा रू.१ करोड १० लाखको मार जग्गा मूलयाङ्कन गरेको 
देणखएकोमा वििमान बजार मूलयअनसुार मूलयाङ्कन नगरेको, धनषुामा रहेको जग्गा प्रदेश कायािलयलाई 
जग्गाको क्षेरफल िथा मूलय नखलुाई हस्िािरि गरेकोमा लगि कट्टा गरेको छैन।  

56. कारखानाको अणस्ित्व - नेपाल सरकारबाट सबै कमिर्ारीलाई अवकाश ठदइसकेको, कारखाना बन्द 
रहेकोले कारखानाको भर्वष्यबारे यथाशीघ्र तनििय गरी सबै सम्पणत्त दार्यत्वको अवस्था र मूलय यर्कन 
गरी काननुी रूपमा गनुिपने सबै प्रर्क्रया सम्पन्न गरी कारखानाको र्वघटन वा खारेजी प्रर्क्रया सम्पन्न 
गनुिपदिछ। 

नेपाल आयल तनगम  
देशभर पेट्रोतलयम पदाथिको आयाि, ढुवानी, भण्डारि र र्विरि गने उदे्दश्यले २०२७ मा नेपाल आयल 

तनगमको स्थापना भएको हो। तनगममा नेपाल सरकारको ९९.४६, खाद्य व्यवस्था िथा व्यापार कम्पनी 
तलतमटेडको ०.२६, रार्िय बीमा कम्पनी तलतमटेडको ०.१५, नेपाल बैङ्क तलतमटेडको ०.०८ र रार्िय वाणिज्य 
बैङ्क तलतमटेडको ०.०५ प्रतिशि शेयर स्वातमत्व रहेको छ। तनगम अन्िगिि ७ प्रादेणशक िथा िीन शाखा 
कायािलय, िीन इन्धन तडपो, एक पेट्रोल पम्प, साि हवाई इन्धन तडपो र िीन हवाई इन्धन ररफ्यतुलङ स्टेसन 
रहेका छन।् तनगमको भण्डारि क्षमिा ७१ हजार ५५८ र्कलोतलटर रहेको छ। तनगममा 659 कमिर्ारी 
कायिरि छन।् 

57. सञ्चालन नतिजा - तनगमको यो वषि कुल तबक्री रू.२ खबि ५ अबि ७४ करोड ५३ लाख, तबक्री लागि रू.१ 
खबि ८२ अबि ७४ करोड ५९ लाख, प्रशासतनक र अन्य खर्ि रू.७ अबि ४२ करोड ६ लाख, बोनस व्यवस्था 
रू.१७ करोड ४२ लाख रहेको र कर पतछको नाफा रू.१२ अबि ९१ करोड ४८ लाख रहेको छ।  
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58. इन्धन खररद िथा तबक्री - तनगमले नेपाल सरकारलाई यो वषि आयकर, मूलयअतभवरृ्द्ध कर, भन्सार 
शलुक, सडक ममिि िथा सधुार दस्िरु, पूवािधार र्वकास कर लगायि र्वतभन्न कर िथा दस्िरु रू.६६ 
अबि ८८ करोड भकु्तानी गरेको छ। तनगमको यो वषिको पेट्रोतलयम पदाथिको खररद िथा तबक्री णस्थति 
देहायबमोणजम रहेको छः 

तस.नं. 
पटे्रोतलयम 
पदाथि 

इकाई 
खररद पररमाि 
(हजारमा) 

खररद (रू. 
हजारमा) 

तबक्री पररमाि 
(हजारमा) 

तबक्री (रू. हजारमा) 

१ पेट्रोल तलटर ५,१७,०40 2,65,39,295 ५,०७,८06 4,54,36,552 
२ तडजेल तलटर १४,८६,०23 8,17,29,772 १४,५३,592 11,53,91,724 
३ मट्टीिेल तलटर १९,392 10,29,258 १६,351 17,20,500 
४ ए.टी.एफ. तलटर १,३७,268 80,56,913 १,३८,669 1,47,43,225 
५ एल.पी.जी. मेर्ट्रकटन ४५६ 2,86,27,652 ४४५ 2,84,53,293 

खररद िथा तबक्री रकममा भन्सार, ढुवानी भाडा, बीमा र्प्रतमयम, सडक ममिि िथा सधुार 
दस्िरु, पूवािधार र्वकास कर एवं मूलय अतभवरृ्द्ध कर समावेश छैन। इन्धनको माग वषेनी बढ्दो क्रममा 
रहेको देणखन्छ। तनगमको भण्डारि क्षमिा गि वषि ६८ हजार ३८४ र्कलो तलटर रहेकोमा यो वषि 
केही थप गरी ७१ हजार ५५८ र्कलो तलटर परु् याएको छ। क्षमिामा वरृ्ि गरी इन्धन आपूतििलाई 
व्यवणस्थि गनुिपदिछ। 

59. पाइपलाइन - पाइपलाइनसम्बन्धी देणखएका व्यहोरा देहायबमोणजम छन:् 

59.1. भारिको मोतिहारी र नेपालको अमलेखगन्ज जोड्ने पाइपलाइनको कायि सम्पन्न भई यस वषिदेणख पूििरूपमा 
सञ्चालनमा आउुँदा पेट्रोतलयम पदाथिको ढुवानी सहज, सरुणक्षि र तछटो बनाएको छ। साथै तनगमको ढुवानी 
खर्िमा समेि उललेख्य कमी लयाएको छ। उक्त पररयोजनामा नेपाल सरकारको रू.१ अबि २० करोड र 
भारि सरकारको रू.३ अबि २० करोडसमेि रू. ४ अबि ४० करोड लगानी रहेको छ।उक्त पाइपलाइनको 
प्रयोग िथा संरक्षि तनगमले गरे िापतन यसको स्वातमत्व नेपाल सरकारबाट हस्िान्िरि भएको छैन। 
तनगमले २०७६।७७ मा पाइपलाइन तनमाििका क्रममा भएको प्रशासतनक खर्ि रू.५ करोड ९२ लाख 
२६ हजारलाई सोझै खर्ि लेखाङ्कन गरेको छ। तनगमले उपयोग िथा संरक्षि गदै आइरहेको सो 
पाइपलाइनको स्वातमत्व हस्िान्िरि तलई णस्थर सम्पणत्तमा लेखाङ्कन गनुिपने देणखन्छ। 

59.2. नेपाल आयल तनगम र रार्िय तनकुञ्ज िथा वन्यजन्ि ुसंरक्षि र्वभागबीर् २०७५।१०।१७ मा हस्िाक्षर 
गररएको सम्झौिाको बुुँदा ४ बमोणजम तनगमले पाइपलाइन आयोजनाका लातग र्वतभन्न प्रजातिका ८८ 
हजार १६३ रुख काटेकोमा सोको १:२५ को अनपुािमा २२ लाख ४ हजार ७५ रूखहरू पसाि 
वन्यजन्ि ुआरक्षि क्षेरतभर वकृ्षारोपि गनुिपने र तबरुवाहरूको पाुँर् वषिसम्म संरक्षिसमेि गनुिपने वा 
वकृ्षारोपिको लातग लाग्ने दार्यत्वको मूलयाङ्कन गरी सो बराबरको रकम पसाि वन्यजन्ि ुआरक्षि क्षरेलाई 
५ वषितभर तिनुिपने देणखन्छ। यो व्यवस्था प्रर्तलि वन ऐनअनसुार पतन अतनवायि रहेको छ। िर तनगमले 
र्वत्तीय र्ववरि ियार गदाि यसको लातग लाग्ने दार्यत्वको यर्कन गरी व्यवस्था गरेको पाइएन।  
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60. जग्गा उपयोग - तनगमको पोखरा प्रादेणशक कायािलयअन्िगिि रहेको कुल जग्गा ७७ रोपनीमध्ये लगभग 
१५ देणख १८ रोपनी जग्गा तनगमको तनयन्रिमा रहेको पाइएन। उक्त तनयन्रिमा नरहेको जग्गा 
स्थानीय बातसन्दाहरूले खेल मैदान िथा बाटोको रूपमा प्रयोग गरररहेको पाइएको छ। उक्त जग्गा 
तनयन्रिमा तलई तनगमको प्रयोगमा लयाउनपुदिछ ।  

61. कमिर्ारी कलयािकारी कोष - बोनस ऐन, २०३० को दफा १३ (१क) मा बोनस बाुँडफाुँट पतछ बाुँकी 
रकमको ८० प्रतिशि रार्िय स्िरको कलयािकारी कोषमा जम्मा गनुिपने व्यवस्था रहेको छ। तनगमले 
२०६२।६३ देणख रार्िय कलयािकारी कोषमा जम्मा गनुिपने रू.२ करोड ४ लाख जम्मा नगरी 
व्यापाररक िथा अन्य भकु्तानी गनुिपने शीषिकमा देखाएको छ। उक्त रकम कलयािकारी कोषमा जम्मा 
गनुिपदिछ। त्यस्िै, तनगमले सातबकको श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४१ को प्रावधानबमोणजम आतथिक 
वषि २०७३।७४ सम्ममा कमिर्ारी आवास कोषमा रू. ३ अबि २५ करोड ८४ लाख छुट्याएको रकम 
णजम्मेवारी सादै लयाएको छ। उक्त कोषमा रहेको रकमको पररर्ालन गने सम्बन्धमा कुनै तनििय भएको 
छैन। उपयुिक्त तनििय गरी रकमको उपयोग हनुपुदिछ।  

62. मूलय तनधािरि - तनगमले स्वर्ातलि मूलय प्रिालीअनसुार पेट्रातलयम पदाथिको मूलय समायोजन गदै 
आएको छ । यो वषि १३ पटकसम्म मूलय समायोजन भएको छ। यसरी मूलय तनधािरि गदाि वषिभररमा 
न्यूनिम र अतधकिम दर फरक अवस्था र्वश्लषेि गदाि पेट्रोलमा प्रति तलटर रू.६ र तडजल िथा 
मट्टीिेलमा रू.८.५ फरक परेको छ। अन्िरािर्िय मूलयमा कतिसम्म फरक पदाि नेपालको आधार मूलय 
पररवििन गररएको हो खलुाएको छैन। मूलय पररवििन सम्बन्धी स्पष्ट नीति िय गनुिपदिछ। 

63. मूलय णस्थरीकरि कोष - पेट्रोतलयम पदाथि िथा ग्याुँस मूलय णस्थरीकरि कोष (सञ्चालन) तनयमावली, 
२०७१ को तनयम ३(२)(ग) बमोणजम तनगमले पेट्रोतलयम पदाथि िथा ग्याुँसको खरुा तबक्री मूलयको 
१ प्रतिशिले हनु आउने रकम मूलय णस्थरीकरि कोषमा जम्मा गनुिपदिछ। उक्त कोषमा हालसम्म 
रू.११ अबि ५७ करोड ३२ लाख रहेकोमा तनगमले सो रकम र्वतभन्न बैङ्कको मदु्दिी तनक्षेपमा रू.७ 
अबि ८५ करोड र र्लिी तनक्षेपमा रू.१ अबि १ करोड २० लाख राखेको छ। कोष र तनगम बीर् 
र्हसाब तमलान गनि बाुँकी रू.२ अबि ७१ करोड १२ लाख छ। कोष सञ्चालनको लातग गठन भएको 
सतमतिले उक्त कोष सञ्चालनसम्बन्धी कायिर्वतधहरू ियार गरेको छैन। उक्त कोषको रकम हालसम्म 
उपयोग नभएको र तनयमअनसुार आन्िररक िथा अणन्िम लेखापरीक्षिसमेि भएको पाइएन। कोषको 
समणुर्ि उपयोग हनुपुदिछ। 

अनगुमन िथा बेरुज ू

• अनगुमन - गि र्वगिका प्रतिवेदनमा वैदेणशक सहायिा अन्िगिि सोझै भकु्तानी िफि को लेखापरीक्षि 
गराउनपुने, ननु ढुवानी अनदुानमा पनुरावलोकन गनुिपने, एकल र्वन्द ुसेवा पूिि कायािन्वयन गनुिपने, तनकासी 
प्रवद्धिन केन्रको तनष्कृय मौज्दाि राखेको लगायिका व्यहोरा औलँयाइएकोमा यो वषि पतन सधुार भएको छैन। 
र्वगिका व्यहोरा पनुरावणृत्त नहनेु गरी कायिसम्पादन गनुिपदिछ । 

• बेरुजू णस्थति - यो वषि मन्रालय र मािहिसमेिका तनकायको लेखापरीक्षिबाट देणखएको बेरुजूको णस्थति 
देहायअनसुार छः 
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➢ सरकारी कायािलयिफि  16 तनकायमा रू.8 करोड 2 लाख 45 हजार बेरुजू देणखएकोमा प्रारणम्भक 
प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ 3 तनकायले रू.1 लाख 40 हजार फस्यौट गरेकोले रू.8 करोड 1 लाख 
5 हजार छ । सोमध्ये रू. 36 लाख 14 हजार म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ । यससम्बन्धी 
र्ववरि अनसूुर्ी-१५ मा छ । 

➢ अन्य संस्था िफि  5 तनकायमा रू.5 करोड 82 लाख 62 हजार बेरुजू देणखएकोमा प्रारणम्भक प्रतिवेदन 
उपलब्ध गराएपतछ फस्यौट नगरेकोले रू. ५ करोड ८२ लाख ६२ हजार बेरुजू बाुँकी छ । सोमध्ये 
रू.1 लाख 65 हजार म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरि अनसूुर्ी-१6 मा छ । 
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ऊर्ाि, र्लस्रोि िथा त िँचाइ मन्रालय 

नेपाल  रकार (कायि र्वभार्न) तनयमावली, २०७४ बमोजर्म मन्रालयको कायिक्षेरमा ऊर्ाि, त िँचाइ 
िथा र्लउत्पन्न प्रकोप म्बन्धी एकीकृि काननु िर्ुिमा, गरुु-योर्ना तनमािण, अध्ययन अन ुन्धान र  मन्वय गने 
िथा र्लस्रोि िथा ऊर्ािको ददगो व्यवस्थापन, तनयमन र पूवािधार तनमािण गने लगायिका कायि रहेका छन ्। 
मन्रालय र मािहि  रकारी कायािलय िथा  ंगदठि  ंस्था मेि 8८ तनकायबाट कायि म्पादन गरी  ेवा प्रवाह 
भइरहेको  छ ।   

1.  रकारी कायािलय - मन्रालय र मािहि  मेि 7२  रकारी कायािलयको तनम्नान ुार रू.5३ अबि ५३ 
करोड ५९ लाखको लेखापरीक्षण  म्पन्न भएको छ: 

(रू. लाखमा)  
र्वतनयोर्न रार्स्व धरौटी अन्य र्म्मा 
२१,८८,८७ 11,56,18 4,63,81 15,44,73 ५३,५३,५९ 

1.1 उजललजखि लेखापरीक्षण रकममा कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वका  मन्रालय र शहरी र्वका  मन्रालयमा 
र्वतनयोर्न भई य  मन्रालयअन्िगिि खचि भएको रू.२५ करोड ८३ लाख  मावेश छ । िर यो 
मन्रालयमा र्वतनयोर्न भई प्रधानमन्री िथा मजन्रपररषद्को कायािलय, अथि मन्रालय र प्रदेश 
कायािलयलाई खचि भएको रू.१० करोड ६२ लाख  मावेश छैन ।  

1.2 य  मन्रालयअन्िगिि 6 तनकायको र्वतनयोर्न, रार्स्व, धरौटी र अन्य कारोबार मेि रू.२ अबि 25 
करोड १7 लाखको लेखापरीक्षण बािँकी रहेको छ ।  

2.  ंगदठि र अन्य  ंस्था - यो वषि १0  ंस्थाको रू.४ खबि ३० अबि ९४ करोडको लेखापरीक्षण गररएको 
छ ।  

3. कायिमूलक लेखापरीक्षण - यो वषि भेरी बबई डाइभ िन आयोर्ना कायािन्वयन र्वषयको कायिमूलक 
लेखापरीक्षण  म्पन्न गररएको छ ।  

4. वार्षिक कायिक्रम र प्रगति - मन्रालयबाट स्वीकृि 2076।77 को वार्षिक र्वका  कायिक्रम अन ुार 
य  मन्रालयको स्वीकृि कायिक्रमको प्रगति अवस्था तनम्नान ुार  छ M   

क्र. ं. र्ववरण एकाई लक्ष्य प्रगति 

1.  त िँचाइ  रु्वधा र्वस्िार  हेक्टर 4400 5567 

2.  िटबन्ध तनमािण  र्कलोतमटर. 29 91 

3.  र्ल िथा मौ म मापन केन्र स्थापना   ंख्या 74 50 
4.  र्वद्यिु पहुिँच प्राप्त घरधरुी   ंख्या (हर्ारमा) 400 337 
5.  बायो गयािँ  र्डान   ंख्या 100 53 
6.   बस्टेशन क्षमिा  एम.भी.ए. 1203 290 
7.  र्वद्यिु चहुावट  प्रतिशि 14.50 15.27 
8.  पूणि र्वद्यिुीकरण जर्लला   ंख्या 40 16 
9.  प्रशारण लाइन तनमािण  र्कलोतमटर. 437 261 
10.  र्लर्वद्यिु र्तडि क्षमिा  मेगावाट 1000 151 
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4.1 आवतधक योर्ना र ददगो र्वका  लक्ष्यले िोकेका गन्िव्यलाई वार्षिक कायिक्रममा आवद्ध गरी प्रगति 
प्रतिवेदन ियार नगरेकोले वार्षिक प्रगति र्वश्लषेण गनि  र्कएन । र्ल र्वद्यिुको र्तडि क्षमिा १ हर्ार 
मेगावाट थप गने लक्ष्य रहेकोमा १५१ मेगावाट,  ौयि वाय ुldgL lu|ड एक हर्ार र्कलोवाट थप गने 
लक्ष्य रहेकोमा ९० र्कलोवाट, र्वद्यिुमा पहुिँच प्राप्त र्न ंख्या ९३.५ प्रतिशिको लक्ष्यमा ९० प्रतिशिमा 
पहुिँच पगेुको छ ।  

4.2 मन्रालयअन्िगिि २०७६।77  म्म रार्िय गौरव िथा पर्हलो र दोस्रो प्राथतमकिामा परेका कुल आयोर्ना 
 ंख्या ७३ मध्ये २५ आयोर्नाको प्रगति ५० प्रतिशिभन्दा न्यून रहेको छ । ऊर्ाििर्ि  पर्हलो 
प्राथतमकिामा परेका ३७ मध्ये ८० प्रतिशिभन्दा मातथ ८ आयोर्नामा ५० देजख ८० प्रतिशि म्म ११ 
र ५० प्रतिशिभन्दा कम प्रगति भएका आयोर्ना  ंख्या १८ रहेका छन ्। दोस्रो प्राथतमकिामा परेको ३ 
आयोर्नाको प्रगति ५० प्रतिशिभन्दा न्यून रहेको छ । र्लस्रोि िथा त िँचाइ िर्ि  पर्हलो र दोस्रो 
प्राथतमकिामा परेका १६ आयोर्नाको प्रगति ८० प्रतिशिभन्दा मातथ, १३ आयोर्नाको प्रगति ५० देजख 
८० प्रतिशि र ४ आयोर्नाको प्रगति ५० प्रतिशिभन्दा कम रहेको छ । आयोर्ना कायािन्वयनमा 
प्रभावकाररिा लयाई प्रगतिमा  धुार गनुिपदिछ ।  

5. आवतधक योर्ना कायािन्वयन - रार्िय योर्ना आयोगले स्वीकृि गरेको १५ औ ँयोर्नामा य  मन्रालयका 
लातग िोर्कएका मखु्य नतिर्ाका  ूचकहरू र उपलजधध देहाय बमोजर्म छ M  

क्र.  ं. नतिर्ा  ूचक एकाई आधार वषि 
२075।76 

लक्ष्य 

२076।77 

प्रगति 

२076।77 
 म्म 

1.  कृर्षयोगय भतूममध्ये त ंजचि के्षरर्ल  हेक्टर (हर्ारमा) 1473 1493 148९ 
2.  कृर्षयोगय भतूममा वषैभरर त िँचाइ  रु्वधा प्रतिशि 33 34 35 
3.   ौयि खानेपानी िथा त िँचाइ पम्प र्डान   ंख्या  1364 1464 1889 
4.   ौयि ऊर्ाि तिड  मेगावाट  0 10 1.4 
5.  वैकजलपक ऊर्ाि  मेगावाट  67.8 89.8 68.2 
6.   ौयि ऊर्ाि  मेगावाट  33 53 35.1 
7.  घराय ी बायोगयािँ  र्डान   ंख्या (हर्ारमा) 426 461 427 
8.   धुाररएको र्लामे चलुहो   ंख्या (हर्ारमा) 86 186 105 
9.  र्विरण लाइन ३३ के.भी.  र्कलोतमटर.  4905 5500 5310 

उपयुिक्त नतिर्ा  ूचक मध्ये  िह िथा भतूमगि त िँचाइ,  ौयि ऊर्ाि तिड, वैकजलपक ऊर्ाि,  ौयि 
ऊर्ाि लगायि कायिक्रममा लक्ष्य अन ुार प्रगति भएको देजखएन । अिः लजक्षि उद्देश्य बमोजर्म कायिक्रम 
कायािन्वयन गरी उपलजधध हात ल गनुिपदिछ ।  

6. नीति कायािन्वयन - र्लर्वद्यिु र्वका  नीति, २०५८ अन ुार आन्िररक उत्पादनबाट र्वद्यिुको गाहिस््य 
आवश्यकिा पूतिि गने मखु्य नीति रहेपतन गाहिस््य आवश्यकिाको लातग स्वदेशी उत्पादन अपगु भई 
४५०  म्म मेगावाट आयाि गनुिपरेको छ । प्रतिस्पधाित्मक रूपमा र्लाशययकु्त आयोर्ना र्वका  
गररने, र्लर्वद्यिु आयोर्ना तनमािण गदाि  ञ्चालन, स्वातमत्व र हस्िान्िरण त द्धान्िको आधारमा गनि 
प्रोत् ाहन गररने नीति अन्िगिि प्रारजम्भक चरणका कायि भएको र्नाए िापतन तनमािण चरणका कायिहरू 
हनु  केको छैन । 
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त िँचाइ नीति, २०७7 अन ुार र्लाशययकु्त आयोर्ना कायािन्वयन नभएको, भेरी बबई र 
 नुकोशी मररन अन्िर र्लस्थानान्िरण प्रकृतिका र्लस्रोि आयोर्नाहरू कायािन्वयन चरणमा रहे पतन  
अतधकांश त िँचाइ आयोर्नाहरू रन अर् द ररभर अवधारणामा बनेकोले  जञ्चि पानी उपयोगमा लयाउने 
अवस्था नभएको,  रकारी लगानीमा तनतमिि त िँचाइ आयोर्नाहरू र्ीणि अवस्थामा रहेको, र्ल उपभोग 
 ंस्था  क्षम र  वल बन्न न केको, त िँचाइ ऐन िर्ुिमा नभएको िथा त ंजचि क्षेरमा बस्िी र्वका  
भएको  मेि देजखएको छ । रार्िय नीतिहरू प्राथतमकिाका  ाथ कायािन्वयन हनुपुदिछ ।  

7. बरे्ट वक्तव्य कायािन्वयन - अथिमन्रीले  ंघीय  ं दमा पे  गनुिभएको २076।77 को बरे्ट वक्तव्यमा 
उललेख भएका  ंघ, प्रदेश र स्थानीय िहको  मन्वयमा कायिक्रम  ञ्चालन गने व्यवस्था अनरुूप 
च्यालेन्र् र्ण्ड मार्ि ि ् नवीकरणीय ऊर्ाि िँग  म्बजन्धि बहउुपयोगी प्रर्वतधहरूको प्रवद्धिन गने, 
अन्िरदेशीय ४०० के.भी. क्षमिाको लाइन तनमािण,  बै प्रदेशमा कम्िीमा दईु ठुला र्लर्वद्यिु िथा 
 ौयि आयोर्ना तनमािण गने, र्वद्यिुीय  वारी  ाधनको प्रयोगलाई प्रोत् ार्हि गराउन पयािप्त चाजर्िङ 
स्टेशनहरू स्थापना गने कायिहरू  ञ्चालन हनु  केको देजखएन । त्यस्िै, र्वद्यिुमा लगानीको अव रलाई 
र्रार्कलो पानि १८ आयोर्नाको ३ हर्ार ५०० मेगावाट उत्पादन प्रर्क्रयामा राि ेवक कमिचारीहरूको 
शेयर  हभातगिा रहने कायिक्रम रहेकोमा प्रगति हनु न केको, त ंजचि कृर्ष क्षेरको अतभवरृ्द्ध र िमोर 
जचस्याङ,  ेिी िथा कन्काई डाइभ िनको कायि शरुु नभएको र  ौयि ऊर्ाि उपयोग गरी तलफ्ट त िँचाइ 
प्रणालीको प्रगति न्यून रहेको छ । कायिक्रम  ञ्चालनमा बरे्ट र कायिक्रमबीच  मन्वय गरी प्रगति 
हात ल  गनुिपदिछ ।  

8. ददगो र्वका  लक्ष्य - मन्रालय िँग  म्बजन्धि ददगो र्वका  लक्ष्यअन्िगिि मखु्य पररमाणात्मक लक्ष्य र 
हाल म्मको उपलजधध तनम्नान ुार  छ: 
त .  
न .  ूचकहरू आधार वषि  न ्

२०१५ को जस्थति 
 न ्२०१९ 
 म्मको प्रगति 

 न ्२०२० 
 म्मको लक्ष्य 

 न ्२०२० 
 म्मको प्रगति 

1.  र्वद्यिुमा पहुिँच भएको र्न ंख्याको अनपुाि (प्रतिशि) 74 88 92 ९० 
2.  र्वद्यिु खपि (प्रति व्यजक्त र्क.वा.) 80 245 325 २६० 
3.  कुल ऊर्ाि खपिमा नवीकरणीय ऊर्ािको अंश (प्रतिशि) 11.9 (5.9) 7.57 8 9.03 
4.  र्तडि र्लर्वद्यिु क्षमिा (मेगावाट) 782 1250 2219 1401 
5.  कृर्षयोगय र्तमनमध्ये वषैभरर त िँचाइ हनुे के्षर (प्रतिशि) 25.2 33 34 3५ 

ददगो र्वका को लक्ष्यबमोजर्म प्रगति हनेु गरी बरे्ट िथा कायिक्रम िर्ुिमा गरी कायािन्वयन हनुपुदिछ । 

9. कृर्षयोगय भतूम र त िँचाइ उपलधधिा -  ऊर्ाि, र्लस्रोि िथा त िँचाइ मन्रालयबाट प्राप्त र्ववरण अन ुार 
२६ लाख ४१ हर्ार हेक्टर कृर्ष योगय भतूममध्ये १७ लाख ६६ हर्ार हेक्टर भतूम त िँचाइ योगय 
रहेकोमा २०७४।७५  म्म १४ लाख ७३ हर्ार हेक्टर, २०७५।७६  म्म १४ लाख 73 हर्ार 
हेक्टर र २०७७ र्ालगनु म्म १५ लाख ३ हर्ार हेक्टरमा त चाइ  रु्वधा पगेुको उललेख छ । 
त ंजचि क्षेरर्ल बढे िापतन कृर्ष िँग त िँचाइलाई अन्िर मन्वय गनि न केको कारण हरेक वषि कुल 
गाहिस््य उत्पादनमा कृर्ष क्षरेको योगदान घट्दै गएको छ । कुल गाहिस््य उत्पादनमा कृर्ष क्षेरको 
योगदान २०६८।६९ मा ३२.७ प्रतिशि रहेकोमा २०७४।७५ मा २८.१ प्रतिशि, २०७५।७६ 
मा २७ प्रतिशि र २०७७ र्ालगनु म्म २५.८ प्रतिशि रही योगदान घट्ने क्रममा रहेको र खाद्यान्न 
आयािमा वरृ्द्ध भइरहेको छ । अथि मन्रालयबाट प्रकाजशि आयािको ि्याङ्क अन ुार २०७६।७७ 
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मा चामल रू.३३ अबि ६५ करोड र हररयो िरकारी रू.३३ अबि ५ करोड वरावरको आयाि भएको 
देजखन्छ । उजललजखि अवस्थाले त ंजचि क्षेरको लातग आवश्यक  ंरचना तनमािण भए िापतन कृर्षको 
उत्पादकत्वमा वरृ्द्ध हनु  केको अवस्था देजखदैन । त िँचाइ  रु्वधा र कृर्ष क्षेरको कायिक्रमलाई 
एकीकृि र  मन्वय गरी कृर्षमा भएको परतनभिरिा न्यून गराउने व्यवस्था तमलाउन ुपदिछ। 

10. रार्िय गौरवका आयोर्ना - मन्रालय मािहि रार्िय गौरवको आयोर्नाका रूपमा ८ आयोर्ना रहेका 
छन।् रार्िय गौरवका आयोर्नाको प्रगति तनम्नान ुार छः 

 (रकम रू. करोडमा) 

त . नं. आयोर्ना  रुु वषि 
 म्पन्न हनु े लागि हाल म्मको 

खचि 
भौतिक 
प्रगति % अवतध  शरुु   ंशोतधि  

1 बबई त िँचाइ  2045।46 2079।80 1267 1896 849 52 

2 महाकाली त िँचाइ िेस्रो  2063।64 2084।85 2677 3500 364 १०.41 

3 रानी र्मरा त िँचाइ  2067।68 2080।81 - 2770 1313 48 

4 भेरी बबई डाइभ िन  2068।69 2079।80 1643 ३६८० 1163 40.5 

5 त क्टा त िँचाइ 2061।62 2077।78 - 2502 1669 ५९ 

6  नुकोशी मररन डाइभ िन   2073।74 2080।81 4619 - २६ ०.५ 

7 बरु्ढगण्डकी र्लर्वद्यिु 2069।70 2084।85 26000 - 3620 - 
८ अपर िामाकोशी र्लर्वद्यिु 2067।68 2076।77 4929 - 4623 ९७ 

 उजललजखि आयोर्नामा नहर िथा एलाइनमेन्टमा र्गगा र्ववाद, ठेक्काको न्यून प्रगति, आयोर्ना 
िथा  म्बद्ध पदातधकारीको पटक पटकको रे्रबदल लगायिका कारण  मयमा प्रगति हात ल हनु 
न की  मय र लागि दवैु वरृ्द्ध भएको छ ।  मयमा नै आयोर्ना  म्पन्न गनि  मस्या  माधान, 

अनगुमन र  हर्ीकरणमा  म्बजन्धि पदातधकारी िँग कायि  म्पादन  म्झौिा गरेर कायिमा तिव्रिा लयाउने, 
 ोको र्वश्लषेण गने व्यवस्था तमलाउनपुदिछ ।  

11.  ूचीकृि दर  - नेपाल र्वद्यिु प्रातधकरण र तनर्ी क्षेरका र्लर्वद्यिु प्रबद्धिकहरूबीच भएको र्वद्यिु खररद 
 म्झौिाको खररद दरअन ुार नेपाल र्वद्यिु प्रातधकरणले र्वद्यिु उत्पादक कम्पनीहरूलाई भकु्तानी ददने 
व्यवस्था छ । मजन्रपररषद् को २०६८।१०।१७ को तनणिय अन ुार लोड ेतडङ न्यूनीकरण कायियोर्ना, 
२०६८ र  रु्वधा  म्बन्धी कायिर्वतध, २०६८ र्ारी गरी २०७१ चैर म ान्ि म्म व्यापाररक उत्पादन 
शरुु गने कम्पनीलाई ७ वषि म्म  ूचीकृि दर (पोषे्टट दर) र र्वद्यिु खररद  म्झौिाको दर (पी.पी.ए) 
बीचको र्रक रकम नेपाल  रकारले नेपाल र्वद्यिु प्रातधकरण मार्ि ि उपलधध गराउने व्यवस्था गरेको 
देजखन्छ ।  ो व्यवस्था अनरुूप २० र्ल र्वद्यिु कम्पनीलाई यो वषि रू.७० करोड  मेि २०७७ 
आषाढ म्म रू.१ अबि ४४ करोड ८७ लाख नेपाल र्वद्यिु प्रातधकरण मार्ि ि भकु्तानी ददएको र रू.२९ 
करोड ८० लाख ६४ हर्ार भकु्तानी गनि बािँकी रहेको नेपाल र्वद्यिु प्रातधकरणले उललेख गरेको छ । 
र्वद्यिु खररद तबक्री  म्झौिामा खररद तबक्री दर तनधािरण भै  केको अवस्थामा  म्बजन्धि ऐन, 
तनयमावलीमा व्यवस्था नगरी छुटै्ट कायिर्वतध ियार गरी ७ वषि म्म  रु्वधा उपलव्ध गराएको छ।  

12. जखम्िी र्लर्वद्यिु योर्ना - वैदेजशक लगानीमा बनेको जखम्िी र्लर्वद्यिु आयोर्नाबाट 60 मेगावाट 
र्वद्यिु उत्पादन गनेगरी 2051।8।9 मा नेपाल र्वद्यिु प्रातधकरण िँग र्वद्यिु खररद  म्झौिा भएको र  
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 म्झौिामा उत्पादन शरुु भएको 20 वषि पतछ रू.१ मूलयमा ५० प्रतिशि स्वातमत्व नेपाल र्वद्यिु 
प्रातधकरणको हनेु उललेख छ । य   म्बन्धमा देजखएका व्यहोरा देहाय अन ुार छन:् 

12.1 उक्त कम्पनीले 2057 आषाढदेजख व्यापाररक उत्पादन शरुु गरेकोले  म्झौिा अन ुार 2077 आषाढमा 
50 प्रतिशि स्वातमत्व नेपाल र्वद्यिु प्रातधकरणमा प्राप्त गनुिपनेमा  ो हनु  केको छैन । आयोर्नाको 
५० प्रतिशि स्वातमत्व हस्िान्िरणका लातग प्रातधकरण र प्रबद्धिक कम्पनी दवैुको स्वातमत्व रहने गरी 
छुटै्ट कम्पनी स्थापना गनुिपने, हाल उक्त कम्पनी बतनन केको, नयािँ कम्पनीले पनुः र्वद्यिु तबक्रीको लातग 
र्वद्यिु खररद  म्झौिा गनुिपने र्स्िा प्रर्क्रया पूरा नभएको कारण र्नाई स्वातमत्व हस्िान्िरणमा र्ढलाइ 
गरेको देजखन्छ ।  

12.2 उक्त आयोर्नाबाट प्रतिघण्टा 350 तमतलयन र्कलोवाट र्वद्यिु उत्पादन हनेु देजखन्छ । कम्पनीको 
 बैभन्दा ठुलो र्हस् ेदार एक नवेजर्यन कम्पनीले 2077।3।27 मा  ंस्थाको ५० प्रतिशि स्वातमत्व 
हस्िान्िरणबाट प्राप्त मनुार्ा नवेजर्यन क्रोनर ११९ तमतलयन (वार्षिक प्रतिवेदन २०२० स्टेट क्रार्् ट 
पेर् नं १९१) र्ह ाबमा लेखाङ्कन गरर केको छ । कम्पनीको िेस्रो ठूलो शेयर होलडर नेपालको एक 
कम्पनीको शेयर स्वातमत्व 16.90 प्रतिशि रहेको र त्य  कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन अन ुार 2076 
को अन्त्यमा आयोर्ना  ञ्चालनगने एक तलतमटेड कम्पनीमा 29 लाख 78 हर्ार 502 र्कत्ता शेयरको 
मूलय प्रति र्कत्ता रू.394.51 का दरले लगानीमा देखाएको छ । यो र्ह ाबले उक्त र्लर्वद्यिु 
योर्नाको कुल शेयर 1 करोड 76 लाख 24 हर्ार 272 र्कत्ता रहेको परु्ष्ट हनु्छ । र्नु शेयरको 
र्किाबी मूलय रू.100 घटाउिँदा मनुार्ा प्रति र्कत्ता रू.294.51 ले कुल मनुार्ा रू.५4 अबि १९ 
करोड ५ लाख हनु आिँउछ । यो मूलय वििमान शेयर बर्ारको अवस्था र्वश्लषेण गदाि अ ामान्य रूपमा 
न्यून देजखएको छ । िथापी  ो कारोबार मूलय र बर्ार मूलयको र्रक र्ह ाब गदाि आउने रकममा 
२५ प्रतिशि लाभकर रू.१ अबि २९ करोड ७६ लाख एवं  ोको शलुक र धयार् मेि अ लु हनु 
छुटेको अवस्था देजखएकोले थप छानर्वन गरी  रकारी  ंस्था र  रकारले प्राप्त गनुिपने रार्स्व यथाशीघ्र 
अ लु गनुिपदिछ ।  

13.  ोझै खररद -  ाविर्तनक खररद ऐन, 2063 को दर्ा ८(२) मा खररद गदाि प्रतिस्पधाि त तमि हनेु 
गरी टुक्रा टुक्रा पारी खररद कायि गनि नहनेु उललेख छ । मन्रालय अन्िगिि १५ इकाईले तनमािण 
लगायि  ंरचनामा रू.२९ करोड २१ लाख १० हर्ार, ३ इकाईले र्वतभन्न माल ामान खररदमा रू.३८ 
लाख २६ हर्ार र ८ इकाईले परामशि  ेवा खररदमा रू.५ करोड ८६ लाख ७२ हर्ार  ोझै खररद 
गरेका छन । प्रतिस्पधाि त तमि हनेु गरी ऐन र्वपररि खररद गने कायिमा तनयन्रण हनुपुदिछ ।   

14. कजन्टन्रे्न् ी खचि -  ाविर्तनक खररद तनयमावली, 2064 को तनयम १०(७) मा तनमािण कायिको लागिमा 
वकि चार्ि एवं  ानातिना अन्य खचिको लातग ४ प्रतिशि खचि  मावेश गनि  र्कने व्यवस्था छ । कजन्टन्रे्न् ी 
खचि लेख्दा  म्बजन्धि नापी र्किाबमा खचि प्रर्वष्ट गनुिपने, ठेक्कागि खचिको अतभलेख राख्नपुने गरी तनदेजशका 
र्ारी गरे िापतन लागि अनमुान िँग िलुना हनेु कजन्टन्रे्न् ी खचिको ठेक्कागि अतभलेख नराखेको िथा िलुना 
नगरेको, कजन्टन्रे्न् ी खचि गनुि परेको आधारबेगर नै मन्रालयअन्िगिि ३९ इकाईले रू.२२ करोड ३१ 
हर्ार खचि लेखेका छन ्। गि र्वगिमा यस्िो खचि तनयन्रण गने व्यहोरा औलँयाइएकोमा यस्िो जस्थति 
पनुरावजृत्त भई रहन ुउपयकु्त देजखएन ।  
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15. प्रोतभर्नल  म -  ाविर्तनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम 123 मा प्रोतभर्नल  म अन्िगिि 
गणनामा राजखएका करयोगय रकमको भकु्तानी गदाि तबल, बीर्कको आधारमा गनुिपने व्यवस्था छ । 
मन्रालय मािहि ६ इकाईले तबल बीर्कबेगर प्रोतभर्नल  म अन्िगिि रू.३३ लाख ९० हर्ार भकु्तानी 
गरेका छन ्। तबल बीर्क बेगर भकु्तानी ददनेलाई जर्म्मेवार बनाई उक्त रकम अ लु गनुिपदिछ ।  

16. मूलय  मायोर्न -  ाविर्तनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ५५(१) मा बाह्र मर्हनाभन्दा बढी अवतधको 
खररद  म्झौिा कायािन्वयन गदाि मूलय  मायोर्न ददनपुने व्यवस्था छ ।उक्त काननुको व्यवस्था िथा 
 म्झौिाको शििको अधीनमा रहेर मूलय  मायोर्न रकम खचि लेख्न ुपनेमा मन्रालय मािहि ३ इकाईले 
मूलय ूची, नयािँ दर र गणुाङ्क र्रक पारी रू.४ करोड २५ लाख भकु्तानी गरेका छन ्। ददनपुनेभन्दा 
बढी मूलय  मायोर्न भकु्तानी गरेको रकम अ लु गनुिपदिछ ।  

र्लस्रोि िथा त िँचाइ र्वभाग   

र्लस्रोिको  मजुचि उपयोग  ंरक्षण व्यवस्थापन र र्वका  गने उदे्दश्यले र्लस्रोि िथा त िँचाइ र्वभाग 
स्थापना भई  ञ्चालनमा रहेको छ ।  

17. नम् िको प्रयोग - र्लस्रोि िथा त िँचाइ र्वभागले मािहिका तनकायबाट हनेु तनमाणि कायिमा प्रयोग हनेु 
नम् ि  न ्२००२ मा स्वीकृि गरेको देजखन्छ । तनमािण  म्बन्धी प्रर्वतध र उपकरणमा १८ वषिमा 
र्वतभन्न पररवििन भै  केकोमा नम् िमा त मेन्ट, तगट्टी, र बालवुा प्रयोग गरी बनाइने एम १०, १५, २०, 
२५ ढलान लगायि  ंरचना बनाउिँदा ज्यामी ज्यालाको पररमाण राखी लागि अनमुान ियार गरेको छ। 
स्थलगि तनरीक्षण गदाि यो कायिमा कंर्क्रट तमक्च ि र धयाजचङ प्लान्ट प्रयोग गरेको  मेि देजखन्छ । 
नम् ि  ंशोधन नभएका कारण बढी मूलयको लागि अनमुान स्वीकृि हनेु, ठेक्का व्यवस्थापनमा वास्िर्वक 
प्रतिस्पधाि नहुिँदा एवं उपभोक्ता  तमतिबाट कायि गराउिँदा बढी भकु्तानी हनेु अवस्था देजखएको छ । 
तनमािण कायिको नम् ि  ंशोधन हनुपुदिछ ।   

17.1 बबई त िँचाइ आयोर्नाले १७ ठेक्कामा कं्रर्क्रट  म्वद्ध आइटमको लागि अनमुान ियार गदाि मेनयुल 
नम् ि प्रयोग गरेको कारण  डक र्वभागले मेत नको प्रयोग गने गरी स्वीकृि गरेको लागि अनमुानको 
िलुनामा ४३.३५ प्रतिशि लागि वरृ्द्ध हनेुगरी दर र्वश्लषेण भएको छ । य  आधारमा १७ ठेक्काको 
कंर्क्रट एम १० र एम १५ को कायिको लागि अनमुान रु ६७ करोड ४५ लाख ९४ हर्ारमा 
४३.३५ प्रतिशिले रु २९ करोड ३८ लाख ५३ हर्ारले वरृ्द्ध भएको छ । महाकाली त िँचाइ 
आयोर्नाका ३ ठेक्कामा कंर्क्रटको कायिको लागि अनमुान रू.५१ करोड १५ लाख ८३ हर्ारमा रु 
२२ करोड १८ लाख २२ हर्ारले वरृ्द्ध भएको छ ।  

17.2 तनमािण म्बन्धी कायिको लागि अनमुान ियार गदाि जर्लला दररेट  तमतिले िोकेको दररेट तलई स्वीकृि 
नम् िको आधारमा गनुिपने व्यवस्था छ। कमलानदीको दायािँ र बायािँ धनषुा र त रहा जर्ललामा गररने 
र्वतभन्न तनमािण कायिको लागि अनमुान ियार गदाि बायािँ िर्ि को लातग त रहा जर्लला र दायािँिर्ि को 
लातग धनषुा जर्ललाको श्रतमक र  ामिीहरूको दररेट तलने गरेको पाइयो । यो वषि कमला नदी 
तनयन्रण आयोर्नाले उपभोक्ता  तमतिबाट ढुङ्गा भने काम गराउिँदा जर्लला दररेटको आधारमा नगरी 
ढुङ्गा  ङ्कलनको नम् ि प्रयोग गरेको छ । जर्लला दररेट  तमतिले प्रतिघनतमटर ढुङ्गाको दर धनषुाको 
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लातग रू.2 हर्ार 444 र त रहाको लातग रू.2 हर्ार िोकेकोमा ढुङ्गा  ङ्कलनको दर क्रमश: रू.3 
हर्ार 10 र रू.5 हर्ार 158 प्रयोग गरी लागि अनमुान स्वीकृि गरेको छ । य बाट ४१  
तनमािणकायिका लातग उपभोक्ता  तमतिलाई रू.१२ करोड ५५ लाख मध्ये त रहािर्ि का १८ उपभोक्ता 
 तमतिलाइ रू.६ करोड ५२ लाख भकु्तानी गदाि दर र्रक परेको कारणले रू.२ करोड २ लाख थप 
व्ययभार परेको छ । जर्लला र्रक भए पतन एकै स्थानमा गने तनमािण कायिको दररेटमा एकरूपिा 
कायम गरी तमिव्ययी रूपमा कायि गनुिपदिछ । 

18. उपभोक्ता  तमति पररचालन -  ाविर्तनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ४४ मा तनमािण कायि गराउिँदा 
तमिव्यर्यिा, गणुस्िरीयिा वा ददगोपना अतभवरृ्द्ध हनेु भएमा वा पररयोर्नको मखु्य उदे्दश्य रोर्गारी त र्िना 
गने भएमा उपभोक्ता  तमतिमार्ि ि ्कायि गराउन  र्कने व्यवस्था छ । तनयमर्वपरीि उपभोक्ता  तमतिबाट 
काम गराएका उदाहरण तनम्नबमोजर्म छन:्  

18.1 कमला त िँचाइ व्यवस्थापन कायािलयले नदी तनयन्रण र नहर तनमािणको कायि उपभोक्ता  तमति मार्ि ि 
गराएको छ ।  ाविर्तनक खररद तनयमावलीको व्यवस्था बमोजर्म उपभोक्ता  तमति गठन गदाि  ाविर्तनक 
 ूचना प्रकाशन गरी प्रस्िाव माग गरेको देजखएन । उपभोक्ता  तमतिवाट  ंचातलि हनेु कायिमा लोडर, 
एक् ाभेटर, रोलर, डोर्र लगायिका हेभी मेत नरी प्रयोग गनि नहनेु उललेख भएकोमा रु १ करोड ३४ 
लाख ९३ हर्ारको कायि गराउिँदा हेभी मेत नरी प्रयोग गरी रु ९५ लाख ५० हर्ार भकु्तानी गरेको 
देजखयो ।  

18.2 र्ोजखमयकु्त पर्हरो तनयन्रण आयोर्नाले र्वतभन्न जर्ललामा गयातबयन बक् मा ढुङ्गा भरी िटबन्ध िथा 
बािँध तनमािण गने कायि उपभोक्ता  तमति मार्ि ि गराई रु ६ करोड ३९ लाख ४५ हर्ार भकु्तानी 
ददएको छ । आयोर्नाले  ोही प्रकृजत्तको कायि बोलपरको माध्यमबाट ६ तनमािण व्यव ायी मार्ि ि 
गराउिँदा लागि अनमुानको िलुनामा ४१ प्रतिशिदेजख ५३ प्रतिशि म्म घटीमा कायि म्पन्न भएको छ। 
 ो अनपुािमा उपभोक्ता  तमतिमार्ि ि ्काम गराउिँदा रू.३ करोड ८ लाख ८५ हर्ार थप व्ययभार 
परेको छ ।  

18.3 नारायणी नदी तनयन्रण आयोर्नाले यो वषि २२ उपभोक्ता  तमतिमार्ि ि काम गराई रु- ११ करोड 
५८ लाख ४३ हर्ार, कमला नदी तनयन्रण आयोर्नाले ४७ उपभोक्ताबाट रू.11 करोड ७६ लाख 
५६ हर्ार र र्निाको िटबन्ध कायािलय महोत्तरीले ७२ उपभोक्ताबाट रू.13 करोड ५६ लाखको 
काम गराएकोमा उपभोक्ताबाट काम गराउिँदा प्रस्िाव नतलएको, खचिका तबल भरपाई पे  नगरेको, खचि 
 ाविर्तनक नगरेको अवस्था छ ।  

तनयम र्वपरीि लागि अनमुान टुक्र्याएको, र्र्टल प्रकृतिको कायि उपभोक्तामार्ि ि गराएको िथा 
लागि अनमुानको हाराहारीमा काम गराएकोले बढी खचि भएको, गणुस्िर परीक्षण नभएको िथा उपभोक्ता 
 तमति पररचालन म्बन्धी उजललजखि व्यवस्थाको पालना भएको छैन। काननुी प्रर्क्रया पूरा गरी उपभोक्ता 
 तमतिबाट आयोर्ना तनमािण एवं  ञ्चालन गनुिपदिछ । 

19. भकु्तानीमा कर कट्टी - आयकर ऐन, 2058 को दर्ा ८८ बमोजर्म करयोगय रकम भकु्तानी गदािकै 
अवस्थामा अतिम करकट्टी गनुिपनेमा मन्रालयअन्िगििका ११ इकाईबाट रू.२७ लाख १३ हर्ार कट्टी 
गरेको नदेजखएकोले छुट कर रकम अ लु गनुिपदिछ । र्निाको िटबन्ध कायिक्रम, र्र्लड कायािलय, 
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 लािहीले उपभोक्ता  तमतिलाई कायािलयको कायिक्रम बरे्टबाट गरेको भकु्तानीमा रू.८ लाख १० हर्ार 
अतिम कर कट्टा गरेको नदेजखएकोले  ो मेि रू.35 लाख 23 हर्ार अ लु गरी दाजखला गनुिपदिछ। 

20. कायि प्रणालीमा  धुार -  ंघीयिा कायािन्वयनको लातग  ार्वकमा ऊर्ाि, र्लस्रोि िथा त िँचाइ मन्रालय 
अन्िगिि रहेका र्ल उत्पन्न प्रकोप तनयन्रण कायािलयहरू, त िँचाइ िथा र्लस्रोि तडतभर्न कायिलयहरू, 
भतूमगि र्ल त िँचाइ र्वका  तडतभर्न कायािलयहरू प्रदेश  रकारलाई हस्िान्िरण भएको छ । देशभरका 
पर्हरोबाट हनेु क्षति न्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन गनि र्वभाग मािहि रहने गरी र्ोजखमयकु्त पर्हरो 
व्यवस्थापन आयोर्नाको स्थापना गरी लतलिपरुको पलुचोकमा कायािलय  ञ्चालन गरेको छ । 
आयोर्नाको तनमािण स्थल एवं  ाइट र्वतभन्न जर्ललामा रही यो वषि रू.९ करोड ५८ लाख ७९ हर्ार 
भकु्तानी गरेको छ । छररएका कायिक्रम  केन्रबाट  ञ्चालनगदाि र्नशजक्त पररचालनमा  मय बढी 
लागने, अनगुमन िथा  पुरीवेक्षण गनि कदठनाइ भई तनमािण गरेका  ंरचनाहरूको गणुस्िरको  तुनजिििा 
िथा र्ोजखम रहने र लागि बढ्न र्ाने जस्थति रहेको छ ।  ंघीय  रकारले ठूला प्रकृतिका आयोर्ना 
 ञ्चालन, नीति िथा तनदेशन िर्ुिमा गराई लाग ुगनुिपनेमा य  प्रकार  - ाना र छररएर रहेका कायिक्रम 
 ञ्चालनगरेको अवस्था छ । 

 ंघ, प्रदेश र स्थानीय िहबाट  म्पादन हनेु त िँचाइ िथा नदी तनयन्रण कायिको कायिस्थल 
 म्बन्धमा ३ िहका  रकारबीच स्पष्ट कायिक्षेर िय भएको छैन । िीन िहका  रकारबाट एउटै 
प्रकृतिको कायि मलुकुभर भैरहेको छ । कायिक्षेर स्पष्ट गरी दोहोरो नपने  म्बन्धमा  तुनजिि हनुपुदिछ । 
 ोको अतिररक्त िीन िहका  रकारले  म्पादन गरेको कायि प्रगतिको ि्याङ्क एकीकृि गरी अतभलेख 
राख्न ुपदिछ ।  

र्ल िथा मौ म र्वज्ञान र्वभाग  

र्ल िथा मौ मको पूवि अनमुान, गणुस्िरीय र्ल िथा मौ म  ेवाको र्ानकारी िथा मौ म एवं 
भौगोतलक  ूचना प्रणालीलाई व्यवजस्थि गनि यो र्वभाग स्थापना भई कायािन्वयनमा आएको छ । 

21. मौ म पूवािनमुान -  आवतधक योर्नामा र्वश्व मौ म  ंगठनको मापदण्ड अन ुारको गणुस्िरीय र्ल 
िथा मौ म  ेवा उपलधध गराउन नीति िथा काननुको तनमािण गने, उच्च र्हमाली क्षरेमा स्वचातलि 
र्ल िथा मौ म केन्र स्थापना गरी र्हमिाल िथा र्हम नदीको  वेक्षण गने, दैतनक एक रेतडयो ोण्ड 
बेलनु प्रक्षपेण गरी वायमुण्डलको मौ मी अवस्थाको मापन गररने,  ाि ददने ऋिगुि मौ म पूवािनमुान 
र र्लवाय ु पररवििनको प्रक्षेपण गरी भरपदो पूवि ूचना  ंचारका र्वतभन्न माध्यमबाट ददने, भौगोतलक 
 ूचना प्रणाली र गजणिीय मोडेतलङ्गबाट वार्ढ प्रकोप र्ोजखम नक् ा ियार गने, पालपा िथा उदयपरुमा 
दइु वटा राडारहरू स्थापना गने कायि  म्पादन नगरेकोले मौ म पवुािनमुान गने,  चुना  ंचार गने 
लगायिका कायि प्रभावकारी हनु  केको छैन । स्वीकृि कायिक्रमहरू कायियोर्ना बनाई कायािन्वयन 
गनुिपदिछ ।  

22. उपकरण खररद र र्डान -  र्लमापन केन्रहरूको पनु यान्रीकरण िथा स्िरोन्नतिका लातग आवश्यक 
उपकरणहरू खररद, र्डान िथा िातलम  ञ्चालनगनि एक आपूििक िँग अमेररकी डलर १३ लाख १० 
हर्ार ३६, यरुो १ लाख ५९ हर्ार १०४ र रु ५ करोड १ लाख १२ हर्ारमा  न २०१८ र्लुाइ 
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३०  म्ममा  म्पन्न गने गरी  म्झौिा भएको छ । प्रतििपर खोलन र्ढलाइ, उपकरणहरू र्डान गनि 
अनमुतिमा र्ढलाइ र र्डान गने स्थान उपलधध नगराउन ुआदद कारण र्नाइ ३१ अक्टोवर २०१९ 
 म्म म्याद थप भएकोमा  ो अवतधमा पतन कायि  म्पन्न भएको छैन।आयोर्नाले आपूतििकिािलाई रू.१६ 
करोड ९५ लाख ८७ हर्ार भकु्तानी ददएको छ ।  न ्२०१७ र्लुाइमा  म्झौिा हुिँदा ६ मर्हनामा 
आपूतिि हनेु उललेख भएका अमेररकी डलर ४ लाख ८० हर्ार २९ मूलयका  ामिी यो वषि म्म प्राप्त 
नभएकोले आवश्यक कारबाही गरी कायि  म्पन्न गनुिपदिछ ।   

उपकरणहरू खररद गरी ददवोचे,  ोल ुर अन्नपूणि, कास्कीमा अटोमेर्टक हावापानीमा आधाररि 
स्वचातलि यन्र र्डान  मेिको लातग एक आपूििक िँग रु १ करोड ३३ लाख ३४ हर्ारमा  म्झौिा 
गरेकोमा भेररए नबाट र्डान कायि हटाई  ामान मार आपूतिि गरेको देजखयो । र्डान गने दार्यत्वबाट 
आपूििकलाई उन्मजुक्त ददएको छ । खररद भएका यन्र उपकरण मौज्दाि रहेकोले उदे्दश्य पूरा हनु 
न केको, कतिपय उपकरणहरू र्डान नहुिँदै वारेन्टी अवतध  माप्त हनेु जस्थति रहेको छ ।  ामानको 
वारेन्टी  मय िथा ररु्ट  च्चाउने अवतध  मेि  माप्त भएकोले  रुजक्षि र्डान गनुिपने दार्यत्वबाट 
आपूििक उम्कने गरी तनणिय गनेलाई जर्म्मेवार बनाई र्डान िथा  ञ्चालन कायि  मेि  तुनजिि 
हनुपुदिछ। 

23. भेररए न -  र्वभागले एक अन्िरािर्िय परामशिदािा िँग परामशि  ेवा तलनको लातग अमेररकी डलर २१ 
लाख ४१ हर्ार २६४ को लम म  म्झौिा गरेको देजखन्छ । खररद  म्झौिामा मोतडर्र्के न वा 
भेररए न गनि  र्कने उललेख भएको भएिापतन भेररए नबाट रकम थप गने व्यवस्था देजखिँदैन ।उक्त 
 म्झौिामा अमेररकी डलर 1 लाख 44 हर्ार 119 ले भेररए न गरी  म्झौिा रकम बढाएको कारण 
यो वषि रु १७ लाख ७३ हर्ार थप भकु्तानी ददएको छ ।  म्झौिाको कायि र्ववरणमा काम थप 
नभएको अवस्थामा एकमषु्ट ठेक्का  म्झौिामा  म्झौिाको शिि र्वपररि भकु्तानी ददएको रकम अ लु 
गनुिपदिछ । 

र्ल िथा ऊर्ाि आयोगको  जचवालय  
मलुकुमा ऊर्ािको  म्भावना  म्बन्धी अध्ययन र य को व्यवजस्थि अतभलेख र अनपुालनाको कायि 

आयोगको  जचवालयबाट हदैु आएको छ । 

24. कायािन्वयन दक्षिा - ऊर्ाि िथा र्लस्रोिको  वलीकृि र्वका मा र्ड्को मानि रार्िय ऊर्ाि रणनीति र 
र्लस्रोि रणनीतिहरू कायािन्वयनमा लयाएको छ । र्लस्रोि िर्ि  5,10 र १५ वषे रणनीति ियार 
भएको र ऊर्ाि िर्ि  ऊर्ाि प्रणाली र्वश्लषेण, उपभोग अवस्था, मूलय तनधािरण,  ामाजर्क, वािावरण एवं 
 ंस्थागि क्षमिा र्वका का कायिक्रमहरू  ञ्चालन गररएका छन । आवतधक रणनीति िथा कायिक्रमहरू  
र  ोको उपलजधध देजखने प्रगति र्ववरण ियार गनुिपनेमा गरेको देजखएन ।  जचवालय गठनको उदे्दश्य 
अनरुूप र्लस्रोि  जन्ध,  म्झौिा, नीति एवं रणनीतिको कायािन्वयन उपलजधध र वििमान अवस्था खलुने 
गरी प्रगति ियार गनुिपदिछ ।  

 जचवालयको लातग िोर्कएको कायिक्रम र कायि योर्ना अन ुारको कायि गनि रू.४४ करोड १ 
लाख ७५ हर्ार बरे्ट व्यवस्था गररएकोमा ५२.85 प्रतिशि खचि भई रू.20 करोड ७५ लाख 
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वरावरको कायि कायािन्वयनमा लयाएको देजखएन । कायािन्वयन दक्षिामा वरृ्द्ध गनि आवश्यक देजखएको 
छ ।   

र्वद्यिु तनयमन आयोग  
र्वद्यिुको उत्पादन, प्र ारण, र्विरण र मूलय तनधािरण प्रणालीका मापदण्डको र्वका  र तनयमनका लातग यो 

आयोगको स्थापना भएको हो । 

25. र्ािँचबझु िथा तनरीक्षण - र्वद्यिु तनयमन आयोग ऐन, २०७४ को दर्ा १७ मा अनमुतिको शिि बमोजर्म 
कायि गरे नगरेको  म्बन्धमा आयोगले आवश्यक र्ािँचबझु िथा तनरीक्षण गने व्यवस्था छ । नेपाल 
 रकारको घोर्षि लक्ष्यअन ुार २०८४।८५ तभर १५ हर्ार मेगावाट र्वद्यिु उत्पादन गरी १० हर्ार 
मेगावाट आन्िररक खपि र ५ हर्ार मेगावाट र्वदेश तनयािि गने लक्ष्य रहेको छ । नेपालमा उत्पादनमा 
रहेका कुल १११ र्वद्यिु आयोर्नाको र्तडि क्षमिा १ हर्ार ३०२ मेगावाट मध्ये स्विन्र ऊर्ाि 
उत्पादकका ९१ योर्नाबाट ६९२ मेगावाट र बािँकी नेपाल  रकारबाट तनमािण भएको देजखन्छ । कुल 
८ हर्ार १५४ मेगावाट क्षमिाका २४८ आयोर्नाले 2076।77  म्म उत्पादन अनमुतिपर प्राप्त 
गरेका छन ् । अनमुति प्राप्त गरेका िथा खररद  म्झौिा भएका आयोर्नाबाट र्तडि उत्पादनको 
 मयलाई आधार मानी िलुना गदाि उक्त लक्ष्य प्राप्त नहनेु देजखएको छ । लक्ष्य प्राप्त हनेु गरी 
कायि ञ्चालन गनुि, गराउनपुने देजखएको छ ।  

26. आयोगको  ंरचना र कायिप्रणाली - र्वद्यिु तनयमन आयोग ऐन, २०७४ अन ुार आयोगमा अध्यक्ष  र्हि 
५  दस्यको तनयजुक्त्त २०७६।१।५ मा भएको छ । आयोगमा यो वषि रु. ५ करोड ९२ लाख ४३ 
हर्ार खचि भएको छ । आयोगले तनयतमि प्रकृतिका कायि गरे िापतन आयोगको उदे्दश्य परुा गने 
कायिमा प्रभावकाररिा आएको छैन । आयोगले र्वद्यिु उत्पादन, र्विरण र स्वातमत्वमा देजखएका  मस्या 
 ामाधान हनेु गरी नीतिगि िथा काननुी व्यवस्था गनुिपदिछ ।  

27. शेयर  ंरचनामा पररवििन - र्वद्यिु तनयमन आयोग तनयमावली, २०७५ को तनयम ४५ मा र्वद्यिु 
उत्पादन, प्र ारण, र्विरण वा व्यापारको काम गनि अनमुति प्राप्त कम्पनीले शेयर तनश्का न गनि वा 
शेयरको  ंरचनामा ५ प्रतिशि भन्दा बढी पररवििन हनेु गरी शेयर खररद िथा र्वक्री गनि आयोगबाट 
पूवि स्वीकृति तलनपुने व्यवस्था छ । आयोगले शेयर  ंरचनामा पररवििन गनि १६ कम्पनीलाई प्रति 
 मथिन रू.१० हर्ार तलई पूवि स्वीकृति प्रदान गरेको छ । शेयरमा हनेु पररवििन अनरुूप लागिको 
आधारमा हनु र्ाने शेयर  ंरचनाको पररवििनमा आधारमूलय िय गरी शलुक तलने व्यवस्था देजखएन । 
दार्यत्वको तनः गिमा बर्ार मूलय  रह खचि मातनने अवस्थामा लाभको गणना बमोजर्म आधारमूलय िय 
गरी शलुक तलने व्यवस्थामा पनुरावलोकन हनुपुदिछ । 

28. शलुक अ लुी - र्वद्यिु तनयमन आयोग ऐन, २०७४ को दर्ा २० बमोजर्म र्वद्यिुको खररद तबक्रीदर 
तनधािरण गदाि र र्वद्यिु खररद  म्झौिामा  हमति ददिँदा अनमुति प्राप्त व्यजक्तबाट िोके बमोजर्म शलुक 
तलने व्यवस्था छ । यो वषि कररब १० मेगावाट क्षमिाका ३ आयोर्नाको र्वद्यिु खररद तबक्रीदरको 
तनधािरण र नेपाल र्वद्यिु प्रातधकरण खररदकिाि रहेको ३४ कम्पनीको र्वद्यिु खररद  म्झौिा  म्बन्धमा 
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आयोगबाट  हमति प्रदान भएकोमा  ो कायिमा शलुक तलएको देजखएन । मापदण्ड बनाई शलुक तलने 
व्यवस्था तमलाउनपुदिछ ।  

29. काननु तनमािण - र्वद्यिु तनयमन आयोग ऐन, २०७४ को दर्ा ४३ मा आयोगले तनयमनकारी भतूमकालाई 
प्रभावकारी बनाउन कायिर्वतध, तनदेजशका, मापदण्ड र  ंर्हिाकोड लगायिका काननुहरू तनमािण गरी 
व्यवस्थापकीय पक्ष  बल बनाउने व्यवस्था छ । र्वद्यिु तनयमन आयोग र्ववाद  माधान, र्वद्यिु 
खररददर तनधािरण िथा र्वद्यिु खररद  म्झौिा  म्बन्धी तनदेजशका, तिड िथा र्विरण  ंर्हिा, र्वद्यिु 
प्रणालीको गणुस्िर िथा  रुक्षा  म्बन्धी मापदण्ड लगायिका काननुहरू तनमािणको र्ढलाइले आयोगले 
 म्पादन गने व्यवस्थापकीय पक्षमा  वलिा प्राप्त हनु  केको छैन । तनयमनकारी कायिमा प्रभावकाररिा 
लयाउन आवश्यक काननु, तनदेजशका, मापदण्ड, कोड िथा तनयामकीय उपकरण बनाई कायािन्वयनमा 
लयाउनपुदिछ।  

30. र्वद्यिु व्यापार िथा र्विरण शलुक - र्वद्यिु तनयमन आयोग ऐन, २०७४ को दर्ा ३३ बमोजर्म र्वद्यिु 
र्विरण र व्यापार गनि अनमुति प्राप्त व्यजक्तले र्वद्यिु तबक्री िथा र्वद्यिु व्यापारवाट गरेको वार्षिक कुल 
आयको १ प्रतिशिमा नबढाई प्राप्त हनेु रकम आयोगको कोषमा र्म्मा गनुिपने व्यवस्था छ । आयोगले 
२०७५/७६ मा कुल आयको ०.२ प्रतिशिले हनेु रकम कोषमा प्राप्त गने तनणिय गरेको छ । नेपाल 
र्वद्यिु प्रातधकरणको कुल आय रू.६५ अबि ६६  करोड ९ लाख ५९ हर्ारको हनेु रू.१३ करोड १३ 
लाख २२ हर्ारमा रू.६ करोड ५६ लाख ६१ हर्ार प्राप्त गरेको देजखन्छ । बािँकी शलुक प्राप्त गरी 
कोषमा दाजखला गनुिपदिछ । 

र्वद्यिु र्वका  र्वभाग  
र्वद्यिु आयोर्नाको  म्भाव्यिा अध्ययन, अनमुति नवीकरण र  ञ्चालनअवस्थामा तनयमन  हर्ीकरण, 

आयोर्नाको बैङ्क व्यवस्था लगायिको कायि र्वभागबाट  म्पादन हुिँदै आएको छ । 

31. र्वद्यिु र ऊर्ािको प्रक्षपेण - नेपालमा २०७६।७७  म्मको र्लर्वद्यिु र्तडि क्षमिा १ हर्ार ४०1 
मेगावाट रहेको छ । र्लस्रोि िथा ऊर्ाि आयोगको  जचवालयले गरेको एक अध्ययनमा  न ्२०१५ 
देजख २०४०  म्मको डेमोिार्र्क खपि, कुल गाहिस््य उत्पादन र शहरी उपभोग लगायिमा ४.५ 
प्रतिशिको वरृ्द्ध हुिँदा र्वद्यिु खपि 2020 मा 3 हर्ार 384 मेगावाट, 2030 मा 6 हर्ार 621 
मेगावाट र 2040 मा 15 हर्ार मेगावाट आवश्यक पने उललेख छ । त्यस्िै ९.२ प्रतिशिको कुल 
गाहिस््य उत्पादनमा आउने वरृ्द्धको आधारमा खपि गणना गदाि 2025 मा १८ हर्ार मेगावाट र 
२०४०  म्म ५० हर्ार मेगावाट आवश्यक पने प्रक्षेपण गरेको छ । उक्त प्रक्षेपण अन ुार उत्पादनमा 
वरृ्द्ध गने गरी र्तडि क्षमिा बढाउन र्वभागबाट कायिक्रम िय गरी कायािन्वयन गनुि पने देजखन्छ । 

32. वार्षिक र्वका  कायिक्रम - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ अन ुार बरे्ट 
िथा कायिक्रमको मूलयाङ्कन गरी आगामी कायियोर्ना ियार गनुिपने व्यवस्था छ । र्वभागबाट यो वषिको 
बरे्ट िथा कायिक्रममा  मावेश भएको र्वतनयोर्न िथा कायिक्रममध्ये  प्तकोशी बहउुदे्दश्यीय, पञ्चेश्वर 
र बढुीगंगा आयोर्नामा न्यून खचि भई नतिर्ामखुी कायािन्वयन गनि न केको, २८  र्लर्वद्यिु आयोर्नाले 
 ञ्चालन म्बन्धी मापदण्डको कायि पूरा नगरेको, १३२ के.भी. िथा अन्य प्रशारण लाइन र्वस्िार िर्ि  
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६९  प्रदेश स्िरीय कायिक्रम र अन्य ३३ के.भी. लाईन िथा  ब स्टेशन िर्ि  ८५ आयोर्नाको र्वत्तीय 
िथा भौतिक प्रगति ियार गरेको छैन । त्य ैगरी १५  र्लर्वद्यिु आयोर्ना, ४  ामदुार्यक िथा अन्य 
िातमण र्वद्यिुीकरण आयोर्ना र ६ र्लाशययकु्त र्लर्वद्यिु आयोर्नाहरूको छनौट िथा  म्भावनाको 
जस्थति र्ववरण ियार गरेको देजखएन । बरे्ट िथा कायिक्रमको मूलयाङ्कन गरी कायिक्रमगि प्रगति 
र्ववरण ियार गनुिपदिछ ।  

33.  ंरचनाको गणुस्िर - र्वद्यिु उत्पादक कम्पनीहरुले  म्झौिा गरेपतछ  ंरचना तनमािण गदाि  म्झौिाको 
शिि अन ुार गणुस्िरीय तनमािण कायि गनुिपदिछ । तनतमिि  ंरचनाहरुको गणुस्िर अनगुमन गने कायि 
र्वभागमा रहे िापतन प्रभावकारी रुपले अनगुमन हनेु  केको छैन । तनजश् चि अवतधपतछ तनतमिि  ंरचना 
िथा स्वातमत्व नेपाल  रकारमा आउने हुिँदा त्यस्िा  ंरचनाको अनगुमन गरी गणुस्िरयकु्त रहेको 
 तुनजश् चि गनुिपदिछ । 

34. बरे्ट िथा नीति कायािन्वयन - बरे्ट वक्तव्यमा २०७६।७७ मा मातथललो िामाकोशी र र वुागढी 
लगायिका र्ल र्वद्यिु आयोर्नाहरूको तनमािण कायिलाई िीव्रिा ददई कम्िीमा १ हर्ार मेगावाट 
र्लर्वद्यिु क्षमिा रार्िय प्रणालीमा थप गररने उललेख भएकोमा १५१ मेगावाट थप भएको र िामाकोशी 
िथा र वुागढीको उत्पादन प्रशारण लाईनमा आबद्ध गने लक्ष्य रहेकोमा  ो कायि पूरा भएको पाइएन। 
त्यस्िै बढुी गण्डकी आयोर्नाको लातग रू.१३ अबि ५७ करोड, िनिँह ुर्लर्वद्यिु आयोर्नाको लातग 
रू.८ अबि ९० करोड, िामाकोशी ५ को लातग रू.१ अबि ८५ करोड र बढुी गंगा र्ल र्वद्यिु 
आयोर्नाको लातग रू.२ अबि २ करोड  मेि रू.२६ अबि ३४ करोड बरे्ट व्यवस्था गरेकोमा 
आयोर्नाहरूले कायििातलका अनरुूप कायिक्रम  ञ्चालन गनि  केका छैनन ।  

"नेपालको पानी र्निाको लगानी" अतभयान  ञ्चालनगरी मातथललो अरुण, र्कमाथान्का अरुण, 
तरशूली ३ र्व,  ान्रे्न, मातथललो  ान्रे्न, रु्कोट कणािली र र्कमाथान्का लगायि १८ आयोर्नाको 
तनमािणबाट ३ हर्ार ५०० मेगावाट र्वद्यिु उत्पादन प्रर्क्रया अगातड बढाउने कायिक्रम रहेकोमा यो वषि 
उत्पादन हनु  केको देजखएन । िमोर र्लर्वद्यिु आयोर्नाको  म्भाव्यिा अध्ययन  म्पन्न गरी रार्िय 
गौरवको आयोर्नाको रूपमा अगातड बढाउने कायिक्रम रहेकोमा कायािन्वयन नभएको, दूधकोशी, पजिम 
 ेिी, कणािली जच ापानी, नलगाड, उत्तरगंगा लगायिका र्लर्वद्यिु आयोर्नाहरूको लगानीको ढािँचा 
यर्कन गरी तनमािण अगातड बढाउने रहेकोमा ढािँचा स्वीकृि नभएको र नौमरेु बहउुदे्दश्यीय आयोर्नाको 
तनमािण र्वतध िय गने योर्ना रहेपतन तडटेल इजन्र्तनयररङ्गको अध्ययन कायि  म्पन्न भएको छैन । 
 रकारको नीति िथा बरे्टमा  मावेश भएका कायिक्रमहरूको कायािन्वयन प्रभावकाररिा लयाउन ुपदिछ।   

35. र्वद्यिु अनमुतिपर - र्वद्यिु तनयमावली, २०५० को तनयम ३ देजख १८  म्म अनमुतिपर  म्बन्धी 
व्यवस्था छ । र्वभागबाट र्वद्यिु उत्पादनको लातग अनमुति पाएका मध्ये २०७६।७७  म्म ९२ 
आयोर्नाले १ हर्ार ४०१ मेगावाट र्वद्यिु उत्पादन गरेका, उत्पादन अनमुति पाएका मध्ये 
2०७६।७७  म्म ७ हर्ार ८५४ मेगावाट क्षमिाको 195 आयोर्ना तनमािणाधीन रहेका र 
२०७६।७७  म्म १६ हर्ार ४२३ मेगावाट उत्पादन गनि 229 कम्पनी लाई  वेक्षण अनमुति पर 
र्वभागबाट र्ारी भएको छ । उत्पादन भइरहेका, तनमािणाधीन र  भेक्षण अनमुति तलएका  मेि ५१६ 
को 2076।77  म्म २५ हर्ार ५१३ मेगावाट र्वद्यिु उत्पादनको अनमुतिपर र्ारी भएको छ । 
प्रशारण  भेक्षणको अनमुतििर्ि   वेक्षणमा १९१ र तनमािणमा १51 लाई २०७५।७६  म्म अनमुति 
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प्रदान भएकोमा २०७६।०७७ मा २३ थप भई १७४ ले अनमुति प्राप्त गरेको देजखन्छ । त्यस्िै 
थमिल पावरिर्ि  २ आयोर्नाले अनमुति तलएका छन ्। अनमुति प्राप्त भई २०७६।७७  म्म र्वद्यिु 
उत्पादन गने १ मेगावाट मातथको कुल उत्पादन क्षमिा १ हर्ार ३०६ मेगावाट रहेको छ । हाइड्रो 
र थमिल मेि कुल २५ हर्ार ५६६ मेगावाट क्षमिाको अनमुति प्रदान भएकोमा ५ प्रतिशि मार 
उत्पादन भएको छ । अनमुति पर र उत्पादनबीचको अन्िरलाई घटाउन र्वभागबाट गने र्ािँचबुिँझ िथा 
तनरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाई कायि योर्ना अन ुार काम गराउन ुपदिछ । 

36. अनमुतिपर दस्िरु धरौटी - र्वद्यिु तनयमावली, २०५० को तनयम २४ मा अनमुतिको लातग लागने 
दस्िरु धरौटी खािामा राखी अनमुति प्राप्त गरेपतछ रार्स्व खािामा दाजखला गनुिपने र अनमुति तलनको 
लातग र्वभागमा पे  गरेको तनवेदन ३० ददनतभर टुङ्गो लगाउने व्यवस्था छ । अनमुतिपर तलएका 
कम्पनी िथा  ंस्थाले २०६४।६५ देजख २०७६।७७  म्म राखेको धरौटी  रू.१ अबि १२ करोड 
११ लाख मध्ये 2069।70  म्मको मार रू.72 करोड 78 लाख रहेको छ । अनमुतिपर स्वीकृि 
भएका ६ वषि अगातडको धरौटी यर्कन गरी रार्स्व दाजखला हनुपुदिछ ।  

37. रोयलटी - र्वद्यिु ऐन, २०४९ को दर्ा ११ बमोजर्म र्लर्वद्यिुको व्यापाररक उत्पादन गने उत्पादकले 
र्वद्यिु रोयलटी बझुाउन ुपने व्यवस्था छ । र्वभागले ८२ र्ल र्वद्यिु आयोर्नाबाट गि वषि म्मको उठ्न 
बािँकी रोयलटी रू.४४ करोड ७४ लाख र २०७६।७७ मा ९४ र्ल र्वद्यिु कम्पनीबाट रू.२ अबि ८८ 
करोड ५१ लाख  मेि कुल रू.३ अबि ३३ करोड २५ लाखमध्ये रू.२ अबि ८८ करोड 76 लाख 
अ लु गरी रू.४४ करोड ४९ लाख उठ्न बािँकी देजखएको छ । प्राप्त गनुि पने रोयलटी  मयमै अ लु 
गनुिपदिछ । 

38.  मर्ष्टगि प्रगति - नदीको बहावमा आधाररि र्लाशययकु्त आयोर्ना  ञ्चालनको लातग र्वभागबाट 
अध्ययनको कायि हुिँदै आएको छ । र्वगिमा अध्ययन छनौटमा परेका ३९६ मेगावाटको १२ 
आयोर्नाको  म्भाव्यिा िथा वािावरणीय अध्ययन  म्पन्न गरेको, कणािली जच ापानीको १० हर्ार 
८०० मेगावाटको हाइड्रोलोजर्कल अध्ययन िथा शारदा बबई ९३ मेगावाटको वािावरणीय अध्ययन 
२०७६।७७ मा  म्पन्न गरेको छ । र्लर्वद्यिु आयोर्नाको अध्ययनको भौतिक प्रगति  मिमा ७३ 
प्रतिशि देजखएको छ । िललो होगुं, इंखखुोला र र्ावा खोलाको अध्ययन कायिको प्रगति  मीक्षा गरी 
अध्ययन नगनि तनदेशन ददई कायिक्रमबाट हटाएकोमा कायिक्रममा  मावेश गरी शरुु गरेको कायि बीचमा 
हटाउिँदाको पषु्ट्याई पे  गरेको छैन । कायिक्रम िथा बरे्टले िय गरे अन ुार कायि  ञ्चालन गनुिपदिछ। 

39. कायि  म्पादन - प्यूठान, अघािखािँची, कर्पलवस्ि ुर दाङ क्षेरमा पने २८१ मेगावाट र्वद्यिु उत्पादन 
िथा ८० हर्ार हेक्टर भतूममा त िँचाइ  रु्वधा उपलधध गराउने उदे्दश्यले  ञ् चातलि नौमरेु बहउुदे्दश्यीय 
आयोर्ना अध्ययन गनि एक परामशिदािा िँग २०७५।८।७ तभर कायि  म्पन्न गनि  रू.२३ करोड 
९१ लाख ६७ हर्ारमा  म्झौिा भएकोमा 2077।11।7  म्म म्याद थप गरे पतन कायि  म्पन्न 
भएको छैन ।  मयमा कायि  म्पन्न गराउन ुपदिछ ।  

40. आयोर्नाको न्यून प्रगति - बढुीगंगा र्लर्वद्यिु आयोर्नामा प्रारजम्भक अन ुन्धान चरण २०७०।७१ 
देजख २०७६।७७  म्म रू.३ अबि ९२ करोड ८३ लाख बरे्ट व्यवस्था भएकोमा रू.८५ करोड १४ 
लाख १७ हर्ार खचि भई २२ प्रतिशि र्वत्तीय र २७ प्रतिशि भौतिक प्रगति देजखएको छ । यो वषि 
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रू.१ अबि ६४ करोड १५ लाख बरे्ट व्यवस्था भएकोमा रू.६ करोड ३४ लाख ४० हर्ार मार खचि 
गरी बरे्टको िलुनामा ३.८६ प्रतिशि मार प्रगति गरेको छ । आयोर्ना अन्िगिि मखु्य कायि र्ववरणमा 
रहेको र्वद्यिु तनमािणको लातग  ंरचना र पहुिँच मागि बाहेक हाइड्रो िथा इलेक्रो मेकातनकलिर्ि को 
र्वतनयोजर्ि बरे्ट रू.१ अबि ४३ करोड ४० लाख कायािन्वयनमा आएको पाइएन । कायि योर्ना 
अन ुार काम गरी िोर्कएको  मयमा आयोर्ना  म्पन्न गररनपुदिछ । 

41. धयार् अ लुी -  ाविर्तनक खररद तनयमावली २०६४ को तनयम ११३ (६) अन ुार  म्झौिा  मयावतध 
तभर कायि  म्पन्न हनु न केमा बैक र्मानि र्र्ि गरी १० प्रतिशि धयार् अ लु गनुि पने व्यवस्था 
छ । र्लगाढ हाइड्रो पावर कम्पनी तलतमटेडका एक तनमािण व्यव ायीले २०७३।१।१५ मा तलएको 
पेस्की कायि  म्पन्न नगरेकोले २०७७।४।१९ मा र्र्ि गरी रू.१ करोड ७३ लाख २३ हर्ार 
र्र्िाि गरेको छ । तनयमावलीको शििअन ुार १ हर्ार ५५४ ददनको व्यार् रू.८२ लाख २७ हर्ार 
अ लु गनुिपदिछ । 

बढुीगण्डकी र्लर्वद्यिु आयोर्ना  
नेपाल  रकारको २०६९।८।१८ को तनणियले बढुीगण्डकी र्लर्वद्यिु आयोर्ना र्वका   तमति गठन 

गरी यो आयोर्ना शरुु भएको हो । आयोर्नाको लातग ६३ वगि र्कलोतमटरको र्लाशय बन्न,े र्लाशयको पूणि 
र्ल  िह ५४० तमटर रहने र २६३ तमटर अगलो बािँध तनमािण गररने, औ ि वार्षिक ३ हर्ार ३८३ तगगावाट 
िथा  खु्खा मौ ममा १ हर्ार ४०४ तगगावाट र्वद्यिु उत्पादन हनेु र आयोर्नाको अनमुातनि लागि रू.२ खबि 
६० अबि रहने र तनमािण अवतध ८.५ वषि लागने अनमुान गररएको छ । 

42. नीतिगि िथा काननुी व्यवस्था - र्वका   तमतिले आयोर्नाको र्वस्ििृ आयोर्ना प्रतिवेदन र वािावरणीय 
प्रभाव मूलयाङ्कन गरेको र आयोर्नाको लातग आवश्यक र्गगा प्रातप्तको लातग र्गगा रोक्का गने तनणिय 
गरेको छ । नेपाल  रकारबाट २०७४।१।७ मा आयोर्नाअन्िगििको  तमति र्वघटन गरी बढुीगण्डकी 
र्लर्वद्यिु आयोर्नाको वािावरण, मआुवर्ा र्विरण पनुवाि  िथा पनुःस्थापना इकाई गठन गरी ऊर्ाि, 
र्लस्रोि िथा त िँचाइ मन्रालय मािहि राखी कायि गरेको छ । यो इकाईको म्याद २ वषि मार 
रहेकामा प्रत्येक वषि म्याद थप हदैु आएको छ । य   म्बन्धमा देजखएका व्यहोरा देहाय अन ुार छनः 

42.1 आयोर्ना तनमािण गनि नेपाल  रकार, मजन्रपररषदको २०७४।९।२५ को तनणियले एक जचतनयािँ 
कम्पनीलाई ददने तनणिय गरे अन ुार २०७४।२।२२  मा ऊर्ाि मन्रालयले इजन्र्तनयररङ प्रोक्योरमेन्ट 
कन्स्रक् न एण्ड र्ाईनेन्  मोडलमा आयोर्ना तनमािण गने गरी उललेख गरेको तथयो । नेपाल  रकारको 
२०७४।८।८ को तनणियले  ार्वक तनणिय खारेर् गरी यो आयोर्नालाई रार्िय गौरवको आयोर्नाको 
रूपमा नेपाल र्वद्यिु प्रातधकरणले इजन्र्तनयररङ्ग प्रोक्योरमेन्ट एण्ड कन् रक् न मोडेलबाट अजघ बढाउने 
तनणिय गरेको छ। नेपाल  रकार (मजन्रपररषद्) को २०७६।६।६ को तनणियले पनु: ऊर्ाि िथा 
त िँचाइ मन्रालयले  ोही जचतनयािँ कम्पनी िँग वािाि गनि  हमति ददएको देजखयो। ऊर्ाि िथा त िँचाई 
मन्रालयले अथि मन्रालय लगायिका  रोकारवाला िँग छलर्ल गदाि इर्पत एर्  म्बन्धी थप काननु 
िर्ुिमा भै न केको र्नाई कम्पनी िँगको वािाि अगातड बढ्न  केको छैन। आयोर्नाको  म्भाव्यिा 
अध्ययनअन ुार २०७४ को लागि अमेररकी डलर २ हर्ार ५९३ तमतलयन अमेररकी डलर रहे िापतन 
हालको अवस्थामा आयोर्ना लागि यर्कन भएको छैन। आयोर्ना तनमािण िथा  ञ्चालनको मोडातलटीबारे 



ऊर्ाि, र्लस्रोि िथा त िँचाइ मन्रालय 

 178 महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७8 

तनणिय नहुिँदा रार्िय गौरवको रूपमा रहेको आयोर्ना अगातड बढ्न  केको छैन । ि थि मन्रालयले 
आयोर्ना तनमािण िथा  ञ्चालनको मोडातलटी ियार गरी कायािन्वयनमा लैर्ानपुदिछ । 

43. मआुवर्ा तनधािरण - र्गगा प्रातप्त ऐन, २०३४ को दर्ा ३ बमोजर्म गदठि मआुवर्ा तनधािरण  तमतिको  
२०७६।८।१५ को तनणियान ुार गोरखािर्ि  आरुघाट र धाददङिर्ि   लयानटार बर्ार क्षरेको र्गगाको 
वगीकरण अन ुार प्रति आना न्यूनिम रू.५० हर्ारदेजख अतधकिम रू.७ लाख म्म  मआुवर्ा तनधािरण 
भएको छ ।  ो क्षेरमा घरर्गगा रजर्िेशन दस्िरुका लातग  रकारी र्गगाको मूलयाङ्कन धाददङ्ग िर्ि  
न्यूनिम प्रतिआना रू.३१ हर्ार देजख अतधकिम रू.१ लाख ८१ हर्ार र गोरखा जर्ललाको न्यूनिम 
प्रतिआना रू.६ हर्ार देजख अतधकिम  रू.१ लाख ८१ हर्ार  म्म रहेको छ । प्रमखु जर्लला 
अतधकारीको अध्यक्षिामा घरर्गगा रजर्िेशन दस्िरु अ लु गने प्रयोर्नको लातग तनधािरण भएको मूलयभन्दा 
मआुवर्ा प्रयोर्नको तनधािररि मूलय बढी रहेको देजखन्छ । 

44. गठुी र्गगाको मआुवर्ा - आयोर्नाको लातग आवश्यक र्गगा मध्ये २०७६।७७  म्ममा गोरखा र 
धाददङ्ग जर्ललाका १५ हर्ार ७९४ र्गगाधनी वा गठुी मोहीको ४७ हर्ार ४३८  रोपनी र्गगाको 
मआुवर्ा र्विरण गरेकोमा उक्त र्गगा मध्ये रैकर वा गठुीको प्रकृति खलुाई र्ववरण ियार गरेको 
देजखएन । र्गगाधनी प्रमाण परु्ाि परीक्षण गदाि गठुी िर्ि को र्गगाको र्गगाधनीमा गठुीकै नाम र 
मोहीको नाममा आयोर्नाको नाम उललेख गरेको देजखयो । गठुी िर्ि को मोहीलाई रैकर र्गगाधनी 
 रह मआुवर्ा ददएको छ । गठुी र्गगाको मोहीलाई रैकर र्गगाधनी  रहनै मआुव्र्ा ददने र र्गगा 
धनी (गठुी) लाई क्षतिपूतिि ददने मजन्रपररषद् को २०७४।२।९ को तनणिय अन ुार मआुव्र्ा र्विरण 
गरेको भएपतन गठुीलाई ददने मआुवर्ा  म्बन्धमा तनणिय भएको देजखएन । यस्िो गठुी र्गगाको 
वास्िर्वक र्ववरण नराखे िापतन अनमुातनि २२ हर्ार रोपनी रहेको उललेख छ । य री गठुी र्गगाको 
 म्पणुि मआुवर्ा भकु्तानी हुिँदा  मेि र्गगा आयोर्नाको नाममा आएको देजखएन । य  अवस्थामा गठुी 
र्गगा प्राप्त गनि रैकर र्गगाको िलुनामा बढी भकु्तानी गनुि पने जस्थति रहेको छ । गठुी र्गगाको 
स्वातमत्व आयोर्नाको नाममा कायम गदाि रैकर र्गगालाई भकु्तानी गरेको भन्दा बढी व्ययभार नहनेु 
व्यवस्था गनुिपदिछ । 

45. र्गगाको पररचालन - आयोर्नाले २०७६।७७  म्म ४७ हर्ार ४३८ रोपनी र्गगाको मआुवर्ा वापि 
रू.३२ अबि २७ करोड भकु्तानी गरी र्गगाको स्वातमत्व आयोर्नाको नाउिँमा लयाए पतन २०७२।७३ 
देजख अतधिहण गरेको र्गगाको पररचालन गनि  केको छैन । मआुवर्ा र्विरण गररएको र्गगा  ंरक्षण  
प्रयोग गने व्यवस्था तमलाउन ुपदिछ । 

रानी र्मरा कुलररया त िँचाइ आयोर्ना 
कणािली नदीको जच ापानीमा इन्टेक तनमािण गरी मूल नहर िथा र्र्डर नहर तनमािण गरी रानी, र्मरा 

र कुलररया नहर प्रणालीबाट १४ हर्ार, लम्की र्वस्िारबाट ६ हर्ार मेि २० हर्ार हेक्टर र्गगामा त िँचाइ 
गने १०.६ र्क.तम. र्र्डर नहर, िीन कन्रोल रेगलेुटर, पहुिँच मागि तनमािण मेिको काम र्वश्व बैङ्कको प्रथम 
चरणको  हयोगमा  म्पन्न भइ केको छ । दोस्रो चरणमा रानी, र्मरा र कुलररया क्षेरको कमाण्ड क्षेर र्वका  
र पथरैया नदी तनयन्रण गरी कमान्ड क्षेर बचाउ कायिक्रमको  म्झौिा भई कायािन्वयन शरुु भएको छ ।  
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46. बरे्ट कायािन्वयन - प्रथम र दोस्रो चरणमा र्वश्व बैङ्कको अमेररकी डलर १०९ तमतलयन, नेपाल  रकारको 
अमेररकी डलर ८ तमतलयन िथा उपभोक्ता  ंस्थाबाट अमेररकी डलर ४ तमतलयन मेि अमेररकी डलर 
१२१ तमतलयन खचि गने गरी र्वश्व बैङ्क िँग  म्झौिा भएको छ । आयोर्नाको लातग २०७६।७७ 
 म्म रू.१८ अबि ६ करोड बरे्ट व्यवस्था भएकोमा रू.१३ अबि १३ करोड ६० लाख (बरे्टको 
िलुनामा ७२.७३ प्रतिशि) खचि भएको छ । आयोर्नाको कुल खचि मध्ये वैदेजशक स्रोि िर्ि  रू.३ 
अबि ४३ करोड १४ लाख ८३ हर्ार रहेको छ । आयोर्नाले उपभोक्ताबाट भएको योगदानको 
मूलयाङ्कन गरी खचि लेखाङ्कन गरेको छैन । कायि  म्पादनको मापन गरी अतभलेखाङ्कन गने कायि योर्नाले 
गरेको नदेजखिँदा  बै कायिको मापन गरी योर्नाको यथाथि अवस्था खलुाउन ुपदिछ ।  

47.  मि प्रगति - आयोर्नाले  म्पादन गने कुल कायि मध्ये इन्टेक तनमािण भएपतछ मार हेड रेगलेुटरमा 
गेट र्डान कायिको ठेक्का गरेको, मूल नहर ५.५६० र्कलोतमटर. तनमािण गने तनमािण व्यव ायीले काममा 
र्ढलाई गरेको,  ेटतलंग बेत न र वाइर्रे नको काम पूरा भए पतन गेट तनमािण भैरहेको, र्लर्वद्यिु 
उत्पादन िर्ि  तनमािण व्यव ायीले कायि िातलकान ुार काममा र्ढलाइ गरेको, भेररए न आदेश स्वीकृि 
गनि एक वषि म्म लगाएको, मआुवर्ा र्विरण िथा रुख कटान आदेश बेगर लम्की र्वस्िार र्र्डर नहर 
तनमािण शरुु गरेको र ऐलानी र्गगा िथा िी र्गगामा बनेका घरहरूको र्ढलाइ गरेको, पथरैया-कान्रा 
शाखा नहरको  म्भाव्यिा अध्ययन र तडर्ाइन गने परामशिदािाले  म्झौिान ुार काम नगरी र्ढलाई 
गरेको लगायिको कारणले अपेजक्षि उपलजधध हात ल हनु  केको देजखएन । हाइड्रोपावर तनमािण कायि 
२०७७ चैर  म्म पतन  म्पन्न नभएको िथा त्य   ंरचना तनमािण नभए म्म तनमािण  म्पन्न भएको 
नहरबाट पानी  ञ्चालनहनु न क्ने जस्थति रहेको छ । आयोर्नाले ५० प्रतिशि भौतिक प्रगति भएको 
उललेख गरे िापतन  ोको आधार खलुाएको छैन र एकीकृि भाररि भौतिक प्रगति यर्कन गरेको देजखएन। 
 मयमा कायि  म्पन्न गनेगरी कायिक्रम कायािन्वयन गनुिपदिछ। 

48. ठेक्का कायािन्वयन - कणािली नदी तनयन्रण कायि गनि एक तनमािण व्यव ायी िँग २०७२।१२।१६ मा 
२०७५।३।१५ मा  म्पन्न गने गरी रू.१४ करोड ९ लाख १४ हर्ारको खररद  म्झौिा गरेको र 
 म्झौिाको म्याद २०७७।९।२९  म्म थप गरे िापतन कायि म्पन्न भएको छैन । यो वषिको रू.१६ 
लाख २५ हर्ार मेि हाल म्म रू.५ करोड ३३ लाख ५४ हर्ार भकु्तानी ददएको छ । तनमािण 
व्यव ायीले  मयमा काम  म्पन्न नगरेकोले अलपकालीन िटबन्ध तनमािण गनुि परेको कारण अतिररक्त 
खचि हनेु गरेको छ । तनमािण व्यव ायीलाई ददएको पेस्की रू.८६ लाख २१ हर्ार बािँकी छ ।  

यस्िै एक तनमािण व्यव ायी िँग कणािली नदी तनयन्रण कायि गनि २०७६।१।२७ मा रू.१ 
करोड ५ लाख ४३ हर्ारको  म्झौिा गरेको र  म्झौिा अवतध २०७६।३।२५  रहेकोमा 
२०७५।७६ मा रू.१३ लाख ९८ हर्ार पेस्की तलएपतछ २०७७ आषाढ म्म पतन तनमािण व्यव ायीले 
काम शरुु नै गरेको देजखएन । बैङ्क र्मानि मार्ि ि २०७७ र्ालगनुमा उक्त पेस्की र्र्िाि तलए िापतन 
तनर्लाई  ाविर्तनक खररद ऐन, तनयमअन ुार कालो ूचीमा राख्न ेलगायि  म्झौिाबमोजर्म कारबाही 
भएको पाइएन । खररद  म्झौिाबमोजर्म  मयमा कायि नगने तनमािण व्यव ायीलाई कारबाही गनुिपदिछ ।  

49. नहर तनमािणमा लगानी - आयोर्नाले पे  गरेको प्रगति र्ववरण अन ुार रानी र्मरा कुलररया त िँचाइ 
आयोर्नाबाट १४ हर्ार हेक्टर िथा लम्की र्वस्िार अन्िगिि ६ हर्ार हेक्टर  मेिमा त िँचाइ  रु्वधा 
परु् याउने गरी नहरको तडर्ाइन िथा तनमािणवापि रू.१३ अबि १३ करोड 60 लाख खचि गरेको छ । 
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त ंजचि कृर्ष र्गगा, आवा ीय र्गगाको वगीकरण अनरुूप लगानी नगदाि कृर्ष लजक्षि र्गगाहरू आवा ीय 
र्गगामा पररणि भै ठुला  ंरचना तनमािण भएका र त िँचाइका लातग तनमािण भएका  तभि  लाइनहरू 
 डकको रूपमा स्थार्पि भई त िँचाइ गने क्षेर वस्िीको रूपमा बदतलएका छन ्। त ंजचि कृर्ष र्गगाको 
लातग आयोर्नाले छुटै्ट नीति बनाई पकेट क्षेर तनधािरण गरी त िँचाइ हनेु क्षेरको  ंरक्षण हनु ुपदिछ ।  

50. तडर्ाइन िथा भेररए न - मखु्य नहर ३ र्कलोतमटर िथा र्र्डर नहर 3.1 र हाइड्रोपावर प्रणाली तनमािण 
गनि एक तनमािण व्यव ायी िँग २०७१।३।३० मा रू.१ अबि ७३ करोड ३४ लाखको खररद  म्झौिा 
गरेको र  म्झौिाको अवतध २०७४।३।३० रहेकोमा चौथो पटक म्याद थप गरी २०७७।८।२२ 
कायम गरेको छ । शरुुको  म्झौिा लागिमा १०.४८ प्रतिशिले भेररए न गरी  म्झौिा मूलय रू.१ 
अबि ९१ करोड ५० लाख पगेुको छ । भेररए नबाट ढुङ्गा कर्टङ गने कायि लागि अनमुानमा ८० 

हर्ार ३१० घनतमटरको लातग प्रति घनतमटर रू.१ हर्ार २६० दरले रू.१० करोड ११ लाख ९१ 
हर्ार  मावेश रहेकोमा  ो आइटममा तनमािण व्यव ायीले प्रति  घनतमटर रू.१५० ले रू.१ करोड 
२० लाख ४७ हर्ार (लागि अनमुानको िलुनामा ११.८२ प्रतिशिमार) कबोल गरेकोमा  ो आइटम 
पूरै हटाएको छ। य ैगरी ढलान  म्बन्धी ३ नयािँ आइटमको लातग रू.२३ करोड ८२ लाख ३५ 
हर्ार थप गरेको छ । नहर र हाइड्रोपावर  म्बन्धी कामको तडर्ाइन िथा ड्रइङ्गमा पररवििन नआएकोमा 
लागि अनमुानको लातग पररणाम गणना गदाि परामशिदािाले ररु्ट गरेको िथा भौगोतलक जस्थति अन ुार 
नहर खन्ने क्रममा कडा चट्टान काट्ने काम आवश्यक नपनेमा  ो आइटम राखेकाले भेररए नबाट 
हटाएको देजखन्छ । तडर्ाइन, ड्रइङ्ग बमोजर्मको कामको पररमाण गणना गदाि नै उललेख्य ररु्ट गने 
परामशिदािा िथा र्ािँच गने प्रार्वतधकलाई जर्म्मेवार बनाई कारबाही गरेको पाइएन । 

 ो ठेक्काको भेररए नको लातग आयोर्नाबाट १३.९३ प्रतिशि वरृ्द्ध हनेु गरी २०७5।३।२१ 
मा भेररए न स्वीकृिको लातग र्वभागमा र्ाइल पठाएकोमा र्वभागले आयोर्नामा र्र्िाि गरेको, 
आयोर्नाले पनुः २१.५२ प्रतिशिले वरृ्द्ध हनेु गरी र्वभागमार्ि ि मन्रालयमा पठाएकोमा मन्रालयले 
अध्ययन गरी पनुः आयोर्नामा र्ाइल र्र्िाि गरेको देजखन्छ । ित्पिाि ्आयोर्नाले १०.४८ प्रतिशिले 
वरृ्द्ध हनेु गरी तनणियाथि र्वभाग पठाएकोमा महातनदेशकबाट २०७६।३।१६ मा भेररए न स्वीकृि 
गरेको देजखयो । य री भेररए न स्वीकृि गनि  मेि एक वषि लागेको देजखन्छ । आयोर्ना तनमािणमा 
य री भेररए नबाट अस्वभार्वक थपघट गने कायिमा तनयन्रण गनुिपदिछ ।  

51. ढुङ्गा उपयोग - इन्टेकको काम गने त लत लामा र्वगिमा कणािली नदीमा ठूला ढुङ्गाहरूको अस्थायी 
बािँध तनमािण गरेकोमा उक्त बािँध भत्काउने कामको लातग एक ठेक्कामा १२ हर्ार घनतमटर ढुङ्गा तनकाली 
१ र्कलोतमटर टाढा तडस्पोर्ल गने आइटम  मावेश गरेको देजखयो । बािँध हटाउने काममा ११ हर्ार 
६४५ घनतमटर ढुङ्गा तडस्पोर्ल गरे वापि रू.१ करोड ७७ लाख भकु्तानी गरेको छ । अस्थायी बािँध 
तनमािण गनि र्वगि वषिमा ढुङ्गा खररद गरेको र हाल िी ढुङ्गा हटाउन उक्त रकम खचि गरेको देजखन्छ । 
बािँधवाट तनस्केको ढुङ्गा िटबन्ध तनमािण कायिमा पनुः प्रयोग गनि  र्कने वा आय आर्िन गनि  र्कने 
िर्ि  आयोर्ना व्यवस्थापनले ध्यान ददएको देजखएन । िी ढुङ्गाको मूलय यर्कन गरी आयोर्नाको काममा 
प्रयोगमा लयाउनपुदिछ । 

52.  ेटतलङ बेत नको तडर्ाईन र तनमािण - आयोर्नाले हेडवक् ि बाट तनस्काशन हनेु १०० क्यू ेक पानी 
मध्ये २० क्यू ेक पानी फ्लत ङ्ग गरी बालवुा तमजश्रि पानी नदीमा र्ालने र बािँकी रहेको  र्ा पानी 
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नहरमा पठाउन ६०० तमटर लम्बाईको  ेटतलंग बेत नको तडर्ाइन गरी रू.३६ करोड ४५ लाख २९ 
हर्ार खचि गरेको छ । वषािमा नदीमा पानीको लेभलको कारणले फ्लत ङ्ग हनु न क्दा र्म्मा हनेु 
 ेतडमेन्ट हेडवक् िमा अस्वाभार्वक रूपमा र्म्मा भएको र िी  ेतडमेन्टहरू  ेटतलंग बेत न र नहरमा 
 मेि र्म्मा हनु  क्ने अवस्थालाई ध्यान ददई उक्त  ंरचना प्रयोग लयाउन ुपदिछ । 

भेरी-बबई डाइभ िन बहउुद्दशे्यीय आयोर्ना 
 खेुिको जचप्लेमा बािँध तनमािण गरी १२ र्कलोतमटर लामो शरुुङबाट भेरी नदीको पानी बबई नदीमा 

तम ाई ४८ मेगावाट र्वद्यिु उत्पादन र ५१ हर्ार हेक्टर र्तमनमा त िँचाइ  रु्वधा प्रदान गने उदे्दश्यले यो 
आयोर्ना २०६८।६९ मा शरुु गरी २०७९।८० मा  म्पन्न गने लक्ष्य रहेको छ । आयोर्नाको शरुु लागि 
अनमुान रू.१६ अबि ४३ करोड रहेकोमा  ंशोतधि लागि अनमुान रू.३६ अबि ८० करोड ११ लाख कायम 
भएको छ । आयोर्नाले २०७7 आषाढ म्म टनेल तनमािण, परामशि  ेवा, आयोर्ना व्यवस्थापन, अन्य तनमािण 
 मेिमा रू.12 अबि 77 करोड 51 लाख खचि गरी 40.5 प्रतिशि भौतिक प्रगति गरेको छ ।  

53. बरे्ट कायािन्वयन र उपलजधध - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दर्ा १० 
बमोजर्म बरे्ट प्रस्िाव गदाि र्वतनयोर्न दक्षिालाई प्राथतमकिामा राख्नपुने व्यवस्था छ । आयोर्नाको 
लातग यो वषि पुिँर्ीगि िर्ि  रू.३ अबि ४१ करोड ८ लाख र्वतनयोर्न भएकोमा रू.२ अबि ७ करोड 
१७ लाख (60.74 प्रतिशि) खचि भएको छ । आयोर्नाको बरे्ट िथा कायिक्रम कायािन्वयन गने 
क्षमिा अतभवरृ्द्ध गरी लक्ष्य हात ल गनुिपदिछ ।  

54. बढी भकु्तानी - खररद  म्झौिा अन ुार शरुुङ तनमािणका तनमािण व्यव ायीलाई आईर्प ी १ बाट वैदेजशक 
मरुा भकु्तानी गदाि  म्झौिा हुिँदाको र्वतनमय आधारदर नघटाई चाल ुदरको र्ह ाबले बढी भकु्तानी भएको 
रू.२२ लाख ४८ हर्ार िथा आईर्प ी ८ बाट आईर्प ी ४ को डे वक् िवापिको रकम तबलमा घटाउन ु
पनेमा नघटाई चाल ुर्वतनमय दरबाट बढी भकु्तानी गरेको रू.२ लाख ३ हर्ार  मेि रू.२४ लाख ५१ 
हर्ार तनमािण व्यव ायीबाट अ लु गनुिपदिछ ।  

55. तनमािण व्यव ायीका उपकरण - ठेक्का  म्झौिाको शिि ४.१७ र ४.१८ बमोजर्म आयोर्नाको स्वीकृति 
बेगर तनमािण उपकरण अन्यर लान नपाउने व्यवस्था छ । शरुुङ्ग तनमािणको क्रममा तनमािण व्यव ायीले 
र्वदेशबाट टनेल बोररङ्ग मेत न लगायि र्वतभन्न उपकरणहरू भन् ारमा महशलु वापि गयारेन्टी राखी 
तनमािण स्थलमा लयाएको र उक्त मेत नरी उपकरणहरू आयोर्नाको स्वीकृति वेगर अन्यर लान नपाउने  
भनी आयोर्नाले २३ तड ेम्बर, २०२० मा पर लेखेको छ । िर र्वतभन्न ४४ र्कत मका उक्त  ामान 
मे देजख  ेप्टेम्बर २०२१ मा  ाइटबाट बार्हर लाने पर व्यव ायीले लेखेको देजखयो ।  ाईटबाट 
मेत न उपकरणहरू बार्हर लैर्ादा भन् ार महशलु लगायि  ार्वकमा  रु्वधामा पैठारी भएको उपकरणको 
महशलु छुट नददई अ लु गने व्यवस्था तमलाउन ुपदिछ । 

 नुकोशी मररन डाइभ िन बहउुद्दशे्यीय आयोर्ना 
 नुकोशीको पानी मररन उपत्यकामा परु् याउने उदे्दश्यले २०७३  ालमा शरुु भएको यो योर्नालाई 

मजन्रपररषदको 2076।10।6 को तनणियले रार्िय गौरवको रूपमा  ञ्चालन गने गरी घोषणा भएको यो 
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आयोर्नाको कुल लागि रू.४६ अबि १९ करोड रहेकोमा यो वषि रू.२३ करोड ४५ लाख मेि यो वषि रू.२६ 
करोड ४४ लाख खचि भएको छ । 

56. आयोर्नाको पूवि ियारी - आयोर्ना 2073।74 मा शरुु भई 2080।81 मा  म्पन्न गने लक्ष्य 
रहेकोमा  मि भौतिक प्रगति 0.5 प्रतिशि रहेको छ । आयोर्नाको 13.1 र्कलोतमटर. टनेल 
तनमािणको ठेक्काको लातग स्रोिको  तुनजिििा भएपतन हाइड्रो िथा इलेक्रोमेकातनक् को कायिको खररद 
प्रर्क्रया अगातड बढेको छैन । आयोर्ना तनमािण गदाि मदन भण्डारी रार्मागिको 832 र बीपी रार्मागिको 
900 तमटर  डक पररवििन गनुिपने देजखएकोमा मदन भण्डारी रार्मागिको रेखांकन पररवििनको स्वीकृति 
प्राप्त भएपतन बी.पी. रार्मागिको रेखांकन पररवििन स्वीकृि भएको छैन । अन्िर तनकाय  मन्वय िथा 
पूवि ियारी पूरा गरी आयोर्ना  ञ्चालन गनुिपदिछ ।  

बबई त िँचाइ आयोर्ना 
 बबई नदीको पूवी क्षेरमा २१ हर्ार हेक्टर र पजिममा १५ हर्ार  मेि ३६ हर्ार हेक्टर र्तमनको 
त िँचाइ  रु्वधा परु् याउन िटबन्ध िथा बािँध तनमािण र मखु्य नहर, शाखा नहर लगायि  ंरचना तनमािणको लातग  
२०७५।७६ देजख २०७९।८०  म्म तनमािण कायि  म्पन्न गनि रू.१८ अबि ९६ करोड ३० लाखको  
२०७६।१।१४ मा नयािँ गरुुयोर्ना स्वीकृि भएको छ । आयोर्नाको लातग यो वषि रू.८३ करोड ५२ लाख 
 मेि २०७७ आषाढ म ान्ि म्म रू.८ अबि ४८ करोड ५२ लाख कुल लागि अनमुानको ४४.७५ प्रतिशि 
खचि भएको छ । 

57. प्रगति - गरुुयोर्ना अन ुार आयोर्नाको हाल  म्मको भौतिक प्रगति ५२.१२ प्रतिशि र र्वत्तीय प्रगति 
४४.७७ प्रतिशि रहेको छ ।आयोर्नाको कुल कायिमध्ये मूल नहर तनमािण िथा पक्की गने कायि १४.८ 
र्कलोतमटर, शाखा उप शाखा नहर १२१.६७ र्कलोतमटर,  तभि  रोड र्वस्िार ११०.९३ र्कलोतमटर 
र पक्की नहर  तनमािण गने काम १८.१ र्कलोतमटर बािँकी देजखन्छ । हाल  म्मको प्रगति जस्थति अन ुार 
आयोर्नाको  म्पूणि कायि गरुुयोर्नाले लजक्षि गरेको  मयमा  म्पन्न हनेु देजखिँदैन । 

58. बरे्ट उपयोग -  आयोर्नाको स्वीकृि गरुुयोर्ना अन ुार २०७६।७७ मा रू.२ अबि ७२ करोड १३ 
लाख खचि गने लक्ष्य राखेकोमा रू.१ अबि ३६ करोड ३१ लाख मार र्वतनयोर्न भएको र रु= ८३ 
करोड ५२ लाख (३०.६९ प्रतिशि) मार खचि भएको देजखन्छ । आयोर्ना िोकेको अवतधमा  म्पन्न 
गनिको लातग आवश्यक पने बरे्टको िलुनामा न्यून बरे्ट र्वतनयोर्न हनेु र र्वतनयोजर्ि बरे्ट  मेि 
खचि गनि न क्ने अवस्था देजखएको छ । रार्िय गौरवको आयोर्नाको रूपमा घोषणा भएको योर्ना 
 मयमा तनमािण कायिहरू पूरा गनि आवश्यक पने बरे्ट र्वतनयोर्न गरी खचि गनुिपने देजखन्छ । 

59.  मन्वय -  भेरी बबई डाइभ िन आयोर्नाबाट भेरी नदीको ४० क्यमेुक्  पानी बबई नदीमा तम ाई 
बददिया र बािँके जर्ललाको पूवि पजिम रार्िमागि देजख उत्तर िर्ि को १५ हर्ार हेक्टर र्तमनमा  मेि 
त िँचाइ गने लक्ष्यका  ाथ डाइभ िन तनमािणको काम भइरहेको छ । उक्त थप र्तमनमा त िँचाइ गनि 
प्राप्त हनेु पानीको उपयोग गने र्वषय स्वीकृि भएको नयािँ गरुुयोर्नामा  मावेश गरेको छैन । भेरी 
बबई डाइभ िन आयोर्नाले करीब २ वषितभर बबई त िँचाइ आयोर्नामा ४० क्यमेुक्  पानी तम ाउने 
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गरी काम भइरहेकोमा त िँचाइको थप  ंरचना ियार नहुिँदा पानीको  दपुयोग नहनेु अवस्था देजखन्छ । 
य   म्बन्धमा  मयमा नै तनणिय गरी थप हनेु पानीको  दपुयोग गनुिपदिछ ।  

महाकाली त िँचाइ आयोर्ना, िेस्रो 
 न ्२००१ मा गरेको र्वस्ििृ  म्भाव्यिा अध्ययन प्रतिवेदनअन ुार कञ्चनपरु र कैलाली जर्ललाको केही 

भागमा त िँचाइ  रु्वधा परु् याउन रू.११ अबि १६ करोड ८३ लाख लागि लागने उललेख गरे पतन  न ्२०१८ 
मा अद्यावतधक गरेको र्ववरण अन ुार आयोर्नाको लागि रू.३५ अबि लागने अनमुान रहेको छ । गरुुयोर्ना 
अन ुार  मयमा कायि  म्पादन नहुिँदा आयोर्नाको अनमुातनि लागि २१३.३९ प्रतिशिले वरृ्द्ध भएको छ । यो 
वषि म्म र्गगा अतधिहणमा रू.७२ करोड ६१ लाख, तनमािण कायिमा रू.२ अबि ३० करोड ६० लाख र परामशि 
 ेवामा रू.९ करोड ७७ लाख  मेि रू.३ अबि १२ करोड ९८ लाख खचि भएको छ ।  

60. मूलय  मायोर्न -तनमािण व्यव ायी िँग भएको  म्झौिाको  ामान्य शििमा उपकरण उपयोग अन्िगिि 
यािायाि र मेत नरी  ामानको भार उललेख छ । मूलय  मायोर्न ददने प्रयोर्नको लातग बोलपर ाथ पे  
गरेको र्ववरणमा उपकरण अन्िगिि नेपाल आयल तनगमको २०72।११।२८ को तडरे्लको मूलय 
प्रतितलटर रू.७८ रहेिापतन तनमािण व्यव ायीबाट कुनै भार नभरी ररक्त रहेकोमा  म्झौिा गदाि तडरे्लको 
मूलय प्रतितलटर रू.74 राखेको छ । बोलपर  म्बन्धी कागर्ािमा पे  भएको आधार तमति 
२०१२।११।२८ मा नेपाल आयल तनगमको आधारमूलय प्रतितलटर रू.७८ रहेको अवस्थामा प्रति तलटर 
रू.७४ आधार मूलय राखी मूलय  मायोर्न ददन तमलने देजखएन । आधार दर र्रक पारी भकु्तानी भएको 
मूलय  मायोर्न रू.१ करोड १० लाख ३५ हर्ार अ लु गनुिपदिछ ।  

61. बढी भकु्तानी - नहरको रेखांकन क्षरेको र्गगाको मार मआुवर्ा र्विरण गनुिपनेमा रेखांकन बार्हर 
रहेका र्गगाहरू  मेि अतधिहण गरी रू.१ करोड १६ लाख ४० हर्ार भकु्तानी गरेको छ । त्यस्िै 
आयोर्नाले अतधिहण गने र्गगाको मआुवर्ा दर मूलय तनधािरण  तमतिले िोके बमोजर्म भकु्तानी 
गनुिपनेमा ३ र्गगा धनीलाई मूलय तनधािरण  तमतिले िोकेको दर रेट भन्दा बढीले भकु्तानी गरेको रु= 
११ लाख ८८ हर्ार अ लु गनुिपदिछ । 

62. नहर तनमािण - यो आयोर्ना अन्िगिि नेपाललाई उपलधध हनेु पानीको लातग १.२ र्क.तम. नहर र 
हेडवक् ि भारिीय भतूममा बनाउन ुपने व्यवस्था भए अन ुार क्यानल िथा हेडवक् ि बनाउने कायि भारिले  
शरुु गरेको देजखयो । हेडवक् िको तडर्ाईन र वाटर तडस्चार्ि लेभल आप ी  हमतिको आधारमा तनधािरण 
गनुिपने उललेख भएकोमा तनमािण चरणमा नेपाल पक्षको उपजस्थति रहेको देजखिँदैन। नेपालको  ीमाना 
प्रवेश गरेपतछको ३०० तमटर नहर तनमािण कायि नेपालले शरुुवाि नै गरेको छैन । भारिले आफ्नो 
दार्यत्व पूरा गरेपतछ त िँचाइ योर्ना िेस्रोबाट नेपालमा ित्कालै त िँचाइ  रु्वधा पगुने अवस्था छैन। नहर 
तनमािण कायिमा  मन्वय गरी बािँकी नहर तनमािण कायि  म्पन्न गरी त िँचाइ  रु्वधा उपलधध गराउन ु
पदिछ । 
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त िँचाइ व्यवस्थापन, र्निाको िटबन्ध िथा अन्य आयोर्नाहरू 

63. अधरुो तनमािण कायि -  ाविर्तनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२० मा म्याद थप गनि  क्ने 
व्यवस्था छ । त िँचाइ व्यवस्थापन कायािलय कञ् चनपरुमा र्वगिका ३ तनमािण कायिको र्वभागबाट 
स्वीकृि थप म्यादमा  मेि तनमािण व्यव ायीले कायि  म्पन्न गनि न केकोमा पूवितनधािररि क्षतिपूतिि अ लु 
गरेको छैन । अधरुो रहेको तनमािण कायिको  म्झौिा अन्त्य गरी  मयमा तनमािण  म्पन्न नगने तनमािण 
व्यव ायीको रू.३८ लाख १६ हर्ार कायि  म्पादन र्मानि र्र्ि गनि र्मानिको म्याद तभरै 
कायािलयले र्मानिको रकम म्याद थप र रोक्का गनि पराचार भएको उललेख गरेपतन  म्बजन्धि बैङ्कले 
र्मानि दाबीमा म्याद  माप्त भएको र्ानकारी गराएको छ । बैङ्क र्मानि  मेि र्र्ि नगरी  रु्वस्िाको 
आधारमा ठेक्का अन्त्य गरेको छ । तनमािण कायि बािँकी रहेको अवस्थामा  रु्वस्िाको कारण देखाई ठेक्का 
अन्त्य गनुि उजचि देजखएन ।  

64. ज्यालादारी कमिचारी - नहरमा पानी  ञ्चालन िथा तनयतमि कायि गनिका लातग आवश्यक मारामा 
कमिचारी राख् न ुपनेमा कमला त िँचाइ व्यवस्थापन कायािलयले हेडवक् ि,मूल नहर, शाखा नहर र प्रशाखा 
नहर  ञ्चालन िथा रेखदेख गनि यो वषि 99 देजख 120 र्ना म्म ज्यालादारी कमिचारी राखी श्रावण 
देजख रे्ष्ठ म्म रू.२ करोड २९ लाख ९६ हर्ार खचि लेखेको छ । ज्यालादारी कमिचारी राख् ने 
मापदण्ड, कामको पररणाम, मूलयाङ्कन, आवश्यकिा र तमिजव्ययिाको त द्धान्िलाई ध्यान ददई कमिचारी 
राख्नपुदिछ । 

65. त िँचाइ  ेवा शलुक -  त िँचाइ नीतिले त िँचाइ  ेवा शलुकबाट उठेको रकमको २० प्रतिशि त िँचाइ ममिि 
 म्भार कोषमा, २० प्रतिशि रार्स्व खािामा र बािँकी ६० प्रतिशि र्ल उपभोक्ता  ंस्थाले पाउने 
व्यवस्था छ । नेपाल गण्डक पजिम नहर त िँचाइ प्रणाली त िँचाइ  ेवा शलुक  म्बन्धी तनयमावली, 
२०६० मा नेपाल  रकारले तनधािरण गरेको शलुक प्रति तबगाह प्रति बाली रू.४० भन्दा कम नहनेु 
गरी उपभोक्ता  तमतिले त िँचाइ  ेवा शलुक तलनपुने व्यवस्था छ । गण्डक पजिम नहर व्यवस्थापन 
तडतभर्नले ११ हर्ार ६०० हेक्टर त िँचाइ  ेवा परु् याउने लक्ष्य रहेकोमा प्रत्येक वषि त िँचाइ  ेवा शलुक 
वापि अ लु भएको रकमको अतभलेख राखेको छैन । त चाई शलुकको अतभलेख राखी  म्बजन्धि कोष र 
रार्स्वमा दाजखला गनुिपदिछ । 

66. गरुुयोर्ना - र्ल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२ को दर्ा १.७.४ मा नदी तनयन्रण 
कायिहरूको गरुु योर्ना बनाई मध्यकालीन िथा दीघिकालीन योर्ना िर्ुिमा गररने उललेख छ । बबई 
भादा औराही नदी व्यवस्थापन आयोर्नाले यो वषि भादा नदी र बबई भादा नदी दोभान म्म १७ र्क=मी= 
दायािँ बायािँ दवैु र्कनाराको प्रभार्वि क्षेरको व्यवस्थापनको लातग रू.२ करोड १० लाख ५६ हर्ार, 
औरही नदी, गेरुवा औरही नदी दोभान म्म २६ र्क मी दायािँ बायािँ िटबन्ध तनमािण गरी यो वषि रु २ 
करोड ५० लाख ५८ हर्ार खचि भएको छ । भादा र औरही नदीको व्यवस्थापन आयोर्नाको र्वस्ििृ 
आयोर्ना प्रतिवेदन िथा गरुुयोर्ना स्वीकृि नगरी खचि गरेकोले र्वस्ििृ आयोर्ना प्रतिवेदन ियार गरेर 
मार खचि गनुिपदिछ । 

67.  म्झौिा कायािन्वयन - र्निाको िटबन्ध कायिक्रम र्र्लड कायािलय, दाङले २०७३।७४ पिाि ्कुनैपतन 
िटबन्ध तनमािणको खररद व्यवस्थापन गरेको छैन । र्वगिमा  म्झौिा भएको ठेक्काको शरुु अवतधमा 
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एउटा पतन  म्पन्न भएको देजखएन ।  बै ठेक्काको म्याद पटक पटक थप गरी शरुु म्यादको २०० 
प्रतिशिभन्दा बढी अवतध म्याद थप गदाि  मेि २१ ठेक्काको काम  म्पन्न भएको छैन । िी ठेक्काको 
 म्झौिा रकम रू.१ अबि ८९ करोड १८ लाखमध्ये रू.१ अबि ९ करोड २१ लाख भकु्तानी भएको र 
रू.६ करोड ७२ लाख पेस्की बािँकी रहेको छ । य री ठेक्का  म्झौिा गरेपतछ  मयमा काम नगने, 

ज्यादै न्यून प्रगति गने तनमािण व्यव ायीलाई  ाविर्तनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२८ 
िथा खररद  म्झौिाबमोजर्म पूवितनधािररि क्षतिपूतिि अ लु गरी बािँकी कायि  म्पन्न गराउनपुदिछ।  

68. अधरुो तनमािण कायि - र्निाको िटबन्ध र्र्लड कायािलय, महोत्तरीले नदी कटान  रुक्षा गनि १७  
ठेक्काको कायिमा ४ तनमािण व्यव ायीको म्याद थप गरेकोमा तनमािण  म्पन्न गनि  केको छैन । एक 
तनमािण व्यव ायीले २०६९।७० को ठेक्का यो वषि पतन  म्पन्न गरेको छैन । बािँकी ३ व्यव ायीले यो 
वषि पतन काम  चुारु गरेको देजखएन । त्य ैगरी २ तनमािण व्यव ायीलाई २०७४।७५ मा रु ११ 
लाख ६० हर्ार पेस्की उपलधध गराए िापतन हाल म्म कामै नगरी  म्पकि  र्वहीन रहेको र हाल म्म 
तनमािण काम  चुारु गरेको  देजखएन । ठेक्का  म्झौिा  अन ुार कारबाही गरी तनमािण कायि  म्पन्न 
गराउनपुदिछ । 

69. र्वगिको भकु्तानी - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ४०(७) मा चाल ुवषिको बरे्टले 
नखामेको खचि व्यहोनुि पने उजचि आधार र पयािप्त कारण  र्हि भकु्तानी ददनेगरी भकु्तानी ददन बािँकीको 
र्ववरण कोष िथा लेखा तनयन्रक कायािलयबाट प्रमाजणि गराउन ुपने व्यवस्था छ । र्निाको िटबन्ध 
र्र्लड कायािलय  लािहीले १४ उपभोक्ता  तमतिलाई रू.२ करोड १ लाख २२ हर्ारको भकु्तानी ददन 
बािँकीको र्ववरण २०७६।६।६ मा प्रमाजणि गराए पतन  ाल ब ाली कायिक्रमको रूपमा  ञ्चालन 
गनुिपने कायिक्रमलाई क्रमागि आयोर्नाको रूपमा खचि गरी दार्यत्व  रृ्ना गरेको देजखयो । वार्षिक 
स्वीकृि कायिक्रममा उक्त प्रयोर्नको लातग बरे्ट र्वतनयोर्न गरेको मन्रालयगि  ूचना प्रणालीमा 
नदेजखएको अवस्थामा यस्िो भकु्तानी तनयतमि देजखएन । आगामी बरे्ट िथा कायिक्रमलाई अ र पने 
गरी कायिक्रम  ञ्चालन र भकु्तानी कायिमा तनयन्रण हनुपुदिछ ।  

70. ठेक्का अन्त्य -  ाबिर्तनक खररद ऐन, २०६३ को दर् ५९(४) मा  ाविर्तनक र्हिको लातग मार 
 रु्वस्िाको आधारमा खररद  म्झौिा अन्त्य गने व्यवस्था छ । कञ् चनपरुको दोधा नदी तनयन्रणका 
लातग २०७१।२।७ मा एक तनमािण व्यव ायी िँग रू.६ करोड ४८ लाखमा  म्झौिा भई 
२०७१।२।१९ मा रू.१ करोड १६ लाख मोर्वलाईरे्शन पेस्की उपलधध गराएको तथयो । नदीले 
बहाव पररवििन गरी तनर्ी र्गगामा बतगरहेकाले ित्काल कायि नगराउन पनुरावेदन अदालिले आदेश 
ददएकोमा  वोच्च अदालिले तनमािण कायि गराउन रै् ला गरेपतछ तनमािण व्यव ायीलाई म्याद थप गरी 
तनमािण कायि गनि आदेश ददएको देजखन्छ ।  म्बजन्धि वडा कायािलयले हाल नदीले  ार्वकै धार 
तलएकाले यो ठेक्काबाट काम नगराई नयािँ ठेक्काबाट काम गराउन त र्ारर  गरेको छ भने कायािलयका 
प्रार्वतधकले कटान तनयन्रण गनि नदीको िललो र मातथललो भेगको नदी तनयन्रणको रेखांकन िँग तमलने 
गरी  ंरक्षणको कायि गनुिपने प्रतिवेदन ददएको छ । यस्िो  अवस्थामा रेखांकन  ंशोधन गनुिपने भए  ो 
 मेि गरी तनमािण कायि  म्पन्न गनुिपनेमा ६ वषि पतछ  रु्वस्िाको आधारमा ठेक्का  म्झौिा अन्त्य गरी 
मोर्वलाइरे्शन पेस्की र्र्िाि गरेको देजखयो । उक्त कायि गनुिपने अवस्थामा  रु्वस्िाको आधारमा ठेक्का 
अन्त्य गरेको उजचि देजखएन ।  
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71. बीमा -  ाविर्तनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम 112 अन ुार रु १० लाख भन्दा बढी 
मूलयको तनमािण कायि गने तनमािण व्यव ायीले तनमािण कायिको तनशिि बीमा नीति पे  गरी बीमा गनुिपनेमा 
र्वतभन्न तनमािण कायिको बीमा नीतिमा बीमा कम्पनीले वषाि मौ ममा गररने कायिको र्ोजखम नव्यहोने 
शिि उललेख गरेको देजखयो । लालबकैया नदी तनयन्रण आयोर्नाले त्य  प्रकारको बीमा नीतिको 
आधारमा बीमा गरी ८ ठेक्काको रु- ८ करोड ५० लाख ४४ हर्ारको तनमािण कायि भई रहेको छ। 
तनमािण कायिको र्ोजखम वहनका लातग शििरर्हि बीमा गनुिपदिछ ।  

वैकजलपक ऊर्ाि प्रवद्धिन केन्र 
वैकजलपक िथा स्वच्छ ऊर्ाि शजक्त वायोगया  लगायिको व्यवस्थापन गने उदे्दश्यले यो केन्रको स्थापना 

भएको हो। 
72. अनदुानको उपयोग - यो वषि वैदेजशक अनदुान रू.८६ करोड १६ लाख र वैदेजशक ऋण रू.१० करोड 

 मेि रू.९६ करोड १६ लाख बरे्ट र्वतनयोर्न भएकोमा अनदुान रू.२७ करोड ५७ लाख र ऋण रू.३ 
करोड  मेि रू.३० करोड ५७ लाख खचि भएको छ । र्वतनयोर्नको िलुनामा ३१.७९ प्रतिशि मार 
ऋण िथा अनदुान उपयोग भएको छ । दाि ृपक्ष िँग भएको  म्झौिा अन ुार  ञ्चालन गररने कायिक्रमको 
उदे्दश्य पूरा गनि वैदेजशक  हायिाको अतधकिम िथा प्रभावकारी उपयोग गनुिपदिछ । 

73. न्यून प्रगति - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम २६ मा चौमात क प्रगति र्ववरण प्राप्त 
भएपतछ त्य को भौतिक र र्वत्तीय प्रगति  मीक्षा गनुिपने उललेख छ । केन्रको वार्षिक कायिक्रममध्ये  
खानापकाउने गइुिँठाको प्रतिस्थापन, शून्य शजक्त तबतलङ्ग, र्ीणि लघ ु उद्योगको  दुृढीकरण,  ामदुार्यक 
योर्नाको व्याव ार्यक  ञ् चालन, लजक्षि वगिका नवीकरणीय ऊर्ािको उत्पादनमूलक प्रयोग,  ाविर्तनक 
स्थलहरूमा  ौयि बत्ती र्डान, पयिटकीय क्षेरमा अजक् र्न कन् न्रे न र्डान, उज्यालो नेपाल, तमतन 
तिड र्डान लगायिका कायिक्रमहरू कायािन्वयन भएको छैन । य री स्वीकृि भएका कायिक्रम िथा 
र्क्रयाकलापहरू लक्ष्य अन ुार कायािन्वयन नहुिँदा लजक्षि वगि प्रतिर्लबाट वजञ्चि हनेु देजखएकाले 
िोर्कएको कायिक्रमहरू लक्ष्य अन ुार  म्पन्न गने गरी  ञ्चालन गनुिपदिछ ।  

74. स्वच्छ र्वका   ंयन्र - काबिन व्यापारबाट प्राप्त हनेु आम्दानीमध्ये ८० प्रतिशिभन्दा बढी रकम 
 म्बजन्धि वैकजलपक ऊर्ाि प्रर्वतधको प्रवद्धिनको लातग अनदुान प्रदान गनि उपयोग गने र बािँकी २० 
प्रतिशि रकम  ो केन्रको काविन र्क्रयाकलाप म्बन्धी क्षमिा अतभवरृ्द्ध लगायिका कायिहरूमा  म्बजन्धि 
 मदुायलाई  हयोग गनि उपयोग गने गरी मजन्रपररषदबाट तनणिय भएको छ । काबिन व्यापारबाट यो 
वषि रू.२३ करोड ७४ लाख ४३ हर्ार  मेि रू.१ अबि ५४ करोड ५४ लाख आम्दानी भएको छ । 
मजन्रपररषद्को तनणिय अन ुार उक्त रकम अनदुान ददन उपयोग गने र क्षमिा अतभवरृ्द्ध कायिक्रममा 
खचि नगरी मौज्दाि रहेकोमा मन्रालयको तनणियअन ुार २०७७।३।१४ मा रू.१ अबि ३० करोड 
८० लाख रार्स्व र्म्मा गरेको र रू.२३ करोड ७४ लाख ४३ हर्ार कोषमा बािँकी देजखन्छ । 
मौज्दाि रकम पररचालन म्बन्धी नीति िय नगरेको अवस्थामा  ो रकम मेि रार्स्व दाजखला गनुिपदिछ। 

75. नवीकरणीय ऊर्ाि कोष - िातमण र्वद्यिुीकरण िथा स्वच्छ ऊर्ाि उपलधध गराउने नवीकरणीय ऊर्ाि 
 ेवाको प्रयोगबाट र्नस्वा्य र जशक्षामा  धुार गन ंिातमण घरपररवारलाई प्रोत् ाहन गने उदेश्यले स्थापना 
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भएको केन्रीय नवीकरणीय ऊर्ाि कोषबाट गि वषिको जर्म्मेवारी रू.३ अबि ३८ करोड ९२ लाख ९० 
हर्ार  मेि रू.५ अबि ३० करोड ६० लाख आय भएकोमा रू.२ अबि ८२ करोड ७ हर्ार खचि 
देखाएको छ । उक्त खचि रकम यर्कन हनेु से्रस्िा कागर्ाि  जचवालयको िर्ि बाट छुटै्ट ियार गनुिपनेमा 
बैङ्कले देखाएको खचिको आधारमा लेखाङ्कन गरेकोले खचिको यथाथििा यर्कन हनु  केको छैन । कोष 
( ञ्चालन) तनदेजशकामा र्वका   ाझेदारहरूबाट कोषमा र्म्मा हनेु रकम र नेपाल  रकारबाट प्राप्त हनेु 
रकम केन्रमार्ि ि प्रबन्धक बैङ्कको खािामा रहने र प्रबन्धक बैङ्कमा लगानी खािा, अनदुान खािा, कर्ाि 
खािा र  जचवालय गरी ४ खािा  ञ् चालनमा रहने उललेख छ । प्रबन्धक बैङ्कमा २०७७ आषाढ 
म ान्ि  म्म रू.२ अबि ४८ करोड ५२ लाख ९३ हर्ार मौज्दाि रहेको छ ।  रकारी स्रोिको 
पररचालन केन्रीय बैङ्कमार्ि ि गने र्वषयमा पनुरावलोकन हनुपुदिछ । 

प्रबन्धक बैङ्कको रूपमा रहेको एक वाजणज्य बैङ्कबाट प्राप्त खािाहरूको र्ववरण अन ुार २३ 
खािा खोलेकोमा दाि ृतनकाय खािा, लगानी खािा र  जचवालय  ञ्चालनखािा  ञ्चालनमा रहेको देजखन्छ । 
कोषमा रहेको रकम कोष  ञ्चालन तनदेजशका अन ुार आय आर्िन हनेु गरी पररचालन गनुिपदिछ । 

76. लघ ुर्लर्वद्यिु ऋण कोष - कोषले र्वगिमा ११२  हकारी  ंस्थालाई उपलधध गराएको कर्ाि मध्ये 
हाल ३४  ंस्था िँग रू.६ करोड ३५ लाख ६९ हर्ार अ लु गनि बािँकी रहेको छ । अथि मन्रालय र 
वैकजलपक ऊर्ाि प्रविद्धन केन्रबीच भएको  म्झौिाको दर्ा नं १ -३_ मा केन्रले प्रत्येक वषिको र्नु 
१५ र तड ेम्बर १५ मा र्कस्िा रकम तिनुि पने व्यवस्था भएकोमा हाल म्म त्यस्िो र्कस्िा नेपाल 
 रकारलाई बझुाएको छैन । हाल  म्म र्र्िाि गनुि पने र्कस्िाको रकम रू.१६ करोड ६२ लाख ४४ 
हर्ार वा लािमा देखाएकोले अ लु गरी दाजखला गनुिपदिछ ।                                                                

कायिमूलक लेखापरीक्षण 

भेरी बबई डाइभ िन आयोर्ना कायािन्वयन अवस्था 
बहउुदे्दश्यीय आयोर्ना  ञ् चालनका कृयाकलाप मध्ये हेडवक् ि,  रुुङ, अन्य त तभल तनमािण, र्वद्यिु गहृ 

र  ो िँग  म्बजन्धि तनमािण कायि  मन्वयात्मक रुपमा  म्पादन गरी आयोर्नाबाट प्राप्त हनेु प्रतिर्ल  मयमा 
प्राप्त गने गरी आयोर्ना  ञ्चालन भएको  म्बन्धमा अध्ययन गरी  झुाव  र्हिको प्रतिवेदन र्ारी गने उदे्दश्यले 
यो आयोर्नाको कायिमूलक लेखापरीक्षण गदाि देजखएका व्यहोरा देहाय अन ुार छन:् 

77. त िँजचि क्षरे - यो योर्नाबाट ५१ हर्ार हेक्टरमा थप त िँचाइ  रु्वधा परु् याउने गरी प्रस्िाव भएकोमा 
बबई त िँचाइ योर्नाको  ार्वकको कमाण्ड एररया ३६ हर्ार हेक्टर र  ो योर्नाले  मेट्न न केको 
थप १५ हर्ार हेक्टरमा वषिभरर त िँचाइ  रु्वधा परु् याउन भेरी नदीको ४० क्यू ेक पानीलाई  रुुङको 
माध्यमबाट बबई नदीमा परु् याउने उदे्दश्यले यो योर्ना  ञ् चातलि छ । आयोर्नाको र्वस्ििृ पररयोर्ना 
प्रतिवेदनमा बबई त िँचाइ योर्नाको श्रोि र त िँजचि क्षेरलाई य  आयोर्नाको कायिक्षेरमा गणना गरेकोले 
दोहोरो गणना गरी आयोर्ना  ंभाव्य देखाएकोमा थप र्वश्लषेण भएको छैन । 

78. आयोर्ना कायािन्वयन - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम २३ बमोजर्म बरे्टमा रहेको 
रकमको कायिक्रम स्वीकृि गरी  ोको अतधकिम कायािन्वयन िथा उपलजधध प्राप्त गनुिपने व्यवस्था छ । 
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आयोर्नाको शरुु अवतध २०६७।६८ देजख २०७६।७७  म्म पुिँर्ीगि कायिको लातग रू. 15 अबि 
२८ करोड १६ लाख बरे्ट व्यवस्था भएकोमा रू.12 अबि ७७ करोड ५१ लाख खचि भएको छ । 
 ामाजर्क र्वका  कायि अन्िगिि २०७६।७७  म्म आयोर्नाले  १ हर्ार ६८१ नयािँ प्रर्वतध/तलफ्ट 
त ंचाइबाट ७२५ हेक्टर त ंजचि गरेको, १५ र्कलोतमटर िटबन्ध तनमािण र ४० हेक्टर र्गगा उका  
गरेको उललेख छ ।  रुुङ तनमािणको कायि परुा भई 2076।77  म्म हेडवक् ि िथा पावर हाउ को 
त तभल तनमािण कायि तनमािणाधीन अवस्थामा रहेको उललेख छ । यो वषि र्गगा प्रातप्त  म्बन्धी  भेक्षण, 
मआुधर्ा तनधािरण गरी कररब ८ हेक्टर रैकर र्गगा प्राप्त गरी मआुधर्ा र्विरण गरे पतन ऐलानी िथा 
व्यजक्तले लाल परु्ाि बेगर प्रयोग गरेको र्गगाको क्षतिपूतिि  म्बन्धमा तनणिय गरेको छैन । बरे्ट अन ुार 
खचि गनि न क्न,ु तनणिय कायािन्वयनमा र्ढलाइ हनु ुर्स्िा कारणले आयोर्नाको अपेजक्षि उपलजधधमा 
अ र परेको र  मिमा आयोर्नाको ६० प्रतिशि भन्दा बढी कायि गनि बािँकी रहेको अवस्था छ । 
र्वतनयोजर्ि बरे्ट अनरुुप कायिक्रम  ञ्चालनगरी बरे्ट कायािन्वयनलाई दक्षिापूणि र प्रभावकारी बनाउन ु
पदिछ  । 

79. तनमािण र्क्रयाकलापमा  मन्वय - आयोर्नाले  रुुङ तनमािणको कायि िँगै हेडवक् ि, र्वद्यिुगहृ र  रुुङबाट 
प्राप्त हनेु पानीबाट गररने त िँचाइ  म्बन्धी कायिहरु  मानान्िर रुपमा तनमािण  रुु गरेको देजखन्छ । 
 रुुङ तनमािण कायि  म्पन्न भएपतछ मार हेडवकि  को लातग ठेक्का लगाएको छ । यद्यर्प र्वद्यिु िर्ि  
हाइड्रो िथा इलोक्रो मेकातनकल कामको खररद प्रकृया शरुु भएको छैन । हाल म्म  रुुङ तनमािण कायि 
 म्पन्न भए िापतन अन्य  ंरचनाहरु तनमािण नभएकोले  रुुङ प्रयोगमा आउने जस्थति देजखएन । 
आयोर्नाका प्रमखु  ंरचनाहरु  मन्वयात्मक रुपमा तनमािण नहुिँदा आयोर्ना  म्पन्न भै प्रतिर्ल प्राप्त गने 
कायिमा र्वलम्ब हनेु अवस्था छ । आयोर्ना र्वस्ििृ प्रतिवेदनको आधारमा  बै कायिहरु  मन्वयात्मक 
रुपमा  मयमा  म्पादन गरी वहआुयतमक आयोर्ना  म्पन्न गने व्यवस्था तमलाउन ुपदिछ । 

80.  रुुङ परीक्षण – र्वद्यिु िथा त िँचाइको लातग भेरी नदीको पानी बबई नदीमा ख ालन टनेल बोररङ 
मेत नबाट १२.2 र्कलोतमटर  रुुङ खन्ने कायिको लातग एक जचतनयािँ कम्पनी िँग रू.१० अबि ५७ 
करोडको  म्झौिा भएकोमा 2076।77  म्म रू.९ अबि ८८ करोड भकु्तानी भएको छ ।  रुुङको 
िाउटीङ्ग, स्लोप प्रोटेक् न िथा र्र्तनत ङको कायि 2077 काजत्तिक म ान्िमा  म्पन्न भएको छ । 
तनमािण  म्पन्न भएको  रुुङको प्रार्वधक परीक्षण नगरी तनमािण व्यव ायीले ियार गरेको प्रारजम्भक कायि 
 म्पन्न प्रतिवेदन आयोर्नाले स्वीकार गरेको छ ।  रुुङ तभरको िाउर्टङको अवस्था, चरेु िथा 
महाभारि रेन्र्मा तनतमिि  रुुङमा रहेको चट्टान िथा अन्य भौगोतलक अवस्था र  रुजक्षिपनाको  तुनजिििा, 
 रुुङमा पानी भरी केही  मय राखी  केपतछ गणुस्िर यर्कन हनेु पक्षमा आयोर्नाले ध्यान परु् याएको 
पाइएन । आयोर्नाले 2077।5।17 मा कायि  म्पादन प्रतिवेदन स्वीकार गरी  रुुङमा पानी भरेपतछ 
भौगोतलक कारणले आउने क्षति, र्ोजखम िथा  रुुङको गणुस्िर  म्बन्धमा तनमािण व्यव ायीलाई उन्मजुक्त 
ददएको देजखयो । ठेक्काको ररु्ट  च्याउने अवतध ३६५ ददन भए िापतन मूल नहरको हेडवकि  र  रुुङ 
तनमािण कायि  िँग िँगै नगरेकोले  ो व्यवस्था पालना हनेु जस्थति देजखएन । ररु्ट  च्याउने अवतध 
बढाउनकुो अलावा  रुुङमा पानी पठाई  रुुङ तनमािणकायि गणुस्िरयकु्त भएको  तुनजिि हनुपुदिछ ।  

81. त िँजचि हनेु कृर्ष क्षरेको  ंरक्षण - कृर्ष उत्पादन र उत्पादकत्वमा अतभवरृ्द्ध गनि भेरी नदीको पानी ४० 
घनतमटर प्रति  ेकेन्डले  रुुङ मार्ि ि बबई नदीमा ख ाली बािँके िथा बददियाको ५१ हर्ार हेक्टर 
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र्गगामा बाहै्र मर्हना त ंचाइ  रु्वधा उपलधध गराउने उदे्दश्य रहेको छ । बाहै्र मर्हना त ंचाइ  रु्वधाबाट 
कृर्षको व्यव ायीकरण, कृर्ष उद्योग स्थापना, र्गगाको चक्लाबन्दीकरण र्स्िा कायिक्रम  ञ् चालन गने 
लक्ष्य राखे िापतन उक्त त िँचाइ  म्बन्धी कायि बबई त ंचाइ आयोर्नाबाट  म्पादन गने भन्ने  म्बन्धमा 
तनणिय गरी जर्म्मेवारी ददएको छैन । भतूम, पानी, उत्पादन र उत्पादकत्व बीच अन्योन्याजश्रि  म्बन्ध 
कायम राख् न त िँजचि क्षेरको मापदण्ड ियारी र कायािन्वयन िँगै त िँजचि हनेु कृर्ष भतूमको ददगो रुपमा 
 ंरक्षण गनि ध्यान ददनपुदिछ । 

 ंगदठि  ंस्था 

नेपाल र्वद्यिु प्रातधकरण 
र्वद्यिु प्रातधकरण ऐन, २०४१ अन ुार २०४२ मा नेपाल र्वद्यिु प्रातधकरणको स्थापना भएको हो। 

र्लर्वद्यिु उत्पादन, प्र ारण िथा र्विरण गनि नेपाल  रकारको पूणि स्वातमत्वमा रहेको यो एक अर्वजच्छन्न 
उत्तरातधकारवाला स्वशात ि  ंस्था हो। प्रातधकरणबाट २०७६।७७ मा उत्पाददि र्वद्यिु ३ हर्ार ११ तगगावाट 
घण्टा, अन्य उत्पादकबाट उत्पाददि र्वद्यिु २ हर्ार ९३७ तगगावाट घण्टा िथा आयाि १ हर्ार ६३९ तगगावाट 
घण्टा  मेि ७ हर्ार ५८७ तगगावाट घण्टा रहेको छ। य  वषि १०६ तगगावाट घण्टा र्वद्यिु तनयािि भएको 
छ। यो वषि म्म ४२ लाख १७ हर्ार ७१० िाहक  ंख्या र ८ हर्ार ६५५ कमिचारी रहेका छन।्  

82.  ञ्चालन नतिर्ा - प्रातधकरणको यो वषि तबक्री रू.७१ अबि २९ करोड िथा अन्य आय रू.१० अबि १७ 
करोड  मेि रू.८१ अबि ४६ करोड आम्दानी भएकोमा प्रत्यक्ष खचि रू.५० अबि १३ करोड, कमिचारी 
खचि रू.६ अबि ६३ करोड िथा अन्य खचि रू.१३ अबि २ करोड गरी रू.६९ अबि ७८ करोड खचि भई 
रू.११ अबि ६८ करोड खदु आम्दानी देजखन्छ।  

83. एकीकृि र्वत्तीय र्ववरण - प्रातधकरणले देखाएको शेयर पुिँर्ी िथा दीघिकालीन ऋण महालेखा तनयन्रक 
कायािलयको ि्याङ्क िँग तबगि देजख तभडान गरेको छैन। वषािन्िमा रहेको अ ामी र बैङ्क मौज्दाि  मथिन 
परद्वारा तभडान गरेको छैन। र्वत्तीय र्ववरणमा कतिपय चाल ुप्रकृतिका खचिलाई तनमािणाधीन  म्पजत्तमा 
पुिँर्ीकृि गने गरेको, अतिक्रमण भएका १ हर्ार ४७४ रोपनी र्गगा लगायिका  म्पजत्त छानर्वन िथा 
यर्कन नगरेको, लेखाङ्कन गरेको १ हर्ार ८८२ रोपनी र्गगाको लालपरु्ाि प्राप्त नगरेको, तनमािण 
कायि म्पन्न भइ केका  म्पजत्तहरू पुिँर्ीकृि नगरेको,  म्पजत्तको तबस्ििृ र्ववरण रहेको  फ्टवयेरले 
देखाएको रकम िथा र्वत्तीय र्ववरणमा उललेख भएको रकम बीच रू.६ अबि ३ करोड र्रक देजखएबाट 
प्रातधकरणको  म्पजत्त यर्कन हनु  केन। य  अवस्थामा कट्टी गरेको ह्रा  खचि  मेि यथाथि देजखदैन। 
य थि प्रातधकरणको आतथिक अवस्था र कारोवारको  ही िथा यथाथि जचरण गने गरी र्वत्तीय र्ववरण 
ियार गनुिपदिछ।  

84. अनपुाि र्वश्लषेण - र्वत्तीय िथा अन्य  ूचकहरूको अनपुाि र्वश्लषेण तनम्नान ुार देजखन्छः 

क्र. ं. अनपुाि र्ववरण २०७६।७७  २०७५।७६  
1. कुल नार्ा (कुल र्वद्यिु तबक्रीमा) प्रतिशि २९.६८ २१.७४ 
2. खदु नार्ा (कुल र्वद्यिु तबक्रीमा)-अन्य आम्दानी  र्हि प्रतिशि १३.८७ १६.०१ 
3. खदु नार्ा (कुल र्वद्यिु तबक्रीमा)-अन्य आम्दानी बाहेक प्रतिशि १६.३८ १४.७३ 
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क्र. ं. अनपुाि र्ववरण २०७६।७७  २०७५।७६  
4. कुल  म्पजत्तमा खदु आम्दानी प्रतिशि २.८० ३.05 
5. चाल ुअनपुाि (गणुा) १.५२ १.05 
6. दीघिकालीन ऋण िथा ईक्वीर्टको अनपुाि १:1.08 १:०.९८  
7. जस्थर  म्पजत्त र पुिँर्ीगि कायि प्रगति िथा कुल  म्पजत्तको अनपुाि ०.६५:१ ०.६६ : १ 
8. कुल  ञ् चालन खचिमा कमिचारी खचिको प्रतिशि २५.२१ १८.३४ 
9. प्रातधकरणको उत्पादन (तगगावाट घण्टा) ३,०११.४३ २,५४८.११ 
10. स्विन्र ऊर्ाि उत्पादकको उत्पादन (तगगावाट घण्टा) २,९३६.७८ २,१९०.०५ 
11. आयाि (तगगावाट घण्टा) १,६३८.६९ २,८१३.०७ 
12. तनयािि (तगगावाट घण्टा) 107 34.74 
13. िाहक  ंख्या ४२,१७,७१० ३९,०९,६४१ 

प्रातधकरणले २०७५।७६ बाट नेपाल र्वत्तीय प्रतिवेदनमान लागू गरी र्वत्तीय र्ववरण ियार 
गरेकोमा य  वषि केही शीषिकहरूलाई पनुः वगीकरण गरी प्रस्ििु गरेको छ।  

85.  हायक ऋण  म्झौिा - प्रातधकरणले दाि ृतनकाय, र्वदेशी बैङ्क र र्वत्तीय  ंस्थाबाट प्राप्त हनेु ऋणको 
लातग नेपाल  रकार िँग  हायक ऋण  म्झौिा गरी ऋण तलने गरेको छ। यस्िो ऋण २०७७ अ ार 
म ान्िमा रू.१ खबि ६५ अबि ८५ करोड रहेको छ। र्वगिदेजख नै ऋण रकम नेपाल  रकारको 
र्ह ाब िँग तभडान गरेको छैन। ऋण िथा धयार् रकम भकु्तानी िातलका अन ुार भकु्तानी भएको छैन। 
भाखा ननाघेको र भाखा नाघेको  ािँवा िथा धयार् रकम देजखने गरी र्ह ाब ियार गरेको छैन।  मयमा 
 ािँवा व्यार् भकु्तानी नगरेकोले वषेनी धयार्  र्हिको ऋण रकम वरृ्ि भइरहेको व्यहोरा गि र्वगि 
वषिमा पतन औलंयाएकोमा जस्थति यथावि छ। ऋण िथा धयार् र्ह ाब अद्यावतधक गरी िातलका अन ुार 
भकु्तानी गनुिपदिछ।  

86. आय लेखाङ्कन - आय लेखाङ्कन  फ्टवयेरमा अ ामी रू.१ अबि ७४ करोड र्वस्ििृ र्ववरण वेगर  ंलगन 
गररएको िथा रू.१ अबि ३४ करोडको लेखाङ्कन नै नगरेकोले  फ्टवेयरले देखाएको र र्वत्तीय र्ववरण 
बीच रू.४० करोडको र्रक रहेको छ। आय लेखाङ्कन  फ्टवयेर र लेखामा रहेको र्ह ाब गि र्वगि 
वषि देजखनै तभडान नगरेबाट  ो र्रक देजखएको छ। िाहकको घर, कलकारखाना िथा कायािलयमा 
र्डान भएको तमटर ररतडङ्गको शदु्धिा  म्बन्धमा तनयतमि रूपमा प्रयोग भइरहेको ऊर्ाि भार िँग 
िलुनात्मक र्वश्लषेण गने, िेस्रो पक्ष परीक्षण गने िथा िाहक िँग मौज्दाि  मथिन गरी र्ह ाब तभडान 
गने व्यवस्था प्रभावकारी नभएको कारण र्वद्यिु तबक्री बापिको आम्दानी रकम तभडान एवं यर्कन गनि 
 र्कने अवस्था छैन।  

87. भतगनी  ंस्था  ंचालन – प्रातधकरणले आफ्नो उदे्दश्य अन ुारको कायि  म्पादनमा प्रभावकाररिा 
लयाउनपुनेमा कायि  म्पादनको लातग र्वतभन्न भतगनी  ंस्थाहरु स्थापना गने, िी  ंस्थाहरुको शेयर 
स्वातमत्व प्रातधकरण, िथा प्रातधकरणका कमिचारी िथा भतगनी  ंस्थाका कमिचारीलाई  मेि ददने गरेको 
छ । भतगनी  ंस्था स्थापना गदाि कायि प्रकृति र कायि  म्पादन अवस्थामा  धुार हनेु व्यावस्था 
तमलाउनपुदिछ । 
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88. मह लु बक्यौिा - र्वद्यिु मह लु बक्यौिा गि वषिको िलुनामा यो वषि ७२.५३ प्रतिशिले वरृ्द्ध भई 
रू.३२ अबि १८ करोड ५१ लाख पगेुको छ । बक्यौिा रकम उठाउन पयािप्त पहल गरेको पाइएन। 
उक्त रकममध्ये रङ्क िथा डेतडकेटेड लाइनिर्ि को ४९ िाहकहरूबाट अ लु हनुपुने रू.१५ अबि ५३ 
करोड ५८ रहेको छ।  ो रकम कुल वक्यौिाको ४८.२७ प्रतिशि देजखन्छ । य  बाहेक  डक 
बत्तीको मार रू.३ अबि ५३ करोड ५९ लाख बािँकी रहेको छ। बक्यौिा अ लु गनि  म्बजन्धि 
पदातधकारीलाई जर्म्मेवार बनाउन ुपदिछ। 

89. रङ्क िथा डेतडकेटेड लाइन - प्रातधकरणको प्रणालीबाट र्वना अवरोध लगािार र्वद्यिु प्राप्त गने 
िाहकहरूलाई डेतडकेटेड िथा रङ्क लाइन िाहकमा वगीकरण गररएको छ। उक्त िाहकहरूको मह लु 
दर अन्य िाहकहरूको भन्दा बढी हनेु गदिछ। त्यस्िा िाहकहरूमध्ये प्रातधकरणले २०७२।७३ देजख 
२०७५।७६  म्म रू.६ अबि ३४ करोडको बीर्क र्ारी नगरेकोमध्ये यो वषि रू.४ अबि १९ करोडको 
बीर्क र्ारी गरेको छ भने रू.२ अबि १५ करोडको बीर्क र्ारी गरेको छैन। र्वद्यिु आपूतििको  मय 
मै बीर्क र्ारी गरी मह लु अ लु गनुिपनेमा बीर्क नै र्ारी नगने र मह लु अ लु नगरेको  म्बन्धमा 
 म्बजन्धि पदातधकारीलाई जर्म्मेवार बनाई रकम अ लु गनुिपदिछ।  

90. र्वगि वषिको खचि - नेपाल र्वत्तीय प्रतिवेदनमान अन ुार आम्दानी िथा खचिहरू  म्बजन्धि वषिमा नै 
लेखाङ्कन गनुिपदिछ। र्र्टल प्रकृतिका र तबगिमा ररु्ट भएका रकमहरूको मार  मायोर्न गनुिपनेमा 
तबगि वषिका तनयतमि प्रकृतिका िलब िथा ज्याला, प्रशा तनक खचि, धयार्, ममिि  म्भार खचि, ह्रा कट्टी 
खचि, जर्न् ी र अन्य खचि  मेि रू.२३ करोड २२ लाख र लेखाङ्कन गनि छुट आम्दानी रू.४६ करोड 
९३ लाख  मायोर्न र्ह ाबअन्िगिि यो वषि  जञ्चि नार्ामा लेखाङ्कन गरेको छ। य बाट प्रातधकरणलाई 
गि वषिको खचि आयकर प्रयोर्नको लातग दाबी गनि नपाउने हुिँदा २५ प्रतिशिले हनेु रू.५ करोड ८० 
लाख अनावश्यक रूपमा करको भार पनि गएको देजखन्छ।  मयमै खचि लेखाङ्कन नगने पदातधकारीलाई 
जर्म्मेवार बनाउनपुदिछ।  

91. लेखापरीक्षण  तमति - प्रातधकरणको आतथिक प्रशा न र्वतनयमावली, २०६८ को र्वतनयम २७ (४)(ट) 
बमोजर्म लेखापरीक्षण  तमतिले  ञ्चालक  तमतिमा वषिमा कम्िीमा दईु पटक कायि  म्पादन प्रतिवेदन 
पे  गनुिपने व्यवस्था छ । यो वषि उक्त  तमतिले कुनै पतन प्रतिवेदन पे  गरेको पाइएन।  बै शाखा 
कायािलयको आन्िररक लेखापरीक्षण हनेु नगरेको, लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन ढािँचा तनजिि नभएको र यी 
कायिमा लेखापरीक्षण  तमतिबाट अनगुमन  मेि नगरेकोले लेखापरीक्षण  तमति प्रभावकारी नभएको 
व्यहोरा गि र्वगि वषिमा पतन औलंयाएकोमा जस्थति यथावि छ।  

92.  म्पजत्त कर - प्रातधकरणको कतिपय शाखाहरूले  म्पजत्त करको भकु्तानी िथा व्यवस्था गरेको छैन। 
र्वत्तीय र्ववरणअन ुार गि र्वगि वषि देजख नै रू.६ करोड ३५ लाख तिनुिपने देखाएकोमा तिरेको छैन । 
 मि कर दार्यत्व यर्कन गरी  मयमै कर तिनुिपदिछ।  

93. आयकर - आयकर ऐन, २०५८ बमोजर्म प्रत्येक आतथिक वषिको आय र्ववरण आजश्वन म ान्ि तभर 
बझुाउनपुने व्यवस्था छ। प्रातधकरणले हरेक वषि आय र्ववरण  मयमा बझुाएको छैन। यो वषिको आय 
र्ववरण र्ढला बझुाए बापिको शलुक रू.६ करोड ५२ लाख रहेको छ। यस्िो शलुक भकु्तानीको लातग 
आय र्ववरण पे  गनि र्ढलाई गने पदातधकारीलाई जर्म्मेवार बनाउनपुदिछ।  
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94. तनमािणाधीन  म्पजत्त - प्रातधकरणको आतथिक प्रशा न र्वतनयमावली, २०६८ को र्वतनयम ३६(६) 
बमोजर्म तनमािणाधीन  म्पजत्तको भौतिक परीक्षण गरेको पाइएन। वषािन्िमा तनमािणाधीन  म्पजत्त रू.१ 
खबि १४ अबि ३० करोड रहेकोमध्ये रू.१६ करोड २८ लाख ऋणात्मक मौज्दाि रहेको छ। 
तनमािणाधीन  म्पजत्तको इकाईगि र्ववरण खलुा ा गरेको छैन।  म्पजत्तको यथाथि र्ह ाब लेखाङ्कन गनुिपने 
व्यहोरा गि र्वगि वषिदेजख औलंयाएकोमा जस्थति यथावि छ।  

95. नगद िथा बैङ्क - प्रातधकरणको आतथिक र्वतनयमावली, २०६८ अनरुूप  बै बैङ्क र्ह ाबको मात क रूपमा 
र्ह ाब तमलान र्ववरण ियार गरेको पाइएन। र्वगि वषि देजख नै नगद मौज्दाि कमी  म्बन्धी व्यवस्था 
रू.३ करोड ५४ लाख देखाएको छ। य  वषिको अ ार म ान्िमा मागिस्थलमा नगद मौज्दाि रू.६३ 
करोड १० लाख िथा ऋणात्मक मौज्दाि रू.१९ लाख रहेको छ। नगदमा प्राप्त आय दाजखला नगरेको 
 म्बन्धमा छानर्वन गरी र्हनातमना रकम अ लु गरी कारवाही गनुिपदिछ।  

96. र्वद्यिु नोक् ानी - प्रातधकरणबाट प्राप्त र्ववरण अन ुार २०७५।७६ र २०७६।७७ को र्वद्यिु 
उत्पादन, प्रशारण िथा र्विरणको नोक् ानी तनम्नान ुार छन:् 

क्र. ं. र्ववरण २०७६।७७ (प्रतिशि) २०७५।७६ (प्रतिशि) 
१ उत्पादन नोक् ानी १.२० ०.९९ 
२ प्रशारण नोक् ानी ४.५१ ४.३५ 
३ र्विरण नोक् ानी १०.२८ ११.२८ 
 कुल नोक् ानी १५.९९ १६.६२ 

नोक् ानीका कारण पत्ता लगाइ चहुावट कम गनि र स्विन्र िेस्रो पक्षबाट मूलयाङ्कन गराई 
यथाथि अवस्था यर्कन गनुिपने व्यहोरा गि वषि औलंयाएकोमा जस्थति यथावि छ।  

97. आयातिि र्वद्यिुको महशलु - नेपाल र भारि  रकार बीच भएको महाकाली  जन्ध अन ुार नेपाल 
 रकारले िगेोररयन क्यालेन्डर अन ुार प्रत्येक वषि ७ करोड यतुनट र्वद्यिु तनःशलुक पाउने िथा  ो 
भन्दा बढी र्वद्यिु चार्हएमा खररद गनुिपने प्रावधान रहेको छ। उक्त प्रावधान अन ुार तनःशलुक प्राप्त 
गरेको र्वद्यिु नेपाल  रकारले प्रति यतुनट रू.४.७५ का दरले प्राप्त गने गरी प्रातधकरणलाई उपलव्ध 
गराएको छ। य री नेपाल  रकारलाई तिनुिपने रकम गि वषि म्म रू.१ अबि ७ करोड ९९ लाख 
भएकोमा य  वषि म्म रू.१ अबि ४२ करोड २८ लाख भएिापतन प्राप्त भएको देजखएन।  

98. अन्िर कायािलय र्ह ाब - प्रातधकरणको अन्िर कायािलय र्ह ाब रार् ार् नभएकोले र्वत्तीय र्ववरणमा 
खदु रू.७५ करोड तलनपुने रकम प्रस्ििु गरेको छ।  मयमै र्ह ाब तभडान िथा तमलान गरी रार् ार् 
गनि  म्बजन्धि पदातधकारीलाई जर्म्मेवार बनाउनपुदिछ।  

अपर िामाकोशी हाईड्रोपावर कम्पनी तलतमटेड  
कम्पनी ऐन, २०६३ अन ुार ४५६ मेगावाटको र्लर्वद्यिु उत्पादन िथा र्विरण गने उदे्दश्यले 

कम्पनीको स्थापना भएको हो।य  कम्पनी अन्िगिि अपर िामाकोशी र्लर्वद्यिु आयोर्नामा नेपाल र्वद्यिु 
प्रातधकरणको ४१ प्रतिशि, नेपाल दूर ञ्चार कम्पनी तलतमटेडको ६ प्रतिशि, नागररक लगानी कोषको २ प्रतिशि 
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र रार्िय बीमा  ंस्थानको २ प्रतिशि  र्हि ५१ प्रतिशि  ंस्थापक शेयर र बािँकी ४९ प्रतिशि शेयरमध्ये 
 वि ाधारणको १५ प्रतिशि, स्थानीयवा ीको १० प्रतिशि र अन्यको २४ प्रतिशि रहेको छ।  

99. र्वत्तीय जस्थति र  ञ्चालन नतिर्ा - यो वषि म्म शेयर पुिँर्ी रू.१० अबि ५९ करोड र  जञ्चि नोक् ानी 
रू.७९ करोड ६ लाख रहेको देजखन्छ। कर्ाि रू.४० अबि ५० करोड, पुिँर्ीकृि धयार् रू.२४ अबि 
६७ करोड ४६ लाख र अन्य दार्यत्व िथा व्यवस्था रू.३ अबि ३२ करोड ५५ लाख रहेको देजखन्छ। 
तनमािणाधीन  म्पजत्त मेि कम्पनीको जस्थर  म्पजत्त रू.७६ अबि २९ करोड ५३ लाख र चाल ु म्पजत्त 
रू.२ अबि ४२ लाख गरी कुल  म्पजत्त रू.७८ अबि २९ करोड ९५ लाख रहेको देजखन्छ।  जञ्चि 
नोक् ानी गि वषि रू.६३ करोड ८५ लाख १५ हर्ार रहेकोमा य  वषि रू.१५ करोड ४० लाख ६३ 
हर्ार थप भई रू.७९ करोड ५ लाख ९३ हर्ार पगेुको छ। आयोर्ना  म्पन्न नभएकोले तबर्लुी 
तबक्रीबाट कुनै आम्दानी भएको छैन िथार्प कम्पनीले य  वषि रू.१४ लाख ९५ हर्ार अन्य आम्दानी 
र रू.६ करोड १६ लाख ९८ हर्ार  ञ्चालन खचि गरेको छ।  ाथै र्वदेशी मरुा  टही नोक् ान रू.९ 
करोड ७ लाख ८० हर्ार खचि लेखाङ्कन गरेको देजखन्छ।  

100. लागि अनमुान - शरुुमा आयोर्नाको २०७२।७३  म्ममा  म्पन्न हनेु गरी रू.३५ अबि २९ करोड 
लागि अनमुान ियार गदाि र्वत्तीय खचि, तनमािणातधन अवतधको धयार् खचि, र्वतनमय नार्ा र नोक् ानी 
 मावेश गरेको देजखएन। मूलय  मायोर्न, भेररए न, र्वतनमय नोक् ानी, धयार् खचि र आयोर्नाको 
तनमािणाधीन अवतध लजम्बएकोले  ञ्चालक  तमतिको २०७४।१२।३० को तनणियबाट रू.४९ अबि २९ 
करोडको  ंशोतधि लागि स्वीकृि गरेको छ।  ो पश् चाि लागि  ंशोधन नभए िापतन व्यवस्थापनबाट 
प्राप्त र्ववरणअन ुार तनमािण अवतधको धयार् शरुुमा रू.१४ अबि अनमुान गरेकोमा रू.३२ अबि पगुने 
देजखएको एवं तनमािण  म्पन्न अवतध लजम्बन गएकोले आयोर्नाको कुल लागि रू.८५ अबि पगुने देजखएको 
छ।  

101. भकु्तानीमा कर - आयकर ऐन, २०५८ को दर्ा ८८ वमोजर्म धयार् भकु्तानीमा १५ प्रतिशिका दरले 
अतिमकरकट्टा गनुिपने र दर्ा ९० अन ुार प्रत्येक मर्हना  माप्त भएको २५ ददन तभर कर कायािलयमा 
दाजखला गनुिपने व्यवस्था छ। नेपाल  रकारले नेपाल र्वद्यिु प्रातधकरण मार्ि ि रू.१२ अबि कर्ाि 
उपलव्ध गराएकोमा उक्त ऋणको व्यार् रू.१ अबि ८३ करोड ६२ लाख पुिँर्ीकरण गरेको देजखन्छ। 
उक्त व्यार्मा १५ प्रतिशिले हनेु रू.२७ करोड ५४ लाख ३४ हर्ार करकट्टी गनुिपनेमा रू.६ करोड 
५५ लाख ७९ हर्ार मार कट्टी गरेकोले रू.२० करोड ९८ लाख ५५ हर्ार घटी कट्टी गरेको छ। 
कम्पनी र परामशिदािा बीच भएको  म्झौिाअन ुार अमेररकी डलर बी  लाखभन्दा बढीको भकु्तानीमा 
कम्पनी र परामशिदािाले क्रमशः एक तिहाई र दईु तिहाई अतिम करको रकम व्यहोने उललेख भए 
बमोजर्म  ो वापिको थप परामशि खचि रू.३२ लाख ५१ हर्ारको कर बीर्कबेगर अतिम कर कट्टी 
नगरी भकु्तानी भएको छ।  

102. र्ह ाब तमलान - कम्पनीले नागररक लगानी कोष र रार्िय बीमा  ंस्थानलाई तिनुि पने धयार् रू.३ अबि 
३६ करोड ७६ लाख देखाएको छ। िी  ंस्थाले तलनपुने व्यार् रू.३ अबि ४२ करोड ३९ लाख 
लेखाङ्कन गरेको छ। कम्पनी र िी  ंस्था बीच कर्ािको धयार्मा  रू. ५ करोड ६३ लाखको तभन्निा 
देजखएको  म्बन्धमा यर्कन हनुपुदिछ। 
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िनहुिँ हाइड्रोपावर तलतमटेड 
िनहुिँको दमौली जस्थि  ेिी नदीमा १४० मेघावाट र्लर्वद्यिु उत्पादन गने उदे्दश्यले कम्पनी ऐन, 

२०६३ अन्िगिि २०६७।१२।१२ मा य  कम्पनीको स्थापना भएको हो। कम्पनीमा ८१ कमिचारी कायिरि 
छन।्  

103. र्वत्तीय जस्थति र  ञ्चालन नतिर्ा - य  वषि शेयर पुिँर्ी रू.२ अबि ४३ करोड ३ लाख, र्गेडा कोष 
िथा  जञ्चि नोक् ानी रू.४५ करोड ६९ लाख रहेको देजखन्छ। जस्थर  म्पजत्त रू.१ अबि ९८ करोड 
८० लाख, लगानी रू.५ करोड, चाल ु म्पजत्त रू.२ अबि ३१ करोड ४ लाख, पुिँर्ीगि कायि प्रगति 
रू.४ अबि ६८ करोड ६६ लाख, नयािँ आयोर्ना कायि प्रगति रू.१२ करोड ७२ लाख र अन्य र्वत्तीय 
 म्पजत्त रू.५१ लाख मेि  म्पजत्त रू.९ अबि १६ करोड ७५ लाख रहेको देजखन्छ। य  वषि म्म 
आयोर्ना तनमािण  म्पन्न नभएकोले  ञ्चालन आम्दानी/खचि शून्य रहेको िथा आयोर्ना तनमािण खचि 
रू.१ अबि ५५ करोड ७ लाखलाई पुिँर्ीगि कायि प्रगति रकममा पुिँर्ीकरण गरेको छ। नेपाल र्वद्यिु 
प्रातधकरणबाट प्राप्त ऋण रू.१३ करोड, शेयर रू.२ अबि ४३ करोड र अन्िरािर्िय तनकायहरूबाट प्राप्त 
ऋण रकम मदु्दिी खािामा रू.५ करोड र पुिँर्ीगि कायि प्रगतिमा रू.४ अबि ६८ करोड ६६ लाख 
रहेको छ।  

104. र्र्ि धरौटी - कम्पनीको  ेिी खोला पररयोर्नाको प्याकेर् - १, हेड वकि  तनमािणका लातग इटालीका 
एक तनमािण व्यव ायी िँग २०७५।६।१५ मा ठेक्का  म्झौिा भएकोमा िोर्कएको  मायावधी तभर कायि 
प्रारम्भ गनि न केकोले  ञ्चालक  तमतिको २०७५।११।६ को तनणियबाट  ो ठेक्का रद्द गरेको छ। 
तनमािण व्यव ायीले य को र्वरुद्धमा ईटालीको अदालिमा मदु्दा दायर गरेको र र्वतभन्न तमतिहरूमा भएका 
अदालिी  नुवुाईबाट २०७६।९।२ मा तनमािण व्यव ायीको पक्षमा रै् ला भएको देजखन्छ। िर, 
२०७६।९।१७ मा उक्त रै् लाको र्वरुद्ध नेपालको एक बैङ्क र य  कम्पनीकोिर्ि बाट  ोही 
अदालिको र्रधयनुल  मक्ष पनुरावेदनको लातग अर्पल गदाि २०७७।३।४ मा उक्त र्रव्यनुलले 
पर्हलेको रै् ला खारेर् गरी बैङ्क िथा कम्पनीको पक्षमा रै् ला गरेको छ। तनमािण व्यव ायीबाट प्राप्त 
गरेको कायि म्पादन वापिको बैङ्क र्मानि २०७७।३।२० मा रू.१ अबि ९४ करोड ८२ लाख 
र्र्ि गरेको तथयो। र्र्ि गरेको उक्त रकम कम्पनीको आयमा लेखाङ्कन गनुिपदिछ।  

पावर रान् तम न कम्पनी नेपाल तलतमटेड  
उच्च भोलटेर्को क्र  बोडिर र्वद्यिु प्र ारणको कायि गने उदे्दश्यले २०६४ मा य  कम्पनीको स्थापना 

भै २०७२।११।८ देजख  ञ्चालनमा आएको हो। कम्पनीमा नेपाल र्वद्यिु प्रातधकरण र र्लर्वद्यिु लगानी िथा 
र्वका  कम्पनी तलतमटेडको ६४ प्रतिशि र पावर िीड कपोरेशनअर् इजन्डया तलतमटेड िथा इन्रास्रक्चर 
तलजर्ङ्ग एण्ड र्ाईनाजन् यल  तभि ेर् इनर्ी डेभलपमेन्ट कम्पनी तलतमटेड इजन्डयाको ३६ प्रतिशि स्वातमत्व 
रहेको छ।  

105. र्वत्तीय जस्थति र  ञ्चालन नतिर्ा - यो वषि शेयर पुिँर्ी रू.४५ करोड र र्गेडा कोष रू.८२ लाख ७७ 
हर्ार रहेको छ। जस्थर  म्पजत्त रू.४५ लाख ८२ हर्ार, अदृष्ट्य  म्पजत्त रू.१ अबि २३ करोड ३५ 
लाख, अन्य  म्पजत्त रू.७४ लाख ६८ हर्ार र चाल ु म्पजत्त रू.७२ करोड २९ लाख मेि  म्पजत्त 
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रू.१ अबि ९६ करोड ८५ लाख रहेको छ। कर पतछको नार्ा गि वषि रू.१२ करोड ६५ लाख 
रहेकोमा यो वषि रू.१३ करोड ३७ लाख रहेको छ। य  वषिको आम्दानी रू.२६ करोड ९३ लाख 
िथा  ञ्चालन खचि रू.१ करोड ७ लाख रहेको छ। 

106. मूलय अतभवरृ्द्ध कर दिाि - मूलय अतभवरृ्द्ध कर ऐन, २०५२ को दर्ा १० र मूलय अतभवरृ्द्ध कर 
तनयमावली,२०५३ को तनयम ७ बमोजर्म  ेवा व्यव ाय गने व्यजक्तको वार्षिक कारोबार बी  लाख 
रुपैया नाघ्ने भएमा मूलय अतभवरृ्द्ध करमा दिाि गनुिपदिछ। ऐनले र्वद्यिु शजक्तलाई कर छुट ददए िापतन 
र्वद्यिु शजक्तको प्रशारण  ेवालाई कर छुट ददएको छैन। कम्पनीको वार्षिक कारोबार रकमको  ीमा 
र्वगि वषि देजख नै नाघेको भए िापतन मूलय अतभवरृ्द्ध कर प्रयोर्नको लातग दिाि भएको छैन। य  
वषि म्मको धयार् िथा अन्य शलुक बाहेकको मूलय अतभवरृ्द्ध कर दार्यत्व रू.१५ करोड ३६ लाख 
६१ हर्ार हनेु देजखन्छ। य री मूलय अतभवरृ्द्ध कर दार्यत्वको लेखाङ्कन नगदाि कम्पनीको र्वत्तीय 
र्ववरणमा  ारभिू अ र पनि र्ाने देजखन्छ। ऐनको व्यवस्था पालना गरी मूलय अतभवरृ्द्ध करमा दिाि 
गनुिपदिछ।  

107. लाभाशं र्विरण - कम्पनी ऐन, २०६३ को दर्ा १८२ (२) मा नेपाल  रकारको पूणि वा आंजशक 
स्वातमत्व भएको कम्पनीले नेपाल  रकारको पूवि स्वीकृतितलई लाभांश र्विरण गनि  क्ने र लाभांश 
र्विरण  म्बन्धमा नेपाल  रकारले तनदेशन ददन  क्ने व्यवस्था छ। नेपाल  रकारको स्वीकृति वेगर 
कम्पनीको  ाधारण  भाले तनणिय गरी २०७४/७५ मा रू.९ करोड, २०७५/७६ मा रू. ८ करोड 
१ लाख र २०७६/७७ मा रू.८ करोड १ लाख लाभाशं र्विरण गरेको देजखन्छ। ऐनको व्यवस्था 
पालना गरेर मार लाभांश र्विरण गनुिपदिछ। 

अनगुमन िथा बेरुर्ू 
• अनगुमन - गि र्वगिका प्रतिवेदनमा लक्ष्यअन ुार आयोर्नाहरू कायािन्वयन नभएको, खररद  म्झौिा 

कायािन्वयन गदाि तनमािण कायिको गणुस्िर परीक्षण नभएको, तनमािण व्यव ायीबाट ठेक्का  म्झौिाअन ुारको 
अवतधमा ठेक्काको कायि  म्पन्न गराउन न केको, र्र्टल प्रकृतिका कायि उपभोक्ता  तमतिबाट गराएको, 
बोलपरको माध्यबाट गनुिपने खररद कायि  ोअन ुार नगरी  ोझै गराएको, तनमािण व्यव ायीहरूलाई मूलय 
 मायोर्न वापिको रकम भकु्तानी ददिँदा र्रक मूलय  ूचकाङ्कको प्रयोग गरी भकु्तानी ददएको लगायि 
व्यहोराहरू औलँयाइएकोमा  धुार भएको छैन । र्वगिका व्यहोरा पनुरावजृत्त नहनेु गरी कायि म्पादन  
गनुिपदिछ ।  

• बेरुरू् जस्थति - मन्रालय र मािहि मेि 57 तनकायमा यो वषि रू.34 करोड 57 लाख 89 हर्ार बेरुरू् 
देजखएकोमा प्रारजम्भक प्रतिवेदन उपलधध गराएपतछ रू.2 करोड 24 लाख 54 हर्ार र्र्छ्यौट गरेकोले 
रू.32 करोड 33 लाख 35 हर्ार बािँकी रहेको छ ।  ोमध्ये रू.88 लाख 48 हर्ार म्याद नाघेको 
पेस्की रहेको छ । य  म्बन्धी र्वस्ििृ र्ववरण अन ूुची १५ मा रहेको छ । 
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काननु, न्याय िथा संसदीय मातमला मन्रालय 

  नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ अनसुार मन्रालयको कायिक्षरेमा संघीय र्वधेयक, 

अध्यादेश िथा नेपाल सरकारबाट जारी हनेु तनदेशशका, कायिर्वतधको िजुिमा िथा सहमति, काननुी राय, नेपाल 
राजपरमा सूचना प्रकाशन, अन्िरािर्िय सशन्ध सम्झौिा, समझदारीको अनमुोदन,  अन्िरािर्िय र अन्िरसरकारी 
संस्थाको सदस्यिा प्राति, अन्िरािर्िय काननुी दार्यत्व र अन्िरािर्िय सम्मेलन र वािािमा अन्िरािर्िय काननुको 
र्वषयमा अपनाउनपुने दृर्िकोणमा परामशि ददने लगायिका कायि रहेका छन ्। मन्रालय र मािहि सरकारी 
कायािलय र संगदठि संस्थासमेि 10 तनकायबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।   

१. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मािहि समेि 7 सरकारी कायािलयको तनम्नानसुार रू.४० करोड ४३ 
लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छः  

(रू. लाखमा) 
र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य कारोबार जम्मा 
२९,३८ ६ १२ १०,८७ ४०,४३ 

२. अन्य संस्था र सतमति - यो वषि 3 संस्थाको रू.२६ करोड १२ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको 
छ ।  

३. अनदुानको अनगुमन – आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ४१(३) मा कुनै पतन संघ 
संस्थालाई अनदुान ददिँदा एवं प्रगति र्ववरण तलनपुने एवं जनु कामको लातग रकम ददएको हो सो काममा 
खचि गरे नगरेको, लक्ष्यअनसुार प्रगति गरे नगरेको र प्रचतलि काननुबमोशजम लेखापरीक्षण गराए नगराएको 
अनगुमन गरी वार्षिक र्ववरण ियार गनुिपने व्यवस्था छ । यो वषि मन्रालयले केन्रीय सहायिा 
सतमतिलाई रू.१ करोड ७५ लाख, पूवि सांसद मञ्चलाई रू.७० लाख, केन्रीय काननु पसु्िकालयलाई 
रू.51 लाख 69 हजारसमेि र्वतभन्न ५ तनकायलाई रू.३ करोड १8 लाख 69 हजार अनदुान प्रदान 
गरेकोमा उशललशखि व्यवस्थाबमोशजम सबै संस्थाको आय व्यय र्ववरण, लक्ष्य प्रगति िथा लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदन प्राि गरी मन्रालयले अनदुान रकम सदपुयोगको सम्बन्धमा अनगुमन गनुिपदिछ । 

सत्य तनरुपण िथा मेलतमलाप आयोग 

 बेपत्ता पाररएको व्यशिको छानतबन र सत्य तनरुपण िथा मेलतमलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोशजम 
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अतधकारको गम्भीर उललङ्घनसम्बन्धी घटना छानतबन गरी काननुी 
कारबाहीको लातग तसफाररस गनि आयोगको गठन भएको हो । स्थापना भएको २ वषिमा कायिसम्पन्न गने गरी 
गठन भएको यस आयोगको पटक पटक म्याद थप भएको छ ।  

४. सम्पशत्त र्फिाि - बेपत्ता पाररएका व्यशिको छानतबन, सत्य तनरुपण िथा मेलतमलाप आयोग ऐन, २०७१ 
को दफा २४ मा छानतबनबाट कसैले पीतडिको कुनै सम्पशत्त कब्जा वा जफि गरेको देशखएमा सम्बशन्धि 
व्यशिबाट र्फिाि गनि नेपाल सरकार समक्ष तसफाररस गने व्यवस्था छ । द्वन्द्वकालमा कब्जा वा जफि 
गररएको व्यशिको सम्पशत्त र्ववरण िथा हालसम्म र्फिािको लातग तसफाररस गररएको सम्पशत्तको 
र्ववरणसमेि ियार गरेको छैन । आयोगको कायि िथा प्रगति देशखने र्ववरण ियार गनुिपदिछ ।  
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५. उजरुी र छानतबन - आयोगमा २०७७ आषाढसम्म व्यशि हत्या 1० हजार ८५८, अपहरण िथा शरीर 
बन्धक ४ हजार ३१६, अंगभंग िथा अपाङ्ग बनाउने ५ हजार १५, शारीररक िथा मानतसक यािना 1९ 
हजार ८७४, बलात्कार िथा यौन र्हंसा 314, सम्पशत्तसम्बन्धी 1६ हजार ६५, र्वस्थापन 5 हजार 
९८५, बेपत्ता 108, र्वषय नखलेुको 49, अन्य 1 हजार 134 समेि ६३ हजार ७१८ उजरुी दिाि 
भएकोमा आयोगको ७ प्रदेशस्िरीय मकुाम कायािलयमा छानतबनको लातग १० हजार उजरुी पठाइएकोमा 
प्रारशम्भक छानतबन भई ३ हजार ७८७ उजरुी आयोगमा र्फिाि भई आएको देशखन्छ । प्रारशम्भक 
छानतबन भएको १ हजार ९९० समेि ५ हजार ७७७ थान उजरुी आयोगका पदातधकारी समक्ष अशन्िम 
र्कनाराको लातग पेश भएकोमा आयोगबाट हालसम्म पररपूरणको लातग तसफाररस गररएको १०३ जना, 
पीतडि पररचयपर र्विरण भएको ८४, पररपूरण फारम भराएको ५२, िामेली तनणिय भएका ४९९ र  

र्वस्ििृ अनसुन्धानमा पठाएको उजरुी १७३ रहेको देशखन्छ । बािँकी उजरुी अनसुन्धानको प्रर्क्रयामा 
रहेका छन ्। आयोगले प्रभावकारी रुपमा काम अगातड बढाई संक्रमणकालीन न्यायको तनरुपण गरी 
पीतडिलाई न्याय ददलाउनपुनेमा हालसम्म उललेखनीय प्रगति हनेु गरी काम अगातड बढाएको छैन ।  

बेपत्ता पाररएका व्यशिको छानतबन आयोग 

 बेपत्ता पाररएको व्यशिको छानतबन र सत्य तनरुपण िथा मेलतमलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोशजम 
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अतधकारको गम्भीर उललङ्घन सम्बन्धी घटना छानतबन गरी काननुी 
कारबाहीको लातग तसफाररस गनि आयोगको गठन भएको हो । स्थापना भएको २ वषिमा कायि सम्पन्न गने गरी 
गठन भएको आयोगको पटक पटक म्याद थप भएको छ ।  

६. उजरुी र छानतबन – आयोग स्थापना भएदेशख यो वषिसम्म ३ हजार १९७ उजरुी प्राि भएकोमा 277 
उजरुी सत्य तनरुपण िथा मेलतमलाप आयोगमा पठाएको, 128 उजरुी दोहोरो परेकोले लगि कट्टा 
गरेको एवं २८९ उजरुी िामेलीमा राखी २ हजार ५03 उजरुी र्वस्ििृ छानतबन गने तनणिय भएको 
देशखन्छ । तबस्ििृ छानतबन गनुिपने उजरुीमध्ये २ हजार ९५ उजरुीमा उजरुीकिाि बझु्ने, एशन्टमोटिम ्
(बेपत्ता हनु ुअशघको शस्थति) भराउने र पररपूरण फाराम भराउने लगायि र्वस्ििृ छानतबनसम्बन्धी पर्हलो 
चरण कायि सम्पन्न गरेको छ ।  

अनगुमन िथा बेरुजू 

• अनगुमन - गि र्वगिका प्रतिवेदनमा वार्षिक कायिक्रम कायािन्वयन हनु नसकेको, अनदुानको अनगुमन 
नभएको, द्वन्द्व पीतडि उजरुी िथा छानतबन कायि पूरा नभएको लगायिका व्यहोरा औलँयाइएकोमा शस्थति 
यथावि छ। र्वगिका व्यहोरा पनुरावशृत्त नहनेु गरी कायिसम्पादन गनुिपदिछ ।  

• बेरुजू शस्थति – मन्रालय मािहिका 5 तनकायमा यो वषि रू.१ लाख ४७ हजार बेरुजू देशखएकोमा फस्यौट 
नगरेकोले बािँकी रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनसूुची–१५ मा छ । 
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कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास मन्रालय 

  नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोजजम मन्रालयको कायिक्षेरमा कृर्ष र पश ु
र्वकास सम्बन्धी नीति, योजना िथा कायिक्रमको िजुिमा, कायािन्वयन, अनगुमन र मूल्याङ्कन गने, खाद्यान्न, नगदेबाली, 
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 संस्थासमेि 
2९३ तनकायबाट कायिसम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ । 

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मािहिसमेि 20२ सरकारी कायािलयको तनम्नानसुार रू.20 अबि ५३ 
करोड ५८ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ : 

(रू. लाखमा)  
र्वतनयोजन राजश्व धरौटी अन्य कारोबार जम्मा 

19,५४,७६ 54,46 34,88 9,४८ २०,५३,५८ 

1.1 उजल्लजखि लेखापरीक्षण रकममा यस मन्रालयमा र्वतनयोजन भई अथिमन्रालय, ऊजाि जलस्रोि िथा 
तसिँचाइ मन्रालय, गहृ मन्रालय िथा स्थानीय िहबाट खचि भएको रू.1 अबि 58 करोड 51 लाख 
लेखापरीक्षण अङ्कमा घटाएको र अन्य मन्रालयबाट प्राप्त रू.39 करोड 63 लाख 83 हजार समावेश 
गररएको छ । 

1.2 यो वषि मन्रालय मािहिका ११ तनकायको र्वतनयोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कारोबारसमेि रू.८ 
करोड ९९ लाख ३९ हजारको लेखापरीक्षण बािँकी रहेको छ ।  

2. संगठठि, अन्य संस्था र सतमति - यो वषि ९ संस्थाका ७८ तनकायको रू.१६ अबि १८ करोड ३२ 
लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । कृर्ष अनसुन्धान पररषद्अन्िगििको १ र रार्िय जचया िथा 
कफी र्वकास बोडििफि को १ इकाईसमेि २ इकाईको रू.२ करोड ७२ लाख १६ हजारको लेखापरीक्षण 
बािँकी रहेको छ । 

3. कायिमूलक लेखापरीक्षण - यो वषि कृर्ष मल अनदुान व्यवस्थापन र्वषयको कायिमूलक लेखापरीक्षण 
सम्पन्न गररएको छ । 

4. प्रार्वतधक सहायिा - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, 2076 को दफा ३5 -1_ मा 
प्रत्येक कायािलयले सबै प्रकारको आय-व्यय िथा कारोबारको लेखा र र्वत्तीय र्ववरण पेस गरी लेखापरीक्षण 
गराउनपुने व्यवस्था छ । प्राप्त र्ववरणअनसुार यो वषि 11 र्क्रयाकलापका लातग अमेररकी डलर 63 
लाख 17 हजार -रू.76 करोड 41 लाख 67 हजार_ प्रार्वतधक सहयोग प्राप्त हनेु उल्लेख भएकोमा 
प्राप्त सहायिाको र्वत्तीय र्ववरण, भौतिक प्रगति र खचिको से्रस्िा पेस गरी लेखापरीक्षण गराएको छैन । 
ऐनको व्यवस्थाबमोजजम लेखापरीक्षण गराउनपुदिछ । 

5. सोझै भकु्तानीको लेखापरीक्षण - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, 2076 को दफा 
35(१) बमोजजम प्रत्येक कायािलयले सबै प्रकारका आय-व्यय िथा कारोबारको लेखा र र्वत्तीय र्ववरण 
पेस गरी लेखापरीक्षण गराउनपुने व्यवस्था छ । मन्रालयअन्िगिि नेपाल कृर्ष बजार र्वकास कायिक्रममा 



कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास मन्रालय 

 199 महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७8 

स्वीस र्वकास तनयोगको रू.22 करोड 77 लाख 69 हजार िथा कृर्ष सेवा र्वकास कायिक्रममा स्वीस 
र्वकास तनयोगको रू.11 करोड 44 लाख 67 हजार र खाद्य िथा पोषण सरुक्षा सधुार आयोजनाको 
परामशिदािा र सेवा शीषिकमा अन्िरािर्िय र्वकास संस्थाको रू.11 करोड 36 लाख 74 हजार र 
र्कसानका लातग उन्नि बीउ तबजन कायिक्रममा कृर्ष र्वकाससम्बन्धी अन्िरािर्िय संस्थाले रू.1 करोड 
60 लाख 35 हजारसमेि रू.47 करोड 19 लाख 45 हजार सोझै भकु्तानीमाफि ि खचि गरेको देजखन्छ । 
ऐनको व्यवस्थाबमोजजम उक्त खचिको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कायािलयबाट गराउनपुदिछ ।  

6. आवतधक योजना कायािन्वयन - पन्रौँ योजनाअनसुार कृर्ष क्षेरको वरृ्र्द् लक्ष्य 5.9 प्रतिशि रहेको देजखन्छ 
। आतथिक वषि २076।77 को 4.7 प्रतिशि लक्ष्य रहेकोमा 2.23 प्रतिशि मार भएको र कुल 
गाहिस््य उत्पादनमा कृर्ष क्षरेको योगदान 26 प्रतिशि  परु् याउने लक्ष्य रहेकोमा 24.07 प्रतिशि 
रहेको उल्लेख छ । गहुिँ, आल,ु दलहन, उख,ु  फलफूल, िरकारी, मास,ु अण्डा, दूध र माछाको उत्पादन 
लक्ष्यअनसुार भएको देजखएन । कृर्षजन्य वस्िहुरूको प्रतिस्पधाित्मक क्षमिा वरृ्र्द्, साना र मझौलास्िरका 
कृर्षयन्रको आपूतिि, कृर्ष व्यवसायलाई व्यावसार्यक िथा नाफामूलक बनाउने, नयािँ प्रर्वतधको उपयोग 
िथा कृर्ष प्रसार सेवामा र्कसानको समान पहुिँच परु् याउने उल्लेख भए पतन कृर्ष क्षेरले अथििन्रमा 
गणुात्मक प्रभाव पानि सकेको देजखएन । आवतधक योजनाको कायािन्वयन जस्थति देहायबमोजजम रहेको 
छः 

नतिजा सूचक इकाई 

2075।76 
आधार वषि 

2076।77 को 
लक्ष्य 

प्रगति प्रगति प्रतिशि 

कृर्षिफि       
कृर्ष के्षरको वरृ्र्द्दर प्रतिशि 5 4.7 2.23 47.44 
कुल गाहिस््य उत्पादनमा कृर्ष 
के्षरको योगदान 

प्रतिशि 27 26 24.07 92.57 

खाद्य वस्ि ुउत्पादनिफि       
धान मेर्िकटन (हजारमा) 5610 5400 5550 102.78 
मकै मेर्िकटन (हजारमा) 2713 2750 2835 103.09 
गहुिँ मेर्िकटन (हजारमा) 2005 2240 1984 88.57 
आल ु  मेर्िकटन (हजारमा) 3112 3300 3060 92.72 
िेलहन मेर्िकटन (हजारमा) 282 250 278 111.20 
दलहन मेर्िकटन (हजारमा) 381 430 404 93.95 
उख ु मेर्िकटन (हजारमा) 3557 3800 3400 89.47 
फलफूल मेर्िकटन (हजारमा) 1178 1300 1096 84.31 
िरकारी मेर्िकटन (हजारमा) 4271 4089.23 4089.23 100 

मास ु मेर्िकटन (हजारमा) 357 384 339 88.28 
अण्डा गोटामा (करोडमा) 157 167 140 83.83 
दूध तलटर (लाखमा) 2594 2286 1951 85.35 
माछा मेर्िकटन (हजारमा) 103 97.93 86.03 87.85 

आवतधक योजनाको लक्ष्यअनसुार वार्षिक कायिक्रमको लक्ष्य तनधािरण गरी प्रगति हातसल 
गनुिपदिछ । 
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7. बजेट वक्तव्य कायािन्वयन - बजेट वक्तव्य 2076।77 मा उल्लेख भएका कायिक्रमहरूमध्ये मखु्य 
रूपमा अनदुान उपलब्ध गराउने कायिर्वतध स्वीकृति नभएको, शीि भण्डार गहृहरू तनमािण सम्पन्न हनु 
नसकेको, मेतसन उपकरण खररद गने कायिक्रम सञ्चालन हनु नसकेको, कृर्ष अनसुन्धान केन्रहरू 
स्थापनाका लातग जग्गा प्राप्त नभएको र वैदेजशक रोजगारीबाट फकेका यवुाहरूलाई अगाितनक खेिीमा 
आकर्षिि गने जस्िा कायिक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हनु सकेको छैन । बजेट वक्तव्यमा 
उजल्लजखि कायिक्रमको कायािन्वयन िातलका सर्हिको कायियोजना, मापदण्ड र प्राथतमकीकरण गरी कायिक्रम 
कायािन्वयन, अनगुमन िथा मूल्याङ्कन हनुपुदिछ । 

8. ठदगो र्वकास लक्ष्य - ठदगो र्वकास लक्ष्यमा यस मन्रालयअन्िगिि भोकमरी अन्त्य गने, खाद्य सरुक्षा, 
उन्नि पोषण प्रातप्त र कृर्षको प्रवर्द्िन गने लगायिका कृर्ष िथा पशपुन्छीसम्बन्धी र्वतभन्न सूचकाङ्कहरू 
िोकी कायिक्रमहरू सञ्चालन गनुिपने उल्लेख छ । प्राप्त र्ववरणअनसुार यो वषि र्वश्वव्यापी खाद्य सरुक्षा 
सूचकाङ्क 53 अङ्कमध्ये 50 अङ्क िथा कुल खेिी योग्य भतूममध्ये वषैभरर तसिँचाइ सरु्वधा पगेुको क्षेरफल 
33 प्रतिशि रहेको छ ।मन्रालय सम्बर्द् ठदगो र्वकास लक्ष्यअनसुार नीति िथा कायिक्रम सञ्चालन गरी 
सोमा भएका प्रगतिको अनगुमन र मूल्याङ्कन गनि सूचकसम्बन्धी सूचना िथा ि्याङ्क समयमै उपलब्ध 
हनेु व्यवस्था गनुिपदिछ।   

9. संगठन संरचना - मन्रालय र अन्िगिि कायािलयको लातग कुल १ हजार ३०३ कमिचारी दरबन्दी 
रहेकोमा १ हजार २९ पदपूतिि भई २७४ ररक्त रहेको देजखन्छ । नेपालको संर्वधानमा संघ, प्रदेश र 
स्थानीय िहको अतधकारको साझा सूचीमा कृर्ष र्वषय उल्लेख भएको र संघीयिा कायािन्वयन भै 
सातबकको कतिपय काम प्रदेश र स्थानीय िहमा हस्िान्िरण भएको पररप्रके्षयमा अतधकार सूची र 
कायिबोझ र्वश्लषेण गरी छररिो हनेु गरी जनशजक्त व्यवस्थापन गनुिपदिछ ।  

10. कायि सम्पादन करार - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, 2076 को दफा 19-5_ मा 
बजेट कायिक्रम कायािन्वयनको लातग र्वभागीय प्रमखु वा जजम्मेवार व्यजक्तले सजचवसिँग र कायािलय प्रमखु 
वा जजम्मेवार व्यजक्तले र्वभागीय प्रमखुसिँग आवश्यक प्रतिफल सूचकसर्हि कायिसम्पादन करार गनुिपने 
व्यवस्थाअनसुार भएको उपलजब्धको अनगुमन गरी मूल्याङ्कन गनुिपदिछ । माननीय कृर्षमन्री र सजचवबीच 
२०७६।४।२४ मा कायिसम्पादन करार भएकोमा सम्झौिामा उल्लेख भएबमोजजमको सूचाङ्कको 
आधारमा प्रगति र्ववरण ियार गने गरेको देजखएन । यो वषि मन्रालय, र्वभाग िथा आयोजनाहरूको 
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनसुार समग्रमा र्वत्तीय प्रगति 77.22 प्रतिशि र भौतिक प्रगति 82 प्रतिशि 
रहेको देजखन्छ । सो मध्ये वैदेजशक सहयोगमा सञ्चातलि 10 आयोजना िथा कायिक्रमको भाररि िथा 
र्वत्तीय प्रगति क्रमशः 47 प्रतिशि र 34 प्रतिशि रहेको छ । सूचाङ्कअनसुार स्वीकृि वार्षिक 
कायिक्रमअनरुूप कम प्रगति भएको क्षेरको समीक्षा िथा बजेट र्वतनयोजन, खचि र उपलजब्धलाई 
कायिसम्पादन मूल्याङ्कनसिँग आबर्द् गरी अपेजक्षि प्रगति हातसल गनुिपदिछ । 

11. 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 र्क्रयाकलापमा रू.१५ अबि ६४ करोड २४ लाख अनदुान र्विरण गनि 
बजेट व्यवस्था गरेकोमा रू.१३ अबि ६१ करोड २९ लाख -८७.०३ प्रतिशि_ खचि गरेको छ । 
अनदुान खचिमध्ये रासायतनक र अन्य मल खररदका लातग मन्रालयले कृर्ष सामग्री कम्पनी तलतमटेडलाई 
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रू.7 अबि 12 करोड 26 लाख र साल्ट टे«तडङ्ग कपोरेसन तलतमटेडलाई रू.3 अबि 40 करोड 69 
लाख गरी जम्मा रू.10 अबि 52 करोड 95 लाख -कुल अनदुान खचिको 77.34 प्रतिशि_ ठदएको छ । 
अनदुान खचि र्विरण सम्बन्धमा देजखएका अन्य व्यहोरा तनम्नानसुार छनः् 

11.1 मन्रालयबाट प्राप्त र्ववरणअनसुार र्वगि ५ वषिमा कृर्ष क्षरेको अनदुान र्विरण र उत्पादनको अवस्था 
तनम्नानसुार छ: 

आतथिक वषि 
अनदुान 

(रू.करोडमा) 

खाद्यान्न उत्पादन (मे.ट.न हजारमा) िरकारी उत्पादन (मेर्िकटन हजारमा) फलफूल उत्पादन (मे. टन हजारमा) 

लक्ष्य प्रगति 
प्रगति 
प्रतिशि 

लक्ष्य प्रगति 
प्रगति 
प्रतिशि 

लक्ष्य प्रगति 
प्रगति 
प्रतिशि 

2072।73 1004 10881 8614 79.17 3656 3643 99.64 1260 1097 87.06 

2073।74 1078 9325 9345 100.21 3700 4125 111.49 1211 975 80.51 
2074।75 876 9792 9657 98.62 3800 4099 107.87 1339 1010 75.43 
2075।76 1229 10476 10328 98.58 4000 4271 106.77 1480 1178 78.59 
2076।77 1361 10390 10369 99.79 4089.23 4089.23 100 1300 1096 84.30 

गि वषिको िलुनामा यो वषि कृर्ष क्षेरको अनदुानमा 10.74 प्रतिशि वरृ्र्द् गरी रू.13 अबि 
61 करोड २९ लाख खचि गरेकोमा खाद्यान्न उत्पादनमा 0.40 प्रतिशि वरृ्र्द्, िरकारी उत्पादनमा 
4.26 र  फलफूलमा 6.96 प्रतिशिले घटेको देजखन्छ । र्वगि 5 वषिमा अनदुान बढेको अनपुािमा 
उत्पादन वरृ्र्द् नभई िरकारी र फलफुल उत्पादन घटेको देजखन्छ । अनदुानको उपयोगबाट उत्पादन 
र उत्पादकत्वमा वरृ्र्द् गरी लक्ष्य िथा उपलजब्धको र्ववरण अद्यावतधक गनुिपदिछ । 

11.2 कायिक्रम कायािन्वयन, कायिर्वतध र तनदेजशकामा पटक पटक संशोधन हनेु, एकै प्रकृतिका र्क्रयाकलापमा 
फरक फरक कायिर्वतध ियार गने, वास्िर्वक कृषकको पर्हचान नगरी कायिक्रम स्वीकृि गने जस्िा 
कारणबाट अनदुानको उपयोग प्रभावकारी नभएकोले यसमा सधुार हनुपुदिछ ।    

11.3 आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ११४ मा अनसुार मन्रालयले अथि मन्रालयको 
सहमति नतलई अनदुानको मल र्विरण व्यवस्थापन तनदेजशका, शीि भण्डार गहृ स्थापना कायिक्रम 
कायिन्वयन कायिर्वतध र कृर्ष िथा पशपुन्छी बीमा तनदेजशका, २०७७ लगायिका कायिर्वतध िथा 
तनदेजशकाहरू स्वीकृि गरी लागू गरेको छ । अथि मन्रालयको सहमतिबेगर ५० प्रतिशि देजख १०० 
प्रतिशिसम्म अनदुान प्रदान गने गरी कायिर्वतध लागू गरेको तनयम अनकूुल देजखएन । अनदुान र्विरण 
गदाि सबै क्षेर र वगि नसमेर्टएको िथा अनदुानमा कमजोर र र्वपन्न कृषकको पहुिँच नपगेुको जस्िा 
व्यहोरा देजखएको छ । वैधातनक एवं एकीकृि कायिर्वतध ियार गरी अनदुान नीतिलाई स्पष्टिा र 
एकरूपिा ल्याउनपुदिछ ।   

12. वैदेजशक सहायिा - दाि ृतनकायको अनदुान िथा ऋण सहयोगमा सञ्चातलि तनम्न 5 आयोजनामा रू.25 
अबि 5 करोड 17 लाख खचि गने सम्झौिा भएकोमा देहायबमोजजम हालसम्म रू.4 अबि 81 करोड 6 
लाख खचि भएको छः 

(रकम रू.लाखमा) 

तस.नं. आयोजनाको नाम 
दाि ृ

तनकाय 
आयोजना सञ्चालन भएका 

जजल्लाहरू 
आयोजना 
शरुु वषि 

आयोजना 
सम्पन्न वषि 

सम्झौिा 
रकम 

खचि 
खचि 

प्रतिशि 

1.  कृर्ष के्षर र्वकास कायिक्रम आइफाड 10 जजल्ला 2075।76 2080।81 74463 1621 2.18 

2.  
नेपाल लाइभस्टक सेक्टर 
इनोभेसन आयोजना 

र्वश्व बैङ्क २८ जजल्ला 2074।75 2080।81 87872 8558 9.74 
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तस.नं. आयोजनाको नाम 
दाि ृ

तनकाय 
आयोजना सञ्चालन भएका 

जजल्लाहरू 
आयोजना 
शरुु वषि 

आयोजना 
सम्पन्न वषि 

सम्झौिा 
रकम 

खचि 
खचि 

प्रतिशि 

3.  
खाद्य िथा पोषण सरुक्षा सधुार 
आयोजना 

आई.डी.ए. ८ जजल्ला 2075।76 2080।81 31002 3697 11.93 

4.  
र्कसानका लातग उन्नि बीउ 
तबजन कायिक्रम 

आईफाड सातबक पजिम र मध्य 
पजिमका ७ जजल्ला 

2069।70 2076।77 51180 27202 53.15 

5.  
जलवाय ुप्रकोप समतु्थान 
तनमािण आयोजना 

र्वश्व बैङ्क झापादेजख कैलाली सम्म २६ 
जजल्ला 

2069।70 2077।78 6000 7028 117.13 

     जम्मा 250517 48106 19.20 

खाद्य िथा पोषण सरुक्षा सधुार आयोजना र कृर्ष क्षेर र्वकास कायिक्रमको अवतध 33 प्रतिशि 
समाप्त हुिँदा खचि क्रमश 11.93 र 2.18 प्रतिशि रहेको छ । नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन 
आयोजनाको कररव ५० प्रतिशि अवतध सम्पन्न हुिँदासम्म 9.74 प्रतिशि र र्कसानका लातग उन्नि बीउ 
तबजन कायिक्रमको शि प्रतिशि अवतध समाप्त हुिँदा 53.15 प्रतिशि खचि भएको देजखयो । लक्ष्यअनसुार 
कायिक्रम सञ्चालन गनि आयोजनाहरूले समय, कायिक्रम िथा खचि र बजेटबीच िादात्म्यिा तमलाउनपुने 
देजखन्छ ।    

13. परामशि सेवा - खाद्य िथा पोषण सरुक्षा सधुार, नेपाल लाइभ स्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना, कृर्ष क्षेर 
र्वकास कायिक्रमलगायि 5 आयोजनाको कुल लागि रू.25 अबि 5 करोड 87 लाख रहेकोमा यो वषि 
रू.82 करोड 71 लाख समेि हालसम्म रू.4 अबि 81 करोड 6 लाख खचि भएको छ । उक्त खचिमध्ये 
परामशि सेवामा रू.61 करोड 50 लाख खचि गरेको छ । जलवाय ु प्रकोप समतु्थान, कृर्ष क्षरे 
र्वकासलगायि ५ आयोजनाबाट परामशि सेवामा देहायबमोजजम शून्य प्रतिशि देजख ३१.६७ प्रतिशिसम्म 
खचि भएको छ ।  

(रकम रू.लाखमा) 

तस.नं. आयोजनाको नाम कुल लागि यो वषिको 
खचि 

हाल सम्मको 
खचि 

परामशि 
सेवाको खचि 

खचि मध्ये 
परामशि सेवाको 
खचि प्रतिशि 

1.  कृर्ष के्षर र्वकास कायिक्रम  74463 919 1621 0 0 
2.  र्कसानका लातग उन्नि बीउ तबजन कायिक्रम  51180 1080 27202 2030 7.46 
3.  नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना 87872 4015 8558 1247 14.57 
4.  जलवाय ुप्रकोप समतु्थान तनमािण आयोजना 6000 189 7028 1702 24.21 
5.  खाद्य िथा पोषण सरुक्षा सधुार आयोजना 31002 2068 3697 1171 31.67 
 जम्मा 250517 8271 48106 6150 12.78 

13.1 नेपाल लाइभ स्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनामा प्रोजेक्ट टेजक्नकल एक्स्पटि, प्रोक्योरमेण्ट फाइनाजन्सयल 
स्पेतसयतलस्ट, जेन्डर स्पेतसयतलस्ट, बायो मेतडकल इजन्जतनयर, आईटी अतसषे्टन्ट, प्रोजेक्ट म्यानयुल 
इजम्पतलमेन्टेसन अपडेट र्प्रपरेसन अफ आइतसटी, एतनमल तितडङ, एतनमल न्यरु्िसन स्िाटेजी ियारीका 
लातग २074।75 मा नै व्यजक्तगि परामशिदािाहरू तनयकु्त गरी यो वषि रू.70 लाख 17 हजार र 
संस्थागि परामशिदािा तनयजुक्त गरी बेसलाइन सभे कायि, क्यापातसटी इन्हेन्समेन्ट नीड एसेसमेन्ट, 
इजन्जतनयररङ कन्सल्टेन्सी, टेजक्नकल अतसषे्टन्ट र वतृ्तजचर तनमािण गरी रू.3 करोड 46 लाख 38 
हजारसमेि यस वषि रू.४ करोड १६ लाख ५५ हजार थप खचिसमेि व्यजक्तगि िथा संस्थागि 
परामशिदािाको लातग रू.12 करोड 47 लाख खचि गरेको छ । बािँकी ४ आयोजनामा परामशि सेवामा 
रू.4९ करोड 3 लाख खचि गरेको देजखयो । 
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13.2 नेपाल लाइभ स्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना अन्िगििका र्वकेजन्रि आयोजना सहयोग इकाई हेटौँडामा 
26, पोखरामा 26, र्वराटनगरमा 26 र बटुवलमा 24 समेि 102 जना सामाजजक पररचालकहरूलाई 
करारमा तनयजुक्त गरी रू.1 करोड 98 लाख 88 हजार परामशि खचिबाट पाररश्रतमक भकु्तानी गरेको छ । 

दाि ृतनकायसिँगको सम्झौिामा वैदेजशक परामशि सेवाको अतनवायििाले गदाि िी कायिक्रममा सरकारी 
जनशजक्तको उपयोग अवस्था न्यून देजखएको छ । आयोजना सञ्चालन गदाि सरकारी तनकायमा उपलब्ध 
जनशजक्तको अतधकिम उपयोग गरी परामशि खचिमा तनयन्रण गनुिपदिछ ।  

14. रासायतनक मल अनदुान -  रार्िय मल नीति, २०५८ मा रासायतनक मलको सम्भाव्य खपिको कररब २० 
प्रतिशि पररमाण जगेडा रहनपुने व्यवस्था छ । वार्षिक ४ लाख 50 हजार 200 मेर्िक टन रासायातनक 
मल खररदको लातग कृर्ष सामग्री कम्पनी तलतमटेड र साल्ट िेतडङ कपोरेसन तलतमटेडलाई अनदुान उपलब्ध 
गराएकोमा माग अनसुार समयमै आपूतिि हनु सकेको छैन । रासायतनक मल आवश्यकिाको र्वश्लषेण गरी 
खररद कायियोजना ियार नहुिँदा मल आपूतििमा समस्या देजखएको छ । रासायतनक मलको माग, आपूतिि र 
र्विरण बीच सन्िलुन कायम गनुिपदिछ ।   

14.1 आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ३६(१) मा स्वीकृि बजेटको सीमातभर रही तनधािररि 
कायिमा खचि गनुिपने व्यवस्था छ । रासायतनक मल खररदको लातग अनदुान ठदने व्यवस्थाअनसुार कृर्ष 
सामग्री कम्पनी तलतमटेड र साल्ट िेतडङ कपोरेसन तलतमटेडलाई मल खररदको पररमाणको आधारमा 
सञ्चालन खचि रू.65 करोड 71 लाख ठदएको छ । स्वीकृि कायिक्रममा मल खररदमा अनदुान ठदने 
व्यवस्था भए िापतन िी संस्थालाई प्रशासतनक खचि ठदने उल्लेख छैन । यस सम्बन्धी व्यहोरा गि वषिको 
प्रतिवेदनमा समेि औलँ्याइएकोमा सधुार भएको देजखएन ।  

14.2 यो वषि कृर्ष सामग्री कम्पनी तलतमटेड र साल्ट िेतडङ कपोरेसन तलतमटेडलाई रू.10 अबि 52 करोड 95 
लाख अनदुान तनकासा गरेकोमा 4 लाख 50 हजार 200 मेर्िकटन मलको तबक्री लागि रू.9 अबि 24 
करोड 26 लाख हनेु देजखन्छ । मन्रालयले दईु संस्थाको बक्यौिा रू.1 अबि 28 करोड 69 लाखसमेि 
10 अबि 52 करोड 95 लाख अनदुान भकु्तानी गरेको मध्ये कृर्ष सामग्री कम्पनीलाई रू.1 अबि 6 
करोड 17 लाख बढी तनकासा ठदएकोले बढी अनदुान ठदएको रू.1 अबि 6 करोड 17 लाख असलु गरी 
संघीय सजञ्चि कोष दाजखला हनुपुदिछ । 

15. कायिक्रम सञ्चालन - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ३६(६) मा स्वीकृि कायिक्रमअनसुार 
समयमै कायि सम्पादन गनुि कायािलय प्रमखुको कििव्य हनेु उल्लेख छ । कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास 
मन्रालय, कृर्ष र्वभाग, पश ुसेवा र्वभाग, प्रधानमन्री कृर्ष आधतुनकीकरण पररयोजना, र्कसानका लातग 
उन्नि बीउ तबजन कायिक्रम, िरकारी र्वकास केन्र, केन्रीय प्रयोगशाला लगायि कायािलयले मल खररद, 
बीमा, पुिँजीगि अनदुान, परामशि सफ्टवेयर खररद आठद कायिक्रममा रू.2 अबि 51 करोड 6 लाखको 
कायिक्रम सञ्चालन गरेको छैन । स्वीकृि कायिक्रम सञ्चालन नगने पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनपुदिछ । 

कृर्ष र्वभाग 

     कृर्ष र्वकाससम्बन्धी कायिक्रम सञ्चालन िथा कृर्षको र्वर्वधीकरणबाट व्यावसार्यकिामा रूपान्िरण गदै 
खाद्य सरुक्षाको सतुनजिििा र गररबी न्यूनीकरणमा योगदान गने मखु्य उदे्दश्य रहेको यस र्वभागअन्िगिि 6 
केन्रीय तनकाय र 14 फामि िथा केन्र रहेका छन ्। 
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16. बाली बीमा - कृर्ष िथा पशपुालन व्यवसायमा भएका जोजखमहरू कम गनि बजेट वक्तव्यमा कृर्ष 
व्यवसायीकरणका लातग बाली बीमा कायिक्रममा सहभागी कृषकहरूले तिरेको बीमा र्प्रतमयमको ७५ 
प्रतिशि रकम नेपाल सरकारले व्यहोने गरी रू.९ करोड २१ हजार बजेट व्यवस्था भएकोमा रू.६ 
करोड ६० लाख ४ हजार खचि गरेको छ । बाली बीमा र्प्रतमयमको २५ प्रतिशि कृषकले व्यहोरेको 
र र्प्रतमयम तिरेको रतसद िथा बाली बीमा पोतलसीलाई अतभलेजखि गरी बीमा अनदुान भकु्तानी गनुिपने 
िथा अनदुानको उपयोतगिा सतुनजिि गनि अनगुमनलाई प्रभावकारी बनाउनपुदिछ । 

17. सवारीसाधन र्फिाि - र्वभागको नाउिँमा रहेका सवारीसाधनहरू र्वभागको काममा नै प्रयोग गनुिपने र 
अन्यर पठाउनपुने भए रीिपूविक हस्िान्िरण गनुिपदिछ । र्वभागको कीतििपरुजस्थि कायािलय भवन तनमािण 
अनगुमनको लातग रू.34 लाख 73 हजार मूल्यका मोटरसाइकल 1 र चारपाङ्ग्ग्र ेसवारीसाधन संघीय 
सजचवालय तनमािण िथा व्यवस्था कायािलयलाई पठाएको देजखयो । हाल भवन तनमािणको कायि सम्पन्न 
भइसकेकोले िी सवारीसाधन र्फिाि गनि पटक पटक पराचार गरे पतन र्फिाि प्राप्त भएको देजखएन । 
उक्त सवारी साधन र्फिाि तलनपुदिछ । 

18. फलफूल तबरूवा उत्पादन र उपयोग - रार्िय फलफूल र्वकास केन्रबाट प्राप्त र्ववरणमा यसवषि संघ, 
प्रदेश र स्थानीय िह िथा तनजी क्षरेका नसिरीसमेिबाट र्वतभन्न जािका फलफूलको तबरूवा 86 लाख 
67 हजार उत्पादन भएकोमा 22 लाख 73 हजार तबक्री र्विरण भई 63 लाख 94 हजार तबरूवा 
मौज्दाि रहेको उल्लेख छ । सरकारी िथा तनजी लगानीमा उत्पादन भई अतधक मौज्दािमा रहेका 
तबरूवाको समजुचि व्यवस्थापन गनुिपदिछ । 

खाद्य प्रर्वतध िथा गणु तनयन्रण र्वभाग 

यस र्वभाग र मािहि कायािलयबाट खाद्य प्रशोधन, प्रर्वतध र्वकास िथा र्वस्िार, पोषण सधुार, खाद्य 
गणुस्िर तनयन्रण, खाद्य वस्िकुो मूल्य अतभवरृ्र्द्, व्यवसायीकरणलगायि प्रवर्द्िनात्मक कायि हुिँदै आएको छ । 

19. बजार तनरीक्षण -  र्वभाग िथा मािहि कायािलयबाट स्थानीय बजार, सपुरमाकेट िथा खाद्य उद्योगहरूको 
तनरीक्षण/अनगुमन गरी खाद्य िथा दानाको 3 हजार 453 नमूना सङ्कलन गरेकोमा १४६ नमूना 
न्यूनस्िरका र दूर्षि भेर्टएकोमा न्यून गणुस्िर िथा दूर्षि खाद्य िथा दाना उत्पादन/तबक्री र्विरण गने 
५३ व्यवसायीलाई काननुी कारबाही गनि मदु्दा चलाएको छ । खाद्य वस्िकुो न्यूनिम मापदण्ड पूरा 
नगने उत्पादक िथा तबके्रिा मातथ हनेु कारबाही समयमै नहनुाले त्यस्िो उपयोग भई मानव स्वास््यमा 
प्रतिकूल प्रभाव पने देजखन्छ । र्वभागले खाद्यलगायि अन्य वस्िकुो गणुस्िर परीक्षण गने कायि वरृ्र्द् 
गरी अनगुमन िथा कारबाहीलाई थप प्रभावकारी वनाउनपुदिछ । 

20. सवारीसाधन खररद - र्वभागको लातग १ र खाद्य प्रर्वतध िथा गणु तनयन्रण तडतभजन कायािलय, 
जनकपरुको लातग १ समेि २ खाद्य तनरीक्षण भ्यान खररद गनि रू.१ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छ । 
स्वीकृि कायिक्रमअनसुार २ खाद्य तनरीक्षण भ्यान खररद गनुिपनेमा एक आपूििकबाट रू.61 लाख 46 
हजारको कार १ र अको आपूििकबाट रू.26 लाख 8५ हजारको र्पक अप भ्यान १ खररद गरी 
रू.88 लाख 3१ हजार खचि गरेको छ । खाद्य उद्योग तनरीक्षण गनि, भ्यान खररद गने कायिक्रम 
स्वीकृि भएकोमा कार खररद गरेकोले स्वीकृि कायिक्रम एवं लजक्षि उदे्दश्यभन्दा फरक प्रकृतिको 
सवारीसाधन खररद गने पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनपुदिछ । 
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पश ुसेवा र्वभाग 

पशपुालन व्यवसायलाई र्वर्वधीकरण, व्यवसायीकरण िथा सम्मातनि पेशाका रूपमा र्वकास गरी रार्िय 
उत्पादनमा योगदान परु् याउन यस र्वभागको स्थापना भई कायािन्वयनमा आएको छ । 

21. लक्ष्य प्रगति - पशपुालन व्यवसायलाई र्वर्वधीकरण गरी आयमूलक बनाउन र्वभाग र अन्िगििका 35 
कायािलयको लातग रू.2 अबि 17 करोड 56 लाख तबतनयोजन भएकोमा रू.1 अबि 60 करोड 38 लाख 
खचि भएको छ । र्वत्तीय प्रगति 78.14 प्रतिशि र भौतिक प्रगति 82.64 प्रतिशि भएको देजखन्छ । 
पशजुन्य उत्पादनिफि  माछा, दूध, मास,ु अण्डा,  पशचुौपाया खोप उत्पादन, कृतरम गभािधान, घािँसको बीउ 
उत्पादन िफि का उजल्लजखि कायिक्रमहरूमा लक्ष् यअनसुार उपलजब्ध हातसल गरेको देजखएन । कायिक्रम 
कायािन्वयनको दक्षिामा वरृ्र्द् गनुिपदिछ । 

22. गि वषिको भकु्तानी - बजेट वक्तव्यमा बाली िथा पशपुन्छी बीमाबापि तिरेको र्प्रतमयमको ७५ प्रतिशि 
रकम कुखरुा पालक कृषकहरूलाई बडिफ्ल ुरोग तनयन्रण आदेश, 2064 मा व्यवस्था भएबमोजजमको 
क्षतिपूतिि बापि अनदुान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यो वषि बीमाबापि पशधुन बीमा कोष व्यवस्थापन 
सतमतिलाई रू.41 करोड 8 लाख 55 हजार र बाली िथा बडिफ्ल ुरोग क्षतिपूतििबापि िीन पोल्िी फामि 
र रसवुा जजल्लाका कृषकहरूलाई रू.1 करोड 50 लाख 25 हजार अनदुान तनकासा ठदएको छ । उक्त 
तनकासा रकमबाट भकु्तानी हनु बािँकी रहेको प्रमाण पेस नगरी गिवषिको पशधुन बीमा र्प्रतमयम रू.25 
करोड 51 लाख 98 हजार र बडिफ्ल ुरोग क्षतिपूतििबापिको रू.1 करोड 50 लाख 25 हजार भकु्तानी 
ठदएको छ । बीमा र्प्रतमयम भकु्तानीको लातग माग भएको र्ववरणमा बीतमि पशपुन्छीको संख्या खलेुको 
नदेजखिँदा बीमा र्प्रतमयम वास्िर्वक भए नभएको, कृषकले क्षतिको दाबी रकम सहज रूपमा प्राप्त गरे नगरेको 
लगायिका र्वषयमा र्वभागले अनगुमन नगरेकोले बीमा अनदुान र बडिफ्ल ुक्षतिपूतििको प्रभावकाररिा 
सतुनजिि गनि सर्कएन । भकु्तानी हनु बािँकी दार्यत्व यर्कन गरी प्रभावकारी अनगुमन गनुिपदिछ । 

23. ल्याब सामग्री खररद - साविजतनक खररद ऐन, 2063 को दफा 8 खररद गदाि प्रतिस्पधाि सीतमि हनेु गरी 
टुक्रा पारी खररद गनि नहनेु व्यवस्था छ । रार्िय खोप उत्पादन प्रयोगशालाले खररद योजना ियार नगरी 
रू.68 लाख 58 हजारको ल्याब सामग्री पटक पटक सोझै खररद गरेको छ । खररद योजना ियार गरी 
प्रतिस्पधाित्मक िवरले खररद गनुिपदिछ । 

24. र्वषादी व्यवस्थापन - जीवनाशक र्वषादी व्यवस्थापन ऐन, 2076 अनसुार पञ्जीकरण गररएका 
र्वषादीहरूमा कीटनाशक, ढुसीनाशक, ब्याक्टेररयानाशक, सलुसलेुनाशक, मसुानाशक, शंखेकीरानाशक, 
वनस्पतिक र जैर्वक समूहका र्वषादीहरूमा सामान्य नामका आधारमा 165 र व्यापाररक नामका 
आधारमा 3 हजार 35 र्वषादी पञ्जीकरण भएका छन ्। प्लान्ट क्वारेजन्टन एवं र्वषादी व्यवस्थापन 
केन्रले यो वषि रू.७९ करोड ३८ लाख मूल्यको २० हजार ६ के.जी. र्वषादी आयाि गरेको छ । 
र्वषादी प्रयोगको मारा बढ्दो क्रममा रहेकोले मातनस, जीवजन्ि ुर तबरूवाको स्वास््य िथा वािावरणमा 
प्रतिकूल प्रभाव पने अवस्था छ । यसथि र्वषादीको आयाि, उपयोग र भण्डारणको उजचि व्यवस्थापन 
हनुपुदिछ । 
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प्रधानमन्री कृर्ष आधतुनकीकरण पररयोजना 
कृर्ष क्षेरको उत्पादन र उत्पादकत्व वरृ्र्द् गने उदे्दश्यले बाली/वस्ि ुउत्पादनमा यान्रीकरण, प्रशोधन िथा 

बजारीकरणका लातग आवश्यक पूवािधारको व्यवस्था गनेलगायिका कायि गनि स्थापना भएको यो पररयोजना ७७ 
जजल्लामा सञ्चातलि छ । पररयोजनाको लातग यो वषि रू.7 अबि 38 करोड 89 लाख बजेट र्वतनयोजन भएकोमा 
रू.4 अबि 14 करोड 14 लाख खचि भएको छ । 

25. र्वत्तीय खचि - पररयोजना र्व.सं.२०७३ देजख शरुु भई र्व.सं. २०८३ सम्म १० वषिको लातग अनमुातनि 
लागि रू.१ खबि ३० अबि ७४ करोड २० लाख रहेकोमा यो वषिसम्म रू.२3 अबि 39 करोड 93 
लाख र्वतनयोजन भई रू.14 अबि 34 करोड 77 लाख मार खचि गरेको देजखन्छ । पररयोजना शरुु 
भएको ४ वषिमा अनमुातनि लागिको १०.९७ प्रतिशिमार खचि भएकोले लक्ष्यबमोजजम स्रोि पररचालन 
गरी सञ्चातलि कायिक्रम उपलजब्धमूलक बनाउनपुदिछ ।  

26. भौतिक प्रगति - पररयोजनाले तनधािररि लक्ष्य अनसुार प्रगति हातसल गनुिपदिछ । पररयोजनाको 
२०७6।७7 सम्मको प्रगति र्ववरणअनसुार 4 हजार 372 पकेट, 606 ब्लक, 114 जोन र 16 
सपुरजोनबाट स्वीकृि कायिक्रम बमोजजमका र्वतभन्न र्क्रयाकलाप सञ्चालन भएका छन ् । चारवटा 
संभागिफि  १ लाख ९३ हजार ९९० हेक्टर क्षेरफलमा कायिक्रम र्वस्िार गने लक्ष्य भएकोमा २ लाख 
४२ हजार ९०१ हेक्टर अथािि ् १२5∙२१ प्रतिशिमा थप र्वस्िार भएको देजखन्छ । त्यसै गरी 
पररयोजना सञ्चालनबाट यो वषिसम्म ५ लाख ८९ हजार आंजशक र ५९ हजार 465 पूणिरोजगारी 
तसजिना गने लक्ष्य रहेकोमा ४ लाख ४३ हजार ४६७ (७५∙२५ प्रतिशि) आंजशक रोजगारी र ४८ 
हजार ७८१ (८२∙०३ प्रतिशि) पूणिरोजगारी तसजिना भएको देजखयो । लक्ष्यअनसुार प्रगति हातसल गनि 
प्रभावकारी रूपमा कायिक्रम कायािन्वयन गनुिपदिछ । 

27. कायिक्रम कायािन्वयन - पररयोजनामा साना व्यवसायी कृर्ष उत्पादन केन्र (पकेट), व्यवसायी कृर्ष 
उत्पादन केन्र (ब्लक), व्यवसायी कृर्ष उत्पादन केन्र (जोन)  र बहृि ्व्यवसायी कृर्ष उत्पादन िथा 
औद्योतगक र्वकास केन्र (सपुरजोन) र्वकास कायिक्रम गरी चार संभागहरू रहेका छन ्। पररयोजनाले 
चार संभागहरूबीचको अन्िरसम्बन्ध र यसका नतिजाहरूलाई पररयोजनाको प्रभाव र उपलजब्धसिँग जोडेको 
देजखन्छ । सञ्चातलि कायिक्रमबाट पररयोजनाले प्रमखु खाद्यान्न बाली धान, मकै, गहुिँ उत्पादनमा ३ 
वषितभर र िरकारी बाली िथा माछा उत्पादनमा २ वषितभर आत्मतनभिर हनेु अपेक्षा गरेकोमा चौथो 
वषिसम्म सो लक्ष्य पूरा भएको छैन । बाली/वस्िहुरूको उत्पादन हुिँदा उत्पादकत्व वरृ्र्द्सर्हि रार्िय 
उत्पादनमा जोन/सपुरजोनका र्वजशष्ट बालीवस्िहुरू धान, मकै, गहुिँ, िरकारी र माछाको रार्िय 
उत्पादनमा पररयोजना सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएपतछ क्रमश 4.36, 2.20, 0.38, 6.06 र 43.60 
र्हस्सा रहने देजखन्छ । पररयोजनाको कायि क्षेर सानो र छररएको हुिँदा पररयोजनाको एकल प्रयासबाट 
बाली/वस्िहुरूमा िोर्कएको अवतधतभर आत्मतनभिर हनेु सम्भावना न्यून रहेकोले पररयोजनाको 
उदे्दश्यबमोजजम कायािन्वयन गनुिपदिछ ।  

28. जनशजक्त व्यवस्थापन - पररयोजना केन्र र अन्िगििका इकाईको ९०१ कमिचारी दरबन्दी स्वीकृि 
भएकोमा ७५२ पदपूतिि भई १५५ -17.20 प्रतिशि_ ररक्त रहेको छ । प्रार्वतधक जनशजक्तको पद 
ररक्त रहेबाट पररयोजना कायािन्वयनमा प्रभार्वि हनेु हुिँदा ररक्त पदपूतिि गरी कायिक्रम कायािन्वयन 
गनुिपदिछ ।   
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29. शीि भण्डारगहृ तनमािण - पररयोजनाले कृषकहरूबाट उत्पाठदि खाद्यान्न, िरकारी र फलफूल सरुजक्षि 
गरी बजारीकरणलाई व्यवजस्थि गने उदे्दश्यले ११ शीि भण्डारगहृ स्थापनाका लातग 2074।75 र 
2075।76 मा रू.२ अबि ३४ करोड 95 लाखको लागि अनमुान स् वीकृि गरी रू.१ अबि १४ 
करोड 24 लाखको अनदुान सम्झौिा गरेको छ । सोमध्ये कैलालीको एक फामिसिँग रू.२ करोड २० 
लाख, कर्पलवस्िकुो एक फामिसिँग रू.१ करोड ९४ लाख र सलािहीको एक कम्पनीसिँग रू.२ करोड 
२० लाख समेि रू.६ करोड ३४ लाखको खररद सम्झौिाको तनमािण कायि शरुु नगरेको र मनाङको 
एक फामिसिँग भएको सम्झौिा तनणिय प्रर्क्रयाका कारण 2076।10।26 मा सम्झौिा रद्द गरेको छ ।  

शीि भण्डारगहृहरूको अनदुान र्विरण तनदेजशकामा भएको अस्पष्टिा र कायािन्वयनको प्रर्क्रयागि 
एवं काननुी ररु्ट भएको व्यहोरा दशािई नवुाकोट र बािँके जजल्लाका शीि भण्डारगहृ तनमािणका 
लाभग्राहीहरू सम्झौिा यथावि पररपालनका लातग 2077।4।13 र 2077।9।7 मा मदु्दामा 
गएका, धनषुा र धाठदङका शीि भण्डारगहृहरू सम्झौिाको कायि िातलकाअनसुार कायिसम्पन्न गरेको 
देजखएन । शीि भण्डार गहृहरूको वास्िर्वक आवश्यकिा पर्हचान हनु नसकेका कारण यो वषिसम्म 
कुनै पतन शीि भण्डारगहृको तनमािण कायि सम्पन्न भएको छैन । पररयोजनाबाट अनदुान प्राप्त संस्थाले 
लक्ष्यअनरुूप शीि भण्डारगहृ तनमािण नगरेकोले र्कसानले न्यूनिम सेवा शलु्कमा भण्डारगहृको उपयोग गनि 
पाउने सरु्वधावाट बजञ्चि रहेको देजखयो । लाभग्राहीको कायिदक्षिा िथा क्षमिाको आधारमा संस्था छनौट 
नगरेको कारण खररद प्रर्क्रया रद्द गररिँदा अनदुानको उदे्दश्य पूरा भएको देजखएन । 

30. प्रोत्साहन अनदुान - प्रतिफलमा आधाररि प्रोत्साहन अनदुान कायिक्रम कायिर्वतध, २०७३ मा  प्रोत्साहन 
अनदुान प्राप्त गनि उत्पाठदि बाली सम्बजन्धि जजल्लाको अजघल्लो र चाल ु आतथिक वषिको औसि 
उत्पादकत्वभन्दा १० प्रतिशि बढी हनुपुने र उत्पादन मापन गनि प्रत्येक जोनमा कम्िीमा ४५ नमूना 
छनौट गरी क्रप कर्टङ गनुिपने व्यवस्था छ । पररयोजना कायािन्वयन इकाई  सनुसरी, पोखरा, बाग्लङु, 
कर्पलवस्ि,ु गलु्मी र जाजरकोटले  चाल ुवषिको क्रप कर्टङबाट प्राप्त नतिजा र्वश्लषेण नगरी गि वषिको 
औसि उत्पादनभन्दा १० प्रतिशिले उत्पादकत्व बढी भएको व्यहोरा उल्लेख गरी सञ्चालक सतमतिलाई 
रू.1 करोड ३४ लाख 52 हजार अनदुान भकु्तानी गरेको छ । कायिर्वतधको पालना गरी अनदुान 
ठदनपुदिछ ।  

31. मेतसन, उपकरणको अतभलेख - पररयोजनाले अनदुानबाट कृषक समूह, सहकारी संस्थाले खररद गरेका 
मेतसन उपकरणलगायि सामानको अतभलेख राख्नपुदिछ । यस वषिको कायिक्रमबाट पररयोजना कायािन्वयन 
इकाईहरू सनुसरी, कास्की, बाग्लङु, पविि, अघािखािँची, प्यूठान र रोल्पाले १६४ कृषक समूहलाई रू.२ 
करोड १ लाख ७७ हजार बराबरका मेतसनरी िथा उपकरणमा ५० प्रतिशि अनदुान प्रदान गरेकोमा 
अनदुानवाट खररद भएका मेतसन उपकरणहरू सम्बजन्धि कृषक समूह सहकारी संस्थाले जजन्सी खािामा 
अतभलेख राखे नराखेको सम्बन्धमा अनगुमन गरेको देजखएन । सम्बजन्धि कृषक सहकारीको जजन्सी 
खािामा िी सामान दाजखला गरेको सतुनजिि गरी पररयोजना इकाईहरूमा समेि अतभलेख राख्नपुदिछ । 

32. जग्गाको तलज स्वातमत्व - अनदुान र्विरण कायिर्वतध, २०७३ मा कृषक समूह वा सहकारीलाई र्वतभन्न 
र्कतसमको अनदुान र्विरण गदाि जग्गाको तलज स्वातमत्व 10 वषिका लातग सम्बजन्धि कृषक समूह वा 
सहकारीको नाममा हनुपुने व्यवस्था छ । पररयोजनाले रर्ष्टक स्टोर तनमािणका लातग बाग्लङुको दईु 
समूहलाई रू.20 लाख र एक जचप्स उद्योग स्थापना गनि मेतसन िथा भवन तनमािण सहयोगमा रू.१५ 
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लाखसमेि रू.35 लाख अनदुान र्विरण गदाि जग्गाको स्वातमत्व परु्ष्ट हनेु प्रमाणबेगर उपलब्ध गराएको 
तनयमसम्मि भएन । 

33. कायिक्रम पषृ्ठपोषण - पररयोजना कायािन्वयनमा आएको चार वषिको कायि सम्पादन जस्थतिको मूल्याङ्कन 
गदाि प्रक्षेर्पि लागिको िलुनामा न्यून खचि गरेको, पकेट र्वकास कायिक्रममा लक्ष्यअनसुार प्रगति हनु 
नसकेको, र्वतभन्न संभागहरूबीच अन्िरसम्बन्ध स्थार्पि हनु नसकेको, कायिक्रमको प्रभावकाररिा मूल्याङ्कन 
गनुिपने देजखएको, शीि भण्डारगहृहरू लक्ष्यअनरुूप तनमािण हनु नसकेको, प्रोत्साहन अनदुानको प्रभावकारी 
मापन हनुपने देजखएको छ । कायिक्रम कायािन्वयन अवस्था मूल्याङ्कन गरी रार्िय आवश्यकिा, उत्पादन 
र उत्पादकत्व वरृ्र्द्मा योगदान परु् याउने खास खास बाली वस्िमुा केजन्रि रही पररयोजनाबाट अपेजक्षि 
प्रतिफल प्राप्त गनिका लातग स्रोि व्यवस्थापनमा प्राथतमकिा, प्रार्वतधक जनशजक्त व्यवस्थापन, संघ, प्रदेश 
र स्थानीय िहहरूमा स्थार्पि संयन्र र अन्िरतनकाय संयकु्त अनगुमन कायि योजनासर्हि कायि सम्पादनमा 
कायिदक्षिा र प्रभावकाररिा अतभवरृ्र्द् गनुिपने देजखन्छ । 

कृर्ष क्षरे र्वकास कायिक्रम 

कणािली प्रदेशका पहाडी िथा उच्च पहाडी क्षेरमा बसोबास गरेका जनिाहरूको गररवी िथा पोषण 
असरुक्षा न्यूनीकरण गरी नेपालको ठदगो र्वकास लक्ष्य प्रातप्तमा योगदान परु् याउने कायिक्रमको उदे्दश्य रहेको छ । 
कायिक्रमको लातग अन्िरािर्िय र्वकास कोषको ऋण र अनदुान सहयोगमा २०७५।७६ देजख ६ वषि अवतध रहने 
गरी कुल लागि अमेररकी डलर ६ करोड ८२ लाखको हनेु रू.६ अबि ९४ करोड ५२ लाख ९ हजार रहेको 
छ । सहयोगअन्िगिि दाि ृ संस्था आईफ्याडको सहतुलयि ऋणिफि  अमेररकी डलर ३८ करोड २० लाख, 
अनदुानिफि  अमेररकी डलर  १ करोड ८० लाख िथा एस.डी.सी. को प्रार्वतधक सहयोग अमेररकी डलर ३ करोड 
रहेको छ । नेपाल सरकारको समकक्षी कोष अमेररकी डलर ११ करोड ५० लाख िथा स्थानीय िहहरूबाट 
भौतिक पूवािधारमा सह-लगानी गनि अमेररकी डलर ३ करोड ४० लाख, तनजी क्षरेबाट गररने सह लगानी 
अमेररकी डलर ३ करोड ५० लाख र कृषकहरूको नगद र जजन्सीको योगदान अमेररकी डलर ६ करोड ७० 
लाख रहेको छ । 

34. प्रगति - कायिक्रमको र्वत्तीय सम्झौिाअनसुार ऋण र अनदुानसमेि गि वषिसम्म रू.7 करोड २ लाख 
५५ हजार र यो वषि रू.९ करोड १८ लाख ६४ हजारसमेि रू.१६ करोड २१ लाख १९ हजार 
अथािि कुल बजेटको 2.33 प्रतिशि खचि र 33 प्रतिशि समयावतध समाप्त भएकोले लजक्षि समयमा 
उदे्दश्य पूरा हनेु देजखिँदैन । स्वीकृि कायिक्रमबमोजजम प्रगति हातसल गनुिपदिछ । 

35. परामशि खचि - वार्षिक कायिक्रमअनसुार पोषण असरुक्षा न्यूनीकरणको आधारभिू िथा मध्यावतधक 
सवेक्षण गनि एक परामशिदािासिँग रू.२७ लाख ३८ हजारमा सम्झौिा गरेको छ । शरुुमा ४ मर्हना 
अवतध रहेको खररद सम्झौिाको म्याद ६ मर्हना १८ ठदन थप गरी रू.10 लाख 8३ हजार भकु्तानी 
गरेको छ । सोही कायिको अनगुमन गनि पनु: एक व्यजक्तलाई परामशिदािा तनयजुक्त गरी उक्तकायि 
सम्पन्न नहुिँदै िथा अजन्िम प्रतिवेदन टंुगो नलाग्दै तनजलाई सम्झौिाबमोजजमको पूरै रकम भकु्तानी गररन ु
उजचि होइन ।  
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र्कसानका लातग उन्नि बीउ तबजन कायिक्रम 

कृर्ष र्वकासका लातग अन्िरािर्िय र्वकास कोषको आतथिक सहयोगमा नेपालको सल्यान, रूकुम, डोल्पा, 
प्यठुान, अघािखािँची र गलु्मीमा उन्नि बीउ तबजनको र्वकास िथा पश ु नश्लको र्वकासमाफि ि साना पशपुालक 
र्कसानहरूको व्यवसायीकरण िथा व्यवस्थापन गनि यस कायिक्रमको अवतध २ तडसेम्बर २०१२ देजख ३१ तडसेम्बर 
२०१९ सम्म रहेकोमा र्वस्िार भई ३० जून २०२० मा सम्पन्न भएको छ । कुल लागि रू.५ अबि ११ करोड 
८० लाख रहेकोमा रू.२ अबि ७२ करोड २ लाख खचि गरेको छ । यस कायिक्रमको कायािन्वयनका लातग कृर्ष 
उद्यम केन्र, साना र्कसान र्वकास लघरु्वत्तीय संस्था, कृर्ष सहकारी केन्रीय संघ तलतमटेड र हेफर इन्टरनेसनल 
नेपालसर्हि ४ साझेदार संस्था रहेका छन ्। 

36. सम्झौिा कायािन्वयन - उन्नि बीउ तबजन कायिक्रम सञ्चालनको क्रममा ५७४ अनदुानग्राही कृषक समूहसिँग 
सम्झौिा गरेकोमा २८ समूहहरूको सम्झौिा रू.13 करोड 81 लाख 26 हजारको कायिक्रम सञ्चालन 
हनुसकेको पाइएन ।  

37. बढी भकु्तानी -  कायिक्रम सञ्चालनका लातग अनदुानग्राही कृषक समूहहरूसिँग गरेको सम्झौिामा कायिक्रमले 
व्यहोने र अनदुानग्राहीले व्यहोने प्रतिशि उल्लेख छ । सम्झौिा गरेको रकमभन्दा समग्रमा २१.७२ 
प्रतिशि घटी कायिसम्पन्न गरेको अवस्थामा सम्झौिा रकमको अनपुातिक र्हसाबले अनदुान उपलब्ध 
गराउनपुनेमा सोभन्दा बढी हनेु गरी 48 कृषक अनदुानग्राही समूहलाई पूरै रू.31 लाख 56 हजार रकम 
भकु्तानी गरेको छ ।अनदुान उपलब्ध गराउने व्यवस्थामा सम्झौिाको शिि अनसुरण गनुिपदिछ । 

38. ब्याज - कृषकलाई ५ प्रतिशि ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको नीतिअनसुार साना र्कसान 
र्वकास बैङ्क तलतमटेडसिँग रू.८० करोडको सम्झौिा भएको छ । उक्त सम्झौिामा बैङ्कले नेपाल सरकारबाट 
१.५ प्रतिशि ब्याजमा ऋण तलने, वैङ्कले ३.५ प्रतिशि ब्याजदरमा सहकारी संस्थालाई ऋण उपलब्ध 
गराउने िथा सहकारी संस्थाले ९ प्रतिशि ब्याजमा कृषकलाई ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यो 
वषिसम्म रूपन्देही, बािँके र सखेुिका ३  र्वत्तीय संस्थाले ७७ साना र्कसान कृर्ष सहकारी संस्थालाई रू.1 
अबि 37 करोड 76 लाख ऋण प्रवाह गरेको देजखन्छ । नीतिअनसुार ५ प्रतिशि ब्याजदरमा ऋण 
उपलब्ध गराउने उल्लेख भए िापतन कृषकले ९ प्रतिशि ब्याज तिनुिपने अवस्था देजखएकोले कृषकले 
तिनुिपने ब्याजदरमा पनुरावलोकन हनुपुदिछ । 

नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना  
र्वश्व बैङ्कको ऋण सहयोगसर्हि अमेररकी डलर ११५ तमतलयनको लागिमा पशसेुवालाई सदुृढ गदै 

नवीन प्रर्वतधको माध्यमवाट उत्पादन र उत्पादकत्वको वरृ्र्द्, मूल्य शंृ्रखला र्वकास, जलवाय ु अनकूुलन 
प्रर्वतधहरूको र्वकास र उपयोग गनि ियार गररएको यो आयोजना २०७४।७५ देजख कायािन्वयनमा आएको छ । 
आयोजनाले 4 इकाईबाट २८ जजल्लाका २८९ गाउिँपातलका िथा नगरपातलकामा आफ्ना सेवाहरू सञ्चालन गरेको 
छ । आयोजनाले यो वषिसम्म रू.85 करोड 58 लाख 19 हजार खचि गरी यो वषि भौतिक प्रगति 40.34 
प्रतिशि र र्वत्तीय प्रगति 25.95 प्रतिशि गरेको छ ।  

39. सवारी साधन खररद - सरकारी खचिमा तमिव्यर्यिा र प्रभावकाररिा कायम गने सम्बन्धी नीतिगि 
मागिदशिन, २०७५ मा साविजतनक तनकायले अतधकिम िवरमा तमिव्ययी ढङ्गले कायि सम्पादन गनुिपने 
र आवश्यकिा भन्दा वढी वस्ि ुवा सेवाको खररद कायि तनयन्रण गनुिपने उल्लेख छ । आयोजनाले 
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गिवषिसम्म रू.9 करोड 92 लाख 20 हजार मूल्यका र्वतभन्न सवारीसाधन खररद गरेकोमा यो वषि 
रू.1 करोड 82 लाख 94 हजारको खररद गरी यो वषिसम्म सवारीसाधन २६ थान, मोटरसाइकल 
५९ थान र स्कुटर २९ थान को रू.11 करोड 75 लाख 14 हजारका सवारीसाधन खररद गरेको छ । 
खररद गररएका सवारीसाधनहरू आफ्नै छुटै्ट बजेट व्यवस्था भएका 66 तनकायमा हस्िान्िरण गरेको छ । 
ऋण सहयोगमा सञ्चातलि यस आयोजनाले सवारीसाधनहरूको आवश्यकिाको पर्हचान गरी खररद 
गनुिपदिछ । 

कायिमूलक लेखापरीक्षण 

कृर्ष मल अनदुान व्यवस्थापन (अनदुान, आपूतिि, र्विरण र उपयोग) 
रासायतनक मलको तनयतमि आपूतिि सतुनजिि गरी कृर्ष उत्पादनलाई बढावा ठदने उदे्दश्यका साथ 

२०६५।६६ मा रासार्यनक मल अनदुान कायिक्रम शरुु भएको हो । कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास मन्रालयले 
ियार गरेको गरुूयोजना र तनदेशनअनसुार रासायतनक मल खररद र र्विरण व्यवस्थापन कृर्ष सामग्री कम्पनी 
तलतमटेड र साल्ट िेतडङ्ग कपोरेशन तलतमटेडले गदै आएका छन ्। मल र्विरक कम्पनीले कररब ७ हजार ५०० 
तडलरमाफि ि देशभररका र्कसानलाई पायक पने स्थानबाट अनदुान प्राप्त रासायतनक मल र्विरण गरररहेका छन।् 
कृर्ष मल व्यवस्थापनको सम्बन्धमा अनदुान, माग प्रक्षपेण, खररद, र्विरण एवं उपयोगको परीक्षण िथा मूल्याङ्कन 
गने उदे्दश्यले कायिमूलक लेखापरीक्षण गदाि देजखएका व्यहोरा देहायबमोजजम छन:् 

40. नीति कायािन्वयन ‐ नेपाल सरकारले  र्वगिमा रासायतनक मलमा प्रदान गदै आएको अनदुान  २०५४ 
सालमा कृर्ष उत्पादन लागिमा सहतुलयि ठदन मजन्रपररषदको २०६५ चैर १२ को तनणियले प्रमखु 
कृर्ष बालीको लातग आवश्यक पने यरुीया, तड.ए.पी. र पोटासमा मूल्य अनदुान ठदिँदै आएको छ । िर 
रार्िय मल नीति, २०५८ ले रासायतनक मलको मूल्यमा अनदुान नठदने व्यवस्था यथावि ्भए िापतन 
२०६५ देजख मल अनदुान ठदइरहेको अवस्था छ । नीतिले मलको गणुस्िर परीक्षण प्रणालीलाई 
प्रभावकारी बनाउन प्रयोगशालाको स्थापना र सदुृढीकरण गने, माटो परीक्षणको आधारमा रासायतनक, 
प्राङ्गाररक एवं जीवाणयुकु्त मल प्रयोग गनि प्रोत्सार्हि गने, अनतधकृि स्रोिबाट मल खररद र तबक्री नगनि 
उपभोक्ता र तबके्रिालाई जागरूक गराउने, मल ऐन र तनयम बनाई लागू गने व्यवस्था गरेको छ । 
िर नीति जारी भएको २० वषि तबतिसक्दा पतन उक्त व्यवस्थाहरू प्रभावकारीरूपमा कायािन्वयन भएको 
छैन ।  

कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास मन्रालयले कृर्ष मल व्यवस्थापन गनि आवश्यक ऐन, तनयमहरू 
बनाउनकुा साथै रार्िय मल नीति समायानकूुल पररमाजिन गरी कृर्ष मल अनदुानलाई व्यवजस्थि गनुिपदिछ ।   

41. माग प्रक्षपेण ‐ रार्िय मल नीति, २०५८ ले प्रमखु बाली लगाउने समयभन्दा ६ मर्हना अगातड 
रासायतनक मलको उपयोग, माग िथा आपूतिि जस्थति पूवािनमुान गरी त्यसलाई साविजतनकीकरण गने 
व्यवस्था छ । साथै रासायतनक मलको आवश्यक पररमाण पूवािनमुान गदाि तसिँचाइ सरु्वधाको उपलब्धिा, 
बालीचक्र, बालीनालीको जाि (हाईतिड/ नन-हाईतिड) र प्राङ्गाररक मलको प्रयोगको अवस्था समेिलाई 
आधार तलनपुदिछ । यससम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा देहाय बमोजजम छन:्  
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41.1 ल्याण्ड ररसोटि म्यार्पङ्ग प्रोजेक्ट, १९८६  अनसुार नेपालमा कररब ३० लाख हेक्टर जतमनमा तनयतमि 
खेिी हनेु गरेको छ । जसको लातग सबै प्रकारका गरी वार्षिक कररब ६ लाख मेर्िक टन रासायतनक 
मलको आवश्यकिा पने मन्रालयको अनमुान छ । मन्रालयले चाल ुआतथिक वषिमा पतन सोही ि्याङ्कको 
आधारमा रासायतनक मलको प्रक्षेपण गरेको छ । हाल तसिँचाइको सरु्वधा र्वगिको िलुनामा बढी भएको 
एवं वार्षिक िीन/चार बालीसम्म लगाउन सर्कने र अको िफि  खेिीयोग्य जतमन अन्य प्रयोजनमा समेि 
उपयोग हनेु गरेको हुिँदा ३५ वषि अजघको ि्याङ्कलाई आधार तलिँदा आवश्यकिाको यथाथि अनमुान हनु 
सकेको छैन ।  

41.2 अनदुानको मल र्विरण व्यवस्थापन तनदेजशका, २०७७ को दफा १२(१) अनसुार स्थानीयस्िरमा 
उपयोग हनेु मलको पररमाण आिँकलन गने जजम्मेवारी सम्बजन्धि स्थानीय िहको उप-प्रमखु वा उपाध्यक्ष 
संयोजक, प्रमखु प्रशासकीय अतधकृि सदस्य र कृर्ष शाखाको प्रमखु सदस्य-सजचव रहने स्थानीय 
सतमतिलाई ठदएको छ ।  उक्त सतमतिले स्थानीय िहको खेिीयोग्य जतमनको क्षेरफल र बालीचक्रको 
आधारमा मलको प्रकार र पररमाण प्रक्षेपण गने व्यवस्था छ । िर चाल ुआतथिक वषिमा आधाभन्दा कम 
स्थानीय िहले मार उक्त र्ववरण प्रदेश सतमतिमा पेश गरेका छन ्। स्थानीय सतमतिबाट आवश्यक 
मल पररमाणको प्रक्षपेण हनु नसक्दा प्रदेश सतमतिले गरेको रासायतनक मलको प्रक्षेपण यथाथि हनेु 
अवस्था छैन । फलि: मन्रालयले रासायतनक मलको वार्षिक माग अनमुान यथाथिपरक ढङ्गले गनि 
सकेको छैन ।  

कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास मन्रालयले अद्यावतधक खेिी गररएको जतमनको क्षेरफल यर्कन 
गरी तसंचाइ सरु्वधाको उपलब्धिा, एकीकृि बाली पोषण प्रणाली, बालीचक्र समेिको आधारमा रासायतनक 
मलको सम्भाव्य मागको प्रक्षेपण गनुिपदिछ ।  

42. आपूतिि व्यवस्था ‐ रासायतनक मलको आपूतिि सहजिाको लातग सामान्य मागबमोजजम आवश्यक मल 
प्रमखु बाली लगाउने समय अगावै वषाियाममा असार,  श्रावण िथा र्हिँउदयामको कातििक, मंतसरमा 
कृषकले पाउने गरी आपूतिि गनुिपदिछ ।र्वगि ३ वषिको रासायतनक मलको आपूतिि पररमाण, आतथिक 
वषिको अजन्िम मर्हनाको मौज्दाि पररमाण र रासायतनक मल आपूतििको अवतध (सूचना प्रकाशनदेजख 
सामान डेतलभरी सम्मको वार्षिक औसि अवतध) यसप्रकार छ: 

आतथिक वषि आपूतिि (मेर्िकटन) मौज्दाि (मेर्िकटन) औसि आपूतिि समय (कृ.सा.क.तल.) 

२०७४।७५ ३६६७९४ ४३५४० ३३८ ठदन 
२०७५।७६ ३५९०८६ ५४५६१ २५३ ठदन 
२०७६।७७ ३९५९५९ २७२४५ २२४ ठदन 

      मल आपूतििसम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा देहायबमोजजम छन ्:  

42.1 रासायतनक मलको सामान्य माग वार्षिक ६ लाख मेर्िक टन भए िापतन कृर्ष सामग्री कम्पनी तलतमटेड 
र साल्ट िेतडङ्ग कपोरेसन तलतमटेडले २०७४।७५ मा ३ लाख ६६ हजार ७९४ मेर्िकटन, 
२०७५।७६ मा ३ लाख ५९ हजार ८६ मेर्िकटन  र  २०७६।७७ मा ३ लाख ९५ हजार ९५९ 
मेर्िकटन आपूतिि गरेका छन ्। र्वगि ३ वषिमा वार्षिक अनमुातनि मागको कररब ६३ प्रतिशि मार 
आपूतिि भएको छ ।  
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42.2 साविजतनक खररद ऐन, २०६३, साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ िथा बोलपरसम्बन्धी सूचना 
अनसुार अन्िरािर्िय बोलपरको लातग सूचना आह्वानदेजख आयाि र्वन्दमुा सामान डेतलभरी गनिसम्म २०६ 
ठदन लाग्ने देजखन्छ । र्वगि ३ वषिमा मल आपूतिि गनि सम्झौिा गररएका अतधकांश ठेक्कामा तनधािररि 
समयमा आयाि र्वन्दमुा मल डेतलभरी हनु सकेको छैन । आतथिक वषि २०७४।७५ मा सम्झौिा भएमा 
७ ठेक्काका आपूतििकिािले १२ देजख २२२ ठदनसम्म मल आपूतििमा र्ढलाइ गरेका छन ्। जसवाट औसि 
आपूतिि समय कररब ३३८ ठदन लागेको छ । आतथिक वषि २०७५।७६ मा सम्झौिा भएका ९ 
ठेक्कामध्ये २ ठेक्कामा मार तनधािररि समयमा मल आपूतिि  भएको छ भने बािँकी ७ ठेक्कामा १ देजख 
२०३ ठदनसम्म र्ढलाइ भएको छ । जसका कारण औसि आपूतिि समय कररब २५३ ठदन लागेको 
छ।  त्यसैगरी २०७६।७७ मा १० ठेक्कामा ३ ठेक्कामार तनधािररि समयमा मल आपूतिि सम्पन्न भएको 
छ भने बािँकी ७ ठेक्कामा १७ देजख ५७ ठदनसम्म र्ढलाइ गरेका छन।जसका कारण औसि आपूतिि 
समय कररब २२४ ठदन लागेको छ ।  र्हिँउदे बालीको लातग असोज, कातििक मर्हना र वषे बालीको 
लातग चैर, वैशाख र जेष्ठ मर्हनामा मल आउने गरी ठेक्का प्रर्क्रया अगातड बढाए पतन तनधािररि समयमा 
मल प्राप्त गनि सर्कएको छैन ्। बन्दरगाहमा घइुिँचो, खराब मौसम, रेल्वे र् याक समयमा उपलब्ध 
नभएको, सामठुरक आिँधीजस्िा कारणले म्याद थप हनेु गरेको छ । म्याद थप नभएकोमा हजािना असलु 
गरेर खररद कायि सम्पन्न गरे िापतन समयमा आपूतिि निँहदुा हरेक वषि मखु्य बालीको समयमा रासायतनक 
मलको अभाव हनेु गरेको छ।  

42.3 आतथिक वषि २०७६।७७ र २०७७।७८ को पर्हलो अधि वार्षिक अवतधमा कृर्ष सामग्री कम्पनी 
तलतमटेडले खररदको लातग छनौट गरेका ६ आपूतििकिािले १ लाख ३० हजार  मे. टन यरुीया मल र 
२० हजार मेर्िकटन.तड.ए.पी. मल आपूतिि गनि सकेका छैनन ्। सम्झौिाअनसुार भदौ, असोज, कातििक 
र मंतसर मर्हनामा मल आपूतिि हनु नसक्दा धानको बाला लाग्ने र र्हिँउदे बाली लगाउने समयमा मल 
उपलब्ध हनु सकेन ।  

42.4 नेपाल आयाि हनेु सम्पूणि रासायतनक मल कलकत्ता बन्दरगाह हुिँदै रेलबाट वीरगञ्ज र िकबाट र्वराटनगर 
र भैरहवा ढुवानी गरी आपूतिि गनुिपदिछ । कलकत्ताबाट रेलमा एक पटकमा २ हजार ५०० मेर्िकटन. 
रासायतनक मल वीरगञ्ज ल्याउन सर्कन्छ । एउटै बन्दरगाहबाट धेरै पररमाणमा रासायतनक मल आपूतिि 
गदाि बन्दरगाहको समस्या देखाएर आपूतििकिािको ठेक्काको म्याद पटक-पटक थप गरेको छ। जसबाट 
आवश्यक पने समयमा रासायतनक मलको आपूतिि हनु सकेको छैन।  

आवश्यक पररमाणको लातग खररद सम्झौिा नहनेु, सम्झौिा कायािन्वयनको अनगुमनको कमी, 
एकमार कलकत्ता बन्दरगाह मातथको तनभिरिाको कारणले गदाि आपूतिि व्यवस्था प्रभावकारी हनुसकेको 
छैन । मागबमोजजमको मल खररदको व्यवस्था तमलाउनकुा साथै मल र्विरक कम्पनीहरूबाट समयमा 
रासायतनक मलको डेतलभरी तलन तनयतमिरूपमा मल आपूतिि प्रर्क्रयाको अनगुमन र कलकत्ता 
बन्दरगाहको र्वकल्पको रूपमा भारिसिँग ठिपक्षीय सम्झौिा गरी भारिका कान्दला (गजुराि), 
र्वशाखापटनम ्(आन्र प्रदेश) लगायिका अन्य बन्दरगाह समेि प्रयोग गने व्यवस्था तमलाउनपुदिछ ।  

43. ढुवानी िथा र्विरण ‐ ढुवानी िथा र्विरणको कायि समयमा र तमिव्ययी िवरवाट हनुपुदिछ । अनदुानको 
मल र्विरण व्यवस्थापन तनदेजशका, २०७७ मा प्रमखु आयाि र्वन्दहुरूसम्म मल आपूतििकिाि कम्पनीले, 
आयाि र्वन्दबुाट जजल्लाहरूमा रहेका मल र्विरक कम्पनीका शाखा कायािलयसम्म र्विरक कम्पनीहरूले 
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र शाखा कायािलयहरूबाट सहकारी/तबके्रिासम्म मल तबके्रिाहरूले ढुवानी गने व्यवस्था छ । 
यससम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा यसप्रकार छन:् 

43.1 र्विरक कम्पनीले आपूतिि गने मलको पररमाण स्थान र समयको पूवािनमान हनुसकेको छैन। मल 
र्विरक कम्पनीले म्यानअुलरूपमा खररद, र्विरण र मौज्दािको अतभलेख राख्दै आएका छन ्। मौसम 
िथा क्षेरगिरूपमा आवश्यकिा पर्हचान गरी र्विरण प्रणाली व्यवजस्थि गनि सूचना प्रर्वतधको उपयोग 
गररएको छैन । र्वगि २ वषिमा देहायबमोजजम मातसक रूपमा औसि १८ हजारदेजख ५८ हजार 
मेर्िकटन मल मौज्दाि रहेको भए िापतन र्विरण व्यवस्था प्रभावकारी नभएको कारण र्कसानहरूले  
मलको चरम अभाव व्यहोनुि परेको देजखयो ।  

र्ववरण मर्हना 
रासायतनक मल मौज्दाि 

२०७५।७६(मेर्िकटन) २०७६।७७(मेर्िकटन) 
वषे बाली (धान) श्रावण-कातििक १८२४३ २२२५७ 
र्हिँउदे बाली (गिँह,ुमकै, अन्य) मंतसर-फाल्गनु ३४५०४ ७९२८७ 
नगदे बाली, दलहन, वागवानी चैर-असार ४०३२७ ५८६२९ 

43.2 सार्वकमा अनदुानको रासायतनक मल र्विरणको जजम्मा सहकारी संस्थालाई मार ठदइएकोमा अनदुानको 
मल र्विरण व्यवस्थापन तनदेजशका, २०७७ को दफा १५ ले सहकारी संस्था, फमि वा कम्पनीले 
तनदेजशकाको प्रर्क्रया पूरा गरी रासायतनक मल तबक्री गनिसक्ने व्यवस्था गरेको छ। यस व्यवस्थाले 
भेटेनरी फमि र अन्य एग्रो फमिहरू पतन रासायतनक मल तबके्रिाको रूपमा दिाि भएको हनुाले रासायतनक 
मलको मार कारोबार गने सहकारीहरूको कोटा घटेको छ । व्यापाररक फमिहरूलाई अनदुानको 
रासायतनक मल र्विरणको जजम्मा ठदिँदा त्यसको दरुूपयोग हनेु जोजखम रहन्छ। तनदेजशकामा अनगुमनको 
जजम्मेवारी स्थानीय सतमतिको हनेु उल्लेख छ । कतिपय स्थानीय िहमा ऐजच्छक रूपमा अनगुमन भए 
िापतन प्रभावकारीरूपले अनगुमन हनुसकेको छैन । फलस्वरूप समय समयमा मल र्विरणमा लामो 
लाईन हनेु, प्रहरी पररचालन गरी तभड तनयन्रण गनुिपने र पहुिँचको आधारमा मल र्विरण हनेु गरेको 
गनुासो सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन ्। 

मौसमअनसुार क्षेरगि रूपमा रासायतनक मल आवश्यकिाको पूवािनमुान गरी स्थानीय माग 
अनरुूप र्विरण व्यवस्था तमलाइि उपभोक्तासम्म सलुभरूपमा मल परु् याउनपुदिछ ।   

44. मौज्दाि ‐  मन्रालयबाट प्राप्त ि्याङ्कको आधारमा देशमा रासायतनक मलको साधारण माग(सम्भाव्य 
खपि) कररब ६ लाख मेर्िकटन. रहेको छ । रार्िय मल नीति, २०५८ अनसुार सम्भाव्य खपिको 
२० प्रतिशि रासायतनक मल जगेडा मौज्दािको रूपमा राख्नपुदिछ । जसको आधारमा आतथिक वषिको 
अन्त्यमा यरुीया, पोटास र डी.ए.पी.  मलको कम्िीमा पतन १ लाख २० हजार मेर्िकटन मौज्दाि 
हनुपुदिछ । मल र्विरक कम्पनीहरूमा २०७२।७३ मा ९२ हजार ८१७ मेर्िकटन रासायतनक मल 
मौज्दाि रहेकोमा पतछल्ला वषिहरूमा क्रतमक रूपमा कम हुिँदै २०७६।७७ मा २७ हजार २४५ मे. 
टनमा सीतमि हनु पगेुको छ ।यसरी मल र्विरक कम्पनीहरूको र्वगि ५ वषिको असार मर्हनाको 
औसि मौज्दाि पररमाण ५८ हजार ४९७ मेर्िकटन रहेको छ । मौज्दाि कम भएका कारण मल 
आपूतििका लातग सम्झौिा भएका आपूतििकिािबाट समयमा मल उपलब्ध नहुिँदा सधैं मलको अभाव हनेु 
गरेको छ । प्रत्येक वषि मागको पररमाणभन्दा कम खररद गने एवं समयमा मल प्राप्त नहनेु पररपाटीले 
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न्यूनिम मौज्दाि कायम गनिसकेको पाइएन । आवश्यक बजेट र सो अनसुार खररद गरी रासायतनक 
मलको न्यूनिम जगेडा मौज्दाि राख्न ुपदिछ ।  

45. मूल्य तनधािरण िथा अनगुमन ‐ अनदुानको मल र्विरण व्यवस्थापन तनदेजशका, २०७७ को दफा ५(ख) 
अनसुार रासायतनक मलको आयाि र्वन्दकुो मूल्य र दफा १७.१ अनसुार मल र्विरक कम्पनीको मल 
तबक्री कायािलयको मूल्य कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास मन्रालयको सजचव संयोजकत्वको मल आपूतिि 
िथा र्विरण व्यवस्थापन सतमतिले तनधािरण गदिछ । तनदेजशकाको दफा १७.४ मा स्थानीय िहमा रहेका 
मल तबके्रिाको तबक्री मूल्य स्थानीय सतमतिले तनधािरण गने काननुी व्यवस्था छ । आयाि र्वन्दकुो 
तबक्री मूल्य तनधािरण गदाि तछमेकी मलुकुको सीमा बजार मूल्यलाई आधार मान्न ेर तबक्री कायािलयको 
तबक्री मूल्य तनधािरण गदाि आयाि र्वन्ददेुजख तबक्री कायािलयसम्मको ढुवानी भाडा र सञ्चालन खचि प्रति 
र्कलोग्राम रू.१ समेि थर्पने व्यवस्था छ । स्थानीय सतमतिले आफ्नो स्थानीय िहको लातग तबक्री 
मूल्य तनधािरण गदाि कम्पनीको तबक्री कायािलयको मूल्यमा ढुवानी भाडा र सञ्चालन खचि बापि बढीमा 
प्रति र्कलोग्राम रू.१ थप गनि सर्कने व्यवस्था छ । 

प्रमखु िीन आयाि र्वन्दमुा २०७६।७७ मा मन्रालयले प्रति ५० र्कलोग्रामको बोराको यरुरया 
प्रति बोरा रू.७५०,  डी.ए.पी. प्रति बोरा रू.२ हजार २०० र पोटास प्रति बोरा रू.१ हजार ६०० 
मूल्य तनधािरण गररएकोमा झापाको गौरीगञ्ज गाउिँपातलकाले आफ्नो स्थानीय िहमा यरुरया, तड.ए.पी. 
क्रमश: रू.९०० र रू.२ हजार ३५० प्रति बोरा तबक्री मूल्य िोकेको छ । त्यस्िै कैलालीको टीकापरु 
नगरपातलका वडा नं ६ मा यरुीया, तडएपी र पोटास क्रमश: प्रति बोरा रू.९००, रू.२ हजार ४०० र 
रू.१ हजार ८०० मूल्य कायम गरेको छ भने धाठदङ्गको धतुनबेसीमा क्रमश: रू.१ हजार ५०, रू.२ 
हजार ५५० र रू.१ हजार ९०० तबक्री मूल्य कायम गरेको छ । साथै स्थलगि लेखापरीक्षणका 
क्रममा सामूर्हक छलफल गररएका मल र्विरक कम्पनीको प्रादेजशक िथा शाखा कायािलयहरूबाट प्राप्त 
जानकारीअनसुार स्थानीय सतमतिहरूले आफ्नो स्थानीय िहमा तबक्रीको लातग िोर्कएको मूल्यबारे मल 
र्विरक कम्पनीहरूलाई आतधकाररकरूपले जानकारी ठदने गरेको देजखएन। र्कसानहरूको लातग मलको 
मूल्य कम हनेुगरी आयाि र्वन्दहुरू बढाउनकुा साथै स्थानीय सतमतिले तनदेजशकाबमोजजम मूल्य तनधािरण 
गनुिपदिछ । 

46. मलको उपयोग ‐ कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास मन्रालयको कृर्ष व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा भएको 
बाली पारो अनसुार धान बालीको लातग प्रति हेक्टर १०८ र्कलोग्राम डी.ए.पी., ८७.५ र्कलोग्राम यरुीया 
र ८३ र्कलोग्राम म्यरेुट अफ पोटास, त्यसैगरी गिँहखेुिीको खेि ियारीको अवस्थामा प्रति कठ्ठा ३.५ 
के.जी. डी.ए.पी., २.२ के.जी. यरुीया र १.५ के.जी. पोटास र मकैखेिीको लातग जग्गा ियारीको 
अवस्थामा प्रति कठ्ठा ४.३ के.जी. डी.ए.पी., २.७५ के.जी. यरुीया र २.२ के.जी. म्यरेुट अफ पोटासको 
प्रयोग गनुिपने उल्लेख छ ।  

लेखापरीक्षणको क्रममा गररएको सवेक्षणले ९७ प्रतिशि र्कसानले हालसम्म माटो लेखापरीक्षण 
गरेका छैनन ्भने कररब ९० प्रतिशि  र्कसानलाई रासायतनक मलको सजम्मजश्रि प्रयोगबारे पयािप्त जानकारी 
छैन । र्कसानहरू आफ्नै अनभुव, अनमुान, सहकमी र मल तबके्रिासिँग सोधपछुको आधारमा रासायतनक 
मलको प्रयोग गरररहेका छन । रासायतनक मलमा पतन अतधकांश ग्रातमण र्कसानहरू यरुीया मल प्रयोग गनि 
प्रोत्सार्हि छन ्यरुीया, तड.ए.पी. र पोटासको सजम्मजश्रि प्रयोग गनि जजम्मेवार तनकायले र्कसानलाई प्रोत्सार्हि 
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गनिसकेका छैनन ्। यसबाट उत्पादकत्वमा अपेजक्षि वरृ्र्द् नहनेु र माटोमा अम्लीयपना बढ्न गई उविरा 
शजक्तमा ह्रास हनेु जोजखम छ । मन्रालयले रासायतनक मल अनदुान कायिक्रमबाट उत्पादकत्वमा भएको 
वरृ्र्द्वारे अध्ययन गरी उपलजब्ध साविजतनक गनुिपदिछ । साथै र्कसानलाई समय-समयमा माटोको परीक्षण 
गरी सन्ितुलि िवरले रासायतनक मलको प्रयोग गनि िातलम ठदनपुदिछ ।  

47. प्राङ्गाररक मल ‐ कृर्ष र्वकास रणनीति (२०१५-२०३५) ले माटोको उविरापनालाई र्टकाउ राख्न 
प्राङ्गाररक िथा जैर्वक मललाई कम्िीमा अतिररक्त या पररपूरकस्िरमा प्रवर्द्िन गने र बढी उत्पादन र 
उत्पादकत्व प्राप्त गनिका लातग रासायतनक मल प्रयोग गने रणनीति तलएको छ ।  

प्राङ्गाररक मल प्रयोगको लातग र्कसानलाई प्रोत्सार्हि प्राङ्गाररक मलको खररदमा अनदुान ठदने 
उदे्दश्यले कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास मन्रालयले प्राङ्गाररक मलमा अनदुान कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वतध, 
२०७६ जारी गरी रू.२५ करोड बजेट र्वतनयोजन गरेको तथयो । िर सो वषि कायिर्वतधबमोजजम 
सूचीकृि भएका ५ कम्पनीले र्वभागले िोकेको मापदण्ड पूरा गनि नसकेकोले र्वतनयोजजि बजेट खचि 
हनु सकेको छैन । त्यसपतछका आतथिक वषि २०७६।७७ र २०७७।७८ मा उजल्लजखि कायिक्रममा 
नेपाल सरकारले बजेट र्वतनयोजन गरेको छैन ।  

जैर्वक फोहोरबाट बायोग्यािँसको उत्पादन गरी त्यसबाट तनस्कने लेदोलाई प्राङ्गाररक मलकोरूपमा 
प्रयोग गने वैकजल्पक उजाि प्रवर्द्िन केन्रले प्रोत्साहन गरेको प्रर्वतधको प्रयोगबाट पतन रासायतनक मलको 
प्रयोगलाई न्यूनीकरण गनि सर्कन्छ । प्राङ्गाररक मलमा अनदुान कायिक्रमको प्रभावकारी कायािन्वयन 
गरी र्कसानलाई जैर्वक फोहोरमैलाको प्रयोगबाट प्राङ्गाररक मल उत्पादन गरी रासायतनक मलको 
प्रयोगलाई न्यूनीकरण गनि प्रोत्सार्हि गनुिपदिछ ।  

संगठठि संस्था िथा सतमति 

नेपाल कृर्ष अनसुन्धान पररषद् 

रार्िय अथििन्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृर्ष क्षेरको र्वकासलाई प्रभावकारी बनाई कृर्ष उत्पादन 
र उत्पादकत्वमा वरृ्र्द् ल्याउनका लातग उन्नि प्रर्वतध प्रयोगको सम्बन्धमा अध्ययन र अनसुन्धान गरी कृषकहरूको 
लातग आधतुनक प्रर्वतधको प्याकेज ियार गनि 2048 मा पररषद्को स्थापना भई कृर्ष अनसुन्धानका कायिक्रमहरू 
सञ्चालन हुिँदै आएको छ । पररषद र मािहिका 62 अनसुन्धान केन्रमाफि ि कृर्ष अनसुन्धानसम्बन्धी कायिक्रम 
सञ्चालन हदैु आएको छ । 

48. लक्ष्य प्रगति - पररषद् र मािहिका तनकायमा यो वषि रू.2 अबि 74 करोड 60 लाख बजेट र्वतनयोजन 
भएकोमा रू.2 अबि 18 करोड 25 लाख 64 हजार खचि भई 79.48 प्रतिशि र्वत्तीय र 85.54 
प्रतिशि भौतिक प्रगति भएको देजखन्छ । पररषदले यो वषि उपभोग खचिमा 86.66 प्रतिशि र पुिँजीगि 
िथा अनसुन्धान कायिक्रममा 13.34 प्रतिशिमार खचि गरेको छ । यो वषि लजुम्बनी र सदूुरपजिम 
प्रदेशमा कृर्ष अनसुन्धान केन्र स्थापना गने लक्ष्य रहेकोमा सो कायि हनु सकेको देजखएन । स्वीकृि 
कायिक्रमको लक्ष्यअनसुार प्रगति हनुपुदिछ । 

49. स्रोि उपयोग - पररषद्ले र्वगि ५ वषिमा गरेको कुल खचि रू.११ अबि 73 करोड 58 लाखमध्ये 
िलब भत्तालगायि अन्य उपभोग खचिमा कररब ७० प्रतिशि र पुिँजीगि िथा अनसुन्धान कायिक्रममा 
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३० प्रतिशि खचि गरेको छ । पररषद्को स्वातमत्वमा रहेको जग्गामध्ये कररब ९५० हेक्टर (५७ 
प्रतिशि) जग्गा मार अनसुन्धानमा प्रयोग भएको छ । पररषद्लाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको 
जग्गा अनसुन्धानमा उपयोग नभएको, अनसुन्धान कायिमा संलग्न हनेु प्रार्वतधक कमिचारी पदपूतिि 
हनुनसकेको, अनसुन्धानभन्दा प्रशासतनक खचि बढी भएको, मौज्दािमा रू.१ अबि 79 करोड रहेकोले 
उत्पादनशील क्षेरमा प्रयोग हनु नसकेको लगायिका कारणबाट पररषद्को प्रभावकाररिा न्यून देजखएको 
छ । स्रोि उपयोग गरी अनसुन्धानको दायरामा वरृ्र्द् गनुिपदिछ । 

50. बीउ उत्पादन िथा अनसुन्धान खचि - पररषद्ले र्वगि 5 वषिसम्म बीउ उत्पादन र अनसुन्धानमा गरेको 
खचि अनपुाि तनम्नानसुार छ: 

आतथिक वषि बीउ उत्पादन ( मेर्िक टन) अनसुन्धान खचि (रू.लाखमा) 
उत्पादन खचि अनपुाि (प्रति 

मेर्िक टन) 
2072।73 970.67 21459 22.10 
2073।74 1011.85 24053 23.77 
2074।75 906.93 26904 29.66 
2075।76 951 23119 24.31 
2076।77 976.89 21823 22.33 

उत्पादन र अनसुन्धान खचिको अनपुाि वरृ्र्द् हुिँदै गएको, िर सोही अनपुािमा बीउ उत्पादन 
वरृ्र्द् नभएको र अनसुन्धान गरी तसफाररस गररएको प्रजनन ्बीउ र मूल बीउको उत्पादन क्रमशः घट्दै 
गएको छ । बीउ उत्पादन र अनसुन्धान खचि बीच िादम्यिा तमलाउनपुछि । 

51. कृर्ष प्रर्वतध - नेपाल कृर्ष अनसुन्धान पररषद् ऐन, २०४८ मा कृर्ष उत्पादन वा गणुस्िर बढाउनका 
लातग आवश्यक प्रर्वतध, ज्ञान िथा सीपहरूको खोजपूणि अध्ययन अनसुन्धान गने उल्लेख छ । पररषदले 
र्वकास गरेका यन्र उपकरणको प्रयोग तनम्नानसुार देजखन्छ: 

यन्र उपकरणको नाम संख्या यन्र उपकरणको नाम संख्या 
धान गहुिँ चटु्न ेमेतसन 150 कोदो चटु्ने मेतसन 1300 
मकै छोडाउन ेमेतसन 4000 मकै रोप्ने मेतसन 300 
अदवुा धनु ेमेतसन 25 िरकारी गोड्ने मेतसन 300 
बीउ सफा गने मेतसन 150 धान गोड्ने मेतसन 450 
कफी पल्पर 400 सधुाररएको चलु्हो 100 
प्लार्ष्टक पोखरी 4500 ब्लक बनाउने मेतसन 800 
सोलार टनेल 40 भसेु चलु्हो 3500 
प्लार्ष्टक घर 250   

भौगोतलक धरािलअनसुार खनजोि गने, बाली रोप्ने िथा स्याहाने कृषकमैरी उपकरणको र्वकास 
िथा पररमाणात्मक दायरा वरृ्र्द् हनुसकेको देजखएन । पररषद्ले आवश्यकिानसुार कृषकमैरी उपकरण 
र प्रर्वतधको र्वकास, र्वस्िार र प्रयोगमा जोड ठदनपुदिछ ।  

52. पररजस्थतिकीय पररवििनमा अनसुन्धान - कृर्ष अनसुन्धान पररषद् (कायि सञ्चालन) र्वतनयम, २०४९ ले 
हावापानी अनकूुल कृर्ष प्रर्वतध र्वकासको लातग उपयकु्त अनसुन्धानमा जोड ठदनपुने व्यवस्था गरेको 
छ । पाररजस्थतिकीय पररवििनबाट कृर्ष क्षेरमा पने प्रभाव कम गनि नवीनिम ्अनसुन्धानको आवश्यकिा 
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पदिछ । पररषदबाट अनसुन्धानको लातग जमु्लामा उच्च पवििीय कृर्ष अनसुन्धान प्रतिष्ठान स्थापना गरे 
िापतन भौगोतलक क्षेर सहुाउिँदो उल्लेखनीय अनसुन्धान कायि नभएको, उच्च पहाडिफि  बढ्दो िापक्रमले 
खेिी योग्य जग्गाको क्षेरफल बर्ढरहेको, ग्रामीण क्षेरको जनशजक्त देश बार्हर रहेका कारण जग्गा बािँझो 
रहन गएको, मौसमको िातलकामा फेरबदल हनेु गरेकोमा सोको सम्बोधन हनेु गरी अनसुन्धान भएको 
पाइएन । र्वकतसि पररवेशसिँगै शून्य खनजोि प्रर्वतध, यवुा आकषिक बाली र्वकास र नवीन प्रर्वतधको 
अनसुन्धानबाट कृर्ष उत्पादन वरृ्र्द् गनुिपने व्यहोरा गि र्वगिको प्रतिवेदनमा औलँ्याएकोमा सधुार भएको 
छैन । पाररजस्थतिकीय पररवििनलाई जोड ठदई अनसुन्धान पर्द्तिमा पनुरावलोकन गनुिपदिछ । 

53. जनशजक्त व्यवस्थापन - पररषदमा वैज्ञातनक, प्रार्वतधक र प्रशासतनकसमेि १ हजार ८२३ कमिचारी 
दरबन्दीमध्ये १ हजार 214 पूतिि भएकोमा अनसुन्धानमा प्रत्यक्ष संलग्न वैज्ञातनक िथा प्रार्वतधक 
कमिचारीको दरबन्दीको ३३.४१ प्रतिशि पदहरू ररक्त रहेको छ । ररक्त दरबन्दीमा र्वगि 5 वषिदेजख 
पदपूतिि नभएकोले अनसुन्धान िथा प्रर्वतध र्वकासमा असर िथा प्रभाव परेको देजखन्छ। ररक्त दरबन्दी 
पदपूतिि गरी कायािन्वयनमा दक्षिा वरृ्र्द् गनुिपदिछ । 

54. उत्पादन मौज्दाि - पररषद्को र्वत्तीय र्ववरणमा अनसुन्धान िथा उत्पादन कायिक्रमबाट उत्पाठदि रू.2 
करोड 97 लाख 40 हजार मूल्यका र्वतभन्न बालीको बीउ िथा खाद्यान्न पररषद् मािहिका ३४ कायािलयमा 
मौज्दाि रहेको छ । उत्पाठदि बीउको मौज्दाि समयमा प्रयोग नहुिँदा उमारशजक्त नष्ट हनेु, गणुस्िरमा 
ह्रास आउने हनुाले ित्काल उपयोगमा ल्याउने व्यवस्था हनुपुदिछ ।  

55. मौज्दाि - पररषद्ले आफ्नो स्रोिबाट प्राप्त आम्दानीसमेिलाई बजेट िथा कायिक्रममा समावेश गरी 
कायािन्वयन गनुिपनेमा बजेटमा समावेश नगरी  नन अपरेर्टभ खािाअन्िगिि रू.१ अबि 79 करोड २ 
लाख मदु्दिी खािामा मौज्दाि राखेको छ । पररषदको कायिसञ्चालन खचि, पुिँजीगि खचि र अनसुन्धान 
िथा र्वकास खचि नेपाल सरकारबाट हुिँदै आएकोले उक्त खािामा रहेको मौज्दाि सजञ्चिकोषमा दाजखला 
गनुिपदिछ । 

दगु्ध र्वकास संस्थान 

दगु्ध व्यवसायलाई बढी प्रभावकारी बनाई ग्रामीण क्षेरका कृषकहरूिारा उत्पाठदि दूधको सरुजक्षि 
बजारका साथै सहरी क्षरेका उपभोक्ताहरूलाई उच्च गणुस्िरयकु्त प्रशोतधि दूध िथा दगु्ध पदाथिहरू आपूतिि गने 
उदे्दश्यले ित्कातलन दगु्ध र्वकास बोडिलाई संस्थान ऐन, २०२१ अन्िगिि २०२६ मा दगु्ध र्वकास संस्थानमा 
पररणि गरेको देजखन्छ। संस्थानको केन्रीय र शाखा कायािलयहरूसमेि १० कायािलयमा ७४४ कमिचारी कायिरि 
छन।्  

56. र्वत्तीय जस्थति र सञ्चालन नतिजा - संस्थानको कोष रू.१ अबि ९४ करोड ५३ लाख र ऋण िथा 
दार्यत्व रू.२ अबि ३४ करोड २९ लाख रहेको देजखन्छ। जस्थर सम्पजत्त रू.२ अबि ६९ करोड २७ 
लाख, लगानी रू.२ करोड २१ लाख, अन्य गैर चाल ुसम्पजत्त रू.३ करोड ५४ लाख र चाल ुसम्पजत्त 
रू.१ अबि ५३ करोड ८० लाखसमेि सम्पजत्त रू.४ अबि २८ करोड ८२ लाख रहेको देजखन्छ। सजञ्चि 
नोक्सानी गि वषि रू.६६ करोड ६५ लाख रहेकोमा यस वषि रू.१० करोड ४२ लाख थप भै रू.७७ 
करोड ७ लाख पगेुको छ।  
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57. लक्ष्य र प्रगति - यस वषि ५ करोड १० लाख तलटर दूध उत्पादन गरी लक्ष्यको िलुनामा ८२.३३ 
प्रतिशि, १ हजार मेर्िक टन नौनी उत्पादन गरी ११८.४८ प्रतिशि, ४३५ मेर्िक टन घ्यू उत्पादन 
गरी ६२.९२ प्रतिशि, १५४ मेर्िकटन जचज उत्पादन गरी ४५.८३ प्रतिशि र १ हजार १२५ मेर्िक 
टन धलुो दूध (स्कीम दूध) उत्पादन गरी १६०.८ प्रतिशि प्रगति गरेको छ। त्यसैगरी संस्थानले यो 
`छ। लक्ष्य अनसुार उत्पादन बढाई आय वरृ्र्द् गनुिपदिछ।  

58. मदु्दिी खािा - भारिको एक तनकायबाट ४१५ मेर्िकटन स्कीम तमल्क पाउडर खररद गनि 
2053।10।1 मा रार्िय वाजणज्य बैङ्कमा प्रतििपर खोले अनसुार ८० प्रतिशि अतग्रम र बािँकी २० 
प्रतिशि सामान आयाि भएपतछ भकु्तानी पठाउनपुनेमा सम्झौिा अनरुूपको गणुस्िरयकु्त सामान नआएकोले 
२० प्रतिशि रकम भकु्तानी नठदई उक्त बैङ्कमा मौज्दाि रहेको छ। रार्िय वाजणज्य बैङ्क सञ्चालक 
सतमतिको २०७६।३।२७ र २०७६।३।३० को बैठकले संस्थाले रार्िय वाजणज्य बैङ्कमा मदु्दिी 
खािामा राखेको रकम उक्त तमल्क पाउडरको कारोबारबाट सजृजि दार्यत्वसिँग राफसाफ गरी मदु्दिी 
खािाबाट रू.१ करोड ३८ लाख कट्टा हनेु तनणिय गरेको छ।  

सो रकम ठदन ु नपने र्वषयमा पनुरावेदन अदालि, पाटनबाट २०५४।८।१३ र सवोच्च 
अदालिबाट २०६०।७।७ मा भएको फैसला अनसुार उक्त धलुो दूधमा अखाद्य पदाथि फेला परेकोले 
संस्थानले बािँकी २० प्रतिशि रकम भकु्तानी ठदन नपने देजखन्छ। मध्यस्थिाको लातग क्षेतरय केन्र 
क्वालालम्परु मलेजशयामा भएको उक्त तनकायको दाबीमासमेि उक्त रकम र ब्याज भकु्तानीको दावी 
अस्वीकृि भएको छ। संस्थानको तनवेदनअनसुार नेपाल राि बैङ्कले २०६६।९।५ मा रार्िय वाजणज्य 
बैङ्कले उक्त मदु्दिी खािा फुकुवा गनुिपने र सािँवा िथा ब्याज बैङ्कबाट असलु उपर गने तनदेशन ठदएको 
देजखन्छ। यसरी सम्बजन्धि तनकायहरूबाट भकु्तानी गनुि नपने तनणिय भए िापतन सो र्वपरीि रार्िय 
वाजणज्य बैङ्कको सञ्चालक सतमतिले मदु्दिीमा रहेको रकमबाट र्हसाब तमलान गरेको छ। यसरी तनयम 
र्वपरीि भएको भकु्तानी स्वीकृि गरी मदु्दिीमा रहेको रकम राफसाफ गरेको हुिँदा संस्थानलाई नोक्सानी 
भएको छ। सो रकम रू.१ करोड ३८ लाख र हालसम्म पाउन ुपने ब्याज ९ प्रतिशिले ११ वषि ७ 
मर्हनाको रू.१ करोड ७८ लाख ३७ हजारसमेि रू.३ करोड १६ लाख ३७ हजार संस्थानको 
सञ्चालक सतमतिमा तनणियमा सहभागी सदस्यलाई जजम्मेवार बनाई असलु उपर गनुि पदिछ ।  

59. पोतलतथन खपि - काठमाडौंको बालाजमुा स्याण्डडि तमल्क प्याकेजजङ्गको लातग प्रयोग हनेु प्लार्ष्टक 
रोलबाट ियार हनेु प्याकेट संख्या २०७७।९।७ मा जािँच गदाि प्लार्ष्टक रोल २८२.२१४ 
र्कलोग्रामबाट संस्थानको नम्सि अनसुार १ लाख ३ हजार ८ वटा प्याकेट बन्नुपनेमा १ लाख ६ हजार 
३०० वटा बनेकोले नम्सि भन्दा ३ हजार २९२ बढी र २०७७।९।८ मा जािँच गदाि प्लार्ष्टक रोल 
२८२.२९ र्कलोग्रामबाट १ लाख ३ हजार ३५ वटा प्याकेट बन्नुपनेमा  १ लाख ६ हजार ७०० 
बनेकोले नम्सि भन्दा ३ हजार ६६४ प्याकेट बढी बनेको देजखन्छ। संस्थानको स्वीकृि स्पेजशर्फकेशन 
बमोजजम पोतलतथन र्फल्ममा भएको लागि र दूध वा दही उत्पादनमा हनेु यथाथि क्षतिको तनधािरणको 
लातग स्विन्र तनकायबाट अध्ययन गराई नम्सि तनधािरण गरी प्यार्कङ्ग समान खपि अनसुारको पररमाणमा 
दूध, दही र्हनातमना भएको सम्बन्धमा छानतबन गरी सम्बजन्धि पदातधकारीबाट असलु गनुि पने व्यहोरा 
गि र्वगि वषिहरूमा पतन औलं्याएकोमा जस्थि यथावि रहेको छ ।  
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60. जग्गा - धाठदङ जजल्ला अदालिको तनणिय बमोजजम धाठदङ्ग कटुन्जेको २ रोपनी २ आना २ दाम २ 
पैसा जग्गा तललाम बढाबढमा संस्थानले सकार गरेको भएिापतन उक्त जग्गाको स्वातमत्व संस्थानसिँग 
छैन। संस्थानले दाबी गदै आएको िर लालपजुाि नभएको २४ स्थानमा जग्गाहरू रहेका छन।् उक्त 
जग्गामध्ये केहीमा जचस्यान केन्र सञ्चालनमा छन।् भक्तपरुको झौखेलको १६ रोपनी ५ आना जग्गा 
संस्थानको नाममा ल्याउन सञ्चालक सतमतिले ठदएको तनदेशन बमोजजम कायि भएको छैन । साथै, 
भक्तपरु िाथलीको १ रोपनी ९ आना, भक्तपरु बागेश्वरीको १ रोपनी १० आना, काभ्रकेो ३ रोपनी, 
रामेछाप क्यामाको १ रोपनी, सलािही नवलपरुको १ तबघा जग्गाहरूको लालपजुाि नभएकोले र्वत्तीय 
र्ववरणमा उल्लेख गरेको छैन। उक्त जग्गाको स्वातमत्व अद्यावतधक गनि सम्बजन्धि पदातधकारीलाई 
जजम्मेवार बनाउन ुपदिछ।  

61. क्षतिको गणना - घिृांश िथा सोतलड नट फ्याटको सामान्य क्षति नम्सि अनसुार ०.३ प्रतिशि प्रत्येक 
पटकको उत्पादनमा र्हसाब गनुिपनेमा वार्षिक रूपमा मार गरेको देजखन्छ। काठमाडौं दगु्ध र्वकास 
आयोजनाको प्रत्येक उत्पादन लटमा घिृांश िथा सोतलङ नट फ्याटको स्वीकृि सामान्य क्षतिको र्हसाब 
गनुिपनेमा सो अनसुार नगरी वार्षिक रूपमा गरेको छ। यस वषि घिृांश िफि  १० हजार १६० 
र्कलोग्रामको रू.६७ लाख ७७ हजार र सोतलड नट फ्याटिफि  १४ हजार ५१३ र्कलोग्रामको रू.६९ 
लाख ६७ हजार स्वीकृि सामान्य क्षति भन्दा बढी क्षति देजखएको छ। सो नोक्सानसम्बन्धी तनयतमि 
रूपमा सञ्चालक सतमतििारा अनगुमन र मूल्याङ्कन हनुपुनेमा नभएकोले संस्थानलाई उक्त रू.१ करोड 
३७ लाख ४४ हजार नोक्सानी भएको देजखन्छ। प्रत्येक उत्पादनमा नम्सि अनसुारको नोक्सानी गणना 
गने नीति कायािन्वयन गनि सम्बजन्धि पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनपुदिछ।  

62. दूध आयाि - सम्झौिाअनसुार नेपालका एक आपूििकबाट संस्थानले ७१ हजार ४८० र्कलोग्राम सोतलड 
नट फ्याटको धलुो प्राप्त गनि बािँकी रहिँदा रहिँदै सोतलड नट फ्याटको र्वशेष अभाव देखाई भारि पटनाका 
एक डेरी उद्योगमाफि ि िरल दूध खररद गने सम्झौिा सञ् चालक सतमतिबाट अनमुोदन भएको देजखन्छ। 
सम्झौिा बमोजजम नेपालका आपूििकले उपलब्ध गराउनपुने धलुो दूध उपलब्ध गराएर सोतलड नट 
फ्याटको आवश्यकिा पूरा नगरी सोही आवश्यकिाको लातग िरल दूध पटनाबाट खररद गदाि लागेको 
आयाि खचि रू.६७ लाख ८६ हजार नेपालका आपूििकबाट असलु गनुिपनेमा संस्थानले व्यहोरेको छ। 
साथै, संस्थानले साविजतनक खररद ऐन, २०६३ अनसुार बोलपरमाफि ि खररद गनुिपनेमा सो र्वपरीि सोझै 
खररद गरेको छ। संस्थानको नेपालमै सहकारीबाट िरल दूध खररद गदाि सोतलड नट फ्याटको प्रति 
र्कलोग्राम औसिमा रू.३१९।- मा खररद गरेकोमा भारिबाट प्रति र्कलोग्राम रू.३८१.०२ मा खररद 
गरी रू.१ करोड ८५ लाख ५१ हजार खचि लेखेको छ। सो आधारमा रू.३० लाख २० हजार थप 
व्ययभार पनि गएको छ। यसरी अन्य पक्षलाई फाइदा परु् याई संस्थानलाई अनावश्यक व्ययभार हनेुगरी 
खचि गरेको रू.९८ लाख ७ हजारको सम्बन्धमा सम्बजन्धि पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनपुदिछ।  

कालीमाटी फलफूल िथा िरकारी र्वकास सतमति 

कृर्ष उपजको बजार र्वकास िथा प्रवर्द्िन गदै समग्र कृर्ष क्षेरको स्िर उन्नतिमा टेवा परु् याउने उदे्दश्यले 
2043 सालमा कालीमाटी फलफूल िरकारी बजार र्वकास सतमतिको स्थापना भएको हो । यो वषि सतमतिले 
घरभाडा िथा अन्य आय रू.12 करोड 71 लाख 66 हजार प्राप्त गरेकोमा रू.7 करोड 15 लाख 32 हजार 
खचि गरी रू.5 करोड 56 लाख 34 हजार बचि रहेको छ । 
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63. स्टल/पसलको बहाल - कालीमाटी फलफूल िरकारी बजार र्वकास िथा सञ्चालन तनयमावली, 2060 
को तनयम १८ अनसुार सटर िथा स्टल बहालमा लगाउन सक्ने व्यवस्थाअनसुार यो वषि रू.8 करोड 
66 लाख बहाल आय प्राप्त भएको छ । यस सम्बन्धमा तनम्नानसुारको व्यहोरा देजखएको छः 

63.1 तनयमावलीमा व्यवस्था अनसुार प्रत्येक 5/5 वषिमा बहाल दरमा पनुरावलोकन गरी समय सापेक्ष 
बनाउनपुने व्यवस्था छ । सतमतिले कुल 621 सटर, कबल, टहरामध्ये बढी कारोबार हनेु मखु्य 
स्थानमा रहेका ४०७ सटर 15 वषिको लातग र अन्य सटर ५ वषिका लातग सम्झौिा गरी बहालमा 
ठदएको छ । सतमतिले 2073 पौष मसान्िभन्दा पर्हला सम्झौिा भएका शटरको दरमा वार्षिक ७ 
प्रतिशि र त्यसपतछ सम्झौिा भएका बहालमा वार्षिक 10 प्रतिशिले वरृ्र्द् गरे िापतन समसार्यक बजार 
मूल्यमा बहालदर अद्यावतधक गरेको पाइएन । तनयमावलीमा भएको व्यवस्थाअनसुार बहालदर 
पनुरावलोकन हनुपुदिछ । 

63.2 सतमतिको आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, 2073 को तनयम 29 -2_ मा कृर्ष उपज तबक्री र्विरणका 
लातग िोकेको स्थान वा पसलभन्दा बाहेक अन्य स्टल बोलपरको माध्यमिारा बहालमा लगाउनपुने व्यवस्था 
छ । सतमतिको स्वातमत्वमा रहेको कालीमाटी बजारमा 58 िथा बालाज ुबजारमा १४ समेि ७२ स्टल 
बहालमा नलगाई खाली रहेकोले सतमतिको आय घटेको छ । िी शटरहरू बहालमा लगाउनपुदिछ । 

63.3 सतमतिको स्टल/सटरमा व्यवसाय गनेमध्ये बहाल बझुाउन बािँकी 98 फमिलाई स्पष्टीकरण सोधेकोमा 
93 ले स्पर्ष्टकरणको जवाफ ठदएका, जवाफ ठदनेमध्ये ४१ फमिले सफाई पाएको र 24 को मदु्दा 
र्वचाराधीन छ । िी फमिबाट रू.21 लाख 29 हजार बहाल असलु गनि वािँकी देजखएको छ ।  

64. जग्गाको उपयोग - सतमतिको स्वातमत्वमा धाठदङ जजल्लाको नौबीसेमा राजमागिमा जोतडएको ४ रोपनी 
जग्गामा कम्पाउन्ड वाल िथा भवन टहरालगायिका संरचना तनमािण गने कायिक्रम स्वीकृि गरेकोमा 
संरचना तनमािणको कायि हनु नसकेको कारण जग्गा प्रयोगमा आउन सकेको देजखएन । उक्त जग्गाको 
संरक्षण गरी प्रयोगमा ल्याउनपदिछ। 

कपास र्वकास सतमति  
65. सञ्चालन नतिजा - कपास र्वकास सतमतिले यो वषि नेपाल सरकारको अनदुान रू.2 करोड १२ लाख 

८8 हजार िथा व्यावसार्यक आम्दानी रू.1 करोड 54 लाखमा 65 हजारसमेि 3 करोड 67 लाख 
52 हजार रू.2 करोड 94 लाख 66 हजार खचि गरी रू.७२ लाख ८6 हजार सञ्चालन नाफा 
देखाएको छ । सतमतिको 2076।77 सम्मको संजचि नोक्सान रू.५ करोड ७९ लाख १३ हजार 
रहेको छ । सतमतिको कपास उत्पादन िथा प्रशोधनका लातग स्थार्पि क्षमिाको िलुनामा न्यून क्षमिा 
उपयोग गरी बीउसर्हिको कपास प्रशोधनबाट रेशा कपास उत्पादन गरेको देजखन्छ । स्थापनाको 
उदे्दश्यअनरुूप कपास उत्पादन प्रसोधन र प्रवर्द्िन गरी र्वत्तीय रूपमा सतमति आत्मतनभिर हनुपुनेमा 
नोक्सानीमा रहेको छ । स्थार्पि क्षमिा उपयोग गरी आत्मतनभिर हनु व्यावसार्यक र्वकल्प पर्हचान 
गनुिपदिछ । नेपाल सरकारको अनदुानमा तनभिर रहने जस्थतिमा सधुार ल्याउनपुदिछ । 

66. जग्गा अतिक्रमण - सतमतिको स्वातमत्वमा बठदिया जजल्लामा रहेको अन्दाजी ११ हजार ५०० हेक्टर 
जतमन मध्ये कपास खेिीका लातग आवश्यक जग्गा ७ हजार ४१० हेक्टर कृर्ष र्वभागलाई वन 
मन्रालयले उपलब्ध गराउने ित्कालीन नेपाल सरकार मजन्रपररषदको तनणिय भएको देजखन्छ । उक्त 



कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास मन्रालय 

 221 महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७8 

जग्गामध्ये कररब ५५० हेक्टर जग्गामा  २०६० सालदेजख सकुुम्बासी िथा मकु्त कमैयासमेि कररब 
१ हजार ५०० घर पररवारले जग्गा अतिक्रमण गरी सतमतिको घर गोदामहरू िोडफोड र आगजनी 
गरेकोले उक्त अवतधदेजख सतमतिले भोगचलन गनि नसकेको सम्बन्धमा र्वगि वषिको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकोमा जस्थति यथावि छ । उक्त जग्गाको अतिक्रमण हटाई सतमतिले तनयन्रण 
गनि लगाउनपुदिछ ।  

अनगुमन िथा बेरूज ू

• 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, 
लाभग्राहीलाई अनपुातिक रूपमा बढी अनदुान ठदएको, केही सम्पन्न उपआयोजनाहरू सञ्चालनमा नरहेका 
लगायिका व्यहोरा औलँ्याएकोमा यो वषि पतन सोमा सधुार भएको नदेजखिँदा त्यस्िा व्यहोरा पनुरावजृत्त नहनेु 
गरी कायिसम्पादन गनुिपदिछ । 

• बेरूजू जस्थति - यो वषि मन्रालय र मािहिसमेिका तनकायको लेखापरीक्षणबाट देजखएको बेरूजूको जस्थति 
देहायअनसुार छ: 

➢ सरकारी कायािलयिफि  15२ तनकायमा रू.२ अबि 66 करोड 89 लाख १3 हजार बेरूजू देजखएकोमा 
प्रारजम्भक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ रू.१ करोड ३१ लाख ९८ हजार फस्यौट गरेकोले रू.२ अबि 
६5 करोड 57 लाख १५ हजार बािँकी रहेको छ । सोमध्ये रू ७ करोड ८3 लाख 3 हजार म्याद 
नाघेको पेस्की रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनसूुची 15 मा छ ।  

➢ संगठठि संस्था, सतमति र अन्य संस्थािफि  ६5 तनकायमा रू.२ करोड ८1 लाख 4 हजार बेरूजू 
देजखएकोमा प्रारजम्भक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ रू.१५ लाख ५५ हजार फस्यौट गरेकोले रू २ 
करोड ६५ लाख ४९ हजार बािँकी रहेको छ । यस सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची 16 मा छ ।  
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खानेपानी मन्रालय 

नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोजजम मन्रालयको कायिक्षरेमा खानेपानी, 
सरसफाइ र ढल तनकाससम्बन्धी नीति, योजना िथा कायिक्रमको िजजिमा, कायािन्वयन, अनजगमन र मूल्याङ्कन गने 
िथा त्यस सम्बन्धी अन्िरािर्िय वा क्षेरीय संघ संस्थासँग सम्पकि  गरी स्वच्छ खानेपानी िथा सरसफाइ सेवा 
उपलब्ध गराउने लगायिका कायि रहेका छन ्। मन्रालय र मािहिका सरकारी कायािलय िथा संगठठि 
संस्थासमेि २७ तनकायबाट कायिसम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।  

1. सरकारी कायािलय –  मन्रालय र मािहिसमेि २3 सरकारी कायािलयको तनम्नानजसार रू.12 अबि 78 
करोड 57 लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ: 

(रू. लाखमा) 
र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य कारोवार जम्मा 

11,95,41 4,71 77,81 64 12,78,57 

2. संगठठि संस्था र सतमति -  यो वषि ४ संगठठि संस्था र सतमतिको रू.५१ अबि ५५ करोड २३ लाखको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । 

3. वार्षिक कायिक्रम र प्रगति - रार्िय योजना आयोगबाट स्वीकृि कायिक्रमअनजसार यो वषि सम्पाठदि 21 
आयोजनाको कायिमध्ये शहरी खानेपानी व्यवस्थापन सजधार र ढल प्रशोधन केन्रको प्रगति ४० प्रतिशिभन्दा 
न्यून एवम ्जलवायज अनजकूतलि खानेपानी आयोजना, खानेपानी गजणस्िर सजधार आयोजनालगायिको प्रगति ५० 
प्रतिशिभन्दा कम भएको छ ।  

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी सजन्दरीजलमा पथान्िरण गरेपतन दजघिटनाका कारण सजरुङको 
अजन्िम परीक्षण गनि बाँकी रहेको, आयोजना कायािन्वयन तनदेशनालयले ८ अन्िरािर्िय ठेक्काको कायि परीक्षण 
नगरी म्याद थप गरेको, हनजमन्िे र मनहरा खोलामा धार पररवििनले एलाइमेन्ट र ढल व्यवस्थापनको कायि 
पूरा गनि नसकेको, 20 रुग्ण आयोजनामध्ये हनािमाडी खानेपानी आयोजना मकवानपजर र र्वदजर खानेपानी 
आयोजना, नजवाकोटको यो वषि पतन न्यून प्रगति भएको, 2069।70 भन्दा अगातड शजरु भएका 62 आयोजना 
यो वषि पतन पूरा नभएका र पजनतनिमािणिफि का 67 आयोजना अद्यार्प अधजरो रहेका छन ्।  

खानेपानी िथा सोसँग सम्बजन्धि सरोकारवालाको कायि सम्पादन अवस्थाबारे एकीकृि िथ्याङ्क सङ्कलन 
गने सफ्टवेयर ियार भएपतन स्थानीय िहसम्म सञ्चालन गने संयन्र बनाउन सकेको छैन । सातबकमा संघीय 
सरकारअन्िगिि सञ्चातलि 553 आयोजनामध्ये कामको आधारमा तसजजिि दार्यत्व रू.33 करोड यो वषि पजन: 
प्रदेश सरकारअन्िगििका तडतभजन खानेपानी कायािलयलाई खचि गने अजतियारी पठाएको छ । रुग्ण 
आयोजनाको म्याद थप, बजेट व्यवस्थापन, कायिक्षेरको स्पष्टिा र मापदण्ड बनाई अधजरा आयोजनाको कायि 
पूरा गनजिपदिछ ।  

4. बजेट वक्तव्य कायािन्वयन - बजेट वक्तव्य 2076।77 मा आधारभिू खानेपानी िथा सरसफाइ सजर्वधा 
प्राप्त गने नागररकको मौतलक हक कायािन्वयन गनि केही वषितभरै आधारभिू खानेपानी सेवाको पहजँच 
पजर् याउने गरी नयाँ खानेपानी आयोजना शजरु गने, अधजरा आयोजना सम्पन्न गरी ९२ प्रतिशि जनिालाई 
आधारभिू खानेपानी सेवा पजर् याउने उल्लेख भएकोमा ९१ प्रतिशिलाई सेवा पजगेको, मेलम्ची खानेपानी 
आयोजना सम्पन्न गरी दोस्रो चरणका लातग प्रवेशमागि र र्वस्ििृ सम्भाव्यिा अध्ययन सम्पन्न गने उल्लेख 
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भएकोमा सो अनजसार प्रगति नभएको, िराई मधेशका २० जजल्लाका खानेपानीमा र्वद्यमान आसेतनक 
समस्यालाई ठदगो रूपमा समाधान गने उल्लेख भएकोमा सो सम्बन्धी कायियोजना नबनेको, खानेपानी 
र्विरण प्रणाली िथा ढल व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन खानेपानी संस्थान, काठमाडौं उपत्यका 
खानेपानी व्यवस्थापन बोडि र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन तलतमटेडको संस्थागि पजनसंरचना 
गररने उल्लेख भएकोमा कज नै प्रगति नभएको र स्थानीय िहको अग्रसरिामा पूणि सरसफाइ कायिक्रमलाई 
रार्िय अतभयानको रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख भएकोमा सो अतभयानको थालनी गरेको पाइएन। 
बजेट वक्तव्यमा उजल्लजखि कायिक्रम कायािन्वयनको लातग नतिजा सूचकसर्हिको कायियोजना िजजिमा 
गने, कायियोजना अनजरूप कायि र्ववरण ियार गरी लागू गने र सो अनजसारको कायि सम्पादन मूल्याङ्कन 
गनेिफि  जजम्मेवार पदातधकारीहरूले ध्यान ठदनजपदिछ ।  

5. ठदगो र्वकास लक्ष्य -  ठदगो र्वकास लक्ष्यले सन ्२०३० सम्म सबैका लातग सरसफाइ िथा स्वच्छ 
खानेपानीको उपलब्धिा र ठदगो व्यवस्थापनको प्रत्याभतूि गने लक्ष्य तनधािरण गरेको छ । उक्त 
लक्ष्यअनजसार शिप्रतिशि जनिालाई आधारभिूस्िरको सरसफाइ र खानेपानी सजर्वधा उपलब्ध गराउने 
लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ९१ प्रतिशि जनसंतयामा सजर्वधा पजगेको, उच्च िथा मध्यमस्िरको खानेपानी 
सजर्वधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य ९० प्रतिशि रहेकोमा २३ प्रतिशि पजगेको छ । प्रशोधनसर्हिको ढल 
प्रणाली ५० प्रतिशि जनसंतयामा पजर् याउने लक्ष्य रहेकोमा २.१ प्रतिशि मार प्रगति भएको छ । 
उजल्लजखि जस्थतिले ९ प्रतिशि जनिालाई आधारभिू खानेपानीको सजर्वधा र ९७.९ प्रतिशि जनिालाई 
प्रशोतधि ढलको सेवा उपलब्ध हजन सकेको छैन । शहरी क्षेरको ढल व्यवस्थापन खजचिलो र र्वतभन्न 
तनकायसँग समन्वयात्मक रूपमा काम गनजिपने अवस्था रहेको भएपतन २०७६।७७ मा शहरी 
व्यवस्थापन सजधार िथा ढल प्रशोधन केन्रको प्रगति ४० प्रतिशिभन्दा न्यून रहेकोले कायि योजना 
बनाएर काम गनजिपदिछ। 

6. संगठन संरचना – मजलजक संघीय संरचनामा रुपान्िरण भएपतछ सो कायिका लातग मन्रालयले 284 पजल 
दरबन्दी स्वीकृि गरी संघीय खानेपानी आयोजनाबाट कायि सम्पादन गदै आएको छ । संघीय सरकारले 
सञ्चालन गने आयोजना सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड िजजिमा भएको छैन । स-साना खानेपानी आयोजना 
स्थानीय िहबाट तनमािण भएको, प्रदेश सरकार मािहि खानेपानी तडतभजन िथा सब तडतभजन स्थापना 
गरी यो कायि हजँदै आएको अवस्थामा संघीय सरकार मािहि पतन र्वतभन्न कायािलय सञ्चालन गरी समान 
थ्रशे होल्डका खानेपानी आयोजना सञ्चालन भै रहेका छन ्। दश लाख रुपैयाँभन्दा न्यून बजेट भएका 
स-साना आयोजनासमेि संघीय सरकारले सञ्चालन गरेको र हालको संगठन संरचनाबाट एक कायािलयको 
कायिक्षरे ५ जजल्लासम्म रहेको छ । रार्िय महत्व एवं प्राथतमकिा प्राप्त आयोजनाबाहेक स-साना 
आयोजना सञ्चालन गदाि पतन मौजजदा जनशजक्तबाट आयोजना सञ्चालन र तनमािण सजपरतभजनमा प्रभावकाररिा 
आएको छैन । कायिक्षेर र दरबन्दी यर्कन गरी दरबन्दी व्यवस्थापनसमेि हजन सकेको छैन। संघीय 
सरकारबाट सम्पादन गने खानेपानी िथा ढल व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृि गरी सोहीअनजसार 
संगठन संरचना र दरबन्दी व्यवस्थापन गरेर कायिमा प्रभावकाररिा ल्याउनजपदिछ । 

7. रार्िय गौरवका आयोजना - मन्रालयअन्िगिि सञ्चातलि रार्िय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति 
अवस्था र्वश्लषेण गदाि 2055।56 मा शजरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागि अनजमान 
रू.35 अबि ५४ करोड रहेकोमा 2076।77 सम्म रू.29 अबि ४८ करोड खचि भएको छ । 
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आयोजनाको भौतिक प्रगति 83.31 प्रतिशि भएकोमा 2077।78 मा सजरुङ िथा प्रशोधन केन्रको 
कायि सम्पन्न भई काठमाडौं उपत्यकामा पानी पथान्िरण भइसकेको भए िापतन सम्भार्वि दजघिटनाका 
कारण हाल पानी सञ्चालन गने कायि स्थतगि गररएको छ । उक्त आयोजनाको दोस्रो चरण (लाके र 
याङग्री) को लातग र्वस्ििृ आयोजना प्रतिवेदन ियार गरेको छैन । यो वषि रू.7 करोड ३३ लाख खचि 
गरी वार्षिक भौतिक प्रगति 17.22 प्रतिशि देजखएको र आयोजना-2 को प्रवेशमागि तनमािण कायिमार 
शजरु गरेको अवस्था छ । 

आयोजना कायािन्वयन तनदेशनालयमाफि ि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको र्विरण प्रणाली 
तनमािण 37.65 र्कलोतमटर, पाइप सञ्जाल आठदको टेजस्टङ्ग एण्ड कतमसतनङ कायि 866.6 र्कलोतमटर, 
सजपरभाइजरी कन्रोल एण्ड डाटा एजववजजसन प्रणालीको तडजाइन िथा जडान कायि 79 प्रतिशि, कपन 
मण्डीखाटार र बौद्ध जोरपाटी खण्डको र्विरण पाइप सञ्जाल सजधार कायि 145.60 र्कलोतमटर र 
सल्लाघारी धोबी घाट िथा कोड्कज  ढल प्रशोधन केन्र तडजाइन िथा तनमािण कायि 75.40 प्रतिशि 
बाँकी रहेको छ । बाँकी कायि समयमै सम्पन्न गरी कठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी र्विरण कायि व्यवजस्थि 
िथा सहज बनाउनज पदिछ । 

खानपेानी िथा ढल व्यवस्थापन र्वभाग 

नेपालतभर खानेपानी िथा ढल व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवा सञ्चालनको व्यवस्था गनि 2029 सालमा 
खानेपानी िथा ढल व्यवस्थापन र्वभागको स्थापना भएको हो । काठमाडौं उपत्यकालगायि देशका सबै शहरी 
िथा ग्रामीण बस्िीसम्म खानेपानी िथा व्यवस्थापनको कायि यो र्वभागबाट हजने गरेको छ । र्वभागले 15 संघीय 
खानेपानी िथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको िालजक तनकायको रूपमा काम गदै आएको छ ।  

8. प्रगति - वार्षिक कायिक्रममा चौमातसक रूपमा सञ्चालन गररने कायिक्रमहरूको लागि, पररमाण र भारसमेि 
खजलाई स्वीकृि गने र िोर्कएका कायिक्रमहरू समयमै सम्पन्न गनजिपदिछ । र्वभागबाट प्राप्त प्रतिवेदन 
अनजसार यो वषि र्वभाग र मािहिका आयोजनाबाट र्वतभन्न कायिक्रम सञ्चालन गरेकोमा शहरी खानेपानी 
िथा सरसफाइ (क्षेरगि) आयोजनाको ६६ प्रतिशि, रार्िय सूचना व्यवस्थापन िथा अनजगमन आयोजनाको 
५० प्रतिशि, खानेपानी गजणस्िर सजधार कायिक्रमको ६४ प्रतिशि र ढल तनमािण िथा प्रशोधन कायिक्रमको 
४० प्रतिशि प्रगति भई समग्रमा ६४.२६ प्रतिशि प्रगति भएको देजखन्छ ।  

9. खानेपानीको गजणस्िर - खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने तनकाय िथा संस्थाहरूले र्विरण गने खानेपानीको 
मापदण्ड तनधािरणको लातग नेपाल सरकारले रार्िय खानेपानी गजणस्िर मापदण्ड र तनदेजशका, २०६२ िजजिमा 
गरेको छ । यो वषि र्वभागले खानेपानी गजणस्िर कायिक्रममा रू.१ करोड ८९ लाख ५४ 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 गरेर खानेपानी र्विरण गराउनजपदिछ । 

10. परामशिदािा मातथको तनभिरिा - साविजतनक खररद ऐन, 2063 को दफा २९ मा र्वभागीय जनशजक्तबाट 
सम्पादन हजन नसवने कायिमा मार परामशिदािा तनयजजक्त गरी परामशि सेवा खररद गनि सर्कने उल्लेख 
छ। र्वभाग र मािहिका तनकायमा तनयतमि कामको अतिररक्त तनमािण कायिको तडजाइन, सजपररभजनसमेि 
परामशि सेवाबाट हजने गरेको छ । यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा देहायबमोजजम छन:्  
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10.1 शहरी खानेपानी िथा सरसफाइ आयोजनाले उपभोक्ता सतमतिको लातग आवश्यक ऋणको र्हसाब एवं 
ऋण च जक्ता गने कायिमा सहजीकरण गनि रू.५ लाख ५५ हजारसम्मका दरले पाररश्रतमक ठदनेगरी ५ 
परामशिदािासँग रू.4 करोड 7४ लाख 54 हजारको सम्झौिा गरेको छ । आयोजना व्यवस्थापन 
कायािलयले तनयजक्त गरेका परामशिदािाहरूले पतन आयोजनाको सजपररवेक्षण िथा उपभोक्ता सतमतिलाई 
सशक्तीकरण गने काम गदै आएकोमा पजन: र्वभागमा छज टै्ट संस्थागि सहयोग र सेवाको लातग ५ 
परामशिदािासँग रू.2 करोड ६6 लाख ६७ हजारको सम्झौिा गरेको छ । जलवायज अनजकूतलि वहृि 
खानेपानी आयोजनाले प्रार्वतधकसमेि ४९ जना कमिचारी कायिरि रहेको अवस्थामा पतन ३६ मर्हनाको 
लातग व्यवस्थापन परामशिदािाको लातग रू.२ करोड ४३ लाख ७४ हजारको सम्झौिा गरेको छ । 
त्यसैगरी खानेपानी िथा सरसफाइ सहलगानी आयोजनाले आयोजना छनौट,  डीपीआरको 
चेकजाँचलगायिका कामको लातग सहयोग पजर् याउन 36 मर्हनाको लातग व्यवस्थापन परामशिदािासँग 
रू.2 करोड 25 लाख 62 हजारको सम्झौिा गरेको छ । आयोजना व्यवस्थापन कायािलयले कज नै 
खानेपानी आयोजना सञ्चालन नगने र खानेपानी आयोजनाहरूको डीपीआर ियार गनि तनयजक्त भएको 
परामशिदािाले पेस गरेको प्रतिवेदन स्वीकृि गने, कायािन्वयन र अनजगमन गने जस्िा कायि कायािलयले 
गनिसवने व्यवस्था भए िापतन परामशिदािा तनयजक्त गरेको छ ।  

10.2 सम्भाव्यिा अध्ययन, तडजाइन, गजरुयोजना ियार गने कायिको लातग संघीय खानेपानी िथा ढल व्यवस्थापन 
आयोजना, कैलालीले सोझै वािािबाट रू.१६ लाख र मौजजदा सूचीबाट प्रस्िाव माग गरी रू.९७ लाख 
२७ हजारसमेि परामशि सेवामा रू.१ करोड 13 लाख २7 हजार खचि गरेको छ। त्यसैगरी संघीय 
खानेपानी िथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, मोरङले मौजजदा सूचीबाट रू.१ करोड ३३ लाख ५५ हजारको 
परामशि सेवा खररद गरेको छ । समान प्रकृतिको कायिको तमल्दो प्याकेज बनाई बोलपरमाफि ि खररद 
कायि नगरेको र अतिररक्त जनशजक्तको उपयजक्त व्यवस्थापन नगरी परामशिदािामातथको तनभिरिा बढाउनज 
उजचि देजखएन ।  

कायि सम्पादनका लातग जर्टल संरचनाको तडजाइन, र्वभागीय जनशजक्तमा प्राप्त नभएको 
र्वजशष्टीकृि क्षमिा, अनजभव एवं कायि कौशलिाका लातग परामशि सेवा तलई बाँकी कायिमा र्वभागीय 
जनशजक्त पररचालन गने नीति र्वभागले तलन सकेको छैन । परामशिदािामातथको पर तनभिरिाले र्वभागीय 
दक्ष जनशजक्त र उच्च मनोबल भएका प्रार्वतधक र्वज्ञहरूको क्षमिा पूणि रूपमा पररचालन भई तनतमिि 
संरचनामा अपनत्व नहजने िथा कायि अनजभवको क्षयीकरण हजने अवस्थासमेि देजखएको छ। र्वभागीय 
जनशजक्तबाट सम्पादन गनि नसर्कने जर्टल प्रकृतिको कायिमा मार परामशि सेवा तलई तनयतमि कायिमा 
परामशिदािामातथको तनभिरिा घटाउनजपदिछ ।  

11. परामशि सेवाको नम्सि - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२ मा परामशि सेवाको लागि 
अनजमान सम्बजन्धि मन्रालयले ियार गरेको नम्सिअनजसार गनजिपने व्यवस्था छ । संघीय खानेपानी िथा 
ढल व्यवस्थापन आयोजना सजखेिले सभे, तडजाईन र डीपीआर ियार गनि यो वषि परामशिदािालाई रू.१ 
करोड ४८ लाख  १२ हजार भ जक्तानी गरेको छ । सोसाइटी अफ आर्कि टेवचरल इजन्जतनयररङले उपलब्ध 
गराएको दररेटअनजसार लागि अनजमान ियार गरी आयोजनाले भ जक्तानी गरेको खचि तनयमसम्मि देजखएन। 
मन्रालयको स्वीकृि नम्सिको आधारमा लागि अनजमान ियार गरी भ जक्तानीको व्यवस्था गनजिपदिछ ।   
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12. पाइप खचि -  नेपाल सरकार(सजचवस्िर) को 2०६२।११।८ को तनणियमा पाइप खररद गदाि र्वगिको 
मौज्दािको तयाल गरी 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 मकवानपजर, जचिवन, धनजषा र रामेछापले रू.8 करोड 84 लाख 3 हजार 
मूल्यका र्वतभन्न साइजका 4 लाख 9 हजार 719 तमटर एच.डी.पी.ई. पाइप जजन्सी खािाबाट खचि 
देखाए िापतन योजनाको नापी र्किाबमा प्रर्वर्ष्ट नगरेकोले पाइप खचि पजर्ष्ट हजने जस्थति छैन। पाइप 
उपयोगको पजर्ष्ट हजनजपदिछ। 

13. पाइप िथा र्फर्टङ्स खररद - खानेपानी िथा ढल व्यवस्थापन र्वभागको २०६३।१।३ को पररपरमा 
पाइप िथा र्फर्टङ्स/औजारको मौज्दाि तयाल गरी सोको उपयोग गने र अत्यावश्यक भएमा मार खररद 
गनजिपने व्यहोरा उल्लेख छ । खानेपानी आयोजनाहरूको कज ल पाइप िथा र्फर्टङ्स प्रतिस्पधाित्मक र्वतधको 
साथै स्वीकृि वार्षिक कायिक्रम र मौज्दािसमेिलाई तयाल गरी खररद गनजिपनेमा टजक्रा टजक्रा पारी खररद 
गरेको छ। संघीय खानेपानी िथा ढल व्यवस्थापन आयोजना इलाम, रामेछाप, रूपन्देही र कैलालीले 
रू.5 करोड 41 लाख 19 हजारको पाइप र इलाम र रामेछापले रू.६५ लाख ५७ हजारको र्फर्टङ्स 
मौज्दािमा रहने गरी खररद गरेको छ । आतथिक वषिको अन्िमा पाइप िथा र्फर्टङ्स एवं मौज्दािमा 
रहने गरी खररद गने कायिमा तनयन्रण गनजिपदिछ । 

14. पाइप क्षति - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली,  २०६४ को तनयम 51 मा  लगि खडा गरी राजखएको 
सरकारी जजन्सी मालसमान हातन नोवसानी नहजने गरी संरक्षण गने उत्तरदार्यत्व सम्बजन्धि कायािलय 
प्रमजखको हजने व्यवस्था छ। संघीय खानेपानी िथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, रूपन्देहीले खररद गरी 
कायािलय पररसरमा राखेको एच.डी.पी.ई  . पाइप आगलागी हजँदा रू.60 लाख 82 हजारको क्षति भएको 
इलाका प्रहरी कायािलय बजटवलको मजच जल्काबाट देजखए िापतन आयोजनाको अतभलेखअनजसार आगलागीबाट 
रू.७३ लाख ४६ हजारको पाइप क्षति भएको उल्लेख गरेको छ । एक बीमा कम्पनीसँग पाइप 
क्षतिको बीमा दाबी गरेकोमा उक्त दाबी प्राप्त भएको छैन । यस सम्बन्धमा छानतबन गरी दोषी उपर 
कारबाही र उक्त बीमा दाबी गरी क्षतिको भरण गनजिपदिछ ।  

15. लगानी प्रतिफल - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७ मा उपभोक्ता सतमति वा 
लाभग्राही समजदायबाट रू.१ करोड रुपैयाँसम्म लागि अनजमान भएका तनमािण कायि गराउन पाउने 
व्यवस्थाबमोजजम संघीय खानेपानी िथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, रूपन्देहीबाट हापजर खानेपानी उपभोक्ता 
िथा सरसफाइ सतमति, दाङसँग आयोजनाले रू.३७ लाख ९६ हजार र उपभोक्ता सतमतिले रू.३४ लाख 
६७ हजार व्यहोने गरी सम्झौिा भएको तथयो । उक्त खानेपानी आयोजनाको बोररङ कायिबापि रू.११ 
लाख ४७ हजार भ जक्तानी ठदएकोमा पानी पयािप्त नभई अको सम्झौिा गरी अन्य स्थानमा बोररङ गरेको 
छ । बोररङ गदाि पानी नआएकोले सरकारी लगानी खेर गएको छ । आयोजनाको पयािप्त प्रार्वतधक 
अनजसन्धान, र्वश्लषेण र भौगोतलक अवस्थाको यर्कन गरी कायि गराउनजपदिछ ।  

16. सोझै खररद - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को  तनयम ३१ मा साविजतनक तनकायले बीस 
लाख रुपैयाँभन्दा बढीको मालसामान, सेवा वा कज नै तनमािण कायि गराउँदा बोलपरको माध्यमबाट खररद 
गनजिपने व्यवस्था छ । यो वषि र्वभागले मालसामान¸ परामशि सेवा¸ गजणस्िर जाँचको र्कट लगायिमा 
रू.79 लाख 41 हजार, संघीय खानेपानी िथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, रूपन्देहीले रू.१ करोड 
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35 लाख ५3 हजार, मोरङले रू.४१ लाख ४८ हजार, जचिवनले रू.91 लाख ४९ हजार र रामेछापले 
रू.२४ लाख ४३ हजारको सोझै खररद गरेका छन ्। एउटै प्रकृतिका मालसामान िथा तनमािण कायि 
पटक पटक सोझै खररद गने कायि तनयमसम्मि देजखएन । खररद कायिमा प्रचतलि तनयमको पालना 
गनजिपदिछ । 

17. ठेक्का बन्दोबस्ि - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम २०(३) मा वार्षिक बजेट कायिक्रम 
र कायािन्वयन िातलका बनाउँदा लागि अनजमान बनाउने, बोलपर आह्वान गरी ठेक्कापट्टा स्वीकृि गने 
कायि प्रथम चौमातसक अवतधमा गरी सवनजपने व्यवस्था रहेको छ । जचिवन, मकवानपजर, रूपन्देही 
लगािय ७ संघीय खानेपानी िथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले िेस्रो चौमातसकमा रू.79 करोड 28 
लाखको ७६ ठेक्का बन्दोबस्ि गरेको पाइयो । पर्हलो चौमातसकतभर ठेक्का व्यवस्थापन हजन नसकेको 
कारण आतथिक वषितभर कायि सम्पन्न हजन सकेको देजखएन । समयमै ठेक्का बन्दोबस्ि गनजिपदिछ । 

18. आयोजना सञ्चालन – र्हमाली जजल्लामा १ हजार, पहाडी जजल्लामा ५ हजार र िराईमा 10 हजार 
जनसंतयाको लातग सञ्चालन हजने खानेपानी आयोजना संघीय खानेपानी िथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले  
सञ्चालन गनजि पने व्यवस्था छ । र्वभागबाट रू.५ लाखसम्मका ९ योजना स्वीकृि गरी बजेट खचि गने 
अजतियारी संघीय खानेपानी िथा ढल व्यवस्थापन आयोजना इलाममा पठाएको देजखयो । प्रदेश 
सरकारबाट सञ्चालन गनजिपने योजनाको बजेट खचि गने अजतियारी र्वभागबाट पठाउँदा िोर्कएको 
कायिर्वतधको पालना भएको देजखएन । आयोजना कायािलयले योजना मागसमेि नगरेको अवस्थामा 
कायिक्रम बजेट पठाउने कायिमा तनयन्रणसमेि हजनजपदिछ । 

19. जर्टल संरचना तनमािण - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९7 मा उपभोक्ता सतमतिले 
हेभी मेतसनहरू र औजार उपकरण प्रयोग हजने कायि गनि नहजने व्यवस्था रहेको छ । मेजशनरी औजार 
प्रयोग गरी जर्टल प्रकृतिको काम उपभोक्ता सतमतिबाट गराई संघीय खानेपानी िथा ढल व्यवस्थापन 
आयोजना इलाम र कास्कीले रू.५ करोड १४ लाख ४१ हजार र मोरङले तडप बोररङ तनमािण र पानी 
प्रशोधन केन्र तनमािण कायिको लातग रू.१८ करोड ८ लाख २३ हजार सम्झौिा गरी यो वषि रू.७ 
करोड ४3 लाख 26 हजार खचि लेखेको छ । र्रटमेन्ट प्लाण्ट, फेरोतसमेण्ट ट्ांकी, कलेवसन च्याम्बर, 
तडप बोररङ जस्िा दक्षिा नपजग्ने जर्टल प्रार्वतधक पक्ष समावेश भएका संरचना तनमािणको कायिमा 
उपभोक्ता सतमतिसँग सम्झौिा गरेर काम गराउने जस्थति तनयन्रण हजनजपदिछ ।   

20. खचि व्यहोने स्रोि - सहलगानी खानेपानी िथा सरसफाइ आयोजना कायािन्वयन तनदेजशका, २०७२ को 
5.1 मा तनमािण कायिमा उपभोक्ता संस्थाले कम्िीमा कज ल लागिको 30 प्रतिशि र नेपाल सरकारले 
७० प्रतिशि लगानी गने व्यवस्था छ । संघीय खानेपानी िथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, मकवानपजरले 
सहलगानीका ५ आयोजनाहरूमा तनमािण कायिको भ जक्तानी गदाि 87.5 प्रतिशि आयोजनाले र १२.५ 
प्रतिशि उपभोक्ता संस्थाले व्यहोरेको छ । त्यस्िै, संघीय खानेपानी िथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, 
खोटाङले ओखलढजङ्गा सहलगानी खानेपानी िथा सरसफाइ आयोजना सञ्चालन गनि स्वीकृि लागि अनजमान 
रू.१२ करोड ३५ लाख ४४ हजारको ३० प्रतिशिले हजने रू.३ करोड ७० लाख ६३ हजार उपभोक्ताले 
व्यहोनेमध्ये शजरुमा ५ प्रतिशि रू.६१ लाख ७७ हजार जम्मा गरेको छ । बोलपर सम्झौिा पिाि 
५ प्रतिशि नगद योगदान गनजिपने र बाकँी २० प्रतिशिले हजने रू.२ करोड ४७ लाख ९ हजार श्रमदान 
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गनजिपनेमा शजरुको ५ प्रतिशिबाहेक बाँकी नगद जम्मा र श्रमदान गरेको छैन । उपभोक्ता सतमतिले 
व्यहोने योगदानको र्हसाब अद्यावतधक गरी आयोजना सम्पन्न गनजि पदिछ । 

21. बढी भ जक्तानी - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२३ मा सम्पन्न भएको कामको 
प्रार्वतधकले नापजाँच गरी नापी र्किाबमा उजल्लजखि कायि सम्पादनको आधारमा भ जक्तानी गनजिपने व्यवस्था 
छ । संघीय खानेपानी िथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, धनजषाले हररवन सहलागानी खानेपानी िथा 
सरसफाइ आयोजनाको तनमािण व्यवसायीलाई िेस्रो आई.पी.सी.सम्मको प्रोतभजनल सम रू.90 लाख 23 
हजारसमेि रू.१ करोड 56 लाख 44 हजार भ जक्तानी गनजिपनेमा प्रोतभजनल सममा १३ प्रतिशि मूल्य 
अतभवरृ्द्ध कर थप गरी रू.१ करोड 67 लाख 83 हजार भ जक्तानी गरेकोले बढी भ जक्तानी हजन गएको 
रू.११ लाख ३९ हजार असजल गनजिपदिछ ।   

22. भ जक्तानीमा कर - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९(३ क) अनजसार उपभोक्ता सतमतिलाई गररने ५० 
लाख रूपैयाँभन्दा बढीको भ जक्तानी रकममा एक दशमलव पाँच प्रतिशिका दरले आयकर कट्टी गनजिपने 
व्यवस्था छ । संघीय खानेपानी िथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कास्कीले 35 उपभोक्ता सतमतिलाई 
रू.21 करोड ८ लाख ६७ हजार भ जक्तानी गदाि अतग्रम आयकर रू.३१ लाख ६३ हजार कट्टा नगरेकोले 
असजल गनजिपदिछ ।   

23. अधजरा आयोजना -  सम्पन्न गनि लाग्ने लागि, स्रोि िथा अवतध सजतनजिि गरी आयोजना सञ्चालन गने र 
िोर्कएको लक्ष्यअनजरूप प्रगति हातसल हजनज पदिछ । सञ्चातलि आयोजनाहरूको लागि, काम सम्पन्न गने 
अवतध र वार्षिक बजेटबीचमा समाञ्जस्यिा नरहेका कारण कतिपय आयोजनामा लक्ष्यअनजरूप प्रगति भएको 
छैन । आतथिक वषि २०७६।७७ सम्म सम्पन्न हजनजपने आयोजनाको प्रगति जस्थति र्वश्लषेणबाट र्वगि 2० 
वषिदेजख तनमािण प्रारम्भ भएका आयोजनाहरू हालसम्म सम्पन्न भएका छैनन ्। िोर्कएको समयमा आयोजना 
सम्पन्न गरी खानेपानी जस्िो आधारभिू सेवाको सजतनजिििा गररनज पदिछ । 

क्र.सं.   आयोजनाको नाम 
संघीय खानपेानी 

आयोजना 
योजना शजरु भएको 

आतथिक वषि 
लागि अनजमान 

(रू.हजारमा) 
भौतिक प्रगति 

(प्रतिशि) 
१ बजतििबाङ खानेपानी आयोजना कास्की 2055।56 ५५६६६ ५३.१६३ 

२ र्ढकज रपोखरी सराङ्गकोट खानेपानी आयोजना. कास्की 2055।56 ८९५८४ ९०.४० 

३ तभरकोट खानेपानी आयोजना रामेछाप 2065।66 २९८२५ 70.83 
४ जजरी जखम्िी खानेपानी योजना रामेछाप 2064।65 २९००६ 58.22 
५ गैरी खानेपानी आयोजना  इलाम  2066।67 42277 76.90 
६ माइपोखरी खानेपानी आयोजना  इलाम  2067।68 625360 24.80 

िेस्रो साना शहरी खानेपानी िथा सरसफाइ आयोजना 
24. मूल्य समायोजन - साविजतनक खररद ऐन, 2063 को दफा 55 र एतसयाली र्वकास बैङ्कको खररद 

गाइडलाइनमा १८ मर्हनाभन्दा बढी म्याद भएका खररद सम्झौिामा मूल्य समायोजन गनि सवने व्यवस्था 
छ । यस सम्बन्धी व्यहोरा तनम्नानजसार छन:्  

24.1 आयोजना व्यवस्थापन कायािलय, काठमाडौंले र्वदजर खानेपानी िथा सरसफाइ आयोजनाको मूल्य समायोजन 
शजरु सम्झौिाअनजसारको काम सम्पन्न गनजिपने तमतिसम्मको मूल्यसूचीका आधारमा ठदनजपनेमा म्याद 
थपपतछको मूल्यसूचीले भ जक्तानी ठदँदा रू.२८ लाख ५० हजार बढी भ जक्तानी भएको रकम असजल गनजिपदिछ। 
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सोही आयोजनाको तनमािण व्यवसायीलाई मोतबलाइजेशन पेश्की सजर्वधा ठदइसकेपतछ सो रकम 
कट्टा गरी मूल्य समायोजन भ जक्तानी गनजिपनेमा कट्टा नगरी भ जक्तानी ठदँदा रू.२० लाख ७५ हजार र 
क्षेरीय आयोजना व्यवस्थापन कायािलय, बाँकेले रू.21 लाख 93 हजारसमेि रू.42 लाख 68 हजार 
कट्टा नगरी भ जक्तानी गदाि थप व्ययभार परेको छ । 

24.2 आतथिक दार्यत्व नबढ्ने गरी खररद सम्झौिाको म्याद थप गरेकोमा क्षेरीय आयोजना व्यवस्थापन 
कायािलय, सजनसरीले मूल्य समायोजन सूचक र्िज नगरी सखजवा महेन्रनगर शहरी खानेपानी िथा 
सरसफाइ आयोजनामा रू.20 लाख 34 हजार र रामनगर तमचैया तसराहा शहरी खानेपानी िथा 
सरसफाइ आयोजनामा रू.64 लाख 23 हजार बढी भ जक्तानी गरेको रकम असजल गनजिपदिछ । 

25. पाररश्रतमक - एतसयाली र्वकास बैंकसँग भएको सम्झौिाअनजसार खानेपानी िथा सरसफाइ आयोजनाको 
तनमािण व्यवसायीलाई भ जक्तानी गनजिपने तबल रकम नगर र्वकास कोषले उपभोक्ता सतमतिलाई ऋण लगानी 
देखाई  तसधै उपलब्ध गराएको छ । उपभोक्ता सतमतिलाई लगानी गने ऋणलगायिको कायि गनि 
परामशिदािाको तनयजक्त गरेको र तनजहरूको पाररश्रतमक रू.३ करोड ३१ लाख ३० हजार आयोजनाले 
भ जक्तानी गरेको छ । ऋण लगानी गने प्रयोजनको लातग तनयजक्त गररएका परामशिदािाको खचि नगर 
र्वकास कोषको आफ्नै दार्यत्व भएकोले आयोजनाबाट भ जक्तानी गनजि उजचि देजखँदैन । आयोजनाको 
लातग छज टै्ट परामशिदािा तनयजक्त गरेको अवस्थामा आवश्यकिा र औजचत्यिा पजर्ष्ट नहजने गरी नगर र्वकास 
कोषले यस्िा परामशिदािाको व्यवस्था गरी व्ययभार बढाएको देजखँदा यस्िो खचिमा तमिव्यर्यिा 
ल्याउनजपदिछ । 

26. सवारीसाधन - साविजतनक लेखा सतमतिको 2069।1।8 मा तनणियले तनमािण कायिको तबल अफ 
ववाजन्टटीमा सवारीसाधनको भाडा समावेश गरी तनमािण व्यवसायीलाई भ जक्तानी गने र्वषयमा तनयन्रण 
गने उल्लेख छ । आयोजना व्यवस्थापन कायािलय, काठमाडौंले तनमािण व्यवसायीसँग गरेको सम्झौिामा 
सवारीसाधन भाडा समावेश गरी यो वषि रू.२७ लाख १८ हजारसमेि रू.१ करोड ३१ लाख ३९ 
हजार भ जक्तानी गरेको छ ।क्षेरीय आयोजना व्यवस्थापन कायािलय, बाँकेले परामशिदािालाई सोधभनाि 
हजने खचिबाट सवारीसाधनको रकम भ जक्तानी गररसकेपतछ तनमािण व्यवसायीको तबल अफ ववाजन्टटीमा 
समावेश गरी सजपरतभजन भेर्हकल खचिबापि रू.82 लाख 60 हजार व्यवस्था गरी यो वषि रू.30 लाख 
62 हजार खचि लेखेको छ । तनमािण कायिको सजपररवेक्षण गनि परामशिदािा तनयजक्त गरी आवश्यक पने 
सम्पूणि सजर्वधा परामशिदािालाई भ जक्तानी गरेको अवस्थामा तनमािण व्यवसायीमाफि ि सजपररवेक्षण कायिको 
लातग सवारीसाधन भाडा उपलब्ध गराउदा एकै प्रयोजनमा दोहोरो खचि भएको छ । सवारीसाधन भाडा 
समावेश गदाि आयोजनाको अप्रत्यक्ष लागिसमेि बढ्न जाने हजँदा यसमा थप छानतबन गरी दोहोरो लागि 
यर्कन गनजिपदिछ ।  

27. पूवि तनधािररि क्षतिपूतिि - साविजतनक खररद तनयमावली, 2064 को तनयम 121 मा तनमािण व्यावसायीको 
र्ढलाइको कारणले खररद सम्झौिाबमोजजमको काम िोर्कएको म्यादमा सम्पन्न हजन नसकेमा सम्झौिा 
रकमको दश प्रतिशिमा नबढ्ने गरी प्रतिठदन शून्य दशमलव शून्य पाँच प्रतिशिले पूवि तनधािररि क्षतिपूतिि 
ठदनजपने व्यवस्था छ । क्षेरीय आयोजना व्यवस्थापन कायािलय, सजनसरीले 5 तनमािण व्यवसायीसँग रू.1 
अबि ७७ करोडको खररद सम्झौिा गरेको छ । सम्झौिाबमोजजम पर्हलो चरणको तनमािण कायि सम्पन्न 
भै परामशिदािाले कायि सम्पन्न प्रतिवेदन र एज तबल्ट ड्रइङ जारी गरेपिाि पजनः प्रथम चरणको कायि 
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गराई भ जक्तानी ठदएको छ । प्रथम चरणको संरचना तनमािण िथा पाइप लेइङलगायि रू.15 करोड ६४ 
लाख ४१ हजारको कायि सम्पन्न नहजँदै कायि सम्पन्न प्रतिवेदन जारी गरेको र म्याद थपबेगर नै 5 
तनमािण व्यवसायीलाई प्रथम चरणको कायिको भ जक्तानी गरेकोले म्याद सर्कएको तमतिबाट कानजनी 
व्यवस्थाअनजसार िी काम सम्पन्न भएको तमतिसम्मको पूवितनधािररि क्षतिपूतिि रू.16 करोड 64 हजार 
असजल गनजिपदिछ । काम सम्पन्न नहजँदै कायि सम्पन्न प्रतिवेदन र एज तबल्ट ड्रइङ ियार गने 
परामशिदािालाई समेि जजम्मेवार बनाउनजपदिछ ।  

  क्षेरीय आयोजना व्यवस्थापन कायािलय बाँकेअन्िगििका ३ तनमािण व्यवसायीले तनमािण कायि 
सम्पन्न पतन नगरेको, म्याद थपसमेि नभएको अवस्थामा ३९ देजख 392 ठदनसम्म र्ढलाइ हजँदा सम्झौिा 
रू.93 करोड ९६ लाख ७९ हजारमा रू.३ करोड 44 लाख 2४ हजार पूवि तनधािररि क्षतिपूतिि असजल 
गरेको छैन । सम्झौिा अवतध सम्पन्न भइसकेकोमा म्याद थप गनजिपने अवस्थासमेि नदेजखँदा उक्त रकम 
असजल गनजिपदिछ ।  

28. पाइप िथा र्फर्टङ्गस मौज्दाि -  आयोजनाको ड्रइङ तडजाइनअनजसार तनमािण गनिको लातग आवश्यक पने 
तनमािण सामग्री र पाटपूजाि खररद गरी प्रयोग गरेको आधारमा नापी गरी भ जक्तानी ठदनजपनेमा पाइप िथा 
र्फर्टङ्स मौज्दाि रहेको उल्लेख गरी उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरण गरेको आधारमा भ जक्तानी ठदने 
व्यवस्था गरेको र तनमािण िथा जडानको आधारमा नभै खररदको आधारमा भ जक्तानी ठदने कायि औजचत्यपूणि 
देजखएन । तनमािण सम्पन्न भएपतछ ममिि सम्भारको लातग अत्यावश्यक हजने र बजारमा उपलब्ध नहजने 
प्रकृतिका सामग्रीहरू आयोजनाको संरक्षणमा रहने गरी र्फिाि गनजिपनेमा उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरण 
गने गरी गरेको सम्झौिा कानजनसम्मि छैन । क्षेरीय आयोजना व्यवस्थापन कायािलय, सजनसरीले रू.7 
करोड २० लाख ५४ हजार मूल्यका पाइप िथा र्फर्टङ्स उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरण गरेको 
आधारमा तनमािण व्यवसायीलाई भ जक्तानी गरेको छ । क्षेरीय आयोजना व्यवस्थापन कायािलय बाँकेले 
पतन ३ तनमािण व्यवसायीबाट तबल अफ ववाजन्टटीमा राखेको सबै सामग्री खररद गरेको उल्लेख गरी 
भ जक्तानी गरेको छ । तनमािणस्थलको आवश्यकिालाई मध्यनजर नगरी सामग्री खररद गदाि रू.7 करोड 
७५ लाख १० हजार मूल्यका सामग्री प्रयोग हजने अवस्था नभई उपभोक्तालाई हस्िान्िरण गरेको देजखयो 
।कायािलयले भण्डारणको सजरक्षा गरी अत्यावश्यक सामग्री र्फिाि गरेर अतभलेख अद्यावतधक गरी आगामी 
ठदनमा सदजपयोगमा आउनेबाहेकको रकम यर्कन गरी असजल  गनजिपदिछ ।  

शहरी खानेपानी िथा सरसफाइ (क्षरेगि) आयोजना   
29.  परामशि सेवाको लागि अनजमान - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२ मा परामशि 

सेवाको लागि अनजमान ियार गदाि सोसम्बन्धी नम्सि िथा परामशि सेवाका जनशजक्तको पाररश्रतमकको 
आधार खजलाउनज पने व्यवस्था छ । सञ्चालन हजने खानेपानी िथा सरसफाइ आयोजनाहरूको लातग 
परामशि सेवा खररद गनि ियार गरेको रू.८५ करोड ४ लाख ७० हजारको लागिमा ३ परामशिदािासँग 
भएको रू.८४ करोड ६८ लाख २१ हजारको सम्झौिा गदाि आयोजनाले नम्सि िथा पाररश्रतमकको 
आधार नखजलाई लागि अनजमान ियार गरेको देजखन्छ । लागि अनजमान वस्िजपरक बनाउनज पदिछ ।   

30. सम्झौिामा कजन्टन्जेन्सी - साविजतनक खररद तनयमावली, 2064 को तनयम 12 को अनजसूची-१क 
अनजसार परामशि सेवाको लागि अनजमान ियार गररसकेपतछ बजेट व्यवस्थापनको लातग 
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आवश्यकिाअनजसार लागि अनजमानमा मूल्य समायोजन कजन्टन्जेन्सीमा 10 प्रतिशि, र्वतभन्न करबापि 
10 प्रतिशि थप गरी स्वीकृि गनजिपने प्रावधान छ । कजन्टन्जेन्सीको रकम प्रचतलि तनयमअनजसार 
कायािलय आफैले खचि गनजिपनेमा ५ प्रतिशि र्फजजकल कजन्टन्जेन्सी, १० प्रतिशि प्राइस एडजष्टमेन्ट 
कजन्टन्जेन्सी र कजन्टन्जेजन्सज प्रोतभजन फर अन्डरमाइन्ड पोजजसन उल्लेख गरी ३ परामशिदािासँगको 
सम्झौिामा रू.११ करोड ६७ लाख ५८ हजार समावेश गरेको छ । परामशिदािाको सम्झौिामा 
कजन्टन्जेन्सी रात ने कानजनी व्यवस्था नदेजखएकोले यस्िो कायि बन्द गनजिपदिछ ।   

31. सवारीसाधन प्रयोग - आयोजनाको जजन्सी अतभलेखअनजसार जजप, र्पकअप िथा कार २९ र मोटरसाइकल/ 
स्कज टर २५ वटा रहेको छ । सोमध्ये आयोजना सञ्चालनका लातग खररद भएका ६ सवारीसाधन र ४ 
मोटरसाइकल/स्कज टर मन्रालय, र्वभाग िथा अन्य तनकाय र आयोजनासँग असम्बजन्धि व्यजक्तले प्रयोग 
गरेको देजखन्छ । आयोजनामा सवारीसाधन अपजग रहेको उल्लेख गरी परामशिदािाले सजपरतभजन कायिका 
लातग सोधभनाि हजने गरी सवारीसाधन खररद गरेको छ । सोको अलावा आयोजनामा मौजजदा सवारीसाधन 
अन्यर प्रयोग भएको अवस्था छ । आवश्यक नपने सवारीसाधन खररदमा तनयन्रण र अन्यर प्रयोग 
भएको सवारीसाधन र्फिाि गनजिपदिछ ।  

मेलम्ची खानेपानी र्वकास सतमति 

तसन्धजपाल्चोक जजल्लाको हेलम्बजजस्थि मेलम्ची खोलामा हेडववसि 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 ल्याउन २०५५।५६ मा यो सतमति स्थापना भएको 
हो ।  

32. आयोजनाको पजनसंरचना - शजरुमा सन ्१९९९ मा आयोजनाको र्वस्ििृ पररयोजना प्रतिवेदन ियार भई 
र्वद्यजि उत्पादन िथा ररबमाि-सजन्दरीजल प्रशारण लाइनसर्हिको  प्रस्िाव राखेकोमा दाि ृ तनकायका 
शििहरूका कारण र्वद्यजि िथा प्रशारण लाइन हटाइएको तथयो ।मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रथम 
चरणको उप–आयोजना १ को सजरूमा कज ल लागि अमेररकी डलर २४९.४० तमतलयन रहेकोमा सजरूङ 
तनमािण कायिको लातग पजनः ठेक्कापट्टा गदाि लागि वरृ्द्ध हजन गएकोले संशोतधि लागि अमेररकी डलर 
२८७.४ तमतलयन पजग्न गएको छ । सन ्२०१५ मा पानी प्रशोधन केन्रको क्षमिा अतभवरृ्द्ध गरी 
दैतनक प्रशोधन क्षमिा १७ करोड तलटर पजर् याउन, 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 ियार गरेको छैन ।  

  आयोजनामा २०७६।७७ को रू.१ अबि ८२ करोड ५१ लाखसमेि रू.२९ अबि ४८ करोड 
४५ लाख खचि भइसकेकोमा आयोजनाको लागि यर्कन छैन । आयोजनाले २०७७ पौषमा साविजतनक 
भएको श्विेपरमा रू.२९ अबि ४५ करोड ४६ लाख खचि देखाएकोले रू.२ करोड ९९ लाख फरक छ 
। कज ल खचिमध्ये तनमािण खचि ७० प्रतिशि र परामशि खचि १९ प्रतिशि रहेकोले तनमािणसँगको प्रत्यक्ष 
खचिभन्दा अन्य खचिले आयोजनाको लागि वरृ्द्ध हजँदै गएको छ । खचिमा तमिव्यर्यिा ल्याई आयोजनाको 
लागि तनयन्रण गनजि पदिछ ।  
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33. पानी आपूतिि कायियोजना - सन ्२००१ मा एतसयाली र्वकास बैकसँग ऋण सम्झौिा हजँदा आयोजनाबाट 
सन ्२००७ सम्म काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी आपूतिि गने लक्ष्य राजखएको तथयो । सन ्२००८ 
मा काठमाडौं उपत्यकाबासीले मेलम्चीको पानी उपभोग गनि पाउने गरी  कायि योजना ियार गररए 
िापतन प्रक्षेर्पि समयको १२ वषिपतछ (२०७७।११।९ मा) मार सजन्दरी जलजस्थि सङ्कलन केन्र 
(पानी पोखरी)मा पानी आपूतिि शजरु भएको छ । कायि प्रगतिमा र्ढलाइ हजनजमा आयोजनाको व्यवस्थापन 
पक्षमा भएको फेरबदल, परामशिदािा, तनमािण व्यवसायी र सरोकारवालाबीच समन्वयको कमी जस्िा 
कारण रहेका छन ् । आयोजना छनौट िथा कायािन्वयनमा तनणिय तलँदा व्यवस्थापकीय पक्ष, 
सरोकारवालासँगको सम्बन्ध, लाभ, लागि, क्षमिा र श्रोिको पयािप्त र्वश्लषेण हजनजपदिछ । 

34. िेस्रो पक्षको माग दाबी - अन्िरािर्िय प्रतिस्पधािद्वारा छनौट भएको तनमािण व्यवसायीले र्वतभन्न कारणले 
आयोजनाको काम गनि नसवने देखाइ एकिफी रूपमा २०७५।9।२ मा सम्झौिा अन्त्य गरी आफ्नो 
देश फकेकोले आयोजनाले २०७५।10।२७ मा ठेक्का अन्त्य गरेको तथयो । सम्झौिा अन्त्य लगतै्त 
तनमािण व्यवसायीबाट भ जक्तानी नपाएका मजदजर िथा आपूििकको भ जक्तानी समस्याले आयोजना सम्पन्न गनि 
गतिरोध उत्पन्न भई जजल्ला समन्वय सतमति, तसन्धजपाल्चोकका प्रमजखको संयोजकत्वमा गठठि सतमतिको 
प्रतिवेदनमा रू.१ अबि ६७ करोड ८ लाख िेस्रो पक्षबाट भ जक्तानी मागदाबी गरेको देजखयो । तनमािण 
व्यवसायीले गनजिपने भ जक्तानीका सम्बन्धमा सतमतिको िफि बाट कज नै सहजीकरण नगरी काममा समेि पटक 
पटक अवरोध भएको देजखँदा समस्याको समयमै तनराकरण गरी मागदाबी रकम सम्बजन्धि तनमािण 
व्यवसायीबाट भराई ठदने पहल हजनजपदिछ ।  

35. टनेलको सजरक्षा अवस्था - आयोजनाको २७.५८ र्कलोतमटर लम्बाईको टनेलमा पानी पठाएपतछको  
आन्िररक र बाह्य प्रसेर थेग्नको लातग सेफ्टी भल्भको आवश्यकिा पदिछ । यस्िो  प्रसेर भल्भ राख्न े
कायि नगरेको कारणले अम्बाथान (३ हजार २०० तमटर)मा नै पानी भररएको जस्थतिमा गेटले प्रसेर 
थाम्न नसकी भजत्कँदा २०७७ आषाढमा २ मानवीय िथा भौतिक संरचना क्षति भइसकेको अवस्था छ। 
आयोजनाले अल्पकालीन प्रसेर व्यवस्थापनका लातग गेटमजतन रहेको वासआउट चेनेजमा अस्थायी प्रसेर 
भल्भ राखी व्यवस्थापन गरेको र एयर प्रसेर   तमलाउन अस्थायी रूपमा र्वछ्याई पाइप खजल्ला रूपमा 
राखेको देजखयो । यस्िा ठूला संरचनामा अस्थायी रूपमा गररएको व्यवस्थामा सजधार नगरी टनेलमा 
पानी भने कायिले दीघिकालीन समाधान हजने देजखदैन। प्रार्वतधक पक्षको थप र्वश्लषेण गरी उक्त कायिमा 
सजधार हजनजपदिछ ।  

36. र्वशेष पररजस्थतिको सम्झौिा - ित्कालीन तनमािण व्यवसायीले तनमािण कायि अकस्माि अन्त्य गरेको 
पररजस्थतिमा आयोजनाको सम्पन्न गनि बाकँी कायिहरू ित्कालै अगातड बढाउनज पने भएकोले र्वशेष 
पररजस्थतिमा साविजतनक खररद कानजनको सबै प्रर्क्रया पूरा गनि नसवने जनाइ खररद प्रर्क्रयालाई यथाशीघ्र 
अगातड बढाउन मजन्रपररषद् मा प्रस्िाव पेस गरेकोमा मजन्रपररषद् बाट ित्सम्बन्धमा आवश्यक कायिहरू 
उपयजक्त ढङ्गले गनि २०७६।२।६ मा तनणिय भएको छ । सोही तनणियलाई आधार तलई १० प्याकेज 
कायिको लातग रू.2 अबि 27 करोड 82 लाखको सम्झौिा गरेको देजखन्छ । सजरुङको काम 10 
मर्हनातभर सम्पन्न गरी मेलम्चीको पानी सजन्दरीजलमा पथान्िरण गररसवनजपने भएकाले हेडववसि िथा 
सजरुङ तनमािण कायिको काम गराउँदा र जि गतिमा कायि सम्पन्न हजने र उपलब्ध सामग्रीहरूको क्षति पतन 
कम हजने औजचत्य देखाइ र जि खररद प्रर्क्रयाबाट खररद गरे िापतन तनमािण व्यवसायीले पेस गरेको कायि 
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िातलकाअनजसार सम्पन्न गरेको देजखएन । र जि खररद प्रर्क्रया अवलम्बन गरी शजरु भएको तनमािण कायि 
कायििातलकाअनजसार सम्पन्न गनजिपदिछ।  

37. परामशि सेवामा भेररएसन – नेपाल सरकार (मजन्रपररषद् ) को 2055।11।12 को तनणियले 
आयोजनाको कायािन्वयनमा तछटो छररिो िथा पारदजशििा कायम गरेर तनणिय गनि मजन्रपररषद् बाटै हजने 
तनणियबाहेक सम्पूणि अतधकार मेलम्ची खानेपानी र्वकास सतमतिलाई प्रदान गरेको छ । र्वशेष पररजस्थतिमा 
खररद व्यवस्थापन गने र्वषयहरू नेपाल सरकार मजन्रपररषद् मा पेस भएको छ । खररद सम्झौिा र 
कायि क्षरेगि शििको व्यवस्था अनजसार तनमािण व्यवसायीको कायि योजनामा आफ्ना इन्पजटहरू पररचालन 
गदाि नतिजाभन्दा समयको आधारमा पाररश्रतमक िथा सजर्वधा दाबी गरेको अवस्थामा पतन परामशिदािाको 
पाररश्रतमकमा 42.77 प्रतिशिसम्म सम्झौिा रकममा वरृ्द्ध गरी अतधकारबेगर सतमतिले 2021 
फेब्रजअरीसम्म परामशिदािाको म्यादथप गरेको छ । साथै परामशिदािासँगको शजरु सम्झौिा रू.54 करोड 
95 लाख 79 हजार रहेकोमा सतमतिले भेररएसनबाट रू.93 करोड १७ लाख २ हजार थप गरी रू.1 
अबि ४८ करोड १२ लाख ८१ पजर् याएको छ । अतधकार नाघी भेररएसन स्वीकृि गने कायि तनयन्रण 
गनजिपदिछ ।  

38. हेडववसिको तडजाइन - आयोजनाको हेडववसिको तनमािण गने कायि सातबक प्रथम चरणको अन्िरािर्िय 
तनमािण व्यवसायी र दोश्रो चरणको अको अन्िरािर्िय तनमािण व्यवसायीले गने सम्झौिा भएकोमा तनमािण 
व्यवसायीले काम छाडेपतछ हालको तनमािण व्यवसायीले गरेको अवस्था छ । परामशिदािाले हेडववसिको 
तनमािणस्थल छनौट गदाि टनेलको लम्बाई, नेच जरल रक, भौगोतलकलगायि साइटको अवस्था र्वश्लषेण गदाि 
मेन हेडववसिको पजिम साइटको पहाडमा ग्राउर्टङ गदाि ठूलो लगानी गरेको र पूवी िटको भौगोतलक 
बनावट अत्यन्ि अनस्टेबल ल्याण्डको कारणले ठूलो ल्याण्ड स्लाइड भएको, जसको कारणले तनतमिि 
हेडववसिको संरचना नै जोजखममा रहेको छ ।  

परामशिदािाले भौगोतलक बनावटको अवस्था र्वश्लषेण गरी न्यून जोजखम हजने स्थान छनौट नगरी 
कायि अगातड बढाएकोले हेडववसिको तनतमिि संरचना जोजखमयजक्त क्षेरमा परेको छ । उक्त संरचनाको 
संरक्षणका लातग थप खचि लाग्ने अवस्था देजखए िापतन उक्त कायिको शजरुवाि नै भएको छैन । 
हेडववसिको जोजखम न्यून गनि परामशिदािालाई समेि जवाफदेही बनाई शीघ्र संरक्षणको कायि गनजिपदिछ। 

39. र्हसाब फरफारख - प्रथम चरणको हेडववसि िथा सजरङ तनमािण कायिको तनमािण व्यवसायीसँग भएको 
सम्झौिाको दफा १५ मा रोजगारदािाद्बारा सम्झौिा खारेज गने अवस्था र खारेजी पिाि गनजिपने कायिहरू 
सम्बन्धमा उल्लेख गरेको छ । तनमािण व्यवसायीलाई नोर्टस टज टतमिनेशन जारी गरी २२ जनवरी 
२०१९ मा हेड अर्फसलाई सोसम्बन्धी जानकारी गराएको छ । तनमािण व्यवसायीको ४६ औ ं
आइर्पतससम्मको हरर्हसाब 2०७५।७६ मै यर्कन गरे िापतन सम्झौिा अन्त्य पिाि तनमािण 
व्यवसायीसँगको हरर्हसाब 2०७७ माघसम्म यर्कन िथा फस्यौट गरेको छैन । काम छाड्ने समयसम्म 
तनमािण व्यवसायीलाई खजद गरेको काम, मोतबलाईजेसन पेस्की, मूल्य समायोजन िथा र्वतभन्न दावीबापिको 
क्षतिपूतििसमेि रू.८ अबि ४६ करोड भ जक्तानी भएको छ । तनमािण व्यवसायीको कायि सम्पादन जमानि 
िथा अन्य जमानिको रू.२ अबि ९ करोड खररद सम्झौिाको प्रावधानबमोजजम आयोजनाले जफि गरेको 
छ । आयोजनाले ियार गरेको र्ववरणअनजसार तनमािण व्यवसायीले भ जक्तानी गनजिपने रू.१६ करोड २६ 
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लाख ५७ हजारको दार्यत्व आयोजनाबाट भ जक्तानी भएको छ । उक्त रकम िथा थप दार्यत्वसमेि 
यर्कन गरी असजल गनजिपदिछ ।   

40. सजर्वधाका सवारीसाधनको प्रयोग  - आतथिक ऐन, २०७६ को अनजसूची १ मा कज नै खास प्रयोजनका लातग 
अस्थायी िवरबाट लगि वा बैंक जमानिमा पैठारी भएका सवारीसाधन, यन्र उपकरण कायि समाप्त 
भएपतछ महसजल बजझाइ उपहार ठदने वा आफैँ  प्रयोग गनजिपने व्यवस्था छ । हेडववसि िथा सजरुङ 
तनमािणको तनमािण व्यवसायीको कायिअवतध २०७५।10।२८ सम्म रहेको देजखन्छ । उक्त अवतधमा 
तनमािण व्यवसायीले बैंक जमानि सजर्वधा उपयोग गरी टोयोटा प्राडो, टोयोटा हाइलवस, टाटा सजमोलगायि 
३९ सवारीसाधन पैठारी गरेकोमा काम छाडेपिाि ्सवारीसाधन आयोजना सम्पन्न नहजन्जेल आयोजनाकै 
काममा प्रयोग हजनपनेमा गठठि कायिदलले ठदएको प्रतिवेदन अनजसार ५ एम्बजलेन्ससर्हि ११ सवारीसाधन 
मार कायिक्षेर तभर रहेको, एकको अतभलेख नै नरहेको िथा बाँकी १० सवारीसाधन (प्राडो) लगायिका 
२७ सवारीसाधनको उपयोग र अवस्था कायािलयलाई जानकारी नभएको उल्लेख गरेको छ । यी 
सवारीसाधनको ममिि एक ममिि सेवा प्रदायकमाफि ि हजँदै आएको छ । आयोजना तनमािण र सजपरतभजनमा 
प्रयोग गनजिपने सवारीसाधनहरू आफ्नो नाउँमा दिािको लातग उक्त सेवा प्रदायकले तनवेदन गरेकोमा यो 
र्वषय र्ववादमा आई हाल अदालिमा र्वचाराधीन रहेको छ । दिाि प्रर्क्रया अदालिबाट तनणिय 
भएबमोजजम नै हजने भए पतन आयोजनामा प्रयोग हजने सवारीसाधनका  सम्बन्धमा छानतबन गरी तनमािण 
व्यवसायीको दार्यत्व यर्कन गनजिपने देजखन्छ । 

आयोजना कायािन्वयन तनदेशनालय 

मेलम्ची खानेपानीको र्विरण प्रणालीलाई व्यवजस्थि गनि २०६५।६६ बाट उप-आयोजना-२ को रूपमा 
यो आयोजना शजरु भएको हो । एतसयाली र्वकास बैङ्कसँग आयोजनाको लातग ४ ऋण सम्झौिाबाट अमेररकी 
डलर २७ करोड ९३ लाख ८० हजार, नेपाल सरकारको स्रोिबाट अमेररकी डलर १७ करोड ७ लाख र 
ओर्फडको अमेररकी डलर १ करोड ६० लाखसमेि अमेररकी डलर ४६ करोड ६० लाख ८० हजार (रू.५१ 
अबि २५ करोड २ लाख) खचि हजने अनजमान रहेकोमा यो वषिसम्म रू.२6 अबि 61 करोड 1६ लाख खचि भएको 
छ । यो वषि रू.८ अबि २८ करोड १ लाख बजेट र्वतनयोजन भएकोमा रू.3 अबि 7 करोड 10 लाख खचि 
भएको छ । 

41. अनजदान उपयोग - ऋण सम्झौिाअनजसार अमेररकी डलर २७ करोड ९३ लाख ८० हजार प्राप्त हजने उल्लेख 
भएकोमा यो वषि रू.3 अबि 7 करोड 10 लाख 2३ हजार प्राप्त भई खचि भएको छ । आयोजनाको 
हालसम्मको खचि देहायअनजसार रहेको छ: 

तस.नं. खचिको र्ववरण 

जम्मा खचि रू.हजारमा  खचिको अनजपाि  
2075/76 सम्मको 2076/77 को खचि हालसम्मको कज ल खचि प्रतिशिमा 

1. सञ्चालन खचि 5214 927 6141 2.31 
2. उपकरण, सामग्री 321४ 539 375३ 1.41 

3. तसतभल ववसि 208787 25521 234308 88.05 

4. परामशि सेवा 18190 3723 21913 8.23 

कज ल जम्मा  235405 30710 266116 १00.00 

42. बजेट तनकासा - यो वषिको बजेट व्यवस्थाअनजसार काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सजधार आयोजनामा 
रू.४ अबि ६१ करोड ७२ लाख र काठमाडौं उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजनामा रू.३ अबि ९४ 
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करोड बजेट व्यवस्था भएको छ । उक्त रकम काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोडिमाफि ि 
लगानी हजने व्यवस्था छ । यो वषि बोडिले रू.२ अबि ५५ करोड ७८ लाख ऋण र रू.१ अबि १३ 
करोड ७ लाख अनजदानसमेि रू.३ अबि ६८ करोड ८५ लाख अथािि ्बजेटमा उल्लेख गरेको रकमको 
४३.11 प्रतिशिमार प्राप्त गरी तनदेशनालयलाई रू.२ अबि 20 करोड तनकासा ठदएको छ । 
तनदेशनालयले पेस गरेको खचिको र्ववरणमा रू.३ अबि ७ करोड १० लाख देखाएको छ । उक्त २ 
तनकायबीच आम्दानीको यथाथििा र तनकासाको अवस्था यर्कन गरेको छैन । र्वतनयोजजि बजेट सम्बजन्धि 
कोष िथा लेखा तनयन्रक कायािलयबाट तनकासा प्राप्त नभई खानेपानी व्यवस्थापन बोडिबाट पेस्की प्राप्त 
हजने गरे िापतन तनकासा र बाँकी रकमको लेखा अद्यावतधक भएको देजखएन । लेखा अद्यावतधक गरी 
र्वतनयोजजि बजेटको उप शीषिकगि आतथिक र्ववरण ियार हजनजपदिछ ।  

43. पाइप लाइनको क्षति - साविजतनक लेखा सतमतिले सडक, खानेपानी,  तसँचाइ,  र्वद्यजिीकरण,  

सञ्चारलगायिको पूवािधार र्वकास गदाि अन्िरतनकाय समन्वयको आधारमा क्षति नहजने गरी तनमािण कायि 
गनि गराउन पटक पटक तनदेशन ठदएको छ । आयोजना कायािन्वयन तनदेशनालय र सडक र्वभागबीच 
भएको सम्झौिाको दफा ७ मा तनदेशनालयबाट पाइप तबछ्याइसर्कएको सडकहरूमा सडक तनमािणको 
क्रममा पाइपमा क्षति पजग्न गएमा सो क्षतिलाई पजनः तनमािण गनि लाग्ने रकम सडक र्वभागले 
तनदेशनालयलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। तनमािण कायि गदाि पयािप्त सावधानी अपनाउन नसवदा 
थोक र्विरण प्रणाली र र्विरण सञ्जाल सजधार अन्िगििका ८ प्याकेजका तनमािण व्यवसायीले पाइप 
तबछ्याइ पजने कायिसमेि सम्पन्न गरेपतछ सडक ममिि िथा सजधार गने क्रममा पाइपहरू नोवसान गरेको 
र नोवसान भएका पाइपको मूल्य, तबछ्याउने, पजने र जडान खचि समावेश गरी तनदेशनालयले पाइपलाइन 
क्षतिको रू.१८ करोड ४१ लाख ७३ हजार मूल्यांकन गरेको छ । सडक र्वभागसँग उक्त रकम माग 
भएकोमा 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 
बढ्ने अवस्था रहेको छ । अि: सरोकारवाला तनकायसँग समन्वय गरी अन्य संरचनाको क्षतिसमेि 
यर्कन गरी कज ल क्षति मूल्यांकन गनजि पदिछ । 

तनदेशनालयले खानेपानीको पाइप लेईङलगायिका कायि गदािसमेि अन्य तनकायले तनमािण गरेको 
संरचनाको क्षति हजन गएको अवस्था छ । सडक र्वभाग, नेपाल र्वद्यजि प्रातधकरण िथा अन्य सरोकारवाला 
तनकायसँग अन्िरसमन्वय गरी तनतमिि संरचनाको अतभलेख राख्न,े काममा दोहोरोपना आउन नठदने, तनतमिि 
संरचनाहरूमा क्षति हजन नठदई समन्वय गरेर कायि गनजिपनेमा अन्िरतनकायको कायि सम्पादन र तनमािण 
चरणबीच समन्वय हजन सकेको छैन । सरोकारवालाको वार्षिक कायिक्रम एक अकािमा आदान प्रदान 
गरी समन्वयात्मक रूपमा कायि गराउने र्वषय ित्काल थालनी गनि िालजक तनकायले समेि ध्यान ठदनज 
पदिछ । दीघिकालमा सरकारले मूल सडकलगायि संरचना तनमािण र संचालनको छज टै्ट यजर्टतलटी कररडोर 
बनाइ र्वकास तनमािण र पूवािधार व्यवस्थापन गनजिपदिछ । 

44. गजहे्यश्वरी ढल प्रशोधन केन्र - तनमािण कायि सम्पन्न गरी हाल ढल प्रशोधन भइरहेको ३२.4 तमतनमम 
तलजववड तडस्चाजि  क्षमिाको गजहे्यश्वरी ढल प्रशोधन केन्रको 10 वषिसम्म सञ्चालन र ममििको जजम्मा 
तनमािण व्यवसायीकै रहेको छ । सम्झौिाको शििअनजसार ढलको प्रशोधन गरी प्राप्त हजनजपने पानीको 
गजणस्िरका सबै पारातमटर पूरा भई सोही मजिार्वकको प्रशोतधि पानी वाग्मिी नदीमा खसाउनज पने उल्लेख 
छ । िद्अनजसार गजहेश्वरी ढल प्रशोधन केन्रबाट प्रशोधन गरेको पानीमा उपयजिक्त पारातमटर पूरा भएको 
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परीक्षण ररपोटि र प्रशोतधि पानीको र्वश्लषेण गररएको अवस्थाको अतभलेख राखेको छैन । अपरेसन एण्ड 
मेजन्टनेन्सको लातग 10 वषिसम्म तनमािण व्यवसायीले आफ्नो श्रोि 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 । 

45. ढल व्यवस्थापन - उपत्यकाको खानेपानी िथा ढल व्यवस्थापन आधारभिू एवम ्प्राथतमकिा प्राप्त कायि 
अन्िगिि पदिछ । तनदेशनालयले सन ्२०१७ मा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनबाट उपत्यकामा खानेपानी 
िथा ढल सजर्वधाको प्रयोगकिाि सन ्2011 मा 2.1, 2015 मा 2.5, 2020 मा 3.2 र 2030 
मा ४.6 तमतलयन पजग्ने उल्लेख छ । खानेपानीको व्यवस्थापन गनि मेलम्ची, लाकेलगायिका खोलाबाट 
स्रोि जजटाउने कायि मेलम्ची खानेपानी र्वकास सतमतिले अगातड बढाए पतन पानी र्विरण र खेर जाने 
पानीको व्यवस्थापन कायि यस आयोजनाअन्िगिि रहेको छ । सन ्२०२० को िथ्याङ्क र्वश्लषेण गदाि 
कररब ८० प्रतिशि प्रयोग भएको पानीमध्ये ७० प्रतिशि ढलबाट बगेको छ । उपत्यकाको र्वतभन्न 
स्थानको मजतय ढल िथा संरचनाहरूको अवस्था तनम्नअनजसार छ : 

र्ववरण लम्बाई (र्कलोतमटर) अवस्था 
टजकज चा - वागमिी - सजन्दरीघाट मजतय ढल  3.9 जीणि भई सञ्चालनमा नरहेको   

ढल्को - टेकज  1.8 जीणि भई सञ्चालनमा नरहेको   

टेकज  - धोबीघाट  4.5 जीणि भई सञ्चालनमा नरहेको   

सजन्दरीघाट - धोबीघाट  1.76 जीणि भई सञ्चालनमा नरहेको   

गोकणि - गजहे्वश्वरी  13 आंजशक सञ्चालनमा रहेको  
हनजमन्िे - सल्लाघारी  4.3 जीणि भई सञ्चालनमा नरहेको   

मातथ उजल्लजखि संरचना तनमािणमा र्वतभन्न सरकारी तनकायबाट पटक पटक ठूलो धनराजश खचि 
गरे िापतन सोको अद्यावतधक अतभलेख नराखेकोले खचिको साथिक उपलजब्ध र्वश्लषेण हजन सकेन । यसका 
अतिररक्त शहरी ढल र सोको व्यवस्थापनमा अन्य क्षेरमा तबछ्याइएका ढलका पाइपहरू पतन सजचारु 
नभई जाम भएकोले मजतय शहरको ढल प्रणाली तनयतमि हजन सकेको छैन ।  

  उपत्यकाका खानेपानी िथा ढलका प्रयोगकिािमध्ये 70 प्रतिशिले मार ढल तनकासको सजर्वधा 
पाएका छन ्। उपत्यकाको शहरी क्षरेमा रहेको 951 र्कलोतमटर ढल लाइनमध्ये 73 र्कलोतमटर 
जाम भएको, ४२ हजार 464 मेनहोल कभरमध्ये 25 हजार 339 अथािि 59 प्रतिशि मार राम्रो 
अवस्थामा रही कररब 4१ प्रतिशि ढल तनकास प्रणाली तनयतमि हजन सकेको छैन । आगामी ठदनमा 
मेलम्ची, लाके र याङ् ग्रीको पानी आपूतिि हजने, वषाििमा मनसजनका कारणले आउने पानी, फोहोर र प्रयोग 
भएपतछ खेर जाने पानीको यथोजचि पररचालन नहजँदा सडकलगायिका संरचनामा यसले प्रत्यक्ष असर 
पाने जोजखम रहेको छ । संरचना तनमािणका लातग सबै तनकायको समन्वयमा दीघिकालीन योजना नबनाइ 
कायि गदाि संरचनाको पजन: तनमािण िथा पजनस्थािपनामा ठूलो धनराजश खचि भइरहँदा पतन शहरी सडक, 
ढल िथा फोहोर पानी व्यवस्थापनको कायि प्रभावकारी देजखएको छैन । िसथि, सबै तनकायको समन्वयमा 
दीघिकालीन योजना िथा एकीकृि कायिक्रम स्वीकृि गरेर कायि सम्पादन गनजिपदिछ ।  

46. थप व्ययभार - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५५ मा खररद सम्झौिा प्राप्त गने व्यजक्तको 
र्ढलाइको कारणबाट सम्झौिा बमोजजमको काम सो सम्झौिामा उल्लजखि अवतधतभर सम्पन्न नभई बढी 
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समय लागेकोमा मूल्य समायोजन गनि नसर्कने उल्लेख छ। तनदेशनालयले आतथिक दार्यत्व नबढ्ने गरी 
र्वतभन्न तनमािण कायिको म्याद थप गरेको छ । तनमािण कायि गने अन्य तनकायहरूले सम्झौिाबमोजजमको 
समयमा काम सम्पन्न नभई म्याद थप गदाि शजरु सम्झौिाको अजन्िम तमतिको मूल्य सूचकाङ्कभन्दा बढी 
नहजने गरी मूल्य समायोजन गणना गरेका छन ्। सोअनजसार तनदेशनालयले मूल्य सजचकाङ्क िीज नगरी 
पतछल्लो मूल्यसूचीको आधारमा मूल्य समायोजन गरेका कारण रू.४ करोड ६६ लाख ७५ हजार बढी 
व्ययभार परेको  छ । 

47. भ जक्तानीमा कर  - आयकर ऐन, 2058 को दफा 89 अनजसार सेवा, माल सामान आपूतिि गरी र्वदेशमा 
पठाउने गैर बातसन्दा व्यजक्तलाई कर लगाई असजल गररने व्यवस्था छ । एक र्वदेशी परामशिदािालाई 
यो वषि भ जक्तानी भएको पाँचौ तबलसम्मको १५ प्रतिशि करबापिको रकम भ जक्तानी गरेको देजखयो । 
नेपालमा स्रोि भएको भ जक्तानीमा लाग्ने आयकर कट्टा गरी बाकँी रकम परामशिदािालाई भ जक्तानी गनजिपनेमा 
करको रकम थप गरी खचि लेखेको कानूनसम्मि देजखएन । िसथि अतग्रम आयकरबापि भ जक्तानी भएको 
अमेररकी डलर १ लाख ३४ हजारको हजने रू.१ करोड ६२ लाख ८1 हजार असजल हजनजपदिछ । 

48. इजन्जतनयर सजर्वधा - तडजाईन िथा तनमािण सजपरतभजन गने परामशिदािासँग भएको सम्झौिामा तनमािण 
कायिको ठेक्काबाट आवश्यक उपकरण र फतनिचरसर्हि साइट कायािलयको सजर्वधा ठदने र परामशिदािाले 
सजपरतभजन कायिको लातग ४ कार िथा १० मोटरसाईकल प्रोतभजनल समबाट खररद गने र सवारी 
साधानको सञ्चालन िथा ममििको जजम्मेवारी  परामशिदािाको हजने उल्लेख छ । तनदेशनालयले 2077 
आषाढसम्म 1 जीप र 2 कार खररदबापि प्रोतभजनल समबाट र मोटरसाइकल िथा स्कज टर 
कजन्टन्जेन्सीबाट खररद गरी अमेररकी डलर 98 हजार 698 र सवारीसाधन सञ्चालन खचि रू.७७ 
लाख ३० हजार भ जक्तानी ठदइसकेको अवस्थामा पतन इजन्जतनयर सजर्वधाबापि तनमािण व्यवसायीहरूलाई 
रू.२४ करोड ९९ लाख ५८ हजार भ जक्तानी ठदई व्ययभार बढाएको देजखयो ।  

49. खािा सञ्चालन - आयोजना तनदेशनालयले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोडिबाट तनकासा 
तलई खचि गदै आएको छ । यो वषिको र्वतनयोजनिफि को अजन्िम मौज्दाि रू.7 करोड ६५ लाख ७१ 
हजार रहेको छ । धरौटीिफि  गि वषिको मौज्दाि रू.80 करोड ३९ लाख २७ हजार रहेकोमा यो 
वषिको मौज्दाि रू.94 करोड ८६ लाख ३९ हजार रहेको छ । उक्त मौज्दाि रकम ३ वाजणज्य 
बैङ्कमा राखेकोमा ब्याज आय लेखाङ्कन गरेको छैन । आयोजनाले उक्त कारोबार नेपाल राि 
बैङ्कमाफि िगरेको छैन । वाजणज्य बैङ्कमा धरौटी रकम जम्मा गदाि उक्त रकमको प्रतिफल समेि प्राप्त 
गरेको छैन । नेपाल राि बैङ्कबाट खािा सञ्चालन गराउन नसकेको अवस्थामा मौज्दाि पररचालन गने 
कायि प्रतिस्पधाित्मक रूपमा प्रतिफल प्राप्त हजने बैङ्कमा खािा सञ्चालन गने व्यवस्था तमलाउनज पदिछ ।  

संगठठि संस्था िथा सतमति 

नेपाल खानेपानी संस्थान 

नेपाल सरकारले िोर्कठदएको क्षेरमा तनयतमि रूपले स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउनज िथा ढल तनकास 
प्रणालीको समजजचि व्यवस्था गने उदे्दश्यले नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ अनजसार यो संस्थान स्थापना 
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भई सञ्चालनमा रहेको छ । संस्थानमा २३ शाखा कायािलयहरूबाट सेवा पजर् याउन स्थायी २९३ र ८० करारका 
कमिचारी कायिरि छन।्  

50. र्वत्तीय जस्थति र सञ्चालन नतिजा - यो वषि पजजँी कोष रू.८४ करोड ६५ लाख, पजजँीगि जगेडा कोष 
रू.९ करोड ५५लाख र ऋण रू.९ अबि ५ करोड ७६ लाख रहेको देजखन्छ । जस्थर सम्पजत्त रू.३ 
अबि ४३ करोड १८ लाख, तनमािणधीन सम्पजत्त रू.१ अबि ६४ करोड ६६ लाख र चालज सम्पजत्त रू.५ 
अबि १ करोड ५० लाख समेि सम्पजत्त रू.१० अबि ९ करोड ३४ लाख देजखन्छ ।यो वषि ९५ करोड 
३ लाख आम्दानी र रू.८४ करोड ८० लाख सञ् चालन खचि प्रक्षेपण गरेकोमा रू.८७ करोड ९३ 
लाख आम्दानी र रू.१ अबि १९ करोड १३ लाख सञ् चालन खचि गरेको छ । गि वषि रू.११ करोड 
७२ लाख नोवसान रहेकोमा यो वषि रू.३१ करोड २० लाख थप भै रू.१ अबि ६८ करोड ९२ लाख 
सजञ्चि नोवसानी रहेको छ।  

51. सेवा प्रवाह - यस वषिसम्म २३ शहरी क्षेरमा र्वतभन्न साइजका १ लाख ४३ हजार धाराहरूमाफि ि सेवा 
उपलब्ध गराउँदै आएको छ। खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउनको लातग गठन भएको सञ्चालक सतमतिको 
यो वषि १० पटक बैठक बसे िापतन आवश्यकिाबमोजजम स्वस्थ र गजणस्िरयजक्त खानेपानी आपूतिि, 
गजणस्िर अनजगमन र अतभलेख व्यवस्थापन सम्बन्धमा छलफल िथा तनणिय भएको देजखएन। संस्थानका 
शाखा कायािलयहरूबाट खानेपानीको तबतलङ्ग तबद्यजिीय प्रणालीबाट गने व्यवस्था भए िापतन 
खानेपानीसम्बन्धी गजनासो म्यानजअल रूपमा गने गरेको देजखन्छ । खानेपानी महसजलको दर २०७० 
सालमा तनधािरण गरेबमोजजम असजल गने गररए िापतन लाभ लागिको र्वश्लषेण गने गरेको देजखँदैन। 
नेपालमा कज ल स्वच्छ खानेपानीको आवश्यकिा तनधािरण गनि रणतनतिक योजना िथा कायिसञ्चालन योजना 
ियार गरी कायािन्वयनमा ल्याउनजपने देजखन्छ। 

52. खररद - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ बमोजजम खररदको गजरुयोजना िथा खररद योजना ियार गरेको 
पाइएन। यस वषि तनमािण िथा ममिि कायिका लातग रू.१ अबि ८८ करोड ७७ लाख पजजँीगि खचि 
गरेको देजखन्छ। गि आतथिक वषिमा आपूतिि हजने गरी र्वतभन्न साइजका पाइप िथा र्फर्टङ्गको खररद 
प्रर्क्रया २०७६ जेठमा शजरु गरी आपूििकबाट रू.३ करोड ९१ लाख ४ हजारका सामान आपूतिि गनि 
२०७६।५।१९ मा सम्झौिा भएबमोजजम सामान आपूतिि भएको तथयो। यस वषिका लातग आवश्यक 
सामग्रीहरूको २०७६।११।५ मा खररद सम्झौिा गरी २०७७।३।३१ बाट मार सामग्री आपूतिि 
गरेकोले आतथिक वषिका र्क्रयाकलाप नै असर पने र्ढलो खररद गरेको देजखयो। खररद ऐन िथा तनयमको 
पालना र सामान्य बजेट िथा कायिक्रमको कायािन्वयन समयमै गनि सम्बजन्धि पदातधकारीलाई जजम्मेवार 
बनाउनजपदिछ। 

53. दीघिकालीन ऋण िथा लगानी - संस्थानमा नेपाल सरकार िथा र्वश्व बैङ्कले उपलब्ध गराएको दीघिकालीन 
ऋण यस वषिसम्म रू.९ अबि ५ करोड ७६ लाख रहेको छ। यो वषि नेपाल सरकार िथा जापान 
अन्िरािर्िय सहयोग संस्था जाईका बीच भएको अनजदान सम्झौिा र संस्थानको लातग भएको ऋणको 
सहायक सम्झौिाबमोजजम रू.१ अबि १६ करोड ९६ लाखको दीघिकालीन ऋण देखाएको छ। सहायक 
ऋण सम्झौिा अनजसार आयोजना कायािन्वयनका लातग संस्थानका महाप्रबन्धकलाई आवश्यक अतधकार 
प्रत्यायोजन गरेको भएिापतन उक्त तनमािणातधन आयोजनासँग सम्बजन्धि लागि अनजमान सम्झौिा, तबल 
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बीजकलगायिका कागजाि लेखापरीक्षणमा पेस भएन। कारोबारसँग सम्बजन्धि से्रस्िा पेस नगने 
सम्बजन्धि पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाई संस्थानको कमजोर अतभलेख व्यवस्थापनमा सजधार गनजिपदिछ।  

ग्रामीण खानेपानी िथा सरसफाइ कोष र्वकास सतमति 

54. उपभोक्ता सतमति - सतमतिले यो वषि उपभोक्ता सतमतिबाट काम गराई रू.25 करोड 1१ लाख खचि 
लेखेकोमा उपभोक्ता सतमतिहरूले स्थायी लेखा नम्बर तलएका छैनन ्। प्रार्वतधक मूल्याङ्कन, तबल भरपाई 
र खचि प्रमाजणि गने अन्य कागजाि र खचि अनजमोदन गरेको प्रमाण पतन राखेको देजखँदैन । आयोजना 
कायािन्वयनका लातग ५४० उपभोक्ता समूह र सहयोगी संस्थासँग 2074 मा सम्झौिा गरी 2075 मा 
सम्पन्न गनजिपने कायिको यो वषि प्रथम र्कस्िा ८१ उपभोक्ता समूहलाई रू.18 करोड 61 लाख र दोश्रो 
र्कस्िा 95 उपभोक्ता समूहलाई रू.6 करोड 4९ लाख िथा सहयोगी संस्थालाई रू.4 करोड 92 
लाखसमेि रू.30 करोड 2 लाख भ जक्तानी गरेकोमा यो वषिसम्म तनमािण कायि सम्पन्न भएको छैन । 

अनजगमन िथा बेरुजू 

• अनजगमन –  गि र्वगिका प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अधजरा योजना सम्पन्न नभएको, तनयतमि प्रकृतिको 
कायिमा परामशि सेवा तलएको, मूल्य समायोजन बढी भ जक्तानी गरेको, म्याद थप, पाइप मौज्दाि िथा पाइप 
घटी जडान, नपाउने मूल्य समायोजन भ जक्तानी, पटक पटक म्याद थप, न्यून प्रतिस्पधािलगायिका व्यहोरा 
औलँ्याइएकोमा यो वषि पतन सजधार गरेको देजखँदैन । र्वगिका व्यहोरा पजनरावजृत्त नहजने गरी कायि सम्पादन 
गनजिपदिछ ।      

• बेरुजू जस्थति – यो वषि मन्रालय र मािहिसमेिका तनकायको लेखापरीक्षणबाट देजखएको बेरुजूको जस्थति 
देहाय अनजसार छः 

➢ सरकारी कायािलयिफि  22 तनकायमा रू.2 अबि ३२ करोड 91 लाख बेरुजू देजखएकोमा प्रारजम्भक 
प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ रू.6 करोड 94 लाख 61 हजार फस्यौट गरेकोले रू.2 अबि 25 करोड 
96 लाख 39 हजार बाँकी रहेको छ । सोमध्ये रू.30 करोड 28 लाख 31 हजार म्याद नाघेको 
पेस्की रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनजसूची १५ मा छ । 

➢ संगठठि सस्था २ िफि  रू.4 करोड 15 लाख 81 हजार बेरुजू बाँकी रहेको छ । सोमध्ये रू.१ लाख 
म्याद नाघेको पेस्की 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, काननु, मापदण्ड, योजना, कायािन्वयन र तनयम,  हािहतियार खरखजाना 
िथा र्वस्फोटक पदाथिको प्रयोगसम्बन्धी नीति, कायािन्वयन र तनयन्रण, र्वदेशी नागररकको तनयमन िथा तनयन्रण, 
नागररकिासम्बन्धी नीति, काननु, कायािन्वयन र तनयमन, र्वपद् व्यवस्थापन, अध्यागमन, रार्िय पररचयपर 
व्यवस्थापन, लागू औषध तनयन्रण, सीमा प्रशासन, गहृ प्रशासन, अपराध अनसुन्धान, संगठठि अपराध तनयन्रण, 
मानव अतधकार र नागररक स्विन्रिाको संरक्षण प्रवर्द्िन र अन्य मन्रालयको कायि र्वभाजनमा नपरेका 
र्वषयलगायिका कायि रहेका छन ्। मन्रालय र मािहि सरकारी कायािलय िथा संगठठि संस्थासमेि ८२८ 
तनकायबाट कायिसम्पादन गरी सेवा प्रवाह हुुँदै आएको छ । 

1. सरकारी कायािलय − मन्रालय समेि ८१४  सरकारी कायािलयको तनम्नानसुार रू.८6 अबि 62 करोड 
१७ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छः 

 (रू. लाखमा) 

र्वतनयोजन  राजस्व  धरौटी  अन्य कारोबार जम्मा 
65,45,72 4,73,52 1,92,9२ 14,50,01 86,62,17 

 

1.1. उजललजखि लेखापरीक्षण रकममा यो वषि मन्रालयको नाममा र्वतनयोजन भै स्थानीय िहबाट खचि भएको 
रू.६६ अबि ८३ करोड ४८ लाख र शहरी र्वकास मन्रालयबाट खचि भएको रू.१५ करोड १९ लाख 
समावेश गररएको छैन । स्वास््य िथा जनसंख्या मन्रालय, कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास मन्रालय र 
पनुतनिमािण प्रातधकरणको नाममा र्वतनयोजन भई यस मन्रालयअन्िगििका तनकायबाट भएको खचि रू.५३ 
करोड ५३ लाख समावेश छ ।  

1.2. यो वषि मन्रालयमािहि १1 कायािलयको र्वतनयोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कारोबारसमेि रू.१ अबि 
८8 करोड 2५ लाखको लेखापरीक्षण गनि बाुँकी रहेको छ । 

2. अन्य संस्था र सतमति − यो वषि ३ संस्थाको रू.९ अबि ९०  करोड ७९  लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न 
गररएको छ। 

3. एकीकृि र्वत्तीय र्ववरण − आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा २९(२) 
मा लेखाउत्तरदायी अतधकृिले मािहि कायािलयसमेिको प्रत्येक आतथिक वषि सम्पूणि आय-व्ययको केन्रीय 
र्वत्तीय र्ववरण पेस गनुिपने व्यवस्था छ । मन्रालयले पेस गरेको केन्रीय र्वत्तीय र्ववरणमा वस्िगुि 
सहायिा, सीधै भकु्तानी, प्रार्वतधक सहायिा, अन्य सहायिा र कोतभड-१९ रोकथाम िथा तनयन्रणको लातग 
भएको तनकासा र खचि िथा कायिसञ्चालन कोषको र्हसाब समावेश गरेको छैन । ऐनको व्यवस्थाबमोजजम 
केन्रीय र्वत्तीय र्ववरण ियार गनुिपदिछ ।  

र्वतनयोजन ऐन, २०७६ को दफा ५(३) मा प्रदेश िथा स्थानीय िहको बजेट िथा कायिक्रममा 
समावेश भएको कुनै योजना वा कायिक्रम प्रदेश िथा स्थानीय िहले संघीय कायािलयमाफि ि ्कायािन्वयन 
गराउन आवश्यक ठानेमा नेपाल सरकारको सम्बजन्धि मन्रालयको स्वीकृति तलई सम्बजन्धि प्रदेश िथा 
स्थानीय िहले त्यस्िो योजना वा कायिक्रम नेपाल सरकारको कायािलयमाफि ि ्कायािन्वयन गने गरी तनणिय 
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गनुिपने व्यवस्था छ । उजललजखि व्यवस्थाबमोजजम प्रदेशको बजेट यस मन्रालय मािहिका कायािलयबाट 
खचि गने गरी उपलब्ध गराए िापतन यस मन्रालयलाई जानकारी ठदने गरेको देजखएन । मािहि 
कायािलयमा भएको समग्र तनकासा खचि िालकु तनकायलाई समेि जानकारी हनेु व्यवस्था तमलाई केन्रीय 
र्वत्तीय र्ववरण ियार गनुिपदिछ ।  

4. प्रार्वतधक सहायिा − आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा ३५(१) मा 
कारोबारको लेखा र र्वत्तीय र्ववरण पेस गरी महालेखापरीक्षकको कायािलयबाट लेखापरीक्षण गराउनपुने 
व्यवस्था छ । मन्रालयबाट प्राप्त प्रार्वतधक िथा अन्य सहायिा र्ववरणमा क्षमिा अतभवठृि र भौतिक 
संरचना र्वकास गने मखु्य कायिका साथ सरुक्षा र न्याय सबलीकरण गने एकीकृि कायिक्रम सञ्चालन 
गनि जनवरी २०१५ देजख तडसेम्बर २०२० सम्म संयकु्त अतधराज्य वेलायिबाट अमेररकी डलर ५ 
करोड ७१ लाख ५० हजार प्राप्त हनेु उललेख छ । सोमध्ये यो वषि अमेररकी डलर ९५ लाख २५ 
हजार प्राप्त हनेु उललेख गरेकोमा लेखापरीक्षणका लातग से्रस्िा पेस गरेको छैन । ऐनको व्यवस्था 
बमोजजम उक्त कारोबारको लेखापरीक्षण गराउनपुदिछ । 

5. आवतधक योजना − पन्रौँ योजनाअनसुार २०७६।७७ मा १७ प्रतिशि नेपालीले रार्िय पररचयपर प्राप्त 
गने लक्ष्य रहेकोमा ०.२७ प्रतिशिले मार प्राप्त गरेको, ४० जजललामा रार्िय पररचय पर लागू गने 
उललेख गरेकोमा ७७ जजललामा ि्यांक केन्रको स्थापना भए िापतन पररचयपर र्विरणको कायि हनु 
नसकेको, आधारभिू सामाजजक सरुक्षामा आवर्द् जनसंख्या ३१ प्रतिशि परु् याउने लक्ष्य रहेकोमा ११.५६ 
प्रतिशि पगेुको, न्यूनिम मानवोजचि भौतिक पूवािधार भएका कारागारमा रहने कैदी बन्दी ७४ प्रतिशि 
परु् याउने लक्ष्य रहेकोमा सोबमोजजम नभएको, बायोमेर्िकसर्हिको अपराध िथा अपराधी अतभलेख प्रणाली 
२६ जजललाबाट ५१ जजलला परु् याउने लक्ष्य रहेकोमा यो वषि कायिक्रम सञ्चालन भएको छैन । आवतधक 
योजना अनसुार  िोर्कएको लक्ष्य हातसल गनि कायिक्रम र बजेटको व्यवस्था गरी सोको कायािन्वयन 
गनुिपदिछ । 

6. बजेट वक्तव्य कायािन्वयन − बजेट वक्तव्य २०७६।७७ मा उललेख भएका र्वषयहरूमध्ये ई-तभसा 
प्रणाली लागू नभएको, ७ हजार कैदीबन्दी क्षमिा भएको केन्रीय कारागार बनाउने लक्ष्य रहेकोमा १ 
हजार ५०० क्षमिाको १ परुुष ब्लकको तनमािण कायि भैरहेको छ । त्यसैगरी र्वपद् जोजखम न्यूनीकरण 
िथा व्यवस्थापनको लातग प्रदेश २ र लजुम्बनीमा आपिकालीन कायिसञ्चालन केन्र र गोदामघर स्थापना 
गने कायि भएको छैन । बजेट वक्तव्यमा उललेख भएका कायिक्रम कायािन्वयन गनुिपदिछ ।  

7. ठदगो र्वकास लक्ष्य − ठदगो र्वकास लक्ष्यहरूअन्िगिि मन्रालयले उपलब्ध गराएको र्ववरणअनसुार 
आत्महत्याबाट हनेु मतृ्य,ु बालबातलकाहरूको बेचतबखन लगायि २५ सूचक तनर्क्यौल गरेकोमा १३ 
सूचकको उपलजब्ध पररमाण उललेख गरे िापतन बाुँकी लक्ष्यहरूको सूचकसर्हिको िलुनात्मक आधार 
उललेख गरेको छैन । प्राप्त र्ववरणअनसुार मानव िस्करीमा परेका पीतडि, कारागारमा रहेका कुल 
कैदीहरूको अनपुािमा फैसला नभै थनुामा राजखएका कैदीहरू, मलुकुतभर र बार्हर भएको गैरकाननुी 
र्वत्तीय प्रवाह लगायिका र्वषयको सूचक र सो बमोजजमको वार्षिक कायिक्रम ियार गरेको देजखएन । 
मापनयोग्य सूचकसर्हि कायिक्रम ियार गरी सोको कायािन्वयनबाट ठदगो र्वकासको लक्ष्य हातसल 
गनुिपदिछ। 
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8. गहृ प्रशासन सधुार योजना − गहृ प्रशासन र्वकास र समरृ्र्द्को लातग शाजन्ि, सरुक्षा र सशुासन कायम 
गनि गहृ प्रशासन सधुार कायियोजना, २०७४ कायािन्वयनमा लयाई तनरन्िरिा ठदुँदै आएको छ । कायि 
योजनाअनसुार शोषण र्वरुर्द्को हक, माफी मलुिबी, संकटकालीन घोषणा वा आदेश बहाल रहुँदा परेको 
क्षतिसम्बन्धी क्षतिपूतिि िथा राि र्वरोधी एवं र्वखण्डनकारी गतिर्वतध तनयन्रण सम्बन्धी काननु ियार 
गने उललेख भएकोमा हनु सकेको देजखएन । संगठनात्मक सधुारअन्िगिि संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको 
जनशजक्त िथा व्यवस्थापन सवेक्षण गरी स्वीकृि भए िापतन समायोजन कायि सम्पन्न भएको छैन । सबै 
जजलला प्रशासन र जजलला प्रहरी कायािलयहरूसुँग मन्रालयबाट तभतडयो कन्फेरेन्स गने प्रणाली क्रमशः 
जडान गदै जाने उललेख भएकोमा सो कायि नभएको, सबै जजलला प्रशासन कायािलयमा र्वद्यिुीय हाजजरी 
अतनवायि गरी मन्रालयबाट अनगुमन गररने उललेख भएकोमा र्वद्यिुीय हाजजरी पूणिरूपमा मन्रालयमा 
समेि लागू भएको देजखएन ।  सधुार योजनामा उजललजखि कायिहरू कायािन्वयन गरी गहृ प्रशासन सधुार 
गनुिपदिछ । 

9. र्वत्तीय प्रगति − आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ३६(१) मा आतथिक वषि शरुु भएपतछ 
तनकासा तलई बजेटको सीमातभर रही तनधािररि कायिमा खचि गनुिपने व्यवस्था छ । मन्रालयले पेस 
गरेको केन्रीय र्वत्तीय र्ववरणअनसुार मन्रालय र अन्िगििका तनकायको शरुु बजेट रू.१ खबि ३५ 
अबि ५९ करोड भएकोमा रकमान्िरबाट थप भई रू.१ खबि ४५ अबि ९५ करोड खदु बजेट कायम 
गरेको मध्ये रू.१ खबि २९ अबि ६९ करोड खचि गरेको छ । सोमध्ये चालिुफि  ९१.०९ िथा 
पुुँजीगििफि  ५९.८९ प्रतिशि रहेको छ । पुुँजीगि बजेटिफि  गहृ मन्रालयले २१.७२, कारागार 
व्यवस्थापन र्वभागले २५.०६, सशस्त्र प्रहरी बल िातलम केन्रले १४.३९ र रार्िय प्रहरी प्रजशक्षण 
प्रतिष्ठानले १९.२८ प्रतिशिमार खचि गरेको देजखन्छ । तसंहदरबार सरुक्षा व्यवस्था, सशस्त्र प्रहरी बल 

नेपाल यू.एन. शाजन्ि स्थापना िातलम जशक्षालय, नवुाकोटको जग्गा प्रातप्त, रार्िय पररचयपर िथा 
पञ्जीकरण र्वभागको मेतसनरी िथा औजार खररदलगायिका शीषिकमा र्वतनयोजजि बजेट खचि नभएका 
कारण पुुँजीगि खचि न्यून देजखएको छ । तनयमावलीको व्यवस्थाबमोजजम स्वीकृि बजेट तनधािररि 
कायिमा खचि गनुिपदिछ ।   

10. बजेट र्वतनयोजन − आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम २३ मा वार्षिक कायिक्रम र खचि 
गने अजख्ियारी सम्बजन्धि मन्रालयले आतथिक वषि शरुु भएको पन्र ठदनतभर सम्बजन्धि कायािलयमा 
पठाउनपुने व्यवस्था छ । यो वषि मन्रालयले पेस गरेको केन्रीय वार्षिक आतथिक र्ववरणअनसुार यस 
मन्रालयअन्िगिि रार्िय पररचयपर िथा पञ्जीकरण र्वभागको नाममा सामाजजक सरुक्षा िथा 
संरक्षणअन्िगिि रू.६६ अबि १६ करोड ६८ लाख तनकासा खचि भएको देजखन्छ । सो खचिमध्ये 
सामाजजक सरुक्षा भत्ता र्विरण गनि ७५३ स्थानीय िहलाई रू.६६ अबि १२ करोड ७० लाख र रार्िय 
पररचयपर व्यवस्थापन िथा पञ्जीकरणको लातग र्वतभन्न स्थानीय िहलाई रू.७० करोड ७७ लाख 
उपलब्ध गराएको देजखन्छ । मलुकु संघीय संरचनामा पररवििन भैसकेको वििमान जस्थतिमा खचि गने 
तनकायकै नाममा बजेट र्वतनयोजन गने व्यवस्था तमलाउन ुउपयकु्त हनेु देजखन्छ । 

11. कायिसम्पादन करार − आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा १९(५) मा 
बजेट िथा कायिक्रम कायािन्वयनका लातग कायिसम्पादन करार गनुिपने प्रावधान छ । यो वषि बजेट िथा 
कायिक्रम कायािन्वयन गरी साविजतनक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी िथा गणुस्िरीय बनाउन गहृ सजचव र 
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सरुक्षा तनकायका प्रमखुहरू, महाशाखा प्रमखुहरू, र्वभागीय प्रमखुहरू िथा सबै प्रमखु जजलला अतधकारीबीच 
कायिसम्पादन सम्झौिा भएको छ । प्रमखु जजलला अतधकारीसुँग कायिसम्पादन सम्झौिा गदाि शाजन्ि 
सरुक्षा र अपराध तनयन्रण, सशुासन र सेवा प्रवाह, लागू औषध तनयन्रण, र्वपद् जोजखम न्यूनीकरण िथा 
व्यवस्थापन, र्वकास तनमािणमा समन्वय सहजीकरण िथा र्वकास तनमािण कायिको प्रभावकारी अनगुमन, 

सदाचार र आतथिक अनशुासनसमेि ६ पररसूचक िोकेको छ । कायि सम्पादन सम्झौिा भएका मध्ये 
७७ प्रमखु जजलला अतधकारीको कायिसम्पादन स्िरको अङ्कभार िोकी मूलयाङ्कन गदाि अघािखाुँची, जचिवन 
र दाङसेि ३ जजलला अति उत्कृष्ट, १९ जजलला उत्कृष्ट, ४७ जजलला उत्तम र ८ जजलला मध्यम रहेको 
देजखयो। गहृ सजचव र प्रमखु जजलला अतधकारीबीच सूचकाङ्क र सोको भार समेि िोकी कायिसम्पादन 
सम्झौिा भएकोमा सरुक्षा तनकाय प्रमखुहरू, र्वभागीय प्रमखुहरू र महाशाखा प्रमखुहरूबीचको सम्झौिामा 
समेि सूचकाङ्क र सोको भार िोकी कायिसम्पादन सम्झौिा गरेमा मूलयाङ्कनको मापन गरी थप सधुारको 
लातग आधार िय गनि सघाउ पगु्ने देजखन्छ। 

12. आतथिक सहायिा − नागररक राहि, क्षतिपूतिि िथा आतथिक सहायिासम्बन्धी मजन्रपररषदबाट स्वीकृि 
कायिर्वतध, २०६८ (दोस्रो संशोधन २०७३) अनसुार रार्िय जीवनका महत्वपूणि व्यजक्तलाई औषधोपचार 
िथा आतथिक सहायिा िोर्कएको दरमा उपलब्ध गराउने र औषधोपचारका लातग बाहेक अन्य प्रयोजनका 
लातग कुनै पतन व्यजक्तलाई आतथिक सहायिा उपलब्ध नगराइने उललेख छ । उक्त कायिर्वतधमा पूवि 
प्रधानमन्रीलाई बढीमा रू.१५ लाख र अन्य र्वतभन्न क्षरेमा उललेख्य योगदान परु् याएका व्यजक्तलाई 
बढीमा रू.७ लाखसम्म आतथिक सहायिा ठदन सर्कने र उपचार खचि प्राप्त गने व्यजक्तहरूको नामसर्हिको 
र्ववरण मन्रालयको वेबसाइटमा राजखने उललेख छ । यो वषि र्वतभन्न नागररकलाई मजन्रपररषद्को 
तनणियबाट प्रतिव्यजक्त रू.१ लाखदेजख रू.५ लाखसम्मका दरले ११८ जनालाई रू.४ करोड ५६ लाख 
३९ हजार,  प्रतिव्यजक्त रू.५ लाखदेजख रू.१० लाखसम्मका दरले १५ जनालाई  रू.१ करोड ८ लाख, 

प्रतिव्यजक्त रू.१० लाखदेजख रू.२० लाखसम्मका दरले २ जनालाई  रू.३२ लाख आतथिक सहायिा 
िथा र्वतभन्न घटनामा उपचार िथा क्षतिपूतििबापि १७९ जनालाई रू.२ करोड १५ लाख २८ हजार र 
संस्थागि अनदुान रू.१ करोडसमेि ३१४ व्यजक्त िथा संस्थालाई कुल रू.९ करोड ११ लाख ६७ 
हजार र्विरण गरेको छ । कायिर्वतधअनसुार आतथिक सहायिा िथा औषतध उपचार खचि ठदनपुने आधार 
खलुाई सहायिा प्राप्त गने व्यजक्तहरूको सूचना वेबसाइटमा राख्नपुने देजखएको छ।  

सामाजजक रूपमा र्पछतडएका र आतथिक रूपमा र्वपन्न नागररकको मटुुरोग, मगृौलारोग, र्क्यान्सर, 

पार्कि न्सन, अलजाइमसि, स्पाइनल इन्जरुी, हेड इन्जरुीलगायि कडा रोगको लातग स्वास््य िथा जनसंख्या 
मन्रालयअन्िगििको र्वपन्न नागररक औषतध उपचार कोषबाट प्रत्येक वषि आतथिक सहायिा प्रदान गने 
गरेको छ । यस प्रकारको खचि कायिर्वतधको मापदण्ड पूरा गरेको अवस्थामा दोहोरो नहनेु गरी मार 
िोर्कएको सीमातभर रही आतथिक सहायिा प्रदान गनुिपने र मापदण्डभन्दा बढी आतथिक सहायिा र्विरण 
गने कायि बन्द गनुिपदिछ । 

13. शाजन्ि सरुक्षा खचि − मजन्रपररषद्को २०५०।२।१३ को तनणियानसुार शाजन्ि सरुक्षा कायम राख्न े
प्रयोजनका लातग एक पटकमा गहृमन्रीले रू.५० हजार र गहृ सजचवले रू.२० हजारसम्म खचि गनि सर्क्ने 
व्यवस्था छ । शाजन्ि सरुक्षािफि  गहृमन्री िथा गहृसजचवबाट २०७४।७५ मा रू.१ करोड ५६ लाख 
१ हजार र २०७५।७६ मा रू.१ करोड ४५ लाख ९ हजार खचि भएकोमा यो वषि गहृमन्रीबाट 
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रू.७२ लाख र गहृसजचवबाट रू.७६ लाख ५८ हजार समेि रू.१ करोड ४८ लाख ५८ हजार खचि 
गरेको छ । मजन्रपररषद्को तनणियमा एक पटकको खचिको सीमा िोके पतन साप्तार्हक, मातसक वा कुनै 
तनजिि अवतध र्कटान गरेको छैन । शाजन्ि सरुक्षाका लातग हनेु सरुाकी खचिलाई व्यवजस्थि गनि 
र्वगिदेजख औलँयाइए िापतन सधुार भएको छैन । यस्िा खचिको उदे्दश्यमूलक व्यवस्थापन हनुपुदिछ। 

14. व्यजक्तगि सरुक्षाकमी − मन्रालयले बहालवाला एवं पूवि पदातधकारीहरूको सरुक्षाथि व्यजक्तगि सरुक्षाका 
लातग प्रहरी कमिचारी खटाउने गरेको छ । र्वजशष्ट व्यजक्तको िह र तनजलाई उपलब्ध गराउने सरु्वधा 
सम्बन्धमा ऐन काननुमा समावेश गरेरमार खचि लेख्न सवोच्च अदालिले २०६८।८।२२ मा आदेश 
ठदएको छ । गहृ प्रशासन सधुार कायियोजना, २०७४ मा सरुक्षासम्बन्धी काममा पररचालन गने गरी 
भनाि भएका जनशजक्तलाई र्वजशष्ट व्यजक्तको सरुक्षाथि काजमा पठाई व्यजक्तगि काममा समेि प्रयोग गने 
गरेको भन्ने सन्दभिमा सरुक्षा बाहेकका अन्य कायिमा प्रयोग गने प्रर्क्रयालाई सधुार गररने उललेख छ । 
यो वषि वहालवाला र्वजशष्ट व्यजक्तहरूको वैयजक्तक सरुक्षामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसमेि ७०० 
र पूवि पदातधकारीिफि  ५४७ समेि १ हजार २४७ सरुक्षाकमी उपलब्ध गराएको र्ववरण प्राप्त भएको 
छ । र्वजशष्ट व्यजक्तहरूको सरुक्षा व्यवस्थापन कायिर्वतध, २०७७ मजन्रपररषद्वाट २०७७।८।७ मा 
स्वीकृि भएकोले सोबमोजजम सरुक्षाकमीको व्यवस्थापन गने कायि भैरहेको मन्रालयले जानकारी गराएको 
छ । सवोच्च अदालिलको आदेशबमोजजम र्वजशष्ट व्यजक्त र तनजलाई उपलब्ध गराउने सरुक्षाकमी 
सम्बन्धमा ऐन िजुिमा भएको छैन । व्यजक्तगि सरुक्षाथि प्रहरी पररचालन गने सम्बन्धी काननुी व्यवस्था 
गरेर सरुक्षा व्यवस्थापन गनुिपदिछ ।  

15. तसंहदरबार सरुक्षा व्यवस्था − संघीय सरकारको केन्रीय सजचवालय रहेको तसंहदरबारको सरुक्षा 
व्यवस्थालाई र्वद्यिुीय उपकरण प्रयोग गरी थप र्वश्वसनीय र भरपदो बनाउन तसंहदरबार सरुक्षा 
व्यवस्थासम्बन्धी स्वीकृि गरुुयोजनाअनसुार सीसी टीभी, ई-गेट, भेर्हकल स्र्क्यानर, मेटल तडटेर्क्टर 
लगायिका उपकरण खररद िथा जडान गनि गि वषि बजेट र्वतनयोजन भएकोमा खचि नभएको िथा यो 
वषिसमेि रू.१४ करोड ३९ हजार बजेट र्वतनयोजन भएकोमा सारभिूरूपमा प्रभावग्राही बोलपर पेस 
नभएको कारण खररदसम्बन्धी कारबाही रद्द भएको छ । उक्त कायि नेपाल प्रहरीबाट गराउने तनणिय 
गरेकोमा कायािरम्भ गरेको देजखएन । िोर्कएबमोजजमका वार्षिक कायिक्रम सम्पन्न 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 
तसफाररस गनि एक र्वभषूण सतमति रहने र तनयमावली, २०६५ मा उक्त सतमतिले मानपदवी, अलङ्कार 
र पदक तसफाररस गने प्रर्क्रयाको लातग कायिर्वतध बनाउन सर्क्ने व्यवस्था छ । सोअनसुार र्वभषूण 
सतमतिले र्वभषूण तसफाररस कायिर्वतध एवं प्रदान गररने मापदण्ड २०७५ जारी गरेको छ । 
मन्रपररषदबाट २०७४।७५ मा ५१४ जना, २०७५।७६ मा ५१८ जना र यो वषि ६३३ जना 
र्वभरू्षि गने तनणिय गरेको छ । घोषणा भएका र्वभषूण ियार गनि  २०७५।७६ मा रू.५ करोड ६९ 
लाख ७७ हजार र यो वषि  रू.८ करोड ५० लाख खचि भएको छ । र्वगिमा घोषणा भएमध्येको 
१२९ मानपदवी, २२ अलंकार र ६१ पदकसमेि २१२ र्वभषूण िथा २२१ संर्वधानसभा पदक र्विरण 
नभै मौज्दाि रहेको छ। र्वभरू्षि हनेु संख्या र सो ियार गनि लाग्ने खचि वषेनी बढ्दै गएको छ । 
र्वभरू्षि हनेु संख्या तनजिि गरी खचिमा तनयन्रण गनुिपदिछ । 
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17. र्वपद् व्यवस्थापन कोष − रार्िय र्वपद् व्यवस्थापन कोषमा गि वषि रू.१ अबि ५६ करोड ९६ लाख 
मौज्दाि भएकोमा यो वषि नेपाल सरकारबाट प्राप्त रू.२ करोडसमेि रू.१ अबि ५८ करोड ९६ लाखमध्ये 
जजललाजस्थि र्वपद् व्यवस्थापन कोषमा रू.८ करोड ३५ लाख तनकासा गरेको छ । त्यसैगरी र्वपद 
उिार िथा राहिमा नेपाली सेनाको हेतलकप्टर प्रयोग बापि रू.१ करोड ८१ लाख, भकूम्प सरुक्षा 
ठदवस मनाउन रू.१२ लाख, सदस्यिा शलुक रू.१२ लाख र बाुँकी प्रकोप न्यूनीकरण कायिक्रममा रू.५ 
लाख खचि भई वषािन्िमा रू.१ अबि ४८ करोड ५१ लाख बाुँकी रहेको छ । प्रत्येक वषि हनेु प्राकृतिक 
र गैरप्राकृतिक र्वपद्को ित्काल सम्वोधन गनि ित्सम्बन्धी व्यवस्था र कायिर्वतध िय गरी मौज्दािमा 
रहेको रकम र्वपद् व्यवस्थापनमा उपयोग हनेु व्यवस्था तमलाउनपुने देजखएको छ । 

18. मआुवजा − जग्गा प्रातप्त ऐन, २०३४ को दफा ३ मा नेपाल सरकारले कुनै साविजतनक कामको तनतमत्त 
कुनै जग्गा प्राप्त गनि आवश्यक ठहराएमा ऐनबमोजजम मआुवजा ठदने गरी जनुसकैु ठाउुँको जतिसकैु 
जग्गा प्राप्त गनि सर्क्ने व्यवस्था छ । उजललजखि व्यवस्थाअनसुार जग्गा प्रातप्तको लातग मआुवजासम्बन्धी 
कायिको भकु्तानी जजलला प्रशासन कायािलयहरूसमेिबाट हनेु गरेको देजखन्छ । जजलला प्रशासन कायािलय, 
काठमाडौँ, लतलिपरु, मोरङ, महोत्तरी, सलािही र झापाको र्वर्वध खािामा मआुवजा भकु्तानी नभै आतथिक 
वषिको अन्त्यमा रू.३ अबि ४७ करोड ११ लाख मौज्दाि रहेको छ । मआुवजा र्विरण सम्बन्धमा 
देजखएका प्रमखु व्यहोरा तनम्नानसुार छन:् 

18.1. मेची महाकाली र्वद्यिुीय रेलमागिअन्िगिि रेलवे स्टेशन, लाइनलगायिका संरचना तनमािण गनि मोरङ 
खण्डको लातग रू.१५ करोड र झापा खण्डको लातग रू.५० करोड सम्बजन्धि आयोजनाले सम्बजन्धि 
जजलला प्रशासन कायािलय पठाएकोमा २०७८ वैशाखसम्म घर जग्गाको न्यूनिम मूलयाङ्कनको कायि 
नभएकोले मआुवजा र्विरण नभै मौज्दािमा रहेको पाइयो। त्यसै गरी काठमाडौं िराई मधेश रिुमागिको 
काठमाडौं खण्डको रू.२ करोड ७ लाख ३ हजार र लतलिपरु खण्डको रू.१ अबि ५७ करोड ९० 
लाख मआुवजा र्विरण गनि बाुँकी रहेको छ । 

18.2. रेलवे तनमािण आयोजना अन्िगिि जोगबनी-र्वराटनगर खण्डको जग्गा अतधग्रहणका लातग २०६८।१०।५ 
मा मआुवजा तनधािरण भई अतधग्रहण गनुिपने ४६ मध्ये ३८ तबघा अतधग्रहण भएको छ । मआुवजा 
र्विरण गनि जजलला प्रशासन कायािलय, मोरङलाई तनकासा ठदएको रकममध्ये रू.१९ करोड ४४ 
लाख ३० हजार र्विरण नभई मौज्दाि रहेको छ । मआुवजा तनधािरण भएको १० वषिसम्म रकम 
र्विरण नभई मौज्दाि रहेकोले जग्गा प्रातप्त ऐन, २०३४ को दफा ३७ बमोजजम टुङ्गो लगाउनपुदिछ । 

18.3. आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४६ र अनसूुची-१ को दफा ४(ख) अनसुार गैरव्यावसार्यक कर योग्य 
सम्पजत्त घर जग्गाको तनःसगिमा हनेु पुुँजीगि लाभमा आयकर लाग्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा 
९५क को उपदफा ५ अनसुार प्राकृतिक व्यजक्तको तनसगि भएको गैरव्यावसार्यक कर योग्य सम्पजत्तको 
लाभमा अतग्रम कर असलु गनुिपने व्यवस्था छ । जजलला प्रशासन कायािलय, कर्पलवस्ि,ु कास्की, 
महोत्तरी, मोरङ र धनषुाले रजजिेशनका वखि मआुवजा भकु्तानी गदाि आयकर ऐनको व्यवस्थाअनसुार 
रू.४३ लाख ४३ हजार अतग्रम कर कट्टी गरेका छैनन ्। गैरव्यावसार्यक करयोग्य सम्पजत्त (जग्गा 
िथा भवन) को तनःसगि गदाि भएको पुुँजीगि लाभमा लाग्ने कर रकम असलु गनुिपदिछ ।  
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19. कोतभड-१९ रोकथाम िथा तनयन्रण – गहृ मन्रालयअन्िगिि कोतभड-१९ रोकथाम िथा तनयन्रणको 
लातग चालिुफि  रू.१7 करोड 47 लाख 87 हजार र पुुँजीगििफि  रू.३ करोड २४ लाख २६ 
हजारसमेि रू.२० करोड 72 लाख 13 हजार खचि भएको छ । साविजतनक खररद तनयमावली, 
२०६४ को तनयम १४५ मा र्वशेष पररजस्थतिमा खररद गने सम्बन्धी व्यवस्थाअनसुार स्वास््य सामग्री, 
मेतसनरी औजार िथा उपकरण सरसफाई लगायि खररद गदाि ५ ठदनको समय ठदई बोलपर आह्वान र 
सोझै खररद र्वतधबाट खररद गरेको छ । प्राप्त र्ववरणअनसुार कोतभड-१९ रोकथाम िथा तनयन्रण 
कायिका लातग नेपाल प्रहरीिफि  औषतध, उपकरणलगायिका कायिमा रू.२ करोड ५४ लाख ३८ हजार, 

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालिफि  भवन ममिि िथा तनमािणसर्हि १२० बेडको आइसोलेसन, २० बेडको 
हेपा र्फलटर र भेजन्टलेटर सर्हिको आई.सी.यू. वाडि, सरसफाईलगायिमा रू.१५ करोड ७६ लाख ४१ 
हजार, कारागार कायािलय जगन्नाथदेवल, मनोसामाजजक अपाङ्ग बन्दी अस्पिाल, लतलिपरु र केन्रीय 
कारागार अस्पिाल, काठमाडौंबाट र्क्वारेजन्टनको लातग फतनिचर, र्क्याजन्टन तनमािण, औषतध िथा मेतडकल 
उपकरण, सरसफाईलगायिको खररदमा रु 2 करोड 41 लाख 34 हजार खचि भएको छ । सोको 
अलावा ए.पी.एफ. अस्पिाल, बलम्बलेु तनयतमि बजेटबाट कोतभड-१९ परीक्षणको लातग मतलर्क्यलुर 
लयाब स्थापनाका लातग पीसीआर मेतसन िथा उपकरण खररद गनि रू.६१ लाख ४ हजार खचि गरेको 
छ।  

अध्यागमन र्वभाग  
नेपालतभर र्वदेशीहरूको प्रवेश, उपजस्थति र प्रस्थानलाई तनयमन एवं तनयन्रण गने कायिमा सहयोग गनि 

िथा अध्यागमनसम्बन्धी काननुको पररपालना गराउने र मािहि १३ अध्यागमन कायािलयलाई तनयन्रण, अनगुमन 
िथा मूलयाङ्कन गने उदे्दश्यले र्वभागको स्थापना भएको हो ।  

20. अध्यागमन सधुार − गहृ प्रशासन सधुार कायियोजना, २०७४ मा अध्यागमन नीति ियार गने उललेख 
भएकोमा ियार भएको छैन । कायियोजनाअनसुार सीमा प्रशासनको सदुृढीकरण अन्िगिि ई-तभसा िथा 
आगमन र प्रस्थानर्वन्दमुा बायोमेर्िक सरु्वधा सर्हि स्वचातलि ई-गेटको व्यवस्था गरी सीमा व्यवस्थापन 
एवं तनयन्रण प्रणाली लागू गने उदे्दश्य रहेको छ । तरभवुन र्वमानस्थल कायािलयमा फ्लाप 
वेररयरसर्हिका अध्यागमन डेस्क स्थापना गरे िापतन स्वचातलि ई-गेट प्रणाली लागू गने कायि भएको 
छैन । सबै नाकामा बायोमेर्िक सरु्वधासर्हि स्वचातलि ई-गेट व्यावहाररक नहनेु कारण उललेख गरी 
अन्य नाकामा सो कायि अगातड बढाएको देजखएन । ई-तभसाको सम्भाव्यिा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस 
भए िापतन कम्प्यटुर र्प्रन्टेड ई-तभसा जारी गने कायिको शरुुवाि हनु सकेको छैन ।  

21. सफ्टवेयर सञ्चालन − आगमन सहजिा र प्रवेशाज्ञाको फाइदा उठाउुँदै रार्िय र्हि र सरुक्षामा असर पने 
गरी र्वद्यिुीय अपराध, एटीएम ह्यार्कङ, कल बाइपास, मानव िस्करी, चोरी, डकैिीलगायिका गतिर्वतधमा 
र्वदेशीहरूको संलग्निा बढी रहेको अवस्था छ । उक्त अवस्थामा सधुार गनि र्वभागले २०७६।१०।१३ 
देजख नेपाली पोटि नामक सफ्टवेयर सञ्चालनमा लयाई आगमन, प्रस्थान, तभसासम्बन्धी कायिको 
अतभलेखीकरणको शरुुवाि गरेको छ । सन ्२०१८ देजख २०२० सम्म १ हजार ६७६ र्वदेशी 
नागररकलाई तनष्काशन गरेकोमा सन २०२० मा मार तभसामा उजललजखिभन्दा बढी अवतध बसेका 
कारण ८१, तभसार्वपरीि कायि गरेकाले १६४ र गैरकाननुी कायिमा संलग्न ८२ समेि ३२७  र्वदेशी 
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नागररकलाई तनष्कासन गरेको देजखन्छ । पयिटकहरूको बसाई अवतध, नेपाली प्रस्थान गने गन्िव्य देश 
िथा तभसाअनसुारको र्ववरणलगायिका अन्िरतनकायगि िथा अनगुमनसम्बन्धी आवश्यक सूचना, ि्याङ्क 
उपयोग गनि तमलने व्यवस्था तमलाई वेबमा आधाररि उक्त सफ्टवेयरको पूणि रूपमा उपयोग गनुिपने र 
तभसा अवतध सर्कएका पयिटकको अनगुमन गनि आन्िररक तनयन्रण प्रणाली ियार गनुिपने देजखएको छ । 

22. तभसा जस्टकर अतभलेख − अध्यागमन ऐन, २०४९ र तनयमावली, २०५१ मा तभसा जस्टकरसम्बन्धी कायि 
गने सबै कायािलयले सो को अतभलेख राख् नपुने व्यवस्था छ । जजन्सी मौज्दाि र्ववरणअनसुार गि वषिको 
मौज्दाि ५५ हजार र यो वषि छपाइ गरेको ९ लाख ७३ हजारसमेि १० लाख २८ हजार थान 
तभसामध्ये परराि मन्रालयअन्िगििका र्वदेशजस्थि तनयोग िथा दूिावासलाई २ लाख ५५ हजार एवं 
अध्यागमन र्वभाग र अन्िगििका तनकायलाई ४ लाख ९२ हजार थान जस्टकर उपलब्ध गराई वषािन्िमा 
२ लाख ८१ हजार थान बाुँकी रहेको देजखन्छ ।  

र्वभागले २०७६।७७ देजख नयाुँ दर लागू गरेको कारण परुानो दर उललेख भएका ७ प्रकारका 
तभसा जस्टकरको गि वषिको अन्िमा २ लाख १७ हजार ६९६ मौज्दाि रहेकोमा २ लाख ५ हजार 
२३८ मार नष्ट गरेको र बाुँकी मौज्दािमा नदेजखएकोले १२ हजार ४५८ थान फरक परेको छ । 
तभसाको अतभलेख एकीकृि गरी यर्कन गने कायि भैरहेको जवाफ प्राप्त भए िापतन तभसा जस्टकर उपलब्ध 
गराउने अन्य तनकायमा रहेको परुानो दरको मौज्दाि यर्कन गरेको छैन । उपयुिक्त जस्थतिले तभसा 
जस्टकरको व्यवस्थापनमा र्वभागको तनयन्रण प्रणाली प्रभावकारी नदेजखुँदा सधुार गनुिपने देजखएको छ ।     

23. राजस्व असलुी िथा तभडान − राजस्व असलुी गने कायािलयले महालेखापरीक्षकको कायािलयबाट स्वीकृि 
राजस्वसुँग सम्बजन्धि फाराम प्रयोग गरी राजस्व लेखा राख्नपुदिछ । राजस्व असलुी लेखाङ्कन िथा 
प्रतिवेदन गनि अध्यागमन र्वभाग र ग्लोबल आइएमई बैङ्क तलतमटेड बीच २०७१।६।७ मा सम्झौिा 
भएको छ । र्वभागले बैङ्कले देखाएको आम्दानीको आधारमा रू.८८ करोड २१ लाख ७९ हजार 
राजस्व राजस्व आम्दानी जनाई आतथिक र्ववरण ियार गरेको छ । र्वभागले राजस्व लेखा राख्न स्वीकृि 
फारामहरूको प्रयोग गरेको देजखएन । टुररष्ट,  एजेन्सी,  मदु्दालगायि  शाखाबाट असलुी हनुपुने िथा 
असलुी भएको शाखागि राजस्वको र्ववरण प्राप्त गरी बैङ्क भौचर तभडान गरेको देजखएन। 

बैङ्कले र्वतभन्न शलुक, दस्िरुलगायिको राजस्व नेपाली रुपैयाुँको अलावा वैदेजशक मरुा (अमेररकी 
डलर, अिेतललन डलर, र्क्यानेतडयल डलर, यरुो, पाउण्ड स्टतलिङ) मा सङ्कलन गने गरे िापतन वैदेजशक 
मरुा आम्दानीको एकीकृि र्ववरण ियार गरेको छैन । सङ्कलन भएको रकम राजस्व िोर्कएको समयमा 
दाजखला भएको िथा वैदेजशक मरुा नेपाल राि बैङ्कको तनदेशनबमोजजम व्यवस्थापन गरेको सतुनजश् चि गनि 
सर्कएन । राजस्व लेखा व्यवजस्थि गरी िालकु तनकायबाट समेि अनगुमन गनुिपदिछ । 

24. ई-तभसा −  तडजजटल नेपाल फे्रमवकि , २०७६ िथा पन्रौं योजनाले अध्यागमन व्यवस्थापनका र्वतभन् न 
प्रर्क्रयामा सूचना प्रर्वतधको प्रयोगलाई उच्च प्राथतमकिामा राखेको छ । नेपालको तभसालाई क्रमशः ई- 

तभसा प्रणालीमा रुपान्िरण गनिका लातग ई-तभसासम्बन्धी अध्ययन गनि गहृ मन्रालयका सजचवको 
तनणियबमोजजम गठन भएको ६ सदस्यीय सतमतिले प्रतिवेदन पेस गरेको छ । सतमतिको प्रतिवेदनमा 
उजललजखि सझुाउहरू कायािन्वयन गरी नेपाल प्रवेश गने र्वदेशी नागररक एवं गैरआवासीय नेपालीहरूलाई 
तछटो, छररिो तभसा उपलब्ध गराउने व्यवस्था तमलाउनपुदिछ । 
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कारागार व्यवस्थापन र्वभाग  
कारागार ऐन, २०१९ बमोजजम कैदीबन्दी िथा थनुवुाहरूको मानवोजचि सरु्वधाको व्यवस्थापन गने िथा 

न्यार्यक िथा अधिन्यार्यक तनकायको आदेशबमोजजम कैद िथा थनुवुा व्यजक्तलाई कारागारमा राख्न ेर मािहिका 
कारागारको व्यवस्थापन गने उदे्दश्यले र्वभागको स्थापना भएको हो ।  

25. कारागार व्यवस्थापन – कारागार ऐन, २०१९ मा थनुवुा वा कैदीलाई थनुामा राख्दा परुुष र मर्हलालाई 
छुट्टाछुटै्ट घरमा वा घरको तभन्दा तभन्दै भागमा राख्न,े थनुवुा र कैदी छुट्याई यथासम्भव छुट्टाछुटै्ट भागमा 
राख्न,े देवानी र फौज्दारी मदु्दाका कैदीलाई यथासम्भव तभन्दा तभन्दै भागमा राख्न,े रोगी, पागल, 
अधिपागललाई यथासम्भव तभन्दा तभन्दै भागमा राख्न ेलगायिका व्यवस्था छन ् । र्वभागअन्िगिि ७२ 
जजललामा ७४ कारागार सञ्चालनमा रहेका छन ्। र्वभागबाट प्राप्त र्ववरणअनसुार १४ हजार ८२० 
परुुष र १ हजार ६९१ मर्हलासमेि १६ हजार ५११ कैदीबन्दी राख्न सर्क्ने क्षमिा रहेको कारागारमा 
२०७७ पषु मसान्िमा परुुष २४ हजार ६१ र  मर्हला १ हजार ४७१ समेि २५ हजार ५३२ 
कैदीबन्दी रहेको देजखन्छ । गम्भीर प्रकृतिका तबरामी ९७ र मानतसक रोगी १९२ कैदीबन्दी रहेकोमा 
छुटै्ट राख्न ेव्यवस्था गरेको छैन । आवश्यक भौतिक पूवािधार व्यवस्थापनका साथै मनोसामाजजक परामशि 
िथा उपचार सेवा प्रदान गरी सामाजजक जीवनमा फकि न सर्क्ने गरी कैदीबन्दीको व्यवस्थापन गनुिपदिछ ।  

26. न्यूनिम सरु्वधा – सधुार गहृको रूपमा रहने कारागारहरूमा कारागार ऐन, २०१९ अनसुार भौतिक 
सरु्वधा र  स्वास््य उपचार लगायि सेवा सरु्वधा उपलब्ध हनुपुदिछ । र्वभागबाट प्राप्त र्ववरणअनसुार 
८ जजललामा कायािलय भवन तनमािणाधीन रहेको, ३५ जजललाका कारागार भवनको मखु्य भाग अत्यन्ि 
जीणि अवस्थामा रहेको, ८ जजललाका कारागारको पखािल वा केही भाग ममिि गनुिपने अवस्थामा रहेको 
र शहरी र्वकास िथा भवन तनमािण र्वभागले नवुाकोट, बाुँकेलगायि १६ जजललाको कारागार तनमािण 
गरररहेको उललेख छ । महान्यायातधवक्ताको कायािलयबाट ियार भएको र्हरासि िथा कारागार अनगुमन 
प्रतिवेदन, २०७६ अनसुार ३७ जजललामा रहेका २४ कारागारमा सीप र्वकास एवं रोजगारमूलक कायि 
अवसरको अभाव रहेको, जीणि भौतिक पूवािधार, क्षमिाभन्दा अत्यतधक मारामा थनुवुा र कैदीहरू रहेको, 
दरबन्दीका कमिचारी नरहेको, कैदी र थनुवुालाई एकै ठाउुँमा राखेको लगायि समस्याहरू उललेख गरेको 
छ । प्रतिवेदनअनसुारका सझुावहरू कायािन्वयन गरी कारागारमा रहेका कैदी बन्दीलाई न्यूनिम सरु्वधा 
उपलब्ध गराउनपुने देजखएको छ । 

रार्िय पररचयपर िथा पञ्जीकरण र्वभाग  
सबै नेपाली नागररकलाई पथृक नम्बरसर्हिको रार्िय पररचयपर प्रदान गनि, जन्म िथा मतृ्यलुगायिका 

व्यजक्तगि घटना दिाि एवं पञ्जीकरण गनि र सबै लाभग्राहीको सामाजजक सरुक्षा भत्ता बैंर्कङ्ग प्रणालीमाफि ि ्र्विरण 
गने मखु्य उदे्दश्यले र्वभागको स्थापना भएको हो ।  

27. व्यजक्तगि घटना दिाि − र्वभागको उदे्दश्य नीतिगि व्यवस्थापन िथा सूचना प्रर्वतध प्रणालीमाफि ि ्
व्यजक्तगि घटना दिािमा प्रभावकाररिा कायम गनुि रहेको छ । सोहीअनसुार र्वभागले जन्म, मतृ्य,ु 
र्ववाह, सम्बन्ध र्वच्छेद र वसाइुँ सराइ जस्िा ५ प्रकारका व्यजक्तगि घटना दिािका साथै  स्थानीय 
तनकायमाफि ि ्सञ्चालन हनेु १० प्रकारका सामाजजक सरुक्षा कायिक्रमसम्बन्धी अतभलेख व्यवस्थापन गदै 
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आएको छ । वार्षिक प्रतिवेदन अनसुार २०७५ वैशाखदेजख २०७६ चैरसम्म १६ लाख ७७ हजार र 
२०७७ चैर मसान्िसम्म अनलाइनबाट १९ लाख २८ हजार व्यजक्तगि घटना दिाि भएका छन ्। 

28. सामाजजक सरुक्षा − नेपाल सरकार (कायिर्वभाजन) तनयमावली, २०७४ अनसुार सामाजजक सरुक्षा भत्ता 
र्विरणको अतभलेखीकरण गहृ मन्रालयको कायि क्षेरतभर रहेको छ । यो वषि सामाजजक सरुक्षा िथा 
संरक्षण कायिक्रममा रू.६६ अबि १६ करोड ६८ लाख तनकासा भएको छ । सामाजजक सरुक्षा 
कायिक्रममा २०७७ असारसम्म ३० लाख ६२ हजार लाभग्राही समावेश रहेकोमा १८ लाख ७६ हजार 
बैङ्कमाफि ि ्भकु्तानी तलने गरी आवर्द् भए िापतन ९ लाख ९९ हजारले मार बैङ्कमाफि ि ्भकु्तानी तलने 
गरेको जानकारी र्वभागबाट प्राप्त भएको छ । सबै लाभग्राहीलाई सामाजजक सरुक्षा भत्ता बैंर्कङ्ग 
प्रणालीमाफि ि ्भकु्तानी ठदने उदे्दश्यमा अपेजक्षि प्रगति भएको देजखएन । सम्पूणि लाभग्राहीलाई बैङ्कमाफि ि ्
भकु्तानी ठदने व्यवस्था तमलाउनपुदिछ ।  

29. रार्िय पररचयपर − नेपाल सरकारको २०७६।७७ को नीति िथा कायिक्रममा चार वषितभर र बजेट 
वक्तव्यमा दईु वषितभर सबै नेपाली नागररकलाई रार्िय पररचयपरको व्यवस्था गररने उललेख छ । 
रार्िय पररचयपर कायिक्रम लातग गि वषि र यस वषिसमेि रू.१ अबि ६३ करोड ७४ लाख खचि 
भएकोमा सोभन्दा अगातडको खचि र्ववरण प्राप्त हनु सकेन। यो वषि १७ प्रतिशि नेपालीले रार्िय 
पररचयपर व्यवस्था गने लक्ष्य राखेकोमा र्वभागबाट प्राप्त र्ववरणअनसुार २०७७ असार मसान्िसम्म २ 
लाख १३ हजार ७६४ र्ववरण दिाि भएकोमा १ लाख १४ हजार ७३९ उत्पादन िथा छपाइ भएको 
र ७१ हजार २४ र्विरण गरेको छ । वार्षिक नीति िथा कायिक्रम र बजेट वक्तव्यअनसुार कायिक्रम 
सञ्चालन गरी अपेजक्षि लक्ष्य हातसल गनुिपदिछ । 

30. परामशि सेवा − रार्िय पररचयपर पसिनलाइजेसन िथा र्विरणको लातग एक परामशिदािासुँग रू.८७ 
करोड २६ लाखमा ३२ मर्हनातभर कायि सम्पन्न गने गरी २०७६।३।१५ मा सम्झौिा भएकोमा र्वभागले 
यो वषि प्रिीिपर पेस्कीसमेि रू.७७ करोड ३९ लाख पेस्की उपलब्ध गराएको छ । पररयोजनाअन्िगििका 
कायिमध्ये प्याकेज नम्बर ४ को तडजाष्टर ररकोभरी प्रणाली स्थापना गने कायिको म्याद २०७७।७।१५ 
सम्म रहेकोमा कायिसम्पन्न नभएकोले २०७८।२।१७ सम्म थप भएको छ । 

 सम्झौिाअनसुार बायोमेर्िक तडभाइस ७७० थान आपूतिि गने र १ हजार ६६ इनरोलमेण्ट 
स्टेसन जडान गने लगायिका कायिसम्पन्न भएको उललेख छ । प्रतिघण्टा ६ हजार इनरोलमेण्ट 
ररर्क्वेष्टलाई हेण्डल गने र २२ घण्टामा ५० हजारभन्दा बढी र्ववरण केन्रीय प्रणालीमा प्रशोधन हनेु 
गरी स्िरोन्नति गने, ई-सतभिस अन्य प्रणालीमा आवर्द् गने, प्रतिघण्टा १ हजार काडि पसिनलाइजेसन हनेु 
गरी स्िर वठृि गने, हेटौँडामा तडजाष्टर ररकभरी प्रणाली स्थापना गने लगायिका कायि भैरहेको उललेख 
छ । प्रभावकारी रूपमा अनगुमन गरी िोर्कएको समयमा सम्झौिाअनसुार कायि सम्पन्न गनुिपदिछ। 

नेपाल प्रहरी  
अपराध तनयन्रण, शाजन्ि सवु्यवस्था कायम, िार्फक व्यवस्थापन, प्रकोप व्यवस्थापन जस्िा कायि गने 

उदे्दश्यले जनमानसमा सरुक्षा अनभुतूि प्रवाह गनि नेपाल प्रहरीको स्थापना भएको हो ।  
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31. अपराध तनयन्रण िथा अनसुन्धान कायियोजना − नेपाल प्रहरीको तरवषीय अपराध तनयन्रण िथा 
अनसुन्धान कायियोजना २०७४।७५ अन्िगिि १७९ र्क्रयाकलापमध्ये ६९ कायािन्वयनको क्रममा 
रहेको, २७ र्क्रयाकलाप सञ्चालन नै हनु नसकेको र ८३ र्क्रयाकलाप सम्पन्न भएको उललेख छ । 
ित्पिाि २०७७।७८ मा सम्पन्न हनेु गरी तरवषीय अपराध तनयन्रण िथा अनसुन्धान कायियोजना 
कायािन्वयनमा लयाएको छ । कायियोजनाको लातग रू.२ अबि ५३ करोड १६ लाख खचि हनेु अनमुान 
गरेकोमा अपराध अनसुन्धानको संस्थागि र्वकास मानवस्रोि व्यवस्थापन र सेवा र्वजशष्टीकरण, तमतसल 
अतभलेखन र अतभयोजन समन्वय सदुृढीकरणलगायि १२ कायिनीतिका लातग पर्हलो वषि रू.८ करोड 
१० लाख र दोस्रो वषि रू.६ करोड ७८ लाखसमेि रू.१४ करोड ८८ लाख खचि भएको छ । पयािप्त 
स्रोि साधनको व्यवस्था गरी उक्त कायियोजना कायािन्वयन गनुिपदिछ । 

32. अपराध अनसुन्धान − नेपाल प्रहरीको प्रमखु कायि अपराध अनसुन्धान गने, अपराध तनयन्रण गने, शाजन्ि 
सवु्यवस्था कायम राख्न ेरहेको छ । उपयुिक्त कायिहरूको लातग केन्रीय अपराध अनसुन्धान र्वभाग, केन्रीय 
अनसुन्धान ब्यरुो, मर्हला बेचतबखन अनसुन्धान ब्यरुो, साइबर ब्यरुो, लागू औषध तनयन्रण ब्यरुोलगायि 
सम्पूणि प्रहरी संगठन रहेको भए िापतन अपराध तनयन्रण र अनसुन्धान गरी समयमै न्याय ठदलाउने कायि 
अझ प्रभावकारी हनु सकेको छैन । र्वगि ५ वषिका अपराधसम्बन्धी घटना र छानतबन जस्थति देहायअनसुार 
छः  

अपराधको र्कतसम २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ २०७६।७७ 

ज्यानसम्बन्धी 5367 5904 6405 6986 7155 
आत्महत्या 4680 5124 5317 5754 6241 
चोरी अपराधसम्बन्धी 1578 1627 1628 2873 2451 
संगठठि िथा आतथिक अपराध 3723 3593 4656 5301 4608 
सामाजजक अपराध 8689 10256 14450 11189 11481 
मर्हला िथा बालबातलकासम्बन्धी 2295 2439 3255 4423 4092 
सवारीसम्बन्धी 1820 2150 2320 2540 1971 
र्वर्वध 411 369 1284 3985 3899 

जम्माः 28563 31462 39315 43051 41898 
फर्छ्यौटः 9269 8982 13596 35330 25583 

फस्यौट प्रतिशिः 32 29 35 82 61 
बाुँकी 19294 22480 25719 7721 16315 

बाुँकी प्रतिशिः 68 71 65 18 39 

 यो वषि ज्यानसम्बन्धी, आत्महत्या िथा सामाजजक अपराधको घटना दिाि गि वषिको िलुनामा 
वठृि भएको र बाुँकी ५ प्रकारका घटनाको दिाि घटेको अवस्था छ । त्यसैगरी दिाि भएका मदु्दा समयमै 
फस्यौट नहनुाले न्याय सम्पादनमा समेि र्वलम्व हनेु देजखयो । मदु्दा फस्यौट कायियोजना ियार गरी 
समयमै फस्यौट गनुिपदिछ । प्रहरी प्रधान कायािलयले र्वगि िीन वषिका अवतधमा लागू औषध, मानव 
बेचतबखन, बैंर्कङ्ग कसरु, धमि प्रचार लगायि गैरकाननुी कायिमा संलग्न १८८ जना र्वदेशी नागररकलाई 
पक्राउ गरेको छ । उपयुिक्त अवस्थाले र्वदेशी नागररकलाई थप तनगरानी राख्नपुने देजखएकोले आगमन 
पिाि ्नै अनगुमनको व्यवस्था तमलाई प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयन गनुिपने देजखन्छ । 
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33. सडक सरुक्षा − सडकको अवस्था, सवारी चाप, सवारीसाधनको अवस्था, यार ुचाप, सवारी ज्ञानको कमी 
र सवारी तनयम पालना नगदाि सवारी दघुिटना बर्ढरहेको छ । र्वगि ५ वषिको सडक दघुिटना अवस्था 
र्वश्लषेण गदाि २०७४।७५ सम्म वार्षिक औसि ७ प्रतिशिका दरले दघुिटना वरृ्र्द् भएको देजखएको छ । 
ित्पिाि ्२०७५।०७६ र २०७६।७७ मा दघुिटना वरृ्र्द् प्रतिशि क्रमशः २२ र १७ रहेको छ । 
देशभर दघुिटनाको अवस्था तनम्नानसुार रहेको छः 

क्र.सं. 
 

आतथिक वषि 
 

कुल दघुिटना मतृ्य ु गम्भीर घाइिे 

सामान्य 
घाईिे 

संख्या वठृि प्रतिशि संख्या वरृ्र्द् प्रतिशि संख्या वरृ्र्द् प्रतिशि संख्या वरृ्र्द् प्रतिशि 

1.  २072।73 10013 10 2006 - 4182 4 8213 1 

2.  २073।74 10178 2 2384 19 4250 2 8290 1 

3.  २074।75 10965 8 2541 7 4144 (3) 8247 (1) 

4.  २075।76 13366 22 2789 10 4376 6 10360 26 

5.  २076।77 15554 17 2255 (20) 4617 6 11225 9 

सवारीसाधन र सडकको अवस्था, सवारी चाप, सडक तनमािण सम्पन्न नहुुँदै सडक अनमुति, सवारी 
तनयमनको कमी, चालक अनमुतिपर तनयमनको कमी, सवारी तनयमसम्बन्धी ज्ञानको कमी, 
सवारीचालकको असावधानी जस्िा कारणले दघुिटना बढेको अवस्था छ । सम्बजन्धि तनकायहरूबाट 
सडकको अवस्था, क्रतसङ व्यवस्था, सवारीसाधन पार्कि ङ्ग स्थल, िार्फक बत्ती, सी.सी.टी.भी., सडक जचह्नको 
उपयकु्त व्यवस्था र सचेिना कायिक्रमहरू सञ्चालन गरी प्रत्येक वषि बर्ढरहेको दघुिटना संख्या न्यूनीकरण 
गनुिपने र दघुिटना पिाि ्ित्काल उर्द्ार गरी प्राथतमक उपचार गराउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा 
कायािन्वयन गनुिपदिछ । 

34. मेगातसटी पररयोजना − सरुक्षा, सामररक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूतिि गने कायिर्वतध, २०६४ अनसुार 
मेगातसटी पररयोजनाअन्िगिि सञ्चार सरुक्षाको चनुौिी र जोजखम कम गनि मोरङ, सनुसरी र धनकुटाका 
६ स्थानको लातग सञ्चार नेटवकि  खररद गनि सूचीकृि भएका आपूतििकिािमध्येबाट दररेट सङ्कलन गरी 
अमेररकी डलर ४६ लाख ७९ हजारको लागि अनमुान ियार गरेको छ । खररदका लातग सीतमि 
अन्िरािर्िय बोलपर आह्वान गरेकोमा ३.५ प्रतिशि घटी अमेररकी डलर ४५ लाख ४ हजार कबोल 
गने हङकङजस्थि एक आपूििकसुँग प्रतििपर खोलेको तमतिबाट १८० ठदनतभर कायिसम्पन्न गनि 
२०७४।१।२४ मा खररद सम्झौिा भई २०७६।२।३१ मा प्रिीिपर खोलेको देजखन्छ । आपूििकले 
मालसामान उपलब्ध नगराएकोले २०७७।१।८ मा सम्झौिाको अन्त्य गने तनणिय भएबमोजजम 
२०७८।२।१३ मा प्रिीिपर बन्द गरी पेस्की गएको रू.५० करोड ९६ लाख राजस्व दाजखला गरेको 
छ। कायिसम्पादन बापि एक बैङ्कमा रहेको जमानि अमेररकी डलर २ लाख २५ हजार जफि गरेको 
छैन । सम्झौिाको शिि र खररद ऐन िथा तनयमावलीअनसुार कारबाहीसमेि गरी उक्त खररद कायिको 
ठेक्का फरफारक गनुिपदिछ ।  

35. खररद व्यवस्थापन − आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम २०(३)अनसुार आतथिक वषितभर 
गनुिपने खररदसुँग सम्बजन्धि लागि अनमुान लगायि ठेक्का पट्टा स्वीकृतिसम्बन्धी कायि प्रथम चौमातसकतभर 
गररसर्क्नपुने व्यवस्था छ । कायािलयले यो वषि सरुक्षा सामग्री बाहेक अन्य सामग्री खररद गनि रू.१ 
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अबि ४१ करोड २१ लाखको ७१ खररद सम्झौिा गरेको छ । उक्त खररद कायि गदाि लागि अनमुानको 
िलुनामा सूचना प्रर्वतधसम्बन्धी सफ्टवेयरमा ०.०९ प्रतिशि र सरसफाईजन्य सामानमा ५७.७५ 
प्रतिशिसम्म घटीमा सम्झौिा भएको छ । खररद सम्झौिामध्ये ५२ सम्झौिाको कायिमार यो वषि 
सम्पन्न भएको छ । यो वषि खररद गनुिपने उललेख भएका मध्ये रू.६ करोड ९९ लाख लागि अनमुान 
भएका ५ कायिको बोलपर पेस नभएकोले पी.टी.जतु्ता,  डेस्कटप कम्प्यटुरलगायिका सामान खररद 
कायि भएको छैन । त्यसैगरी सूचना प्रर्वतधसम्बन्धी रू.१३ करोड ८९ लाख लागि अनमुान भएको ४ 
खररद कायिको बोलपर रद्द भै खररद कायि भएको छैन । तनयमावलीको व्यवस्था बमोजजम िोर्कएको 
अवतधमा खररद व्यवस्थापनको कायि सम्पन्न गनि ध्यान ठदनपुने देजखन्छ ।  

36. तनमािणाधीन भवन − आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा १२(२) मा 
अथि मन्रालयको पूवि सहमतिबेगर वहवुषीय दार्यत्व तसजिना हनेु गरी खचिको प्रतिवर्द्िा जनाउन नतमलने 
व्यवस्था छ । कायािलयले उपलब्ध गराएको र्ववरणअनसुार नेपाल प्रहरी प्रधान कायािलय र अन्िगिि 
कायािलयमा रू.५ करोडभन्दा बढी लागि अनमुान भएका र्वतभन्न ३० स्थानमा रू.४ अबि १० करोड 
७४ लाखमा खररद सम्झौिा भएको देजखन्छ । अथि मन्रालयबाट कतिपय बहवुषीय ठेक्काको स्वीकृति 
नतलई उक्त तनमािण कायिको अवतध २०७९।३।२ रहेन गरी सम्झौिा गरेको छ । बहवुषीय स्वीकृति 
तलई स्रोि सतुनजिि गनुिपने देजखएको छ । 

37. अतडटोररयम हल – साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ बमोजजम खररदको आवश्यकिा र 
प्याकेजजङ्गलगायिको व्यहोरा समावेश गरी एक वषिभन्दा बढी अवतधसम्म सञ्चालन हनेु योजना वा वार्षिक 
रु १० करोडको खररद गदाि खररद गरुुयोजना िथा वार्षिक रू.१० लाखको खररद गदाि वार्षिक खररद 
योजना ियार गरी कायािन्वयन गनुिपदिछ । प्रहरी प्रधान कायािलय पररसरमा अतडटोररयम हलको स्िर्क्चर 
तनमािण कायि गरी एक तनमािण व्यवसायीलाई रू.१० करोड २० लाख ५८ हजार भकु्तानी भएको छ । 
सोही भवनको र्फतनतसङ्ग कायिको लातग २०७५।७६ मा रू.८ करोड १ लाख ४२ हजारमा अको ठेक्का 
सम्झौिा भएको छ । सो बाहेक यस वषि वाटर प्ररु्फङ्ग र्िटमेण्ट कायि गनि रू.९ लाख ३४ हजारमा 
र एयर कजन्डशन तसस्टम जडान कायि गनि रु ८९ लाख २७ हजारको सम्झौिा गरी कायि भइरहेको 
देजखन्छ । एक वषिभन्दा बढी अवतधमा तनमािण भएको एउटै भवनसमेि अलग अलग ठेक्काबाट तनमािण 
गरेको उजचि देजखएन । प्रभावकारी खररद गरुुयोजना िथा वार्षिक खररद योजना ियार गरी कायािन्वयन 
गनुिपदिछ ।  

38. भौतिक पूवािधार − शाजन्ि सरुक्षामा खर्टनपुने प्रहरी कमिचारीको कायिसम्पादनमा प्रभावकाररिा आउन 
दरबन्दी िथा दजािअनसुार कायािलयको कायिकक्ष, ब्यारेक, मेस, शौचालयलगायिको भौतिक पूवािधारको 
व्यवस्था हनुपुदिछ । उपलब्ध र्ववरणअनसुार र्वतभन्न ३३ प्रहरी कायािलयको स्वातमत्वमा जग्गा भए 
िापतन भौतिक संरचना तनमािण नभएको र २५९ प्रहरी एकाईको स्वातमत्वमा जग्गा नै नरहेको जस्थति छ । 
आफ्नो भवन नभएका २७० एकाई अन्य सरकारी तनकाय र २८३ एकाईले अन्य संघ संस्थाको भवनमा 
कायािलय सञ्चालन गरररहेकोले र्वतभन्न एकाईमा भौतिक पूवािधारको अवस्था पयािप्त छैन । यो वषि घर 
भाडामा रू.६८ करोड ४६ लाख खचि भएको छ । कायिसम्पादनमा प्रभावकाररिा लयाई सेवाको 
गणुस्िरमा सधुार गनि भौतिक पूवािधार तनमािणसम्बन्धी कायि योजना बनाई कायािन्वयन गनुिपदिछ । 
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39. मानवस्रोि व्यवस्थापन − नेपाल प्रहरीमा दक्ष जनशजक्त भनािदेजख अवकाश र अवकाशपतछको सेवा 
सञ्चालन गनि संगठनतभर मानवस्रोि र्वभाग रहेको छ । र्वभागले भनाि, छनौट, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, 
िातलम अवकाशपतछको सेवा जस्िा मानवस्रोि व्यवस्थापनका कायि गदै आएको छ । नेपाल प्रहरीिफि  
२०७४।७५ देजख २०७६।७७ सम्म चार पटक संगठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षण भएको छ । 
स्वीकृि दरबन्दी 79 हजार 523 मध्ये 67 हजार 523 (८५ प्रतिशि) को पदपूतिि भएको छ । 
र्वगि ३ वषिमा नोकरी छाडी अवकाश तलने ८ हजार ४१९ जना रहेकोले बीचमै नोकरी छाड्ने संख्या 
वरृ्ि भइरहेको छ । िोर्कएको दरबन्दीअनसुार पदपूतिि नहनेु िथा बीचमै नोकरी छोड्नेको संख्या वठृि 
हुुँदै जाुँदा सेवा प्रवाहमा असर पनि सर्क्दछ । दरबन्दीअनसुारको पदपूतिि िथा बीचैमा नोकरी छोड्नकुो 
कारण पर्हचान गरी सोको तनराकरणको लातग मानवस्रोि र्वभागले आवश्यक जनशजक्त व्यवस्थापन 
योजना ियार गरी कायािन्वयन गनुिपने देजखएको छ। 

रार्िय प्रहरी प्रजशक्षण प्रतिष्ठान 

40. कायािलय स्थानान्िरण − काठमाडौँको महाराजगन्जजस्थि रार्िय प्रहरी प्रजशक्षण प्रतिष्ठानलाई १८ मर्हना 
तभर अस्थायी व्यवस्थापन गरी काभ्रपेलाञ्चोक जजललाको पनौिीमा स्थानान्िरण गनि नेपाल सरकारले 
२०७५।५।२१ मा तनणिय गरेको छ । पनौिीमा प्रतिष्ठानको अत्याधतुनक सरु्वधायकु्त भवन तनमािण र 
सबलीकरणका लातग सहयोग गनि नेपाल सरकार र भारि सरकारबीच २५ नोभेम्बर २०१४ मा 
समझदारी भएको छ । उक्त समझदारीपरमा भारिीय रुपैयाुँ ५ अबि ४९ करोड ४६ लाख अनदुान 
प्राप्त भै ४ वषितभर पररयोजना सम्पन्न गने उललेख छ । नेपालजस्थि भारिीय दूिावासबाट प्राप्त परानसुार 
र्वस्ििृ पररयोजना प्रतिवेदन ियार भएको र भारि सरकारले तनयकु्त गरेको परामशिदािाबाट २०७७।७८ 
मा कायि भैरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । 

41. लेखापरीक्षण − आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा ३५ बमोजजम प्रत्येक 
कायािलयले सबै प्रकारका आय-व्यय िथा कारोबारको िोर्कएबमोजजमको लेखा र र्वत्तीय र्ववरण पेस 
गरी महालेखापरीक्षकको कायािलयबाट अजन्िम लेखापरीक्षण गराउनपुने व्यवस्था छ । नेपाल प्रहरीको 
क्षमिा सदुृढीकरण गनि रार्िय प्रहरी प्रजशक्षण प्रतिष्ठान र संयकु्त रािसंघ पररयोजना सेवा कायािलयबीच 
४ अर्क्टोबर २०१८ मा रू.२ करोड ६ लाखको सम्झौिा भएको देजखन्छ । सेप्टेम्बर २०२१ सम्म 
अवतध रहेको उक्त कायिक्रमको लातग हालसम्म रू.१ करोड ४२ लाख खचि भएकोमा लेखापरीक्षणका 
लातग प्रतिष्ठानले लेखा र र्वत्तीय र्ववरण पेस गरेको छैन । ऐनबमोजजम लेखापरीक्षण गराउनपुदिछ । 

नेपाल प्रहरी अस्पिाल 

नेपाल प्रहरी सेवामा कायिरि प्रहरी कमिचारी, तिनका पररवार र भिूपूवि प्रहरी कमिचारीहरूको स्वास््य 
उपचार गने उदे्दश्यले २०४० सालमा स्थार्पि अस्पिालको शय्या क्षमिा १५० रहेको छ । अस्पिालले 
२०७४।७।२६ गिे देजख सविसाधारणलाई समेि उपचार सेवा प्रदान गदै आएको छ ।  

42. सेवा प्रवाह – अस्पिालले यो वषि प्रहरी कमिचारी, आजश्रि पररवार, पूवि कमिचारी १ लाख ४२ हजार र 
सविसाधारण 9 हजारसमेि १ लाख ५१ हजार जनालाई स्वास््य सेवा उपलब्ध गराएको छ । डेतडकेटेड 
कोतभड अस्पिालको रूपमा समेि कायि गने स्वीकृति पाएपतछ तनयतमि सेवाको अतिररक्त २०७७ 
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श्रावणदेजख चैरसम्म ११४ शय्याबाट सेवा ठदएकोमा २०७७ चैर पिाि ्१५४ साधारण, ८० एच.डी.यू. 
र ३० आई.सी.यू. शय्याबाट सेवा उपलब्ध गराएको छ । त्यसैगरी २०७७ असारसम्म ११० र 
२०७७ चैरसम्म १३ हजार ९२९ जनाको पी.सी.आर. परीक्षण र ३ हजार २० जना तबरामी भनाि गरी 
उपचार गरेको छ ।  

43. फामेसी सञ्चालन − फामेसी सेवा तनदेजशका, २०७२ अनसुार स्वास््य सेवामा सबैको पहुुँच सतुनजिि गनि 
र दक्ष जनशजक्त माफि ि ्अस्पिालहरूले आफ्नै फामेसी सञ्चालन गरी सेवाग्राहीलाई सलुभ िथा गणुस्िरीय 
सेवा उपलब्ध गराउनपुदिछ । यो वषि औषतध खररदमा रू. ८ करोड १५ लाख खचि भएकोमा प्रहरी 
कमिचारी, आजश्रि पररवार िथा सेवा तनवतृ्त तबरामीलाई अस्पिालको फामेसीमाफि ि ् तनःशलुक औषतध 
र्विरण गरेको छ । सविसाधारण ९ हजारलाई उपचार सेवा उपलब्ध गराएकोमा फामेसीबाट सशलुक 
औषतध खररद गनि तमलने गरी फामेसी सञ्चालन गरेको छैन। नेपाल सरकारको तनणियबमोजजम फामेसी 
सञ्चालन गरी अस्पिालको सेवा प्रवाहमा सधुार गनुिपने देजखएको छ। 

44. र्वस्िाररि स्वास््य सेवा − राज्यिारा प्रदान गररने स्वास््य सेवा प्रवाह सतुनजिि गरी देशैभरर सो सेवालाई 
सलुभ, गणुस्िरीय एवं प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकार (मजन्रपररषद्) ले सबै िहका सरकारी िथा 
नेपाल सरकारको अनदुान प्राप्त अस्पिालबाट र्वस्िाररि अस्पिाल सेवा उपलब्ध गराउन र्वस्िाररि 
अस्पिाल सेवा कायिक्रम िथा ननप्राजर्क्टस कायिर्वतध, २०७१ जारी गरेको छ । अस्पिालले सामान्य 
जचर्कत्सा, शलयजचर्कत्सा, प्रयोगशाला सेवालगायिका तनयतमि सेवा उपलब्ध गराए िापतन र्वस्िाररि 
स्वास््य सेवा सञ्चालन गरेको छैन । सेवा प्रवाहमा सधुार गनि ित्सम्बन्धी सेवा सञ्चालन गनुिपने देजखन्छ ।  

45. कोतभड-१९ रोकथाम िथा तनयन्रण − कोतभड−१९ को रोकथाम, तनयन्रण र व्यवस्थापनमा २०७७ 
असार मसान्िसम्म आरटी पीसीआर मेतसन समेिको मतलर्क्यलुर लयाव, आवश्यक मेतडकल उपकरण, 
र्वतभन्न औषतध र सामान, रर-एजेण्ट, सरसफाईलगायिका औषतधजन्य सामग्री खररद गरी रू.२ करोड 
४५ लाख खचि गरेको छ । अस्पिालले उजललजखि औषतध, उपकरण खररद गदाि र्वशेष पररजस्थति 
परेको उललेख गरी साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ६६ र तनयमावली, २०६४ को तनयम 
१४५ अनसुार ५ ठदनको समय ठदई बोलपर िथा सोझै खररद र्वतधबाट खररद गरेको छ । 

सशस्त्र प्रहरी बल नपेाल  
सशस्त्र संघषि, र्वरोह िथा पथृकिावादी गतिर्वतध,  आिंकवादी गतिर्वतध िथा दंगा तनयन्रण गनि, प्राकृतिक 

प्रकोप र महामारीबाट पीतडिको उर्द्ारमा सहयोग गनि, सीमा सरुक्षा गनि, बाह्य आक्रमणको अवस्थामा नेपाली 
सेनाको मािहिमा रही सहयोग गनि र नेपाल सरकारले िोकेका अन्य कायिसमेिको जजम्मेवारी तनवािह गनि सशस्त्र 
प्रहरी बल ऐन, २०५८ अनसुार गठन भई सशस्त्र प्रहरी बल सञ्चालनमा रहेको छ ।  

46. वार्षिक कायि सम्पादन − कायािलयको वार्षिक प्रगति र्ववरणअनसुार यो वषि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले 
सीमा सरुक्षा पोष्ट वरृ्र्द् गरी २११ परु् याएको, उपत्यका बार्हर कमिचारीबाहेक ६ हजार २१० जना र 
ए.पी.एफ. अस्पिाल, बलम्बलेु ८ हजार २१० सविसाधारणलाई स्वास््य सेवा प्रदान गरेको, ए.पी.एफ. 
अस्पिाल बलम्बलेु कोतभड-१९ को तनयन्रण िथा रोकथाम गनि कोरोना डेतडकेटेड अस्पिालको रूपमा 
सेवा उपलब्ध गराएको, ५३ कायािलयमा भौतिक संरचना पनुः तनमािण कायि सम्पन्न गरेको, र्वतभन्न २० 
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प्रकारका हतियार िथा हतियार जन्य पदाथि बरामद गरेको छ । साथै र्वतभन्न अपराधमा संलग्न ४७ 
जनालाई पक्राउ गरेको, ६९ पटक समकक्षी सीमा बैठक सम्पन्न गरेको, मानव बेचतबखनमा परेका 
१२ जनाको उर्द्ार गरेको, अवैध राजस्व चोरी पैठारी तनयन्रण कायिअन्िगिि रू.६१ करोड ११ लाख 
मूलय बराबरको सामान पक्राउ गरी भन्सार कायािलयमा बझुाएको, कोतभड-१९ रोकथाम िथा तनयन्रणको 
लातग आइसोलेसन, सीमा नाका, र्क्वारेजन्टन, क्राइतसस रेस्पोन्स, पैदल गस्िीलगायि कायिमा सरुक्षाकमी 
पररचालन लगायिका कायि गरेको छ । 

47. भौतिक संरचना − नेपालको कुनै भागमा भएको वा हनु सर्क्ने सशस्त्र संघषि, दंगा तनयन्रण, प्राकृतिक र 
गैरप्राकृतिक प्रकोप र महामारीबाट पीतडिको उर्द्ारमा सहयोग, सीमा सरुक्षालगायिका कायि गने सशस्त्र 
प्रहरी बलको उदे्दश्य रहेको छ । िोर्कएबमोजजमका कायि गणुस्िरीय रूपमा सम्पादन गनि आवश्यकिा 
अनसुारका भौतिक पूवािधार उपलब्ध हनुपुदिछ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट प्राप्त र्ववरणअनसुार हालको 
र्वद्यमान जनशजक्तको लातग थप २६१ ब्यारेक भवन, ३ कायािलय भवन, ५ मलटी स्टोरी भवन, १८१ 
मेश भवन, २६ लेर्क्चर हल र १६८ शौचालय अत्यावश्यक रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । 
अत्यावश्यक भौतिक पूवािधारको अभावले गणुस्िरीय कायिसम्पादनमा असर पनि सर्क्ने देजखुँदा स्पष्ट 
कायियोजना ियार गरी पूवािधारको व्यवस्थापन गनुिपने देजखएको छ ।  

48. सीमा सरुक्षा पोष्ट − सशस्त्र प्रहरी ऐन, 2058 मा सीमा सरुक्षा गने प्रयोजनका लातग सशस्त्र प्रहरी 
सञ्चालन गने व्यवस्था छ । खलुला सीमा क्षेरमा सशस्त्र प्रहरी बल िैनाथी क्रमश: वरृ्र्द् गरी दीघिकालमा 
सीमा क्षेरका 500 स्थानमा सीमा सरुक्षा पोष्ट स्थापना गने लक्ष्य रहेको छ । यो वषिसम्म २२१ 
सीमा सरुक्षा पोष्ट स्थापना गने लक्ष्य रहेकोमा 2075।76 सम्म 107 र 2077 फागनुसम्म २११ 
स्थापना भएको छ । यो वषिको लक्ष्यमध्ये 41 पोष्टमा भौतिक संरचनाको तनमािण कायि सम्पन्न भएको छ 
भने 2077।78 मा 69 पोष्ट तनमािणाधीन अवस्थामा रहेका छन ्। यस्िै 33 स्थानमा जग्गा प्रातप्तको 
कायि भइरहेको छ भने 78 स्थानमा जग्गाको सतुनजिििा नभएकोले जग्गा प्रातप्तको लातग थप पहल 
गनुिपने देजखएको छ । सीमा सरुक्षा पोष्टमा 7 हजार 385 सशस्त्र प्रहरी कमिचारी कायिरि रहेकोमा 
भौतिक पूवािधारको अभावले सेवा प्रवाहमा कठठनाई देजखन ुउजचि होइन । सीमा सरुक्षामा खर्टएको 
जनशजक्तको पयािप्तिा सम्बन्धमा ध्यान ठदनकुा अतिररक्त सीमा सरुक्षाको कायिलाई व्यवजस्थि गनि जग्गा 
प्रातप्त िथा भौतिक संरचना तनमािण कायिलाई प्राथतमकिामा राखी बजेट व्यवस्था िथा कायािन्वयन 
गनुिपदिछ । 

49. सूचना प्रर्वतध − सीमा सरुक्षा पोष्ट स्थापना भएका मध्ये ७५ स्थानमा मार सतभिलेन्स तसस्टम (सी.सी. 
र्क्यामरा) जडान भएको छ । सीमा क्षेरमा हनेु अपरातधक र्क्रयाकलापलाई तनयन्रण र तनरुत्सार्हि 
गनि ग्राउण्ड बेस राडार तसस्टम, ड्रोन, र्क्यामरा, रेकडिर, भी.एच.एफ. बेस सेटलगायिका उपकरण 
आवश्यक रहेको उललेख छ । सीमा क्षरेमा हनेु आपरातधक र्क्रयाकलापलाई ित्काल तनयन्रण गरी 
सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक उपकरणको व्यवस्था तमलाई प्रर्वतधको उपयोगबाट 
सीमा सरुक्षा पोष्टलाई थप व्यवजस्थि बनाउनपुदिछ । 

50. खररद व्यवस्थापन − यो वषि कायािलय सामान, जजप, बटु, चसु्िा, जस्लर्पङ्ग ब्याग उर्द्ार सामग्री, सवारीसाधन 
लगायि र्वतभन्न सामान खररद गनि 36 बोलपर िथा तसलबन्दी दरभाउपरबाट खररद व्यवस्थापनको 
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कायि गरेको पाइयो । उपयुिक्त मालसामान खररद गनि रू.55 करोड 24 लाख 97 हजारको खररद 
सम्झौिा गरेको मध्ये यो वषि 32 खररद सम्झौिाअनसुारको सामान प्राप्त भएको देजखन्छ । चसु्िा, 
फ्लेजर्क्जबल तसंगल मास्टर अपरेसन्स उपकरण, ऊनी जसी, म्यािेस समेि रू.12 करोड 78 लाख 65 
हजार मूलयका मालसामान यो वषि आपूतिि भएको छैन । िोर्कएको समयमा आपूतिि हनु नसर्क्नमुा 
आपूतिि भएका मालसामान स्वीकृि गणुस्िरबमोजजम नभै प्रतिस्थापन गनुि परेको, पनुः बोलपर आह्वान 
गनुि परेको, कोतभड-19 लगायिका कारण रहेको उललेख छ । वार्षिक खररद योजना बमोजजम खररद 
कायिको व्यवस्थापन गनुिपदिछ । 

51. पोशाक खररद िथा र्विरण − सशस्त्र प्रहरी तनयमावली, २०७२ मा खपि अवतधको आधारमा र्वतभन्न 
४७ प्रकारका पोशाक िथा सामान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यो वषि सशस्त्र प्रहरी कमिचारीहरूको 
लातग व्यजक्तगि पोशाकका सामानहरू खररद गनि रू.३९ करोड ९४ लाख बजेट र्वतनयोजन भएकोमा 
बोलपर िथा तसलबन्दी दरभाउपरको माध्यमबाट १३ प्रकारका पोशाक खररद गनि रू.३६ करोड १६ 
लाख ६४ हजारको सम्झौिा भए िापतन गणुस्िरमा असफल, कोतभड-19 को प्रभाव जस्िा कारण ३ 
खररद सम्झौिाको सामान यो वषि आपूतिि भएको देजखएन । 

      सोही तनयमावलीअनसुार फ्री स्केलको सामान तनयमावलीले िोकेबमोजजम समयमा र्विरण 
गनुिपनेमा चसु्िा वषिमा २ जोर, पी.टी. जतु्ता वषिमा १ जोर, ऊनी कम्बल २ वषिमा २ थानलगायिका 
र्वतभन्न सामान अपगु भएको अवस्था छ । र्वगि िीन वषिमा दरबन्दीअनसुार र्विरण गनुिपने सामानमध्ये 
ियारी चसु्िा १ लाख ७६ हजार ९६८ थान, पी.टी. जतु्ता १ लाख ८ हजार ३८५ जोर, डी. एम. बटु 
३८ हजार ६१२ जोर, पाकि  ज्याकेट ३४  हजार ९५६ थानसमेि र्वतभन्न ८ प्रकारका ५ लाख ३० 
हजार पररमाण सामान नपगु भै र्विरण हनु सकेको छैन। दरबन्दीअनसुारका सामान र्विरण हनु नसर्क्दा 
सेवा प्रवाहमा असर पनिसर्क्ने हुुँदा नम्सिअनसुार खररद व्यवस्थापन गनुिपने देजखन्छ। 

52. उर्द्ार उपकरण व्यवस्थापन − सशस्त्र प्रहरी ऐन, 2058 मा नेपालको कुनै भागमा भएको वा हनु सर्क्ने 
दैवी प्रकोप र महामारीबाट पीतडिको उर्द्ारमा सहयोग परु् याउने उदे्दश्य कायािन्वयन गनि र्वपद् उर्द्ार 
व्यवस्थापन शाखा रहेको छ । उर्द्ार व्यवस्थापनको लातग कोलयापस स्िकचर सचि एण्ड रेस्र्क्यू, रेजप्लङ 
एण्ड र्क्लाइजम्बङ, फायर फाइर्टङ, वाटर सचि एण्ड रेस्र्क्यू, माउण्टेतनयररङ रेस्र्क्य ुउपकरणलगायिका 
रू.51 करोड 40 लाख मूलयका उपकरण िथा सामग्री आवश्यक पने र्ववरण ियार गरेको छ । सोमध्ये 
2076।77 मा 13 प्रकारका क्षतिग्रस्ि संरचना खोज र उर्द्ार उपकरण, 12 प्रकारका रेजप्लङ िथा 
र्क्लाइजम्बङ उपकरण र 4 प्रकारका वाटर सचि एण्ड रेस्र्क्यू उपकरण रू.2 करोड 35 लाख 72 
हजारमा खररद गरेको देजखयो । प्रत्येक वषि हनेु र्वपद्लाई ित्काल सम्बोधन गनि आवश्यकिाअनसुार 
अत्यावश्यक र्वपद् उर्द्ार सामग्रीको व्यवस्थापन गनुिपने देजखएको छ । 

53. मानवस्रोि व्यवस्थापन − सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा दक्ष जनशजक्त भनािदेजख अवकाश एवं अवकाशपतछको 
सेवा सञ्चालन गनि संगठनतभर मानवस्रोि र्वभाग रहेको छ । र्वभागले भनाि, छनौट, पदस्थापन, सरुवा, 
बढुवा, िातलम अवकाशपतछको सेवा जस्िा मानवस्रोि व्यवस्थापनका कायि गदै आएको छ । सशस्त्र 
प्रहरी बल नेपालको लातग ३७ हजार ११६ दरबन्दी स्वीकृि भएकोमा ३३ हजार ८८१ को पदपूतिि 
भएको छ । र्वगि ३ वषिमा नोकरी छाडी अवकाश तलने ५ हजार ३१३ जना रहेकोले बीचमै नोकरी 
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छोड्ने संख्या वरृ्र्द् भइरहेको देजखन्छ । िोर्कएको दरबन्दीअनसुार पदपूतिि नभएको िथा बीचमै नोकरी 
छाड्नेको संख्या वठृि हुुँदै गएकोले सेवा प्रवाहमा असर पनि सर्क्ने देजखन्छ । दरबन्दीअनसुारको पदपूतिि 
िथा बीचैमा नोकरी छोड्नकुो कारण पर्हचान गरी सोको तनराकरणको लातग मानवस्रोि र्वभागले 
आवश्यक जनशजक्त व्यवस्थापन योजना ियार गरी कायािन्वयन गनुिपने देजखएको छ। 

नेपाल ए.पी.एफ. अस्पिाल 

बहालवाला र अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी कमिचारी िथा आजश्रि पररवारलाई आवश्यक पने स्वास््य 
सेवा प्रदान गनि काठमाडौंमा सशस्त्र प्रहरी बलको मखु्यालय पररसरमा मेतडकल शाखाको रूपमा २०५९ देजख 
आरम्भ भएकोमा २०६२ देजख नेपाल ए.पी.एफ. अस्पिालको रूपमा बलम्ब,ु काठमाडौंमा स्थापना भई २०७३ 
देजख सविसाधारणलाई समेि स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउुँदै आएको छ ।  

54. सेवा प्रवाह − अस्पिालले यो वषि सशस्त्र प्रहरी कमिचारी,  आजश्रि पररवार, पूवि कमिचारीिफि  ९९ हजार 
र सविसाधारणिफि  ८ हजारसमेि १ लाख ७ हजार जनालाई बर्हरङ्ग शलयजचर्कत्सा, एर्क्सरे, प्रयोगशाला 
परीक्षणलगायि र्वतभन्न स्वास््य सेवा उपलब्ध गराएको छ ।  

उजललजखि सेवाको अतिररक्त डेतडकेटेड कोतभड अस्पिालको रूपमा समेि कायि गने अनमुति 
पिाि ्२०७७ वैशाखदेजख असारसम्म 161 जना र श्रावणदेजख मंतसरसम्म १ हजार ७०७ समेि १ 
हजार ८६८ जना कोरोना संक्रतमि भएका र शंकास्पद २७२ समेि २ हजार १४० जना तबरामी भनाि 
गरी उपचार गरेको छ । त्यसै गरी २०७७।४।२१ बाट कोरोना परीक्षण गने मतलर्क्यलुर लयाब 
सञ्चालन अगातड २ हजार ११२ र लयाब सञ्चालन पिाि ्२०७७।९।१९ सम्म १४ हजार ८८५ 
समेि १६ हजार ९९७ जनाको स्वाव सङ्कलन िथा परीक्षण व्यवस्था तमलाई सेवा प्रवाह गरेको छ ।  

55. अस्पिाल सञ्चालन − स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन िथा स्िरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी तनदेजशका,  
२०७० को बुुँदा ३ बमोजजम तनयमानसुार अनमुति प्राप्त गरेर मार अस्पिाल सञ्चालन गनुिपदिछ । स्वास््य 
मन्रालयको २०६०।९।१४ को तनणियअनसुार २५ शय्याको अस्पिाल सञ्चालन गनि स्वीकृति प्राप्त 
भएकोमा २०६२।१०।१६ मा गहृमन्रीको तनणियले ११० शय्या सञ्चालन गनि सैर्द्ाजन्िक स्वीकृि 
ठदएको देजखयो । कोतभड−१९ को डेतडकेटेड अस्पिालको रूपमा १२० शय्याको कोतभड वाडि र २० 
शय्याको आई.सी.यू. वाडिसमेि १४० शय्या सञ्चालनमा रहेको छ । हाल अस्पिालमा आइसोलेशन 
समेि ३६० शय्या सञ्चालनमा रहेको देजखन्छ । मापदण्डसम्बन्धी तनदेजशकाबमोजजम अस्पिाल सञ्चालन 
गनुिपदिछ । 

यो वषि नेपाल सरकारबाट चाल ुिथा पुुँजीगि बजेटिफि  रू.४३ करोड ४४ लाख १४ हजार 
खचि भएको छ । चाल ुखचििफि  पाररश्रतमकमा रू.१२ करोड ४७ लाख ९८ हजार र औषतध खररदमा 
रू.५ करोड ७५ लाख िथा पुुँजीगििफि  मेतसनरी िथा औजार खररद गरी रू.१७ करोड ४० लाख ६६ 
हजारलगायि खचि भएको देजखन्छ । अस्पिालले यो वषि प्रयोगशाला सेवा,  तबरामी भनािलगायि सेवाबाट 
रू.४२ लाख ४१ हजार आम्दानी गरेको छ ।  

56. फामेसी सञ्चालन − फामेसी सेवा तनदेजशका, २०७२ अनसुार स्वास््य सेवामा सबैको पहुुँच सतुनजिि गनि 
र दक्ष जनशजक्तमाफि ि ्अस्पिालहरूले आफ्नै फामेसी सञ्चालन गरी सेवाग्राहीलाई सलुभ िथा गणुस्िरीय 
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सेवा उपलब्ध गराउनपुदिछ । यो वषि औषतध खररदमा रू.५ करोड ७५ लाख खचि भएकोमा सशस्त्र 
प्रहरी कमिचारी, आजश्रि पररवार िथा सेवा तनवतृ्त कमिचारीलाई फामेसीमाफि ि ्तन:शलुक औषतध र्विरण गरेको 
छ । सविसाधारण ८ हजार २१० जनालाई उपचार सेवा उपलब्ध गराए िापतन फामेसीबाट सशलुक 
औषतध खररद गनि तमलने गरी फामेसी सञ्चालन गरेको छैन । नेपाल सरकारको तनणियबमोजजम फामेसी 
सञ्चालन गरी अस्पिालको सेवा प्रवाहमा सधुार गनुिपने देजखएको छ । 

57. र्वस्िाररि स्वास््य सेवा − राज्यिारा प्रदान गररने स्वास््य सेवा प्रवाह सतुनजिि गरी देशैभरर सो सेवालाई 
सलुभ, गणुस्िरीय एवं प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकार (मजन्रपररषद्) ले सबै िहका सरकारी िथा 
नेपाल सरकारको अनदुान प्राप्त अस्पिालले र्वस्िाररि अस्पिाल सेवा उपलब्ध गराउन र्वस्िाररि अस्पिाल 
सेवा कायिक्रम िथा ननप्राजर्क्टस कायिर्वतध, २०७१ जारी गरेको छ । अस्पिालले सामान्य जचर्कत्सा, 
शलयजचर्कत्सा, प्रयोगशाला सेवा लगायिका तनयतमि सेवा उपलब्ध गराए िापतन र्वस्िाररि स्वास््य सेवा 
सञ्चालन गरेको छैन । सेवा प्रवाहमा सधुार गनि कायिर्वतधअनसुार ित्सम्बन्धी सेवा सञ्चालन गनुिपदिछ ।  

58. कोतभड−१९ रोकथाम िथा तनयन्रण − नेपाल सरकारको २०७६।१२।९ को तनणियअनसुार डेतडकेटेड 
कोतभड अस्पिालको रूपमा समेि कायि गनि यस अस्पिालले स्वीकृति पाएको छ । डेतडकेटेड कोतभड 
अस्पिाल सञ्चालन गनि आवश्यक सामग्री खररदको लातग २०७६।७७ मा रू.१२ करोड ८४ लाख 
बजेट  प्राप्त गरेकोमा स्वास््य सामग्री,  सरसफाई, मेतसनरी औजार िथा उपकरण खररदमा रू.४ करोड 
९८ लाख, आई.सी.यू. ब्लक तनमािणमा रू.१ करोड ७८ लाख, आई.सी.यू. ब्लकमा हेपा र्फलटर िथा 
आरओ वाटर तसस्टम खररद र जडानमा रू.१ करोड २१ लाख, औषतध, सजजिकल आइटम िथा लयाब 
ररएजेन्ट खररदमा रू.२९ लाख, पी.पी.ई., मार्क्स, सेतनटाईजरलगायि खररदमा रू.९ लाख, फोहोर 
व्यवस्थापन प्रणाली खररद र जडानमा रू.३५ लाख, मेतडकल र्टम र्क्वारेजन्टन िथा आवासमा रू.३५ 
लाख ३८ हजार, मेतडकल लाइनसमेि कोरोनासुँग सम्बजन्धि भवन िथा संरचनाको स्िरोन्नतिमा रू.२ 
करोड ४० लाख िथा र्वतभन्न फतनिचर, कपडा िथा मसलन्दलगायिमा रू.६० लाखसमेि रू.१२ करोड 
७ लाख खचि भएको छ । सोका अतिररक्त अस्पिालले तनयतमि बजेटबाट मतलर्क्यलुर लयाबको मेतसन 
िथा उपकरण खररद गनि रू.६१ लाख खचि गरेको छ ।  स्वास््य सामग्री, मेतसनरी औजार िथा 
उपकरण र्वशेष पररजस्थति परेको उललेख गरी साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १४५ 
अनसुार ५ ठदनको समय ठदई बोलपरको माध्यमबाट िथा सोझै खररद र्वतधबाट खररद गरेको छ ।  

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 र िार्फक व्यवस्थापन गने तनकायबीच समन्वय 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 
देहाय अनसुार छः 
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➢ सरकारी कायािलयिफि  २७२  तनकायमा रू.७९ करोड ९९ लाख ३९ हजार बेरुजू देजखएकोमा प्रारजम्भक 
प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ रू.४५ करोड २६ लाख ७६ हजार फस्यौट गरेकोले रू.३४ करोड ७२ 
लाख ६३ हजार बाुँकी रहेको छ । सोमध्ये रू.२५ करोड ९८ लाख ४२ हजार म्याद नाघेको पेस्की 
रहेको छ । 

➢ अन्य संस्था ३ िफि   रू.५ करोड ४७ लाख ८७ हजार बेरुजू देजखएकोमा फस्यौट नभई बाुँकी रहेको 
छ। सोमध्ये रू.४ करोड ७८ लाख ५० हजार म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ । 
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परराष्ट्र मन्रालय 

नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोजजम मन्रालयको कायिक्षेरमा नेपालको परराष्ट्र 
नीति, कानून, मापदण्ड, योजना कायािन्वयन र मूल्याङ्कन, र्वदेशी राष्ट्रहरु िथा संयकु्त राष्ट्र संघलगायिका 
अन्िरािर्ष्ट्रय र क्षेरीय संगठनहरुसँगको सम्बन्ध, अन्िरािर्ष्ट्रय मञ्चहरुमा नेपालको कूटनीतिक प्रतितनतधत्व, 
अन्िरािर्ष्ट्रय जगिमा नेपालको प्रतिष्ठा अतभवरृ्ि, राहदानी िथा तभसा, जशष्टाचार र ओहदाको प्रमाणपर, कूटनीतिक 
सरु्वधा िथा उन्मजुक्त, आतथिक कूटनीति र वाजणज्यदूिसम्बन्धी अभ्यास, कूटनीतिक िहमा हनेु वािाि र सम्झौिा, 
नेपालको अन्िरािर्ष्ट्रय सीमा सम्बन्ध, र्वदेशमा रहेका नेपालीहरुको अतभलेख िथा तिनीहरुको हक, र्हि, उिार र 
संरक्षण गने लगायिका कायि रहेका छन ्। मन्रालय र मािहि सरकारी कायािलय िथा संगठठि संस्थासमेि 
४६ तनकायबाट कायिसम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।  

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मािहिसमेि ४२ सरकारी कायािलयको तनम्नानसुार रू.8 अबि ७३ 
करोड 6६ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ: 

(रू.लाखमा) 
र्वतनयोजन राजश्व धरौटी अन्य कारोबार जम्मा 
3,६१,११ 4,19,02 38 93,16 8,7३,6६ 

1.1 उजल्लजखि लेखापरीक्षण रकममा यस मन्रालयमा र्वतनयोजन भई शहरी र्वकास मन्रालयबाट खचि 
भएको रू.८ करोड १८ लाख समावेश गररएको छैन ।  

1.2 नेपाली राजदूिावास, नया ँठदल्ली र बेइजजङ्गको रू.2७ करोड ९९ लाखको लेखा र र्वत्तीय र्ववरण पेस 
नभएका कारण लेखापरीक्षण बाँकी रहेको छ ।  

2. संगठठि िथा अन्य संस्था - यो वषि परराष्ट्र मातमला अध्ययन प्रतिष्ठानको रू.२ करोड ४ लाखको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । बी. पी. कोइराला नेपाल–भारि फाउण्डेसन, नया ँठदल्लीको रू.२४ 
करोड २२ लाखको लेखापरीक्षण बाकँी रहेको छ ।   

3. योजना, कायिक्रम र बजेट कायािन्वयन - आवतधक योजना, वार्षिक कायिक्रम िथा बजेट वक्तव्यमा 
उजल्लजखि कायिक्रम कायािन्वयनको जस्थति देहाय बमोजजम छः 

3.1 राहदानी र्वभागले यो वषि ३ लाख ९८ हजार समेि २०७७ आषाढसम्म 63 लाख ६२ हजार मेतसन 
ररडेबल पासपोटि जारी गरेको, कूटनैतिक सम्बन्धिफि  यो वषिको २ समेि हालसम्म १६८ देशसँग 
सम्झौिा गरेको, ठिपक्षीय उच्चस्िरीय भ्रमणहरुको आदान प्रदान भएको, अन्िरािर्ष्ट्रय सीमा स्िम्भको 
तनयमन अन्िगिि यो वषि 410 समेि हालसम्म 1 हजार 742 सीमा स्िम्भको तनमािण िथा पनुः 
स्थापना र ममिि कायि गरेको छ । 

3.2 पन्रौँ योजनामा उजल्लजखि कायिक्रममध्ये परराष्ट्र नीति, २०७७ िजुिमा भई कायािन्वयनमा आएको िथा 
र्वद्यिुीय राहदानी छपाइको लातग २०७७ पौषमा एक र्वदेशी सेवा प्रदायकसँग सम्झौिा भएको छ । 
नेपालको अन्िरािर्ष्ट्रय व्यापार र पयिटन प्रवििन िथा वैदेजशक लगानी आकषिण गनिका लातग देशगि 
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व्यापार रणनीति िजुिमा एवं कायािन्वयन, आतथिक कूटनीतिको प्रभावकाररिा अध्ययन/मूल्याङ्कन, 
र्वदेशजस्थि तनयोगहरुको लातग जग्गा खररद एवम ्भवन तनमािण लगायिका कायि हनु सकेको छैन ।  

3.3 बजेट वक्तव्य २०७६।७७ 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 रुपमा कायािन्वयन भएको, राहदानी सेवालाई थप 
प्रभावकारी बनाउँदै र्वद्यिुीय राहदानी लागू गनि चाल ुवषिमा एक र्वदेशी सेवा प्रदायकसँग सम्झौिा 
भएको, र्वदेशी नागररकलाई आगमनमा ठदइने प्रवेशाज्ञा अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराउने कायि 
कायािन्वयन हनु सकेको देजखएन । रार्ष्ट्रय, क्षेरीय र र्वश्वव्यापी सरोकार र चासोका र्वषयहरुमा सघन 
छलफल गरी साझा दृर्ष्टकोण बनाउन अन्िरािर्ष्ट्रय स्िरको सगरमाथा सम्वाद कायिक्रम संचालन भएन ।  

3.4 नेपाल-भारि सीमासम्बन्धी कायिको र्फल्ड सभे र्टमको संयकु्त बैठक हनु नसकेको, नेपाल-भारि संयकु्त 
बाउण्री वर्कि ङ्ग ग्रपु र सवे अर्फतसयल्स कतमटीको बैठक हनु नसकेको, परराष्ट्र नीति िथा अन्िरािर्ष्ट्रय 
सम्बन्ध र भ-ूराजनीतिक र्वषयमा साझा दृर्ष्टकोण बनाउन तथङ्क ट्याङ्कहरुसँगको सहकायिमा 
छलफल/गोष्ठी आयोजना गने कायि हनु सकेको छैन । यो वषि कम्िीमा थप ५ मलुकुसँग कूटनीतिक 
सम्बन्ध स्थार्पि गने लक्ष्य रहेकोमा २ देशसँग मार भएको र कम्िीमा ६ मलुकुसँग ठिपक्षीय कूटनीतिक 
संयन्रहरुको स्थापना गने लक्ष्य अनसुार सो कायि हनु सकेको छैन । साथै आतथिक कूटनीतिसम्बन्धी 
फ्याक्ट बूक ियार गने, आतथिक कूटनीतिको प्रभावकाररिा मूल्याङ्कन गने, गैर आवासीय नेपालीसम्बन्धी 
र्वधेयकको मस्यौदा ियार गरी संसदमा पेस गने, तबमस्टेक ऊजाि मन्रीस्िरीय बैठक आयोजना गने 
जस्िा कायिक्रम कायािन्वयन भएको पाइएन ।  

स्वीकृि वार्षिक कायिक्रम िथा लक्ष्य अनसुार प्रगति हातसल गने एवम ् बजेट वक्तव्यमा 
उजल्लजखि कायिक्रमको कायािन्वयनका लातग नतिजा सूचक सर्हिको कायियोजना िजुिमा गने, कायियोजना 
अनरुुप कायि र्ववरण ियार गरी लागू गने र सो अनसुारको कायिसम्पादन मूल्याङ्कन गनेिफि  जजम्मेवार 
पदातधकारीहरुले ध्यान ठदनपुदिछ ।  

4. र्वत्तीय र्ववरण - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा २९(२) बमोजजम 
मन्रालयले पेस गरेको आय-व्ययको केन्रीय लेखाको एकीकृि र्वत्तीय र्ववरणमा देजखएका प्रमखु 
व्यहोराहरु देहायबमोजजम छन:्  

4.1 मन्रालयबाट पेस भएको र्वत्तीय र्ववरणअनसुार तनयोगिफि  यो वषि रू.२ अबि ८७ करोड ५८ लाख 
खचि भएकोमा तनयोगहरुबाट पेस भएको आतथिक र्ववरणअनसुार रू.2 अबि 88 करोड 7 लाख खचि 
भएको देजखन्छ । मन्रालयले तनयोगहरुको र्वत्तीय र्ववरणमा उल्लेख गरेभन्दा रू.४९ लाख घटी खचि 
जनाएको छ । यस सम्बन्धमा मन्रालयले यर्कन गरी यथाथिपरक र्वत्तीय र्ववरण ियार गनुिपदिछ।   

4.2 मन्रालयले र्वदेशजस्थि तनयोगहरुलाई चौमातसक रुपमा बजेट तनकासा तमतिको र्वतनमय दरले तनकासा 
गने र वषािन्िमा मौज्दाि रहँदा र्वतनमय दर घटबढ भई र्वत्तीय र्ववरणले देखाएको मौज्दाि र बैङ्क 
मौज्दािमा फरक पने गरेको छ । तनयोगहरुले उक्त फरक रकमको नेपाल साविजतनक क्षेर लेखामान 
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अनसुार लेखाङ्कन गरी र्हसाब तमलान गने गरेको पाइएन । र्वतनमय दरका कारण फरक परेको रकम 
र व्यहोरा समेि खलुासा गरी र्वत्तीय र्ववरण ियार गनुिपदिछ ।  

4.3 र्वत्तीय र्ववरणअनसुार यो वषि र्वदेशजस्थि नेपाली तनयोगहरुलाई रू.३ अबि ३४ करोड ३१ लाख 
तनकासा भएकोमा रू.२ अबि ८७ करोड ५८ लाख खचि भई रू.४६ करोड ७३ लाख बाकँी रहेको 
देजखन्छ । मन्रालयले ३९ तनयोगलाई २०७७।७८ को प्रथम चौमातसक तनकासा ठदँदा सोही बमोजजम 
बाँकी रकम कट्टा गनुिपनेमा रू.४८ करोड ९६ लाख कट्टी गरेकोले तनकासा र्फिाि गनुिपने रकम र 
र्िज कट्टी गरेको रकम बीच रू.२ करोड २३ लाख फरक देजखएको छ । तनकासा र्फिाि गनुिपने 
रकम यर्कन गरी मन्रालयले यथाथिपरक र्वत्तीय र्ववरण ियार गनुिपदिछ । 

4.4 मन्रालयले २०७६।७7 को र्वत्तीय र्ववरणमा समावेश गरेको ३8 तनयोगको कुल राजस्व रू.2 अबि 
55 करोड 52 लाखमध्ये गि वषिको िीज कट्टी रू.46 करोड २३ लाख िथा बेरुजू कट्टी रू.2 
करोड 60 लाख कट्टा गदाि खदु राजस्व रू.2 अबि ६ करोड 69 लाख  हनेु देजखन्छ । िर 
तनयोगहरुबाट पेस भएको र्वत्तीय र्ववरणअनसुार रू.१ अबि 49 करोड ६९ लाख राजस्व सङ्कलन भएको 
देजखन्छ । यसबाट केन्रीय र्वत्तीय र्ववरण र तनयोगहरुको र्वत्तीय र्ववरणमा रू.57 करोड फरक 
देजखएको छ । यस सम्बन्धमा यर्कन गरी यथाथिपरक र्वत्तीय र्ववरण ियार गनुिपदिछ । 

4.5 नेपाली राजदूिावास क्वालालम्परु, कायरो, बैँकक, बतलिन र तभयना समेि ५ तनयोगको र्वत्तीय र्ववरण 
अनसुार रू.36 करोड 7६ लाख राजस्व असलुी भएकोमा मन्रालयले रू.24 करोड 1४ लाख मार 
र्वत्तीय र्ववरणमा समावेश गरेको छ । जसअनसुार केन्रीय र्वत्तीय र्ववरणमा रू.१२ करोड ६२ लाख 
घटी राजस्व समावेश भएको सम्बन्धमा यर्कन गनुिपदिछ। 

4.6 तनयोगको से्रस्िाको मौज्दाि र बैङ्क स्टेटमेन्टले देखाएको मौज्दाि एक आपसमा तभडान गरी बैङ्क र्हसाब 
र्ववरण ियार गनुिपदिछ । नेपाली राजदूिावास अबधुाबी, ररयाद, मनामा र ब्रातसतलयासमेि ४ तनयोगबाट 
उपलब्ध र्ववरणअनसुार २०७७ असार मसान्िमा से्रस्िामा देजखएको मौज्दािभन्दा बैँकमा रू.१ करोड 
८ लाख ५६ हजार बढी देजखएकोले फरक पनािको कारण यर्कन गरी राजस्व दाजखला गनुिपदिछ । 

4.7 आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ तनयम ६८(२) मा प्रत्येक कायािलयले धरौटीको वार्षिक आतथिक 
र्ववरण ियार गनुिपने व्यवस्था छ । नेपाली राजदूिावास ओमान, बहराइन, इजजप्ट र अबधुाबीसमेि ४ 
तनयोगले घरेल ुकामदारको सरुक्षण बापि सम्बजन्धि रोजगारदािाबाट सङ्कलन गरेको रू.12 करोड ५० 
लाख आतथिक र्ववरणमा समावेश गरेका छैनन ्। उक्त रकम र्वत्तीय र्ववरणमा समावेश गरी लेखापरीक्षण 
गराउनपुदिछ ।   

4.8 र्वतनमय नोक्सानबापिको खचि सम्बजन्धि अवतधको तनकासाबाट एक पटक मार खचि लेख्नपुनेमा संयकु्त 
राष्ट्रसंघका लातग नेपाली स्थायी तनयोग, न्यूयोकि ले मन्रालयबाट तनकासा प्राप्त रकम आम्दानी बाँध्दा 
पर्हलो चौमातसक तनकासाको र्वतनमय नोक्सान पर्हलो, दोस्रो र िेस्रो तनकासामा समेि ३ पटक र दोस्रो 
चौमातसक तनकासाको र्वतनमय नोक्सान दोस्रो र िेस्रो तनकासामा समेि २ पटक गरी अमेररकी डलर 
१२ हजार ९०3 अथािि ् रू.१५ लाख 48 हजार दोहोरो खचि लेखांकन भएको देजखएकोले यस 
सम्बन्धमा यर्कन गरी र्हसाब तमलान हनुपुदिछ ।  
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5. घर/अपाटिमेण्ट सरुक्षण - सरकारी तनकायले अन्य तनकायमा राखेको धरौटीको अतभलेख महालेखा 
परीक्षकिारा स्वीकृि फाराम नं. 605 को ढाँचामा राख्नपुने व्यवस्था छ । राजदूिावासहरुले चान्सरी 
भवन र कमिचारी आवास गहृ भाडामा तलँदा अमेररका, बेलायि, अषे्ट्रतलया, दजक्षण अर्िका, ब्राजजल, 
स्पेनलगायि 2० तनयोगबाट 9३ घर/अपाटिमेण्टका सम्बजन्धि घरधनीलाई रू.६ करोड ५२ लाख ७8 
हजार सरुक्षण बापि भकु्तानी भएको छ । तनयोग िथा मन्रालयले घरको सरुक्षण बापि जमानि 
राखेको रकमको अतभलेख व्यवजस्थि रुपमा राखेको देजखएन । मन्रालय िथा तनयोगहरुमा रहेको 
सरुक्षण रकमको अद्यावतधक अतभलेख राख्न ेिथा गि र्वगिसमेिको जजम्मेवारी देजखने गरी र्वत्तीय र्ववरण 
ियार गरी अवतध समाप्त भए पश्चाि ्सम्बजन्धि घरधनीबाट र्फिाि तलई राजस्व दाजखला गनुिपदिछ ।  

6. सेवा सरु्वधा सम्बन्धी कानून - र्वदेश जस्थि 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 गराउने गरेको देजखन्छ । यस सम्बन्धमा देजखएका प्रमखु व्यहोरा तनम्नानसुार छन:् 

6.1 तनयोगमा कायिरि कमिचारीहरुलाई एकीकृि रुपमा काननु बनाई सेवा सरु्वधा उपलब्ध गराउनपुने व्यहोरा 
गि र्वगि वषिदेजख औलँ्याइँदै आएकोमा जस्थति यथावि ्छ ।  

6.2 कायािलय र कमिचारी आवासको लातग घर भाडा बापि यो वषि रू.८1 करोड 10 लाख (तनयोगको 
चाल ुखचिको २9.34 प्रतिशि) खचि भएको छ । कमिचारी आवासको लातग तलइएको 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 
ठदए िापतन हालसम्म कायािन्वयन भएको छैन ।  

6.3 मजन्रपररषद्को २०५१।२।२३ को तनणियमा तनयोग प्रमखु, अन्य कमिचारी र तनजका आजश्रि पररवार 
िथा तनजी कामदारको स्वास््य बीमा र बीमकले आफैँ ले तिनुिपने शलु्क वा कतमसन भएमा सोसमेि 
नेपाल सरकारले व्यहोने उल्लेख छ । बीमा हनु नसक्ने भएमा मन्रालयको पूवि स्वीकृति तलई गराइएको 
स्वास््योपचारमा लागेको खचि रकम नेपाल सरकारले व्यहोने उल्लेख छ । यो वषि र्वदेशजस्थि ३9 
कूटनैतिक तनयोगले तनयोग प्रमखु, कूटनीतिक कमिचारी, आजश्रि पररवार र तनजी कामदारको स्वास््य 
बीमा िथा उपचार खचिको लातग रू.20 करोड 16 लाख 13 हजार खचि गरेको छ । पदातधकारी, 
कमिचारी िथा तिनका पररवारको बीमा िथा औषधोपचार खचिमा सम्बजन्धि पदातधकारीको समेि तनजश्चि 
प्रतिशि योगदान हनेु व्यवस्था तमलाउन कायिर्वतध बनाउनपुने देजखएको छ।  

7. 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 व्यवस्था छ । 
वैदेजशक भत्ता समेि पाउने कूटनीतिक कमिचारीहरुले कायिरि मलुकुको आन्िररक भ्रमणमा काज खर्टई 
दैतनक भत्ता प्राप्त गरेको अवतधमा समेि तनयोगहरुले वैदेजशक भत्ता भकु्तानी गने गरेको पाइयो। वैदेजशक 
भत्ता प्राप्त गने कमिचारीलाई दैतनक भत्ता भकु्तानी गने सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगि व्यवस्था गनुिपने 
व्यहोरा गि वषिको प्रतिवेदनमा समेि औलँ्याइएकोमा जस्थति यथावि ्छ ।  
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8. सम्पजत्त खररद िथा व्यवस्थापन - र्वदेशजस्थि ३९ तनयोगमध्ये ९ राजदूिावास कायािलय र ११ राजदूि 
तनवासमार आफ्नो स्वातमत्वमा वा तलजमा रहेको र बाँकीले भवन भाडामा तलई सञ् चालन गदै आएका 
छन ्। तनयोगहरुको लातग भवन खररद िथा तनमािण गदै जाने नेपाल सरकारको नीतिअनरुुप यो वषि 
आवासीय भवन खररद िथा तनमािणको लातग रू.३९ करोड ६७ लाख बजेट र्वतनयोजन गरे िापतन खचि 
भएको छैन । तनयोगहरुको घर/अपाटिमेण्ट भाडाको लातग यो वषि रू.81 करोड खचि भएको छ । 
तनयोगको नाममा रहेका घर जग्गाको उपयोग र व्यवस्थापन सम्बन्धमा देजखएका केही प्रमखु व्यहोराहरु 
देहायबमोजजम छनः् 

8.1 आवासीय िथा गैर आवासीय भवन तनमािण गनिका लातग र्वगिमा क्यानबेरा, क्वालालम्परु, कोलम्बो, 
इस्लामावाद समेि ४ स्थानमा खररद गररएका जग्गा लामो समयदेजख प्रयोग र्वहीन अवस्थामा रहेका 
छन ्। मन्रालयको वार्षिक कायि योजना अनसुार यो वषि इस्लामावाद, कोलम्बो र क्यानबेरामा नेपाली 
राजदूिावासहरुको भवन तनमािण प्रारम्भ गने गरी बजेट व्यवस्था भएकोमा तनमािण कायि प्रारम्भ भएको 
छैन । उजल्लजखि ३ तनयोगको घर भाडाको लातग यो वषि रू.४ करोड ६१ लाख ६७ हजार खचि 
भएको छ । मन्रालयले आफ्नो स्वातमत्वमा रहेको जग्गामा भवन तनमािण गरी घर भाडा खचिमा न्यूनिा 
ल्याउनपुदिछ ।   

8.2 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 तनयोगहरुमा 
रहेका परुाना सवारी साधनलगायि अन्य जजन्सी मालसामानको व्यवस्थापन गनि कठठन भएको िथा 
त्यस्िा मालसामानको भण्डारणको लातग थप आतथिक दार्यत्वसमेि तसजिना भइरहेको अवस्था छ । 
ऐनको उजल्लजखि प्रावधान बमोजजम र्वदेशजस्थि तनयोगको जजन्सी मालसामानको व्यवस्थापनका लातग 
आवश्यक कायिर्वतध िजुिमा गनुिपने देजखन्छ । 

9. आतथिक कूटनीति - पन्रौँ योजनाअनसुार मन्रालय र मािहि तनकायबाट व्यापार, लगानी, पयिटन िथा 
रोजगारी प्रवििन गनि अन्िरािर्ष्ट्रय, क्षेरीय र ठिपक्षीय सम्बन्ध सदुृढ गनि आतथिक कूटनीतिका र्वतभन्न 
र्क्रयाकलाप कायािन्वयनमा रहेका छन ्। मन्रालयबाट र्वदेशजस्थि तनयोगहरुमाफि ि ्कायािन्वयन गने 
गरी तनयािि प्रवििन, लगानी सम्मेलनको आयोजना, धातमिक र सांस्कृतिक, पयिटन प्रवििन, रोजगारीको 
नया ँसम्भावनाहरुको पर्हचान, पयिटन प्रवििनसम्बन्धी कायिक्रम र नेपाली डायस्पोराको पररचालन गने 
कायिक्रममा यो वषि रू.18 करोड 5 लाख र्वतनयोजन भएकोमा रू.१० करोड ४३ लाख (57.78 
प्रतिशि) खचि भएको छ । नेपाल पयिटन बोडि, व्यापार िथा तनकासी प्रवििन केन्र, वैदेजशक रोजगार 
प्रवििन बोडिसमेिबाट कायिक्रम सञ्चालन गनि मन्रालय माफि ि ्तनयोगहरुमा बजेट प्रवाह हनेु गरेको छ । 
मन्रालयको 2076।77 को 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 । अिः आतथिक कूटनीतिको उदे्दश्य प्राप्त गनि र्क्रयाशील सबै तनकायबीचको समन्वयमा एकीकृि 
कायिक्रम िजुिमा गरी कायािन्वयन हनेु व्यवस्था तमलाउनपुदिछ । 
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10. स्वास््य बीमा िथा सामाजजक सरुक्षा - नेपाल सरकार, मजन्रपररषद्को 2076।9।28 को तनणियबाट 
र्वदेशजस्थि तनयोगहरुमा कायिरि स्थानीय कमिचारीहरुको स्वास््य बीमा िथा सामाजजक सरुक्षासम्बन्धी 
व्यवस्था गरेको छ । यो वषि ररयाद, पेररस, कुवेि र क्वालालम्परुसमेि ४ तनयोगले २७ स्थानीय 
कमिचारीको बीमा िथा सामाजजक सरुक्षाको लातग रू.३० लाख ३७ हजार भकु्तानी गरेकोमा कमिचारीको 
सामाजजक सरुक्षा कोषमा जम्मा नगरी ३ तनयोगले कमिचारीलाई नगदै भकु्तानी गरेको िथा एक तनयोगले 
तनयोगको खािामा जम्मा गरेको पाइयो । बीमा र सामाजजक सरुक्षाबापिको रकम सम्बजन्धि कोषमा 
जम्मा गने व्यवस्था हनुपुदिछ । 

11. पाररवाररक भत्ता - नेपाल सरकार, मजन्रपररषद्को २०७१।१२।२० को तनणियले र्वदेश जस्थि १० 
नेपाली तनयोगमा तनयोग प्रमखुलगायि अन्य कूटनीतिक कमिचारीको आजश्रि पररवारका सदस्यहरुलाई 
सम्बजन्धि तनयोगमा पररवार नलगेको अवस्थामा पतन िोर्कएबमोजजम पाररवाररक भत्ता, शैजक्षक भत्ता 
लगायिका सरु्वधा ठदने व्यवस्था खारेज गरेको छ । सोही तनणियमा चीनको स्वशातसि क्षरे तिब्बिजस्थि 
नेपाली महावाजणज्यदूिावास र साउदी अरेतबयाजस्थि नेपाली तनयोगहरुमा कायिरि कूटनीतिक 
कमिचारीहरुको सरु्वधा पनुरावलोकन गनि सतमति गठन भएकोमा सो सतमतिले हालसम्म प्रतिवेदन पेस 
गरेको छैन । सो सम्बन्धी प्रतिवेदन पेस नभएकै अवस्थामा साउदी अरेतबयाजस्थि २ तनयोगले नेपाल 
सरकारको उक्त तनणिय कायािन्वयनमा ल्याएको भए िापतन नेपाली महावाजणज्यदूिावास, ल्हासाले सार्वककै 
व्यवस्था अनसुार ३ कूटनीतिक कमिचारीका ६ आजश्रि पररवारको पाररवाररक भत्ताबापि यो वषि रू.१७ 
लाख ३९ हजार समेि हालसम्म रू.९३ लाख ५५ हजार खचि लेखेको छ। कूटनीतिक कमिचारीलाई 
ठदने सेवा-सरु्वधा सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था हनुपुदिछ ।  

12. आयकर - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८ मा कुनै प्राकृतिक व्यजक्तले कुनै आय वषिमा रोजगारीबाट 
प्राप्त गरेको सबै प्रकारका रकम सो वषिमा सो व्यजक्तको रोजगारीको आय मानी गणना गनुिपने व्यवस्था 
छ । यस सम्बन्धमा देजखएका प्रमखु व्यहोरा देहायअनसुार छन:् 

12.1 आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६७(६) मा रोजगार जहाँसकैु भए पतन नेपाल सरकारले भकु्तानी ठदने 
भएमा भकु्तानीको स्रोि नेपालमा रहेको मानी कर कट्टा गनुिपने व्यवस्था रहेको छ । र्वदेशजस्थि नेपाली 
तनयोगहरुले सो अनसुार स्थानीय कमिचारीहरुको पाररश्रतमक आयकर गणना गरेको पाइएन । यो वषि 
र्वदेशजस्थि 20 नेपाली तनयोगले नेपालमा स्थायी घर ठेगाना भएका 68 नेपाली नागररकलाई स्थानीय 
कमिचारीको रुपमा भनाि गरी रू.१४ करोड ६४ लाख २२ हजार करार सेवा शलु्क भकु्तानी गरेका 
छन ्। आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७ िथा अनसूुची-१ बमोजजम उजल्लजखि स्थानीय कमिचारीको 
पाररश्रतमक भकु्तानीमा लाग्ने आयकर रकम यर्कन गरी पाररश्रतमक कर कट्टा गनुिपने देजखन्छ । 

12.2 नेपाल सरकार, मजन्रपररषद्को तमति २०७६।९।२८ को तनणियबाट र्वदेशजस्थि नेपाली तनयोगहरुमा 
कायिरि सतभिस स्टाफ (अदिली) को पाररश्रतमक वरृ्ि भई मातसक एकमषु्ट अमेररकी डलर ६०० देजख 
१ हजार ३६५ सम्म िोर्कएको छ । वैदेजशक भत्ता भनी निोर्कएको अवस्थामा आयकर ऐन, २०५८ 
को अनसूुची १ को व्यवस्थाअनसुार कूटनीतिक कमिचारी सरह वैदेजशक भत्ताको ७५ प्रतिशि रकममा 
कर छुटको सरु्वधा प्राप्त हनेु देजखँदैन । यस वषि र्वतभन्न १३ तनयोगले १६ सतभिस स्टाफलाई रू.१ 
करोड २७ लाख ६९ हजार पाररजश्रमक भकु्तानी गरेकोमा तनयोगले सतभिस स्टाफको पाररश्रतमक कर 
कट्टी गने सम्बन्धमा यर्कन गरी कर कट्टी गनुिपने देजखन्छ । 
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13. 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 अथि मन्रालयको सहमति तलई सामान्य प्रशासन मन्रालयमा पठाउनपुने र 
प्राप्त सहमतिको आधारमा सामान्य प्रशासन मन्रालयले सोको मूल्याङ्कन गरी ३० ठदनतभर स्वीकृतिका 
लातग नेपाल सरकार (मजन्रपररषद्) समक्ष पेस गनुिपने व्यवस्था छ । र्वदेशजस्थि ३९ नेपाली तनयोगमा 
स्वीकृि २३८ स्थानीय कमिचारीको दरबन्दीका अतिररक्त मन्रालयले वाजशङ्गटन, पेररस, बतलिन, ररयाद, 
मलेतसयालगायि १० तनयोगमा पजब्लक ररलेशन अर्फसर, अर्फस अतसस्टेन्ट, सोतसयल सेके्रटरी 
लगायिका पदमा १६ जनालाई अथि मन्रालयको पटक-पटकको सहमतिको आधारमा स्थानीय 
कमिचारीको रुपमा सेवा करारमा तनयकु्त गरेको पाइयो । स्वीकृि दरबन्दीका अतिररक्त थप १६ 
स्थानीय कमिचारीको पाररश्रतमकको लातग यो वषि रू.३ करोड ७७ लाख ३१ हजार खचि भएकोमा 
नेपाल सरकार (मजन्रपररषद्) बाट उक्त दरबन्दी स्वीकृि भएको छैन । ऐनको प्रावधानअनसुार सङ्गगठन 
िथा व्यवस्थापन सवेक्षणको आधारमा नेपाल सरकारबाट थप दरबन्दी स्वीकृि गराएर मार पाररश्रतमक 
भकु्तानी गनुिपदिछ । 

14. हवाइ र्टकट खररद - भ्रमण खचि तनयमावली, २०६४ को तनयम ४ मा सरकारी खचिमा भ्रमण गने 
पदातधकारी वा कमिचारीले सम्भव भएसम्म र्कफायिी र कम खजचिलो बाटो वा सवारी साधन प्रयोग गरी 
भ्रमण गनुिपने उल्लेख छ । हवाई र्टकट खररदमा यस वषि रू.६ करोड २६ लाख २९ हजार खचि 
भएको छ । यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा देहायनसुार छन ्।  

14.1 मन्रालयले अन्िरािर्ष्ट्रय हवाई र्टकट खररदको लातग एक आपूििकसँग 2074/75 मा सम्झौिा गदाि 
नेपाली तनयोग रहेका दजक्षण कोररया, पेररस, बहराइन, म्यान्मार, कोलम्बो लगायिका देशको लातग 
एकिफी हवाइ र्टकटको पररमाण िथा दर नराखी दईुिफी रुट मार राखेको छ ।  

सम्झौिामा एकिफी हवाइ र्टकटको व्यवस्था नभएका तनयोगमा पदातधकारी िथा कमिचारी 
सरुवा भई जादँा वा तनयोगबाट र्फिाि भई आउँदा सम्झौिाभन्दा फरक रुटका लातग हवाइ र्टकट खररद 
गनुिपने उल्लेख गरी र्वतभन्न ३ फमिसँग खलुा कोटेशन माग गरी र्टकट खररद गरेको छ । िीन 
फमिसँग कोटेशन माग गरे िापतन साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम 85(१ख) को 
व्यवस्था अनकूुल नहनेु गरी मन्रालयले सोही आपूििकसँग पटक-पटक रू.५ लाखको सीमाभन्दा बढी 
रकमको र्टकट खररद गरेको छ।  

14.2 नेपाली तनयोग रहेका कतिपय देश िथा शहरका लातग समेि सम्झौिामा एकिफी र्टकटको व्यवस्था 
नगरेको कारणबाट दईुिफी रुटमा उल्लेख भएको दरका १३५ गणुासम्म बढी लागि पनि गएको छ। 
यो वषि १३ तनयोगका 19 कमिचारी िथा तिनका आजश्रि पररवार समेिको लातग ४८ र्टकट खररद 
गदाि रू.७७ लाख 58 हजार थप लागि परेको छ ।  

14.3 परराष्ट्र मन्रालयबाट भ्रमण व्यवस्थापन भएका र्वजशष्ट व्यजक्तहरुको वैदेजशक भ्रमणको र्टकट खररद 
र्टकट रद्द, रुट पररवििन, समय पररवििन िथा चाटिर उडान लगायिका र्वषयमा अजन्िम समयमा तनणिय 
गदाि अनावश्यक रुपमा खचि हनेु गरेको छ । यस्िा भ्रमणको समय िातलका, रुट, आठदका सम्बन्धमा 
समयमै तनणिय गरी अनावश्यक आतथिक व्ययभार तनयन्रण गररन ुपदिछ ।   
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हवाइ र्टकट खररदको लातग बोलपर गदाि आवश्यकिानसुार एकिफी िथा दईुिफी दवैु र्िपको 
व्यवस्था गने, कुनै रुट वा बीचको िाजन्जट उल्लेख नगरी प्रस्थान र्वन्दबुाट सीधै गन्िव्य स्थल िोकी 
रुट वा सेक्टर उल्लेख गनुिका साथै समयमै तनणिय गरी हवाई र्टकट खचिमा तमिव्यर्यिा कायम गनि 
मन्रालयले ध्यान ठदनपुदिछ ।  

15. कायिक्रम खचि िथा सोधभनाि - नेपाली महावाजणज्यदूिावास, न्यूयोकि ले नेपाल पयिटन बोडि िथा तनजी 
क्षेरका व्यवसायीको साझेदारी एवम ्सहभातगिामा जनवरी, २०२० मा भएको न्यूयोकि  टाइम्स िाभल 
शो कायिक्रमको लातग कुल खचि अमेररकी डलर 23 हजार 219 मध्ये नेपाल पयिटन बोडिले अमेररकी 
डलर १३ हजार ८४२ उपलब्ध गराउने उल्लेख भएकोमा उक्त रकम हालसम्म शोधभनाि प्राप्त भएको 
छैन । स्रोिको सतुनजश्चििा नगरी एवम ्िालकु तनकायको पूवि सहमति समेि नतलई खचि गने प्रवजृत्तमा 
तनयन्रण गनुिपदिछ । साथै उक्त शोधभनाि प्राप्त हनु बाँकी रू.16 लाख 37 हजार सम्बजन्धि तनकायबाट 
प्राप्त गरी सजञ्चि कोष दाजखला गनुिपदिछ ।  

16. मिृक/घाइिे क्षतिपूतिि कोष - वैदेजशक रोजगारीका तसलतसलामा र्वतभन्न मलुकुमा मतृ्य ुवा घाइिे भएका 
नेपाली नागररकको क्षतिपूतिि बापि सम्बजन्धि रोजगार कम्पनी िथा बीमा कम्पनीबाट प्राप्त हनेु रकम 
नेपाली तनयोगहरु माफि ि ्मन्रालयमा प्राप्त हनेु र मन्रालयले मतृ्य ुवा घाइिे भएका व्यजक्तको स्थायी 
ठेगाना रहेको जजल्ला प्रशासन कायािलयमा पठाउने गरेको छ । यस वषि र्वतभन्न श्रम गन्िव्य मलुकुमा 
मतृ्य/ुघाइिे भएका ३०८ जनाको क्षतिपूतििबापि प्राप्त रू.२७ करोड २९ लाख १४ हजार मन्रालयले 
सम्बजन्धि जजल्ला प्रशासन कायािलयहरुमा पठाएको छ । मिृक/घाइिेका हकवालाले क्षतिपूतिि बापिको 
रकम प्राप्त गरे, नगरेको सम्बन्धमा मन्रालयले सम्बजन्धि जजल्ला प्रशासन कायािलयहरुबाट प्रतिवेदन तलई 
अनगुमन गरेको पाइएन । हकवालाले क्षतिपूतिि रकम प्राप्त गरे वा नगरेको सम्बन्धमा मन्रालयले 
तनयतमि िथा आवतधक अनगुमन गनुिपदिछ ।  

नेपाली राजदूिावास, दोहा, किारबाट २०७६।९।2 मा नाम-नामेसी यर्कन हनु नसकेको 
मिृक/घाइिेको क्षतिपूतिि बापिको रू.१ करोड ६० लाख ७० हजार प्राप्त भएकोमा उक्त रकम 
हालसम्म मन्रालयकै खािामा रहेको पाइयो । उक्त रकम सम्बन्धमा यर्कन गरी सम्बजन्धिलाई र्विरण 
गने िथा पत्ता नलागेमा संजचि कोष दाजखला हनुपुदिछ ।  

17. तनमािण कायिमा बढी भकु्तानी - साविजतनक खररद तनयमावली २०६४ को तनयम १२३ (१) मा खररद 
सम्झौिाअनसुार साविजतनक तनकायले कुनै तबल तबजकको भकु्तानी गदाि प्रार्वतधक नापजाँच गरी वास्िर्वक 
कायिसम्पादनको आधारमा भकु्तानी गनुिपने व्यवस्था छ । सीमा नापी टोली नं. २ ले सलािही जजल्लाको 
सीमा स्िम्भ तनमािण कायि गदाि प्रति प्याकेज ७ स्िम्भको लातग लागि अनमुान ियार गरेकोमा फमि 
वकि को कायि पररमाण गणना गदाि लागि अनमुान िथा नापी र्किाबमा स्िम्भ संख्या ७ राख्नपुनेमा ४९ 
राखी गणना गरेको कारणबाट २० प्याकेजमा १ हजार २२४ वगितमटर बढी कायि पररमाण गणना भई 
प्रति वगितमटर रू.१ हजार 280 का दरले रू.१५ लाख ६७ हजार बढी भकु्तानी भएको छ । बढी 
भकु्तानी भएको रकम असूल हनुपुदिछ । 
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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 रुपमा पररणि भएको छ । र्वभागले २०७७ आषाढ मसान्िसम्म कूटनीतिक, र्वशेष िथा 
साधारण समेि ६३ लाख ६२ हजार मेजशन ररडेवल पासपोटि जारी गरेको छ ।  

18. राहदानी छपाइ िथा र्विरण - राहदानी तनयमावली, २०७७ को तनयम ३ अनसुार राहदानीको खाली 
पजुस्िका छपाइ िथा आपूतिि, पसिनलाइजेशन, गणुस्िर परीक्षण, ि्याङ्क व्यवस्थापन, सरुजक्षि 
भण्डारणलगायिका व्यवस्थापकीय कायि राहदानी र्वभागको कायि र्ववरण अन्िगिि रहेका छन ्। राहदानी 
छपाइ िथा र्विरण व्यवस्थापन सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्नानसुार छनः् 

18.1 राहदानी र्वभागबाट प्राप्त र्ववरण अनसुार २०७७ चैर मसान्िसम्म कूटनीतिक 5 हजार 648, र्वशेष 
18 हजार 209 र साधारण राहदानी 66 लाख 30 हजार 956 िथा िाभल डकुमेण््स 1 हजार 
734 समेि ६६ लाख 56 हजार 547 राहदानी छपाई िथा र्विरण भएको छ । उक्त राहदानी 
संख्यामध्ये र्वभागमा आवेदन दिाि गरी राहदानी तलने संख्या २५ लाख ४९ हजार ३७७ (38.30 
प्रतिशि), जजल्ला/इलाका प्रशासन कायािलयहरुमा आवेदन ठदने संख्या ३३ लाख ६४ हजार २१४ 
(50.54 प्रतिशि) र र्वदेशजस्थि नेपाली तनयोगहरु माफि ि ्आवेदन ठदई राहदानी तलनेको संख्या ७ 
लाख ४२ हजार ९५६ (11.16 प्रतिशि) रहेको देजखन्छ । 

18.2 राहदानीको खाली पजुस्िका छपाइ िथा आपूतिि एवम ्पसिनलाइजेशनको लातग एक र्वदेशी कम्पनीसँग 
५ वषितभर ४० लाख यन्रवाचक राहदानी आपूतिि िथा पसिनलाइजेशन गने गरी २०६७ भारमा सम्झौिा 
भएकोमा 2072 आषाढमा थप २५ लाख राहदानी छपाइको लातग भेररएसन आदेश स्वीकृि गरी 
सम्झौिा भएको देजखन्छ । यो वषि 3 लाख 98 हजार 842 समेि २०७७ चैर मसान्िसम्म ६६ 
लाख ५६ हजार ५४७ छपाइ िथा पसिनलाइजेशनको कायि भई २ लाख ५७ हजार ५३४ थान खाली 
बूकलेट मौज्दाि रहेको छ । गि वषि जारी भएको राहदानीको ि्यांकको आधारमा मातसक औसि 
33 हजार 237 राहदानी खपि हनेु देजखएकोले हाल मौज्दाि रहेको राहदानीबाट कररब ८ मर्हना 
अथािि ्२०७८ मागि मर्हनासम्मको माग पूरा हनेु देजखन्छ । अिः र्वभागले दैतनक मौज्दािको आधारमा 
न्यूनिम मौज्दाि स्िर तनधािरण गरी राहदानी छपाइ, भण्डारण िथा उपयोगको व्यवस्था तमलाउनपुदिछ । 

19. गणुस्िर व्यवस्थापन - राहदानी र्वभागले नेपाल गणुस्िर िथा नापिौल र्वभागबाट जलुाई, २०१७ मा 
एन.्एस.्/आइ.एस.ओ. 9001:2015 प्रमाणपर प्राप्त गरी नवीकरण समेि गराउँदै आएको छ । 
आइ.एस.ओ. लेखापरीक्षकबाट अक्टोबर, २०२० मा जारी प्रतिवेदन अनसुार र्वभागको सेवा प्रवाह 
व्यवस्थापनमा आन्िररक िथा वाह्य मदु्दाहरुको सूची, सरोकारवाला पक्षको सूची िथा तिनीहरुको 
आवश्यकिा अपेक्षा सूचीको समीक्षा नभएको, गणुस्िर सम्बन्धी नीति िथा उदे्दश्य गरेको भए िापतन 
त्यसपतछ कुनै समीक्षा िथा पनुरावलोकन नभएको, गणुस्िर व्यवस्थापन गठन नभएको, चनुौिी िथा 
अवसरलाई सम्बोधन गने कायियोजनाको समीक्षा नभएको, गणुस्िर तनयन्रणका लातग राहदानी छपाइ 
िथा र्विरण प्रणालीको ियार्कङ्ग, र्वश्लषेण िथा मूल्याङ्कन स्पष्ट नभएको, गनुासा िथा उजरुी व्यवस्थापन 
प्रभावकारी नरहेको आठद समस्या औलँ्याएको छ। त्यस्िै गणुस्िर व्यवस्थापनका लातग िजुिमा गररएका 
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डकुमेण्टहरु सन ्२०१७ देजख पनुरावलोकन नभएको, सेवाग्राहीका गनुासा िथा पषृ्ठपोषण २०७६ माघ 
पतछ सङ्कलन नगररएको, सेवाग्राहीका गनुासा िथा पषृ्ठपोषण, गणुस्िर कायियोजना िथा उदे्दश्य, पालना 
हनु नसकेका मापदण्ड लगायिका र्वषय व्यवस्थापकीय पनुरावलोकन बैठकको एजेण्डामा समावेश 
नगररएको, तनरन्िर सधुारका लातग गणुस्िर उदे्दश्यहरुको मूल्याङ्कन िथा पनुरावलोकन नभएको, र्वभागले 
घोषणा गरे अनरुुप र्वदेशजस्थि तनयोग िथा जजल्लाहरुमा ५ कायिठदनमा राहदानी पठाउने लक्ष्य हातसल 
गनि नसकेको लगायिका कारणबाट राहदानी सम्बन्धी अन्िरािर्ष्ट्रय गणुस्िर िथा मापदण्डको पालना 
भएको देजखएन ।अिः राहदानी छपाइ िथा पसिनलाइजेसन, भण्डारण, र्विरण िथा उपयोग सम्बन्धमा 
अन्िरािर्ष्ट्रय मापदण्डको पालना हनुपुदिछ । 

20. सेवा प्रवाह - राहदानी तनयमावली, २०७७ को तनयम ६ मा र्वभागले सामान्यिः सेवाग्राहीको तनवेदन 
परेको ७ ठदनतभर साधारण राहदानी जारी गनुिपने व्यवस्था छ । राहदानी र्वभागमा प्रत्यक्ष उपजस्थि 
भई गररने आवेदन, जजल्ला/इलाका प्रशासन कायािलयहरुमा दिाि भई प्राप्त हनेु आवेदन िथा र्वदेशजस्थि 
नेपाली तनयोगहरु माफि ि ्र्वभागमा प्राप्त हनेु आवेदनहरुको प्रशोधन, राहदानी छपाइ िथा पसिनलाइजेसन 
गरी जारी गने बेलासम्म लाग्ने गरेको समयावतध सम्बन्धमा र्वभागमा सीधै प्राप्त आवेदन, छनौट गररएका 
७ जजल्ला प्रशासन कायािलयहरु माफि ि ्प्राप्त आवेदन र छनौट गररएका र्वदेशजस्थि ५ नेपाली तनयोगहरु 
माफि ि ्प्राप्त आवेदनहरुमध्ये केहीको नमूना छनौट गरी अध्ययन गररएकोमा देहायअनसुारको अवस्था 
देजखको छः   

20.1 सेवाग्राहीले र्वभागमा प्रत्यक्ष उपजस्थि भई गरेका राहदानीको आवेदनमध्ये 2076 भार, आजश्वन, 
कातििक र मागि मर्हनाको २ ठदनको ४ सेवाग्राहीका दरले १६ सेवाग्राहीको आवेदन दिािदेजख राहदानी 
जारी गनेसम्मको समयावतध अध्ययन गदाि ३ ठदनदेजख ५ ठदनतभर उपलब्ध गराएको छ ।  

20.2 जजल्ला प्रशासन कायािलय धाठदङ, बाग्लङु, सखेुि र बैिडीमा दिाि भएका राहादानी आवेदन नमूना छनौट 
गररएकोमा सेवाग्राहीले राहदानी प्राप्त गनि क्रमशः ८ देजख २८ ठदन, २२ देजख ४३ ठदन, ५ देजख २४ 
र २६ देजख ३९ ठदन लागेको देजखन्छ ।  

20.3 र्वदेशजस्थि ५ नेपाली तनयोगमा दिाि भएका 5 सेवाग्राहीको आवेदन नमूना छनौट गररएकोमा आवेदन 
दिािदेजख राहदानी जारी हनेु बेलासम्म नेपाली राजदूिावास, वाजशङ्गटन तड.सी. का सेवाग्राहीलाई 14 
देजख 49 ठदनसम्म, नेपाली राजदूिावास, लण्डनका सेवाग्राहीलाई 12 देजख 56 ठदन, नेपाली 
राजदूिावास, टोर्कयोका सेवाग्राहीलाई 22 देजख 56 ठदन, नेपाली राजदूिावास, क्वालालम्परुका 
सेवाग्राहीलाई 15 देजख 33 ठदनसम्म लागेको पाइयो । 

उपयुिक्त र्ववरणअनसुार जजल्ला प्रशासन कायािलय एवं र्वदेशजस्थि तनयोगहरुमा दिाि भएका 
राहदानीको आवेदन दिािदेजख जारी हनेु बेलासम्म कररब २ मर्हनासम्मको समयावतध लाग्ने गरेको 
पाइएकोले राहदानी सेवा प्रवाहमा संलग्न तनकायहरुबीच प्रभावकारी समन्वय गरी त्यस्िो समयावतध 
घटाई सेवा प्रवाहमा कायिदक्षिा ल्याउनपुदिछ ।  

21. र्वद्यिुीय राहदानी (ई-पासपोटि) - र्वद्यिुीय राहदानीका र्ववरणहरु र्वद्यिुीय रुपमा मेजशनले प्राप्त गरी 
पढ्ने र बढी सरुजक्षि, र्वश्वसनीय र भरपदो हनेु भएकोले हाल प्रयोगमा रहेको राहदानी सेवालाई र्वद्यिुीय 
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राहदानीमा पररणि गनि २०७४।७५ देजखको नीति िथा कायिक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख हुँदै 
आएकोमा र्वद्यिुीय राहदानी आपूतिि िथा छपाइका लातग 2077 पौषमा एक िान्सेली सेवा प्रदायक 
कम्पनीसँग सम्झौिा भएको छ । हाल उक्त सेवा प्रदायकले नेपालमा आफ्नो कायािलय स्थापना, 
यन्र/उपकरण आपूतिि, जडान लगायिका प्रारजम्भक चरणको कायि गरररहेको र्वभागले जनाएको छ । 
राहदानीको हालको मौज्दाि समेिलाई ध्यान ठदई सेवा प्रदायकसँग भएको सम्झौिा अनसुार र्वद्यिुीय 
राहदानी आपूतिि िथा छपाइको कायि गनुिपदिछ । 

अन्य संस्था 

परराष्ट्र मातमला अध्ययन प्रतिष्ठान 
नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सझुाव िथा परामशि 

ठदने उदे्दश्यले र्वकास सतमति ऐन, २०१३ बमोजजम परराष्ट्र मातमला अध्ययन प्रतिष्ठान गठन आदेश, २०६८ 
अनसुार प्रतिष्ठानको स्थापना भएको हो । प्रतिष्ठानले अन्िरािर्ष्ट्रय सम्बन्ध िथा नेपालको परराष्ट्र मातमला सम्बन्धी 
कायि सम्पादनको लातग यो वषि रू.१ करोड ९८ हजार खचि गरेको छ ।  

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 ठदन 
परराष्ट्र मन्रीको अध्यक्षिामा प्रतिष्ठान र्वकास सतमति गठन हनेु व्यवस्था छ । उक्त गठन आदेश 
अनसुार परराष्ट्र मातमला सम्बन्धमा अल्पकालीन िथा दीघिकालीन नीति िजुिमा, नेपालले अवलम्बन 
गनुिपने रणनीतिसम्बन्धी अवधारणापर िथा र्वदेशी मलुकुमा राजदूिावास, महावाजणज्यदूिावास वा अन्य 
तनयोग खोल्दा अपनाउनपुने मापदण्डका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई परामशि िथा सझुाव ठदने जजम्मेवारी 
सतमतिलाई िोर्कएको छ । प्रतिष्ठानको काम कारबाहीलाई चसु्ि र प्रभावकारी बनाउन प्रतिष्ठानले 
सङ्गठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षणको मस्यौदा ियार गरी र्वकास सतमतिमा पेस गरेको र सो मस्यौदालाई 
अजन्िम रुप ठदनको लातग बोडिको 2076।४।26 को तनणियबाट परराष्ट्र सजचवको संयोजकत्वमा एक 
कायिदल गठन भएकोमा उक्त कायिदलबाट हालसम्म प्रतिवेदन पेस भएको छैन । प्रतिष्ठानको काम-
कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउँदै परराष्ट्र नीति मातमला अध्ययन अनसुन्धानमा र्वज्ञ समूहको रुपमा 
र्वकास गनि यसको संगठनात्मक स्वरुप ि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, र्वतनमय दरको तभन्निाका कारणले पाने र्वत्तीय असर 
लगायिका र्वषयहरु समावेश गरी आतथिक र्ववरण ियार गनुिपने, र्वदेशजस्थि नेपाली तनयोगहरुको कायि 
र्वश्लषेण गरी सोको संख्या पनुरावलोकन गनुिपने, सरु्वधा सम्पन्न आवास उपलब्ध गराएको अवस्थामा 
सेटलमेन्ट भत्ताको औजचत्यमा पनुरावलोकन गनुिपने, दैतनक भत्ता प्राप्त गरेको अवतधमा वैदेजशक भत्ता दोहोरो 
नपने व्यवस्था गनुिपने, तनयोगहरुको जग्गा खररद र भवन तनमािण कायिलाई प्राथतमकिा ठदनपुने, सेवा सरु्वधा 
सम्बन्धी एकीकृि र समयसापेक्ष काननुी व्यवस्था गनुिपने, हवाई र्टकट खररदमा देजखएका समस्या तनराकरण 



परराष्ट्र मन्रालय 

271              महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ 

गरी साविजतनक खचिमा तमिव्यर्यिा कायम गनुिपने लगायिका र्वषयहरु 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 

➢ सरकारी कायािलयिफि  मन्रालय र मािहिसमेि ४१ तनकायको लेखापरीक्षणबाट रू.8 करोड ७१ लाख 
८८ हजार बेरुजू देजखएकोमा प्रारजम्भक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ ८ तनकायले रू.६० लाख ८६ 
हजार फस्यौट गरी रू.८ करोड ११ लाख २ हजार फस्यौट गनि बाकँी रहेको छ । सोमध्ये रू.१ 
करोड ५२ लाख 65 हजार म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनसूुची-१५ मा 
रहेको छ । 

➢ यो वषि एक प्रतिष्ठानको लेखापरीक्षणबाट रू.४ लाख ४४ हजार बेरुजू देजखएकोमा फस्यौट नभएकोले 
रू.४ लाख ४४ हजार बाँकी रहेको छ । सोमध्ये रू.४३ हजार म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ । 
यससम्बन्धी र्ववरण अनसूुची-16 मा छ । 
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भतूम व्यवस्था, सहकारी िथा गररबी तनवारण मन्रालय 

नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोजजम मन्रालयको कायिक्षेरमा भतूम नीति, भ-ू

उपयोग नीति, सहकारी सम्बन्धी रार्िय नीति, काननु, मापदण्ड र तनयमन, अन्िरािर्िय सीमाको नक्साङ्कन, 
अतभलेखलगायिका कायि रहेका छन ्। मन्रालय र मािहि सरकारी कायािलय िथा संगठठि संस्थासमेि 27४ 
तनकायबाट कायिसम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।  

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मािहिका २६७ सरकारी कायािलयको तनम्नानसुार रू.२८ अबि  ९२ 
करोड  ६२ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ:  

(रू. लाखमा) 
र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य कारोबार जम्मा 
५,४५,६८ ८३,३८ ८८,७५ २१,७४,८१ २८,९२,६२ 

यो वषि मन्रालयअन्िगिि ३ तनकायको र्वतनयोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कारोबारसमेि रू.१ 
अबि ५८ करोड ३२ लाख लेखापरीक्षण गनि बााँकी छ।  

2. संगठठि संस्था – यो वषि रार्िय सहकारी बोडिको २०७५।७६ को रू.१अबि ५२ करोड ५२ लाखको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । यो वषि ४ संगठठि संस्थाको लेखापरीक्षण गनि बााँकी छ । 

3. सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण - यो वषि भतूम व्यवस्थापन िथा अतभलेख र्वभाग र भतूमसधुार िथा मालपोि 
कायािलयहरूको भ-ूअतभलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको 
छ ।  

4. वार्षिक कायिक्रम र प्रगति - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा २३ 
मा बजेट िथा कायिक्रमको अनगुमन िथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यो वषि मन्रालयको वार्षिक 
कायिक्रमको प्रगति जस्थति तनम्नानसुार छः 

क्र सं कायिक्रम 

प्रगति प्रतिशि 

भौतिक र्वत्तीय 

1.  मालपोि अतभलेख सरुक्षा िथा सदुृढीकरण 56.35 60.00 
2.  भतूमसधुार, मकु्त कमैया िथा हतलया पनुस्थािपना  50.29 80.00 
3.  र्कत्ता नापी  56.82 74.16 
4.  स्थलरूप नापी, भउूपयोग व्यवस्थापन, भौगोतलक सूचना पूवािधार 95.19 90.00 
5.  खगोल िथा भ-ूमापन 81.71 89.69 
6.  सहकारी प्रजशक्षण केन्र 56.66 55.12 
7.  सहकारी क्षेर सदुृढीकरण आयोजना 71.76 95.69 
8.  भतूम व्यवस्थापन प्रजशक्षण केन्र 85.15 90.76 
9.  रार्िय सहकारी र्वकास बोडि 88.58 82.50 
10.  गरीबसाँग र्वश्वशे्वर कायिक्रम 83.81 85.00 
11.  गरीब घर पररवार पर्हचान िथा पररचयपर र्विरण कायिक्रम 46.74 78.65 



भतूम व्यवस्था, सहकारी िथा गररबी तनवारण मन्रालय 

 273 महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ 

 

कमैया िथा हतलया पनुः स्थापना, र्कत्ता नापी, गरीब घर पररवार पर्हचान िथा पररचयपर 
र्विरण कायिक्रममा र्वत्तीय प्रगतिको िलुनामा भौतिक प्रगति न्यून देजखएकाले वार्षिक लक्ष्यअनसुार प्रगति 
हातसल हनेुगरी कायिक्रम कायािन्वयन गनुिपदिछ । 

5. पन्रौँ योजना कायािन्वयन - पन्रौँ योजनाको प्रथम वषिमा भतूमसधुार िथा मालपोि कायािलयमा भ-ूअतभलेख 
सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गने कायािलय  संख्या ११५ परु् याउने लक्ष्य रहेकोमा १०८ 
कायािलयमा सम्पन्न भएको, दूर संवेदन र्वतधबाट स्थलरूप नक्सा अद्यावतधक गने कायि २५० तसट 
लक्ष्य िोर्कएकोमा १३७ तसटको र्फल्ड भेररर्फकेसन कायि भएको, लाइडर  सवेक्षण र नक्साङ्कनको लक्ष्य 
२० हजार वगिर्कलोतमटर राजखएकोमा उक्त कायि  हनु सकेको छैन। त्यसैगरी सहकारीहरूको एकीकृि 
व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोतमस) मा आबद्ध सहकारी संस्था ३५ प्रतिशि वरृ्द्ध गने लक्ष्य रहेकोमा 
१५ प्रतिशि  वरृ्द्ध भएको, सहकारी संघ संस्थाको शेयर पुाँजी रू.१ अबि वरृ्द्ध गने लक्ष्य रहेकोमा 
रू.२४ करोडले वरृ्द्ध भएको, सहकारी संस्थाको बचि रू.७ अबि वरृ्द्ध गने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा 
रू.४ अबिले वरृ्द्ध भएको छ ।समग्रमा आवतधक योजनाले तनधािरण गरेका सूचकहरूको प्रगति र्वश्लषेण 
गदाि योजना कायािन्वयनको शरुु वषिमा प्रगति न्यून देजखएको छ । योजनाले लजक्षि गरेका कायिक्रम 
कायािन्वयनमा प्रभावकाररिा बढाउनपुने देजखन्छ ।  

6. बजेट वक्तव्य कायािन्वयन - बजेट वक्तव्य २०७६।७७ मा उजल्लजखि यस मन्रालयसाँग सम्बजन्धि 
कायिक्रमहरूमध्ये ६० मालपोि कायािलयको मोठ से्रस्िा स्क्यातनङ्ग गरी र्वद्यिुीय अतभलेख ियार गने 
लक्ष्य रहेकोमा ६ कायािलयको सम्पन्न भएको, २० नापी िथा मालपोि कायािलयलाइि आधतुनक िथा 
प्रर्वतधयकु्त कायािलयको रूपमा र्वकास गने लक्ष्य रहेकोमा ७ कायािलयमा सम्पन्न भएको, ग्लोबल 
नेतभगेशन सेट्लाइिट प्रणाली माफि ि ्प्रथम दजािका २० तनयन्रण र्वन्दकुो सवेक्षण िथा डाटा प्रशोधनको 
लक्ष्य िोर्कएकोमा सो कायि नभएको, गरीब घर पररवार पर्हचानको लातग २३ जजल्लाको लक्ष्य 
िोर्कएकोमा ८ जजल्लामा सम्पन्न भएको छ ।त्यसैगरी बचि िथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको एकीकरण 
सम्बन्धी प्रोत्साहनका कायिक्रम सञ्चालन गने,  सहकारी कजाि सूचना केन्र र सहकारी बचि िथा कजाि 
सरुक्षण कोषको स्थापना गने, मकु्त कमैया र हतलया बसोवास सम्बन्धी कायि पूणि रूपमा सम्पन्न गने 
लगायिका र्वषयहरू उल्लेख भएकोमा कायािन्वयन हनु सकेको छैन ।बजेट वक्तव्यको प्रभावकारी 
रूपले कायािन्वयन गनुिपदिछ । 

7. सेवा प्रवाह - सशुासन (व्यवस्थापन िथा सञ्चालन) तनयमावली, २०६५ मा प्रत्येक पदातधकारी िथा 
कमिचारीले कायिर्ववरणमा िोर्कएबमोजजम कायि सम्पन्न गनुिपने व्यवस्था छ । सेवा प्रवाह सम्बन्धमा 
देजखएका व्यहोरा देहायअनसुार छन:्   

7.1 सबै मालपोि िथा नापी कायािलयबीच सञ्जालीकरण गरी एकीकृि भ-ूसूचना अतभलेख व्यवस्थापन 
प्रणालीमाफि ि सेवा प्रवाह हनु नसकेको, संगठन संरचना स्वीकृि भएका १३१ मालपोि कायािलय मध्ये  

४ कायािलय सञ्चालनमा नआएका, ७२ मालपोि कायािलयले आफ्नै सरकारी भवनबाट र बााँकी कायािलयले 
भाडाको भवनबाट सेवा प्रवाह गरेका छन ्। उजल्लजखि जस्थतिमा  भ-ूअतभलेख व्यवस्थापन सूचना प्रणाली 
हालको १०८ कायािलयबाट वरृ्द्ध गरी सबै मालपोि कायािलयलाइि आबद्ध गनुिपने, आवश्यकिाअनरुूप 
कायािलय भवन तनमािण िथा ४ मालपोि कायािलयबाट समेि सेवा सञ्चालन गरी नागररकलाइि सेवा प्रदान 
गने कायिमा प्रभावकाररिा अतभवरृ्द्ध गनुिपदिछ । 
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7.2 भतूम व्यवस्थापन िथा अतभलेख र्वभाग मािहिका मालपोि कायािलयका १ लाख ८७ हजार ७६५ मोठ 
ठेली रहेकोमा १ लाख ६ हजार ५१० मोठ ठेली बाइजण्डङ्ग भएको, ८१ हजार २५५ ठेली बाइजण्डङ्ग 
िथा ४१ हजार ४८४ ठेली ममिि गनि बााँकी रहेको छ । नागररकको सम्पजत्तसाँग सम्बजन्धि महत्वपूणि 
दस्िावेजका रूपमा रहेका मोठहरूको यथाशीघ्र ममिि सम्भार िथा बाइजण्डङ्ग गनुिपदिछ ।   

7.3 मोहीको लगि कट्टासम्बन्धी बााँडफााँट, छोडपर, जग्गा छोडेको, अदालिको फैसला र अन्य समेि यो 
वषिसम्म २१ भतूमसधुार िथा मालपोि कायािलयमा रहेका ३७ हजार १६२ मदु्दामध्ये १० हजार १५ 

फस्यौट भइि २७ हजार १४७ मदु्दा फस्यौट गनि बााँकी रहेका छन ्।त्यसैगरी मोही कायम, मोही 
नामसारी, मोही प्रमाणपर, मोही तनष्काशन लगायिका र्वषयमा २०७६।७७ सम्म २५ हजार ८०२ 
मदु्दा दिाि रहेकोमा यो वषि ५ हजार १०९ फस्यौट गरी २० हजार ६९३ मदु्दा फस्यौट गनि बााँकी 
रहेको देजखाँदा फस्यौट गरी सेवा प्रवाह कायिमा थप सधुार गनुिपने देजखएको छ । 

8. कायिसम्पादन करार - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा १९(५) मा 
प्रतिफल सूचकसर्हि कायिसम्पादन करार गने व्यवस्था उल्लेख छ। आतथिक वषि २०७६।७७ को 
लातग कायिसम्पादन सम्झौिा गरेकोमा आतथिक वषिको अन्िसम्ममा मन्रालयमा िीन जना सजचवको 
कायिकाल कायम भएको देजखन्छ । करारको प्रभावकारी कायािन्वयनको लातग कायिसम्पादन सूचकहरूको 
अनगुमन िथा मूल्याङ्कन गरी लक्ष्य िथा भारका आधारमा कायिसम्पादनस्िरलाइि मापन गरी प्रोत्साहन 
िथा सजाय गने उल्लेख भएकोमा सो व्यवस्था कायािन्वयन भएको छैन ।   

9. दरबन्दी िथा पदपूतिि - मन्रालय र मािहि तनकायको स्वीकृि दरबन्दी ६ हजार ३६७ रहेकोमा भतूम 
व्यवस्थापन िथा अतभलेख र्वभागिफि  ८०६, नापी र्वभागिफि  १ हजार ६४ र सहकारी र्वभागिफि  ३ 
समेि १ हजार ८७३ पद ररक्त रहेको छ । आवश्यक दरबन्दी पदपूतिि नहुाँदा सेवा प्रवाह प्रभार्वि हनेु 
भएकोले दरबन्दी अनसुारको पदपूतिि गनुिपदिछ ।  

10. भतूमसम्बन्धी समस्या समाधान - नेपाल सरकारले २०७७।१।१ मा राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी 
भतूमहीन सकुुम्बासीलाइि जग्गा उपलब्ध गराउने िथा अव्यवजस्थि बसोबासीलाइि व्यवस्थापन गने 
प्रयोजनको लातग भतूम सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ख बमोजजम भतूम समस्या समाधान आयोग 
गठन आदेश २०७६ जारी गरी साि सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ ।आयोगको काम कारबाहीलाइि 
सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गनि प्रत्येक जजल्लामा जजल्ला सतमति रहने, आयोगले आफूले गरेको 
कामको प्रगति र्ववरण चौमातसक रूपमा मन्रालयमा पेस गनुिपने र आयोगको कायािवतध आयोग गठन 
भएको तमतिले ३ वषिको हनेु उल्लेख छ ।आयोगले कायािलय स्थापना गरी काम शरुु गरेकोमा आतथिक 
वषिको अन्िसम्ममा कायािलय स्थापना र पदातधकारी िथा कमिचारीको िलब भत्तामा रू.५९ लाख ३५ 
हजार खचि भएको छ। नेपाल सरकारले पटक पटक यस प्रकृतिका आयोग गठन गरे पतन सकुुम्बासी 
समस्या समाधान हनु सकेको छैन । नेपाल सरकारले  र्वस्वसनीय कायियोजना ियार गरी स्थायी रूपमा 
समस्याको समाधान गनुिपदिछ। 

11. मकु्त कमैया िथा हतलया व्यवस्थापन - नेपालका दाङ, बााँके, बठदिया, कैलाली र कञ्चनपरु जजल्लामा कृर्ष 
मजदरुको रूपमा रहेका मकु्त कमैया पनुस्थािपना कायिक्रमको लातग २०६९।७० देजख २०७५।७६ 
सम्म ४ हजार ४१४ पररवारलाइि जग्गा खररद गनि रू.७१ करोड ९९ लाख ७३ हजार, १८ हजार 
१३६ पररवारलाइि घर तनमािण िथा ममिि गनि रू.२१ करोड ४३ लाख ९० हजार, १४ हजार ८७० 
पररवारको लातग घर तनमािणको काठ खररद गनि रू.१ अबि ४८ करोड ७० लाख र बााँकी पररवारको 
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लातग स्थानीय िहमा हस्िान्िरण भएको रू.२० करोड ८६ लाख ७६ हजारसमेि रू.२ अबि ६३ 
करोड खचि भएको देजखन्छ। पनुस्थािपना कायिक्रम २०७५।७६ सम्म सम्पन्न गने लक्ष्य रहेकोमा २७ 
हजार ५७० पररवारमध्ये २३७ पररवारको लगि कट्टा गनि बााँकी रहेको, ३०० पररवारको पनुस्थािपनाको 
लातग स्थानीय िहलाइि हस्िान्िरण गरेकोमा ३५ पररवार मार पनुस्थािपना गरेको, अनदुान प्राप्त गने 
िथा प्राप्त गनि बााँकी पररवारको अतभलेख अद्यावतधक नभएको, अनदुानको उपयोग सम्बन्धमा अनगुमन 
िथा मूल्याङ्कन नभएको जस्थति छ। मकु्त कमैया पनुस्थािपन कायिक्रमको प्रभावकाररिा र सो कायिक्रममा 
भएको खचि सम्बन्धमा आश्वस्ि हनेु गरी काम कारबाही र प्रतिवेदन गनुिपदिछ । 

त्यसैगरी नेपालको १२ जजल्लाका १९ हजार ५९ मकु्त हतलया पररवारमध्ये दोहोररएका िथा 
छुट समायोजनसमेि १६ हजार ३२२ पररवारको लगि कायम छ । चौधौँ योजनाको अन्िसाँगै मकु्त 
हलैया पनुस्थािपना कायिक्रम पूरा गने लक्ष्य रहे पतन सम्पन्न नभै बााँकी काम २०७६।७७ मा सम्पन्न 
गनि मन्रालयबाट सोझै स्थानीय िहमा रकम हस्िान्िरण गरेकोमा मन्रालयले बााँकी पनुस्थािपनाको 
कायिको अद्यावतधक िथ्याङ्क िथा कायिप्रगति र्ववरण प्राप्त गरेको देजखएन। स्थानीय िहबाट िथ्याङ्क र 
र्ववरण प्राप्त गरी र्वत्तीय िथा भौतिक प्रगति ियार गनुिपदिछ । 

12. र्कत्ताकाट - भ-ूउपयोग ऐन, २०७६ मा स्थानीय भ-ूउपयोग पररषद्ले तनधािररि मापदण्ड र 
कायिर्वतधबमोजजम भ-ूउपयोग क्षेर वगीकरण गनुिपने, आवासीय प्रयोजनको लातग वगीकरण गररएको क्षरे 
बाहेक अन्य क्षेरमा व्यावसार्यक रूपमा घडेरी र्वकतसि र र्वक्री र्विरण गनि नपाइने उल्लेख छ । 
कृर्षयोग्य जतमनको बढ्दो खण्डीकरण तनयन्रण गनि भतूमसधुार व्यवस्था मन्रालयबाट 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 गरेको छ । एकािफि  जारी 
ऐन तनदेशनको प्रभावकारी अनगुमन नहुाँदा अंशबण्डा, छोडपर, बकस िथा हालसार्वकका नाममा 
खेिीयोग्य जग्गाको खण्डीकरण रोर्कएको छैन भने अकोिफि  समस्यामा परी र्कत्ताकाट गनुिपने अवस्थामा 
सविसाधारणले अनावश्यक झमेला भोग्नपुने अवस्था छ । नयााँ जारी भएको भ-ूउपयोग ऐनमा खण्डीकरण 
िथा र्कत्ताकाट गने कायिलाइि तनयमन गने आधार र मापदण्ड िोर्कने उल्लेख भएकोमा तनयमावली 
जारी भएको छैन।तनयमावली जारी गरी जग्गाको खण्डीकरण िथा र्कत्ताकाटलाइि व्यवजस्थि गनेगरी 
आधार र मापदण्ड िोर्कनपुदिछ ।          

13. तलज कायिनीति कायािन्वयन -  सरकारी जग्गा दिाि िथा तलजमा उपलब्ध गराउने कायिनीति, २०७१ 
मा भोगातधकारको रूपमा सरकारी जग्गा प्राप्त गने व्यजक्त, संस्था वा तनकायले त्यस्िो सरकारी जग्गाको  
भोगातधकार कायिनीतिबमोजजम तलजमा पररणि गनुिपने, भोगातधकारबाट तलजमा पररणि भएको र कायिनीति 
बमोजजम तलजमा उपलब्ध गराएको जग्गाको र्ववरण वेभसाइटमा राख्नपुने,  तलजमा उपलब्ध गराएको 
जग्गाको उपयोग सम्बन्धमा अनगुमन िथा तनरीक्षण गनुिपने, तलजमा ठदएका जग्गाको एकीकृि वार्षिक 
प्रगति प्रतिवेदन र्वभागले मन्रालयमा पेस गनुिपने व्यवस्था रहेकोमा उक्त व्यवस्थाहरूको कायािन्वयन 
भएको छैन ।  

सोही कायिनीतिमा भोगातधकार प्राप्त व्यजक्त, संस्था, 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 
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कायिनीति, २०५९ बमोजजम िराइिका १३ जजल्लामा २ हजार ८५७ तबघा, पहाडका १७ जजल्लामा ४ 
हजार १४ रोपनी िथा दोलखा, दैलेख र कातलकोट जजल्लामा २६ हजार ७३८ वगितमटर जग्गा  
भोगातधकार ठदएकोमा २०७६।८।२३ सम्म ११ जजल्लाका १४ तनकायलाइि २ लाख २५ हजार वगि 
तमटर जग्गा मार तलजमा उपलब्ध गराएको उल्लेख छ। यसरी कायिनीतिअनसुार तलजमा पररणि 
नभएका बााँकी जग्गा सम्बजन्धि व्यजक्त/संस्थाको भोगातधकारको लगि कट्टा गरी नेपाल सरकारको 
नाममा लगि कायम गने र कायिनीतिसम्बन्धी व्यवस्थाको पालना गनुिपने देजखएको छ। 

14. 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 राख्नसक्ने व्यवस्था छ । यस वषिसम्म हदबन्दी छुट भएका जग्गा १६७ 
संस्थाको पहाडिफि  ७६ हजार ७६६ रोपनी र िराईिफि  ८ हजार ४२९ तबघा रहेको छ । त्यस्िो 
सरु्वधा प्राप्त पररवार िथा संस्थाले उदे्दश्यअनरुूप हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको उपयोग गरे/नगरेको 
सम्बन्धमा अनगुमन गरी उदे्दश्यअनरुूप भए नभएको यर्कन गनुिपदिछ ।  

14.1 कम्पनी ऐन, २०६३ अन्िगिि दिाि भएका संस्थाहरूबाट सञ्चालन हुाँदै आएको घर जग्गाको व्यावसार्यक 
कारोबारलाई व्यवजस्थि गनिका लातग हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट ठदने सम्बन्धी आदेश, २०६८ 
मा काठमाडौँ उपत्यकामा ६० रोपनी भन्दा बढी जग्गा हाउजजङ्ग कम्पनीले खररद गनि नपाउने गरी 
हदबन्दी िोर्कएको छ। सो आदेश जारी हनुभुन्दा अगातड ४७ हाउजजङ्ग कम्पनीले काठमाडौँ उपत्यकामा 
हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खररद गनि स्वीकृति माग गरेकोमा ४३ कम्पनीलाइि ६० रोपनीभन्दा बढी 
जग्गा खररदको स्वीकृि ठदएकोमा पूविस्वीकृतिका आधारमा कारोबार गरररहेका छन ् ।हदबन्दी 
छुटसम्बन्धी आदेश, २०७४ मा हाउजजङ्ग कम्पनीलाई हदबन्दी छुट ठदने सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था 
नभएको साथै पर्हले स्वीकृति तलएका हाउजजङ्ग कम्पनीहरूको सम्बन्धमा समेि उल्लेख गरेको छैन । 
यसरी हदबन्दी छुट ठदने सम्बन्धमा र्वतभन्न समयमा िदथि प्रकृतिका आदेश जारी गनुि भन्दा ऐन िथा 
तनयमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था गरी नीतिगि जस्थरिा कायम गनुिपदिछ  

14.2 भतूमसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनसुार कसैले हदभन्दा बढी जग्गा रजजिेसन गनि आएमा गनि नहनेु र 
हदभन्दा बढी जग्गा जफि गनुिपने व्यवस्था छ । मालपोि कायािलय, भक्तपरुअन्िगििका एक डेभलपसिको 
जग्गाधनी पजुािमा १४ र्कत्ताको १४ हजार २७७.७२ वगितमटर जग्गा  र मालपोि कायािलय, 
चाबर्हलअन्िगििका एक कम्पनीको जग्गाधनी पजुािमा काठमाडौं उपत्यकातभर ४१ रोपनी ६ आना 
जग्गा रहेको देजखन्छ । उक्त कम्पनीहरूले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा खररद गरी राख्न े स्वीकृति 
नतलएको हुाँदा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सम्बन्धमा ऐनबमोजजम छानतबन गनुिपदिछ ।  

15. सरकारी र साविजतनक जग्गा  - नेपाल सरकार (कायिर्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोजजम मन्रालयले 
सरकारी िथा साविजतनक जग्गाको रार्िय अतभलेख व्यवस्थापन गरी संरक्षण गनुिपने, जग्गा प्रशासन 
तनदेजशका, २०५८ को तनदेशन नं=४१४ मा सरकारी र साविजतनक जग्गाको अनसूुची १९ र २० 
बमोजजमको ढााँचामा दिाि गरी अतभलेख अद्यावतधक राख्नपुने व्यवस्था छ। मन्रालयले ियार गरेको यस 
वषिको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा  डोल्पा, डडेल्धरुा, रुकुमकोट र अघािखाची जजल्लाका मालपोि 
कायािलयअन्िगििको सरकारी िथा साविजतनक जग्गाको र्ववरण समावेश गरेको छैन। सबै मालपोि 
कायािलयबाट सरकारी साविजतनक जग्गाको अतभलेख प्राप्त गरी देशभरर रहेका सरकारी/साविजतनक 
जग्गाको एकीकृि अतभलेख ियार गनुिपदिछ । 
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16. सरकारी जग्गा दिाि - मालपोि ऐन,  २०३४ मा सरकारी वा साविजतनक जग्गा व्यजक्त तबशेषका नाममा 
दिाि  गनि नहनेु र दिाि भएमा स्विः बदर हनेु िथा मालपोि कायािलय वा नेपाल सरकारले िोकेको 
अतधकारीले लगि कट्टा गनुिपने व्यवस्था छ । मालपोि कायािलय भक्तपरुको कायि क्षेरअन्ििगि सार्वक 
ठदव्यश्वरी  गाउाँ र्वकास सतमति ७ख र्कत्ता नं. २४५ को ४५ रोपनी १५ आना जग्गा र्फल्ड बकु र 
जग्गा धनी से्रस्िा अनसुार नेपाल सरकारको नाममा कायम भै र्ववरणमा नदी उल्लेख भएकोमा नापी 
कायािलयको र्फल्डबकु अनसुार २०३७।३८ को तनणियले २०३७।६।२० मा र्कत्ताकाट भई र्कत्ता 
नं २५७ मा ४ रोपनी ४ आना १ पैसा र र्कत्ता  नम्बर २५८ मा ४१ रोपनी १० आना ३ पैसा 
जग्गा कायम भएको देजखन्छ ।यसरी र्कत्ताकाट भएका मध्ये र्कत्ता नम्बर २५७ को जग्गा 
२०४९।५।१९ को तमलापर दाजखला खारेजको िथा २०४९।७।५ को हालैको बकसको तनणियबाट 
५ जनाको नाममा र र्कत्ता नम्बर २५८ को जग्गा २०४६।१०।१९,२०४७।५।२१ िथा 
२०५०।५।२३ को राजीनामा पासको तनणियले र्कत्ताकाट  भइि दइुि उद्योगसमेि आठ जनाको नाममा 
जग्गा धनीपजुाि कायम गरेको देजखन्छ। नेपाल सरकारको नाममा  से्रस्िा कायम भएको साविजतनक 
जग्गा र्कत्ताकाट गरी व्यजक्तको नाममा कायम गने कायि काननु र्वपरीि भएकाले आवश्यक छानतबन 
गरी सो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गनुिपदिछ । 

17. सहकारी प्रवद्धिन कायिक्रम - सहकारी ऐन, २०७४ मा सहकारी संस्थाहरूको तनरीक्षण िथा अनगुमन 
गने जजम्मेवारी रजजिार वा रजजिारबाट अतधकार प्राप्त अतधकारीको हनेु उल्लेख छ । सहकारी प्रबद्धिनको 
लातग सहकारीसाँग सम्बजन्धि अनगुमन, िातलम, गोष्ठी, सेतमनार सहकारी र्वभाग िथा सहकारी प्रजशक्षण 
केन्रले सञ्चालन गदै आएको देजखन्छ । सोही र्कतसमका अनगुमन, प्रजशक्षण र गोष्ठी िथा सेतमनार 
सञ्चालन गनि यो वषि सहकारी महासंघलाइि मन्रालयबाट रू.२ करोड ५३ लाख ९२ हजार  र र्वभागबाट 
रू.५० लाखसमेि रू.३ करोड ३ लाख ९२ हजार तनःशिि अनदुान उपलब्ध गराएको देजखयो । यसरी 
एकै प्रकृतिका कायिहरू फरक फरक तनकायबाट सम्पादन गदाि समन्वय गरी दोहोरो नहनेु  गरी 
कायिक्रम सञ्चालन गनुिपदिछ ।  

18. सहकारी प्रवद्धिन कोष  - सहकारी ऐन, २०७४ मा सहकारी प्रबद्धिन कोषमा सहकारी संस्थाहरूको जगेडा 
कोषमा रहेको रकमको शून्य दशमलव पााँच प्रतिशिले रकम जम्मा गनुिपने, कोष मन्रालयमा रहने र  
सहकारी प्रबद्धिन कोष सञ्चालन कायिर्वतध, २०७६ बमोजजम साधारण सभाबाट लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 
अनमुोदन भएको १५ ठदनतभर सहकारी संस्थाले कोषको खािामा रकम जम्मा गनुिपने िथा कोषमा 
रकम जम्मा नगने सहकारीको लगि खडा गरी आवश्यक कारबाहीको लातग र्वभागमा लेखी पठाउने 
व्यवस्था छ । प्राप्त र्ववरणअनसुार देशभरी ३४ हजार ८३७ सहकारी संस्था रहेकोमा २०७४।७५ 
को ४४२ सहकारी संस्थाबाट रू.६७ लाख ७६ हजार र २०७५।७६ को १ हजार ६२ सहकारी 
संस्थाबाट रू.२ करोड १९ लाख ५४ हजारसमेि रू.२ करोड ८७ लाख ३० हजार प्रबद्धिन कोषमा 
जम्मा भएको देजखन्छ ।कोषमा रकम जम्मा गने संस्थाहरू न्यून भएकोले सहकारी संस्थाहरूको अनगुमन 
गरी दाजखला नगनेलाइि कारवाही गनुिपदिछ । 

19. समस्याग्रस्ि संस्था व्यवस्थापन - सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४(३) अनसुार नेपाल सरकारबाट 
२०७४।७।२० मा मैिीदेवीजस्थि एक सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्ि संस्था घोषणा गरी सो संस्थाको 
सम्पजत्त व्यवस्थापन िथा दार्यत्व भकु्तानी सम्बन्धी कायि गनि समस्याग्रस्ि संस्था व्यवस्थापन सतमति 
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गठन गरेको तथयो । त्यसैगरी २०७६ आषाढ मसान्िसम्म १२ सहकारी संस्थालाइि समस्याग्रस्ि घोषणा 
गरी सतमति अन्िगिि ल्याएकोमा उक्त सहकारी संस्थाहरूको सााँवा र ब्याजसमेि रू.१८ अबि ४६ लाख 
दार्यत्व रहेको छ । िी संस्थामध्ये एकको अदालिको आदेशपतछ कुनै कामकारबाही नभएको र बााँकी 
११ सहकारी संस्थाको सदस्य, बचिकिाि र साहूको रू.१ अबि ९८ करोड ७१ लाख दार्यत्व रहेको 
देजखयो । लेखापरीक्षण अवतध सम्म एक सहकारीको रू.५ करोड २१ लाख मार मागदावीको दार्यत्व 
तमलान गरेको छ। यो वषि व्यवस्थापन सतमतिको कायि प्रगति न्यून देजखएकोले बााँकी संस्थाहरूमा रहेको 
सविसाधारणको बचि, सदस्यहरूको शेयर, नेपाल सरकारलाई बझुाउनपुने कर, बैङ्क िथा र्वत्तीय संस्थाको 
कजाि रकमको छानतबन गरी र्फिािको कारबाही टंुग्याउनपुदिछ । 

20. गरीब पररचयपर - गरीब पररवार पर्हचानको लातग आवश्यक िथ्याङ्क सङ्कलन िथा र्वश्लषेण गने िथा 
पर्हचान भएका पररवारलाई पररचयपर र्विरण गने प्रर्क्रयालाई व्यवजस्थि गनि गरीब पररवार पर्हचान 
िथा पररचय र्विरण तनदेजशका, २०७५ जारी भएको छ ।र्वगिमा गरीब घर पररवार सहयोग समन्वय 
बोडिको सजचवालय माफि ि ्२६ जजल्लामा गरीब घर पररवार पर्हचान सवेक्षण सञ्चालन गररएकोमा ३ 
लाख ९१ हजार ८३१ गरीब घरपररवार पर्हचान गरेको छ । त्यसैगरी बााँकी ५१ जजल्लामध्ये 
२०७६।७७ मा गरीब घर पररवार पर्हचानका लातग २३ जजल्ला िोर्कएकोमा ८ जजल्लाको मार 
िथ्याङ्क सङ्कलन भएको छ । र्वगिमा गरीब पररवारको रूपमा पर्हचान भएका सबैलाई पररचयपर 
र्विरण हनु सकेको छैन ।प्राप्त र्ववरणअनसुार २०७५।७६ को ८ लाख ५० हजार र २०७७ साल 
मंतसर सम्ममा केन्रीय सभिरमा प्राप्त ६ लाख ८ हजारसमेि १४ लाख ५८ हजार घरपररवारको िथ्याङ्क 
र्वश्लषेण र वगीकरण गरी गरीब पररवारको सूचीमा पने संख्या यर्कन हनु बााँकी रहेको छ। 

भतूम व्यवस्थापन िथा अतभलेख र्वभाग 

सविसाधारण जनिाको सेवा, सरु्वधा र आतथिक र्हि कायम राख्न भ÷ूअतभलेख िथा से्रस्िा व्यवजस्थि गरी 
भ÷ूसूचना प्रणालीको र्वकास गने उदे्दश्यले सार्वकको मालपोि र भतूमसधुार र्वभागलाई एकीकरण गरी २०५७ 
सालमा र्वभागको स्थापना भएको हो। र्वभाग र अन्िगििका २१ भतूमसधुार िथा मालपोि कायािलय र ११० 
मालपोि कायािलय रहेका छन ्। 

21. कायि सञ्चालन कोष - भतूम व्यवस्थापन सदुृढीकरण कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वतध, २०६७ मा सार्वकका 
जजल्ला र्वकास सतमति, गाउाँपातलका िथा नगरपातलकाबाट प्राप्त रकम बााँडफााँट गरी रू.६ लाख खचि गने 
र सोभन्दा मातथको रकम र्वभागको कोषमा जम्मा गनुिपने व्यवस्था छ ।कोषमा गि वषिसम्म रू.२२ 
करोड १५ लाख ७५ हजार रहेकोमा यस वषिको रू.६६ लाख ७७ हजार आम्दानीसमेि रू.२२ करोड 
८२ लाख ५२ हजारमध्ये रू.३ करोड ४५ लाख ४२ हजार खचि भै रू.१९ करोड ३७ लाख १० 
हजार मौज्दाि देजखन्छ। गि वषिदेजख यस कोषमा आम्दानी नहनेु र सम्बजन्धि प्रदेश सरकारको आतथिक 
ऐनअनसुार हनेु व्यवस्था भएकाले उक्त कोष बन्द गरी मौज्दाि रकम संघीय सजञ्चिकोषमा दाजखला 
गनुिपदिछ । 

22. आयकर - आयकर ऐन, २०५८ दफा ४१ िथा घर जग्गा तनःसगिमा पुाँजीगि  लाभकरसम्बन्धी तनदेजशका, 
२०७२ बमोजजम कुनै समयमा एउटा समूहमा पने सम्पजत्त अन्य प्रयोजनको लातग प्रयोग हनु थालेमा 
सो सम्पजत्त सोही समयमा तनःसगि भए सरह हनेु व्यवस्था छ । मालपोि कायािलय तडल्लीबजार, चाबर्हल 
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र मनमैज ुकायिक्षरेतभर रहेका केही जग्गाधनीले उजल्लजखि व्यवस्था र्वपरीि आफ्नो स्वातमत्वमा रहेको 
जग्गालाई काठमाडौं उपत्यका र्वकास प्रातधकरण र स्थानीय िहबाट प्लर्टङको लातग स्वीकृि तलई 
र्कत्ताकाट गरी सार्वकको जग्गाको स्वरूपमा पररवििन गरी तबक्री गरेको टे्रस नक्साबाट देजखन्छ । 
प्राकृतिक व्यजक्तले व्यावसार्यक प्रयोजनबाट घरजग्गाको कारोबार गदाि पुाँजीगि लाभकर नभई 
व्यवसायको लाभमा ३६ प्रतिशिसम्म आयकर तिनुिपदिछ।व्यावसार्यक प्रकृतिको तनःसगि गने  ११ 
तनःसगिकिािको तनःसगि रकम रू.५० करोड १७ लाख ६१ हजारमा सम्बजन्धि आन्िररक राजस्व 
कायािलयमा आय र्ववरण पेस गरी लाग्ने कर असलु गनुिपनेमा पुाँजीगि लाभकर मार कट्टा गरेको 
देजखएकोले आयकर ऐन,२०५८ को अनसूुची १ बमोजजम ३६ प्रतिशिले हनेु कर रू.१८ करोड ६ 
लाख ३४ हजार असलु गनुिपदिछ ।  

22.1 मालपोि कायािलय तडल्लीबजारबाट एक तनःसगिकिािले तनमािण भएको ६ िले घरको १ हजार ६५१.४७ 
वगि र्फटको पर्हलो िला रू.२ करोड ४० लाखमा तनःसगि गदाि भएको लाभमा २.५ प्रतिशिले हनेु 
पुाँजीगि लाभकर असलु गरेको छ । तनःसगिकिािले हाउजजङ्ग िथा अपामेन्ट कम्पनीको जस्िै भवन 
तनमािण गरी गि र्वगि वषिमा समेि छुट्टाछुटै्ट िला तबक्री गरेको देजखएकोले उक्त फ्ल्याट व्यावसार्यक 
सम्पजत्त भएको हुाँदा व्यवसायको आयमा लाग्ने ३६ प्रतिशि आयकर तिनुिपदिछ । अिः उक्त कारोबारको 
३६ प्रतिशिले हनेु आयकर रू.८६ लाख ४० हजारमा पुाँजीगि लाभकर कट्टा गरी रू.८० लाख ४० 
हजार असलु गनुिपदिछ । 

22.2 मालपोि कायािलय, लतलिपरुअन्िगििको एक डेभलपसि कम्पनीको आफ्नो स्वातमत्वमा रहेको इमाडोल 
वडा नम्बर ५ जस्थि र्क.नं. ९ को १ हजार २४० वगितमटर जग्गा रू.५ करोड १८ लाख ४० हजारमा 
एक व्यजक्तलाइि तनःसगि गरी ५ ठदनपतछ पनुः सोही सञ्चालकहरू आबद्ध भएको अको कम्पनीले उक्त 
व्यजक्तबाट सो जग्गा रू.१५ करोडमा खररद गरेको छ । पर्हलो कारोबारमा २५ प्रतिशि आयकर 
आकर्षिि हनेु हुाँदा न्यून मूल्याङ्कनमा व्यजक्तलाई तनःसगि गररएको र दोस्रो कारोबारमा ५ प्रतिशि लाभकर 
आकर्षिि हनेु हुाँदा अतधक मूल्याङ्कनमा आफ्नै स्वातमत्वको कम्पनीले खररद गरेको देजखन्छ । संस्थाको 
तनःसगिमा रू.९ करोड ८१ लाख ६० हजारमा घटी थैली कायम हुाँदा २५ प्रतिशिले हनेु आयकर 
रू.२ करोड ४५ लाख ४० हजार छुट भएकोले यस सम्बन्धमा छानतबन गरी कर दार्यत्व यर्कन हनुपुदिछ। 

22.3 मालपोि  कायािलय,  चाबर्हलअन्िगििको एक ररयल स्टेट कम्पनीले आफ्नो स्वातमत्वमा रहेको सार्वक 
र्वष्ण ु३(ख) हाल बूढानीलकण्ठ नगरपातलकाजस्थि १३ र्कत्ताको ११ रोपनी १३ आना जग्गा रू.४ 
करोड ६४ लाख ४३ हजारमा एक व्यजक्तलाई तनःसगि गरी १९ ठदनपतछ उक्त जग्गा पनुः सोही 
सञ्चालकहरू आबद्ध भएको अको कम्पनीले उक्त व्यजक्तबाट सो जग्गा रू.३२ करोडमा खररद गरेको 
छ । पर्हलो कारोबारमा २५ प्रतिशिका दरले आयकर आकर्षिि हनेु हुाँदा न्यून मूल्याङ्कनमा व्यजक्तलाई 
तनःसगि गररएको र दोस्रो कारोबारमा ५ प्रतिशिका दरले लाभकर आकर्षिि हनेु हुाँदा अतधक मूल्याङ्कनमा 
आफ्नै स्वातमत्वको कम्पनीले खररद गरेको देजखन्छ । संस्थाको तनःसगिमा रू.२७ करोड ३५ लाख 
५८ हजार घटी थैली कायम हुाँदा २५ प्रतिशिले हनेु आयकर रू.६ करोड ९३ लाख ८९ हजार छुट 
भएकोले यस सम्बन्धमा छानतबन गरी कर दार्यत्व यर्कन हनुपुदिछ । 

23. अतग्रम लाभकर - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५क उपदफा ६ मा प्राकृतिक व्यजक्त बाहेक अन्य 
कुनै व्यजक्तको स्वातमत्वको जग्गा वा भवनको तनःसगि भएको मूल्यमा मालपोि कायािलयले रजजिेसनका 
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बखि 1.5 प्रतिशिका दरले अतग्रम कर असलु गनुिपने व्यवस्था छ । मालपोि कायािलय बााँके र 
पसािका २ संस्थाको रू.१६ करोड ८३ लाख ९८ हजार तनःसगिमा रू.२५ लाख २६ हजार अतग्रम कर 
असलु गनुिपदिछ ।  

24. पुाँजीगि लाभकर - आयकर ऐन, २०५८ दफा ९५क उपदफा (५) र जग्गा िथा घर जग्गा तनःसगिमा 
पुाँजीगि लाभकरसम्बन्धी तनदेजशका, २०७२ बमोजजम जनुसकैु र्कतसमबाट स्वातमत्व 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 पुाँजीगि लाभकर असलु नभएका व्यहोरा तनम्नानसुार 
छन:् 

24.1 मालपोि कायािलय, तडल्लीबजार, मनमैज,ु भक्तपरु, लतलिपरु, पसाि , रौिहटसमेि अन्य १२ मालपोि 
कायािलयका ३३ तनःसगिकिािको करयोग्य पुाँजीगि लाभ रू.१९ करोड ७५ लाख ४० हजारमा ५ 
प्रतिशिले लाभकर असलु गनुिपनेमा २.५ प्रतिशिले मार असलु गरी घटी असलु भएको रू.४९ लाख 
३८ हजार  असलु गनुिपदिछ ।  

24.2 मालपोि कायािलय पसाि, नवलपरासी पजिम, बााँकेलगायि ६ कायािलयका १५ तनःसगिकिािको रू.१० 
लाखभन्दा बढीको तनःसगि रू.७ करोड ३ लाख ३ हजारमा लाग्ने पुाँजीगि लाभकर रू.२६ लाख ४१ 
हजार छुट भएकोले उक्त रकम असलु गनुिपदिछ ।   

25. खचि कट्टी – आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५क को उपदफा (३) मा तनःसगिकिािले जग्गा िथा 
भवनको तबक्री गदाि तनःसगिकिािले खररद गरेको मूल्य िथा प्रशासतनक दस्िरु घटाई राजस्व तिने व्यवस्था 
भएकोमा मालपोि कायािलय लतलिपरु, तडल्लीबजार, मनमैज,ु भक्तपरु, भरपरु, बेलबारीलगायि १० 
कायािलयका  ४३ तनःसगिकिािको जग्गा िथा घर तबक्री गदाि खचि दाबी गरेको रू.१६ करोड ४७ लाख 
२० हजार खचिको प्रमाण पेस नगरेकोले सोमा लाग्ने पुाँजीगि लाभकर रू.७५ लाख ३५ हजार असलु 
गनुिपदिछ । 

26. पुाँजीगि लाभकरमा सरु्वधा - जग्गा िथा घरजग्गा तनःसगिमा पुाँजीगि लाभ करसम्बन्धी तनदेजशका, २०७२ 
को पररच्छेद ३ मा कुनै प्राकृतिक व्यजक्तको घरजग्गा (घर िथा घरले ओगटेको जग्गा) गैरव्यावसार्यक 
करयोग्य सम्पजत्तको रूपमा पर्हचान नहनु प्राकृतिक व्यजक्तको तनजी भवनको स्वातमत्व १० वषिभन्दा 
बढी अवतध रहेको र दश वा सोभन्दा बढी अवतध पटक पटक वा अर्वजच्छन्न रूपमा बसोबास गरेको 
अवस्था पूरा भएकोमा मार सम्पजत्त तनःसगि गदाि पुाँजीगि लाभकर नलाग्ने उल्लेख छ । मालपोि 
कायािलय, तडल्लीबजारले काठमाडौँ महानगरपातलका वडा नं. २९ को २५४ वगि तमटर जग्गा र सोमा 
बनेको घरसमेि रू.६ करोडमा तनःसगि गरेकोमा १० वषिसम्म अर्वतछन्न रूपमा बसोबास गरेको सरु्वधा 
अनसुार पुाँजीगि लाभकर छुट तलएको छ । भवन तनमािण सम्पन्न प्रमाणपरमा व्यापाररक प्रयोजनको 
घर भएको उल्लेख गरेको र व्यापाररक प्रयोजनको घरको लाभकर छुट नहनेु हुाँदा तनःसगि  रू.४ करोड 
५१ लाख ४८ हजारमा २.५ प्रतिशिले हनेु पुाँजीगि लाभकर रू.११ लाख २८ हजार असलु गनुिपदिछ। 

27. संरचनाको लागि खचि - जग्गा िथा घरजग्गा तनःसगिमा पुाँजीगि लाभकर तनदेजशका, २०७२ िथा 
आन्िररक राजस्व र्वभागको २०७४।४।४ को पररपरबमोजजम स्थानीय तनकायबाट सो भवन तनमािण 
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सम्पन्न भएको तमतिको मूल्याङ्कनबमोजजमक भवन तनमािण लागि मार घटाइि पुाँजीगि लाभ करको गणना 
गनुिपने स्पष्ट व्यवस्था छ । ित्सम्बन्धमा देजखएका प्रमखु व्यहोरा तनम्नानसुार छन:्  

27.1 घर र सोमा बनेको जग्गा समेि तनःसगि गदाि संरचनाले चचेको क्षेरफल खलु्ने तनमािण सम्पन्न प्रमाणपर 
िथा स्थानीय िहले जारी गरेको संरचनाको मूल्य खलु्ने करचकु्ता प्रमाणपर पेसगरी भवनको लागि 
दावी गनुिपनेमा वडा कायािलयले तसफाररस गरेको संरचनाको अन्दाजी मूल्य लाभकर गणना प्रयोजनको 
लातग  खचि कट्टा गनुि मनातसब देजखाँदैन। घरको अन्दाजी मूल्यलाइि लागि दावीमा समावेश गदाि मालपोि 
कायािलय लतलिपरुका २२, भरपरुका १३ इनरुवाका ८ तनःसगिकिाि समेि ५ मालपोि कायािलयका 
४८ तनःसगिकिािको भवनको तनःसगि थैली रू.१८ करोड ३४ लाख ८३ हजारमा लाग्ने पुाँजीगि लाभकर 
रू.६४ लाख ५५ हजार असलु गनुिपदिछ। 

27.2 तनःसगिकिािले तनःसगि भएको लाभकर गणना प्रयोजनको लातग भवनको खररद लागि वा तनमािण सम्पन्न 
भएको अवतधको लागि खचिमार कट्टी गनि पाउने व्यवस्था भएको र सार्वक स्थानीय स्वायत्त शासन 
तनयमावली, २०५६ को अनसूुची ८ मा नगरपातलकाले घर जग्गा करको लातग अतधकिम प्रति वगिर्फट 
रू.६३५ िोकेकोमा २०७२।७।९ मा सािौँ संशोधनबाट उक्त दरमा वरृ्द्ध भएकोले सो भन्दा अगातड 
तनमािण भएका भवनहरूमा प्रति वगिर्फट रू.६३५ का दरले लागि खचि कट्टा गनुिपनेमा मालपोि 
कायािलय, तडल्लीबजारअन्िगििका १४ र मालपोि कायािलय, चाबर्हलअन्िगििका १० तनःसगिकिािले 
सोभन्दा बढी दर राखी स्थानीय िहले चाल ुवषि तसफाररस गरेको घरको मूल्यअनसुार खचि कट्टी गरेकोले 
बढी दाबी गरेको खचि रू.१७ करोड ३२ लाख ५६ हजारको पुाँजीगि लाभकर रू.४७ लाख ६४ 
हजार असलु गनुिपदिछ । 

28. घरको मूल्याङ्कन - स्थानीय िहले आफ्नो क्षेरतभर तनमािण भएका िथा हनेु संरचनाको प्रकृति र प्रयोग 
सामग्रीका आधारमा मूल्याङ्कन गने दररेट तनधािरण गदाि जजल्ला दररेट, स्थानीय बजारभाउ िथा चलन 
चल्िीको मूल्यका आधारमा यर्कन गनुिपदिछ। धेरै नगरपातलकाहरूले घटीमा आर.सी.सी. भवनको प्रति 
वगिफुट रू.१ हजार ८०० का दरले मूल्याङ्कन गरेकोमा इटहरी उपमहानगरपातलका, दमक नगरपातलका 
र सनु्दरहरैँचा नगरपातलकाले प्रति वगिफुट ६३५ वा सो भन्दापतन कम मूल्यमा  घरको मूल्य तसफाररस 
गने गरेको देजखयो । प्रत्येक वषि हनेु ज्याला िथा तनमािण सामग्रीको मूल्यमा हनेु घटबढका आधारमा 
दररेट समायोजन गरी घरको मूल्याङ्कन कायम गनुिपनेमा परुानो मूल्याङ्कन दरलाइि यथावि राखी तसफाररस 
गदाि मालपोि कायािलय इनरुवा, दमक र बेलबारीका २५ तनःसगिकिाि घरको मूल्याङ्कनिफि  रू.४ करोड 
८३ लाख ६७ हजार घटी थैली कायम भइि रजजिेसन दस्िरु समेि घटी दाजखला भएको छ । 

नगरपातलकाहरूले घरको मूल्याङ्कन प्रर्क्रयालाइि जजल्ला दररेटका आधारमा पररमाजिन गनुिपदिछ । 

न्यूनिम मूल्याङ्कन पजुस्िकामा स्थानीय िहबाट तसफाररस भएबमोजजम तनःसगि हनेु घरको थैली 
कायम गने व्यवस्था छ । मालपोि कायािलय तडल्लीबजारबाट ७ तनःसगिकिािले तनःसगि गरेको घरको 
स्थानीय िहले तनमािण सम्पन्न भएको क्षेरफल अनसुार मूल्य कायम गनुिपनेमा नक्सापास भएको 
क्षेरफलअनसुार मूल्य कायम गरेकोले घरको वास्िर्वक मूल्यभन्दा रू.२ करोड ७५ लाख ७६ हजार 
घटी मूल्य कायम भएको छ । सोमा छुट भएको रजजिेसन शलु्क रू.१० लाख ८३ हजार असलु 
गनुिपदिछ । 
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29. थैली - मालपोि कायािलयबाट पाररि हनेु तलखिमा जग्गाको बाटोको स्िरका आधारमा न्यूनिम ्मूल्याङ्कन 
पजुस्िकामा उजल्लजखि दरभन्दा घटी थैली कायम गरी राजीनामा पास गनि नतमल्ने व्यवस्था छ । यस 
सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्नानसुार छन:् 

29.1 मालपोि कायािलय, कलंकी, तडल्लीबजार, लतलिपरु, भक्तपरु, नवलपरासी पूवि, पसाि लगायि १२ 
कायािलयले जग्गाको न्यूनिम ्मूल्याङ्कन पजुस्िकामा उल्लेख गरेभन्दा घटी थैलीअङ्क कायम गरी तलखि 
पाररि गदाि ३२ तनःसगिकिािको रू.२५ करोड ६८ लाख ३० हजार घटी थैली कायम हनु गई रजजिेसन 
दस्िरु रू.१ करोड १६ लाख ७ हजार र पुाँजीगि लाभकर रू.७९ लाख ९३ हजारसमेि रू.१ करोड 
९६ लाख घटी भएको हुाँदा उक्त रकम असलु गनुिपदिछ । 

29.2 मालपोि कायािलय कलंकीअन्िगििको एक तनजी कम्पनीले काठमाडौँ महानगरपातलका वडा नं १५ 
र्कत्ता नं ८६, १८३ र १८५ को ९४५.८१ वगि तमटर जग्गा २०७६।८।११ मा एक व्यजक्तलाइि 
तनःसगि गदाि वडा कायािलयले उक्त जग्गामा तभरी ढलान मोटरबाटो रहेको तसफाररस गररएकोले प्रति 
आना रू.१८ लाखको दरले रू.५ करोड ३५ लाख ६० हजार थैली कायम भएको छ । सोही र्कत्ताका 
जग्गाहरू खररदकिािले २०७६।९।२९ मा पनुः तबक्री गदाि वडा कायािलयले उक्त जग्गा चक्रपथ 
ट्रयाक रोडमा पने उल्लेख गरेकोले प्रति आना रू.३५ लाखको दरले मूल्याङ्कन गरी रू.१० करोड ४१ 
लाख ३१ हजार थैली कायम भएको छ। एकै स्थानको जग्गालाइि ४८ ठदनको अन्िरालमा दइुि थरी 
तसफाररस हुाँदा अजघल्लो कारोबारमा रू.५ करोड ५ लाख ७१ हजार थैली रकम घटी कायम हनु गइि 
रजजिेसन दस्िरु रू.२७ लाख ८१ हजार  र आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५क उपदफा ६ 
बमोजजम एक दशमलव पााँच प्रतिशिले हनेु अतग्रम कर रू.७ लाख ५८ हजारसमेि रू.३५ लाख ३९ 
हजार घटी भएको रकम असलु गनुिपदिछ । 

29.3 मालपोि कायािलय, तडल्लीबजारअन्िगििका एक तनःसगिकिािले काठमाडौँ महानगरपातलका वाडि नं= १६ 
को र्कत्ता नं= ६७३, ६७१, ६४० र ९२ को ५०२=४ वगि तमटर जग्गा तनःसगि गदाि स्थानीय िहले 
घरबाटो तसफाररसमा उक्त र्कत्ताको जग्गा मूल सडकसाँग जोतडएको उल्लेख गरेअनसुार प्रति आना 
रू.३६ लाखको दरले रू.५ करोड ६८ लाख ७५ हजार थैली कायम गनुिपनेमा रू.४ करोड थैली 
कायम गरी तलखि पाररि गदाि रू.१ करोड ६८ लाख ६५ हजार घटी थैली कायम भएको हुाँदा घटी 
थैतलको रजजिेसन शलु्क रू.७ लाख १७ हजार र पुाँजीगि लाभकर रू.५ लाख ६५ हजारसमेि रू.१२ 
लाख ८२ हजार असलु गनुिपदिछ । 

29.4 भतूम व्यवस्थापन िथा अतभलेख र्वभागको २०७२।११।१९ को पररपरबमोजजम एकपटक कायम 
गरेको थैली रकम घटाउन नतमल्ने उल्लेख छ । मालपोि कायािलय तडल्लीबजार र हेटौँडाका ४ 
तनःसगिकिािले एकपटक कायम भैसकेको थैली भन्दा रू.१ करोड ३२ लाख २१ हजार घटी थैली 
कायम गरी घर जग्गा तनःसगि गरेकोले छुट भएको रजजिेसन दस्िरु रू.५ लाख ८६ हजार र पुाँजीगि 
लाभकर रू.६ लाख ६१ हजार समेि रू.१२ लाख ४७ हजार असलु गनुिपदिछ ।  

29.5 मालपोि कायािलय तडल्लीबजार र चाबर्हलको न्यूनिम ् मूल्याङ्कन पजुस्िकामा एउटा मूल र्कत्ताबाट 
र्कत्ताकाट भई पाररि हनेु तलखिहरूमा क्षेरफलको अनपुािमा समान थैली कायम गररने व्यवस्था छ। 
मालपोि कायािलय तडल्लीबजार र चाबर्हलबाट १८ तनःसगिकिािले एउटा मूल र्कत्ताबाट र्कत्ताकाट भई 
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तनःसगि गरेको जग्गाको तलखि पाररि गदाि क्षेरफलको अनपुािमा समान थैली नराखी रू.२४ करोड ६ 
लाख १७ हजार घटी थैली कायम गरी जग्गा तनःसगि गरेका छन ्। जसको कारणबाट छुट भएको 
रजजिेसन दस्िरु रू.८४ लाख ३ हजार र पुाँजीगि लाभकर रू.९८ लाख ४३ हजार समेि रू.१ करोड 
८२ लाख ४६ हजार असलु गनुिपदिछ । 

30. न्यूनिम मूल्यमा पनुरावलोकन - मालपोि तनयमावली, २०३६ को तनयम ५ख(१) मा रजजिेसन हनेु 
तलखिमा थैली अंक कायम गने प्रयोजनको लातग प्रत्येक मालपोि कायािलयको क्षेरमा प्रमखु जजल्ला 
अतधकारीको अध्यक्षिामा गठन हनेु सतमतिले प्रत्येक वषि न्यूनिम मूल्य तनधािरण गदाि जग्गाको र्कतसम, 

उब्जनी, तसाँचाइ सरु्वधा, सडक, भर्वष्यमा शहर र्वस्िार हनेु सम्भावना आठद र्वषयलाइि आधार मानी 
न्यूनिम मूल्य कायम गनुिपने व्यवस्था छ । प्रत्येक वषि अद्यावतधक गरी न्यूनिम मूल्याङ्कन तनधािरण 
गनुिपनेमा भरपरु, दमक, बेलबारी, र्वराटनगर, इनरुवालगायि मालपोि कायािलयअन्िगििका कतिपय 
स्थानीय िहहरूमा र्वगि वषिदेजख नै जग्गाको मूल्याङ्कन दरमा पनुरावलोकन गररएको छैन । लामो 
समय सरकारी मूल्याङ्कन दरमा पनुरावलोकन नहुाँदा कारोबार रकमभन्दा न्यूनिम ्मूल्याङ्कन दर ज्यादै 
न्यून देजखएको छ । िसथि जग्गाहरूको प्रकृति, अवजस्थति र सम्भावनाको आधारमा न्यूनिम मूल्याङ्कन 
दरमा पनुरावलोकन गनुिपदिछ । 

31. वगिको आधारमा मूल्याङ्कन - मालपोि कायािलय, तडल्लीबजारको न्यूनिम मूल्याङ्कन पजुस्िका -२०७६ को 
तनणिय नं.११ मा जग्गाको वगीकरणअनसुार कायम वगि र घर बाटो तसफाररसमध्ये जनु बढी हनु आउाँछ 
सोही मूल्य कायम गररने व्यवस्था छ । कायािलयले यस वषि ५५ तनःसगिकिािको तलखि पाररि गदाि 
घरबाटो तसफाररस र वगि मध्ये जनु बढी हनु आउाँछ सोहीअनसुार थैली कायम नगदाि रू.१७ करोड 
६१ लाख ५५ हजार घटी थैली कायम भएको छ । उजल्लजखि कारणबाट छुट भएको रजजिेसन दस्िरु 
रू.६६ लाख ९५ हजार र पुाँजीगि लाभकर रू.७० लाख ७५ हजारसमेि रू.१ करोड ३७ लाख ७० 
हजार असलु गनुिपदिछ । 

32. 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 मूल्याङ्कन पजुस्िकाको आधारमा घरजग्गाको थैली अङ्क कायम गनुिपने व्यवस्था 
छ । मालपोि कायािलयबाट तलखि पास भएका र्कत्ताहरूको नापी नक्सा भन्दा तसफाररस फरक भएको 
कारणले मालपोि कायािलय, लतलिपरुका ३२ तनःसगिकिािको रू.२५ करोड ३२ लाख ७६ हजार, 
भक्तपरुका ११ तनःसगिकिािको रू.१२ करोड ४५ लाख, कलंकीका १२ तनःसगिकिािको  रू.७ करोड १९ 
लाख ६६ हजारसमेि ६ कायािलयका ७६ तनःसगिकिािको रू.६२ करोड ९७ लाख ९३ हजार थैली 
रकम घटी कायम हनु गई रजजिेसन दस्िरु रू.२ करोड ६४ लाख ९२ हजार र पुाँजीगि लाभकर 
रू.२ करोड ५८ लाख २८ हजारसमेि रू.५ करोड २३ लाख २० हजार छुट राजस्व असलु गनुिपदिछ। 

मालपोि कायािलय, चाबर्हलको एक तनःसगिकिािले र्वष्ण ु७(ख) को र्कत्ता नं.२३९ को ८० 
आना जग्गा वडा कायािलयको तसफाररसअनसुार गोरेटो बाटोको आधारमा रू.२ करोड ८० लाख १० 
हजार थैली कायम गरी एक कन्स्ट्रकसन कम्पनीलाई तनःसगि गरेको छ । नापी नक्सामा उक्त जग्गामा 
बाटो र खोल्सी देजखएकोले लेखापरीक्षणका क्रममा २०७८।३।११ मा स्थलगि अवलोकन गदाि १६ 
र्फटको कच्ची मोटर बाटो देजखएकाले प्रति आना रू.९ लाख का दरले रू.७ करोड २० लाख थैली 
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कायम गनुिपनेमा रू.४ करोड ३९ लाख ९० हजार घटी थैली कायम भएकाले सो रकममा छुट 
रजजिेसन दस्िरु रू.१९ लाख ७९ हजार र लाभकर रू.२१ लाख ९९ हजारसमेि रू.४१ लाख ७८ 

हजार असलु गनुिपदिछ । 

33. तधिो तललाम - बैङ्क िथा र्वत्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ िथा नेपाल राि बैङ्कको एकीकृि तनदेजशका, 
२०७६ अनसुार बैङ्कले तधिो सम्पजत्त तललाम गदाि स्विन्र मूल्याङ्कनकिािबाट यथाथिपरक मूल्याङ्कन 
गराउनपुने व्यवस्था छ । बैङ्कहरूले ऋणीहरूसाँग तधिो सरुक्षणमा तलएका जग्गाहरू तललामी प्रर्क्रयाबाट 
तबक्री नभइि बैङ्क आफैले सकार गरी मालपोि कायािलयमा व्यजक्तको नामबाट बैङ्कको नाममा दाजखला 
खारेज गदाि स्विन्र मूल्याङ्कनकिािले मूल्याङ्कन गरेको मूल्यमा सकार नगरी बैङ्कले व्यजक्तसाँग तलनपुने 
सााँवा ब्याजको रकममा सकार गने गरेको देजखन्छ । स्विन्र मूल्याङ्कनकिािको मूल्य यथाथिपरक हनेुमा 
मालपोि कायािलयले बैङ्कले सकार गरेको ऋणीसाँग तलनपुने रकमलाइि थैली कायम गदाि मालपोि 
कायािलय बेलबारी, भरपरु, दमकसमेि ६ कायािलयका १२ व्यजक्तका स्वातमत्वको जग्गा दाजखला 
खारेजमा रू.३ करोड ८ लाख ८७ हजार घटी थैली कायम भएकोले छुट भएको पुाँजीगि लाभकर 
रू.११ लाख १० हजार असलु गनुिपदिछ । 

34. सम्बद्ध व्यजक्त बीचको कारोबार - आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(क) मा सम्बद्ध व्यजक्त भन्नाले 
एक अकाि व्यजक्तको मनसायअनसुार काम गने एक वा एकभन्दा बढी व्यजक्त त्यस्िा व्यजक्तहरूको समूह 
पने उल्लेख छ। सो सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्नानसुार छन:् 

34.1 मालपोि कायािलय इनरुवाअन्िगििको एक फमिले आफ्नो प्रोपाइटरबाट इटहरी ५घ को ८ कठ्ठा २=५ 
धरु जग्गा रू.८ करोडमा खररद गरेको देजखन्छ । आफ्नै सञ्चालकसाँग गरेको कारोबारमा भकु्तानी परु्ष्ट 
हनेु बैङ्क भौचर वा गडु फर पेमेन्ट चेक संलग्न गरेको नदेजखएकोले उक्त कारोबारलाइि वास्िर्वक 
कारोबार मान्न सर्कएन । 

34.2 मालपोि कायािलय, चाबर्हल अन्िगििको एक कलेजले सार्वक र्वष्ण ु ५(ख) हाल बठुातनलकण्ठ 
नगरपातलका जस्थि र्कत्ता नं.६६९, ६७३ र ६७५ को २ रोपनी जग्गा र सोमा बनेको घर रू.४ 
करोड ३० लाखमा कलेजकै अध्यक्षलाई तबक्री गरेको देजखन्छ । कलेजले २०७३ सालमा रू.४ 
करोड ३० लाखमा खररद गरेको घर र जग्गा ३ वषिपतछ खररद मूल्यमा नै कलेजकै अध्यक्षलाई तबक्री 
गरी स्वातमत्व हस्िान्िरण गरेको देजखएकोले यो कारोबार सामान्य बजार मूल्यको तसद्धान्ि अनसुार 
भएको छैन । यस प्रकृतिका सामान्य बजार व्यवहारभन्दा बार्हर गइि फमि वा कम्पनीको सम्पजत्त िथा 
दार्यत्वमा प्रभाव पाने गरी हनेु कागजी लेनदेन प्रर्क्रयालाइि तनरुत्सार्हि गनि भकु्तानीको सतुनजिििा गरेर 
मार राजजिेसन पास गने र सम्बद्ध व्यजक्तबीच कारोबार गदाि सामान्य बजारभाउअनसुार कारोबार भएको 
नदेजखएको सम्बन्धमा सम्बद्ध कायािलयले छानतबन गरी कर दार्यत्वमा पने असर यर्कन गनुिपदिछ । 

35. उद्दशे्य र्वपरीि कारोबार - स्थानीय िहले भ-ूउपयोग ऐन, २०७६ िथा नापी र्वभागबाट ियार गररएको 
भ-ूउपयोग नक्सा डाटाबमोजजम जग्गाको वगीकरण गरी मापदण्ड परुा भएका जग्गालाइि मार 
र्कत्ताकाटको लातग तसफाररस गने व्यवस्था छ । औषतधयकु्त वस्िकुो उत्पादन गने उदे्दश्यले दिाि 
भएको मालपोि कायािलय, लतलिपरुअन्िगििका एक तनजी कम्पनीको स्वातमत्वमा रहेको सार्वक 
झरुवाराशी गाउाँ र्वकास सतमति ६ख को र्वतभन्न १२ र्कत्तामध्येको ९२ आना ३ पैसा जग्गा 
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नगरपातलकाको तसफाररस बमोजजम २७ र्कत्तामा र्कत्ताकाट गरेर तबक्री गरेको देजखन्छ । यसरी एक 
र्कतसमको उद्योग व्यवसाय गनि दिाि भएको कम्पनीले खररद गरी राखेको जग्गालाइि भ-ूउपयोग ऐन 
िथा मन्रालयको पररपर र्वपरीि प्लर्टङ्ग गरी घडेरीको रूपमा तबक्री गनि ठदएको तसफाररस तनयमसम्मि 
देजखएन। संस्थाको कायि प्रकृति िथा उदे्दश्य र्वपरीि घडेरी प्रयोजनका लातग हनेु र्कत्ताकाटमा तनयन्रण 
गनि कायािलयले ध्यान ठदनपुदिछ । 

36. पूवि तनधािररि क्षतिपूतिि - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२१ मा तनमािण व्यवसायीको 
र्ढलाईको कारणले सम्झौिाबमोजजमको कायि िोर्कएको समयतभर सम्पन्न हनु नसकेमा १० प्रतिशिमा 
नबढ्ने गरी सम्झौिा रकममा प्रति ठदन ०.०५ प्रतिशिका दरले पूवितनधािररि क्षतिपूतिि तलनपुने व्यवस्था 
छ । भतूमसधुार िथा मालपोि कायािलय, नवलपरासीको भवन तनमािण कायिका एक तनमािण व्यवसायीले 
िोर्कएको समयमा कायि सम्पन्न नगरेकोले रू.१७ लाख ९५ हजार पूवि तनधािररि क्षतिपूतिि तलने गरी 
२०७६।११।३० सम्म सजचवस्िरीय तनणियबाट म्याद थप भएको छ । तनमािण कायिको अजन्िम 
तबलको भकु्तानी हुाँदा उक्त रकम असलु नगरेकोले तनमािण व्यवसायीबाट क्षतिपूतििबापिको असलु गरी 
राजस्व दाजखला गनुिपदिछ । 

नापी र्वभाग 

देशको आतथिक िथा सामाजजक र्वकासका तनजम्ि आवश्यक पने नक्सा िथा भौगोतलक सूचना उत्पादनमा 
एकरूपिा कायम गने प्रमखु उदे्दश्यले र्वभागको स्थापना २०१४ सालमा भएको हो ।र्वभाग अन्िगिि ४  
महाशाखा,  १२९  नापी कायािलय र ६ र्वशेष नापी कायािलय रहेका छन।्  

37. भ-ूउपयोग  नक्सा -  भ-ूउपयोगसम्बन्धी ऐन, २०७६ को दफा ५ मा मन्रालयले  प्रत्येक स्थानीय िहको 
भ-ूउपयोग क्षेर नक्सा ियार गरी  ऐन  प्रारम्भ  भएको  एक  वषितभर  स्थानीय िहलाइि हस्िान्िरण गनुिपने 
उल्लेख छ । २०७५।७६ सम्म ३१ जजल्लाका ३६९ स्थानीय िहको नक्सा हस्िान्िरण कायि सम्पन्न 
भइसकेको छ । यो वषि थप १९ जजल्लाका १६३ गाउाँपातलकाको भ-ूउपयोग नक्सा हस्िान्िरण गने 
लक्ष्य रहेकोमा २०७७ पौष मसान्िसम्म पतन हस्िान्िरण हनु सकेको छैन। र्वभागले ियार गरेको भ-ू

उपयोग नक्सा/डाटा समयमै नगरपातलका िथा गाउाँपातलकालाइि हस्िान्िरण गनुिपदिछ। 

38. लाइडर सभे - र्वतभन्न प्रकारका र्वकास तनमािण पररयोजना, प्रकोप व्यवस्थापन िथा नक्साकंन आठद 
कायिका लातग आवश्यक पने पररशदु्ध सांखीय उचाइ मोडल िथा हवाई जचर ियार गनि जचिवनदेजख 
पजिम कञ्चनपरुसम्म कररब २० हजार वगि र्कलोतमटर क्षेरफलमा लाईडर सभे िथा म्यार्पङ्गका लातग 
२०७६।३।२० मा एक परामशिदािासाँग रू.५९ करोड ३५ लाख ३५ हजारको खररद सम्झौिा 
भएको तथयो।सम्झौिा अनसुार २०७७।६।२० सम्म (१५ मर्हना) मा काम सम्पन्न गनुिपनेमा 
२०७८।१।३१ सम्म म्याद थप हुाँदा समेि कायि सम्पन्न भएको छैन । परामशिदािालाइि पर्हलो 
र्कस्िा इन्स्पेक्सन ररपोटि पेस गरेपतछ १० प्रतिशि र दोस्रो र्कस्िा फ्लाइिट प्लान ररपोटि पेस गरेपतछ 
१५ प्रतिशि समेि हालसम्म रू.१४ करोड ८३ लाख ८३ हजार भकु्तानी भएको छ । लाइिडर 
सवेक्षणका लातग पूवि ियारी अनरुूप परामशिदािाले जी.पी.एस. स्मारक जचन्ह राख्न ेर तनयन्रण र्वन्दकुो 
स्थापना कायि सम्पन्न गरेको अवस्थामा कोतभड-१९ महामारीको कारण देखाइि पटक पटक म्याद थप 
गरेकोमा सरुक्षाका मापदण्डहरू अपनाइि सम्झौिाअनसुार कायि सम्पन्न गनुिपदिछ ।  
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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 यस र्वभागको स्थापना 
भएको हो। 

39. तनरीक्षण िथा अनगुमन - सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ९५ र ९७ मा रजजिार वा रजजिारबाट 
अतधकार प्राप्त अतधकारीले बचि िथा ऋण सहकारी संस्थाको िोर्कएबमोजजमको अनगुमन प्रणालीमा 
आधाररि भई तनरीक्षण िथा अनगुमन गनुिपने व्यवस्था छ। र्वभागको कायिक्षेरतभर रहेका १२५ बचि 
िथा ऋण सहकारी संस्थामध्ये यो वषि ४३ संस्थाको अनगुमन गरेकोमा संस्थाहरूले तनयम र्वपरीि 
सदस्यिा शलु्क उठाएको, कोषको बााँडफााँट साधारण सभाबाट स्वीकृि नगराएको, तधिोको मूल्याङ्कन 
र्वज्ञबाट नभएको, कोषको रकम उदे्दश्यअनरुूप खचि नगरेको, िोकेको अवतधतभर लेखापरीक्षण नगराएको, 
नगद सरुक्षाको बीमा नगरेको, जोजखम कोषमा पयािप्त रकम व्यवस्था नगरेको, समानान्िर सहकारीसाँग 
कारोबार गरेको, शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन नगरेको र सम्पति शदु्धीकरण सम्बन्धी काननुको 
पालना नगरेको जस्िा कमीकमजोरीहरू उल्लेख छ । प्रतिवेदनका सझुाउको कायािन्वयनका साथै  नेपाल 
राि बैङ्क लगायि अन्य तनकायसाँग समन्वय गरी अनगुमनलाइि थप प्रभावकारी बनाइि सविसाधारणको 
बचि जोजखम कम गनि िथा र्वत्तीय अनशुासन कायम गनि सहयोग पगु्ने देजखन्छ ।  

40. ब्याजदर -  सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ मा रजजिारले सन्दभि ब्याजदर तनधािरण सतमतिको 
तसफाररसमा बचि िथा ऋणको सन्दभि ब्याजदर िोक्न सक्ने र सो ब्याजदर सहकारी संस्थाको लातग 
तनदेशक ब्याजदरको रूपमा रहने व्यवस्था छ । र्वभागको २०७७।४।१७ को तनणिय अनसुार 

२०७७।०७८ को लातग सहकारी संस्थाहरूले लगानी गने ऋणमा अतधकिम ब्याजदर १४.७५ प्रतिशि 
र बचि िथा ऋणको व्याजदर अन्िर ६ प्रतिशिभन्दा घटी रहने गरी सन्दभि ब्याजदर तनधािरण गरी 
साविजतनक सूचना प्रकाजशि गरेकोमा िीन बचि िथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको वेव साईटमा परीक्षण 
गदाि व्यवसाय, हाउजजङ्ग आठद जस्िा कजािमा १६ देजख २४ प्रतिशि ब्याजदर राखी ऋण प्रवाह गरेको 
देजखयो ।यसरी काननु बमोजजम तनधािरण भएको सन्दभि ब्याजदर भन्दा बढी ब्याजदर कायम गरी ऋण 
प्रवाह गने संस्थाहरूको अनगुमन िथा तनरीक्षण गरी सहकारी काननु बमोजजम कारबाही गनुिपदिछ । 

सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण 

भ-ूअतभलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली  

जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवाहरूलाई समय सापेक्ष रूपमा सूचना प्रर्वतधमा आधाररि गराउन भतूम 
व्यवस्थापन िथा अतभलेख र्वभाग र यसअन्िगििका १०८ भतूम सधुार िथा मालपोि कायािलयहरूमा भ-ूअतभलेख 
सूचना व्यवस्थापन प्रणाली कायािन्वयनमा छ । भ-ूअतभलेख व्यवजस्थि गने, नक्सा संशोधन, भोगातधकार फुकुवा, 
हालसार्वक, रोक्का फुकुवाका साथै भतूमसम्बन्धी कारोबारबाट प्राप्त हनेु कर, शलु्क र महसलुको सङ्कलन, 
अतभलेखसम्बन्धी कायिहरू गने उदे्दश्य रहेको यस प्रणालीको पूवािधार र सरुक्षा जोजखम, सफ्टवेयरको पयािप्तिा र 
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उपयकु्तिा, िथ्याङ्क एवं अतभलेखको व्यवस्थापन िथा तनयन्रण वािावरणको परीक्षण एवम ्मूल्याङ्कन गने उदे्दश्यले 
सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण गदाि देजखएका व्यहोरा देहायबमोजजम छन:्  

41. सेवाको तडजजटाइजेसन - र्वभागले प्रणालीमा भण्डारण गने र्ववरण, कागजाि, फोटोलगायिका डाटा एवं 
सूचनालाई तडजजटल अतभलेखको रूपमा व्यवजस्थि गरी राख्नपुदिछ । यसका लातग र्वभागले ठेक्का सम्झौिा 
गरेकोमा प्रभावकारी अनगुमन हनु नसक्दा सेवाप्रदायकले सम्झौिाका शिि बमोजजम कायि प्रगति भएको 
पाइएन । र्वभागअन्िगििका १२६ कायािलयको परुानो से्रस्िा तडजजटल फमिमा राख्न ेयोजना रहेकोमा 
हालसम्म ३५ कायािलयमा मार तडजजटाइजेसन कायि गररएको छ। स्थलगि अवलोकन गदाि बेलबारी, 
मोरङ, दमक, भरपरु, जचिवनलगायिका कायािलयमा तडजजटाइजेसनको कायि भइरहेकोमा पसािमा िीन 
मर्हनादेजख सो कायि अवरुद्ध रहेको पाइयो । सभिर िथा प्रणालीमा समस्या आइरहने, इन्टरनेटको 
गतिमा उिारचढाव भैरहने जस्िा कारणले काममा र्ढलाससु्िी हनेु गरेको पाइयो । र्वभागले तनयतमि 
अनगुमन गरी तडजजटाइजेसन कायि ठेक्का सम्झौिाअनरुूप यथाशक्य तछटो सम्पन्न गनुिपदिछ ।  

42. पहुाँच तनयन्रण  र तनगरानी -  भ-ूअतभलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली र सोसम्बन्धी भौतिक पूवािधार र 
जडानमा अनतधकृि पहुाँचमा तनयन्रण हनुपुदिछ । र्वभागको डाटा सेन्टरमा बह-ुआयातमक 
प्रमाणीकरणयकु्त पहुाँच तनयन्रण, र्वद्यिुीय गेटपासको व्यवस्था, र्वभाग र मािहिका कायािलयमा 
आगन्िकुको अतभलेख राख्न,े मालपोि कायािलयहरूमा कायािलय समयपतछ सभिर कोठाको सरुक्षा गने 
व्यवस्था भरपदो भएको पाइएन । त्यसैगरी र्वभाग र मािहिका ४० कायािलयमा मार सी.सी.टी.भी. 
जडान गरेको पाइयो । सी.सी.टी.भी. जडान िथा सञ्चालन सम्बन्धी कायिर्वतध, २०७२ अनसुार कम्िीमा 
९० ठदनसम्मको सी.सी.टी.भी. तभतडयो भण्डारण हनुपुनेमा कायािलयहरूमा कम क्षमिाका उपकरण 
जडान गरेकोले िोर्कएको अवतधसम्म डाटा भण्डारण हनेु गरेको छैन ।प्रणालीमा हनेु पहुाँच तनयन्रण 
व्यवस्था कमजोर हुाँदा अनतधकृि व्यजक्तको प्रणालीमा पहुाँच र आतधकाररक व्यजक्तले पतन आवश्यकिा 
भन्दा बढी पहुाँच पाई डाटाको गलि प्रयोग, फेरबदल, मेटाउने िथा िथ्याङ्कको गोपनीयिा जोजखममा 
पने अवस्था हनु्छ । र्वभागले पहुाँच नीति एवं कायिर्वतध बनाई बतलयो पासवडि र बह-ुआयातमक 
प्रमाणीकरण अवलम्बन गनुिपदिछ । साथै मािहिका कायािलयमा आगन्िकु लगको व्यवस्थापन गने र 
प्रणालीको भौतिक सरुक्षा िथा पहुाँच तनयन्रण हनेु व्यवस्था तमलाउनपुदिछ । कायिर्वतधमा िोर्कएअनसुार 
सी.सी.टी.भी. तभतडयो भण्डारण हनेु व्यवस्था गनुिपदिछ ।  

43. इन्टरनेट सेवा र कनेजक्टतभटी - र्वभाग र मािहि कायािलयतबच सेवा प्रवाह सञ् चालन गने प्रणालीको 
सम्बन्ध अनवरि र तनयतमि हनुपुदिछ । प्रणालीको प्रकृति, डाटाको भोल्यमु िथा प्रयोगकिािको संख्या 
अनसुारको भार तमलान नभएका कारण प्रणालीबाट समय समयमा सेवा अवरुद्ध हनेु गरेको पाईयो। 
र्वतभन्न मालपोि कायािलयमा तमति २०७६।४।१ देजख २०७७।३।३१ सम्म १०८ कायािलयमा १ 
हजार १७6 पटक सेवा अवरुद्ध भएको देजखयो । सूचना प्रणाली लागू भएका सबै कायािलयमा पटक-
पटक सेवा अवरुद्ध हनेु गरेको छ । यो वषि ४३ कायािलयमा एक वषिको अवतधमा १० देजख ५० 
पटक सम्म सेवा अवरुद्ध भएको देजखन्छ । उक्त अवतधमा मालपोि कायािलय बझाङमा ५०, मालपोि 
कायािलय गोटीखेल, लतलिपरुमा ४८, मालपोि कायािलय डडेल्धरुामा ४७, मालपोि कायािलय मसु्िाङमा 
४५, मालपोि कायािलय, िेह्रथमुमा ३८, मालपोि कायािलय घिीगाउाँ रोल्पा, दाच ुिला र रसवुामा ३३, 
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मालपोि कायािलय ईलाम र जमु्लामा क्रमश: ३१ र ३० पटक सेवा अवरुद्ध भएको पाईयो । अन्य 
मालपोि कायािलयमा सेवा अवरुद्ध भएको जस्थति तनम्नानसुार छः 
तस.नं कायािलय पटक तस.नं कायािलय पटक 
1.  चैनपरु, संखवुासभा, डोटी २८ १५ परासी, नवलपरासी (पजिम), राजर्वराज, सप्तरी, 

प्यूठान,बलेवारी, मोरङ 
६ 

2.  कातलकोट, िाप्लेजङु, बैिडी, म्याग्दी २५ 
3.  दैलेख, बाग्लङु, माडी, जचिवन २० १६ अघािखााँची, ओखलढुङ्गा, खैरहनी, जचिवन, 

बाजरुा, बेलौरी, कञ्चनपरु, वरहथवा, सलािही 
५ 

4.  पााँचथर, भोजपरु १९ 
5.  पविि, लमजङु, सोलखुमु्ब,ु स्याङजा १८ १७ जलेश्वर, होत्तरी, लगनखेल, अछाम, कलंकी, 

गरुडा, रौिहट,  जखजीफलाटे, संक्रान्िीबजार 
४ 

6.  जाजरकोट १७ 
7.  तसराहा, खांदवारी, संखवुासभा, धनकुटा, रामपरु, 

पाल्पा, वातलङ्ग, स्याङ्जा 
१६ १८ इनरुवा, सनुसरी, काभ्र,े कावासोिी, नवलपरासी 

(पूवि), िलुसीपरु, दाङ, धाठदङ, मेहेलकुना, 
सखेुि, लाहान, तसराहा, लेखनाथ, 
कास्की,हररवन, सलािही, हमु्ला, दलु्ल ु(दैलेख)  

३ 

8.  गलु्मी, राजापरु, बठदिया १४ 

9.  झोिाभैरव, बझाङ १२ १९ गलुररया, बठदिया, गौर, रौिहट, घोराही, दाङ, 
िौतलहवा, कर्पलबस्ि,ु धनगढी, कैलाली, 
नेपालगञ्ज, बााँके, पसाि, बटुवल, रूपन्देही, 
लमही,  दाङ, सल्यान ,सखेुि, जसपरु (प्यूठान) 

२ 
10.  खोटाङ, बिुीवाङ,  बाग्लङु, तसन्धपुाल्चोक ११ 
11.  कलैया, बारा, कटारी, उदयपरु, मकवानपरु, 

रामेछाप, रोल्पा, जशखरकोट, मकवानपरु 
१० 

२० उदयपरु, कन्चनपरु, सप्तरी, चनौली, जचिवन, 
चावर्हल, भक्तपरु, जचिवन, टोखा, िनहुाँ, 
दोलखा, धरान, सनुसरी, मनमैज,ु रङ्गलेी, मोरङ, 
मजवुाबजार 

१ 

12.  जनकपरुधाम, धनषुा, नवुाकोट, तसन्धलुी, तसमारा, बारा ९ 
13.  भक्तपरु,पाल्पा,बठदिवास, महोत्तरी ८ 
14.  तडल्लीबजार, काठमाडौँ, ईलाम, गोरखा ७ 

इन्टरनेट सेवाप्रदायकसाँग गररएको सम्झौिाअनसुार नेटवकि  डाउनटाईम ररपोटि तलने गरेको 
देजखएन । तबभागले सूचना प्रर्वतध प्रणालीको प्रकृति, डाटाको भोल्यमु िथा प्रयोगकिािको संख्या 
अनसुारको भार तमलान हनेुगरी ब्याण्डर्वथ क्षमिा िालमेल हनेुगरी इन्टरनेट सेवा तलनपुदिछ । 

44. प्रणालीको सरुक्षा - र्वभाग र मािहिका तनकायहरूले संचालन गरेको सूचना प्रर्वतध प्रणालीलाई भाइरस, 
ह्यार्कङ्ग, पाईरेसी, र्फतसङ्ग, मालवेयर आठद जोजखमहरूबाट सरुक्षा प्रदान गनुिपदिछ । र्वभाग िथा सबै 
कायािलयमा एजन्टभाइरस जडान गररएको छैन भने एजन्ट-मालवेयर, इन्टरनेट सेक्यरुरटी, नेटवकि  
सेक्यरुरटी, फायरवालको प्रयोग सम्बन्धमा र्वभागले नीति ियार गरेको पाइएन । यसले गदाि प्रणालीको 
सरुक्षा प्रति आश्वस्ि हनेु अवस्था छैन । र्वभागले प्रणालीलाई वाह्य जोजखमबाट सरुक्षा प्रदान गनि प्रणाली 
सरुक्षा नीति ियार गरी कम्प्यटुर, सभिर, नेटवकि  िथा इन्टरनेटसमेिलाई स्वचातलि रूपमा सरुक्षा प्रदान 
गनि सक्ने स्वचातलि एन्टीभाइरस प्रयोग गनुिपदिछ । 

45. पूवािधार िथा स्रोि साधनको व्यवस्थापन - तनकायहरूमा सूचना प्रर्वतध प्रणाली सञ्चालन गनिको लातग 
वैकजल्पक व्यवस्था सर्हिको र्वद्यिु आपूतिि िथा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध हनु सक्ने स्थान, सरुजक्षि र 
वािानकूुतलि कोठा, कायिप्रकृतिअनसुारको फतनिचर, सेवाग्राहीमैरी कायिकक्ष, नवीनिम प्रर्वतध मैरी 
उपकरण आदी न्यूनिम पूवािधारको आवश्यकिा पदिछ । जचिवन, बेलबारी, दमक, भरपरु र पसाि 
कायािलयहरूमा इन्भटिर र ब्याट्रीको अवस्था जीणि भएको देजखयो । र्वद्यिु प्रवाहको र्वकल्पको लातग 
जडान गरेको जेनेरेटरको तनयतमि ममिि नहुाँदा कायािलयमा जेनेरेटर भएर पतन र्वद्यिु आपूतििको वैकजल्पक 
व्यवस्था  नहनेु अवस्था छ । सभिर कोठामा नेटवर्किं ङ िारहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन नभएको, 
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उपकरणहरूको ट्यातगङ्ग नगररएको िथा अजग्न तनवारक यन्र समेि जडान भएको पाईएन । यसरी 
कायि वािावरण सर्हिको पूवािधार नहुाँदा िथा स्रोि साधनको समेि अभाव रहाँदा सूचना प्रर्वतध प्रणाली 
प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हनु नसक्ने देजखन्छ । र्वभाग िथा मािहिका कायािलयहरूमा सूचना 
प्रणालीसाँग सम्बजन्धि उपकरणहरू चसु्ि दरुुस्ि अवस्थामा राखेर कायिदक्षिा बढाउनपुदिछ ।  

46. एजप्लकेसनको उपयकु्तिा - प्रणालीको एजप्लकेसनमा प्रयोग भएको सफ्टवेयर र प्रोग्रातमङ्ग ल्याङ्गवेजलाई 
सूचना प्रर्वतधको क्षेरमा भएको नवीनिम र्वकास अनरुूपको सफ्टवेयर, प्लेटफमि, डाटाबेस िथा भाषाको 
प्रयोग गरी तनरन्िर रूपमा अद्यावतधक गनुिपदिछ । यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा देहायबमोजजम छन:् 

46.1 र्वभागले सञ्चालनमा ल्याएको एजप्लकेसन परुानो प्रोग्रातमङ्ग ल्याङ्गवेजमा कोतडङ्ग गरी सन ्२०१३ मा 
ियार गरेकोमा हालसम्म सोको पनुलेखन गरी अद्यावतधक गररएको छैन । परुानै प्रोग्रातमङ्ग ल्याङ्गवेजमा 
कोतडङ्ग गररएको १२ कोरको डाटाबेस सभिर लाइसेन्स प्रयोग गदाि डाटाबेस र एजप्लकेसनको िालमेल 
नतमलेको कारण प्रयोगकिािले डाटा खोज्दा र्ढलो हनेु समस्या देखा परेको छ । 

46.2 यस प्रणालीको सफ्टवेयर जाभा १.७ संस्करणमा तनमािण भएको छ । सन ्२०१५ पिाि जाभा १.७ 
को अद्यावतधक र सरुक्षा स्िरोन्नति गने कायि ओराकलले बन्द गरेको कारण जाभा १.७ भरपदो 
सफ्टवेयर नरहेको देजखन्छ । परुानो जाभा संस्करणका कारण सभिरमा पतन Tomcat को परुानो भसिन 
प्रयोग गरेको देजखयो । जसबाट बढी सरुक्षा जोजखम उत्पन्न हनेु खिरा छ । सफ्टवेयरले प्रदान गने 
सेवा एवं नतिजाको परीक्षण र उत्पादन वािावरणमा एकरूपिा नभएको देजखयो । पररक्षण वािावरणमा 
सञ्चालन गदाि एजप्लकेसनमा समस्या नदेखाउने िर लाईभ वािावरणमा भने सोही कोड ररतलज गदाि 
समस्या आउने गरेको पाइयो । 

46.3 जडान गररएको मेमोरीमा बढी चाप परेको बेला ९४ प्रतिशिसम्म प्रयोग हनेु गरेको कारण प्रणाली र्ढला 
हनेु गरेको देजखयो । धेरै प्रयोगकिािले एकै समयमा प्रणालीको बढी प्रयोग गने कारण पतन सेवा प्रवाह 
र्ढला भएको देजखयो । पजब्लक एक्सेस मोड्यलुको डाटाबेस ८२.५ प्रतिशि प्रयोग भएको कारण थप 
डाटा भण्डारण हनु कठठनाइ हनेु र स्याचरेुसनको कारण सेवा प्रवाहमा समेि असर पनि सक्दछ । उक्त 
प्रणालीमा भण्डारण हनेु नागररकिा, पररचयपर, फोटोलगायिका कागजािहरूसमेि स्क्यान गरेर 
डाटाबेसमै भण्डारण गररने भएकोले ठूलो स्पेस ओगट्ने कारण िी र्ववरणहरूलाई छुटै्ट मोड्यलु  बनाई 
भण्डारण गनि सर्कने गरी र्वकास गररए पतन प्रयोगमा ल्याएको पाइएन ।  

प्रणालीले देखाएको राजश्व र्ववरण अनसुार बैंकमा रकम जम्मा गरी भौचर पेश गने गरेको 
पाइयो। यो प्रणाली र राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली RMIS बीच हालसम्म Integration हनु 
नसकेकोमा सो को ियारी भैरहेको र्वभागले जनाएको छ । प्रणालीले देखाउने राजश्व र बैंकमा दाजखला 
भएको रकम बीच स्वचातलि रूपमा तभडान हनेु व्यवस्था भएको पाइएन । प्रणालीमा ररकजन्सतलएशन 
मोड्युल राजखएको भए िापतन सोको प्रयोग नगरेका कारण बैंक र प्रणाली बीच स्वि: रकम तभडान हनु 
सकेको छैन। जसले गदाि सबै राजश्वको यथाथि र्ववरण गणना गनि सर्कने अवस्था देजखएन। प्रर्वतधको 
र्वकाससाँगै आवश्यकिाहरूको सम्बोधन हनेु गरी प्रणालीमा सधुार गनुिका साथै व्याण्डर्वड्थको भार 
तमलान गनुिपदिछ। 
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47. िेस्रो पक्ष परीक्षण - र्वभागले समय समयमा स्विन्र तनकायबाट सूचना प्रर्वतध प्रणालीको िेस्रो पक्ष 
परीक्षण र भल्नरेतबतलटी मूल्याङ्कन र पेतनटे्रशन परीक्षण गनुिपदिछ । परीक्षणबाट पर्हचान भएका जोजखम 
एवं कमजोरीहरूलाई न्यूनीकरण गनि सधुारात्मक कदम चातलनपुदिछ। र्वभागले सूचना प्रर्वतध र्वभागवाट 
२०१९ मा LRIMS को प्रणाली परीक्षण, २०१९ मै तसतनकल टेकनोलोजज प्रा.तल. बाट पामको तभएर्पटी 
र एतमनेन्स सकि ल प्रा.तल. वाट २०१९।२० मा LRIMS  र PAM दवैुको भीएपीटी गराएको पाइयो। 
िर भीएपीटीबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लेजखि केही र्वषयहरू सम्वोधन गरेको भएपतन महत्वपूणि र्वषयहरू 
अझै सम्बोधन गरेको पाइएन। 

परीक्षण प्रतिवेदनमा उजल्लजखि सरुक्षा चनुौिीहरूलाई सम्बोधन नगदाि सम्भार्वि जोजखमहरू 
पत्ता लगाउन र,  सरुक्षा जोजखम आउनभुन्दा अगावै तनरोधात्मक उपायहरू लागू गनि नसक्दा प्रणाली 
िथा डाटामा क्षति पगु्नसक्छ। यसको तनवारणको लातग समय समयमा तभएर्पटी  गरी सम्भाव्य 
जोजखमहरूको पर्हचान गने र व्यवस्थापन गने गनुिपदिछ ।  

48. परीक्षण िथा जडान -  र्वभाग िथा मािहिका कायािलयहरूमा खररद गरेर ल्याएका, अनदुानमा प्राप्त 
भएका, अन्यरबाट ममिि सम्भार गरी ल्याएका वा अन्य कुनै िररकाबाट प्राप्त भएका सूचना प्रर्वतधसंग 
सम्बजन्धि यन्र उपकरण मखु्य प्रणालीभन्दा बार्हर परीक्षण गरी प्रतिवेदनका आधारमा मार मूख्य 
प्रणालीमा जडान गनुि पदिछ । र्वभागले यो वषि रू.१ करोड ८० लाख ९४ हजारका ४४८ थान सूचना 
प्रर्वतध सम्बन्धी यन्र उपकरण िथा सफ्टवेर खररद गरी प्रणालीमा जडान गरेकोमा जडान गनुिपूवि यस 
र्कतसमको परीक्षण गरेको पाईएन । यन्र उपकरण िथा सफ्टवेयरलाई परीक्षण नगरी जडान गदाि भ-ू
अतभलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा रहेका घरजग्गाको महत्वपूणि अतभलेखहरूमा भाइरस िथा अन्य 
प्रार्वतधक िथा र्वद्यिुीय समस्याहरूको सम्भावना रहेको छ । र्वभाग र मािहिका कायािलयले यन्र 
उपकरण िथा सफ्टवेयरको कायािन्वयन पूवि परीक्षणको व्यबस्था गनि र्वतध िथा मापदण्ड को व्यवस्था 
गरी कायािन्वयन गनुि पदिछ । 

संगठठि संस्था 

रार्िय सहकारी र्वकास बोडि - २०७५।७६ 

सहकारी तसद्धान्िअनरुूप तनम्न स्िरका 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 िजुिमा भएको रार्िय सहकारी र्वकास बोडि ऐन, २०४९ 
अन्िगिि यो बोडि सञ्चातलि छ।  

49. र्वत्तीय जस्थति र सञ् चालन नतिजा - यो वषि पुाँजीगि जगेडा कोष रू.१ अबि १० करोड ३९ लाख, 
सहकारी तबकास कोष रू.१२ करोड ३ लाख िथा साधारण जगेडा कोष रू.२ करोड ३० लाख देजखन्छ । 
जस्थर सम्पजत्त रू.१ अबि ३० करोड ६७ लाख, कजाि लगानी रू.९ करोड ८९ लाख, शेयर लगानी 
रू.७० लाख ४८ हजार र खदु चाल ुसम्पजत्त रू.१३ लाख ३८ हजारसमेि  सम्पजत्त रू.१ अबि ५२ 
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करोड ५१ लाख देजखन्छ । सहकारी र्वकास कोषबाट कजाि लगानी ८२.२३ प्रतिशि रहेको छ। गि 
वषि रू.१ करोड २६ लाख नाफा रहेकोमा यो वषि रू.१ करोड १४ लाख रहेको छ।  

50. लगानी - बोडिको शेयर लगानी रू.७० लाख ४८ हजार रहेकोमा लगानी गररएका संस्थाहरूबाट लाभाशं 
प्राप्त भएको देजखएन। िी संस्था सञ् चालनमा रहे नरहेको वास्िर्वक जस्थिी पर्हचान गनुि पने िथा शेयर 
लगानी भएका संस्थाहरूमा बोडिकािफि बाट शेयर हक अनपुािका आधारमा सञ्चालक प्रतितनतधत्व गराउन ु
पदिछ। 

गि वषिसम्म रू.८ करोड १६ लाख ६५ हजार ऋण लगानी रहेकोमा यो वषि रू.१ करोड 
७२ लाख ७१ हजारले बरृ्द्ध भई रू.९ करोड ८९ लाख ३६ हजार रहेको छ। उजल्लजखि ऋणमध्ये 
वषािन्िमा बझुाउन पने ऋण र्कस्िा रू.६ करोड २३ लाख रहेकोमा भाखा नाघेको ऋण ६३.०२ 
प्रतिशि रहेको देजखन्छ। कजाि लगानीसम्बन्धी नीति तनमािणका लातग एक उप-सतमति गठन भएकोमा 
कुनै कायि भएको देजखएन। तधिो मूल्याङ्कन र्वतध ियार गरी प्रवाह भएका ऋणहरूको तधिो सरुक्षण 
पनु: मूल्याङ्कन गरी नपगु तधिो सम्बन्धमा थप सरुक्षण तलने कायि गनुिपदिछ । कजाि स्वीकृति गदाि 
तधिोसर्हिको स्वीकृि मूल्याङ्कन रकम उल्लेख गररएको छैन। यसथि भाखा नाघेको ऋण असलुी र तधिो 
मूल्याङ्कन कायिलाई व्यवजस्थि बनाउनपुदिछ।  

51. भरिपरु बसपाकि  - सहकारी र्वकास बोडिको २०६०।८।२३ को तनणियअनसुार बोडिको स्वातमत्वमा 
रहेको जचिवनको भरिपरु नगरपातलका वडा नम्बर ९ जस्थि र्कत्ता नम्बर २४३६ को ४ र्वघा ९ कठ्ठा 
११ धरु जग्गा एवं सो नगरपातलकाको स्वातमत्वमा रहेको जग्गा समेि ७ र्वघा ९ कठ्ठा ११ धरु 
जग्गामा बसपाकि  टतमिनल भवन तनमािण गनि बोडि र उक्त नगरपातलका बीच २०६०।११।१५ मा 
करार भए अनसुार बसपाकि  तनमािण िथा सञ्चालन भएको देजखन्छ। करारअनसुार भरिपरु नगरपातलकाको 
खचिमा बसपाकि  तनमािण गरी बसपाकि  सञ् चालन भए पिाि उक्त खचि वापिको सााँवा, ब्याज र 
व्यवस्थापनको खचि समेि कटाई बचि रकममा दवैु पक्षको शेयरको अनपुािमा र्हस्सा हनेु उल्लेख 
छ। साथै, बसपाकि  कम्पनी ऐनअनसुार सञ् चालन गने र त्यसपतछ यो करार स्विः रद्द हनेु उल्लेख 
छ। िर बसपाकि को आम्दानी खचि िथा भरिपरु नगरपातलका र बोडिको हक र्हस्साको र्ववरण बोडिले 
राखेको छैन।  

भरिपरु नगरपातलका कायािलयले २०६६।१२।१५ मा भरिपरु नगरपातलका र बोडिको 
जग्गामा केन्रीय बस टतमिनल सम्पन्न भईसकेको जानकारी गराएको छ। बोडिको बााँकी जग्गाको 
आम्दानी भरिपरु नगरपातलकाले प्राप्त गने गरी यािायाि व्यवसाय, थोक िरकारी िथा फलफुल बजार 
क्षेर तनमािण िथा सञ् चालन गनि स्वीकृति ठदएको देजखन्छ । भरिपरु नगरपातलका िथा बोडि बीचको 
सम्झौिाअनसुार दबैु पक्षको छलफल र सहकायिमा बस टतमिनल व्यवजस्थि गररने सम्झौिा भए िापतन 
बसपाकि  सञ्चालन भैसकेपतछ बोडिलाई कुनै आम्दानी प्राप्त भएको छैन । बस टतमिनल र नारायणगढ 
बसपाकि  सञ् चालन व्यवस्थापनको लातग तनजी क्षेरलाई सहभातग गराई सञ् चालन गने २०७५।३।२६ 
को तनणियानसुार २०७५।७६ देजख २०७७।७८ सम्म ३ वषिका लातग एक प्राइभेट तलतमटेडले 
सबैभन्दा बढी रू.१० करोड ५ लाख कबोल गरेकोमा सम्झौिा भएको छैन। बोडिको नाममा बसपाकि को 
शेयर िथा आम्दानी र बजार क्षेरबाट प्राप्त हनुपुने रकम असलु गनि पहल गनुिपदिछ।  
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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 मूल्यको आधारमा जग्गा िथा घरको रजजिेसन शलु्क असलु नगरेको, पुाँजीगि 
लाभकर तनधािरण सम्बन्धमा १० वषिसम्म अर्वजच्छन्न बसोबास गरेको प्रमाण पेस नगरेको, न्यूनिम मूल्याङ्कन 
घटाइि घर जग्गाको कारोबार गरेको, घरबाटो तसफाररस गदाि ररु्टपूणि तसफाररस हनेु गरेको, सम्बद्ध व्यजक्त 
बीच कारोबार गरी कर दार्यत्व घटाउने गरेको, बैङ्कहरूको तधिो तललाम र दाजखला खारेज गदाि लाभकर 
घटी असलु हनेु गरेको, समस्याग्रस्ि सहकारी संस्थाहरूको दार्यत्व फरफारक नभएको  लगायिका व्यहोरा 
औलँ्याइएकोमा यो वषि पतन सधुार भएको छैन । र्वगिका व्यहोरा पनुरावजृत्त नहनेु गरी कायि सम्पादन 
गनुिपदिछ । 

 

• बेरुजू जस्थति - यो वषि मन्रालय र मािहिका समेि १४०  कायािलयमा रू.८५  करोड ७७ लाख  १५ 
हजार बेरुजू देजखएकोमा प्रारजम्भक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ ९ कायािलयले रू.२ करोड ३६  लाख ४४  
हजार फछियौट गरेकोले रू.८३  करोड  ४० लाख  ७१  हजार बााँकी रहेको छ । सोमध्ये रू.४ करोड ३ 
लाख ३९  हजार म्याद नाघेको पेश्की रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनसूुची १५ मा छ 
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भौतिक पूवािधार िथा यािायाि मन्रालय 

नेपाल सरकार (कायि  र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोजजम मन्रालयको कायिक्षेरमा रार्िय यािायाि 
र्वकास र व्यवस्थापन, रार्िय रेलमार्ि, मेट्रो रेल, यािायाि सरुक्षा प्रणाली, रार्िय लोकमार्ि, जलमार्िलर्ायि 
वैकजपपक यािायाि, आधारभिू यािायािसम्बन्धी नीति, काननु, मापदण्ड, कायािन्वयन, समन्वय र 
तनयमनलर्ायिका कायि रहेका छन ्। मन्रालय र मािहि सरकारी कायािलय िथा संर्ठठि संस्थासमेि १२९ 
तनकायबाट कायिसम्पादन र्री सेवा प्रवाह भइरहेको छ । 

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मािहिसमेि 122 सरकारी कायािलयको तनम्नानसुार रू.1 खबि 2 
अबि 58 करोड 26 लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ:  

(रू. लाखमा) 
र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य कारोबार जम्मा 

81,72,34 1,11,43 13,06,92 6,67,57 1,02,58,26 

1.1 उजपलजखि लेखापरीक्षण रकममा यस मन्रालयमा र्वतनयोजन भई रक्षा मन्रालयबाट खर्ि भएको रू.2 
अबि 66 करोड 51 लाख समावेश छैन भने उद्योर् मन्रालय र रार्िय पनुतनिमािण प्रातधकरणमा 
र्वतनयोजन भई यस मन्रालयले खर्ि र्रेको रू.70 करोड 98 लाख समावेश छ ।  

1.2 यो वषि मन्रालय मािहिका 4 तनकायको र्वतनयोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य करोबारसमेि रू.1 अबि 
५८ करोड ९४ लाखको लेखापरीक्षण र्नि बााँकी रहेको छ ।  

2. संर्ठठि संस्था - यो वषि ३ संस्थाको ५ आतथिक वषिको रू.१२ अबि ४१ करोड ९० लाखको लेखापरीक्षण 
सम्पन्न भएको छ । 

3. कायिमूलक लेखापरीक्षण - यो वषि काठमाडौँ उपत्यकाको यािायाि व्यवस्थापन र्वषयको कायिमूलक 
लेखापरीक्षण सम्पन्न र्ररएको छ । 

4. बजेट र खर्िको अवस्था - मन्रालयअन्िर्ििका कायािलयबाट र्वर्ि िीन वषिमा भएको खर्िको पुाँजीर्ि 
जस्थति देहायबमोजजम छ: 

(रू.लाखमा) 

आतथिक वषि शरुु बजेट 
रकमान्िरबाट थप/घट 

संशोतधि बजेट 
कुल खर्ि 

रकम प्रतिशि खर्ि खर्ि प्रतिशि 

2074।75 895067 140620 15.71 1035687 960105 92.70 
2075।76 937282 255611 27.27 1192893 914849 76.69 
2076।77 1448877 (53428) (3.69) 1395450 745897 53.45 

र्ि वषिको िलुनामा यो वषि पुाँजीर्ि खर्ि 18.47 प्रतिशिले घटेको छ ।    

4.1 यो वषि वैदेजशक ऋण रू.67 अबि 94 करोड 45 लाख र अनदुान रू.6 अबि 10 करोड 34 लाख 
समेि वैदेजशक सहायिा रू.74 अबि 4 करोड 79 लाख प्राप्त हनेु अनमुान रहेकोमा ऋण रू.2 अबि 
96 करोड 16 लाख (4.35 प्रतिशि) र अनदुान रू.1 अबि 85 करोड 18 लाख (30.34 प्रतिशि) 
समेि  रू.4 अबि 81 करोड 34 लाख (अनमुानको 6.5 प्रतिशि) प्राप्त भएको छ ।   
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4.2 सासेक राजमार्ि सधुार आयोजना दोस्रो र्रणको लातर् एतसयाली र्वकास बैङ्कबाट ऋण रू.२ अबि ४८ 
करोड ७४ लाख, क्षेरीय व्यापाररक मार्ि र्वस्िार आयोजनाको लातर् अन्िरािर्िय र्वकास संस्थाबाट ऋण 
रू.२० करोड, वैकजपपक सहायक मार्ि र्वकास कायक्रमको लतर् भारिीय एजजजम बैङ्कबाट ऋण रू.१ 
अबि, सासेक राजमार्ि सधुार आयोजनाको लातर् एतसयाली र्वकास बैङ्कबाट ऋण रू.४९ करोड ९७ 
लाख, राजमार्ि स्िरोन्नति िथा पनुस्थािपना कायिक्रमको लातर् भारिीय एजजजम बैङ्कबाट ऋण रू.६ अबि, 
र्क्रपथ र्वस्िार आयोजनाको लातर् र्ीन सरकारबाट अनदुान िथा ऋण रू.१ अबि ७० करोड, हलुाकी 
राजमार्िका पलुहरुसमेिको लातर् भारिीय एजजजम बैङ्कबाट ऋण रू.३ अबि, रणनीतिक सडक पलु 
तनमािण िथा पलु पलेुसा संरक्षण कायिको लातर् अन्िरािर्िय र्वकास संस्थाबाट ऋण रू.२० करोड, रेल, 
मेट्रो रेल िथा मोनो रेल र्वकास आयोजनाको लातर् र्ीन सरकारबाट अनदुान रू.९१ करोड ५४ 
लाखसमेि रू.16 अबि 25 लाख प्राप्त हनेु अनमुान र्रेकोमा यो वषि कुनै पतन रकम प्राप्त भएको छैन । 
वैदेजशक सहायिा पररर्ालन र्नेिर्ि  मन्रालयले ठोस नीति पयाउन जरुरी देजखन्छ । 

काजन्ि लोकपथ आयोजनामा वैदेजशक सहायिािर्ि  र्वतनयोजन नभएकोमा स्रोिान्िर र्री 
अन्िरािर्िय र्वकास संस्थाको स्रोिबाट नर्द ऋण रू.३३ करोड ४७ लाख खर्ि र्रेको देजखयो । 
र्वतनयोजजि शीषिकमा खर्ि नर्ने र र्वतनयोजन नै नभएको शीषिकमा स्रोिान्िर र्री खर्ि र्ने पररपाटी 
बजेट तसद्धान्िअनरुूप देजखएन । 

4.3 र्वतनयोजन ऐन, २०७६ को दर्ा ३(२) मा वर्ि हनेु शीषिकबाट नपरु् हनेु शीषिकमा दश प्रतिशिमा 
नबढ्ने र्री रकम सानि सर्कने उपलेख छ । मन्रालय र मािहिका तनकायका लातर् र्वतनयोजजि 
पुाँजीर्ि बजेट रू.१ खबि 44 अबि 92 करोडमा रकमान्िर र स्रोिान्िरबाट रू.32 अबि 21 करोड 
85 लाख थप र्रेको र रू.37 अबि 56 करोड 13 लाख घटाएकोले खदु बजेट रू.1 खबि 39 अबि 
58 करोड  कायम र्रेको छ । रकमान्िरबाट समग्रमा बजेट घटे िापतन देहायका उपशीषिकमा 
शिप्रतिशिदेजख 532 प्रतिशिसम्म थप र्रेको छ । र्वतनयोजन ऐन र्वपरीि रकमान् िर र्ने पररपाटीमा 
तनयन्रण हनुपुदिछ । 

(रू. लाखमा) 
ब.उ.शी.नं. शरुु बजेट थप बजेट थप प्रतिशि 

337011054 640 640 100.00 
337011214 3228 3228 100.00 
337011204 15288 16155 105.67 
337011194 820 1500 182.93 
337011224 45713 105193 230.12 
337010124 160 852 532.50 

जम्मा 65849 12756८  

4.4 मन्रालय र अन्िर्ििका 120 कायािलयले यो वषि रू.74 अबि 58 करोड 97 लाख पुाँजीर्ि खर्ि 
र्रेको मध्ये पर्हलो र्ौमातसकमा रू. 8 अबि 57 करोड 29 लाख (11.49 प्रतिशि), दोस्रो 
र्ौमातसकमा रू.28 अबि 74 करोड 92 लाख (38.54 प्रतिशि) र िेस्रो र्ौमातसकमा रू.37 अबि 
26 करोड 76 लाख (49.96 प्रतिशि) िथा आषाढ मर्हनामा रू.26 अबि 20 करोड 24 लाख 
(35.13 प्रतिशि) खर्ि र्रेको देजखयो । र्ौमातसक बजेट बााँडर्ााँट अनसुार खर्ि नर्री िेस्रो र्ौमातसक 
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र आषाढ मर्हनामा  बढी खर्ि र्रेको पाइयो । आतथिक वषिको अन्िमा अत्यतधक खर्ि र्ने पररपाटीमा 
तनयन्रण हनुपुदिछ । 

5. लक्ष्य र प्रर्ति - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम २६ मा बजेट िथा कायिक्रम 
कायािन्वयन एवं प्रर्ति समीक्षा र्ने व्यवस्था छ । मन्रालय र अन्िर्ििका तनकायबाट सञ्चातलि रार्िय 
र्ौरवका आयोजना, प्राथतमकिा प्राप्त आयोजना र अन्य केही आयोजनाको प्रर्ति जस्थति देहायबमोजजम 
छ: 

5.1 मन्रालयमािहिका रार्िय र्ौरवका आयोजनाको भौतिक प्रर्ति २ प्रतिशिदेजख ५४ प्रतिशिसम्म रहेको 
छ ।  

(रकम रू. करोडमा) 

आयोजनाको नाम आयोजना शरुु 
वषि 

संशोतधि लार्ि 
अनमुान 

२०७६।७७ सम्मको 

खर्ि भौतिक प्रर्ति 
प्रतिशि 

रेल, मेट्रो रेल िथा मोनो रेल र्वकास आयोजना 2066।67 95500 1968 2 

काठमाडौँ िराई मधेश द्रिु मार्ि  2074।75 २१३९५ २०२९ ११ 

कोशी कोररडोर (खााँदबारी देजख र्कमाथांका) 2065।66 1620 304 19 

कणािली कोररडोर (र्हपसा तसतमकोट सतलसपला) 2069।70 1100 246 20 

कालीर्ण्डकी कोररडोर (र्ैँडाकोट-कोरला सडक खण्ड) 2066।67 2880 636 22 

पषु्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ि आयोजना 2064।65 10150 4614 49 

हलुाकी राजमार्ि 2066।67 6520 354६ 54 

5.2 पषु्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ि आयोजना अन्िर्िि पााँर्थरको जर्यो भञ्ज्याङदेजख बैिडीको झलुाघाटसम्म 
१ हजार ८७९ र्कलोतमटर सडक िथा १२९ पलु तनमािण र्ने उदे्दश्यले २०६४।६५ मा शरुु भएको 
यो आयोजनाका संशोतधि लार्ि रू.१ खबि १ अबि ५० करोड रहेको छ । आयोजना २०७९।८० 
मा सम्पन्न र्ने लक्ष्य भए िापतन यो वषिसम्म रू.४६ अबि १४ करोड खर्ि भई ४९ प्रतिशिमार भौतिक 
प्रर्ति भएको छ । 

5.3 हलुाकी लोकमार्ि आयोजनाअन्िर्िि पूवि-पजिम ९७५ र्कलोतमटर र उत्तर दजक्षण जोड्ने सहायक 
सडकहरू ८१७ र्कलोतमटरसमेि १ हजार ७९2 र्कलोतमटर सडक तनमािण िथा स्िरोन्नति र २१९ 
पलुको तनमािण कायि २०६५।६6 मा शरुु भई २०७९।८० मा सम्पन्न र्ने लक्ष्य रहेको छ । 
आयोजनाको अनमुातनि लार्ि रू.६५ अबि २० करोडमध्ये यो वषिसम्म रू.३५ अबि ४6 करोड खर्ि 
भई ५४ प्रतिशि भौतिक प्रर्ति देजखएको छ। 

5.4 उत्तर-दजक्षण (कणािली कररडोर) लोकमार्ि आयोजनाअन्िर्िि खलुाल-ुतसतमकोट १९६ र्कलोतमटर र 
र्हपसा-तसतमकोट ८८ र्कलोतमटर सडक तनमािण कायि २०६५।६६ देजख शरुु भएको देजखन्छ । 
आयोजना रू.४ अबि १० करोडको लार्िमा २०७०।७१ मा सम्पन्न र्ने लक्ष्य रहेकोमा तनधािररि 
समयमा कायि हनु नसकी संशोतधि लार्ि अनमुान रू.११ अबि र अवतध २०७९।८० कायम भएको 
छ । आयोजनामा यो वषिसम्म रू.२ अबि ४६ करोड खर्ि भई २० प्रतिशि मार भौतिक प्रर्ति भएको 
छ । 
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5.5 उत्तर-दजक्षण (कोशी कररडोर) लोकमार्ि आयोजनाअन्िर्िि िेह्रथमु जजपलाको वसन्िपरुदेजख संखवुासभाको 
उत्तरी सीमाना र्कमाथाङ्कासम्म १६२ र्कलोतमटर सडक तनमािण एवं स्िरोन्नति कायि रू.५ अबि ७९ 
करोडको लार्िमा २०६५।६६ देजख शरुु भएकोमा संशोतधि लार्ि रू.१६ अबि २० करोड र सम्पन्न 
हनेु अवतध २०८०।८१ कायम भएको छ । यो वषिसम्म आयोजनाले रू.३ अबि ४ करोड  खर्ि र्री 
१९ प्रतिशिमार भौतिक प्रर्ति र्रेको छ । 

5.6 उत्तर-दजक्षण (काली र्ण्डकी कोररडोर) लोकमार्ि आयोजनाअन्िर्िि नवलपरासीको र्ैँडाकोटदेजख 
र्पुमीको ररडी, बाग्लङु्गको मालढंुर्ा, बेनी, जोमसोम हुाँदै उत्तरी तसमाना कोरला नाकासम्म ४३१ 
र्कलोतमटर सडक तनमािण एवं स्िरोन्नति र्ने कायि रू.२८ अबि ८० करोडको लार्िमा २०६६।६७ 
देजख शरुु भई २०८०।८१ मा सम्पन्न हनेु लक्ष्य रहेकोमा यो वषिसम्म रू.६ अबि ३६ करोड खर्ि 
भई २२ प्रतिशिमार भौतिक प्रर्ति भएको छ । 

5.7 मेर्ी महाकाली १ हजार ३ र्कलोतमटर र्वद्यिुीय रेपवे ट्रयाक स्टाण्डडि रे्जमा तनमािण र्नि रू.९ खबि 
५५ अबि २२ करोडको लार्ि अनमुान ियार र्री २०६६।६७ देजख कायि शरुु भएको रेल, मेट्रो िथा 
मोनोरेल आयोजनाले यो वषिसम्म रू.१९ अबि ६८ करोड खर्ि भई २ प्रतिशिमा प्रर्ति भएको छ ।  

5.8 सााँघटुार ओखलढंुर्ा कुइतभर सडक तनमािण र्नि रू.25 करोड, सासेक राजमार्ि सधुार आयोजना (पर्हलो 
र्रण) मा रू.5 अबि 36 करोड 5 लाख, दोस्रो पलु सधुार िथा सम्भार आयोजनामा रू.2 अबि 20 
करोड र मनाङ-मसु्िाङ्ग-डोपपा-जमु्ला सडक आयोजनामा रू.20 करोड 80 लाख र्वतनयोजन भएकोमा 
क्रमश: रू.१ लाख 33 हजार, रू.40 लाख 32 हजार, रू.1 करोड ३५ लाख 49 हजार र रू.7 
करोड 28 लाख 12 हजारमार खर्ि भएकोले भौतिक प्रर्ति न्यून देजखएको छ । 

5.9 पर्हलो प्राथतमकिा प्राप्त 42 आयोजनामध्ये 17 आयोजनामा 50 प्रतिशिभन्दा कम, 19 आयोजनामा 
50 देजख 75 प्रतिशि र 6 आयोजनामा 75 प्रतिशिभन्दा बढी प्रर्ति देखाएको छ ।  

5.10 सडक र्वभार् र अन्िर्िि तनकायबाट भएको िीन आतथिक वषिको सडक तनमािणको लक्ष्य िथा प्रर्ति 
जस्थति तनम्नानसुार रहेको छ: 

सडकको प्रकार 
 

इकाई 

 

2074।75 2075।76 2076।77 

लक्ष्य प्रर्ति लक्ष्य प्रर्ति लक्ष्य प्रर्ति 

कालो परे सडक र्कलोतमटर 1027 904 1226 988 1200 729 

ग्राभेल सडक र्कलोतमटर 1257 1313 1416 1363 1200 757 

माटे सडक र्कलोतमटर 1020 971 652 440 500 365 

सडक पलु र्ोटा 100 82 300 243 300 210 

मन्रालय िथा र्वभार्का अनसुार लक्ष्यअनसुार प्रर्ति हनु नसजनमुा जग्र्ा अतधग्रहण एवं 
रेखाङ्कनमा र्ववाद, अन्िरतनकाय समन्वयको अभाव, जनशजिको अभाव आठद कारण रहेको उपलेख छ । 
िी समस्या समाधान र्री सडक िथा पलु तनमािण कायिमा लक्ष्यअनसुार प्रर्ति हातसल र्नुिपदिछ ।  

5.11 बजेट विव्य २०७6।७7 मा उजपलजखि कायिक्रममध्ये डोपपा जजपला सदरमकुाम पगु्ने बाटो तनमािण 
र्ने लक्ष्य रहेकोमा लक्ष्यअनसुार प्रर्ति नभएको, रेल यािायाििर्ि  पूवि-पजिम र्वद्यिुीय रेल मार्िको 
इटहरी, तनजर्ढ, बटुवल र कोहलपरु जोड्ने रेलवे लाइनको तनमािण कायि अर्ातड बढाइने उपलेख 
भएकोमा तनमािण कायि शरुु भएको छैन । साथै नारायणी र कोशी नदीमा जल यािायाि पूवािधार ियार 
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र्नि बजेट र्वतनयोजन भएकोमा कुनै कायि भएको छैन । बजेट विव्यमार्ि ि ्व्यवस्था भएको बजेट 
कायािन्वयनमा पयाउनपुदिछ ।       

6. ठदर्ो र्वकास लक्ष्य - मन्रालयबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा ठदर्ो र्वकास लक्ष्यअन्िर्िि सडकको घनत्व प्रति 
वर्ि र्कलोतमटर १.३ िोकेकोमा 0.66 रहेको, घरबाट ३० तमनेटको पैदलयारामा पक्की सडकको पहुाँर् 
भएको जनसंख्या १०० प्रतिशि परु् याउने लक्ष्य िोकेकोमा ८६ प्रतिशि परेु्को उपलेख छ । मन्रालयले 
उजपलजखि िथ्याङ्क परु्ि हनेु आधार खलुाएको छैन ।  

7. काननुको पालना - संघीय संसदबाट पाररि ऐन िथा सोबमोजजम बनेका तनयमावलीको पालना  
हनुपुदिछ । काननुको पालनासम्बन्धमा देजखएका केही व्यहोरा तनम्नानसुार छन:्  

7.1 साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ११३ मा तनमािण व्यवसायीलाई खररद सम्झौिाबमोजजम 
ठदएको पेस्की रकम जम्मा भएको बैङ्क खािा र खर्िको प्रयोजन खपुने मातसक र्ववरण तनमािण व्यवसायीले 
साविजतनक तनकायलाई तनयतमि रूपमा उपलब्ध र्राउनपुने व्यवस्था छ । तनमािण व्यवसायीहरूले पेस्की 
रकमबाट र्रेको खर्िको मातसक र्ववरण पेस्की ठदने कायािलयमा बझुाउने र कायािलयलेसमेि पेस्की 
रकम तनमािण कायिमा खर्ि र्रे नर्रेको सम्बन्धमा अनरु्मन र्रेको देजखएन ।   

7.2 साविजतनक सडक ऐन, २०३१ िथा नेपाल सडक स्यान्डडि, २०७० बमोजजम सडकको स्िरअनसुार 
सडकको र्ौडाइ २० देजख ५० तमटरसम्म र सडक बोडि तनदेजशका, २०६१ बमोजजम सडक र्ौडाइ 
सहायक मार्िको १५/१५ तमटर, जजपला सडकको १०/१० तमटर र ग्रामीण िथा कृर्ष सडकको 
७.५/७.५ तमटर सडक सीमा कायम र्री सडक तनमािण शरुु र्नुिपने व्यहोरा र्ि वषिको प्रतिवेदनमा  
उपलेख र्ररएको भए िापतन सधुार भएको छैन । 

कायि सम्पादन र्दाि अवलम्बन र्नुिपने काननुको पालना र्री कायिसम्पादन प्रभावकारी बनाउन ु
पदिछ । 

8. नीति िजुिमा र कायािन्वयन - नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ अनसुार मन्रालयले 
भौतिक पूवािधार र्वकाससाँर् सम्बजन्धि र्वतभन्न नीति िजुिमा, कायािन्वयन र मूपयाङ्कन र्नुिपने उपलेख छ । 
यस सम्बन्धमा देजखएका प्रमखु व्यहोरा देहायअनसुार छन:् 

8.1 मन्रालयले वािावरणमैरी सवारी िथा यािायाि सेवाको उच्र्िम उपयोर् र्री आतथिक िथा वािावरणीय 
क्षेरको र्वकास र्नि वािावरणमैरी सवारी िथा यािायाि नीति, २०७१ कायािन्वयनमा पयाए िापतन 
सोसम्बन्धी कायिको अद्यावतधक प्रर्ति र्ववरण ियार नर्रेकोले कायािन्वयन जस्थति मूपयाङ्कन र्नि सर्कएन ।  

8.2 सडक, रेल िथा यािायािको र्वकास र्नि पााँर् वषे रणनीतिक योजना (२०७३-२०७८) मा सडक 
पूवािधार क्षरेका लातर् रू.६ खबि २० अबि, रेल पूवािधार क्षेरका लातर् रू.१ खबि ८० अबि एवं यािायाि 
व्यवस्थापन क्षेरका लातर् रू.१६ अबिसमेि रू.८ खबि १६ अबि लर्ानी र्नुिपने उपलेख छ । योजना 
अवतध ५ वषिमध्ये 4 वषि सम्ममा  रू.3 खबि 33 अबि 68 करोड (40.89 प्रतिशि) मार खर्ि 
भएको देजखएको छ । 

8.3 रेल सञ्चालन एवं सरुक्षासम्बन्धी नीति, अन्िदेशीय रेलसेवा सञ्चालन नीति, रेल सेवाको भाडा दर र 
महसलु तनधािरणको मापदण्ड ियार र्री कायािन्वयन र्नुिपनेमा रेल र्वभार्ले २० वषे, १० वषे र ५ 
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वषे अवधारणापर ियार र्रे िापतन मन्रालयले रेल सञ्चालन एवं सरुक्षासम्बन्धी नीति एवं मापदण्ड 
ियार र्रेको छैन ।  

मन्रालयले रेल मार्ि, मेट्रो रेल, सडक सरुक्षासम्बन्धी नीति, मापदण्ड, योजना िथा कायिक्रमको 
िजुिमा र्री कायियोजनासर्हि कायािन्वयन र्नुिपदिछ । 

9. कायिक्षरे - नेपाल सरकारको २०७६।२।६ को तनणियानसुार रार्िय लोकमार्ि संघीय सरकारबाट, 
प्रदेश लोकमार्ि प्रदेश सरकारबाट र स्थानीय सडक स्थानीय तनकायबाट तनमािण िथा ममिि हनुपुनेमा 
यो वषि ३३ सडक तडतभजनले स्थानीय िथा प्रदेश सरकारको कायि क्षेर अन्िरर्ि पने ४ तमटर 
र्ौडाइका सडक समेि तनमािण र ममिि र्री रू.3 अबि 49 करोड 2 लाख खर्ि र्रेका छन ्। प्रदेश 
सरकार र स्थानीयिहको कायिक्षेरमा पने सडक संघीय सरकारबाट तनमािण र्ररने र्री नेपाल सरकारको 
तनणिय र्वपरीि बजेट र्वतनयोजन र्रेको उपयिु देजखएन । नेपाल सरकारको तनणिय र्वपरीि बजेट 
र्वतनयोजन र्नेलाई जजम्मेवार बनाउनपुदिछ ।  

10. लार्ि अनमुान - तनमािण कायिको लार्ि अनमुान ियार र्दाि तनमािण स्थलमै प्राप्त हनेु  र्णुस्िरीय तनमािण 
सामग्रीको प्रयोर् र्री तमिव्यर्यिालाई समेि ध्यान ठदनपुदिछ । पषु्पलाल मध्यपहाडी आयोजना 
तनदेशनालयबाट ियार भएको ३ ठेक्काको लार्ि अनमुान र र्वस्ििृ ड्रइङ्ग तडजाइनको परीक्षण र्दाि 
तनमािणस्थलमा नै ढुङ्गा तर्ट्टीलर्ायिका तनमािण सामग्री उपलब्ध हनु सजने देजखएकोले िी सामग्रीको 
उपयोर् र्ने र्री लार्ि अनमुान ियार र्रेको भए रू.9 करोड 30 लाख 13 हजार लार्ि घट्ने 
देजखएको छ । मन्रालयले ड्रइङ्ग तडजाइन ियार र्दाि तनमािणस्थलमा प्राप्त हनेु  ढुङ्गा, तर्ट्टी, बालवुा र 
ग्राभेललर्ायि तनमािण सामग्री प्रयोर् र्नि तमपने र्री लार्ि अनमुान िजुिमा र्नि नम्सिमा समय सापेक्ष 
पनुरावलोकन र्नि आवश्यक देजखन्छ । लार्ि अनमुान तमिव्ययी िररकाले ियार र्नुिपदिछ ।  

11. ठेक्का हस्िान्िरण - सार्वकमा सडक र्वभार् र मािहि कायािलयबाट ठेक्का व्यवस्थापन भएका सडक 
िथा ठेक्का क्रमश: प्रदेश सरकारलाई हस्िान्िरण र्दै जाने नीतिअनरुूप 207२।7३ देजख 207५।7६ 
सम्ममा हस्िान्िरण र्ने तनणिय भएका 1 हजार 181 ठेक्कामध्ये 605 ठेक्का मार हस्िान्िरण भएको 
छ भने बााँकी 576 ठेक्कामध्ये सम्झौिा रकम रू.46 अबि 64 करोड 95 लाखका 469 ठेक्का 
हस्िान्िरण हनु नसकेका कारण िी ठेक्काहरू अलपर भई तनमािण कायि अधरुो रहेको छ । अधरुो 
कायिसम्पन्न र्नि २०७६।७७ को बजेटमा रू.१० अबि ७९ करोड र्वतनयोजन र्रेकोमा रकमान्िरबाट 
रू.४ अबि ६० करोड थप र्रे िापतन उि बजेट खर्ि हनु सकेको देजखएन । िी ठेक्काको म्याद समाप्त 
भएको र तनमािण व्यवसायीलाई ठदएको मोतबलाइजेसन पेस्की रू.22 करोड 4 लाख 69 हजार 
बााँकीमध्ये कतिपय पेस्की जमानि र कायिसम्पादन जमानिको म्यादसमेि समाप्त भएकोले उि पेस्की 
जोजखममा परेको छ । समयमा हस्िान्िरण नभएका कारण हालसम्म रू.26 करोड 14 लाख 86 
हजार खर्ि र्री तनमािण भएका सडक संरर्ना िथा अन्य कायिहरू लामो समय अधरुो रहन र्ई तबग्रने 
िथा भत्कने र खर्िको उपादेयिा समाप्त हनेु अवस्था देजखएको छ। िी ठेक्काहरू सम्बजन्धि प्रदेश 
सरकारलाई हस्िान्िरण र्ने वा सडक र्वभार् स्वयंले तनमािण र्ने सम्बन्धमा तनणिय र्री कायिसम्पन्न 
र्नुिपदिछ ।  

12. मातथपलो तनकायबाट ठेक्का व्यवस्था - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ११८ मा कुनै 
अतधकार प्रयोर् र्नि पाउने र्री अतधकार प्राप्त र्रेका अतधकारीको अतधकारमा िालकु कायािलय वा 
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पदातधकारीले हस्िक्षपे र्नि नपाइने उपलेख छ । सडक र्वभार्ले यो वषि नारायणघाट मङु्गतलन सडक 
आयोजनाको पर्हलो र दोस्रो प्याकेजमा 15 पलु तनमािण र्नि रू.१ अबि 27 करोड 5 लाख 19 
हजारका ठेक्का सम्झौिा र्री कायािन्वयनको लातर् योजना कायािलयमा पठाएको, हलुाकी राजमार्ि 
आयोजना तनदेशनालयले रू.१५ अबि ७ करोड ९६ लाखका ३९ ठेक्का सम्झौिा र्री कायािन्वयनको 
लातर् सडक तडतभजन जर्िवन समेि 7 योजना कायािलयमा पठाएको, पषु्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ि 
आयोजना तनदेशनालयले रू.3 अबि 45 करोड 38 लाखका 21 ठेक्का सम्झौिा र्री कायािन्वयनको 
लातर् 5 योजना कायािलयमा पठाएको र मदन भण्डारी राजमार्ि आयोजना तनदेशनालयले रू.6 अबि 39 
करोड 48 लाख 41 हजरका 14 ठेक्का सम्झौिा र्री कायािन्वयनको लातर् 2 योजना कायािलयमा 
पठाएको छ । र्वभार् िथा तनदेशनालयहरूले मािहि कायािलयको काममा हस्िक्षेप हनेु र्री ठेक्का 
पट्टाको कायि र्नुि उपयिु देजखएन  । 

13. सम्पजत्तको संरक्षण - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दर्ा ५५ मा 
सरकारी सम्पजत्त संरक्षणको प्रबन्ध तमलाउन ुजजम्मेवार व्यजिको कििव्य हनेु उपलेख छ । मन्रालय 
मािहि रहेको सडक तडतभजन, र्वराटनर्रको नाममा रहेको सनुसरी जजपलाको इटहरीजस्थि ४.७५ तबघा 
जग्र्ामा हेभी इजजवपमेन्ट तडतभजन, हलुाकी राजमार्ि योजना कायािलय, रानी र्वराटनर्र धरान सडक 
आयोजना र पलु सेजटर पूविक्षरे नं १ कायािलय रहेको जग्र्ा र धरानजस्थि ४.५ तबर्ाहा कट्टा जग्र्ामा 
धरान बेस जयाम्प रहेकोमा िी दवैु जग्र्ामा सीमामा िारबार नलर्ाएकोले जग्र्ा अतिक्रमण हनेु अवस्था 
देजखएको छ । उि जग्र्ाको संरक्षण र्नुिपदिछ । यसैर्री नेपाल सरकारको २०६९।६।७ को 
तनणियानसुार सार्वकको नेपाल यािायाि संस्थान, ट्रलीबस सेवा सतमतिको नाममा रहेको काठमाडौँ 
मीनभवनजस्थि २८ रोपनी ७ आना जग्र्ाको स्वातमत्व यािायाि व्यवस्था र्वभार्मा आएको छ । 
जग्र्ाको स्वातमत्व प्राप्त भए पतन  र्वभार् पररसरमा रहेका परुाना बस, ट्रान्सर्मिर, केबलुिारलर्ायिका 
जजन्सी सम्पजत्त बेवाररसे अवस्थामा रहेकोले दरुूपयोर् िथा नोजसानी हनेु अवस्था देजखन्छ । िी सामानको 
उजर्ि संरक्षण र व्यवस्थापन र्नुिपदिछ ।  

सडक र्वभार् 

र्वभार्ले दीघिकालीन सडक संरर्नाहरूको तनमािण एवं सधुार कायि मािहि तडतभजन एवं योजना 
कायािलयहरूमार्ि ि ्सञ्चालन र्ने र्रेको छ । सडकहरूको ममिि सम्भारको कायिमा हेभी इजजवपमेन्ट तडतभजन 
र याजन्रक कायािलयहरूमा रहेको उपकरण समेि पररर्ालन र्ने र्रेको छ ।  

14. नम्सिको िजुिमा एवं स्वीकृति - साविजतनक खररद तनयमावली, 2064 को तनयम 10 मा साविजतनक 
तनमािण कायिको नम्सि नेपाल सरकार मजन्रपररषदबाट स्वीकृि र्राई स्वीकृि नम्सिबमोजजम लार्ि अनमुान 
ियार र्नुिपने व्यवस्था छ  । सडक र्वभार्ले तडजाइन र तनमािण सम्झौिा प्रर्क्रयाअनसुार तनमािण र्ने 
र्री पलु तनमािण र्नि खररद सम्झौिा र्रेको छ । उि प्रर्क्रयाअनसुार पलु तनमािण र्ने र्री नेपाल 
सरकार मजन्रपररषदबाट नम्सि स्वीकृि भएको छैन । र्वभार्ले 2072।10।14 मा  महातनदेशकबाट 
स्वीकृि तडजाइन र सम्झौिा प्रर्क्रयाको अन्िररम नम्सि प्रयोर् र्री पलुको लार्ि अनमुान ियार र्ने 
र्रेको छ । नेपाल सरकार मजन्रपररषदबाट नम्सि स्वीकृि र्राई लार्ि अनमुान ियार र्नुिपदिछ ।  

15. योजना कायािन्वयन - र्वभार्बाट प्राप्त र्ववरणअनसुार २०७३।७४ देजख २०७६।७७ सम्म १ हजार 
३५६ पलुको लातर् र्वस्ििृ सवेक्षण िथा तडजाइन भएको मध्ये ३५९ पलु कायािन्वयनमा र्एका र 
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९९७ पलु कायािन्वयन हनु बााँकी रहेको छ । खररद प्रर्क्रया शरुु नभएका ९९७ पलुको ड्रइङ तडजाइन 
ियार र्नि परामशिदािालाई रू.९९ करोड ७० लाख भिुानी भएको छ । परामशिदािामार्ि ि ्र्वस्ििृ 
सभेक्षण िथा ड्रइङ तडजाइन ियार र्ने िर तनमािण कायि नहनुाले परामशि सेवामा भएको खर्िको उपादेयिा 
देजखएन । र्वस्ििृ सभे तडजाइन भएका पलुहरूको तनमािण र्नुिपदिछ । 

16. क्षतिपूतिि भिुानी - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ६९ मा साविजतनक तनकायले 
परामशि सेवा खररद र्निको लातर् परामशिदािाको कायिक्षेर र तनजले सम्पादन र्नुिपने काम स्पि र्नुिपने 
व्यवस्था छ । र्वभार्ले पलुको र्वस्ििृ सभे, तडजाइन र्नि परामशिदािासाँर् र्रेको सम्झौिामा 
परामशिदािालाई साइट उपलब्ध नर्राएमा सम्झौिा रकमको 5 प्रतिशि क्षतिपूतिि ठदने व्यवस्था छ । 
परामशिदािा स्थलर्ि रूपमा सभे र्नि जााँदा अन्य तनकायबाट सभे भइसकेको भनी २४ प्याकेजको 
१२० पलुमध्ये ५० पलुको साइट पररवििन भएको िथा ११८ को सभे कायि रद्द भएकोले 
परामशिदािालाई रू.५९ लाख २८ हजार र सरु्वस्िाको आधारमा खररद सम्झौिा अन्त्य र्री सभे 
नभएका 55 पलुको रू.15 लाख 81 हजारसमेि रू.75 लाख 9 हजार क्षतिपूतिि भिुानी र्रेको छ । 
पयािप्त अध्ययन नर्री सम्झौिा र्ने र क्षतिपूतिि भिुानी र्ने पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनपुदिछ ।  

17. ठेक्का व्यवस्थापन - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम २०(३) मा लार्ि अनमुान ियार 
र्ने, ठेक्का पट्टा स्वीकृि र्ने कायि प्रथम र्ौमातसकमा समाप्त र्नुिपने व्यवस्था छ । र्वभार् मािहिका 
52 कायािलयले यो वषि प्रथम र्ौमातसकमा 393 (18.99 प्रतिशि), दोस्रो र्ौमातसकमा 767 
(37.05 प्रतिशि), िेस्रो र्ौमातसकमा 910 (43.96 प्रतिशि) र २०७7 आषाढमा 369 (17.82 
प्रतिशि) समेि रू.48 अबि 14 करोड 21 लाख 69 हजारको २ हजार ७० खररद सम्झौिा र्रेका 
छन ्। प्रथम र्ौमातसकपतछ सम्झौिा र्रेकोले यो वषि रू.5 अबि 20 करोड 21 लाख 91 हजारको 
556 ठेक्काको काम मार सम्पन्न भई अन्य ठेक्काको आर्ामी वषिको लातर् जजम्मेवारी सरेको छ । 
समयमै ठेक्का बन्दोबस्ि र्नुिपदिछ । 

18. अधरुो तनमािण कायि - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १११ मा सम्झौिा कायािन्वयन 
सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । प्राप्त र्ववरणअनसुार मन्रालय मािहि यो वषि कायािन्वयनमा रहेका रू.4 
खबि 9 अबि 16 करोडका ठेक्का सम्झौिामध्ये रू.7 अबि 10  करोड 72 लाखको 210 ठेक्काको 
म्याद समाप्त भए िापतन सम्पन्न भएका छैनन ्। यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्नानसुार छन:् 

18.1 पषु्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ि योजना कायािलय, पााँर्थरले 2072 मा सडक तनमािण र्नि 3 तनमािण 
व्यवसायीसाँर् रू.57 करोड 59 लाख 35 हजारको खररद सम्झौिा र्रेको र सम्झौिा अवतध 2075 
सम्म रहेकोमा 2076।77 सम्म रू.29 करोड 30 लाख 32 हजार भिुानी भएको छ । शरुु 
सम्झौिाको 87 प्रतिशिसम्म म्याद थप हुाँदा समेि 30 देजख 64 प्रतिशिसम्म कायि प्रर्ति भएको छ । 
उि ठेक्का कायिका तनमािण व्यवसायीलाई प्रदान र्रेको मोतबलाइजेसन पेस्की रू.6 करोड 20 लाख 
11 हजार बााँकी रहेको छ । खररद सम्झौिाबमोजजम कारबाही र्री तनमािण कायिसम्पन्न र्नुिपदिछ ।  

18.2 सडक तडतभजन, काठमाडौँबाट खररद सम्झौिा भएका रू.65 करोड 84 लाख 5 हजारका 10 ठेक्कामा 
रू.30 करोड 35लाख 93 हजार भिुानी भएको छ । र्ाबर्हल बाइपास सडक, सकेुधारा नयााँ 
कोलोनी सडक, देवीनर्रजस्थि धोबीखेला पलुलर्ायि १० स्थानमा बााँकी कायि र्नि तनमािणस्थल उपलब्ध 
नभएकोले ठेक्का अधरुो अवस्थामा रहेका छन ्। साथै तडतभजनले र्ि र्वर्िमा खररद सम्झौिा र्रेका 
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ठेक्कामध्ये यो वषिसम्म रू.2 अबि 37 करोड 72 लाख 60 हजारका ५६ ठेक्काको म्याद समाप्त भइसके 
िापतन तनमािण कायि अधरुो रहेको छ । साविजतनक खररद ऐन, तनयम िथा सम्झौिाबमोजजम कारबाही 
र्री ठेक्का र्रर्ारक र्नुिपदिछ । 

18.3 एघारर्कलो-छेपेटार-भालसु्वााँरा-बारपाक सडक योजना, र्ोरखाले तरशूली नदीमा पलु तनमािण र्नि 
२०७१।३।२९ मा एक तनमािण व्यवसायीसाँर् २०७७।९।१४ (थप म्याद समेि) तभर सम्पन्न र्नि 
रू.१७ करोड ४६ लाख ३३ हजारको  खररद सम्झौिा र्री रू.१ करोड ४९ लाख ४५ हजार पेस्की 
ठदएको छ । पेस्की तलएपतछ तनमािण व्यवसायीले तनमािण कायि शरुु नर्री तनजष्क्रय रहेको कारण 
सम्झौिाको म्याद २०७७।९।१४ सम्म थप भएको छ । तनमािण व्यवसायीलाई यस वषिसम्म रू.१ 
करोड ७९ लाख ४१ हजार भिुानी भएको र भौतिक प्रर्ति ६ प्रतिशि रहेको छ । सम्झौिाअनसुार 
काम नर्ने तनमािण व्यवसायीबाट ब्याजसर्हि पेस्की असलु र्री पूवितनधािररि क्षतिपूतििसमेि तलई तनमािण 
कायिसम्पन्न र्राउनपुदिछ । 

18.4 सडक तडतभजन, धनषुाबाट प्राप्त र्ववरणअनसुार र्ि र्वर्िमा खररद सम्झौिा भएका रू.२० करोड २५ 
लाख ३६ हजारका ११ ठेक्कामा हालसम्म रू.११ करोड १३ लाख ५४ हजार भिुानी भएको छ । यी 
ठेक्काको म्याद समाप्त भइसके िापतन तनमािण कायि अधरुो रहेको छ । साविजतनक खररद ऐन तनयम िथा 
सम्झौिाबमोजजम कारबाही र्री ठेक्का र्रर्ारक र्नुिपदिछ । 

18.5 पलु योजना सेजटर नं.३ नेपालर्न्ज, बााँकेले रुकुमको स्यालापाखाजस्थि सानी भेरी नदीमा पलु तनमािण 
र्नि रू.९ करोड ५३ लाख ९३ हजारको २०७४।३।९ मा खररद सम्झौिा भएकोमा उि कायि २४ 
मर्हनामा सम्पन्न र्ने उपलेख छ । सडक िथा पलुको एलाइनमेन्ट यर्कन नभएको, एप्रोर् सडक 
नपरेु्को, स्थानीय समदुायमा र्ववादसमेि रहेकोले २०७७ रै्र सम्म तनमािण शरुु र्रेको छैन । 
तनमािणस्थलको व्यवस्था नभई ठेक्का व्यवस्थापन र्नेलाई जजम्मेवार बनाउनपुदिछ  

18.6 सडक तडतभजन नेपालर्ञ्जले खररद सम्झौिा र्रेका ९ ठेक्कामा रू.२ करोड ८४ लाख ५६ हजार भिुानी 
भइसकेकोमा तनमािण कायि अधरुो रहेको छ । सम्झौिाबमोजजम कायिसम्पन्न नर्ने तनमािण व्यवसायीलाई 
साविजतनक खररद ऐन िथा सम्झौिाबमोजजम कारबाही र्री ठेक्का र्रर्ारक र्नुिपदिछ । 

18.7 सडक तडतभजन, दोलखाले २०६६।६७ देजख २०७०।७१ सम्म खररद सम्झौिा र्री कायािन्वयनमा 
रहेका मध्ये रू.१८ करोड ४ लाख २९ हजार लार्िका १४ खररद सम्झौिाको म्याद समाप्त भएको 
छ । िी ठेक्का सम्पन्न नभई अलपर परेका छन ्। यस्िा ठेक्काहरू साविजतनक खररद ऐन, तनयम िथा 
सम्झौिाबमोजजम कारबाही र्री र्रर्ारक र्नुिपदिछ । 

18.8 पषु्पलाल (मध्यपहाडी) योजना कायािलय, पवििअन्िर्िि दरम खोलामा पलु तनमािण र्नि एक तनमािण 
व्यवसायीसाँर् 2071।8।7 मा सम्पन्न र्ने र्री 2068।3।20 मा रू.5 करोड 42 लाख 51 
हजारको सम्झौिा भएकोमा सम्झौिाको म्याद समाप्त भएको र हालसम्म कायिसम्पन्नसमेि नभएकोले 
सम्झौिाबमोजजम कारबाही र्री तनमािण कायिसम्पन्न र्नुिपदिछ । 

18.9 सडक तडतभजन, मकवानपरुबाट 5 तनमािण व्यवसायीसाँर् भीमरे्दी कोर्टे तसस्नेरी सडक, हेटौँडा बाइपास 
सडक, तनजर्ढ शहरी सडक, र्न्ज भवानीपरु पदम रोड सडक र बरहीर्ोक ककडी सडक तनमािणका 
लातर् रू.8 करोड 20 लाख 54 हजारको सम्झौिा भएकोमा म्याद समाप्त भएको लामो अवतधसम्म 
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पतन तनमािण कायिसम्पन्न नर्री तनजष्क्रय बसेकोमा साविजतनक खररद ऐन िथा सम्झौिाबमोजजम कारबाही 
र्रेको पाइएन। तनमािणकायि अधरुो छाडी सम्पकि र्वहीन रहेका तनमािण व्यवसायीलाई सम्झौिाबमोजजम 
कारबाही र्री तनमािण कायिसम्पन्न र्नुिपदिछ । 

18.10 हलुाकी राजमार्ि योजना कायािलय, पसािअन्िर्िि रं्र्ोल पलु तनमािण र्नि 2067।3।27 मा एक 
तनमािण व्यवसायीसाँर् रू.1 करोड 60 लाख 33 हजारमा सम्झौिा भएकोमा पटक पटक र्री 
2077।10।26 सम्म म्याद थप भएको छ । हालसम्म तनमािण व्यवसायीले काम शरुु र्रेको छैन । 
दश वषिसम्म पतन काम नर्ने तनमािण व्यवसायीलाई सम्झौिाअनसुार कारबाही र्नुिपदिछ । 

18.11 पलु योजना मध्य सेजटर नम्बर २, लतलिपरुअन्िर्िि ३३ ठेक्काको काम सञ्चालनमा रहेको मध्ये १५ 
ठेक्काको प्रर्ति 76 प्रतिशिभन्दा कम रहेको छ । िी १५ ठेक्कामा यो वषि रू.१ अबि ७८ करोड ८७ 
लाख भिुानी भएको छ । िी ठेक्कामध्ये २ ठेक्काको कायि र्वभार्बाट समयमा तनणिय नभएको कारणले, 

३ ठेक्काको कायि तनमािण व्यवसायीको कारणले, ३ ठेक्काको कायि घर टहरा र जग्र्ा र्ववादको कारणले, 
२ ठेक्काको कायि स्थानीय िह र संस्थार्ि तनकायको कारणले र १ ठेक्काको कायि प्राकृतिक र्वपद्को 
कारणले सम्पन्न हनु नसकेको देजखयो । तनमािणस्थलको व्यवस्था नर्री ठेक्का लर्ाएको, िालकु तनकायबाट 
समयमा तनणिय नभएको र अन्य तनकायसाँर् समन्वय हनु नसकेको कारणले कायिसम्पन्न नहुाँदा योजनाको 
लार्िमा वरृ्द्ध हनेु र सेवाग्राहीहरूले सेवा प्राप्त र्निबाट वजञ्चि हनेु जस्थति रहेकोले योजनाको प्रर्ति 
सम्बन्धमा समीक्षा र्री सम्बजन्धिलाई जजम्मेवार बनाउनपुदिछ । 

18.12 सडक तडतभजन, झापाअन्िर्िि र्ौररया खोलामा आर.सी.सी. पलु र दामनुा खोलामा स्पयाब कपभटि 
तनमािण र्नि तनमािण व्यवसायीसाँर् क्रमश: रू.1 करोड 68 लाख 28 हजार र रू.51 लाख 54 
हजारमा क्रमशः 2068।1।2 र 2067।11।27 सम्म सम्पन्न र्ने म्याद रहेको देजखन्छ । म्याद 
समातप्त पिाि म्याद थप भएको छैन । तनमािण कायि 12 वषिसम्म अधरुो राख्न ेतनमािण व्यवसायीलाई 
सम्झौिाबमोजजम कारबाही र्नुिपदिछ ।  

18.13 पलु योजना पूवि सेजटर नं.१ सनुसरीले र्ाईघाट-ठदिेल सडक खण्डमा पने सनुकोशी नदीमा पलु तनमािण 
र्नि एक तनमािण व्यवसायीसाँर् रू.19 करोड 60 लाख 10 हजारमा 48 मर्हनातभर सम्पन्न र्नेर्री 
2069।12।23 मा सम्झौिा भएको छ । उि सम्झौिाको म्याद 2077।9।13 सम्म थप 
भएको छ । थप भएको म्यादसम्ममा 37 प्रतिशिमार भौतिक प्रर्ति भएको छ । तनमािण व्यवसायीले 
समयमा काम सम्पन्न नर्रेकोले नदी वारपार र्नि प्रत्येक वषि कातििक/मंतसरमा बेलीबजृ जडान र्री 
जेष्ठ मर्हनामा खोलेर राख्न अतिररि खर्ि हनेु र्रेको छ । समयमा काम नर्ने तनमािण व्यवसायीलाई 
साविजतनक खररद ऐन, तनयम िथा सम्झौिाबमोजजम कारबाही र्नुिपदिछ ।   

19. दार्यत्व तसजिना - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ६(१) मा बजेट व्यवस्था नभई 
खररद कायि शरुु र्नि नहनेु व्यवस्था छ । सालबसाली रूपमा सम्पन्न र्नुिपने ठेक्काहरू सम्बजन्धि आतथिक 
वषिमा सम्पन्न र्ने र्री खररद सम्झौिा र्नुिपदिछ । सडक तडतभजन, काठमाडौँले सालबसाली रूपमा 
सम्पन्न र्नुिपने तनमािण कायिको लातर् समेि वषािन्िमा खररद सम्झौिा र्रेको र आर्ामी आतथिक वषिमा िी 
ठेक्काको भिुानी हनेु र्री म्याद थप र्रेको छ । यसरी बहवुषीय स्वीकृति नतलई आर्ामी वषिको लातर् 
रू.1 अबि 44 करोड 23 लाख 54 हजार दार्यत्व तसजिना हनेु र्री खररद सम्झौिा र्रेको छ। 
आतथिक वषि २०७७।७८ मा िी ठेक्काको लातर् रू.18 करोड 60 लाखमार र्वतनयोजन र्रेको पाइयो। 
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साथै मूलघाट-दोभान-ओलाङ्गर्ङु्गर्ोला सडक योजना, िाप्लेजङुले यो वषि २० ठेक्का सम्झौिा र्रेकोमा 
१३ ठेक्काको भिुानी हनु सकेको देजखएन । र्ाल ुवषिमा ठेक्काको कायिसम्पन्न नभएका कारण रू.१२ 
करोड ५ लाख ८६ हजार आर्ामी वषिको लातर् दार्यत्व तसजिना भएको छ । यसैर्री सडक तडतभजन, 
भिपरुअन्िर्िि र्ि वषि र यो वषिको समेि 86 ठेक्काको रू.14 करोड 78 लाख 39 हजार भिुानी 
र्नि बााँकी  रहेको देजखन्छ । ठेक्का सम्झौिा र्दाि स्रोि सतुनजिििा र्रेर मार ठेक्का सम्झौिा र्नुिपदिछ। 
सालबसाली ठेक्का र्ाल ुवषिमा नै सम्पन्न हनेु व्यवस्था र्नुिपदिछ । 

20. कजन्टन्जेन्सी खर्ि - नेपाल सरकारले जारी र्रेको आतथिक संकेि िथा खर्ि वर्ीकरणमा खर्िको 
प्रकृतिअनसुार खर्िसम्बन्धी संकेिहरू िोर्कएका छन ्। सडक र्वभार् र अन्िर्ििका 69 कायािलयले 
उि संकेिसाँर् मेल नखाने र्री साविजतनक तनमािण खर्ि शीषिकबाट ज्यालामा रू.20 करोड 13 लाख, 
सवारी इन्धनमा रू.7 करोड 74 लाख, सूर्ना प्रकाशनमा रू.10 करोड 88 लाख, दैतनक िथा भ्रमण 
भत्तामा रू.5 करोड 9 लाख, ममििमा रू.12 करोड 66 लाख, कायािलय सामानमा रू.3 करोड 84 
लाख र अन्य कायिमा रू.12 करोड 26 लाख िथा 54 कायािलयले सवारीसाधन र उपकरण खररद 
र्नि र्वभार्मा पठाएको रू.28 करोड 99 लाख समेि रू.1 अबि 1 करोड 59 लाख खर्ि र्रेका 
छन।् यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्नानसुार छन:् 

20.1 मन्रालयले साविजतनक खररदमा कजन्टन्जेन्सी रकम खर्िलाई व्यवजस्थि र्ने तनदेजशका, २०७४ जारी 
र्रेको छ । उि तनदेजशकामा कजन्टन्जेन्सी खर्ि र्दाि सम्बजन्धि ठेक्काको नापी र्किाबमा खर्ि प्रर्वि 
र्नुिपने र कजन्टन्जेन्सीको ठेक्कार्ि खर्ि अतभलेख राख्न े व्यवस्था र्रे िापतन र्वभार् र मािहिका 
कायािलयले सोअनरुूप  अतभलेख नराखेको सम्बन्धमा र्ि र्वर्ि वषिदेजख औपंयाउाँदा समेि सधुार भएको 
छैन  ।   

20.2 र्वभार्ले मािहि कायािलयलाई खर्ि र्ने अजख्ियारी ठदएकोमध्ये यो वषि ५४ कायािलयले साविजतनक 
तनमािण शीषिकमा खर्ि जनाई रू.28 करोड 99 लाख र्वभार्मा पठाएको र र्वभार्ले उि रकम कायि 
सञ्चालन कोषमा राखी रू.2 करोड 50 लाख 69 हजारको मेतसनरी औजार खररद र्रेको छ । बााँकी 
रकमबाट 2077।78 मा रू.२० करोड ९७ लाख २७ हजार खर्ि र्री रू.5 करोड 51 लाख 4 
हजार 2077।12।13 मा सजञ्चि कोष दाजखला र्रेको छ ।आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, 20६४ 
को तनयम 3३ मा र्िज नहनेु भनी िोर्कएको शीषिकको रकम बाहेक अन्य रकम आतथिक वषि समाप्त 
हनु कम्िीमा 7 ठदन अर्ावै भिुानी तनकासा बन्द र्नुिपने व्यवस्था छ । र्वभार्ले र्वतनयोजन आतथिक 
कायिर्वतध तनयमावलीबमोजजम र्िज हनुपुने शीषिकको रकम आतथिक वषिको अन्िमा र्िज नर्री पतछपलो 
वषि खर्ि र्रेको उपयिु देजखएन। 

20.3 मूलघाट-दोभान-ओलाङ्गर्ङु्गर्ोला सडक योजना, िाप्लेजङुले यो वषि रु ३३ करोड ३९ लाख ४७ हजार 
खर्ि र्रेको र सोको 4 प्रतिशिले हनेु रू.१ करोड 33 लाख 5८ हजारसम्म कजन्टन्जेन्सी खर्ि र्नि 
तमपनेमा रू.२ करोड ५४ लाख ९८ हजार खर्ि र्रेको र सडक तडतभजन, लतलिपरुले रू.39 करोड 
3 लाख 95 हजार खर्ि र्दाि कजन्टन्जेन्सी रू.१ करोड ५६ लाख १६ हजारसम्म खर्ि र्नि पाउनेमा 
रू.2 करोड ३७ लाख ९ हजार खर्ि र्रेकोले तनदेजशकाले िोकेभन्दा क्रमश: रू.१ करोड 21 लाख 
40 हजार र रू.80 लाख 93 हजार बढी खर्ि र्रेको तनयमसम्मि देजखएन । 
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21. पूवितनधािररि क्षतिपूतिि -  साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२१ मा तनमािण व्यवसायीको 
र्ढलाइको कारणले िोर्कएको अवतधमा कायिसम्पन्न हनु नसकेमा साविजतनक तनकायलाई पूवितनधािररि 
क्षतिपूतिि ठदनपुने व्यवस्था छ । यो वषि ७ कायािलयले पूवितनधािररि क्षतिपूतिि तलने तनणिय र्रेकोमा 
रू.1५ करोड ३८ लाख ४९ हजार पूवितनधािररि क्षतिपूतिि असलु र्रेका छैनन ्। 

21.1 लामोसााँघ-ुिामाकोशी-जजरी सडक योजना, तसन्धपुापर्ोकले मडेु-र्ररकोट सडक स्िरोन्नति कायि 
२०७४।११।२१ मा सम्पन्न र्ने र्री तनमािण व्यवसायीसाँर् रू.७९ करोड ८९ लाख ६७ हजारको 
सम्झौिा र्रेकोमा समयमा काम सम्पन्न नभएकोले 200 ठदनको पूवि तनधािररि क्षतिपूतिि तलने र्री िेस्रो 
पटक म्याद थप भएकोमा पूवि तनधािररि क्षतिपूतिि रू.7 करोड 97 लाख 58 हजार तलनपुनेमध्ये र्ि 
वषिको प्रतिवेदनमा समावेश भएको रू.5 करोड 45 लाख 36 हजार घटाई नपरु् रू.2 करोड 52 
लाख 22 हजार असलु र्नुिपदिछ ।  

21.2 पलु योजना पूवि क्षेर सेजटर नं 1, सनुसरीले लोठदया नदीमा पलु तनमािण र्नि तनमािण व्यवसायीसाँर् 
र्रेको सम्झौिामा 18 मर्हनातभर 60 प्रतिशि भौतिक प्रर्ति हातसल नर्रेमा सम्झौिा रकमको 60 
प्रतिशिले हनेु रकमको शून्य दशमलव शून्य पााँर् प्रतिशि प्रतिठदनको दरले पूवि तनधािररि क्षतिपूतिि असलु 
र्नुिपने व्यवस्था छ ।सम्झौिाको म्याद 2076।10।30 सम्म थप भएकोमा 60 प्रतिशि भौतिक 
प्रर्ति नपरेु्कोले सम्झौिा रकमको 60 प्रतिशिले हनेु रू.12 करोड 81 लाख 12 हजारको 
2077।3।28 सम्म 150 ठदनको क्षतिपूतिि रू.96 लाख 8 हजार असलु र्नुिपनेमा रू.50 लाख 
54 हजार मार कट्टी र्री धरौटीमा राखेको छ । नपरु् रू.45 लाख 54 हजारसमेि असलु हनुपुदिछ। 

21.3 कालीर्ण्डकी कोररडोर सडक योजना, पापपाले तममी-र्लेबास-अमािदी खण्डमा सडक र्वस्िार िथा 
स्िरोन्नतिका लातर् रू.८ करोड ७३ लाख ३८ हजारको ठेक्का सम्झौिा र्रेकोमा तनमािण व्यवसायीको 
र्ढलाइको कारणबाट िोर्कएको अवतधतभर कायिसम्पन्न नर्रेकोले पूवितनधािररि क्षतिपूतिि तलने र्री 
२०७६।१०।२८ को सजर्व स्िरीय तनणियबाट २०७६।२।५ देजख २०७७।९।१३ सम्म म्याद 
थप र्रेको छ । उि तनणियअनसुार सम्झौिा रकमको १० प्रतिशिले हनेु रू.८७ लाख ३4 हजार 
पूवितनधािररि क्षतिपूतिि असलु हनुपुदिछ । 

सोही योजनाले दैलािङु-दरपोक सडक र्वस्िार िथा स्िरोन्नति र्ने कायिको लातर् तनमािण 
व्यवसायीसाँर् २०७०।९।१२ मा रू.६ करोड ५५ लाखको सम्झौिा र्रेको पाइयो । सम्झौिा अवतध 
२०७२।१२।३ सम्म रहेकोमा महातनदेशकबाट २०७३।१।२८ मा म्याद थप र्दाि 
२०७३।११।३० सम्म कायिसम्पन्न नभए तनयमानसुार पूवितनधािररि क्षतिपूतिि तलने तनणिय भएको छ । 
तनमािण व्यवसायीले थप अवतधतभर पतन काम सम्पन्न नर्रेकोले ठेक्काको म्याद २०७७।८।२८ सम्म 
थप र्ने सजर्वस्िरको २०७६।१०।२८ को तनणियमा क्षतिपूतििसम्बन्धी पूवि तनणिय यथावि रहने 
उपलेख भएकोले २०७३।११।३० पतछको अवतधको पूवितनधािररि क्षतिपूतिि रू.६५ लाख ५० हजार 
असलु हनुपुदिछ । 

21.4 सडक तडतभजन, दाङले र्जेुखोला पलु तनमािण कायिका तनमािण व्यवसायीसाँर् २०७२।१०।१७ मा 
२०७५।१।१६ तभर सम्पन्न र्ने र्री रू.७ करोड 1 लाख 85 हजार सम्झौिा र्रेकोमा सजर्व 
स्िरीय तनणियबाट २०७६।११।१५ सम्म म्याद थप र्रेको छ । तनजले थप भएको म्यादमा 
कायिसम्पन्न र्रेको उपलेख र्री मूपय समायोजनसर्हि रू.८ करोड ६६ लाख ८८ हजार भिुानी र्री 
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ठेक्का र्रर्ारक र्रेको छ । महातनदेशकबाट २०७५।९।२५ मा म्याद थप र्दाि २०७६।१।२९ 
सम्म काम सम्पन्न नभएमा ित्पिाि ्पूवितनधािररि क्षतिपूतिि तलने उपलेख छ । सजर्वस्िरीय तनणियमा 
पूवि तनधािररि क्षतिपूतिि तलने पूवि तनणिय कायमै रहने उपलेख भएकोले २०७६।१।३० देजख पूवितनधािररि 
क्षतिपूतिि तलनपुने देजखन्छ । तनमािण व्यवसायीलाई अजन्िम भिुानी र्दाि पूवि तनधािररि क्षतिपूतिि कट्टा 
र्रेको देजखएन । सम्झौिाबमोजजम सम्झौिा रकमको १० प्रतिशिले हनेु रू.७० लाख १८ हजार 
पूवितनधािररि क्षतिपूतिि असलु हनुपुदिछ । 

21.5 सडक तडतभजन, रूपन्देहीले दानव नदी (कलवुा-खड्वा खण्ड) मा रू.९ करोड ६५ लाख ३२ हजारमा 
३८ मर्हनातभर पलु तनमािण र्नि तनमािण व्यवसायीसाँर् २०७१।३।३१ मा सम्झौिा भई २०७७।१।२६ 
सम्म म्याद थप र्दाि पूवितनधािररि क्षतिपूतिि तलने र्री मन्रालयबाट म्याद थप भएको तथयो । तनमािण 
व्यवसायीलाई यो वषि रतनङ तबल भिुानी र्दाि पूवितनधािररि क्षतिपूतिि कट्टा नर्री भिुानी र्रेकोले 
पूवितनधािररि क्षतिपूतिि रू.९६ लाख ५३ हजार असलु हनुपुदिछ ।  

सोही तडतभजनले दानव नदी (मनुमटररया-नर्तडहवा खण्ड) मा रू.९ करोड ६० लाख ४६ 
हजारमा ३८ मर्हनातभर पलु तनमािण र्ने र्री तनमािण व्यवसायीसाँर् २०७१।३।३१ मा सम्झौिा भएको 
तथयो । सडक र्वभार्बाट दोस्रो पटक २०७६।९।३० सम्म कायिसम्पन्न नर्रेमा २०० ठदनको 
पूवितनधािररि क्षतिपूतिि कट्टा र्ने तनणिय भएकोमा उि अवतधमा काम सम्पन्न नभएकोले िेस्रो पटक 
सजर्वबाट २०७७।९।१९ सम्म पूवितनधािररि क्षतिपूतिि तलने पूवि तनणिय यथावि ्राखी म्याद थप र्रेको 
छ । िर तनमािण व्यवसायीलाई भिुानी र्दाि पूवितनधािररि क्षतिपूतिि कट्टा नर्रेकोले सम्झौिा रकमको 
१० प्रतिशिले हनेु रू.९६ लाख ५ हजार असलु हनुपुदिछ । 

21.6 र्ाईघाट-ठदिेल सडक योजना कायािलय, उदयपरुले २२ र्कलोतमटर सडक र्वस्िार िथा कालोपरे 
कायिका लातर् एक तनमािण व्यवसायीसाँर् २०७३।३।३० मा सम्झौिा तमतिले ४२ मर्हनातभर सम्पन्न  
र्नुिपने र नर्रेमा सम्झौिाको सामान्य शििबमोजजम सम्झौिा रकमको शून्य दशमलव शून्य दईु पााँर् 
प्रतिशि प्रतिठदनका दरले हनेु रकम रोक्का राख्नपुने व्यवस्था रहेको छ ।सम्झौिा तमतिदेजख 
२०७६।९।२९ सम्म ४२ मर्हना पूरा भइसकेको र ित्पिाि ्२०७७।३।२९ र्िे ६ मर्हना (१८० 
ठदन) पूरा भइसजदा पतन कालोपरे र्ने काम भएको छैन । भेररएसन पतछ सम्झौिा रकम रू.५३ 
करोड ८६ लाख १४ हजारको प्रतिठदन रू.१ लाख ३४ हजार ६५४ का दरले १८० ठदनको रू.२ 
करोड ४२ लाख ३८ हजार रोक्का नर्रेकोले सो रकम तनमािण व्यवसायीबाट असलु हनुपुदिछ । 

21.7 पलु योजना मध्य सेजटर नम्बर २ ले तनमािण व्यवसायीसाँर् र्रेको सम्झौिामा तनमािण कायिसम्पन्न र्नि 
माइलस्टोन िोकेको र माइलस्टोनमा िोर्कएको अवतधमा िोर्कएको र्रण सम्मको कायिसम्पन्न र्नुिपने 
व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअनसुार १८ मर्हनाको अवतधमा 60 प्रतिशि भौतिक प्रर्ति र्नुिपनेमा ५ 
तनमािण ठेक्काका तनमािण व्यवसायीले माइलस्टोन पूरा र्रेका छैनन ्। कायािलयले सम्झौिाबमोजजम लाग्ने 
पूवि तनधािररि क्षतिपूतिि रू.५ करोड ८२ लाख ७५ हजार रोक्का नर्री भिुानी र्रेकोले उि रकम 
असलु हनुपुदिछ । 

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 र्निसजने व्यवस्था छ भने तनयमावली, २०६४ को तनयम ११८ मा भेररएसन 
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जारी र्दाि प्रार्वतधक पषु्याइाँ समेि पेस र्नुिपने व्यवस्था छ । सडक र्वभार् र मािहिका कायािलयले 
उजपलजखि ऐन तनयमले िोकेबमोजजम भेररएसन जारी नर्री भिुानी र्ने र भेररएसन जारी र्रेकोमा 
प्रार्वतधक पषु्याइाँ संलग्न नर्री भिुानी र्ने र्रेका छन ्। भेररएसन आदेश सम्बन्धमा देजखएका 
व्यहोरा तनम्नानसुार छन:् 

22.1 सडक क्षेर र्वकास आयोजनाले सिबााँझ-तरपरुासनु्दरी, सिबााँझ-दार् ुिला, खोड्पे-रै्नपरु, सखेुि-जमु्ला, 
तछन्र्-ुजाजरकोट र तसिलपाटी-मतुसकोट सडक तनमािण कायिको सपुररवेक्षण र्नि तनयिु परामशिदािालाई 
सम्झौिामा उपलेख नभएको कमला पथलैया सडक खण्डको स्िरोन्नति कायिको सम्भाव्यिा अध्ययन र्नि 
भेररएसनबाट रू.२ करोड ५७ लाख ५४ हजारको थप काम ठदई रू.2 करोड 91 लाख २ हजार 
भिुानी ठदएको छ । शरुु सम्झौिातभरको कामको क्षेर िथा प्रकृति नै र्रक हनेु र्री भेररएसन र्नि 
तमपने देजखएन । साविजतनक खररद ऐन िथा तनयमावलीबमोजजम पालना र्नुिपने खररद प्रर्क्रया नै 
नअपनाई छुटै्ट सडक खण्ड र कायिको भेररएसन जारी र्रेको तनयमसम्मि देजखएन । 

22.2 तनमािण व्यवसायीसाँर् भएको खररद सम्झौिामा कुनै आइटमको पररमाण २५ प्रतिशिले बढ्न र्एमा 
िथा बढेको पररमाणको रकम शरुु ठेक्का सम्झौिाको २ प्रतिशि नाघेमा दररेट संशोधन र्नि सजने व्यवस्था 
छ । हलुाकी राजमार्ि योजना कायािलय, सनुसरीले र्ारआली केर्ना सडक तनमािण कायिको 
२०७५।३।२७ मा भेररएसन स्वीकृि र्दाि स्टोन म्यासनरी कायि २५ प्रतिशिभन्दा बढी थप र्रेको 
िथा सम्झौिा रकमको २ प्रतिशिभन्दा बढी भएकोमा उि आइटममा दर सम्झौिा र्री नयााँ दर 
कायम र्नुिपनेमा शरुु लार्ि अनमुान दरभन्दा बढी दरमा भेररएसन स्वीकृि र्री नेपाल सरकारलाई रू.६९ 
लाख २१ हजार थप व्ययभार पारेको देजखयो । यसरी शरुु लार्ि अनमुान दरभन्दा बढी दरमा भिुानी 
ठदने र्री भेररएसन स्वीकृि र्ने पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनपुदिछ ।  

22.3 पषु्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ि योजना कायािलय, पााँर्थरले र्िरा कोशी कोररडोरको मूलघाटदेजख 
पााँर्थरसम्म 148 र्कलोतमटर सडक तनमािणका लातर् ७ प्याकेज बनाई रू.६ अबि 27 करोड 11 
लाखको लार्ि अनमुान स्वीकृि र्री रू.६ अबि 15 करोड 80 लाखको खररद सम्झौिा र्रेको छ । 
शरुुको एलाइन्मेन्ट नतमलेको, िमोर जलाशययिु जलर्वद्यिुका कारण सडकको एलाइन्मेन्ट पररवििन 
र्नुि परेको लर्ायिका कारण देखाई सबै ठेक्का प्याकेजमा रू.२ करोड 90 लाखदेजख रू.11 करोड 
16 लाखसम्म र्री लार्ि अनमुानमा रू.56 करोड 7 लाख भेररएसनबाट थप र्री संशोतधि लार्ि 
अनमुान रू.6 अबि ७१ करोड 8७ लाख कायम र्रेको छ । भेररएसनबाट सडकको लम्बाई 154 
र्कलोतमटर  कायम र्रेको छ । सडक रेखाङ्कन यर्कन नर्री ठेक्का सम्झौिा र्रेको कारण भेररएसन र्नुि 
परेको देजखन्छ । 

22.4 तनमािण कायिको तबल अर् जवाजन्टटीमा प्रोतभजनल सम आइटम बजेट प्रयोजनको लातर् व्यवस्था भएको 
हुाँदा प्रोतभजनल सम आइटममा भेररएसन र्री रकम बढाउन तमपदैन । हलुाकी राजमार्ि योजना 
कायािलय, सनुसरीले राजर्वराज कुनौली सडक सप्तरीको तनमािणमा र्वद्यिुको पोल, खानेपानीको पाइप 
साने लर्ायिका सानातिना कायिको लातर् प्रोतभजनल सममा रू.५ लाख व्यवस्था र्रेकोमा भेररएसनबाट 
रू.९५ लाख  कायम र्रेको देजखयो । यसरी प्रोतभजनल सम आइटममा भेररएसन र्री रू.90 लाख 
थप र्री प्रतिस्पधािबेर्र काम र्राउन ुतनयमसम्मि देजखएन । 
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22.5 र्पछी-तरशूली-मैलङु्ग-स्यािुबेसी सडक योजना, नवुाकोटले र्पछी तरशूली मैलङु्ग सडक खण्ड तनमािण 
र्नि तनमािण व्यवसायीसाँर् रू.3 अबि 62 करोड 80 लाखको ठेक्का सम्झौिा र्रेकोमा यो वषि 24 औ ं
रतनङ तबलसम्म रू.1अबि 8 करोड 6८ लाख भिुानी र्रेको छ । परामशिदािाले ठदएको प्रतिवेदनमा 
उपलेख भएको भन्दा बढी पररमाण आवश्यक रहेको, र्वतभन्न रे्नेजमा रेतडएस र ग्रतेडयन्ट सधुार 
र्नुिपरेको, तरशूली नदीको र्कनाराबाट जाने सडक सार्वकको केन्द्र रेखाबाट दायााँबायााँ बराबर र्ौडा 
बनाएर तनमािण र्दाि सडक क्षति हनेु हुाँदा केन्द्र रेखाभन्दा तभत्तािर्ि  सडक सानुिपने लर्ायि कारणले 
माटो कर्टङ र टेवा पखािलको पररमाण बढेकोले 12.21 प्रतिशि वरृ्द्धर्री सम्झौिा अङ्क रू.4 अबि ७ 
करोड १० लाख २७ हजार कायम भएको छ । भेररएसन स्वीकृि र्दाि सडकको तडजाइन र्ने 
परापशिदािालाई कारबाही र्ने तनणिय भए िापतन कारबाही भएको छैन । भेररएसन स्वीकृि र्नि र्वभार्ले 
21 मर्हना लर्ाएकोले तनमािण कायिमा र्ढलाइ भएको छ । र्वभार्बाट समयमै तनणिय हनुपुने िथा 
ररु्टपूणि प्रतिवेदन ठदने परामशिदािालाई कारबाही र्नुिपदिछ ।   

22.6 भौतिक पूवािधार िथा यािायाि मन्रालयले 2073।1।27 मा सडक र्वभार्लाई जलाशययिु 
आयोजनाको क्षेरमा पूवािधार तनमािण र्दाि पूवािधारको ठदर्ो उपयोर् हनु सजने र्री समन्वय र्री आयोजना 
िजुिमा र्नि तनदेशन ठदएको छ । पषु्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ि आयोजना कायािलय, धतुलखेलले 
सनुकोशी-३ जलर्वद्यिु आयोजनाको हाइड्यामको कारण डबुानमा पने र वाटर लेभल 750 तमटरभन्दा 
मातथ पगु्ने भएकोले एलाइन्टमेन्ट मातथ (तलफ्ट) र्नुि परेको व्यहोरा जनाई 8.55 देजख 12.37 
प्रतिशिसम्म वरृ्द्ध हनेु र्री भेररएसन र्रेको पाइयो। ठेक्का प्रर्क्रया शरुु हनु ुअर्ातड नै जलाशययिु 
आयोजनाबाट पने असरको यर्कन नर्रेको िथा मन्रालयले तनदेशन ठदएको १ वषिपतछ उि ठेक्कामा 
जलाशययिु आयोजनाका कारणबाट भेररएसन र्री रू.17 करोड 83 लाख 44 हजार लार्ि वरृ्द्ध 
हनु र्एको छ । मन्रालयले ठदएको तनदेशन कायािन्वयन नर्ने पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनपुदिछ। 

22.7 जनकपरु पररक्रमा व्यापाररक मार्ि र्वस्िार योजना, जनकपरुले सडक तनमािण कायिको एक ठेक्कामा 
तनमािणस्थल सर्ाई र्ने, एर्.डी.पी. पाइप राख्न,े तबरुवा रोप्ने स्थानमा माटो भने काम छुटेको जनाई 
रू.९० लाख ७१ हजारको नयााँ काम थप र्रेको र सडक िथा रेतलङ्ग पेजन्टङ्गका लातर् रू.१० करोड 
९५ हजारको काम थप र्रेको छ । सम्झौिापतछ र्वतभन्न कारण देखाई पटक पटक भेररएसनबाट 
लार्ि बढाउने कायिमा तनयन्रण र्री पूवािनमुान र्नि सर्कने कामसमेि लार्ि अनमुानमा समावेश नर्ने, 
रे्कजााँर् िथा स्वीकृि र्ने पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनपुदिछ । 

22.8 हलुाकी राजमार्ि तनदेशनालय योजना कायािलय, बााँकेले परामशिदािाबाट प्राप्त प्रतिवेदनअनसुार बेलवुार्ोक- 
कणािलीपलु सडक तनमािण र्नि सम्झौिा र्रेकोमा कररब 32 प्रतिशि काम र्रेपतछ कपभटि, पखािल 
तनमािण लर्ायिको काम छुटेको उपलेख र्री रू.1 करोड 17 लाख 77 हजारको भेररएसन स्वीकृि 
र्रेको छ । लार्ि अनमुान ियार एवं स्वीकृि र्ने पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनपुदिछ । 

22.9 सडक तडतभजन, जर्िवनले जर्िवन र िनहुाँ जजपला जोड्ने र्री नारायणी नदीमा पलु तनमािण र्नि तनमािण 
व्यवसायीसाँर् रू.19 करोड 10 लाख 66 हजारको सम्झौिा र्रेको छ । सम्झौिाको म्याद 
2074।7।19 सम्म रहेकोमा पटक पटक र्री 2078।3।12 सम्म थप भएको छ भने भेररएसन 
आदेशबाट सम्झौिा रकम रू.21 करोड 68 लाख 8५ हजार कायम भएको छ । यो वषिसम्म रू.11 
करोड 53 लाख 24 हजार भिुानी भएको छ । पहुाँर् सडक िथा नदी तनयन्रण कायिको तबल अर् 
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जवाजन्टटीमा रू.1 करोड 3 लाख 40 हजार रहेकोमा भेररएसनबाट घटाई रू.41 लाख 7६ हजार 
कायम र्रेको छ । पहुाँर् सडक िथा नदी तनयन्रण कायिको लातर् छुटै्ट लार्ि अनमुान ियार र्री यो 
वषि रू.6 करोड 10 लाख 38 हजारको अको खररद सम्झौिा भएको छ । आधार, कारणबेर्र 
सार्वकको सम्झौिामा घटाएको र सोही कामको लातर् अको खररद सम्झौिा र्दाि सरकारलाई थप 
व्ययभार पारेको सम्बन्धमा सम्बजन्धि पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनपुदिछ । 

जर्िवनिर्ि  तनमािण भएको पलुको २ वटा कंर्क्रट स्पान 2077।12।24 मा भत्केकोले सो 
स्पान ित्काल तनमािण र्नि तनमािण व्यवसायीले प्रतिवद्धिासमेि जनाएको अवस्थामा पनु: िनहुाँिर्ि  तनमािण 
हुाँदै र्रेको ८० तमटर लम्बाईको जस्टल ट्रस नदीमा खस्दा मानवीय क्षतिसमेि भएको छ । यसरी 
तनमािणको क्रममा पलुमा भएको क्षतिको प्रार्वतधक कारण पत्ता लर्ाई कमी कमजोरी र्नेलाई जजम्मेवार 
बनाउनपुदिछ ।  

22.10 मदन भण्डारी राजमार्ि योजना कायािलय, र्पुमीले ५ ठेक्काको ३२ आइटममा रू.७० लाख ४० हजार 
र सडक तडतभजन बटुवलले १ ठेक्काको १० आइटममा रू.३० लाख ३७ हजार भेररएसन आदेशमा 
उजपलजखिभन्दा बढी पररमाणको भिुानी र्रेको छ । भेररएसन स्वीकृि भएको पररमाणभन्दा बढी 
पररमाणमा कायि र्राई भिुानी र्नि तमपने देजखाँदैन । 

22.11 पषु्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ि योजना कायािलय, दैलेखले सडक िथा पलु तनमािण र्दाि एबटुमेन्टको 
जर्को माटोको प्रकृति र्वस्ििृ पररयोजना प्रतिवेदनमा उजपलजखिभन्दा र्रक भएको, ग्राउण्ड एतलभेशन 
िथा हाइट अर् कर्टङ्ग कम भएको, कालोपरेको तडजाइन संशोधन भएको देखाई 4 ठेक्कामा रू.4 
करोड 98 लाख 31 हजार भेररएसनबाट वरृ्द्ध र्रेको छ । पूवािनमुान र्नि सर्कने कामसमेि शरुु 
लार्ि अनमुानमा समावेश नर्नािले पलुको लार्िमा वरृ्द्ध भएको छ । यसप्रकारको लार्ि अनमुान 
िथा भेररएसन र्ने पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनपुदिछ । 

22.12 हलुाकी राजमार्ि योजना कायािलय, सनुसरीले भद्रपरु राजर्ढ सडक तनमािण कायिमा जारी र्रेको दईु 
भेररएसन आदेशमा 19 र्कलोतमटरसम्मको सडकको र्ौडाई ६ तमटर कायम र्रेकोमा बेस कोसिको 
भिुानी र्दाि केही रे्नेजमा ६ तमटरभन्दा बढीको र्ौडाई देखाई नापी र्री उि अइटमको कायि पररमाण 
र्णना र्रेको पाइयो । जसको कारणबाट बढी भिुानी भएको रू.26 लाख 57 हजार र सोको मूपय 
समायोजन रू.4 लाख 78 हजारसमेि रू.31 लाख 35 हजार असलु हनुपुदिछ । 

23. मूपय समायोजन - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ५५(१) मा १२ मर्हनाभन्दा बढी अवतधको 
खररद सम्झौिा कायािन्वयन र्दाि मूपय समायोजन र्नि सजने व्यवस्था छ । यो वषि 17 कायािलयले 
34 तनमािण व्यवसायीलाई तनयमावली र्वपरीि रू.1१ करोड 9० लाख २७ हजार मूपय समायोजन 
भिुानी र्रेका छन ्। यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्नानसुार छन:् 

23.1 साविजतनक खररद अनरु्मन कायािलयको 2076।9।16 को पररपरानसुार बोलपरसम्बन्धी कार्जािमा 
मूपय समायोजनसम्बन्धी र्ववरण नभरी खाली छोडेमा तनजलाई मूपय समायोजन ठदन नतमपने उपलेख 
छ । तनमािण व्यवसायीले मूपय समायोजन र्ववरण खाली राखी बोलपर पेस र्रेकोमा खररद सम्झौिामा 
मूपय समायोजन र्ववरण भरेर समावेश र्नि तमपने देजखएन । उजपलजखि पररपर र्वपरीि हनेु र्री 
पषु्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ि योजना कायािलय, काभ्रलेे २ तनमािण व्यवसायीलाई रू.३ करोड ९५ 
लाख २ हजार, सडक तडतभजन, मकवानपरुले एक तनमािण व्यवसायीलाई रू.७७ लाख १५ हजार र 
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हलुाकी राजमार्ि योजना कायािलय, सनुसरीले एक तनमािण व्यवसायीलाई रू.२७ लाख ९३ हजार मूपय 
समायोजन भिुानी ठदएको देजखयो । उजपलजखि व्यवस्था र्वपरीि सम्झौिा एवं भिुानी र्नेलाई कारबाही 
र्री उि रकम असलु हनुपुदिछ ।  

23.2 तनमािण व्यवसायीसाँर् भएको सम्झौिामा मूपय समायोजन पाउने व्यवस्था नभएकोमा सडक तडतभजन, 
जमु्लाले तिला नदीमा पलु तनमािण र्ने तनमािण व्यवसायीलाई मूपय समायोजन रू.20 लाख 49 हजार 
भिुानी र्रेकोले सम्झौिा र्वपरीि भिुानी भएको  उि रकम असलु हनुपुदिछ । 

23.3 तनमािण व्यवसायीसाँर् भएको खररद सम्झौिाको र्वशेष शििमा पेस्की रकम घटाई कायम हनेु तबल 
रकममा मूपय समायोजन ठदने व्यवस्था भए िापतन पषु्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ि योजना कायािलय, 
पवििले भ ुाँजी खोला पलु तनमािण र र्पछी-तरशूली-मैलङु्ग-स्यािुबेसी-रसवुार्ढी सडक योजना, नवुाकोटले 

पेस्की रकम नघटाई मूपय समायोजन ठदएकोले रू.18 लाख 81 हजार बढी भिुानी भएको छ । 
बढी भिुानी भएको रकम असलु हनुपुदिछ । 

23.4 सडक र्वभार्ले एक तनमािण व्यवसायीलाई यस वषि पााँर्ौं र छैठौं रतनङ तबलको भिुानी ठदाँदा म्याद 
थप पतछको मूपयसूर्ी (इन्डेजस) र्िज र्री भिुानी ठदएको भए िापतन इन्डेजस र्िज अवतध 
२०१७।१८ सेप्टेम्बर/अजटोबरको तनमािण सामग्रीको इन्डेजस र्रक पारी मूपय समायोजन र्णना 
र्रेको कारण बढी भिुानी भएको रू.१७ लाख ५७ हजार असलु हनुपुदिछ । 

23.5 तनमािण व्यवसायीसाँर् भएको सम्झौिामा मूपय समायोजन रकम र्णना र्दाि बोलपर पेस र्ने अजन्िम 
तमतिको ३० ठदन अर्ातडको इन्डेजसलाई आधार मूपय मानी र्णना र्नुिपने उपलेख छ । पषु्पलाल 
(मध्यपहाडी) राजमार्ि योजना कायािलय, पवििले 3 तनमािण कायिको बोलपर पेस र्ने अजन्िम तमति १६ 
जनु २०१७ रहेको आधारमा मे/जून २०१७ को मूपय तलई र्णना र्नुिपनेमा सोभन्दा पर्हलेको 
मूपयसूर्ी तलई र्णना र्रेको कारण रू.38 लाख 58 हजार बढी भिुानी ठदएको छ । यसैर्री 
कालीर्ण्डकी कोररडोर (बेनी-जोमसोम-कोरला-सडक योजना) मसु्िाङले जोमसोम-झैिे सडक खण्ड सधुार 
िथा स्िरोन्नति कायिका तनमािण व्यवसायीलाई यो वषि अजन्िम तबलसम्मको मूपय समायोजन रू.१ करोड 
३३ लाख ३9 हजार भिुानी र्रेकोमा मूपय समायोजन फ्याजटर र्णना र्दाि आधार मूपय र्रक पारी 
मूपय समायोजन र्णना र्रेको कारण रू.16 लाख 16 हजार बढी भिुानी भएको छ । उजपलजखि 
२ खररद सम्झौिामा बढी भिुानी भएको रू.54 लाख 74 हजार असलु हनुपुदिछ । 

23.6 तनमािण व्यवसायीसाँर् भएको सम्झौिाको म्याद थप र्ने तनणियमा शरुु सम्झौिाको अजन्िम तमतिको मूपय 
समायोजन इण्डेजस र्िज र्ने उपलेख छ । तनमािण व्यवसायीसाँर् भएको सम्झौिाको म्याद थप भएकोमा 
म्याद थप हनुभुन्दा अर्ातडको इन्डेजस र्िज नर्री म्याद थपपतछको अवतधको इन्डेजसबाट मूपय 
समायोजन र्णना र्री भिुानी ठदएकोले र्पछी-तरशूली-मैलङु्ग-स्यािुबेसी रसवुार्ढी सडक योजना, 
नवुाकोटले एक तनमािण व्यवसायीलाई रू.33 लाख 14 हजार, पषु्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ि योजना 
कायािलय, काभ्रपेलान्र्ोकले एक तनमािण व्यवसायीलाई रू.24 लाख 85 हजार र सडक तडतभजन, 
अछामले एक तनमािण व्यवसायीलाई रू.1 करोड 49 लाख 9 हजार बढी हनेु र्री मूपय समायोजन  
भिुानी र्रेको छ । त्यस्िै लामो सााँघ ुजजरी सडक आयोजनाले मढेु-र्ररकोट खण्डको सडक तनमािण 
कायिमा तनमािण व्यवसायीसाँर् भएको सम्झौिाको शरुु अवतध 5 मार्ि, २०१8 सम्म रहेकोमा सोभन्दा 
४९ ठदन अर्ातड 15 जनवरी २०१8 को मूपयसूर्ीलाई र्िज र्री सोही आधारमा मूपय समायोजन 
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र्णना र्नुिपनेमा म्याद थपभन्दा पतछको अवतधको मूपयसूर्ीअनसुार मूपय समायोजन र्णना र्री रू.37 
लाख 32 हजार बढी भिुानी र्रेको छ । साथै सोही सडक योजनाले अको एक तनमािण व्यवसायीलाई 
शरुु म्यादको मूपय समायोजन फ्याजटर र्िज नर्री रू.17 लाख 83 हजार बढी भिुानी ठदएको छ।  
बढी भिुानी भएको कुल रू.2 करोड ६३ लाख २३ हजार असलु हनुपुदिछ। 

23.7 तनमािण व्यवसायीसाँर् भएको ठेक्का सम्झौिाको म्याद थप र्ने तनणियमा ठेक्काको शरुु म्याद समाप्त हनुभुन्दा 
३० ठदन अर्ातडको मूपयसूर्ी र्िज र्नुिपने र त्यसपतछ मूपय समायोजन भिुानी र्दाि र्ाल ुअवतधको 
मूपय समायोजन फ्याजटर घटी भए घटी दरले भिुानी ठदनपुने उपलेख छ । पषु्पलाल (मध्यपहाडी) 
राजमार्ि योजना कायािलय, पााँर्थरले एक तनमािण व्यवसायीलाई अजन्िम तबलको मूपय समायोजन भिुानी 
र्दाि म्याद थप पतछको अवतधको मूपय समायोजन फ्याजटर घटी भएकोमा सो अनसुार र्णना नर्री 
इण्डेजस र्िज र्रेको अवतधकै फ्याजटरले मूपय समायोजन र्णना र्री भिुानी र्रेकोले रू.22 लाख 
56 हजार बढी भिुानी भएको छ । सोही आयोजनाले अकाि एक तनमािण व्यवसायीलाई 12 औ ंरतनङ 
तबलसम्मको मूपय समायोजन भिुानी र्दाि जोडजम्मा र्रक पारी रू.10 लाख 2 हजार र अकाि तनमािण 
व्यवसायीलाई मूपय समायोजन फ्याजटर र्रक पारी रू.12 लाख 98 हजार बढी भिुानी भएको छ। 
यसरी बढी भिुानी भएको रू.45 लाख 56 हजार असलु र्नुिपदिछ । 

23.8 पषु् पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ि योजना कायािलय, दैलेखले ६ ठेक्कामा मूपय समायोजन भिुानी ठदएकोमा 
मूपय समायोजन र्णना र्दाि तबल रकममा तनमािण व्यवसायीले कबोल र्रेको छुट नघटाई मूपय 
समायोजन र्णना र्रेको, मूपय अतभवरृ्द्ध करसमेिको तबल रकममा मूपय समायोजन र्हसाव र्रेको, 
रतनङ तबलको रकमभन्दा बढी रकमको आधारमा र्णना र्रेको कारणबाट रू.31 लाख 64 हजार 
बढी भिुानी भएको छ । उि रकम असलु हनुपुदिछ । 

23.9 हलुाकी राजमार्ि योजना कायािलय, सनुसरीले एक तनमािण व्यवसायीलाई 12 औ ंरतनङ तबलसम्म मूपय 
समायोजन भिुानी र्दाि मूपय समायोजन फ्याजटरअनसुारको र्णनामा जोडजम्मा र्रक पारी बढी 
भिुानी ठदएको रू.20 लाख 1६ हजार असलु हनुपुदिछ । 

23.10 तनमािण व्यवसायीले बोलपर कार्जािसाथ पेस र्रेको मूपय समायोजन र्ववरणमा उपलेख र्रेको ज्याला, 
तनमािण सामग्री र उपकरणको भारलाई सम्झौिा र्दाि पररवििन र्नि तमपदैन । पलु योजना पजिम सेजटर 
नं ४, पापपाले सेिी नदीमा पलु तनमािण र्ने कायिका तनमािण व्यवसायीले बोलपर कार्जािसाथ पेस 
र्रेको मूपय समायोजन र्ववरणमा उजपलजखि िथ्याङ्क (भार) र्रक पारी सम्झौिा र्रेकोले रू.72 लाख 
72 हजार मूपय समायोजन बढी भिुानी र्रेको छ । उि रकम असलु हनुपुदिछ ।  

23.11 पलु योजना मध्यक्षेर सेजटर नं २ ले कमला नदीमा पलु तनमािण कायिका तनमािण व्यवसायीलाई ७ औ ँ
रतनङ तबलसम्मको मूपय समायोजन भिुानी र्दाि जोडजम्मा र्रक पारी रू.२५ लाख ६८ हजार बढी 
भिुानी र्रेकोले सो रकम असलु र्नुिपदिछ । 

23.12 पलु योजना मध्यक्षेर सेजटर नं २ अन्िर्िि लाल बकैया नदीमा पलु तनमािण र्नि एक तनमािण व्यवसायीसाँर् 
२०७२।३।३० मा भएको खररद सम्झौिाबमोजजम २०७६।३।२९ मा कायिसम्पन्न र्नुिपनेमा र्वभार्ीय 
प्रमखुबाट मूपय समायोजन र्िज र्री थप आतथिक दार्यत्व नपने र्री २०७७।३।३० सम्म म्याद थप 
भएको छ । मूपयसूर्ी र्िज भएको अवतधपतछको मूपयसूर्ी प्रयोर् र्री मूपय समायोजन भिुानी र्रेकोले 
रू.१६ लाख ३७ हजार बढी भिुानी भएको छ । उि रकम असलु हनुपुदिछ । 
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23.13 सडक तडतभजन, र्न्द्रतनर्ाहपरुले दईु तनमािण व्यवसायीलाई मूपय समायोजन फ्याजटर र्रक पारी मूपय 
समायोजन भिुानी र्रेकोले बढी भिुानी र्रेको रू.22 लाख 9 हजार असलु र्नुिपदिछ । 

23.14 ठेक्का सम्झौिा भइसकेपतछ भेररएसनबाट थप र्रेको नयााँ थप आइटमको लातर् मूपय समायोजन भिुानी 
ठदने व्यवस्था नभएकोमा आयोजना तनदेशनालय (ए.डी.बी.) ले एक ठेक्कामा भेररएसनबाट थप  नयााँ 
आइटममा समेि मूपय समायोजन भिुानी ठदएकोले रू.11 लाख 47 हजार बढी भिुानी भएको 
छ। उि रकम असलु हनुपुदिछ । 

23.15 तनमािण व्यवसायीसाँर् भएको ठेक्का सम्झौिाबमोजजम तनमािण व्यवसायीले पेस र्रेको तबल रकममा मूपय 
समायोजन थप भए थप र्री घट भए घटाई भिुानी ठदनपुनेमा हलुाकी राजमार्ि योजना कायािलय, 
सनुसरीले ३ तनमािण व्यवसायीलाई २०७७ अषाढसम्मको मूपय समायोजन र्णना र्दाि ऋणात्मक र्हसाब  
आउने देजखएकोमा मूपय समायोजन र्रेको पाइएन । मूपय समायोजन वरृ्द्ध हुाँदा भिुानी ठदने िर 
घट्दा तबलबाट समायोजन नर्ने पररपाटी काननुसम्मि देजखाँदैन । िसथि ऋणात्मक मूपय समायोजन 
रू.70 लाख 6४ हजार तनमािण व्यवसायीसाँर् असलु र्नुिपदिछ । 

24. र्रक मूपयसूर्ी - तनमािण व्यवसायीसाँर् भएको खररद सम्झौिामा मूपय समायोजन र्णना र्ने प्रयोजनको 
लातर् श्रतमक, तनमािण सामग्री र मेतसनरी िथा उपकरणलाई ८५ प्रतिशि भार ठदई र्णना र्ने उपलेख 
छ । नेपाल राि बैङ्कले सन ्2017।18 को जून मर्हनासम्म मेतसनरी िथा ट्रान्सपोटि भेर्हकलको 
एउटै मूपयसूर्ी प्रकाजशि र्ने र्रेकोमा जलुाई मर्हनादेजख उि मूपयसूर्ीलाई मेतसनरी एण्ड इजजवपमेन्ट 
र ट्रान्सपोटि इजजवपमेन्ट एण्ड पाटिस र्री अलर् अलर् मूपयसूर्ी प्रकाजशि र्ने र्रेको छ । पनु: 
वर्ीकरण र्रेपतछ मूपय समायोजन भिुानी र्दाि मेतसनरी िथा उपकरणको इन्डेजसलाई आधार तलनपुनेमा 
ट्रान्सपोटि इजजवपमेन्ट एण्ड पाटिसको इण्डेजसलाई आधार तलई भिुानी र्रेको देजखयो । यसरी ट्रान्सपोटि 
इजजवपमेन्ट एण्ड पाटिसको इन्डेजस प्रयोर् र्री सडक र्वभार्अन्िर्ििका १६ कायािलयले ३३ ठेक्कामा 
रू.23 करोड 42 लाख 10 हजार  बढी मूपय समायोजन भिुानी र्रेका छन ्। बढी भिुानी भएको 
रकम असलु हनुपुदिछ ।  

25. तडजाइन र तनमािण सम्झौिामा मूपय समायोजन - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ५५ (२) मा 
एकमिु कायि सम्पादन (लम्पसम कन्ट्राजट) को आधारमा खररद सम्झौिा भएकोमा मूपय समायोजन 
र्नि नसर्कने व्यवस्था छ । साविजतनक लेखा सतमतिले तडजाइन र तनमािण प्रर्क्रयाबाट हनेु तनमािण 
कायिको भेररएसन र मूपय समायोजनलाई काननुद्बारा थप व्यवजस्थि र्नि २०७६।११।८ मा सझुाव 
ठदएकोमा हालसम्म काननुी व्यवस्था र्रेको छैन । सडक र्वभार्, पलु महाशाखा, आयोजना कायािन्वयन 
ईकाइले लमसम प्रकृतिको पलु तनमािण कायिमा तडजाइन र तनमािण सम्झौिा र्दाि मूपय समायोजन ठदने 
प्रावधान राखेको कारण र्वभार्ले 4 ठेक्कामा रू.१ करोड ७६ लाख ७४ हजार, पलु योजना मध्यक्षेर 
सेजटर नं २ ले २६ ठेक्कामा रू.३१ करोड ७८ लाख ६५ हजार, पलु सेजटर नं. १ सनुसरीले 15 
ठेक्कामा रू.12 करोड 83 लाख 67 हजार, पलु सेजटर नं.3, नेपालर्न्जले 17 ठेक्कामा रू.14 करोड 
40 लाख 24 हजार, पलु सेजटर नं.4, पापपाले 21 ठेक्कामा रू.5 करोड 9 लाख 3 हजार, मदन 
भण्डारी राजमार्ि योजना कायािलय, उदयपरुले एक ठेक्कामा रू.५ करोड ९ लाख ७२ हजार, मदन 
भण्डारी राजमार्ि योजना कायािलय, मकवानपरुले एक ठेक्कामा रू.3 करोड 80 लाख 48 हजार, 
कालीर्ण्डकी कोररडोर (बेनी-जोमसोम-कोरला-सडक योजना) मसु्िाङले एक ठेक्कामा रू.1 करोड 58 
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लाख 99 हजार, काठमाडौँ उपत्यका सडक र्वस्िार आयोजनाले एक ठेक्कामा रू.38 लाख र हलुाकी 
राजमार्ि योजना कायािलय, सनुसरीले एक ठेक्कामा 28 लाख 87 हजारसमेि रू.77 करोड 4 लाख 
39 हजार मूपय समायोजन भिुानी र्रेको छ ।यसबाट पलुको लार्िमा वरृ्द्ध हनु र्एको छ । 

तडजाइन र तनमािण सम्झौिा प्रर्क्रयाबाट तनमािण कायि र्राउने सम्बन्धमा साविजतनक खररद ऐन, 
तनयमावलीमा र्वस्ििृ उपलेख नभएको िथा साविजतनक खररद अनरु्मन कायािलयले उि खररद प्रर्क्रयाको 
बोलपर कार्जाि ियार नर्रेकोले मूपय समायोजन, भेररएसनलर्ायिका पक्षमा र्वर्वधिा देजखएको छ। 
यस र्वतधबाट र्ररने खररद कायिलाई व्यवजस्थि र्नुिपदिछ । 

26. खररद सम्झौिाको अन्त्य - साविजतनक खररद ऐन, 2063 को दर्ा 59 (7) र (८) 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 सजने र सो काम बापि राजखएको पूरै जमानि जर्ि हनेु र बााँकी कायि पूरा र्नि जे जति रकम 
आवश्यक पछि सो रकम तनमािण व्यवसायीबाट सरकारी बााँकी सरह असलुउपर र्ने व्यवस्था छ । यस 
सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्नानसुार छन:् 

26.1 पषु्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ि योजना, काभ्रपेलान्र्ोकले खकुोट-घमुी सडक खण्डअन्िर्िि खाङसाङ् र 
सोखखुोला पलु तनमािण कायिको खररद सम्झौिा अन्त्य र्री 35 ठदनतभर रू.6 करोड 60 लाख 22 
हजार राजस्व दाजखला र्नि सूर्ना प्रकाशन र्रेकोमा सोमध्ये रू.1 करोड 22 लाख 8 हजार दाजखला 
भएको छ भने रू.5 करोड 38 लाख 14 हजार दाजखला नर्रेकोले उि रकम असलु र्री राजस्व 
दाजखला हनुपुदिछ ।   

26.2 सडक तडतभजन, सखेुिले रामघाट दशरथपरु पलु तनमािण कायिको खररद सम्झौिा 2077।9।9 को 
तनणियअनसुार अन्त्य र्रेको छ । कायि सम्पादन जमानि रू.1 करोड 18 लाख 14 हजार र पलु 
तनमािण र्नि लाग्ने थप लार्िको 25 प्रतिशिले हनेु रू.5 करोड 22 लाख 72 हजारसमेि रू.6 
करोड 40 लाख 86 हजार तनमािण व्यवसायीबाट असलु र्नुिपदिछ ।  

27. तबल भरपाई - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२३ मा खररद सम्झौिाअनसुार कुनै 
तबल, बीजकको भिुानी र्दाि करारका शििबमोजजम खर्िको वास्िर्वक तबल भरपाईको आधारमा भिुानी 
ठदनपुने उपलेख छ । मङुतलन-नारायणघाट सडक योजना, जर्िवनले 3 तनमािण व्यवसायीलाई प्रोतभजनल 
समबाट रू.87 लाख 38 हजार र आयोजना तनदेशनालय (ए.डी.बी.) ले एक तनमािण व्यवसायीलाई 
प्रोतभजनल समबाट रू.6 लाख 74 हजार भिुानी र्रेकोमा खर्िको तबल, भरपाई पेस भएको छैन ।  

यस्िै मदन भण्डारी राजमार्ि योजना कायािलय, मकवानपरुले प्रोतभजनल समबाट तनमािण 
व्यवसायीलाई र्वद्यिुसम्बन्धी कायिको लातर् रू.2 करोड 98 लाख 4 हजार भिुानी र्रेकोमा सोको 
नापी एवं तबल भरपाई पेस र्नुिपदिछ । खर्िको तबल, भरपाईबेर्र भिुानी र्नेलाई जजम्मेवार 
बनाउनपुदिछ । 

28. रे्नेज र्रक र ओभरपयाप - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ४३ मा तनमािण कायिको 
प्रार्वतधक र्ववरणमा प्रस्िार्वि तनमािण कायिको कायिक्षरे‚ तनमािण कायिको भौतिक प्रकृति र 
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अवस्थालर्ायिका कुरा उपलेख र्नुिपने व्यवस्था रहेको छ । खररद सम्झौिामा उपलेख भएको भन्दा 
र्रक रे्नेजमा काम र्रेको िथा दोहोरो पारी भिुानी र्रेका व्यहोरा तनम्नानसुार छन:् 

28.1 सडक तडतभजन, भिपरुबाट 5 ठेक्का सम्झौिामा िोर्कएको रे्नेजभन्दा र्रक रे्नेजमा कायि र्राई रू.2 
करोड 69 लाख 38 हजार भिुानी भएको छ । यस्िै रानी-र्वराटनर्र-इटहरी-धरान सडक आयोजना, 
सनुसरीले सडक तनमािणको दईु ठेक्कामा भेररएसन स्वीकृि र्रेकोमा भेररएसनबाट िोर्कएको रे्नेजभन्दा 
र्रक रे्नेजमा काम र्राई रू.64 लाख 39 हजार भिुानी ठदएको छ । िोर्कएको क्षरे, रे्नेजभन्दा 
र्रक क्षरेमा काम र्राई भिुानी र्रेको तनयमसम्मि देजखएन । 

28.2 सडक तडतभजन, भिपरुले च्यामातसङ्ग-नाला-बनेपा सडक तनमािण कायिको भेररएसन पतछ कायम भएको 
पररमाणभन्दा बढी पररमाणको रू.67 लाख 30 हजार भिुानी ठदएको छ । खररद सम्झौिामा उपलेख 
भएको कायिक्षेर (रे्नेज) भन्दा बार्हर काम र्रेको भनी थप पररमाण भिुानी र्रेको देजखयो । सम्झौिामा 
उपलेख नभएको सडक रे्नेजमा काम र्राई भिुानी ठदएको उपयिु देजखएन ।  

28.3 पषु्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ि योजना कायािलय, र्ोरखाले काठमाडौँको पाटी भञ्याङदेजख नवुाकोटको 
छहरे सडक खण्डमा रे्नेज १३ देजख २६.१२० र्कलोतमटरसम्म सडक स्िरोन्नति र्नि रू.५ करोड 
१८ लाख १३ हजारमा २०७२।२।६ तभर सम्पन्न र्ने र्री एक तनमािण व्यवसायीसाँर् सम्झौिा र्रेको 
छ । कुल २७ र्कलोतमटरको सो सडक खण्डको रे्नेज ० देजख २७.७४९ र्कलोतमटरसम्म कालोपरे 
सडक तनमािण र्नि अको एक तनमािण व्यवसायसाँर् रू.९२ करोड २३ लाख ८८ हजारको सम्झौिा 
२०७४।६।२ मा भएको छ । पर्हलो तनमािण व्यवसायीले काम र्रेको १३.१२० र्कलोतमटर 
लम्बाइमा पतछपलो तनमािण व्यवसायीले समेि तनमािण कायि र्ने र्री सम्झौिा र्रेकोले कायिमा दोहोरो पनि 
र्एको छ । एउटै रे्नेजमा दोहोरो पने र्री लार्ि अनमुान ियार र्री सम्झौिा र्ने प्रार्वतधकलाई 
जजम्मेवार बनाई दोहोरो भिुानी नहनेु र्री तनमािण कायि र्राउनपुदिछ । 

29. प्रोतभजनल समबाट भिुानी - मोहना पलु-अत्तररया सडक योजना, कैलालीले ३ वटा ठेक्कामा साविजतनक 
प्रयोर्को सेवा, र्वद्यिु, खानेपानी, टेतलर्ोन, ढललर्ायिका स्थान पररवििन र पनुसंरर्नाको काम र्नि 
रू.२ करोडका दरले रू.६ करोड प्रोतभजनल सममा व्यवस्था र्रेकोमा तनमािण व्यवसायीलाई रू.5 
करोड 16 लाख 70 हजार प्रतिस् पधािबेर्र भिुानी ठदएको छ । प्रतिस्पधािबेर्र सोझै खररद र्रेको तनयतमि 
देजखएन। 

30. आयकर - आयकर ऐन, 2058 को पररच्छेद 17 बमोजजम भिुानीमा कर कट्टी र्ने दार्यत्व हनेु 
कायािलयले आयकर लाग्ने व्यजिलाई पाररश्रतमक िथा सेवा शपुक भिुानी र्दाि अतग्रम कर कटाएर 
मार भिुानी ठदनपुने व्यवस्था छ । सडक क्षेर र्वकास आयोजनाले दािसंृस्थासाँर्को ऋण सम्झौिामा 
दािसंृस्थाले कर िथा शपुक नव्यहोने उपलेख र्रेको छ । नार्ढुङ्गा सडक सरुुङ मार्िको र्वस्ििृ 
अध्ययन, तडजाइन प्रतिवेदन ियार र्नि र तनमािण कायिको सपुररवेक्षण र्नि रार्िय िथा अन्िरािर्िय २३ 
परामशिदािा र्मि सजम्मतलि  एक कम्पनी र रार्िय परामशिदािासाँर् १७ मार्ि २०१७ मा अमेररकी 
डलर १४ लाख २८ हजार ४९५, जापातनज येन ६४ करोड १५ लाख ४ हजार र नेपाली रुपैयााँ ३६ 
करोड  ८२ लाख ४३ हजारको सम्झौिा भएको छ । आयकर ऐनअनसुार प्रत्येक भिुानीमा १.5 
प्रतिशिका दरले अतग्रम कर कट्टी हनुपुनेमा कर नलाग्ने र्री खररद सम्झौिा र्रेकोले अतग्रम कर कट्टा 
र्रेको छैन । आयकर नलाग्ने र्री खररद सम्झौिा र्रेको तनयमसम्मि देजखएन । 
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31. कर कट्टी - आयकर ऐन, 2058 को दर्ा ८९ मा ठेक्का वा करार बापि पर्ास हजार रुपैयााँभन्दा 
बढीको रकम भिुानी ठदाँदा भिुानीको कुल रकममा 1.5 प्रतिशिका दरले कर कट्टी र्नुिपने व्यवस्था  
छ । रर्व-रााँके सडक योजना, इलामले तनमािण व्यवसायीलाई भिुानी र्दाि अतग्रम कर कट्टी नर्रेको 
रू.21 लाख 94 हजार असलु हनुपुदिछ । 

32. तनदेशनको पालना - सडक र्वभार्ले २०७०।४।२ मा मोतबलाइजेशन पेस्की कटाएपतछ बााँकी रहने 
तबल रकममा मूपय समायोजन ठदने र्री ठेक्का सम्झौिा र्नि मािहि कायािलयलाई तनदेशन ठदएको छ । 
उि तनदेशन पालना नर्री सडक र्वभार् मािहिका 7 कायािलयले पेस्कीमा समेि मूपय समायोजन 
ठदनेर्री सम्झौिा र्रेको कारण 28 तनमािण व्यवसायीलाई रू.7 करोड 36 लाख 48 हजार थप मूपय 
समायोजन भिुानी ठदएको छ । र्वभार्ीय तनदेशन र्वपरीि पेस्कीमा समेि मूपय समायोजनको व्यवस्था 
राखी सम्झौिा र्ने पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनपुदिछ । 

33. जमानिको म्याद - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ मा पेस्की जमानिको म्याद पेस्की र्र्छ्यौट 
र्ने अवतधभन्दा कम्िीमा १ मर्हना बढी अवतधको र कायि सम्पादन जमानिको मान्य अवतध ररु्ट 
सच्याउने अवतधभन्दा कम्िीमा एक मर्हनाभन्दा बढी अवतधको हनुपुने व्यवस्था छ । यो वषि 4 
कायािलयका 32 तनमािण व्यवसायीलाई ठदएको पेस्की जमानि रू.5 करोड 80 लाख 59 हजारको र 
कायिसम्पादन जमानि रू.10 करोड 30 लाख 34 हजारको म्याद समाप्त भएको छ । यस सम्बन्धी 
व्यहोरा तनम्नानसुार छन:्  

33.1 सडक तडतभजन, काठमाडौँले 2067।68 देजखका 17 ठेक्कामा ठदएको पेस्की रू.1 करोड 50 लाख 
41 हजार बााँकी रहेकोमा ठेक्काको म्याद र पेस्की जमानिको म्याद समाप्त भइसकेकोले उि पेस्की 
रकम जोजखममा परेको छ । यसैर्री खररद सम्झौिाको म्याद समाप्त भइसकेका ७ ठेक्काको लातर् 
ठदएको पेस्की रू.2 करोड 74 लाख 43 हजार बााँकी रहेको छ ।  

33.2 सडक तडतभजन, काठमाडौँले र्ि र्वर्ि वषि सम्झौिा र्रेका 28 ठेक्काको म्याद समाप्त भए िापतन 
कायिसम्पन्न नभई अधरुो रहेकोमा कायि सम्पादन जमानि रू.9 करोड 23 लाख 67 हजारको समेि 
म्याद समाप्त भएको छ । यसैर्री सडक तडतभजन, धनषुाअन्िर्िि 4 ठेक्काको म्याद समाप्त भए िापतन 
कायि सम्पन्न नभएकोमा कायि सम्पादन जमानि रू.1 करोड 6 लाख 67 हजारको म्याद समाप्त भएको 
छ ।  

33.3 मूलघाट-दोभान ओलाङ्गर्ङु्गर्ोला सडक योजना, िाप्लेजङुका ४ तनमािण व्यवसायीको ठेक्काको म्याद र 
पेस्की जमानिको म्याद समाप्त भइसकेकोले तनजहरूलाई ठदएको पेस्की रू.1 करोड 64 लाख 75 
हजार जोजखममा परेको छ ।  

33.4 सडक तडतभजन, धनषुाबाट प्राप्त र्ववरणमा २०७७।११।२९ सम्म तनमािण व्यवसायीलाई र्ि र्वर्िमा 
ठदएको पेस्कीमध्ये 8 ठेक्काको पेस्की रू.1 करोड 50 लाख 43 हजारको जमानिको म्याद समाप्त 
भएकोले उि पेस्की जोजखममा परेको छ ।  

33.5 सडक तडतभजन, पापपाले ३ तनमािण व्यवसायीलाई ठदएको मोतबलाइजेसन पेस्की रू.१ करोड १५ 
लाखको बैङ्क जमानिको म्याद समाप्त भएको छ । 
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सम्झौिा अवतधमा कायिसम्पन्न नर्ने तनमािण व्यवसायीलाई साविजतनक खररद ऐन, तनमय िथा 
सम्झौिाबमोजजम कारबाही र्री १० प्रतिशि ब्याजसर्हि असलु हनुपुदिछ । 

34. कायिक्षरे पररवििन - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ िथा साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ बमोजजम 
काम र्राउने क्षेर र स्थान तनजिि र्री लार्ि अनमुान स्वीकृि र्राई खररद कायि र्ररने व्यवस्था छ। 
सडक तडतभजन, काठमाडौँले खररद सम्झौिामा तमरपाकि -र्ौरीघाट-नयााँबस्िी सडक खण्डको सट्टा 
तबजलुीबजार धोबीखोला पलुको एप्रोर् सडकमा, सोह्रखटेु्ट-नयााँबजार-बालाज ु सडक खण्डको सट्टा 
बालवुाटार-रै्ह्रीधारा खण्डमा र तरपरेुश्वर-लैनर्ौर, न्यरुोडरे्ट-सातलक-इिन्द्रर्ोक सडक ममिि कायिको 
स्थान पररवििन र्री महाराजर्न्ज-बूढानीलकण्ठ सडक खण्डमा र्राई रू.६ करोड १ लाख ९९ हजार 
भिुानी र्रेको छ । यसरी एक सडक खण्डमा ठेक्का लर्ाई अन्य सडक खण्डमा कायि र्राउन तमपने 
नदेजखकोले सम्बजन्धि पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनपुदिछ । 

35. एजतबपट नजसा - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२५ मा तनमािण कायिसम्पन्न भएको 
30 ठदनतभर एजतबपट नजसा पेस र्नुिपने र पेस नर्रेमा तनजिि रकमको भिुानी रोक्का र्नुिपने व्यवस्था 
छ । सडक र्वभार्अन्िर्िि 14 कायािलयबाट एज तबपट नजसा पेस नर्रेको अवस्थामा 43 तनमािण 
व्यवसायीलाई रू.88 लाख 20 हजार रोक्का नर्री भिुानी भएको छ । सम्झौिाअनसुार एज तबपट 
नजसा पेस नहुाँदै भिुानी ठदनेलाई जजम्मेवार बनाई तनमािण व्यवसायीबाट उि रकम असलु र्नुिपदिछ । 

36. तनमािण कायिको तडजाइन - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ४ मा साविजतनक तनकायले तनमािण 
कायिको तडजाइन िथा नजसा स्वीकृि र्री सोही आधारमा लार्ि अनमुान ियार र्नुिपने व्यवस्था छ । 
सडक र्वभार् पलु महाशाखाले हठदिनाथजस्थि जलाद खोलामा १५० तमटर लम्बाई (५ स्पान) को पलु 
तनमािण र्ने र्री तडजाइन स्वीकृि र्रेअनसुार सडक तडतभजन, धनषुाले एक तनमािण व्यवसायीसाँर् रू.१८ 
करोड ४७ लाख ३२ हजारमा २०७८।४।२० तभर सम्पन्न र्नेर्री सम्झौिा र्रेको छ । तनमािण 
व्यवसायीलाई र्ाउण्डेसनसम्मको कामको लातर् ५औ ँरतनङ तबलसम्म रू.८ करोड २१ लाख १3 
हजार भिुानी भएको छ। पलुको हरेक स्पान ३० तमटरको हनेु र्री तडजाइन भएकोमा पलुको 
पजिमिर्ि को एबटुमेन्टबाट ३७ तमटरको लम्बाईमा पर्हलो र्पयरको जर्को कामको लातर् रू.९५ लाख 
भिुानी भएको छ । स्वीकृि तडजाइनअनसुार कायि नभएको जनाई बााँकी तनमािण कायि स्थतर्ि भएको 
छ । तडतभजनबाट तनयतमि अनरु्मन र्री तनमािण व्यवसायीबाट सम्झौिा र तडजाइनबमोजजमको तनमािण 
कायि र्राउनपुदिछ। 

37. तनमािणमा ररु्ट - तनमािण व्यवसायीसाँर् भएको सम्झौिामा ररु्ट सच्याउने अवतधसम्म तनमािण कायिमा कुनै 
क्षति भएमा सो सच्याउने दार्यत्व तनमािण व्यवसायीको हनेु उपलेख छ।तनमािण व्यवसायीले र्रेका 
देहायका कायिमा ररु्ट भएकोमा उि ररु्ट सच्याएको छैन । यससम्बन्धी व्यहोरा तनम्नानसुार छन:्  

37.1 हलुाकी राजमार्ि योजना कायािलय, धनषुाले तिनकौरीया-लग्मा-सार्रा-कमला नदी खण्डमा सडक तनमािण 
र्नि तनमािण व्यवसायीसाँर् २०७५।९।२९ तभर कायि सम्पन्न र्ने र्री रू.१९ करोड १४ लाख ३७ 
हजारको सम्झौिा र्रेकोमा २०७७।६।२८ सम्म म्याद थप भए िापतन कायि सम्पन्न भएको छैन । 
तनमािण व्यवसायीलाई यो वषि रू.१ करोड ३५ लाख 4 हजारसमेि हालसम्म रू.११ करोड १९ लाख 
३२ हजार भिुानी भएको छ ।उि तनमािण कायिअन्िर्िि कमला नदी पलुदेजख पजिमिर्ि  रे्नेज 
२६.६७५ देजख २७.५९५ सम्म ९२० तमटर सडक र सो स्थानमा बनेका कपभटिसमेि २०७६ 
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आषाढमा आएको बाढीले पूणि रूपमा क्षति र्रेको उपलेख छ । बाढीले क्षति परेु्को उि खण्डमा 
हालसम्म रू.1 करोड 98 लाख 76 हजार भिुानी भएको छ । क्षतिग्रस्ि उि सडक खण्ड पनुः तनमािण 
र्रेको देजखएन । सम्झौिामा तनमािण कायिको बीमा र्राउने व्यवस्था भएअनसुार बीमासमेि र्राएकोमा 
क्षतिग्रस्ि उि सडक खण्डको पनु: तनमािण र्राउनपुदिछ ।  

37.2 कमला नदीमा तडजाइन र तनमािण प्रर्क्रयाअनसुार रू.24 करोड 90 लाख 97 हजारको लार्िमा 48 
मर्हनातभर पलु तनमािण र्नि तनमािण व्यवसायीसाँर् 2068।2।13 मा सम्झौिा भएकोमा ७२ मर्हना 
म्याद थप र्दाि समेि तनमािण कायिसम्पन्न भएको छैन । उि पलु 470 तमटरको लम्बाईमा 12 स्पान 
तनमािण र्ने र्री तनमािण व्यवसायीले पेस र्रेको तडजाइन सडक र्वभार्ले स्वीकृि र्रेबमोजजम तनमािण 
कायि भइरहेको छ । पलु तनमािण स्थलमा कमला नदी तनयन्रण आयोजनाले 2 हजार 200 तमटरको 
र्ौडाइमा इम्बैंकमेन्ट बनाएको र उि इम्बैंकमेन्टको दायााँबायााँ दवैुिर्ि  नदीले कटान र्रेको देजखन्छ। 
नदीको र्ौडाई 2 हजार 200 तमटरमध्ये बााँयािर्ि  810 तमटर र दायााँिर्ि  920 तमटर छोडी बीर्को 
भार्मा 470 तमटरको पलु तनमािण र्री हालसम्म रू.17 करोड 14 लाख भिुानी भएको छ । 
नदीको र्ौडाईको िलुनामा पलुको लम्बाई घटी रहेको देजखन्छ । पलुको तडजाइन स्वीकृि र्दाि 
सम्भार्वि क्षतिलाई आाँकलन र्रेको देजखएन ।  

37.3 पलु आयोजना पजिम क्षेर सेजटर नं ४, पापपाले 2076/8/30 मा पापपा र स्याङ्जा जजपला जोड्ने 
कालीर्ण्डकी नदीमा पलु तनमािण कायि सम्पन्न र्री रू.16 करोड 69 लाख 20 हजार भिुानी र्रेको  
छ । उि पलुमा 2077 आषाढमा आएको बाढीबाट पलुको पहुाँर् सडक र सडक सरुक्षाको लातर् 
लर्ाएको ग्यातबयन वाल भत्केको िथा परुरएको अवस्थामा रहेको छ । ररु्ट सच्याउने अवतधमा उि 
क्षति भएकोले सम्झौिाअनसुार ररु्ट सच्याउने कायि र्रेको छैन । क्षतिग्रस्ि 987 तमटर सडक तनमािण 
व्यवसायीले कबलु र्रेको प्रतिर्कलोतमटर रू.1 करोडका दरले हनेु रू.98 लाख 70 हजार धरौटीबाट 
कट्टा र्री ररु्ट सच्याउनपुदिछ ।   

37.4 काजन्िलोकपथ सडक योजना कायािलयले सडक तनमािणको क्रममा क्षति भएमा बीमा कम्पनीबाट क्षतिपूतिि 
भराई तनमािण कायि र्राउने व्यवस्था खररद सम्झौिामा राखी तनमािण व्यवसायीलाई बीमा र्दाि लाग्ने 
र्प्रतमयमबापि रकम भिुानी र्रेको छ । कायािलयले सडक तनमािणको क्रममा तनमािण भएका संरर्नाहरू 
वषािको कारण क्षति भएकोमा बीमा कम्पनीबाट क्षतिपूतिि नतलई भेररएसनबाट काम थप र्री रू.2 करोड 
10 लाख 7५ हजार भिुानी र्रेको छ । बीमा कम्पनीसाँर् क्षतिको मार् दाबी नर्री क्षतिग्रस्ि 
संरर्नाको पनु: तनमािण कायि भेररएसनबाट र्राई भिुानी र्ने प्रवजृत्तले बीमा र्नुिको औजर्त्य देजखएन ।  

38. बढी भिुानी - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ३६(८) मा कुनै रकम भिुानी ठदाँदा 
रीि परेु् नपरेु्को जााँर् र्नुिपने र साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२३ मा सम्पन्न 
भएको कामको नापी र्किाबमा प्रमाजणि भएको आधारमा भिुानी र्नुिपने व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा 
देजखएका प्रमखु व्यहोरा तनम्नानसुार छन:्  

38.1 हलुाकी राजमार्ि योजना कायािलय, जनकपरुले जनकपरु-जलेश्वर तभट्टामोड सडकअन्िर्िि 2 प्याकेजका 
तनमािण व्यवसायीसाँर् भएको सम्झौिामा डीबीएसडी (कालोपरे) कायि पर्हलो र दोस्रो लेयरमा लाग्ने 
तबटुतमन प्राइमकोटको िलुनामा 2.1 र्णुा लाग् ने र्री तडजाइन िथा लार्ि अनमुान ियार र्रेकोमा 
रे्नेज 0.860 देजख 9.00 र्कलोतमटरसम्मको तबटुतमनको भिुानी र्दाि तडजाइन िथा लार्ि 
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अनमुानभन्दा 35 हजार 92 तलटर बढी खपि देखाई रू.30 लाख 88 हजार बढी भिुानी र्रेको 
छ। यसैर्री रे्नेज 9.000 देजख 18.564 सम्मको तबटुतमनको भिुानी र्दाि तडजाइन िथा लार्ि 
अनमुानभन्दा 22 हजार 653 तलटर  तबटुतमन बढी खपि देखाई रू.2४ लाख ८४ हजार भिुानी 
ठदएको छ । यसरी बढी भिुानी भएको रकममा मूपय अतभवरृ्द्ध करसमेि थप र्री रू.६२ लाख ९६ हजार 
असलु र्नुिपदिछ ।  

38.2 पषु्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ि योजना कायािलय, दैलेखले ११ ठेक्कामा स्टोन सोतलङ्ग, साइड डे्रन, 
म्यासनरी वाल, ररजजड पेभमेन्ट, बेस, सबबेस, ग्यातबन वजसिलर्ायिका आइटमको कायि पररमाण र्णना 
र्दाि नापी र्किाबमा उपलेख भएको रे्नेजको आधारमा हनेु लम् बाईभन्दा बढी राखेको, कतिपय आइटमको 
दोहोरो नापी र्रेको िथा ग्यातबयन वालको आइटममा ड्रइङ्गमा उपलेख भएभन्दा नापीमा बढी संख्या 
राखेको कारणबाट रू.54 लाख 59 हजार बढी भिुानी र्रेको छ । उि रकम असलु हनुपुदिछ ।   

38.3 सडक तनमािणसम्बन्धी नम्सि, 2073 मा डीबीएसडी प्रर्वतधको कालोपरे र्दाि प्राइमकोटको तबटुतमन 
स्प्रदेर प्रतिवर्ितमटर 0.90 देजख 1 तलटर र याककोटको प्रथम िथा ठद्बिीय र्रणको स्प्रदेर क्रमश: 
1.20 तलटर र 1 तलटर रहेको छ । पषु्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ि योजना कायािलय, दैलेखले 
सडक तनमािणका केही खण्डमा नम्सिअनसुार नै तबटुतमन खपि र्रेको भए िापतन केही खण्डमा सोभन्दा 
बढी दरले खपि र्री ४ ठेक्कामा रू.37 लाख 95 हजार  बढी भिुानी भएको छ । उि रकम 
असलु हनुपुदिछ । 

38.4 भौतिक पूवािधार िथा यािायाि मन्रालयले स्वीकृि र्रेको स्यान्डडि स्पेतसर्र्केसन र्र रोड एण्ड तिज 
वजसि, २०७३ मा एउटै रे्नेजमा ढुङ्गा तमजश्रि माटो काट्ने र सोही रे्नेजमा इम्बैंकमेन्ट र्र्तलङ्गको 
कायि र्नुिपरेमा र्र्तलङ्ग बराबरको पररमाण कर्टङबाट घटाई भिुानी र्नुिपने व्यवस्था छ । कालीर्ण्डकी 
कोररडोर (बेनी-जोमसोम-कोरोला सडक योजना) मसु्िाङले केही प्याकेजमा नम्सिबमोजजम कर्टङ पररमाण 
घटाई भिुानी र्रेकोमा केही प्याकेजमा सोबमोजजमको कर्टङ पररमाण नघटाएकोले 2 प्याकेजमा एउटै 
रे्नेजमा कर्टङ र र्र्तलङको पररमाण भिुानी भएकोले बढी भिुानी भएको रू.25 लाख 24 हजार 
असलु र्नुिपदिछ । 

38.5 सडक क्षेर र्वकास आयोजनाले मोडलुर बजृको खररद सम्झौिाअनसुार अमेररकी डलर ८७ लाख २४ 
हजार ३९८ भिुानी र्नुिपनेमा पटक पटक र्री अमेररकी डलर ९० लाख ६० हजार २३८ भिुानी 
र्रेकोले बढी भिुानी भएको अमेररकी डलर ३ लाख ३५ हजार ८४० को र्वतनमय दर रू.१०८।८८ 
का दरले रू.3 करोड 65 लाख 66 हजार र सोही आयोजनाले परामशि सेवाको भिुानी र्दाि भेररएसन 
आदेशबाट प्रत्येक परामशिदािाको कायि पररमाण थप घट र्री र्कटान र्री सकेपतछ पतन ३८ औ ँ
तबलसम्म सम्झौिा पररमाणभन्दा बढी भिुानी भएको रू.82 लाखसमेि रू.4 करोड 47 लाख 66 
हजार असलु र्नुिपदिछ । 

38.6 सडक सधुार िथा र्वकास आयोजनाले परामशिदािासाँर् र्रेको सम्झौिामा ५ जनाभन्दा बढी संख्यामा 
मखु्य र्वशेषज्ञ पररवििन र्नुि परेमा प्रत्येक पररवििनमा ५ प्रतिशिले पररवििन भएका कमिर्ारीहरूको 
िलब कट्टा र्नुिपने व्यवस्था छ । सम्झौिा भएका मध्ये ४ प्याकेजमा ५ जनाभन्दा बढी मखु्य र्वशेषज्ञ 
पररवििन र्रेकोमा ५ प्रतिशिले हनेु रू.24 लाख 90 हजार िलब कट्टा र्रेको नदेजखएकोले उि 
रकम असलु हनुपुदिछ । 
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39. बीमा - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ११२ मा दश लाखभन्दा बढी मूपयको तनमािण 
कायि र्ने तनमािण व्यवसायीले तनमािण सामग्री, मेतसन, औजार, प्लान्टलर्ायि तनमािण कायिको पूणि 
प्रतिस्थापन हनेु र्री बीमा र्राउनपुने व्यवस्था रहेको र बोलपर कार्जािमा सम्झौिा रकमको ११५ 
प्रतिशिसम्मको बीमा र्नुिपने व्यवस्था छ । सडक तडतभजन, धनषुाबाट सम्झौिा भएका ७ ठेक्काका 
तनमािण व्यवसायीले सम्झौिा रकमको ११५ प्रतिशि नहनेु र्री रू.9 करोड 84 लाख 45 हजार घटी 
रकमको बीमा र्राएको पाइयो । सम्झौिाले िोकेको रकमको बीमा र्ने व्यवस्था तमलाउनपुदिछ । 

40. धरौटी - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ६४ मा जनु प्रयोजनको लातर् धरौटी 
राजखएको हो सो काम पूरा भई प्रर्तलि काननुबमोजजम वा करारका शििबमोजजम धरौटी रकम राजस्वमा 
दाजखला र्नुिपने भएमा सम्बजन्धि अतधकारीले तनणिय र्री धरौटी रकम राजस्व दाजखला र्नुिपने व्यवस्था 
छ । धरौटी सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्न छन:् 

40.1 सडक तडतभजन, काठमाडौँबाट प्राप्त र्ववरणमा र्वतभन्न व्यजि िथा र्मिको नाममा रू.५० करोड ५० 
लाख १8 हजार धरौटी बााँकी रहेको छ । उि धरौटी सम्बन्धमा छानतबन र्री प्रयोजन समाप्त भएका 
धरौटी राजस्व दाजखला र्नुिपनेमा दाजखला र्रेको देजखएन । तडतभजनको कायिक्षेरका सडक खनी 
खानेपानी पाइप िथा ढल जडान र्नि र्वतभन्न व्यजि िथा संस्थाले राखेको धरौटीमध्ये भत्काएका सडक 
ममिि भएपतछ धरौटी सदरस्याहा र्री राजस्व दाजखला र्नुिपनेमा ममिि भइसकेका सडकको लातर् राखेको 
रू.१ करोड १ लाख ६८ हजार धरौटीमा मौज्दाि रहेकोले सो रकम राजस्व दाजखला र्नुिपदिछ । 

40.2 सडक तडतभजन, धनषुाको धरौटी खािामा रू.२२ करोड ९५ लाख ४२ हजार मौज्दाि रेहकोमा 
धरौटीको व्यजिर्ि र्ववरणअनसुार र्वतभन्न व्यजि िथा र्मिहरूलाई भिुानी र्नि बााँकी धरौटी रू.२३ 
करोड ३५ लाख १० हजार देजखन्छ । तिनुिपने दार्यत्वभन्दा धरौटी र्हसाबमा रू.39 लाख 68 हजार 
घटी देजखएको सम्बन्धमा छानतबन र्री धरौटी खािा अद्यावतधक र्नुिपदिछ । 

40.3 सडक तडतभजन, भिपरुले प्रयोजन समाप्त भइसकेको धरौटी रू.39 लाख 83 हजार सदरस्याहा र्री 
राजस्व दाजखला र्रेको छैन । साथै नेपाल टेतलकमले सडक ममिि र्नि 2071।72 देजख 2075।76 
सम्ममा रू.3 करोड 21 लाख 75 हजार धरौटी राखेको मध्ये कायिसम्पन्न भई बााँकी रहेको रू.46 
लाख 1 हजार धरौटी खािामा नै रहेकोले सो रकमसमेि राजस्व दाजखला र्नुिपदिछ । 

41. मोतबलाइजेसन पेस्की - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ५२ क(४) मा तनमािण व्यवसायीले 
पेस्की प्राप्त र्रेको तमतिले िीस ठदनतभर तनमािण कायि प्रारम्भ र्ररसजनपुने र पेस्की रकम सम्बजन्धि 
काममा प्रयोर् भएको नपाइएमा बैङ्क जमानि जर्ि र्री असलु र्ने व्यवस्था छ । तनयमावली २०६४ 
को तनयम ११३ मा ब्याजसमेि असलु र्ने व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा 
देहायबमोजजम छन:्  

41.1 भालबुाङ–वाग्दलुा–तभमतर्टे्ठ र्न्द्रौटा–कृष्णनर्र, लमही–घोराही–िलुसीपरु सडक योजना, लमही, दाङले 
लमही-घोराही-िलुसीपरु सडक खण्ड तनमािण र्नि तनमािण व्यवसायीसाँर् भएको खररद सम्झौिामा ५० 
प्रतिशि अवतधमा ३० प्रतिशि भौतिक प्रर्ति नभएमा बैङ्क जमानि मार्ि ि ्५० प्रतिशि पेस्की जर्ि 
र्ने व्यवस्था छ । २०७७ वैशाख मसान्िमा ५० प्रतिशि अवतध पूरा भए िापतन ३० प्रतिशि भौतिक 
प्रर्ति नपरेु्कोले सम्झौिाअनसुार पेस्की बााँकी अमेररकी डलर १० लाख ६३ हजारको ५० प्रतिशिले 
हनेु अमेररकी डलर ५ लाख ३2 हजार जर्ि र्रेको देजखएन । उि रकम जर्ि र्नुिपदिछ । 
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41.2 तनमािण व्यवसायीसाँर् भएको सम्झौिामा तनमािण कायिको 80 प्रतिशि अवतधमा पूरै पेस्की र्र्छ्यौट 
र्नुिपने व्यवस्था छ । र्ाईघाट ठदिेल सडक योजना कायािलय, उदयपरुअन्िर्िि ठदिेल खण्डको रे्नेज 
52.500 देजख 78.900 र्कलोतमटरसम्मको सडक र्वस्िार कायि र्नि तनमािण व्यवसायीलाई ठदएको 
पेस्की रू.4 करोड 72 लाख 69 हजार र्स्यौट र्नि बााँकी रहेको छ। सम्झौिा अवतधको 80 प्रतिशि 
अवतध 2076।6।30 मा समाप्त भएको छ । कायािलयले 2077।3।19 मा पेस्की जर्ि र्री 
कायािलयको धरौटी खािामा जम्मा र्नि रार्िय वाजणज्य बैङ्क, भद्रपरुलाई अनरुोध र्रेकोमा कायािन्वयन 
नभएकोले २०७७।७।२१ मा नेपाल राि बैङ्कलाई बोधाथिसमेि ठदई पनु: िाकेिा र्दािसमेि पेस्की असलु 
भएको छैन । उि पेस्की जमानिको म्यादसमेि समाप्त भएको छ । पेस्की जर्ि र्नि सहयोर् नर्ने 
बैङ्कका कमिर्ारीलाई कारबाही हनुपुदिछ । साथै सो पेस्की ब्याजसर्हि असलु हनुपुदिछ । 

41.3 सडक तडतभजन सखेुि, पषु्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ि योजना कायािलय पााँर्थर, र्ोरखा र 
काभ्रपेलान्र्ोक, र्ाईघाट ठदिेल सडक योजना, पलु योजना पजिम सेजटर नं.3 नेपालर्न्ज, सडक क्षेर 
र्वकास आयोजना, 11 र्कलो छेपेटार-भालसु्वााँरा-बारपाक सडक योजना र्ोरखा, संघीय सडक अनरु्मन 
िथा सपुररवेक्षण कायािलय काठमाडौँसमेि 9 कायािलयले 21 तनमािण व्यवसायीलाई ठदएको पेस्की 
रू.32 करोड 76 लाख 11 हजार बैङ्क जमानि जर्ि र्री र्र्छ्यौट र्रेकोमा रू.4 करोड 99 लाख 
6 हजार ब्याज असलु र्रेको छैन । उि रकम असलु र्नुिपदिछ । 

42. तडजाइनमा ररु्ट - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ५(क) मा तनमािण कायिको ररु्टपूणि तडजाइन 
वा लार्ि अनमुान ियार, जााँर् वा स्वीकृि र्ने पदातधकारी र सो कायिमा संलग्न परामशिदािालाई 
प्रर्तलि काननुबमोजजम कारबाही र्नुिपने व्यवस्था छ ।यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्नानसुार 
छन:् 

42.1 सडक तडतभजन, धनषुाले बेलौिी नदीमा २५ तमटरको आरसीसी पलु तनमािण र्नि २०७१।३।३१ मा 
२४ मर्हनातभर कायिसम्पन्न र्ने र्री रू.२ करोड २५ लाख ३9 हजारमा तनमािण व्यवसायीसाँर् सम्झौिा 
र्रेकोमा पाइल र्ाउण्डेसनसम्मको कायि र्री रू.३८ लाख २3 हजार २०७१।७२ मा भिुानी भएको 
छ । तनमािण भएको पाइलको लोड परीक्षण र्दाि स्पेतसर्र्केसनभन्दा कम देजखएकोले तनमािण कायि 
स्थतर्ि भएको छ । तडतभजनले २०७५।११।३० मा छुटै्ट परामशिदािाबाट परीक्षण र्राउाँदा १४ 
तमटरमा आटेतसयन एजजवर्ायर रहेकोले सो स्थानमा पलु तनमािण र्नि उपयिु नहनेु प्रतिवेदन प्राप्त 
भएकोले तनमािण व्यवसायीले क्षतिपूतििसर्हि रतनङ तबलको भिुानी मार् र्रेको छ । यस सम्बन्धमा 
यथासमयमा उपयिु तनणिय र्नुिपदिछ ।  

42.2 पषु्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ि योजना कायािलय, पााँर्थरले परामशिदािाले ठदएको र्वस्ििृ आयोजना 
प्रतिवेदनमा भौतिक रूपमा अजस्थर जतमनमा सडकको रेखाङ्कन र्रेकोले त्यस रेखाङ्कनमा स्वीकृि 
तडजाइनअनसुार सडक तनमािण र्नि सम्भव नभएको उपलेख र्री सडकको लम्बाई 6.72 र्कलोतमटर 
बढ्ने र्री भेररएसन र्रेकोले रू.11 करोड 16 लाख र सोको मूपय समायोजनसमेि बढ्ने देजखयो । 
उि सडक तडजाइन िथा लार्ि अनमुान ियार र्ने परामशिदािा िथा स्वीकृि र्ने पदातधकारीलाई जजम्मेवार 
बनाउनपुदिछ । 

42.3 जनकपरु पररक्रमा सडकको पत्थर खोलामा ४० तमटरको पलु तनमािण र्नि रू.५ करोड ६ लाख ६१ 
हजारमा २०७५।०४।११ सम्म तनमािण सम्पन्न र्नेर्री एक तनमािण व्यवसायीसाँर् २०७३।३।२९ 
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मा सम्झौिा भएको छ।पलुको ३२ पाइल तनमािण भएपतछ र्पट (पीआईटी) िथा बेटा एनलाइतसस 
टेिमा केही पाइलहरू ररु्टपूणि रहेको देजखयो।ित्पिाि ्तनमािण व्यवसायीले परामशिदािामार्ि ि ्तडजाइन 
पनुरावलोकन र्राई ३ पाइल थप र्री सम्झौिाको म्याद २०७८।३।२३ सम्म थप र्रेकोमा १७ 
प्रतिशिमार भौतिक प्रर्ति भएको छ ।  

पयािप्त अध्ययन र्वश्लषेण नर्री ररु्टपूणि तडजाइन पेस र्ने परामशिदािा र जााँर् िथा स्वीकृि र्ने 
पदातधकारीलाई ऐनबमोजजम कारबाही र्री तनमािण कायिसम्पन्न र्नुिपदिछ । 

पषु्पलाल (मध्य पहाडी) लोकमार्ि आयोजना 
मध्यपहाडी भभूार्का जजपलालाई यािायाि सञ्जालमा जोडी सन्ितुलि र्वकास र्नि पााँर्थरको 

जर्योभञ्याङ्गदेजख बैिडीको झलुाघाटसम्म १ हजार ८७९ र्कलोतमटर सडक र १२९ पलु तनमािण र्नि यो 
आयोजना २०६४।६५ मा शरुु भई रू.1 खबि 1 अबि 50 करोडको लार्िमा २०७९।८० मा सम्पन्न र्ने 
लक्ष्य रहेको छ । यो वषिसम्म रू.46 अबि 14 करोड (४७.४६ प्रतिशि) खर्ि र्री 914 र्कलोतमटर 
(48.64 प्रतिशि) कालोपरे र 83 (64.34 प्रतिशि) पलु तनमािण कायि सम्पन्न र्रेको छ । सडक 581 
र्कलोतमटर र पलु 24 तनमािणाधीन अवस्थामा रहेको छ ।  

43. 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 िोजनपुदिछ ।  

44. र्वस्ििृ आयोजना प्रतिवेदन - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ६ मा पूवािधार तनमािण 
र्नुिपूवि वािावरणीय प्रभाव मूपयाङ्कन, जग्र्ाको उपलब्धिा, र्वस्ििृ आयोजना प्रतिवेदन ियारी लर्ायिका 
कायि नर्री ठेक्का व्यवस्थापन र्नि नहनेु उपलेख छ । आयोजनाले एकीकृि आयोजना प्रतिवेदन ियार 
नर्री खण्ड/खण्डको आयोजना प्रतिवेदन र वािावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन ियार र्री तनमािण कायि शरुु 
र्रेको छ । एकीकृि आयोजना प्रतिवेदन ियार र्नुिपदिछ ।  

45. बैङ्क जमानि - तनमािण व्यवसायीसाँर् भएको सम्झौिामा पेस्की ठदाँदा शििरर्हिको बैङ्क जमानि तलनपुने 
व्यवस्था छ । आयोजना तनदेशनालयले 4 तनमािण व्यवसायीलाई पेस्की रू.6 करोड 36 लाख 38 
हजार भिुानी र्दाि शििसर्हिको जमानि तलएको देजखएको छ । सम्झौिाअनसुार शिि रर्हिको बैङ्क 
जमानि तलनपुदिछ । 

मदन भण्डारी राजमार्ि आयोजना  
झापा जजपलाको शाजन्िनर्रदेजख डडेलधरुा जजपलाको रुपालसम्म पूवि-पजिम राजमार्ि र मध्यपहाडी 

राजमार्िको बीर्मा पने र्री समानान्िर सडक तनमािण र्ने उदे्दश्यले २०६४।६५ देजख सडक र्वभार्बाट 
आयोजना सञ्चालन हुाँदै आएकोमा मजन्रपररषद्को २०७५।२।६ को तनणियबाट मदन भण्डारी राजमार्ि योजना 
तनदेशनालय स्थापना भई उि सडकको तनमािण कायि हुाँदै आएको छ । 

46. र्वस्ििृ आयोजना प्रतिवेदन - उि सडकको र्वस्ििृ आयोजना प्रतिवेदनका आधारमा वार्षिक कायिक्रम 
स्वीकृि र्री सडक तनमािण र्नुिपनेमा आयोजनाको एकीकृि र्वस्ििृ आयोजना प्रतिवेदन ियार र्रेको 
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देजखएन । र्वभार्ीय मन्रीबाट २०७५।१।३१ मा स्वीकृि रेखाङ्कनअनसुार झापादेजख डडेपधरुासम्म 
१ हजार २०० र्कलोतमटर लम्बाई रहेको यस सडक कतिपय स्थानहरूमा परुानै सडक प्रयोर् हनेु 
हनुाले सो समेि र्णना र्री सडक लम्बाई यर्कन र्नुिपने जस्थति रहेको छ । यस राजमार्िको रेखाङ्कनमा 
पने अन्य राजमार्िसमेिको लम्बाई यर्कन र्री आयोजनाको लार्ि र सम्पन्न अवतधसमेिको एकीकृि 
आयोजना प्रतिवेदन ियार र्नुिपदिछ ।  

47. कायिक्षरे -  योजना कायािलय, र्पुमीले 9 पलु तनमािण सम्पन्न र्रेको र १४ पलु तनमािणाधीन रहेकोमा 
िी कुनै पतन पलु उि राजमार्िको एलाइनमेण्टमा नपने र यो वषि नयााँ ठेक्का ब्यवस्थापन र्रेका ४ 
पलुसमेि राजमार्िको रेखाङ्कनमा पने देजखएन । िी पलुहरूको लातर् हालसम्म रू.९३ करोड ९ लाख 
२८ हजार खर्ि भएको छ । यस्िै सडकिर्ि  र्ाल ुतनमािणाधीन ४६ िथा सम्पन्न १० ठेक्कामा रू.३१ 
करोड ६९ लाख ९ हजारको सम्झौिा भएकोमा िी सडकहरू उि राजमार्िको रेखाङ्कनमा पने देजखएन। 
आयोजना कायािलयले यस राजमार्िको एलाइनमेण्टमा पने सडक तनमािण र्नुिपनेमा सडक तडतभजन, 
पापपाको कायिक्षरेमा पने सडक र सार्वकको ररडी िम्घास तसमलटारी सडक योजनाको कायि एवं 
स्थानीय िह िथा प्रदेश सरकार अन्िर्ििको कायिक्षेरमा पने सडकसमेि तनमािण र्रेको छ ।  

योजना कायािलय, उदयपरुले यस राजमार्िको रेखाङ्कनमा नपने र्डामे खोलामा पलु तनमािणका 
लातर् रू.२ करोड ८३ लाख २३ हजारको खररद सम्झौिा र्रेको पाइयो । यसरी राजमार्िको 
रेखाङ्कनभन्दा बार्हर र्ई पलु तनमािण र्नि सम्झौिा र्रेको छ । कायािलयको स्थापना र उदे्दश्यअनरुूप 
मदन भण्डारी राजमार्िको तनमािण र्ने र्री कायि र्नुिपदिछ ।  

48. भेररएसन - साविजतनक खररद  तनयमावली,  २०६४ को तनयम ११८ (१) मा खररद सम्झौिाबमोजजम 
कायि शरुु भई सकेपतछ प्रार्वतधक कारणबाट त्यस्िो कायि पररमाणमा थप घट र्नि वा नयााँ आइटम 
थप्न वा सट्टा र्नि भेररएसन आदेश जारी र्नि सजने उपलेख छ । योजना कायािलय, उदयपरुअन्िर्िि 
धरान-र्िरा-कटारी-तसन्धलुी तभमान सडक तनमािण िथा स्िरोन्नति कायिको ठेक्कामा शरुु सम्झौिामा प्लम 
कंर्क्रट, साइड नाली तनमािण,  डे्रन कभर,  ढुङ्गाको र्ारो लर्ाउने कायि, टेवा पखािल तनमािण आठद काम 
थप र्री दईु पटक भेररएसन र्नािले रू.५४ करोड ४६ लाख ५५ हजारले सम्झौिा रकम बढ्न र्एको 
छ। पूवािनमुान र्नि सर्कने आइटमसमेि समावेश नर्री लार्ि अनमुान ियार र्रेको र थप आइटम 
समावेश र्रेको कारण सडकको लार्िमा वरृ्द्ध भएको छ । भेररएसनबाट काम थप र्री तनमािणकायिको 
लार्ि बढाउने कायिमा तनयन्रण हनुपुदिछ । 

49. तनमािण स्थलको सतुनजश् र्ििा - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ६(३) मा साविजतनक 
तनकायले तनमािण स्थलको सतुनजश् र्ििा नर्री बोलपर आह् वान र्नि नहनेु व्यवस्था छ । योजना 
कायािलय, मकवानपरुले तसन्धलुीको तभमानदेजख मकवानपरुको हेटौँडा काजन्िलोकपथसम्म ११५ 
र्कलोतमटर सडक तनमािण र्नि तनमािण व्यवसायीसाँर् २०७३।७।२२ मा रू.७ अबि १० करोड २४ 
लाख ८9 हजारको सम्झौिा भएको र सम्झौिा अवतध ३६ मर्हना रहेको छ । तसन्धलुी जजपलाको 
धरुाबजारदेजख खट्टार सम्मको कररब ६ र्कलोतमटरमा भएका भौतिक संरर्ना नहटाई खररद सम्झौिा 
र्रेकोले तनमािण कायि शरुु हनु सकेको छैन । तनमािणस्थल व्यवस्था नहुाँदै खररद सम्झौिा र्ने कायिमा 
तनयन्रण हनुपुदिछ । 
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हलुाकी राजमार्ि आयोजना तनदेशनालय 

  िराईका २१ जजपलामा पूवि-पजिम ९७५ र्कलोतमटर र उत्तरदजक्षण सहायक मार्ि कररब ८८२ 
र्कलोतमटरसर्हि १८५७ र्कलोतमटर सडक र सो सडक खण्डमा पने २५० पलुको तनमािण र्नि २०६५।६६ 
देजख हलुाकी राजमार्ि आयोजना सञ्चालनमा रहेको छ । आयोजनाअन्िर्िि केन्द्रमा तनदेशनालय र उपत्यका 
बार्हर इटहरी, जनकपरु, वीरर्न्ज, नेपालर्न्ज, धनर्ढी र कर्पलवस्िमुा आयोजना कायािलय रहेका छन ्। यो 
आयोजनाको तनमािण कायि शरुुमा २०७४।७५ सम्म सम्पन्न र्ने लक्ष्य रहेकोमा कायि सम्पन्न नभएकोले 
आयोजनाको अवतध २०७९।८० सम्म थप भएको र संशोतधि लार्ि अनमुान रू.६५ अबि २० करोड हनेु 
उपलेख छ । आयोजनामा हालसम्म रू.३५ अबि ४६ करोड २१ लाख खर्ि भएको छ । 

50. आयोजनाको प्रर्ति - तनदेशनालयबाट प्राप्त र्ववरणमा १ हजार ८५७ र्कलोतमटर सडक र २५० पलु 
तनमािण र्नुिपनेमध्ये ५१२ र्कलोतमटर सडक र ९५ पलु तनमािण सम्पन्न भएको छ भने ७९५ र्कलोतमटर 
सडक र ७४ पलु तनमािणाधीन अवस्थामा छन ्। यस्िै ५५० र्कलोतमटर सडक र ८१ पलु तनमािण 
कायि शरुु भएको छैन । तनमािण कायि शरुु नभएका मध्ये १९२ र्कलोतमटर सडक र ३९  पलुको 
र्वस्ििृ आयोजना प्रतिवेदन ियार हनु बााँकी छ । यसले र्दाि लजक्षि अवतधमा आयोजना सम्पन्न हनेु 
देजखाँदैन। लजक्षि अवतधतभर आयोजना सम्पन्न हनेु र्री तनमािण कायि र्राउनपुदिछ । 

51. भेररएसन - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ५४ मा खररद सम्झौिाका बखि पूवािनमुान र्नि 
नसर्कएको पररजस्थति सम्झौिा कायािन्वयनको क्रममा तसजिना भएमा सोको स्पि कारण खलुाइ भेररएसन 
आदेश जारी र्नि सजने व्यवस्था छ । तनदेशनालयले िामार्ढी-तसम्रौनर्ढ सडकमा पूवािनमुान र्नि सर्कने 
सबबेस (ग्राभेल) जस्िा काममा शरुु सम्झौिामा २३ हजार ४१२ घनतमटर बढाई ९३ हजार ६५२ 
घनतमटर कायम र्रेको छ । शरुु सम्झौिा दर प्रति घनतमटर रू.७०० रहेकोमा २५ प्रतिशिभन्दा 
बढी भेररएसन र्नुिपरेको कारण दररेट पनुरावलोकन र्री प्रति घनतमटर रू.१ हजार ७०० कायम 
भएको छ । पूवािनमुान र्नि सर्कने आइटममा समेि भेररएसन र्नािले ५ हजार ८५१ घनतमटरको प्रति 
घनतमटर रू.1 हजारको दरले रू.५८ लाख ५१ हजार थप व्ययभार परेको देजखयो । पूवािनमुान र्नि 
सर्कने आइटममा भेररएसन नआउने र्री यथाथिपरक ढङ्गले लार्ि अनमुान ियार र्नुिपदिछ ।  

नार्ढुङ्गा सरुुङ मार्ि तनमािण आयोजना 
 काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश र्ने नार्ढुङ्गामा तरभवुन राजमार्िमा पने धाठदङको तसस्नेखोलादेजख काठमाडौँको 
र्न्द्रातर्रर नर्रपातलका वडा नं ३ सम्मको २.६८ र्कलोतमटर सरुुङ मार्ि र सोको लातर् पजिमिर्ि  ५६५ तमटर 
र पूवििर्ि  २.३०७ र्कलोतमटर पहुाँर् सडक तनमािण र्री नार्ढुङ्गा आसपासमा रहेको सवारी र्ाप कम र्ने 
उदे्दश्यले जापान सरकारसाँर् २२ तडसेम्बर २०१६ मा ऋण सम्झौिा भएको छ ।  

52. स्रोिको उपयोर् - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दर्ा १९(२) मा 
स्वीकृि बजेट िथा कायिक्रम कायािन्वयन र्ने कििब्य र जजम्मेवारी लेखाउत्तरदायी अतधकृि र मािहिका 
जजम्मेवार व्यजिको हनेु व्यवस्था छ । आयोजनाको लातर् र्ि वषि रू.६ अबि १३ करोड ७८ लाख 
र्वतनयोजन भएकोमा रू.३ अबि ३० करोड ३ लाख १२ हजार (५३.७७ प्रतिशि) र यो वषि रू.५ 
अबि ९० करोड ७८ लाख ५० हजार र्वतनयोजन भएकोमा रू.२ अबि १९ करोड १० लाख (३७.०८ 
प्रतिशि) खर्ि भएको छ ।  



भौतिक पूवािधार िथा यािायाि मन्रालय 

 323 महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७8 

 आयोजनाले नेपाल सरकारको स्रोििर्ि  ५६.७१, जापान सरकारको सोझै भिुानी ऋणिर्ि  
३१.९८, शोधभनाि हनेु ऋणिर्ि  ३५.०२ र कुल ३७.०९ प्रतिशि बजेट उपयोर् र्रेको देजखन्छ । 
यसरी लक्ष्यअनरुूप खर्ि नहुाँदा सरुुङ तनमािण कायि समयमा सम्पन्न हनेु देजखाँदैन । स्रोिको अतधकिम 
उपयोर् हनेुर्री बजेट कायािन्वयन र्नुिपदिछ । 

53. प्रर्ति - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम २६ मा  बजेट िथा कायिक्रमको कायािन्वयन 
समीक्षा र्दाि प्रर्ति घटी हनुकुा प्रमखु कारण र सोको तनतमत्त जजम्मेवार व्यजिको पर्हर्ान र्नुिपने 
व्यवस्था रहेको छ । सरुुङ मार्ि र पहुाँर् सडक तनमािण र्नि जापानी येन १३ अबि २९ करोड ८० 
लाख १३ हजारको बोलपर स्वीकृि र्री ४२ मर्हनातभर कायिसम्पन्न र्नेर्री २०७६।६।६ मा 
सम्झौिा भएको छ । यो वषि एक र्कलोतमटर पहुाँर् सडक तनमािण र्ने लक्ष्य रहेकोमा ३१७ तमटर 
मार तनमािण भएको, ५०० तमटर सरुुङ तनमािण र्ने लक्ष्य रहेकोमा १५२ तमटर तनमािण भएको छ भने 
पलु, फ्लाइओभर, अण्डरपास िथा र्वद्यिु आपूतिि व्यवस्थापन कायि हालसम्म हनु सकेको छैन । 
लक्ष्यबमोजजम प्रर्ति हातसल र्नुिपदिछ ।  

54. जग्र्ा प्रातप्त - सरुुङ मार्ि तनमािणको लातर् जग्र्ा अतधग्रहणसम्बन्धी र्ववरण तनम्नानसुार छ:  
(रू.लाखमा) 

तस नं र्ववरण 

प्राप्त र्नुिपने प्राप्त र्रेको लार्ि 

प्रर्ति 
प्रतिशि पूवि पजिम जम्मा पूवि पजिम जम्मा कुल लार्ि 

अतधग्रहण 
लार्ि 

१ घरधरुी संख्या 315 34 349 266 30 296 
112.42 91.42 81.32 

२ संरर्ना संख्या 48 59 107 47 51 98 
३ र्कत्ता संख्या 484 52 536 368 19 387 5636.08 5142.99 91.25 

आयोजनाको लातर् आवश्यक सम्पूणि जग्र्ा अतधग्रहण भैसकेको छैन । काठमाडौँको बलम्बमुा 
फ्लाइओभर तनमािण र्नि आवश्यक पने जग्र्ा िथा घर टहराको पर्हर्ान र मूपयाङ्कन र्रेको छैन । 
सरुुङ मार्िको र्वस्ििृ पररयोजना प्रतिवेदनअनसुार तनमािण र्नुिपने संरर्नाका लातर् आवश्यक जग्र्ा प्राप्त 
र्री क्षतिपूतिि भिुानी र्नुिपदिछ । 

55. बढी भिुानी - आयोजनाको लातर् आवश्यक पने जग्र्ा अतधग्रहण र्दाि र्ठुीको जग्र्ाको सम्बन्धमा 
मोहीलाई ५० प्रतिशि मआुवजा उपलब्ध र्राउने भौतिक पूवािधार िथा यािायाि मन्रालयबाट 
२०७६।१२।२१ मा तनणिय भएको छ । आयोजनाले सार्वक नौतबसे र्ा.र्व.स. ४ (क) मा र्ठुीका 
एक मोहीलाई धतुनबेँसी नर्रपातलका वडा नं ९ कायािलयले २०७६।७।५ मा ठदएको घरबाटो तसर्ाररस 
परअनसुार ४ रोपनी जग्र्ाको र्कत्तामा कच्र्ी मोटरबाटोले छोएकोमा दररेट प्रति आना रू.८ लाखमा 
१० प्रतिशि थप र्री प्रति आना रू.८ लाख ८० हजारका दरले ४ रोपनी जग्र्ाको रू.५ करोड ६३ 
लाख २० हजारको ५० प्रतिशि रू.२ करोड ८१ लाख ६० हजार मआुवजा भिुानी र्नुिपनेमा 
राजमार्िको सीमाले छोएको जग्र्ाको दररेट प्रति आना रू.९ लाखको १० प्रतिशि थप र्री प्रति आना 
रू.९ लाख ९० हजारका दरले मआुवजा तनधािरण र्री सोको ५० प्रतिशिले रू.३ करोड १६ लाख 
८० हजार भिुानी र्रेकोले बढी दरले भिुानी भएको रकम रू.३५ लाख २० हजार असलु र्री 
सजञ्चिकोष दाजखला हनुपुदिछ । 
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काठमाडौँ उपत्यका सडक र्वस्िार आयोजना 
काठमाडौँ उपत्यकातभर यािायाि सञ्जालमा देजखएको समस्या समाधान र्ने उदे्दश्यले 2063।64 मा 

आयोजनाको स्थापना भएको हो ।स्थापनाकालमा सोपटीमोड-नार्ढुङ्गा सडक र्वस्िार िथा स्िरोन्नतिको काम 
र्दैआएकोमा 2068।69 देजख उपत्यकातभरको 14 तमटरभन्दा बढी र्ौडाइका सडक र्वस्िार एवं सधुार र्दै 
आएको छ । आयोजनाले यो वषि रू.1 अबि 6 करोड 2 लाखसर्हि हालसम्म रू.९ अबि ३५ करोड ९३ लाख 
खर्ि र्रेको छ । 

56. लक्ष्य प्रर्ति - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम २६ मा बजेट िथा कायिक्रम कायािन्वयन 
समीक्षामा तनमािण प्रर्ति घटी हनुकुा कारण र जजम्मेवार व्यजिको पर्हर्ान र्ने व्यवस्था रहेको छ। 
आयोजनाले र्ि र्वर्ि वषिदेजख सञ्चातलि २० सडकको ३५ ठेक्काको कुल सम्झौिा रकम रू.८ अबि 
१३ करोड ७४ लाख ९५ हजारमध्ये हालसम्म रू.४ अबि ४५ करोड ८० लाख ६६ हजार खर्ि र्री 
८ ठेक्काको काम सम्पन्न र्रेको छ । सम्झौिा भएका मध्ये एक ठेक्का अन्त्य र्रेको, एक ठेक्काको काम 
शरुु नभएको र २२ ठेक्काको भौतिक प्रर्ति ७५ प्रतिशिभन्दा कम रहेको छ ।  समयमा साइट जजलयरेन्स 
नर्नुि, जग्र्ा र्ववाद हनु,ु यरु्टतलटी  हस्िान्िरण नहनु,ु तनणिय प्रर्क्रयामा र्ढलाइ हनु ुआठद प्रर्ति कम 
हनुकुा कारण देजखएका छन ्। तनमािणस्थलमा देजखएका समस्या समाधान र्री कायिसम्पन्न र्नुिपदिछ। 

57. सम्झौिा अन्त्य - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ५९ (८) बमोजजम तनमािण व्यवसायीको 
कारणले ठेक्का अन्त्य र्नुि परेकोमा सम्झौिाबमोजजम बााँकी कायि पूरा र्नि जे जति रकम आवश्यक पदिछ 
सो रकम सरकारी बााँकी सरह असलु र्नुिपने व्यवस्था छ । आयोजनाअन्िर्िि अरतनको राजमार्िमा पने 
काठमाडौँको मीनभवन िीनकुनेजस्थि वार्मिी नदीमा तडजाइन र तनमािण सम्झौिा र्वतधबाट पलु  तनमािण 
र्नि एक तनमािण व्यवसायीसाँर् रू.२१ करोड ३३ हजारमा २०७५।३।५ सम्म सम्पन्न र्ने र्री 
२०७१।९।४ मा सम्झौिा भई यस वषिसम्म रू.३ करोड ८६ लाख १७ हजार भिुानी भएको छ। 
तनमािण व्यवसायीले लामो समयसम्म काम नर्रेको, अपजस्ट्रमको बायााँिर्ि  तडजाइन िथा स्पेतसर्र्केसन 
र्वपरीि काम र्रेकोमा ररु्ट सधुार र्नि तनदेशन ठदाँदा सधुार नर्रेकोले २०७६।८।३ मा र्वभार्को 
तनदेशनबमोजजम आयोजनाले खररद सम्झौिाको अन्त्य र्री तनमािण व्यवसायीलाई कालोसूर्ीमा राखेको छ। 
तनमािण व्यवसायीबाट रू.2 करोड 76 लाख 15 हजार पेस्की जर्ि र्रेकोमा ब्याज असलु नर्रेकोले 
साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ११३(६) बमोजजम रू.३५ लाख ६३ हजार ब्याज 
असलु हनुपुदिछ । तनमािण व्यवसायीको कारणले ठेक्का अन्त्य र्रेकोमा सम्पन्न र्नि बााँकी कामको 
मूपयाङ्कन र्री सोको २५ प्रतिशिले हनेु रकम यर्कन र्री असलु र्रेको छैन । उि रकम असलु र्री 
तनमािण कायिसम्पन्न र्नुिपदिछ ।  

58. तनणिय कायािन्वयन - नेपाल सरकार (मजन्रपररषद्) ले तरपरेुश्वर-कलङ्की-नार्ढुङ्गा सडकको हालको 
उपलब्ध र्ौडाइमा कालोपरे सडक तनमािण र्री मौजदुा ठेक्काहरू र्रर्ारक र्नि २०७५।४।१० मा 
सैद्धाजन्िक सहमति प्रदान र्रेको छ । कलङ्की-नार्ढुङ्गा सडक खण्ड जयाररज वे समेि २२ तमटर र्ौडा 
हनेु र्री र्वस्िार र्नि  ठेक्का व्यवस्था भएको, राइट अर् वे हालसम्म उपत्यका र्वकास प्रातधकरणबाट 
यर्कन हनु नसकेको, क्षतिपूतिि मार् र्री स्थानीय उपभोिाबाट अवरोध तसजिना भएको, तबतभन्न तनकायका 
यरु्टतलटीहरूको हालसम्म पतन स्थानान्िरण भई नसकेको र समय समयमा तनमािण सामग्रीको ढुवानीमा 
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अवरोध उत्पन्न भएको कारण जनाई ३ ठेक्काको पटक पटक म्याद थप भएको छ । मजन्रपररषद्को 
उि तनणियअनसुार ठेक्का र्रर्ारक र्रेको छैन । उजपलजखि तनणिय कायािन्वयन हनुपुदिछ । 

59. पेस्की जमानि - तनमािण व्यवसायीसाँर्को खररद  सम्झौिामा तनमािण कायिको 80 प्रतिशि समयावतधसम्म 
पूरै पेस्की र्र्छ्यौट र्नुिपने व्यवस्था छ। सडक तनमािण कायिका दईु ठेक्काको ८० प्रतिशि समयावतध 
व्यिीि भैसकेको र पेस्की रकम सम्बजन्धि काममा प्रयोर् भएको नदेजखएको जनाई पेस्की रू.३ करोड 
६५ लाख ४ हजारको जमान जर्ि र्नि सम्बजन्धि बैङ्कलाई परार्ार र्रेकोमा िी बैङ्कले पेस्की जमानि 
जर्ि नर्री जमानिको म्याद थप र्रेको छ। उि पेस्की ब्याजसर्हि असलु हनुपुदिछ । 

आयोजना तनदेशनालय (ए.डी.बी.) 
सडक सञ्जालमार्ि ि ्देश र्वकासमा टेवा परु् याउने उदे्दश्यले एतसयाली र्वकास बैङ्कको सहयोर्मा सडक 

तनमािण कायि र्नि यस तनदेशनालयको स्थापना भएको हो । तनदेशनालयअन्िर्िि सञ्चालन हनेु सबै योजनाहरूको 
योजना िजुिमा, कायािन्वयन, सपुररवेक्षण िथा अनरु्मन र्ने कायि तनदेशनालयबाट हनेु र्रेको छ ।  

60. वैदेजशक सहायिाको उपयोर् - आयोजनाको लातर् एतसयाली र्वकास बैङ्कबाट अमेररकी डलर ४४ करोड 
६७ लाख ४४ हजार  प्राप्त हनेु र्री सम्झौिा भएकोमा यो वषिसम्म अमेररकी डलर ९ करोड ७१ 
लाख ५1 हजार (21.74 प्रतिशि) उपयोर् भएको छ । तनमािण व्यवसायीले सडक संरर्नाहरूमा 
कायििातलकाबमोजजम कायि र्नि नसकेका कारण समग्र आयोजनाको भौतिक र र्वत्तीय प्रर्ति न्यून रहेको 
देजखन्छ । आयोजनार्ि रूपमा हेदाि सासेक राजमार्ि सधुार आयोजनाको भौतिक प्रर्ति शून्य देजखएको 
छ । वैदेजशक सहायिा उपयोर् र्नि थप र्क्रयाशील हनुपुदिछ ।  

61. र्वत्तीय प्रर्ति - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दर्ा १९ मा स्वीकृि 
बजेट िथा कायिक्रम कायािन्वयन र्ने कििव्य र जजम्मेवारी सम्बजन्धि लेखाउत्तरदायी अतधकृि र जजम्मेवार 
व्यजिको हनेु व्यवस्था छ । तनदेशनालयको लातर् यो वषि पुाँजीर्ि बजेट रू.१९ अबि र्वतनयोजन 
भएकोमा रू.२ अबि ९१ करोड (१४.9 प्रतिशि) मार खर्ि र्रेको छ । स्वीकृि कायिक्रम सञ्चालन 
र कायािन्वयनमा जजम्मेवार बन्नुपदिछ ।  

62. मूपय अतभवरृ्द्ध कर - आतथिक ऐन, 2076 मा सरकारी कायािलयले 2076।2।16 देजख ठेक्का वा 
करारअन्िर्ििको भिुानीमा मूपय अतभवरृ्द्ध कर रकमको 50 प्रतिशि सम्बजन्धि राजस्व शीषिक र बााँकी 
50 प्रतिशि सम्बजन्धि तनमािण व्यवसायीलाई भिुानी र्नुिपने व्यवस्था छ । तनदेशनालयअन्िर्ििका ४ 
सडक योजनामा तनमािण व्यवसायीलाई 50 प्रतिशिले हनेु मूपय अतभवरृ्द्ध कर रू.७ करोड ७६ लाख 
३५ हजार कट्टा नर्री भिुानी र्रेकोले सो रकमको कर समायोजन प्रमाण पेस र्नुिपदिछ । 

63. मूपय समायोजन - धाठदङ-आरुघाट-र्ोरखा सडक योजनाका एक तनमािण व्यवसायीसाँर् भएको खररद 
सम्झौिामा िोर्कएको अवतधमा कायिसम्पन्न नभएमा शरुु अवतधको अजन्िम मर्हनाको मूपयसूर्ी (इन्डेजस) 
र्िज र्री मूपय समायोजन र्णना र्ने वा इण्डेजस घट्न र्एमा घटेको इण्डेजसलाई आधार तलई मूपय 
समायोजनको रकम भिुानी हनेु शिि रहेको छ । तनमािण कायिको म्याद थपका लातर् २०७६।६।२९ 
मा तनमािण व्यवसायी, परामशिदािा र योजना प्रमखुको बैठकबाट २३ जलुाई २०१९ देजख इण्डेजस 
र्िज र्री ित्पिाि ्बढेको नठदने र घटेमा घटेको इण्डेजसबाट मूपय समायोजन र्णना र्ने तनणिय 
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भएकोमा ४ वटा तबलको भिुानीमा बढेको इण्डेजस प्रयोर् र्री रू.61 लाख 51 हजार बढी भिुानी 
र्रेको छ । बढी भिुानी र्रेको रकम असलु हनुपुदिछ । 

64. भेररएसन - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ११८ मा खररद सम्झौिा र्दािको बखि 
पूवािनमुान र्नि नसर्कएको पररजस्थति सो सम्झौिा कायािन्वयनको क्रममा तसजिना भएमा भेररएसन र्नि 
सर्कने व्यवस्था छ । बायो इजन्जतनयररङसम्बन्धी काम प्रोतभजनल समबाट खर्ि र्ने र्री सम्झौिा भई 
२५ प्रतिशि कायिसम्पन्न भएपतछ आयोजना प्रमखुबाट २०७४।८।११ मा बायो प्रोतभजनल समबाट 
र्राउाँदा व्यवाहाररक कठठनाइ हनेु, लामो प्रर्क्रया पूरा र्नुिपने र प्रोतभजनल सममा भएको दरभन्दा 
सस्िोमा काम हनेु कारण जनाई सो काम तबल अर् जवाजन्टटीमा थप र्नि भेररएसन आदेश जारी भएको 
देजखयो । प्रोतभजनल सममा बायो इजन्जतनयररङ कायिका लातर् रू.१८ लाख ३७ हजार समावेश भएकोमा 
भेररएसनबाट रू.६८ लाख ३४ हजार कायम र्रेको छ । उि काममा हालसम्म रू.६१ लाख २ 
हजार खर्ि र्रेको छ ।  

आयोजनाले प्रोतभजनल सममा राखेको र्वद्यिु पोल साने काममा समेि भेररएसन आदेश जारी 
र्रेको छ । र्वद्यिु पोल साने कामको लातर् नेपाल र्वद्यिु प्रातधकरणले रू.१२ करोड ५९ लाख ९५ 
हजारको लार्ि अनमुान पेस र्रेकोमा आयोजनाले रू.८ करोड ७३ लाख ६९ हजार स्वीकृि र्री 
रू.८ करोड ६ लाख 80 हजार भिुानी ठदएको छ । आयोजनाले लार्ि अनमुान स्वीकृि र्दािकै 
अवस्थामा र्वद्यिु पोल साने कामको पररमाण खलुाई तबल अर् जवाजन्टटीमा समावेश र्दाि प्रतिस्पधाि 
र्राउनपुनेमा प्रोतभजनल सममा राखी प्रतिस्पधािबेर्र भिुानी र्रेको तनयमसम्मि देजखएन । पूवािनमुान 
र्नि सर्कने र्वद्यिु, खानेपानी, टेतलर्ोन जस्िा कामको लार्ि अनमुान समेि ठेक्कामा समावेश र्री 
प्रतिस्पधाि र्राउने व्यवस्था तमलाउनपुदिछ । 

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 मआुवजा र तनमािण 
कायिमा रू.९ खबि ५५ अबि २२ करोड २१ लाख लाग्ने अनमुान भएकोमा २०७६।७७ सम्म रू.१९ अबि 
६८ करोड ७७ लाख (२.०६ प्रतिशि) खर्ि र्रेको छ । 

65. जग्र्ा प्रातप्त - पूवि-पजिम र्वद्यिुीय रेलवे लाइन तनमािणमा झापादेजख इनरुवासम्म जग्र्ा प्रातप्तको लातर्  
जजपला प्रशासन कायािलयहरूलाई रू.2 अबि 5 करोड पेस्की तनकासा ठदएकोमा जग्र्ा प्रातप्तको कायि 
अर्ातड नबढेकोले तनमािण कायि शरुु भएको छैन । रेलमार्ि तनमािणको लातर् आवश्यक पने जग्र्ा प्राप्त 
र्री तनमािण कायि अर्ातड बढाउनपुने देजखन्छ । 

66. नम्सिको िजुिमा - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १०(२) मा तनमािण कायिको लार्ि 
अनमुान ियार र्दाि तनमािणसम्बन्धी नम्सि नेपाल सरकार, मजन्रपररषदबाट स्वीकृि र्राई लारू् र्नुिपने 
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व्यवस्था छ । र्वभार्ले रेपवेसम्बन्धी तनमािण कायि र्निको लातर् अलर् नम्सि िथा स्पेतसर्र्केसन स्वीकृि 
र्री लारू् र्रेको छैन । नम्सि स्वीकृि र्राई लारू् र्नुिपदिछ । 

67. रेल सेवा सञ्चालन - नेपालको बठदिवासदेजख जनकपरु हुाँदै भारिको जयनर्रसम्मको ६९ र्कलोतमटर 
रेलमार्िमध्ये जयनर्रदेजख कुथािसम्म ३४ र्कलोतमटर तनमािण सम्पन्न भई उि स्थानमा रेल सञ्चालन 
र्नि जी टु जी प्रर्क्रयाद्वारा रेल खररद र्नि मजन्रपररषदबाट २०७५।९।२९ मा सैद्धाजन्िक सहतमि 
प्रदान भएको छ । सो तनणियअनसुार भारिको एक रेलवे कम्पनीसाँर् रू.८४ करोड १ लाख ४7 
हजारमा २ रेल खररद र्री २०७७।६।२ मा प्राप्त भएको छ । रेल सञ्चालन एवं ममििको लातर् 
आवश्यक जनशजि व्यवस्थापनको प्रबन्ध समयमा हनु नसकेको कारण खररद भएका रेल सञ्चालन हनु 
सकेको छैन । रेल सञ्चालनको लातर् आवश्यक जनशजि र पूवािधार ियार र्री सेवा सञ्चालन र्नुिपदिछ। 

68. पेस्की अनरु्मन - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ११३ मा तनमािण व्यवसायीलाई 
खररद सम्झौिाबमोजजम ठदइएको पेस्कीको कायि प्रर्ति र्ववरण साविजतनक तनकायलाई तनयतमि रूपमा 
उपलब्ध र्राउनपुने व्यवस्था छ ।यसैर्री तनमािण व्यवसायीसाँर् भएको सम्झौिामा कायि अवतधको ८० 
प्रतिशि समयतभर पूरै पेस्की र्र्छ्यौट र्नुिपने व्यवस्था छ । आयोजनाबाट 2070।71 मा सम्झौिा 
र्री 5 तनमािण व्यवसायीलाई ठदएको पेस्की रू.7 करोड 59 लाख 39 हजार र्स्यौट भएको छैन । 
उि पेस्कीमा ब्याजसमेि असलु र्नुिपदिछ ।  

नेपाल पानी जहाज कायािलय 

सरुजक्षि, सहज, भरपदो, व्यवजस्थि, सलुभ र र्कर्ायिी यािायािको भरपदो र्वकपपको रूपमा आन्िररक 
र समदु्रसम्म जल यािायाि एवं समदु्रमा नेपाली पानी जहाजको सञ्चालनमार्ि ि ् देशको प्रतिस्पधाित्मक क्षमिा 
अतभवरृ्द्ध, अन्िरािर्िय िथा क्षेरीय व्यापार सहजीकरण, पयिटन प्रवद्धिनलर्ायिबाट रार्िय अथििन्रमा टेवा परु् याउने 
उदे्दश्यले नेपाल पानीजहाज दिाि ऐन, २०२७ बमोजजम २०७५११।२ मा नेपाल पानीजहाज कायािलयको स्थापना 
भएको हो । कायािलयले यो वषि रू.2 करोड 82 लाख खर्ि र्रेको छ । 

69. नीति िथा कायिक्रम कायािन्वयन - पन्रौं योजनामा िे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 हनेु र नेपालबाट तनयािि हनेु मालसामानको 
ढुवानी सहज, सरुजक्षि र भरपदो भई देशको प्रतिस्पधाित्मक क्षमिा वरृ्द्ध हनेु, व्यवसाय लार्िमा कमी 
आउने र रोजर्ारीमा वरृ्द्ध हनेु उपलेख छ । सोको लातर् आन्िररक िथा समदु्रसम्म पहुाँर्को लातर् 
सम्भाव्यिा अध्ययनको आधारमा जल यािायािको र्वकास र र्वस्िार र्ने, समदु्रसम्मको पहुाँर्को लातर् 
जल यािायािको अवश्यक पूवािधार तनमािण र्नि ठद्वपक्षीय र बहपुक्षीय समझदारी र्ररने उपलेख छ । 
बजेट विव्य २०७६।७७ मा जलयािायािलाई मलुकुको आन्िररक र वाह्य आवद्धिा बढाउन सबैभन्दा 
र्कर्ायिी यािायािको साधनको रूपमा र्वकास र्नि आवश्यक नीतिर्ि, काननुी र अन्य पूवािधार ियार 
र्ने लक्ष्य तलएको उपलेख छ ।यसरी आवतधक योजना र बजेट विव्यमा उपलेख भएको मध्ये 
अन्िरािर्िय सजन्ध सम्झौिा अनकूुल हनेु र्री पानी जहाज दिाि ऐनको मस्यौदा ियार र्ने प्ररजम्भक कायि 
बाहेक अन्य कायि भएको छैन ।योजना िथा बजेट विव्यमा उपलेख भएअनसुारको कायि समयमै पूरा 
र्नुिपदिछ । 
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70. सेवा प्रवाह - नेपाल पानीजहाज दिाि ऐन, २०२७ ले  नेपाल पानीजहाज कायािलयलाइि नेपाली पानीजहाज 
दिाि र्ने, नेपाली डङु्गा दिाि र्ने, पानीजहाज िथा डङु्गा सञ्चालन र्ने संस्था दिाि र्ने िथा सोको तनयमन 
र्ने कायि िोकेकोमा पानीजहाज िथा सो सञ्चालन र्ने संस्था दिाि भएको पाइएन । नेपालका र्वतभन्न 
नदी िथा िालहरूमा र्तलरहेका डङु्गाहरू र िी डङु्गा सञ्चालन र्ने संस्था दिाि, डङु्गा  सञ्चालनसम्वन्धी 
मापदण्ड तनमािण िथा तनजिि मापदण्ड अपनाइ सञ्चालन भए नभएको तनयमनसमेि कायािलयवाट भएको 
पाइएन । वार्षिक कायिक्रमअनसुार २ थान सवारी साधन खररद र्री रू.1 करोड 43 लाख 88 हजार 
खर्ि भए िापतन जलमार्िको सम्भाव्यिा अध्ययन र जलमार्ि तनमािणको कायि भएको छैन । योजना, 
बजेट र वार्षिक कायिक्रम िथा मौजदुा काननुले िोकेअनसुारको कायि र्नुिपदिछ ।  

कायिमूलक लेखापरीक्षण 

काठमाडौँ  उपत्यकाको यािायाि व्यवस्थापन 

काठमाडौँ उपत्यकातभर रहेका िीन जजपला काठमाडौँ, लतलिपरु र भिपरुका दइुि महानर्रपातलका र 
१६ नर्रपातलकाले ८९९ वर्ि र्कलोतमटर क्षेरर्ल ओर्टेको छ । उपत्यकामा २ हजार ८६ र्कलोतमटर 
सडकसञ्जालमा १५ लाख सवारी साधन र्डु्दछन ्। उपत्यकामा देशभरको ३७ प्रतिशि सवारी दिाि छ । 
भौतिक पूवािधार िथा यािायाि मन्रालय, सडक र्वभार्, यािायाि व्यवस्था र्वभार्,  महानर्रपातलकाहरू, 

नर्रपातलकाहरू, उपत्यका ट्रार्र्क प्रहरी महाशाखा लर्ायिका तनकायहरू काठमाडौँ उपत्यकाको यािायाि 
व्यवस्थापनमा संलग्न छन ्। काठमाडौँ  उपत्यकाको यािायाि व्यवस्थापनका कायिक्रमहरू र कायािन्वयन 
अवस्थाको मूपयाङ्कन िथा र्वश्लषेण र्नि कायिमूलक लेखापरीक्षण र्दाि देजखएका मखु्य व्यहोराहरू देहायबमोजजम 
छन:्  

71. यािायाि र्रुुयोजना ‐ काठमाडौँ  उपत्यकाको यािायाि व्यवस्थाको दीघिकालीन र्वकासका लातर् 
काठमाडौँ  उपत्यका र्वकास प्रातधकरणले २०७२।७३ मा ियार र्रेको र्रुुयोजनामा उपत्यकाको 
जनसंख्या प्रक्षेपणको आधारमा प्रस्िाव र्ररने नयााँ शहर, बस्िी, व्यापाररक िथा आतथिक केन्द्र आठदलाई 
समेि समेटी सडक यािायाि र्रुुयोजना ६ मर्हनातभर ियार र्ने उपलेख छ । उि प्रातधकरणले 
जापान अन्िरािर्िय सहयोर् तनयोर् (जाइिका) को सहयोर्मा काठमाडौँ  उपत्यका शहरी यािायाि सधुार 
र्रुुयोजना, २०१७ ियार र्रेको छ ।  

र्रुुयोजनाले उपत्यकाको यािायाि सम्बन्धमा, साविजतनक सवारीको अतनजिििा, परुानो र सानो 
ठााँउ, स्पेतसर्र्क लेनको अभाव, ननमोटराईज्ड, धूलो, धुाँवा र अव्यवजस्थि रू्टपाथको समस्या रहेको 
उपलेख र्रेको छ। िी समस्याहरूमा सधुार र्नि काठमाडौँ उपत्यका यािायाि र्रुुयोजना, २०१७ मा 
जतमनको प्रयोर्मा शहरी भउूपयोर् नीतिसाँर् िादत्म्यिा हनेु र्री यािायाि योजना ियार र्नुिपने, सडक 
योजनामा सडकसञ्जाललाई रेतडयलबाट सकि मरे्रेजन्सयल बनाउने, साविजतनक यािायाि योजनामा 
मासट्राजन्जटको व्यवस्थापन, ट्रार्र्क मार् व्यवस्थापन अन्िर्िि ट्राभल मोड तसफ्ट सर्हिको एकीकृि 
ट्रार्र्क व्यवस्थापन र्ने, लजजर्िक योजना अन्िर्िि सवारी साधनलाई उपत्यकामा तभरने नाका वरपर 
व्यवस्थापन र्ने, सवारी सरुक्षा योजना तभर संस्थार्ि संरर्नाको र्वकास र्री सडक दघुिटना घटाउने, 
ननमोटराइज्ड ट्रार्र्क योजना तभर साइकल सवारी र पैदल यारी व्यवस्थापन र तडजास्टर व्यवस्थापन 
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योजना तभर तभरी घना बस्िीहरूमा प्रत्येक ५०० तमटरमा आपिकालीन सडक र्वस्िार लर्ायि ८ 
क्षेरलाई समेटेर यािायाि व्यवस्था सधुार र्नुिपने व्यहोरा उपलेख छ । 

र्रुुयोजनाको कायािन्वयनमा सडक र्वभार्, काठमाडौँ उपत्यका र्वकास प्रातधकरण, स्थानीय 
िहहरूको संलग्निा आवश्यक भएकोमा शहरी र्वकास मन्रालयले सरोकारवाला तनकायहरूसाँर्को 
समन्वयमा उि प्रतिवेदन स्वीकृि र्राइि कायािन्वयन र्निसकेको देजखएन । यसले र्दाि उपत्यकाका 
यािायाि व्यवस्थापनसाँर् सम्बजन्धि र्क्रयाकलापहरू एकीकृिरूपमा कायािन्वयन हनु नसकेको अवस्था छ। 
उपत्यकाको यािायाि व्यवस्थापनसाँर् सम्बजन्धि सबै तनकायले आपसी समन्वय र्री उपत्यकाको 
एकीकृि यािायाि व्यवस्थापन योजना स्वीकृि र्री कायािन्वयन र्नुिपदिछ । 

72. अतधकार क्षरे ‐ संर्वधानको अनसूुर्ी-५ (२०) बमोजजम संघको अतधकार क्षेरतभर रार्िय यािायाि नीति 
र रार्िय लोकमार्िको व्यवस्थापन, प्रदेशको अतधकार क्षेरतभर प्रदेश लोकमार्ि र स्थानीय तनकायको 
अतधकार क्षरेतभर स्थानीय सडक, ग्रातमण सडक र कृर्ष सडक पने देजखन्छ । उजपलजखि 
व्यवस्थाहरूलाइि स्पि पानि आवश्यक कतिपय काननुहरू बन्न नसकेको जस्थति छ ।  

सवारी िथा यािायाि व्यवस्था ऐन, २०४९ को दर्ा १५३(घ) ले यािायाि व्यवस्था र्वभार्लाई 
साविजतनक यािायािको भाडा तनधािरण र्ने अतधकार ठदएको छ । वार्मिी  प्रदेश सवारी िथा यािायाि 
व्यवस्था ऐन, २०७५ को पररच्छेद ६ र दर्ा ११० मा प्रदेश सरकारले साविजतनक सवारीको रुट 
तनधािरण र्ने, भाडा तनधािरण र्ने व्यवस्था र्रेको छ । यसैर्री काठमाडौँ महानर्रपातलकाले जारी र्रेको 
सवारी िथा यािायाि व्यवस्थापन ऐन, २०७५ को दर्ा २१(ख) ले काठमाडौँ  महानर्रपातलकाले 
महानर्र क्षेरमा साविजतनक सवारीको व्यवस्थापन र्ने, साविजतनक सवारीको भाडा तनधािरण र्ने व्यवस्था 
र्रेको छ । संघीय काननुबमोजजम प्रदेश र स्थानीय िहले काननु तनमािण र्नुिपनेमा संघको काननु 
तनमािण भैसकेको छैन । र्वद्यमान काननुहरूबाट एकै प्रकृतिका कायि िीनै िहका सरकारहरूले र्ने 
व्यवस्थाले जजम्मेवारीमा ठद्बर्वधा हनेु देजखन्छ। 

संघीय यािायाि काननु तनमािण र्री सोहीअनसुार प्रदेश र स्थानीय िहले समेि समायोजन र्री 
सहकायि र समन्वयात्मकरूपमा दोहोरोपना हटाई कायािन्वयनमा स्पििा पयाउनपुदिछ । 

73. संस्थार्ि व्यवस्था ‐ उपत्यकाको यािायाि व्यवस्थापनको लातर् मखु्यिया यािायाि व्यवस्था र्वभार् 
िथा महानर्रपातलका सर्हिका स्थानीय िहहरूको जजम्मेवारी रहेको छ । यी तनकायहरूको यािायाि 
व्यवस्थापनसम्बन्धी भतूमका देहायबमोजजम रहेको छ: 

73.1 सवारी िथा यािायाि व्यवस्था ऐन, २०४९ को दर्ा १५३ ले  यािायाि व्यवस्था र्वभार्लाइि सवारी 
सञ्चालनको मापदण्ड तनधािरण, सवारी रुट तनधािरण (अन्िर प्रदेश िथा अन्िरािर्िय), सवारीको भार 
तनधािरण, सवारी अनरु्मन, सवारीको प्रार्वतधक परीक्षण, साविजतनक सवारीको भाडादर तनधािरण, वकि सप र 
सवारी प्रजशक्षण केन्द्रको मापदण्ड तनधािरण र्ने, स्माटि लाईसेन्सको छपाई, सवारी र्ालकको परीक्षाको 
पाठ्यक्रम तनधािरण र्ने, ईम्बोस्ड नम्बर प्लेटको छपाइ, र्वद्यिुीय सवारी दिाि, सवारीको ग्लोबल 
पोजजसतनङ तसस्टमबाट अनरु्मन र्ने प्रणाली तनमािण, ट्रार्र्क तसग्नल तनमािण लर्ायिको जजम्मेवारी 
उपलेख र्रेको छ ।  
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73.2 सडक र्वभार्को जजम्मेवारीमा सवारी व्यवस्थापनको लातर् सडक संरर्ना, सवारी जर्न्हहरू ममिि सम्भार 
र्ने, साविजतनक सडक खाली र्राउने लर्ायिको जजम्मेवारी रहेको छ।  

73.3 बार्मिी प्रदेश, भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालय मािहिका सवारी व्यवस्थापन कायािलयहरूले सवारी 
दिाि, कर सङ्कलन, रुट ईजाजि, सवारी र्ालक अनमुतिपरको पररक्षा सञ्चालन लर्ायिका कायि र्दै 
आएका छन।्  

73.4 सवारी पूवािधार तनमािण, सधुार, ममिि, सवारी रुट तनधािरण, अनरु्मन, रु्टपाथ व्यवस्थापन, ट्रार्र्क बत्ती 
िथा संकेिहरू जडान, नो भेर्हकल जोन तनधािरण, पार्कि ङ् व्यवस्थापन जस्िा कायि स्थानीय िहहरूको 
जजम्मेवारीमा रहेको छ ।  

यािायाि व्यवस्थापनमा सडक, साविजतनक यािायाि, ट्रार्र्क मार् व्यवस्थापन, लजजजस्टक, सवारी 
सरुक्षा, ननमोटोराइज्ड ट्रार्र्क लर्ायिका कायिहरू पदिछन ्। िर उपयुिि तनकायहरू समग्र यािायाि 
व्यवस्थापन भन्दापतन सडक पूवािधार एवं सवारी व्यवस्थापनमा मार केजन्द्रि रहेकोले साविजतनक यािायाि 
अपेजक्षिरूपमा व्यवजस्थि हनु सकेको छैन । र्वद्यमान संर्ठन संरर्ना तभरका तनकायहरूलाई यािायाि 
व्यवस्थापनका अन्य कायिहरूको समेि जजम्मेवारी ठदई सम्बजन्धि तनकायहरूबीर् समन्वय र्री 
कायािन्वयन र्नुिपदिछ । 

74. साविजतनक यािायाि योजना ‐ यािायाि सधुारका लातर् आवतधक िथा वार्षिक योजनाहरूले ियार र्रेको 
कायिक्रम सम्बजन्धि मन्रालयहरू, र्वभार्हरू िथा तनकायहरूले कायािन्वयन र्नुिपदिछ । िर काठमाडौँ  
उपत्यकाको यािायाि सधुार सम्बन्धमा र्ौधौँ र पन्रौँ आवतधक योजनाहरू र सरकारबाट घोर्षि वार्षिक 
नीति िथा कायिक्रमको कायािन्वयन हनु नसकेको जस्थति देहायअनसुार रहेको छः 

74.1 र्ौधौँ आवतधक योजना अवतधमा काठमाडौँ  उपत्यकाको यािायाि व्यवस्थापन र्नि ७२ र्क.तम. बार्हरी 
र्क्रपथ तनमािण प्रारम्भ र्ने कायिक्रम राखेकोमा र्वस्ििृ आयोजना प्रतिवेदन ियार र्ने कायिसम्म भएको 
छ भने तनमािण कायि प्रारम्भ भएको छैन । काठमाडौँ उपत्यकाको सडकसञ्जालमा साविजतनक यािायाि 
प्रणालीलाई रर-रुर्टङ र्री मास ट्राजन्जटमखुी बनाइने कायिक्रम राखेकोमा यससम्बन्धमा प्रर्ति भएको 
देजखएन ।  

74.2 काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालन र्नि र्ौधौँ योजना अवतधमा र्वस्ििृ अवधारण प्रतिवेदन ियार 
र्ने कायिक्रम रहेकोमा उि अवतधमा सो कायि भएको पाइएन। कूल अनमुातनि लार्ि रू. ४ खबि 
७७ अबि रहेको योजनामा प्रशासतनक खर्ि समेि रू. ३० करोड खर्ि भएको छ ।  पन्रौँ योजनाले 
यससम्बन्धी र्वस्ििृ आयोजना प्रतिवेदन ियार र्ने, रेल मार्िको जग्र्ा प्राप्त र्ने कायिक्रमहरू पनुः 
समावेस र्रेको छ ।   

74.3 काठमाडौं उपत्यकाको सडक सधुारका लातर् काठमाडौँ  उपत्यका सडक र्वस्िार आयोजना, र्क्रपथ 
र्वस्िार आयोजना, काठमाडौँ  उपत्यका बार्हरी र्क्रपथ आयोजना र धोबीखोला कोररडोर सधुार आयोजना 
लर्ायिबाट र्वर्ि ५ वषिमा रू.१० अबि ६८ करोड खर्ि भएको छ । उि आयोजनाहरूमध्ये काठमाडौँ  
उपत्यका बार्हरी र्क्रपथ आयोजनाको र्वस्ििृ आयोजना प्रतिवेदन मार ियार भएको छ । अन्य 
आयोजनाहरूले उपत्यकाको ट्रार्र्क जाम कम र्नि केही हदसम्म सहयोर् र्रेका भए िापतन यािायाि 
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व्यवस्थापनको एकीकृि योजना बेर्र कायािन्वयन र्ररएकोले सविसाधरणको यारा सरु्वधामा पररवििन 
आउन सकेको छैन ।  

उपत्यका यािायाि व्यवस्थापनसम्बन्धमा बनेका नीति र कायिक्रमहरू कतिपय नीतिमा मार 
सीतमि हनेु, बजेट विव्यमा परेका योजना कायािन्वयन नहनेु, कायािन्वयन भएकाको पतन प्रर्ति न्यून हनेु 
समस्या रहेका छन ्। उपत्यकाको यािायाि व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्न ेतनकायको 
कायिक्रममा समन्वय नहुाँदा यस क्षेरमा तनरन्िर लर्ानी भइरहे िापतन सविसाधारणले यािायाि 
व्यवस्थापनमा सहजिा महससु र्नि सकेका छैनन ्। यािायाि व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
राख्न ेतनकायहरूले आपसी समन्वय र्री यािायाि योजना ियार र्री कायािन्वयन र्नुिपदिछ । 

75. नेपाल रोड सेफ्टी एजसन प्लान ( २०१३-२०२०) ‐ संयिुराि संघको सडक सरुक्षा दशक (२०११-
२०२०) ले सन ्२०२० सम्ममा सडक दघुिटनाबाट हनेु मानवीय क्षति  ५० प्रतिशि ले घटाउने लक्ष्य 
तनधािरण र्रेको छ । यसको कायािन्वयन र्नि नेपालले भौतिक पूवािधार िथा यािायाि व्यवस्था 
मन्रालयले ियार र्रेको रोडसेफ्टी एजसन प्लान २०१३ कायािन्वयनमा पयाएको तथयो । सडक 
दघुिटनाको हिाहतिलाई सन ्२०१५ सम्ममा ३५ प्रतिशि र २०२० सम्ममा ५० प्रतिशि ले कमी 
पयाउने लक्ष्य राजखएको तथयो । मन्रालयले  ियार र्रेको कायियोजनामा सडक सरुक्षा व्यवस्थापन, 
सरुजक्षि सडक र आवार्मन, सरुजक्षि सवारी, सरुजक्षि सडक प्रयोर्किाि र दघुिटना पतछको सेवा जस्िा 
५ र्वषय समेटेर नीतिर्ि, संस्थार्ि, काननुी, अनरु्मन संयन्र कायिर्वतध र संयोजन संयन्र लर्ायिमा 
सधुार र्री दघुिटना िथा यसबाट हनेु हिाहिी घटाउने कायियोजना रहेको तथयो । यद्यर्प कायियोजना 
सर्ल हनु नसकेको र्वषय संघीय संसदको सवारी दघुिटना न्यूनीकरण अध्ययन उपसतमतिको, २०७७ 
को प्रतिवेदनमा समेि उपलेख छ । सन ्२०२० सम्ममा सवारी दघुिटना ५० प्रतिशिले घटाउने लक्ष्य 
रहेकोमा ५ वषिमा ४२ प्रतिशिले बढेको छ । सन ्२०१५ मा ५ हजार ६६८ रहेको उपत्यकाको 
दघुिटनाको िथ्याङ्क २०२० मा ८ हजार ३३ परेु्को छ। उि दघुिटनामा वार्षिक औसि १ सय ६५ 
जनाले ज्यान र्मुाइरहेको देजखन्छ भने वार्षिक औसि ४ हजार ८६६ जना सवारी दघुिटनाबाट पीतडि 
हनेु र्रेका छन ्। कायियोजना समन्वय र्नि नेपाल रोड सेफ्टी काउजन्सललाई िोकेकोमा सो संस्था नै 
र्क्रयाशील हनु नसकेको, सम्बद्ध अन्य तनकायहरूसाँर् समन्वय, सवारी र्ालकहरूको लातर् प्रजशक्षण, 

सवारी प्रजशक्षण संस्थाहरूको अनरु्मनको कमी र पूवािधार सधुारको कमीका कारण सवारी दघुिटना 
बढेको छ । सडक सरुक्षाको लातर् सडक सरुक्षा पररषदको सर्क्रयिा बढाइि सम्बजन्धि तनकायहरूको 
समन्वयमा सडक सरुक्षा व्यवस्थापन, सरुजक्षि सडक र आवार्मन, सरुजक्षि सवारी, सरुजक्षि सडक 
प्रयोर्किाि र दघुिटना पतछको सेवाको व्यवस्था र्री सवारी दघुिटना र दघुिटनाबाट हनेु हिाहतिलाइि कम 
र्नुिपदिछ ।  

76. सरुजक्षि सवारी ‐ नेपाल सरकार, मजन्रपररषदको २०७३।१०।२३ को तनणियअनसुार २० वषि मातथका 
साविजतनक सवारी साधन २०७४ रै्र, १ बाट काठमाडौँ  उपत्यका सर्हि देश भरबाट हटाउने तनणिय 
र्रेको छ । यािायाि व्यवस्था र्वभार्साँर् देश भरमा २० वषि मातथका साविजतनक सवारीको यर्कन 
िथ्याङ्क छैन । २० वषिभन्दा कम सञ्चालन भएका साविजतनक सवारी साधनको प्रदूषण परीक्षण आधारमा 
रुट ईजाजि नवीकरण हुाँदै आएको छ । साविजतनक सवारी साधनको हकमा १५ वषि पूरा भएपतछ 
तनजीमा रुपान्िरण र्नि पाउने प्रावधान अनरुूप तनजी बनाएका सवारी साधनहरू लामो समय सञ्चालन 
हनेु र्रेका छन ्। र्ौधौँ योजनामा  ७ भेर्हकल र्र्टनेस टेजस्टङ सेन्टर स्थापना र्ने उपलेख भए िापतन 
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त्यसको कायािन्वयन  भएन । सवारीको याजन्रक र्डबढीले वषेतन सवारी दघुिटना बर्ढरहेको िथ्य 
ट्रार्र्क प्रहरीको दघुिटना र्ववरणबाट देजखन्छ । दश वषिको िथ्याङ्कको तबश्लषेण र्दाि सवारी साधनको 
याजन्रक र्डबतडले हरेक वषि उपत्यकामा औसि ८० सवारी दघुिटना हनेु देजखएको छ । तनयतमिरूपमा 
सवारीको अवस्था परीक्षणको व्यवस्था एवं अनरु्मन र्री उपयिु देजखएका साविजतनक सवारीलाई मार 
सञ्चालन अनमुति ठदनपुदिछ।  

77. ट्रार्र्क संकेि ‐ सवारी िथा यािायाि व्यवस्था ऐन, २०४९ को दर्ा १५३ (ङ) को व्यवस्थाअनसुार 
यािायाि व्यवस्था र्वभार्ले अन्िरािर्िय प्रर्लनअनसुार ट्रार्र्क संकेिहरू साविजतनक स्थानमा राख्न े
व्यवस्था र्नुिपदिछ । सडक र्वभार्ले ट्रार्र्क संकेि म्यानअुल, १९९७ जारी र्रेको छ । सडकमा 
ट्रार्र्क संकेिहरू सही ढङ्गबाट राख्नपुनेमा उपत्यकाको र्वतभन्न स्थानमा स्थलर्ि अवलोकनको क्रममा 
र्लि ट्रार्र्क संकेिहरूको प्रयोर् भइिरहेको समेि पाइयो । यस सम्बन्धमा यािायाि व्यवस्था र्वभार्, 

उपत्यका ट्रार्र्क व्यवस्था कायािलयको ध्यान र्एको पाइएन ।   

सवारी व्यवस्थापनसाँर् धेरै तनकायहरू सहभार्ी भएकाले एक आपसमा समन्वय र सहकायिको 
कमीले पतन कतिपय सडक संकेिहरू ररु्टपूणिरूपमा राजखएको पाइयो । काठमाडौँ  महानर्रपातलकाले 
म्यानअुलमा नै नभएको रािो, पहेलो र हररयो रङ्ग तमतसएको स्टप, लकु, र्ो सम्बन्धी बोडि राजखएको 
पाइयो । यसरी सरोकारवालहरूले आरु्खसुी ट्रार्र्क संकेि राजखठदने र्रेको देजखयो । कतिपय तनजी 
व्यवसायीहरूले समेि आफ्नो पहलमा ट्रार्र्क समेिराखेको देजखयो । संयिुरािसंघीय महासजन्धले 
तनधािरण र्रेअनसुारको ट्रार्र्क संकेिहरू प्रयोर् नर्दाि र्वदेशी पयिटकहरू, अन्य मलुकुका सडक 
प्रयोर्किािले संकेि नबझु्ने जस्थति रहन्छ। साथै सही सूर्ना सम्प्रषेण नहनेु भएकोले सडक प्रयोर्किािबाट 
ट्रार्र्क तनयमको उपलंघन समेि हनु जाने जोजखम बढ्छ । यािायाि व्यवस्था र्वभार्ले 
महानर्रपातलकाहरू, नर्रपातलकाहरू र ट्रार्र्क प्रहरीको समन्वय सडक र्कनारमा राजखएका र्लि ट्रार्र्क 
संकेिहरू मापदण्ड अनरुूप प्रतिस्थापन र्नुिपदिछ । 

78. सवारी रुट ‐ सवारी िथा यािायाि व्यवस्था ऐन, २०४९ को दर्ा ७४ ले र्वभार्ले उपयिु देखेको 
ठाउाँमा आवश्यकिानसुार साविजतनक सवारीलाई यािायाि सेवा सञ्चालन र्नि बाटो तनधािरण र्ने जजम्मेवारी 
यािायाि व्यवस्था र्वभार्लाइि िोकी बाटो इजाजिपर नतलई यािायाि सेवा सञ्चालन र्नि नहनेु व्यवस्था 
र्रेकोमा नयााँ स्वरूपमा प्रदेश सवारी िथा यािायाि व्यवस्था ऐन, २०७५ को पररच्छेद ६ र दर्ा 
११० मा िोर्कएबमोजजम प्रदेश तभर साविजतनक सवारीको रुट तनधािरण र्ने जजम्मेवारी प्रदेश यािायाि 
कायािलयलाई ठदएको  छ । काठमाडौँ  उपत्यका ठदर्ो यािायाि आयोजनाले नार्ररकको मार् र 
आवश्यकिाको आधारमा काठमाडौँ  उपत्यकाको र्क्रपथ तभर र र्क्रपथ बार्हर १ देजख १.५ घण्टाको 
दूरीमा सडक बाटोलाई प्राईमरी, सेकेण्डरी र टसिरी र्री िीन िहमा र्वभाजजि र्रेर साविजतनक यािायािको 
प्रार्वतधक पक्षलाई समेि आधार मानी सञ्चालन र्ने सझुाव ठदएकोमा त्यसको कायािन्वयन र्रेको छैन। 
यािायािको व्यवस्थापन िथा रुट तनधािरण र्ने जजम्मेवारी रहेको यािायाि व्यवस्था र्वभार्ले र्वर्िमा 
र हाल प्रदेश यािायाि कायािलयले हरेक सवारी साधनलाई मार्को आधारमा रुट अनमुति प्रदान र्ने 
र्रेको पाइयो िर त्यसको अद्यावतधक अतभलेख राख्न ेर्रेको छैन । उपत्यकामा कतिवटा साविजतनक 
सवारी रुट र िी रुटहरूमा कति सवारी साधन के कति क्षमिामा सञ्चालन भैरहेका छन ्भन्ने सम्बन्धमा 
अद्यावतधक िथ्याङ्क रहेको छैन ।  
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हाल वार्मिी प्रदेशमा दिाि भएका कुल सवारी साधन १५ लाख ४५ हजार ४७७ छन ्। 
र्वभार्ले काठमाडौँ  उपत्यका तभर तनयतमिरूपमा र्डुने सवारीको अतभलेख राखेको छैन । िथापी 
बार्मिी प्रदेशमा दिाि भएका सबै सवारीहरू कुनै न कुनै रूपमा काठमाडौँ  तभरने अनमुान छ। 
त्यसैर्री ठदनहुाँ हजारौको संख्यामा उपत्यका बार्हरबाट साविजितनक यािायािहरू काठमाडौँ   तभरने 
र्दिछन । वार्मिी प्रदेशमा दिाि भएका कुल सवारी साधन मध्ये साविजतनक यािायािसाँर् सम्बजन्धि 
सवारीको संख्या ३२ हजार ७९५ मार रहेको छ । जाइिकाले र्रेको अध्ययनअनसुार कररब २८ 
प्रतिशिले साविजतनक सवारी साधनको प्रयोर् र्ने र उि जनसंख्याको लातर् न्यून सवारी उपलव्ध हुाँदा 
साविजतनक सवारीमा क्षमिाभन्दा बढी यार ुराख्न ेर्रेकोले यारलुाइि असरु्वधा परेु्को छ।  

साविजतनक यािायािमा ठुला सवारी साधनलाइि प्रोत्साहन हनेु र्री सवारी रुट अनमुति ठदइि 
सवारी रुटको डाटा बेस अद्यार्वधक र्री सेवाको र्णुस्िर अनरु्मन र्नुिपदिछ । 

79. ट्रार्र्क सधुार ‐ प्रधानमन्री िथा मजन्रपररषद्को कायािलयको ३७ बुाँदे काठमाडौँ उपत्यकाको 
अपपकालीन ट्रार्र्क व्यवस्थापन कायियोजना, २०७६ ले यािायाि व्यवस्था र्वभार्, उपत्यका ट्रार्र्क 
प्रहरी महाशाखा, सडक र्वभार् र सम्बजन्धि स्थानीय तनकायहरूलाई जजम्मेवारी समु्पेर काठमाडौँ 
उपत्यकाको सवारी जाम, सडकको अवस्था, सडक बत्ती, सडक मार्कि ङ लर्ायिको कायि जजम्मेवारी 
समु्पेको छ । र्हृ प्रशासन सधुार कायियोजना, २०७४ र ट्रार्र्क व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृि 
कायियोजना, २०७७ ले ट्रार्र्क प्रहरीको क्षमिा र्वकास र स्रोि एवं साधन सम्पन्न बनाउने उदे्दश्य 
राखेको छ । िर उि कायियोजनाको प्रभावकारी कायािन्वयन हनुसकेको छैन ।  

सी.सी. र्टभी जडान र्ने कायि सम्पन्न नभएको, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट र सोको िथ्याङ्क पढ्ने 
RFID Gate-Radio Frequency Identification Gate को तनमािण र सञ्चालन नभएको, जी.पी.एस.बाट सवारी 
अनरु्मन र्ने प्रणाली लारू् नभएको,  सवारी र्ालक अनमुतिपरलाई स्माटि बनाए पतन काडि ररडरको 
व्यवस्था र कारबाही िथा जररवानाको र्ववरण काडिमा अपडेट नभएको, सवारी दिाि प्रणालीलाई प्रर्वतधमा 
आधाररि नर्रेको कारण सवारीको कुनै र्ववरण तलने कायि म्यानअुल रेकडि मार भएको,  सवारी 
व्यवस्थापनमा खर्टने प्रहरीको लातर् आवश्यक संख्यामा िेथलाईजर, राडार र्न, र्ोप्रो जयामरा आठद 
उपलब्ध नभएको जस्िा समस्या रहेका छन ्। उपत्यकामा बढीरहेको सवारीको अनपुािमा जनशजि, 

उपकरण, सडक संरर्नाको ममिि सधुार र र्वस्िारको कमी रहेका छन ्। ट्रार्र्क व्यवस्थापन सम्बन्धी 
एकीकृि कायियोजना, २०७७ ले सझुाएबमोजजम ट्रार्र्क प्रहरीको क्षमिा र्वकास िथा ट्रार्र्क बत्ती, 
जयामरा लर्ायिका पूवािधार व्यवस्था र्री ट्रार्र्क व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनपुदिछ ।  

80. दघुिटना सम्भार्वि स्थल ‐ उपत्यकातभरको यािायाि व्यवस्थापनसाँर् सम्बजन्धि तनकायहरूबाट 
उपत्यकाको सडकहरूमा रहेका दघुिटना सम्भार्वि स्थलहरू र त्यसको कारणको पर्हर्ान र्री समयमै 
सधुार र्रेको हनुपुदिछ । जाइकाले २०१३ मा काठमाडौं उपत्यकामा र्रेको अध्ययनले ३३ स्थानलाइि 
अति दघुिटनायिु क्षेरको रूपमा  औपँयाएको तथयो । उि ३३ दघुिटनायिु स्थलमध्ये ५ वटा सूर्ीबाट 
हटाएकोमा २०२० मा ४ नयााँ दघुिटनामिु क्षेर सूर्ीकृि भइि ३२ दघुिटनायिु क्षेर रहेका छन । 
तबिेका ७ वषिको अन्िरालमा सडक दघुिटनाको प्रवजृत्त तनयतमि अनरु्मन र्री दघुिटनायिु स्थलहरूलाई 
सधुार र्री दघुिटना न्यूनीकरण र्नेिर्ि  अपेजक्षि प्रर्ति भएको छैन । २०१३ मा पर्हर्ान र्ररएको 
३३ क्षेरमध्ये २८ क्षेर २०२० सम्म पतन कायमै छ । यसले र्दाि दघुिटना बढाएको छ । लेखापरीक्षण 
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टोलीले सम्बजन्धि क्षरेका र्वज्ञ र सडक र्वभार्का प्रतितनतधको सर्हि काठमाडौँ  उपत्यकाको-९ दघुिटना 
सम्भार्वि स्थानमा अनरु्मन र्दाि अतधकांश स्थानमा सवारी र्ाप, रु्टपाथ, सडक संकेि, र्ोकहरू, बाटोको 
स्लोप लर्ायिमा  सधुार भएको पाइएन । उपत्यका ट्रार्र्क प्रहरी महाशाखाको  र्वर्ि १० वषिको 
िथ्याङ्कबाट औसि हेदाि उपत्यकामा वार्षिक २१ सवारी दघुिटनामा सडकको कारणले हनेु र्रेको छ । 
रोडसेफ्टी अतडटलाई अन्िरािर्िय प्रावधानअनसुार सडक तनमािणको सबै र्रणमा अतनवायि नर्रेकोले 
सडकमा दघुिटनायिु क्षेरहरू रहेको पाइयो । सडक संरर्ना तनमािणका सबै र्रणमा रोडसेफ्टी 
अतडटलाई लारू् र्री उपत्यकाको दघुिटनायिु क्षेरका कारणहरू सधुार र्नुि पदिछ । 

संर्ठठि संस्था 

सडक बोडि नेपाल 

नेपालमा रहेका सडकहरूको ममिि सम्भार र्ने र्राउने, ममिि सम्भार खर्िमा न्यूनीकरण र्ने र िोर्कएको 
सडकहरूमा र्पने सवारीसाधनको इन्धनमा ममिि सम्भार दस्िरु लर्ाई सङ्कलन र्ने लर्ायिका कायि र्नि सडक 
बोडि ऐन, २०५८ अनसुार २०५९ मा बोडिको स्थापना भएको हो ।बोडिमा यो वषि नेपाल सरकारले ठदएको 
तनकासा समेि रू.8 अबि 76 करोड 3 लाख 24 हजार आम्दानी भएकोमा रू.4 अबि 58 करोड 24 लाख 
98 हजार खर्ि भई रू.4 अबि 17 करोड 78 लाख 26 हजार मौज्दाि रहेको छ ।  

81. 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 र्नुिपने व्यवस्था छ । यो 
वषि वोडिले सडक दस्िरु रू.३५ करोड ९९ लाख २४ हजार सङ्कलन र्रेको छ । सङ्कतलि सडक 
दस्िरुको र्वर्ि िीन वषिको र्ववरण तनम्नानसुार छ: 

(रू.हजारमा) 

सडक खण्ड 

आतथिक वषि 
2074।75 2075।76 2076।77 

नौतबसे-मजुग्लङ सडक खण्ड 43192 60954 155251 
हेटौँडा-नारायणर्ढ सडक खण्ड 27169 51072 90377 
नारायणर्ढ-बटुवल सडक खण्ड 30838 35956 46703 
भैरहवा-भमुही सडक खण्ड 5608 9726 10146 
पााँर्खाल-मेलम्र्ी सडक 

आतथिक वषि २०७६।७७ देजख मार 
दस्िरु सङ्कलन शरुु भएको । 

6751 
खकुोट-तसन्धलुी-बठदिवास सडक 21562 
धलुीखेल-खकुोट-तसन्धलुी सडक 29134 

जम्मा  106807 157708 359924 

नेपाल सरकारले 2076।1।2 मा र्वतभन्न राजमार्िका 14 खण्डमा सडक दस्िरु सङ्कलन 
र्ने अनमुति ठदएकोमा कााँकडतभट्टा-दमक खण्ड, दमक-इटहरी खण्ड, कोशी-र्ोहवाि खण्ड, र्ोहवाि-
पथलैया खण्ड, हेटौँडा-वीरर्न्ज खण्ड, वीरर्न्ज-पथलैया खण्ड र र्वराटनर्र-धरान खण्डमा सडक दस्िरु 
सङ्कलन र्ने कायि भएको छैन ।   

82. सडक दस्िरु असलुी - सडक दस्िरु सङ्कलनकिािसाँर् भएको सम्झौिामा सङ्कलनकिािले ठेक्का सम्झौिा र्नुि 
अर्ावै प्रथम र्कस्िा दाजखला र्रेको बैङ्क भौर्र पेस र्नुिपने र सम्झौिा पिाि ्मर्हना शरुु भएको ७ 
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ठदनतभर र्कस्िा रकम दाजखला र्ररसजन ुपने, सो नभएमा प्रतिठदन ०.०५ देजख 0.5 प्रतिशिका दरले 
३० ठदनसम्म हजिना असलु र्नुिपने र सो पिाि ्कायिसम्पादन जमानि जर्ि र्नुिपने व्यवस्था छ। 
बोडिले नौतबसे-मजुग्लङ सडक, नारायणघाट-हेटौँडा सडक र भैरहवा-भमुही सडकसमेि 3 खण्डमा सडक 
दस्िरु सङ्कलन र्नि ठेक्का लर्ाएको छ । उि  सडक खण्डमा 2076।१२।10 सम्ममा रू.32 
करोड 40 लाख प्राप्त र्नुिपनेमा रू.27 करोड 18 लाखमार प्राप्त र्री रू.5 करोड 2२ लाख र हजािना 
रू.46 लाखसमेि रू.5 करोड 68 लाख असलु र्नि बााँकी छ । उि रकम सरकारी बााँकी सरह असलु 
हनुपुदिछ । 

83. मौज्दाि उपयोर् -  सडक बोडि ऐन, २०५८ को दर्ा ५ मा  बोडिले सडकको ममिि सम्भार र्राउने, 
सडक उपयोर् दस्िरु असलु र्ने उपलेख भएकोमा पयािप्त जनशजि नभएको कारण देखाई सडकको 
पनुतनिमािण, पनुस्थािपना, स्िरवरृ्द्ध र नेपालतभर प्रबेस र्ने सवारीसाधनमा िोर्कएको दस्िरु उठाउने कायि 
आंजशक रूपमा कायािन्वयन र्रेको छ । यो वषिसम्म बोडिमा रू.8 अबि 61 करोड 87 लाख मौज्दाि 
रहेको छ । सडक ममिि कायिमा खर्ि नर्रेको र मौज्दाि राखी रू.39 करोड 64 लाख 72 हजार 
ब्याज आम्दानी र्रेको छ । सडक ममििको लातर् प्राप्त रकम प्रभावकारी उपयोर् नहुाँदा सडकको 
र्णुस्िरमा सधुार हनु सकेको छैन । मौज्दाि रकमको उपयोर् र्री सडकको र्णुस्िरमा सधुार र्नुिपदिछ। 

84. बोलपर जमानि जर्ि - सडक दस्िरु कायिर्वतध तनयमावली, २०६० को तनयम १७(२) मा सूर्नामा 
िोकेको म्यादतभर सम्बजन्धि बोलपरदािाले सम्झौिा र्नि मन्जरु नर्रेमा जमानि बापिको रकम जर्ि 
र्नुिपने व्यवस्था छ । पााँर्खाल मेलम्र्ी सडक खण्डमा दस्िरु सङ्कलन र्नि एक तनमािण व्यवसायीको 
रू.३ करोड ६३ लाख ३१ हजारको प्रस्िाव स्वीकृि र्री २०७६।५।१६ मा ७ ठदनतभर सम्झौिा 
र्नि आउने सूर्ना ठदएकोमा सम्झौिा र्नि नआएकोले तनजले राखेको बोलपर जमानि रू.३१ लाख २६ 
हजार जर्ि र्रेको देजखएन । बोलपर जमानि जर्ि र्री उि रकम कोष दाजखला र्नुिपदिछ । 

85. पेस्की - बोडिको आतथिक प्रशासनसम्बन्धी तनयमावली, २०६० को तनयम ३७ मा सडक बोडिबाट 
तनकासा प्राप्त र्ने तनकायले प्रत्येक आतथिक वषि समाप्त भएको १ मर्हनातभर र्रर्ारक र्नुिपने व्यवस्था 
रहेको छ । बोडिबाट ित्कालीन जजपला र्वकास सतमतिहरूलाई 2072।73 भन्दा अर्ातड ठदएको 
पेस्की रू.१0 करोड 82 लाख ८७ हजार र्र्िाि र्नि िी सतमतिलाई परार्ार र्रे िापतन र्र्िाि भएको 
देजखएन । उि रकम र्र्िाि हनुपुदिछ । 

अनरु्मन िथा बेरुज ू

• अनरु्मन - र्ि वषिको प्रतिवेदनमा ररु्टपूणि तडजाइन, अधरुा आयोजना, नीति िजुिमा, बजेट विव्यको 
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 तबपट ठेक्कामा मूपय समायोजन, नम्सिमा एकरूपिा  लर्ायिका व्यहोराहरू 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  103 तनकायमा रू.7 अबि 72 करोड 69 लाख 99 हजार बेरुजू देजखएकोमा 
प्रारजम्भक प्रतिवेदन उपलब्ध र्राएपतछ 35 तनकायले रू.90 करोड 74 लाख 85 हजार र्स्यौट 
र्रेकोले रू.6 अबि 81 करोड 95 लाख 14 हजार रहेको छ । सोमध्ये रू.2 अबि 55 करोड 39 
लाख 31  हजार म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनसूुर्ी 15 मा छ। 

➢ अन्य संस्था सडक बोडििर्ि  रू.6 करोड 69 लाख 9 हजार बेरुजू देजखएकोमा प्रारजम्भक प्रतिवेदन 
उपलब्ध र्राएपतछ बेरुजू र्स्यौट नभएकोले रू.6 करोड 69 लाख 9 हजार बााँकी रहेको छ । 
यससम्बन्धी र्ववरण अनसूुर्ी 16 मा छ । 
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मर्हला, बालबातलका िथा ज्येष्ठ नागररक मन्रालय 

नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोजजम मन्रालयको कायिक्षेरमा मर्हला, 
बालबातलका िथा जेष्ठ 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 10 तनकायबाट कायि सम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ । 

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मािहि समेि 9 सरकारी कायािलयको तनम्नानजसार रू.62 करोड 
89 लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । 

                              (रू. लाखमा) 
र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य जम्मा 
34,24 58 1,05 27,02 62,89 

2. अन्य संस्था - यो वषि 1 संस्थाको रू.82 करोड 14 लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ ।  

3. योजना िथा बजेट कायािन्वयन - पन्रौँ योजनामा सामाजजक उत्तरदार्यत्व कोष अन्िगििको तनजिि रकम 
मर्हला सशक्तीकरणमा उपयोग गने नीतिको व्यवस्था गने, लैङतगक सशक्तीकरण सूचकाङ्कहरूको आधार 
तलई प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई र्वत्तीय हस्िान्िरण गने, जेष्ठ नागररक संरक्षण नीति िजजिमा गने र 
प्रत्येक प्रदेशमा कम्िीमा एउटा सजर्वधासम्पन्न वदृ्धाश्रम सञ्चालन गने उल्लेख भएकोमा मन्रालयको 
वार्षिक कायिक्रममा उक्त र्वषय समावेश गरेको देजखएन । आवतधक योजना िथा बजेटले तनधािरण 
गरेको नीतिअनजसारका कायिक्रम ियार गरी कायािन्वयन गनजिपदिछ । 

त्यस्िै बजेट वक्तव्यमा उजल्लजखि वादी मर्हलाहरूको आतथिक र सामाजजक सशक्तीकरणको 
लातग आवास र्वकास योजना सञ्चालन गने र तनजामिी कमिचारीहरूका सन्ितिको ठदवा जशशजस्याहार 
केन्रलाई सबै प्रदेशमा र्वस्िार गने लगायिका कायिक्रम कायािन्वयन भएका छैनन ्। बजेट वक्तव्यमार्ि ि 
घोषणा भएका कायिक्रम प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयन गनजिपदिछ । 

4. ठदगो र्वकास लक्ष्य - ठदगो र्वकास लक्ष्य २०३० मा लैंर्ङ्गक समानिा हातसल गने र सबै मर्हला िथा 
र्कशोरीहरूको सशक्तीकरण गनि देहायबमोजजमको लक्ष्य रहेका छन ्।  

क्र.सं. पररमाणात्मक लक्ष्य र सूचकहरू 

सन ्
२०१५ 
को जस्थति 

सन ्२०१९ 
सम्मको जस्थति 

सन ्२०३० 
सम्म हजन जपने 

जस्थति 

1.  समान कामका लातग ज्याला/पाररश्रतमकमा 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 0.75 0.6 0.69 
4.  श्रमशजक्तमा मर्हला र पजरुषको सहभातगिाको अनजपाि 0.93 0.95 1 
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क्र.सं. पररमाणात्मक लक्ष्य र सूचकहरू 

सन ्
२०१५ 
को जस्थति 

सन ्२०१९ 
सम्मको जस्थति 

सन ्२०३० 
सम्म हजन जपने 

जस्थति 

5.  मर्हलाले घरायसी काममा खचेको औषि समय/घण्टा 14 11.84 6 
6.  मर्हलाहरूको सम्पजत्त मातथको स्वातमत्व 26 29.7 40 
7.  १५ देजख २४ वषि उमेर समूहका इन्टरनटे प्रयोग गने 

मर्हलाको प्रतिशि 
19.6 40.5 98 

लक्ष्यअनजसारको प्रगति हातसल हजने गरी कायियोजना र कायिक्रम ियार नगरेका कारण उजल्लजखि 
कायिक्रम कायािन्वयनको अवस्था सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गनि सर्कएन । मर्हला ओसार-पसार िथा 
यौनशोषण लगायि साविजतनक िथा तनजी क्षेरहरूमा सबै प्रकारका र्हंसाको उन्मूलन, राजनीतिक आतथिक 
िथा साविजतनक जीवनका सबै तनणाियक िहमा नेितृ्वका लातग प्रभावकारी सहभातगिा अतभवरृ्द्ध जस्िा 
कायि गनि कायियोजना बनाई बजेटमा समावेश गरी कायिक्रम कायािन्वयन गनजिपदिछ । 

5. कोष - मानव बेचतबखन िथा ओसार पसार (तनयन्रण)  तनयमावली, २०६५ िथा मानव बेचतबखन 
िथा ओसार पसारबाट पीतडिको पजनस्थापन र लैर्ङ्गक र्हंसा तनवारण कोष तनयमावली, २०७६ अनजसार 
लैंर्ङ्गक र्हंसा िथा यौन दजराचारमा परेका पीतडिहरूलाई क्षतिपूतिि ठदन मन्रालयका सजचवस्िरीय तनणियबाट 
र्वस्थार्पि पजनस्थापिना कोषमा रू.1 करोड र लैंतगक र्हंसा तनवारण कोषमा रू.६० लाख जम्मा गरेको 
छ । कोषमा जम्मा भएको रकमको उपयोग भएको देजखएन ।  कोषमा जम्मा भएको रकम 
उदे्दश्यबमोजजम पररचालन गनजिपदिछ । 

मर्हला िथा बालवातलका र्वभाग 
मर्हला र्वकास सम्बन्धी स्वीकृि कायिक्रमको कायािन्वयन, नीति एवं कानजनको िजजिमाका लातग 

मन्रालयलाई सहयोग पजर् याउनजका अतिररक्त, मर्हला सशक्तीकरण, रार्िय, अन्िरािर्िय गोष्ठी, सेतमनार र सम्मेलन, 
सञ्चातलि कायिक्रमको अनजगमन िथा मूल्याङ्कन गने र यससम्बन्धी सूचना सङ्कलन एवं प्रकाशन गने उदे्दश्यले 
र्वभागको स्थापना भएको हो । 

6. कायिक्षरे - मर्हला िथा बालबातलका र्वभागमा महातनदेशकसर्हि २४ कमिचारीको दरबन्दी रहेकोमा 
२० कमिचारीको पदपूतिि भएको छ । नेपाल सरकार मजन्रपररषद्को  २०७५।३।३२ को तनणियअनजसार 
सबै जजल्लाका मर्हला िथा बालबातलका कायािलय खारेज भई कमिचारीहरू स्थानीय िहमा समायोजन गरेको 
छ । र्वभागअन्िगिि कज नै कायािलय नरहेको िथा र्वभागको कायिक्षेरमा सँकज चन भएकोले र्वभागको 
कायिक्षेर पजनरावलोकन हजनजपदिछ । 

अन्य संस्था 

समाज कल्याण पररषद् 
समाज कल्याण र सामाजजक सेवासँग सम्बजन्धि र्क्रयाकलापलाई र्वकाससँग आबद्ध गराउने िथा 

गैरसरकारी संस्थाको कायिमा समन्वय गने उदे्दश्यले 2034 सालमा सामाजजक सेवा रार्िय समन्वय सतमतिको 
नामले स्थापना भएकोमा समाज कल्याण ऐन, 2049 अनजसार हालको पररषद्ले कायि गदै आएको छ । 
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पररषद्को यो वषिको आय रू.77 करोड ४७ लाख ६४ हजारमध्ये रू.25 करोड ८१ लाख 32 हजार खचि 
भई रू.51 करोड 66 लाख ३२ हजार मौज्दाि रहेको छ ।  

7. संस्था दिाि कायिक्रम एवं स्वीकृति- वैदेजशक सहयोग स्वीकृतिसम्बन्धी तनदेजशका, २०७१ को बजदँा नं. 
४.11 मा कज नै धातमिक आस्था वा धातमिक कायिक्रम सञ्चालन गने गरी वैदेजशक सहयोग आएमा त्यस्िो 
प्रस्िाव स्वीकृि गनि नहजने उल्लेख छ । जजल्ला प्रशासन कायािलयमा दिाि हजँदा इस्लातमक संघ, नेपालको 
उदे्दश्य इस्लाम धमिका अनजयायीहरूलाई इस्लाम धमिको ज्ञान ठदलाउने, नेपालतभर इस्लातमक र्वद्यालय 
खोल्ने, इस्लाम धमि र जशक्षाबारे सभा सम्मेलन गने र ईस्लाम धमिबारे पजस्िकालय सञ्चालन गने संस्था 
पररषद्ले दिाि गरी वैदेजशक सहयोग पररचालन गरेको छ । उक्त संस्थाले 2076।2।1 देजख 
2076।6।1 सम्म सजनसरी, मोरङ, कर्पलवस्िज, बाकेँ, पसाि र बारामा धमिको प्रचार प्रसार गने 
कायिक्रमअन्िगिि रू.63 लाख 42 हजार खचि गरी जीर्वकोपाजिनका लातग सहयोगको नाममा कायिक्रम 
सञ्चालन गरेको देजखएको छ । उक्त तनदेजशकाको व्यवस्था प्रतिकूल हजने गरी वैदेजशक सहयोग तलन 
स्वीकृति ठदएको देजखयो । संस्थाको काम कारबाही सम्बन्धमा अनजगमन मूल्याङ्कन गरी तनदेजशकाबमोजजम 
कायि गनजि, गराउनजपदिछ । 

8. रार्िय गैरसरकारी संस्था - समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दर्ा 16 मा कायिक्रम स्वीकृति गने र 
सम्बजन्धि संस्थाले खचि गरेको रकम र भौतिक प्रगति प्रत्येक ४/४ मर्हनामा पररषदमा पेस गने व्यवस्था 
छ । पररषद्को वार्षिक प्रतिवेदनअनजसार जशक्षा, स्वास््य, सामजदार्यक र्वकास, मर्हला बालबातलका, जेष्ठ 
नागररक, अपाङ्गिा, दतलि, मजजस्लमलगायिका र्पछतडएका वगि िथा भकूम्प पीतडिका लातग लजक्षि राहि, 
उद्धार िथा पजनतनिमािण कायिक्रममा चालज आतथिक वषिमा रू.17 अबि 86 करोड 43 लाख खचि गनि 
र्वतभन्न संस्थालाई स्वीकृति ठदएको देजखन्छ । पररषद्ले यो वषि 194 संस्थाको अनजगमन मूल्याङ्कन 
गरेकोमा र्वतभन्न र्क्रयाकलाप सञ्चालनका लातग पररषदबाट रू.1 अबि 55 करोड 24 लाख खचि गनि 
स्वीकृति तलएकोमा यो वषि रू.1 अबि 25 करोड 66 लाख आम्दानी गरी रू.2 अबि 7 करोड 16 
लाख खचि गरेका छन ्। आम्दानी भन्दा रू.81 करोड ५० लाख बढी खचि गरेको देजखन्छ । बढी 
खचि गरेको रकम िथा कायिक्रमको सम्बन्धमा पररषदबाट स्वीकृति तलएको छैन । 

9. अन्िरािर्िय गैरसरकारी संस्था - समाज कल्याण पररषद् ऐन, २०४९ को दर्ा ३ मा नेपालमा अन्िरािर्िय 
गैर सरकारी संस्थाले पररयोजना सञ्चालन गनि िोर्कएको उदे्दश्यमा रही साधारण सम्झौिा र सोअनजसार 
पररयोजना प्रस्िाव स्वीकृि गरी कायिक्रम सञ्चालन गनजिपने व्यवस्था छ । स्वीकृि पररयोजनालाई र्वदेशी 
संस्थाले आतथिक सहयोग उपलब्ध गराउँदा नेपालमा रहेको वाजणज्य बैङ्कमार्ि ि उपलब्ध गराउनजपने र 
स्वीकृि रकम नेपालतभरै खचि गनजिपने व्यवस्था छ । पररषद्ले उक्त उदे्दश्यअनजरूप कायिक्रम सञ्चालनमा 
१७ संस्थाको अजन्िम मूल्याङ्कन गरेको मध्ये २ संस्थाले यजरो 1 करोड 40 लाख र ११ संस्थाले रू.21 
करोड 74 लाख खचि नगरी बाकँी रहेको रकम नेपाली साझेदार रहेको रार्िय गैरसरकारी संस्थाको 
बैङ्क खािामै राखेको देजखन्छ । त्यसैगरी बैङ्कमा मौज्दाि रहेको वैदेजशक सहायिा रकम नेपालमै 
पररचालन गनजिपने िथा स्वीकृति पररयोजना प्रस्िावअनजसार मार खचि गरी कायािन्वयन प्रभावकारी 
बनाउनजपने देजखन्छ । 

10. पररयोजना सञ्चालन - एक वैदेजशकदाि ृतनकायको नेपाली साझेदार संस्थाले बाग्लजङ, पविि, म्याग्दी, जजम्ला 
र बठदिया जजल्लामा  "समावेशी मर्हला जशक्षाको प्रवद्धिन" नामक पररयोजना सञ्चालन गनि १४ सेप्टेम्बर 
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2017 मा सम्झौिा गरेको र अर्प्रल २०२१ सम्म रू.28 करोड २ लाखको पररयोजना सञ्चालन गने 
उल्लेख छ । पररयोजना सम्झौिाको खचि वगीकरणमा जशक्षा क्षेरमा रू.13 करोड 84 लाख खचि गने 
प्रतिबद्धिा अनजसार बाग्लजङ, पविि र म्याग्दीमा १/1, बठदियामा २ र जजम्लामा 2/२ र संशोतधि पररयोजना 
सम्झौिामा १ थपसमेि ८ र्वद्यालयमा आवासीय छाराबास तनमािण गनि स्वीकृति तलएकोमा कायिक्रम संशोधन 
नगरी बठदियामा थप १ र जजम्लामा १ मार कायम गरी ८ आवासीय छाराबास तनमािण गरेको देजखन्छ । 
जशक्षा शीषिकमा रू.1 करोड 70 लाख 77 हजार बढी खचि गरेको उल्लेख छ । कायिक्रम संशोधन नगरी 
स्वीकृि रकमभन्दा बढी खचि लेखेको सम्बन्धमा पररषद्ले छानतबन गनजिपदिछ । 

11. उजजरी छानतबन ÷ समाज कल्याण तनयमावली, २०४९ को तनयम ७(१२) मा पररषद्सँग आवद्ध 
संस्थाहरूसँग सम्झौिा गरी कायिरि सामाजजक संस्थामा प्राप्त उजजरी उपर छानतबन गने, छानतबन 
प्रतिवेदनअनजसार सम्बजन्धि तनकायमा आवश्यक तसर्ाररस एवं कारबाही गने गराउने उल्लेख छ । 
पररषदमा चालज आतथिक वषिमा र्वतभन्न र्वषयमा ७ उजजरी परेकोमा ५ उजजरीको छानतबन भै प्रतिवेदन 
प्राप्त भएको र बाकँी छानतबनको लातग सतमति गठन भएको देजखन्छ । छानतबन भएका मध्ये 2 
संस्थासँग रू.४ लाख 39 हजार शजल्क तलई छानतबन गरेको छ । पररषद् तनयमावलीमा गैर सरकारी 
संघ संस्थाहरूको सम्बन्धमा पररषद् लगायि र्वतभन्न तनकायहरूमा परेको उजजरीको छानतबनको लातग 
सम्बजन्धि संस्थाबाट शजल्क तलई छानतबन गने व्यवस्था छैन । सम्बजन्धि संस्थाबाट शजल्क तलई सोही 
संस्थाको छानतबन गरी बजझाइएका प्रतिवेदन, तनष्पक्ष र र्वश्वसनीय नहजने जोजखम रहने हजँदा पररषद्कै 
स्रोि साधनको उपयोग गरी छानतबन हजनजपदिछ । 

12. बक्यौिा असजली - पररषद्को आतथिक प्रशासन तनयमावली, २०५० को तनयम ६२(4) मा पररषद्ले भवन, 
जतमन र उपकरण भाडामा ठदनजपदाि तनधािररि प्रर्क्रया अपनाई भाडामा ठदनसक्ने व्यवस्था छ । 
भकृज टीमण्डप सञ्चालन कायािलयले २०७7 आषाढ मसान्िसम्म 12 व्यजक्त, र्मि एवं संघ संस्थाबाट 
पररषद्को स्वातमत्वका सम्पजत्तको भाडाबापि यो वषिको रू.2 करोड 35 लाख 46 हजारसमेि रू.7 
करोड 15 लाख 82 हजार असजल गनि बाकँी रहेको देजखन्छ । उक्त रकम असजल गनजिपदिछ । 

अनजगमन िथा बेरुजू 

• अनजगमन - गि र्वगिका प्रतिवेदनमा अनजदानको उपयोग, जग्गा उपयोग, अनजगमन मूल्याङ्कन, अतभलेख 
व्यवस्थापन, कायिक्रम कायािन्वयन, भाडा असजलीलगायिका र्वषय औलँ्याएकोमा यो वपि पतन सजधार भएको 
पाइएन । र्वगिका व्यहोरा पजनरावजृत्त नहजने गरी कायिसम्पादन गनजिपदिछ । 

• बेरुजू - यो वषि मन्रालय र मािहिसमेिका तनकायको लेखापरीक्षणबाट देजखएको बेरुजू जस्थति देहायअनजसार छः  

➢ मन्रालय र मािहिसमेि 9 तनकायमा यो वषि रू.2 करोड 74 लाख 75 हजार बेरुजू देजखएकोमा 
प्रारजम्भक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ रू.29 लाख 85 हजार र्स्यौट गरेकोले रू.2 करोड 44 
लाख 90 हजार बाँकी रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनजसूची 15 मा छ ।  

➢ यो वषि एक संगठठि संस्थाको रू. 5 करोड 26 लाख ४७ हजार बेरुजू देजखएकोमा प्रारजम्भक प्रतिवेदन 
उपलब्ध गराएपतछ रू.18 लाख 66 हजार र्स्यौट गरेकोले रू.5 करोड ७ लाख 81 हजार बाँकी 
रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनजसूची 16 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 
खेलकुद सम्बन्धी नीति, योजना, कायिक्रम िजुिमा, कायािन्वयन र र्वकास गने लगायिका कायि रहेका छन ्। 
मन्रालय मािहि सरकारी कायािलय र संगठठि संस्थासमेि ४ तनकायबाट कायि सम्पादन गरी सेवा प्रवाह 
भईरहेको छ । 

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मािहि समेि ३ सरकारी कायािलयको रू. ४ अबि ८१ करोड 6४ 
लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।   

                                                     (रू. लाखमा) 
र्वतनयोजन राजस्व धरौटी जम्मा 
4,65,95 2,66 13,03 4,81,64 

2. अन्य संस्था - यो वषि १ संस्थाको रू.8 अबि 33 करोड 39 लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको 
छ ।  

3. बजेट विव्य कायािन्वयन - बजेट विव्य २०७६।७७ मा मन्रालय अन्िगिि खेलकुद पूवािधार तनमािण, 

यवुालाई उद्यमशील बनाई स्थानीय िहमा उत्पादन, रोजगारी र आय आजिनका अवसर तसजिना गने, यवुा 
स्वरोजगार कोष र रार्िय यवुा पररषद्को संस्थागि संरचना पररवििन गरी रोजगारी तसजिना गने, यवुा 
वैज्ञातनक सम्मेलन गने र नवौँ रार्िय खेलकुद प्रतियोतगिा आयोजना गने लगायिका कायिक्रम मध्ये 
यवुा लजक्षि रार्िय स्वरोजगार कायिक्रमसम्बन्धी ऐन, तनयम िजुिमा हनु नसकेको, यवुा स्वरोजगार कोष 
र रार्िय यवुा पररषद्को संस्थागि संरचना पररवििन नभएको साथै नवौँ रार्िय खेलकुद प्रतियोतगिा 
सञ्चालन भएको छैन । त्यस्िै मूलपानी अन्िरािर्िय र्क्रकेट मैदान २ वषितभर सम्पन्न गनि रू. १० 
करोड र्वतनयोजन भएकोमा 27 प्रतिशि कायि सम्पन्न भएको छ । बजेट विव्यमा उजललजखि 
कायिक्रमको कायािन्वयन गनुिपदिछ । 

4. आवतधक योजना कायािन्वयन -  पन्रौँ योजनामा मन्रालय अन्िगििका तनकायहरूले प्रत्येक प्रदेशमा 
एक-एक यवुा केन्रको स्थापना गने, प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेजशक रंगशाला तनमािण गने, खेलकुदसम्बन्धी 
अध्ययन िथा र्वकासका लातग छुटै्ट शैजक्षक संस्थाको स्थापना गने, खेलकुद क्षेरमा अक्षय कोषको 
व्यवस्था गरी खेलाडीको सामाजजक सरुक्षाको सतुनजिििा गने, खेल शहरको र्वकास गने र उच्च 
भूभागीय खेलकुद िातलम केन्र स्थापना र सञ्चालन गने लक्ष्य रहेकोमा सोको कायािन्वयन भएको 
छैन । 

यवुामा प्रार्वतधक िथा व्यावसार्यक जशक्षा र तसप र्वकास गने, खेल पूवािधारको संरक्षण तनमािण 
र स्िरोन्नति गरी प्रतिभावान खेलाडीको पर्हचान, क्षमिा र्वकास िथा प्रोत्साहन गने नीतिअन्िगिि रार्िय 
यवुा पररषद् मार्ि ि ्१ हजार ५०० यवुालाई सीप िथा नेितृ्व र्वकास िातलम ठदने लक्ष्य रहेको छ । 
जस अनसुार १६० यवुाले िातलम तलएका र ग्रामीण यवुालाई उद्यमशील बनाउन ३९४ यवुा उद्यम 
समूह गठन भएका छ्न ्। खेल पूवािधारिर्ि  ११ र्क्रकेट मैदान तनमािण भइरहेको, हरेक तनवािचन क्षरेमा 
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कम्िीमा एउटा खेल मैदान तनमािण गने लक्ष्य रहेकोमा २४० खेल मैदान तनमािणाधीन अवस्थामा छन ्
। लजक्षि योजना अनसुार बााँकी कायि समेि िोर्कएबमोजजम सम्पन्न गनुिपदिछ । 

5. ठदगो र्वकास लक्ष्य - ठदगो र्वकास लक्ष्य सन ्२०३० अनसुार जस्थर, ठदगो आतथिक वरृ्ि, पूणि िथा 
उत्पादनशील रोजगारी र मयािठदि कामलाई प्रवििन गनि तनम्नानसुारका मखु्य लक्ष्य हातसल गने उललेख छः  

क्र.स. पररमाणात्मक लक्ष्य र सूचक 

सन ्2015 
को जस्थति 

सन ्201९ 
को लक्ष्य 

1.  
यवुा र अपाङ्गिा भएका व्यजिहरू लगायि सबै मर्हला र परुुषहरूको तनजम्ि 
उत्पादनशील रोजगारी र मयािठदि काम उपलब्ध गराउनकुो साथै समान कामका 
लातग समान िलब प्रदान गने । 

  

1.1.  पेशा, उमेर र अपाङ्गिा अनसुार मर्हला र परुुष कमिचारी/कामदारको घण्टाको 
औषि आम्दानी 

32 50.1 

1.2.  रोजगारी दर (१५ वषि देजख ५९ वषि उमेर) प्रतिशि 27.8 23.1 
2.  रोजगारी नपाएका, जशक्षा वा िातलम नतलएका यवुाहरूको अनपुाि उललेख्य रूपमा 

घटाउने । 
  

2.1.  यवुा अधि बेरोजगरी दर 35.8 28.9 
3.  तनकृष्ट स्वरूपको बालश्रम तनषेध र अन्त्य, बाध्य पारेर गराइने श्रमको उन्मूलन, 

बाल सैतनक प्रयोग लगायि सबै स्वरूपका बालश्रम अन्त्य गने । 
  

3.1.  हातनकारक अवस्थाहरू भएको काम/स्थानहरूमा कायिरि बालबातलकाहरू 
(प्रतिशि) 

30 22 

मन्रालयले उि लक्ष्य अनसुारको प्रत्यक्ष कायिक्रम सञ्चालन हनेु गरी बजेट र्वतनयोजन नगरेको 
िथा प्रगति ियार गरेको छैन । लक्ष्य अनसुारको प्रगति हातसल हनेु गरी कायियोजना र कायिक्रम ियार 
नगरेको कारण प्राप्त उपलजब्धको मूलयाङ्कन गनि सर्कएन । ठदगो र्वकासका लक्ष्य िोर्कएको समयमा 
प्राप्त गनि बजेट िथा कायियोजना िय गरी कायिक्रम सञ्चालन गनुिपदिछ । 

6. कायि सम्पादन करार - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, 2076 को दर्ा 19(5) मा 
बजेट िथा कायिक्रम कायािन्वयनको लातग र्वभातगय प्रमखुले सजचवसाँग प्रतिर्ल सूचक सर्हि 
कायिसम्पादन करार गनुिपने व्यवस्था छ । यवुा िथा खेलकुद मन्री र सजचवबीच २०७६।५।२२ 
मा वार्षिक कायि सम्पादन सम्झौिा भएको छ । सम्झौिामा ५ नीति,कायिक्रम िथा 29 वटा र्क्रयाकलाप 
समावेश भएकोमा १० र्क्रयाकलापमा देहायअनसुारको उपलजब्ध भएको छ: 

क्र.सं. सूचक उपलजब्ध 

1 १२ हजार जना स्वरोजगारका लातग रू.१ अबि ५० 
करोड कजाि लगानी गने  

यवुा स्वरोजगार कोषबाट ४ हजार ५५७ जना 
स्वरोजगार भएका  

2 ब्याज अनदुान ३ हजार व्यवसायीलाई प्रदान गने  १९ व्यवसायीलाई ब्याज अनदुान प्रदान गरेको 
3 १२ हजार व्यवसाय र व्यवसायीको बीमा गने १ हजार ४९८ जना व्यवसाय र व्यवसायीको 

बीमा गरेको 
4 ९५ प्रतिशि कजाि असलुी गने र्ववरण प्राप्त नभएको 
5 २०० जना यवुालाइि प्रजशक्षक प्रजशक्षण ठदने  50 यवुालाई प्रजशक्षक प्रजशक्षण प्रदान गरेको । 

6 ५ हजार यवुा स्वयंसेवी कायिमा पररचालन भएको  हनु े 2 हजार 733 स्वयंसेवी कायिमा पररचालन भएका 
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क्र.सं. सूचक उपलजब्ध 

7 मूलपानी र्क्रकेट मैदान तनमािण, ८०० तमटर वाल, 
जनरल प्यारार्र्ट तनमािण गने 

२७ प्रतिशि कायि भएको 

8 प्रदेश नं २ को धनषुामा रङ्गशाला तनमािण र कप्पाउण्ड 
वाल तनमािण गने 

कायि न्यून रहेको 

9 सदूुरपजिम प्रदेशको धनगढीमा रङ्गशाला तनमािण गने २० प्रतिशि कायि भएको 
10 कणािली प्रदेशको सखेुिमा रङ्गशाला तनमािण गने कायि सरुु नभएको 

कायिसम्पादन करार अनसुार धनषुामा रङ्गशाला तनमािणको कायि प्रगति न्यून रहेको र धनगढीमा 
रङ्गशाला तनमािणको कायि शरुु भएको छैन । कायि सम्पादन करार बमोजजम कायि गरी उपलजब्ध 
हातसल गनुि पदिछ । 

7. नीति कायािन्वयन - यवुामा उद्यमशीलिा र्वकास गनि र्वशेष कायिक्रम सञ्चालन गने, दतलि यवुालाई 
रोजगार र स्वरोजगार हनेु वािावरण ियार गने, प्रार्वतधक ज्ञान िथा सीप भएका यवुामा उद्यमशीलिा 
र्वकास गनि प्रमाणपरका आधारमा यवुामैरी ऋण र बीउ पुाँजी उपलब्ध गराउने, अपाङ्गिा भएका यवुाको 
स्वास््य उपचार तन:शलुक गदै लैजाने लगायिका कायिक्रम सर्हि रार्िय यवुा नीति, 2072 िजुिमा 
भएको छ । नीतिको कायािन्वयनबाट प्राप्त प्रतिर्ल र उदे्दश्यहरूको प्रभावकाररिा मूलयांकन गने 
संयन्रको रूपमा मन्रालय रहने र प्रत्येक २ वषिमा समीक्षा गने उललेख भए िापतन उि नीति 
कायािन्वयनमा आएको झण्डै ५ वषि सम्म समीक्षा भएको छैन । नीति कायािन्वयन जस्थतिको समीक्षा 
गरी नीतिले तलएका उदे्दश्य पूरा गनेिर्ि  ध्यान ठदनपुदिछ । 

यवुा िथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको सजचवालय 

बैंक, 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 मा कोषको स्थापना भएको हो ।  

8. बीमा शलुक भिुानी - कोष (सञ्चालन) तनयमावली, २०६५ को तनयम १३ मा स्वरोजगार कजाि जोजखम 
न्यूनीकरण गनि अतनवायि बीमा गराउने र बीमा शलुक कोषले भिुानी गने व्यवस्था छ । सो बमोजजम 
कोष र रार्िय बीमा कम्पनी तलतमटेड बीच २०६६।१।२८ मा सम्झौिा भएको छ । बीमा शलुक 
वापि कम्पनीलाई हालसम्म कोषले रू.१८ करोड ४४ लाख २० हजार भिुानी गरेकोमा रू.१५ 
करोड ८९ लाख १८ हजारको मार तबल भरपाई पेस भएको छ सोअनसुार रू.२ करोड ५५ लाख २ 
हजार बीमा शलुकमा तबल, भरपाई पेस हनुपुदिछ ।  

9. बढी पेस्की - कोष र कम्पनीबीच भएको सम्झौिाको बुाँदा नं. ७ (ख) मा  वार्षिक र्प्रतमयम रकमको 
५० प्रतिशिसम्ममार पेस्की ठदन तमलने उललेख छ । सजचवालयले ५ हजार २०२ जनाको रू. ४ 
हजार ३०० का दरले वार्षिक रू.२ करोड २३ लाख ६८ हजारको 50 प्रतिशिले हनेु रकम रू. १ 
करोड ११ लाख ८४ हजार मार पेस्की ठदन ुपनेमा रू.२ करोड ५५ लाख २ हजार (1२८.02 
प्रतिशि) पेस्की ठदएकोले बढी ठदएको पेस्की रू.1 करोड 43 लाख 18 हजार ब्याजसर्हि असलु 
गनुिपदिछ । 
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10. लेखापरीक्षण - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दर्ा ३५ मा प्रत्येक 
कायािलयले सबै प्रकारको आय-व्यय िथा कारोबारको िोर्कएबमोजजम लेखा र र्वत्तीय र्ववरण पेस गरी 
महालेखापरीक्षकको कायािलयबाट लेखापरीक्षण गराउनपुने व्यवस्था छ । सजचवालयले यवुा िथा साना 
व्यवसायी स्वरोजगार कोषको लेखा िथा र्वत्तीय र्ववरण पेस नगरेको कारण लेखापरीक्षण भएको छैन । 
र्वत्तीय र्ववरण ियार गरी लेखापरीक्षण नगराउने पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनपुदिछ ।  

रार्िय यवुा पररषद् 

यवुा नेितृ्व िथा क्षमिा र्वकास गने, उद्यमशीलिाको र्वकास र स्वरोजगार तसजिना गने, यवुाको पहुाँच 
र स्वरोजगारको सतुनजिििा सर्हि समिृ राि तनमािण गने उदे्दश्यले पररषद्को कायिक्षरेको रूपमा यथुतभजन, 
२०२५ िथा १० वषे रणनीतिक योजना र यवुा नीति कायािन्वयन गनि २०७२ सालमा पररषदको स्थापना भएको 
हो ।  

11. ब्याज रकम - यवुा उद्यम कायिक्रम सञ्चालन तनदेजशका, २०७३ बमोजजम पररषद्ले बेरोजगार यवुाहरूको 
लातग स्वरोजगार कायिक्रम अन्िगिि सहकारी संस्था मार्ि ि २१६ जनालाई रू.५ लाखका दरले लगानी 
गरेकोमा उि रकम र्र्िाि भएको छैन । साथै आतथिक वषि 2073/74 देजख लगानी हनु नसकेको 
रू.73 लाख 50 हजार सहकारीबाट र्र्िाि प्राप्त भएकोमा उि रकमको ब्याज प्राप्त गरेको छैन । 
लगानी नगरी र्र्िाि गरेको रकममा सम्बजन्धि सहकारीबाट ब्याज समेि असलु गनुिपदिछ । 

अन्य संस्था 

रार्िय खेलकुद पररषद् 

खेलकुदको संस्थागि र्वकास गनि 2015 सालमा रार्िय स्वास््य िथा खेलकुद पररषद्को नाममा 
स्थापना भई खेलकुद पररषद् र्वकास ऐन, 2048 अन्िगिि रार्िय खेलकुद पररषद् संञ्चालनमा रहेको छ ।  

12. अन्िरािर्िय मापदण्ड िथा मान्यिा - खेलकुद र्वकासका लातग पन्रौँ योजनामा समावेश भएको कायिनीति 
अनसुार स्थानीय िथा रार्िय स्िरमा खेलकुदका भौतिक संरचना िथा पूवािधारहरू अन्िरािर्िय 
मापदण्डबमोजजम तनमािण गररने व्यवस्था छ । र्वतभन्न खेलकुदसाँग सम्बजन्धि अन्िरािर्िय संस्थाहरू जस्िै 
रु्टबल महासंघले रु्टबल, अन्िरािर्िय र्क्रकेट काउजन्सलले र्क्रकेट, अन्िरािर्िय पौडी महासंघले पौडी 
खेलको लातग आवश्यक संरचनाको मापदण्ड ियार गरी अन्िरािर्िय प्रतियोतगिा सञ्चालन गनि अनमुति 
ठदने गरेका छन ्। तनमािण सम्पन्न 1 िथा तनमािणाधीन २१ रु्टबल रङ्गशालामध्ये ७ अन्िरािर्ियस्िरको, 
७ रार्ियस्िरको िथा ८ क्षेरीयस्िरको उललेख भए िापतन अन्िरािर्िय संस्थाहरूबाट मान्यिा प्राप्त गरेका 
छैनन ्। अन्िरािर्ियस्िरको खेल सञ्चालन गनि सम्बजन्धि मन्रालय, पररषद् िथा सम्बजन्धि संघ, संस्थाले 
अन्िरािर्िय मापदण्ड िथा तडजाइन बमोजजम पूवािधार तनमािण गरी सम्बजन्धि अन्िरािर्िय संस्थाबाट 
मान्यिा प्राप्त गनुिपदिछ ।  

13. खेलकुद पूवािधार तनमािण - खेलकुद पूवािधार र्वकासका लातग योजना अवतधमा सबै प्रदेशमा कम्िीमा 
एउटा सरु्वधा सम्पन्न रङ्गशाला, कभडिहल, खेलग्राम, र्क्रकेट मैदान तनमािण गने र प्रत्येक तनवािचन क्षेरमा 
कम्िीमा एउटा खेल मैदान तनमािण गने कायिक्रम रहेकोमा वार्षिक प्रगति तनम्नानसुार रहेको छ: 
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क्र.सं. नतिजा सूचक एकाई 
आधार वषि 

(2075।76) 
(2076।77) 

लक्ष्य प्रगति 

1 यवुा िथा खेलकुद के्षरको पूवािधार तनमािण कायिमा 
रोजगार प्राप्त गने यवुा 

जना (हजारमा) 0.6 5.7 0.362 

2 खेलकुदको आधारभिू िातलम प्राप्त गने खेलाडी जना (हजारमा) 75 77 12.811 
3 रार्िय िथा अन्िरािर्िय प्रजशक्षण जना (हजारमा) 7 22 260  
4 अन्िरािर्िय खेलकुद पररसर संख्या 1 3 0 
5 प्रदेशमा अन्िरािर्ियस्िरको सरु्वधा सम्पन्न रङ्गशाला संख्या 0 0 2 वटा तनमािणाधीन 
6 र्क्रकेट रङ्गशाला संख्या 1 1 1 वटा तनमािणाधीन 
7 उच्च धरािलीय खेलकुद िातलम केन्र संख्या 2 2 3 वटा तनमािणाधीन 
8 खेलग्राम संख्या 0 75 140 वटा छनौट भई 

रकम  हस्िान्िरण भएको 

पररषदबाट 6 हजार ५०० दशिक क्षमिाको च्यासल रंगशालाको तनमािण कायि अजन्िम चरणमा 
पगेुको, नारायणी रंगशाला पसािको तनमािण कायिको सम्झौिा भएको, पोखरामा र्हर्टङ सर्हिको पौडी 
पोखरी र शरु्टङहल तनमािण गनि स्रोि सतुनजिििाको लातग प्रर्क्रया अगाडी बढाएको उललेख भए िापतन 
कायियोजना अनसुार धनषुामा रामजानकी रङ्गशाला तनमािण र कणािली प्रदेशको सखेुि रङ्गशाला तनमािणको 
कायि शरुु भएको छैन । पूवािधारको अभावमा खेल अभ्यास, प्रजशक्षण, प्रतियोतगिा आयोजनामा कठठनाइ 
हनेु गरेको छ । सम्बजन्धि तनकायहरूसाँग समन्वय गरी आवश्यक बजेट र तनयतमि अनगुमनको 
व्यवस्था तमलाई लक्ष्य बमोजजम समयमा खेलकुद पूवािधार तनमािण कायि सम्पन्न गनुिपदिछ । 

14. बढी भिुानी - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२३(१) मा खररद सम्झौिा अनसुार 
रतनङ्ग तबलको भिुानी गदाि प्रार्वतधक नापजााँच गरी नापी र्किाबमा उललेख भएको वास्िर्वक 
कायिसम्पादनको आधारमा भिुानी ठदनपुने व्यवस्था छ । पोखरा रु्टबल रंगशाला तनमािण कायिका 
तनमािण व्यवसायीलाई रतनङ्ग तबल भिुानी गदाि रंगशालाको तड-एररया र ट्रयाकको क्षेरर्ल र्रक पारी 
सब ग्रडे, ग्रतेडङ्ग, स्टोन बेशकोषि, प्राइम कोट र तबटुतमन कायिको िीन रतनङ्ग तबलबाट नापी र्किाबमा 
उललेख भएको भन्दा बढी पररमाणको भिुानी ठदएको रू.१७ लाख ८८ हजार असलु गनुिपछि । त्यस्िै 
च्यासल रु्टबल रंगशाला तनमािणको बाह्रौं रतनङ तबल भिुानी गदाि नाली छोप्ने आर.सी.सी. स्लाबको 
नापी र्किाबमा जोड जम्मा र्रक पारी रू.५२ लाख ५२ हजार भिुानी गरेकोले सम्बजन्धि प्रार्वतधकलाई 
जवार्देही बनाई असलु गनुिपदिछ । साथै दईु वटा रतनङ्ग तबलमा डण्डीको कायि पररमाण गणना गदाि 
नापी र्किाबमा भन्दा तबलमा 6.582 टन बढी उललेख गरी बढी भिुानी गरेको रू. ७ लाख ५७ 
हजारसमेि असलु गनुिपदिछ । 

त्यसैगरी इटहरी रंगशाला तनमािण कायिमा मूलय समायोजन भिुानी गदाि सम्झौिा अनसुार 
मोर्वलाइजेशन पेस्की कटाएरमार भिुानी गनुिपनेमा सो अनसुार नगरेकोले बढी भिुानी भएको रकम 
रू.३3 लाख ८9 हजार असलु गनुिपदिछ ।  

िेह्रौँ दजक्षण एतसयाली खेलकुद 

काठमाडौं, पोखरा र जनकपरुमा २6 खेल समावेश गरी २०७६।८।१५ देजख २४ सम्म िेह्रौँ दजक्षण 
एतसयाली खेलकुद प्रतियोतगिा सञ्चालन भएको छ । उि खेलकुद प्रतियोतगिा संचालनको लातग रू.1 अबि २४ 
करोड ९९ लाख खचि भएको छ । 



यवुा िथा खेलकुद मन्रालय 

346              महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ 

15. प्रतियोतगिाको ियारी िथा खररद - नेपाल सरकार मजन्रपररषद्को 2076।5।26 को बैठकबाट १३ 
औ ँदजक्षण एतसयाली खेलकुद, २०१९ आयोजना िथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कायिर्वतध, २०७६ स्वीकृि 
गरेको छ। अथि मन्रालयले 2076।5।25 मा दजक्षण एतसयाली खेलकुद प्रतियोतगिाको लातग र्टम 
ियारी, पूवािधार र्वकास, खेल सामग्री खररद, समारोह र आवास व्यवस्थापनको लातग रू.1 अबि 95 
करोड उपलब्ध गराएको छ । यसरी बजेट र कायिर्वतध समयमै स्वीकृि भएिा पतन समयमा खररद 
सम्बन्धी प्रर्क्रया थालनी नगरेकोले मजन्रपररषद्ले 2076।7।17 मा र्वशेष पररजस्थतिको प्रावधान 
अनसुार सोझै वािाि द्बारा खररद िथा तनमािण कायि गनि स्वीकृति ठदएको छ । सो आधारमा रू.१ अबि १ 
करोड ३२ लाख ८७ हजारको खेलकुद सामग्री र अन्य सामग्री रू.2 करोड ७८ लाख ६४ हजारको 
सोझै खररद गरेको छ । समयमै बजेट एवं कायिक्रम िय भै सकेकोमा पूवि ियारी नगरी खेल शरुु 
हनुभुन्दा केही समय अगातड प्रतिस्पधाि सीतमि गने गरी खररद कायि गनुि उपयिु देजखएन । प्रतिस्पधाित्मक 
र्वतधबाट तमिव्ययी िररकाले खररद कायि गनुिपदिछ ।  

16. पदक प्रातप्तमा नेपालको अवस्था - खेलकुद प्रतियोतगिामा भारि, पार्कस्िान, श्रीलंका, बंगलादेश, भटुान, 
माजलदभ्स र नेपाल सर्हि ७ देशको सहभातगिा रहेकोमा नेपालले 26 खेल अन्िगिि 625 खेलाडीले 
प्रतिस्पधािमा भाग तलएकोमा ५१ स्वणि, ६० रजि र 96 कास्य समेि 207 पदक प्राप्त गरी दोस्रो 
स्थान हातसल गरेको देजखन्छ । नेपाली खेलाडीहरूले प्राप्त गरेको पदक तनम्नानसुार छन:् 

र्ववरण स्वणि रजि कास्य जम्मा 
मर्हलािर्ि  28 41 34 103 
परुुषिर्ि  22 17 57 96 
मर्हला र परुुषिर्ि  1 2 5 8 

कुल पदक संख्या 51 60 96 207 

नेपालमै आयोजना भएको खेलकुदबाट खेलकुद पदक िातलकामा उललेखनीय प्रगति हातसल 
भएको छ । आगामी ठदनमा समेि उि स्थान कायम राख्न दीघिकालीन रणनीति एवं कायियोजना ियार 
गरी खेलाडीलाइि खेल जीवनबाट नै खेलाडीको जजवनयापन हनु सक्ने वािावरण ियार गने र यस 
क्षेरलाइि प्राथतमकिा ठदई समग्र खेलकुदलाइि थप व्यवजस्थि गनुिपने देजखयो ।  

17. लागि अनमुान - साविजतनक खररद तनयमावली २०६४ को तनयम ११ बमोजजम मालसामानको लागि 
अनमुान ियार  गनुिपने व्यवस्था छ । िेह्रौँ दजक्षण एतसयाली खेलकुदमा समावेश २6 खेल प्रतियोतगिाको 
लातग आवश्यक पने खेल सामग्रीहरू िथा सेवा खररद गनि पररषद्को 2076।5।19 को तनणियानसुार 
९ सदस्यीय लागि अनमुान ियार सतमति गठन भएको देजखन्छ । उि सतमतिले लागि अनमुान ियार 
गदाि सम्बजन्धि खेलका रार्िय संघहरूले अन्िरािर्िय खेल महासंघहरूबाट प्रमाजणि िथा मान्यिा प्राप्त 
खेल सामग्रीहरूको लागि दररेटको आधार तलएको, पररषद्ले र्वगिमा खररद गरेको दररेट, हाल प्रचतलि 
बजार मूलय िथा वेबसाइटमा उजललजखि अन्िरािर्िय बजार मूलयलाई आधार मानी ियार गरेको उललेख 
गरे िापतन लागि अनमुान साथ सो सम्बन्धी कागजाि समावेश नगरी पररषदमा सूचीकृि ३ रार्िय 
आपूििकको दररेटको आधारमा २०७६।६।१० मा रू. ४० करोड ९६ लाख लागि अनमुान स्वीकृि 
गरेको र लागि अनमुानकै दरमा सामग्री खररद गरेको छ । लागि अनमुान स्वीकृि भएका केही 
खेलकुद सामग्रीको नमूना परीक्षण गदाि कबड्डी म्याटको सामान्य बजार दर रु १ हजार ७०० रहेकोमा 
रू. ३ हजारको लागि अनमुान ियार गरेको, इलेक्ट्रोतनक स्कोर बोडिको सामान्य बजार दर रू. २५ 
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हजार रहेकोमा रू. १ लाख ५० हजारको लागि अनमुान ियार गरेको, बजक्सङ ग्लोभ्सको सामान्य 
बजार दर रू.3 हजार ८५० रहेकोमा रू.15 हजारको लागि अनमुान ियार गरेकोले लागि अनमुान 
यथाथिपरक रहेको पाइएन । लागि अनमुान नै यथाथि नरहेकोले सो लागि अनमुानको आधारमा 
खररदमा भएको खचि यथाथिपरक र तमिव्ययी भएको सतुनजश् चि गनि सर्कएन।   

खररद गरेको खेल सामग्रीको ब्राण्ड, कम्पनी, उत्पादन भएको देश, आयाि भएको देश 
लगायिको स्पेतसर्र्केसन नखलुाई आपूििकले तबल पेस गरेको र सोही आधारमा पररषद्ले जजन्सी दाजखला 
गरेको हुाँदा तनधािररि गणुस्िरको सामान प्राप्त भएको सतुनजश् चि गनि सर्कएन ।  

18. खेल सामग्री र्विरण : सम्बजन्धि खेल संघले लागि अनमुान सतमतिमा तनधािरण भएको संख्याको आधारमा 
रू.२३ करोड ४ लाख बराबरको खेल सामग्री मखु्य प्रजशक्षणका अध्यक्ष/महासजचवबाट स्वीकृि माग 
र्ाराम अनसुार आपूििक र्मिले सीधै खेल स्थलमा आपूतिि गने र सोही अनसुार सम्बजन्धि खेल संघका 
पदातधकारीले सामान बजुझतलएको प्रमाणको आधारमा जजन्सीमा आम्दानी बााँधी सो बराबर जजन्सी खचि 
जनाएका कारण खररद गररएका मालसामान मौज्दाि रहेको देजखाँदैन । जसले गदाि सम्पूणि खेल सामग्री 
िोर्कएका गणुस्िर र पररमाणमा प्राप्त भई खेल स्थलमा नै प्रयोग भएको सतुनजिििा हनु सकेन । साथै 
मखु्य प्रजशक्षणका अध्यक्ष/महासजचवले माग र्ारामको आधारमा बजुझतलएको खेल सामग्री खेलाडीलाई 
बझुाएको भरपाई र्ववरण से्रस्िासाथ संलग्न नराखेकोले खेलाडीहरूले िोर्कएको पररमाण र गणुस्िरका 
खेल सामग्री समयमै पाए/नपाएको सम्बन्धमा यर्कन हनु सकेन । सम्बजन्धि खेलाडीले िोर्कएको खेल 
सामग्री प्राप्त गरी प्रयोग गरेको सतुनजश् चििा हनुपुदिछ ।   

19. खररद - होटल िथा मोटल सञ्चालन गने गरी उद्योग र्वभागमा दिाि भएको एक तबके्रिाले पेस गरेको 
प्रस्िाव सदस्य सजचवबाट २०७६।७।२५ मा स्वीकृति भए बमोजजम सोही तमतिमा  उि तबके्रिासाँग 
खररद सम्झौिा भएको छ । सम्झौिा अनसुार ह्याण्डबल म्याट १ सेट, भतलबल म्याट १ सेट, स्पोटिस 
र्कट्स 2 हजार 500 सेट, मस्कट 500 थान र टेबल टेतनस म्याट 1 लगायिका सामग्रीहरू रू.5 
करोड 7 लाख 50 हजारमा खररद गने र र्वतभन्न ७ प्रकारका रू.4 करोड ८१ लाख ३० हजार 
बरावरको सामानहरू अनदुानस्वरूप प्राप्त गने गरी सम्झौिा भएको देजखन्छ ।  

 पररषदबाट प्राप्त जानकारी अनसुार आपूििकले सम्झौिा अनसुारका सम्पूणि मालसामान आपूतिि 
गरेकोमा उि सामानहरूको जजन्सी आम्दानी बााँधेको छैन । स्थलगि तनरीक्षण गदाि स्पोटिस र्कट्स 
(ट्रायक सटु, जतु्ता, मोजा, झोला, र्टसटि र रुमाल) 1 हजार 707 सेट मौज्दाि रहेको देजखयो । 
खेलकुद प्रतियोतगिा समाप्त हुाँदासम्म प्रति सेट रू.१२ हजारको दरले हनेु रू.2 करोड ४ लाख ८४ 
हजारका सामान प्रयोग नहुाँदा आवश्यकिाभन्दा बढी बजेट खचि भएको देजखयो । माग र आवश्यकिाको 
र्वश् लेषण गरेर मार खेल सामाग्री खररद गनुिपदिछ । 

20. टेतलतभजन राइट्स - िेह्रौँ दजक्षण एतसयाली खेलकुद आयोजना िथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कायिर्वतध, 
२०७६ को अनसूुची २(झ७) मा टेतलतभजन राईट्स तबक्री गनि आवश्यक व्यवस्था तमलाउने उललेख 
छ । नेपाल ओलजम्पक कतमटी र भारिीय एक कम्पनी बीच िेह्रौँ दजक्षण एतसयाली खेलकुदका सम्पूणि 
खेलहरूको प्रत्यक्ष प्रशारण,  तभतडयो र र्ोटोको ब्रोडकाजस्टङ्ग अतधकार सहभागी साि रािका १५ 
टेतलतभजन च्यालन मार्ि ि ्प्रशारण गनि रू. ८ करोडको सम्झौिा भएको देजखन्छ । त्यस्िै खेलकुद 
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पररषद् र दजक्षण एतसयाली ओलजम्पक कतमटीबीच पतन प्रशारणसम्बन्धी सम्झौिा भएको छ । कम्पनीले 
सम्झौिा र्वपरीि ब्रोडकास्टको कायिसमेि गरेको छ ।  

त्यसैगरी एक र्वदेशी कम्पनीसाँग भएको सम्झौिामा र्वज्ञापनबाट प्राप्त आम्दानीमध्ये ५० प्रतिशि 
पररषद्लाई प्राप्त हनेु व्यवस्था भएकोमा र्वज्ञापनबाट प्राप्त रकम आम्दानी जनाएको छैन । अिः 
र्वज्ञापनबाट प्राप्त आम्दानी रकम यर्कन गरी उि कम्पनीबाट असलु गनुिपदिछ । 

21. पोशाक खररद - िेह्रौँ दजक्षण एतसयाली खेलकुद, 2019 आयोजना िथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कायिर्वतध, 
2076 को बुाँदा २८(1) मा खेलकुदमा सहभागी हनेु स्वदेशी (खेलाडी, प्रजशक्षक र व्यवस्थापक) 
टोलीहरूलाई कायिकारी सतमतिले िोके अनसुार पोशाक उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । उि व्यवस्था 
अनसुार खेलमा सहभागी खेलाडी, प्रजशक्षक र व्यवस्थापक समेि ७१५ र सदस्यसजचव स्िरीय तनणियबाट 
आयोजक सतमतिका पदातधकारी र्वषयगि सतमतिका पदातधकारी, र्वजशष्ट व्यजि र कमिचारी समेि 393 
समेि जम्मा 1 हजार १०८ जनालाई ब्लेजर, दौरा, सरुुवाल, सारी, ब्लाउज र मोनोग्राम उपलब्ध गराउने 
तनणिय भए अनसुार एक आपूििकबाट रू.96 लाख 82 हजारको पोशाक खररद गरेको छ । तनदेजशका 
अनसुार खेलकुदमा सहभागी नेपाली खेलाडी, अर्र्तसयल, प्रजशक्षक एंव व्यवस्थापकलाई मार पोशाक 
उपलव्ध गराउनपुनेमा सदस्य सजचवको तनणियबाट ३९३ पदातधकारी, कमिचारी र र्वजशष्ट व्यजिलाई 
समेि पोशाक उपलब्ध गराउने तनणिय गदाि रू.33 लाख 68 हजार थप व्ययभार परेको छ ।  

22. खेल सामग्री खररद - िेह्रौं दजक्षण एतसयाली खेलकुद प्रतियोतगिाको लातग आवश्यक खेल सामग्री खररद 
गनि र्वतभन्न 82 प्याकेजमा रू.31 करोड 98 लाख 49 हजार लागि अनमुान ियार गरी ७ ठदनको 
सूचना प्रकाशन गरेकोमा पनुः ७ ठदन म्याद थप गरी एक रार्िय दैतनकमा सूचना प्रकाशन गरेको 
देजखन्छ। प्राप्त बोलपरहरू 2076।7।15 मा खोलदा व्याडतमन्टनको सामान खररदको प्याकेजमार 
छनौट भएको, म्याद तभर आपूतिि गनि नसक्ने गरी कायि िातलका पेस गरेको, प्रार्वतधक स्पेतसर्र्केसन 
नभएको, बोलपरमा हस्िाक्षर नभएको, जमानि रकम कम भएको आठद कारणले ४१ प्याकेज सारभिु 
रूपमा प्रभावग्राही नभएको र 40 प्याकेजमा बोलपर दिाि नभएको उललेख गरी एक आपूििकबाट सोझै 
वािाि गरी र्वतभन्न 15 खेलका रू.16 करोड 35 लाखका सामग्री खररद गनि 2076।7।28 मा 
सम्झौिा भएको छ । उि सम्झौिा अनसुार आपूििकले सरु्टङ खेलको लातग आवश्यक १० तमटर एयर 
राइर्ल ६ थान, एयर पेस्िोल ६ थान, २५ तम टन र् यार्पड र्ायर पेस्िोल ३ थान र 50 तमटर 
राइर्ल ६ थान आपूतिि नगरेका कारण खेल प्रभार्वि हुाँदा समेि पररषद्ले आपूतििकिािलाई कारबाही 
गरेको छैन । िोर्कएको खेल सामग्री आपूतिि नहुाँदा हनु गएको क्षति यर्कन गरी आपूतििकिािलाई 
साविजतनक खररद तनयमावली, 2064 को तनयम 141 अनसुार कालो सूचीमा राख्न साविजतनक खररद 
अनगुमन कायािलयमा लेखी पठाउनपुदिछ । 

23. र्र्िाि दाजखला - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, 2064 को तनयम 33 मा वषािन्िमा खचि नभई बााँकी 
रहेको रकम र्र्िाि गनुिपने व्यवस्था छ ।िेह्रौँ दजक्षण एतसयाली खेलकुद सञ्चालन गनि नेपाल सरकारबाट 
प्राप्त भएको रकम मध्ये आतथिक वषिको अन्त्यमा रू.7 करोड 99 लाख खचि नभई बााँकी रहेकोले उि 
रकम संघीय संजचिकोषमा दाजखला हनुपुदिछ । 

24. पेस्की - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, 2064 को तनयम 79 (1) मा िोर्कएको म्यादतभर पेस्की 
र्स्यौटको र्ााँटवारी पेस नगरेमा म्याद सर्कएको तमतिले वार्षिक 10 प्रतिशिका दरले ब्याजसमेि 
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बझुाउनपुने व्यवस्था छ । यस वषिसम्म 2 हजार 312 जनाको नाममा रू. १ अवि २५ करोड ५९ 
लाख ६७ हजार पेस्की बााँकी रहेको छ । पेस्की रकममा कमिचारी, पदातधकारी, संघ संस्था िथा 
व्यावसार्यक संस्था, खेलाडी, खेलकुद र्वकास सतमति, पेस्की तलएको तमति एवं प्रयोजन समेि खलुाएको 
छैन । तनयमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजजम ब्याज समेि असलु गरी पेस्की र्स्यौट गनुिपदिछ । 

अनगुमन िथा बेरुज ू

• अनगुमन - गि र्वगिका प्रतिवेदनमा उललेख भएका नीति िथा कायिक्रम कायिन्वयन 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 जस्थति - यो वषि मन्रालय र मािहिसमेिका तनकायको लेखापरीक्षणबाट देजखएको बेरुजू जस्थति 
देहायअनसुार छः  

➢ मन्रालय र मािहिका ३ तनकायको यो वषि रू.5 करोड 40 लाख 33 हजार बेरुजू देजखएकोमा 
प्रारजम्भक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ रू.1 करोड 7 लाख 94 हजार र्स्यौट गरी रू.4 करोड 
३२ लाख ३९ हजार बााँकी रहेको छ । सोमध्ये रू.1 करोड 54 लाख 92 हजार म्याद नाघेको 
पेस्की रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनसूुची-15 मा छ ।  

➢ यो वषि एक अन्य संस्थाको रू.30 करोड 23 लाख 29 हजार बेरुजू देजखएकोमा र्स्यौट नभएकोले 
परैु बेरुज ुबााँकी रहेको छ । सोमध्ये रू.4 करोड लाख 65 लाख 21 हजार म्याद नाघेको पेस्की 
रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनसूुची-16 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 तबषयको व्यवस्थापन, समन्वय र सहजजकरण, र्वपद् उद्धार कायिमा सहयोग, रार्िय तनकुञ् ज, 
वन्यजन्ि ुआरक्ष र महत्वपूणि रार्िय सम्पदा िथा स्मारकको सरुक्षालगायिका कायि रहेका छन ्। उक्त कायि 
सम्पादन गनि मन्रालय र मािहिका सरकारी कायािलय िथा संगठठि संस्थासमेि ३१६ तनकायबाट सेवा प्रवाह 
भइरहेको छ । 

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मािहिसमेि ३०५ सरकारी कायािलयको तनम्नानसुार रू.६६ अबि २७ 
करोड ३२ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ:   

(रू. लाखमा) 
र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य कारोबार जम्मा 

६१,१३,३७ २,४४,४२ २,२१,५० ४८,०३ ६६,२७,३२ 

1.1. उजललजखि लेखापरीक्षण रकममा अन्य मन्रालयमा र्वतनयोजन भई यस मन्रालयबाट भएको खर्ि रू.८ 
अबि ७९ करोड ४६ लाख समावेश छ । 

1.2. यो वषि मन्रालय मािहिका ५ कायािलयको र्वतनयोजन, राजस्व र धरौटीसमेि रू.१ अबि ३३ करोड 
८५ लाखको लेखापरीक्षण गनि बााँकी रहेको छ । 

2. अन्य संस्था र सतमति - यो वषि ६ संस्थाको रू.५३ अबि ४५ करोड ८२ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न 
गररएको छ । 

3. रकमान्िर - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा २० मा रकमान्िर 
गनि सक्ने व्यवस्था छ । मन्रालयले पेस गरेको एकीकृि र्वत्तीय र्ववरणअनसुार रू.50 अबि २७ 
करोड ११ लाख र्वतनयोजन भएकोमा रू.९ अबि ६६ करोड ४६ लाख थप र रू.७ अबि १ करोड 
६५ लाख घट हनेु गरी रकमान्िरबाट रू.५२ अबि ९१ करोड ९२ लाख बजेट कायममध्ये रू.50 
अबि २६ करोड ८८ लाख अथािि ्कुल बजेटको ९५ प्रतिशि खर्ि भएको छ । अजन्िम खदु बजेटको 
िलुनामा र्ालिुफि  ९८.0७ प्रतिशि र पुाँजीगििफि  ७८.44 प्रतिशि खर्ि भएको छ ।  

4. आवतधक योजना कायािन्वयन - पन्रौँ योजनामा बङ्करदेजख ब्यारेकसम्म कायिक्रमअन्िगिि कुल ५ हजार 
९७३ भौतिक संरर्ना तनमािण गने लक्ष्य रहेकोमध्ये यो वषि १०३ भौतिक संरर्ना तनमािण गने कायिक्रम 
रहेकोमा १२१ सम्पन्न गरेको, पनुतनिमािण कायिक्रमिफि  ८३ भौतिक संरर्ना पनुतनिमािण गने (बहवुषीय 
सर्हि) कायिक्रम रहेकोमा ५७ प्रतिशि कायि सम्पन् न भएको, नेपाली सेनाको जतमनी क्षमिा अतभवरृ्द्धिफि  
हवाई पररवहन क्षमिा १ समेि १६४ सवारीसाधनमध्ये जतमनीिफि  १४४ खररद भई ४ खररद कायिको 
सम्झौिा भएको छ । हवाई साधन प्रातििफि  टे्रनर जहाज २, हेतलकप्टर 1, सी.एन. 235 कासा जहाज 
१ प्राि भएको र अमेररकी सरकारको सहयोगमा २ एम. 28 स्काई ट्रक प्राि भएको छ । 
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       यसैगरी रार्िय सेवा दलबाट ७ हजार ७०० जनालाई िातलम ठदने लक्ष्यबमोजजम २१३ 
सरकारी िथा तनजी र्वद्यालयका जतुनयर तडतभजनको ६ हजार ८० जना र तसतनयर तडतभजनको १ हजार 
६२० जना क्याडेट छनौट गरी िातलम सञ् र्ालन गरेको छ ।रार्िय प्रतिरक्षा र्वश् वर्वद्यालयको 
स्थापनाका लातग पूवािधार तनमािण सतमति (गठन) आदेश, २०७६ स्वीकृि भएको, सांगठतनक संरर्ना 
ियार गने कायि भइरहेको, मजन्रपररषद्को तनणियबाट काभ्रपेलान्र्ोकको सााँगामा कररब ७५० रोपनी 
जग्गा उपलब्ध भएको र उच्र् जशक्षा सम्बन्धी काननुलाई संशोधन र एकीकरण गने र्वधेयक तनमािण 
हनेु क्रममा रहेको देजखन्छ । आवतधक योजनाले यो वषि लजक्षि गरेका मखु्य कायिहरू सम्पादन गरेको 
जस्थति छ । 

5. वार्षिक कायिक्रम र प्रगति - यो वषि मन्रालय र अन्िगििका तनकायबाट सञ् र्ातलि वार्षिक कायिक्रमहरूको 
भौतिक प्रगति तनम्नानसुार रहेको छः 

तस.नं. कायिक्रम प्रगति जस्थति 
1.  कणािली कररडोर 93 प्रतिशि 
2.  दार् ुिला घाटेबगर गोरेटो/घोडेटो तनमािण 80 प्रतिशि 
3.  रार्िय प्रतिरक्षा र्वश् वर्वद्यालय स्थापनासम्बन्धी पूवि ियारी कायि 40.29 प्रतिशि 
4.  क्षतिग्रस्ि भौतिक संरर्नाको पनुतनिमािण 30 प्रतिशि 
5.  भकूम्पबाट क्षतिग्रस्ि संरर्ना पनुतनिमािण गने 139 संरर्नाको लातग बजेट 

र्वतनयोजन नभएको हुाँदा नेपाली सेनाको 
जवान केजन्िि आधारभिू भौतिक 
संरर्ना तनमािण हनु नसकेको   

मेर्ी,  कोशी,  कालीगण्डकी िथा कणािली कोररडोरको तनमािणलाई िीब्रिा ठदन बजेट र्वतनयोजन 
गरेकोमा मेर्ी र कोशी कररडोर तनमािणको कायि प्रारम्भ भएको छैन ।वार्षिक कायिक्रमअनसुार प्रगति 
हातसल गनि ध्यान परु् याउनपुदिछ । 

नेपाली सेना  
नेपालको संर्वधानको धारा २६७ मा नेपालको स्विन्रिा, साविभौमसत्ता, भौगोतलक अखण्डिा स्वाधीनिा 

र रार्िय एकिाको रक्षाका लातग नेपाली सेनाको एक संगठन रहने र नेपाल सरकारले संघीय काननुबमोजजम 
नेपाली सेनालाई र्वकास तनमािण र र्वपद् व्यवस्थापनलगायिका अन्य कायिमा समेि पररर्ालन गनिसक्ने व्यवस्था 
छ । यो वषि नेपाली सेनाका लातग रू.५२ अबि ७२ करोड ६९ लाख बजेट र्वतनयोजन भएकोमा अथि र्वर्वध 
शीषिकबाट रू. ३ अबि ४१ करोड ५६ लाख समेि रू. ५३ अबि ५३ करोड ५८ लाख खर्ि भएको छ । 

सम्भाररथीको कायािलय 

नेपाली सेनाका लातग राशन र औषतध बाहेकका मालसामान, उपकरण, सवारीसाधन र पाटिपजुािको खररद 
सम्बन्धी कायि यस कायािलयले गदै आएको छ ।  

6. खररद व्यवस्थापन - यो वषि नेपाली सेनालाई आवश्यक मालसामान, उपकरण, सवारीसाधनलगायिको 
खररद कायि बोलपरको माध्यमवाट खररद गरी कायि सम्पन् न गरेको छ । उक्त कायािलयबाट प्राि 
र्ववरणअनसुार यो वषि भएका खररद सम्झौिा र सम्पन्नको अवस्था तनम्नानसुार छः   
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(रू. हजारमा) 

सामान प्रातिको स्रोि 
सम्झौिा सम्पन्न पेस्की  

संख्या रकम संख्या रकम संख्या रकम 
र्वदेशबाट आयाि हनु े २4 3,61,90,31   २4  3,61,90,31 
स्थानीय आपूतिि १२३ २,०५,४५,८३ ६२ ८८,५५,९३ ७ ८,६९,९३ 

यो वषि र्वदेशबाट र्वतभन्न सामग्री लयाउने २४ प्याकेजमा सम्झौिा गरी प्रिीिपर खोली पेस्की 
उपलब्ध गराएकोमा कायि सम्पन्न भएको देजखएन। स्थानीय आपूतिििफि  १२३ सम्झौिा भएकोमा ६२ 
सम्पन् न भएको र ७ सम्झौिाका आपूतििकिािलाई पेस्की उपलब्ध गराएको छ । उजललजखि सबै खररद 
सम्झौिा बहवुषीय नभएकोमा सम्बजन्धि आतथिक वषितभरै सम्पन्न गनुिपनेमा खररद कारबाहीमा र्िलाई 
भएको कारण कायि सम्पन्न हनु सकेको छैन ।खररद योजनाअनसुार समयमै खररद कायि हनुपुदिछ । 

7. खररद व्यवस्थापन - आतथिक कायितबतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ११८(१) मा यस 
तनयमावलीबमोजजम कुनै अतधकार प्रयोग गनि पाउने अतधकार प्राि गरेका अतधकारीको अतधकारमा  
िालकु कायािलय वा पदातधकारीले हस्िक्षपे गनि नहनेु व्यहोरा उललेख छ । नेपाली सेना मािहिका 
कायािलयलाई खर्ि गने अजख्ियारी ठदए िापतन सम्भार रथीको कायािलयले अजख्ियारी तभर पने वस्ि ुवा 
सेवा खररद गनि बोलपरको माध्यमबाट आपूििक िथा तनमािण व्यबसायीसाँग सम्झौिा गरी भकु्तानीको 
लातग सम्बजन्धि कायािलयमा पठाएको देजखयो । 

तनकाय प्याकेज संख्या सम्झौिा रकम (रू. हजारमा) 
शाजन्ि सेना तनदेशनालय २१ ३२,६६,६९ 

नेपाली सेना कलयाणकारी २२ १५,४६,२८ 

नेपाली सेनाका अन्य तनकाय ५२ ५२,३६,०२ 

जम्मा ९५ १,००,४८,९९ 

मािहिलाई ठदएको अजख्ियारीवमोजजम सम्बजन्धि कायािलयबाट खररद कायि गनुिपनेमा मातथललो 
तनकायले खररद सम्झौिा गरेको तनयम अनकूुल देजखएन ।  

8. जतु्ता खररद - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१)(ख) मा सोही ऐनको दफा २७ बमोजजम 
स्वीकृतिको लातग छनौट भएको बोलपरदािा खररद सम्झौिा गनि नआएमा कालोसूर्ीमा राख्न ेप्रावधान 

छ । नेपाली सेनाका लातग आवश्यक ६९ हजार ८३४ थान स्पोटि जतु्ता आपूतिि गनि रू.7 करोड 32 
लाख 5७ हजारको लागि अनमुान स्वीकृि गरी बोलपर आह्वान गदाि सबैभन्दा घटी रू.४ करोड ८७ 
लाख ६८ हजार कबोल गने एक आपूििक सम्झौिा गनि नआएकोले तनजले पेस गरेको बोलपर जमानि 
रू.१८ लाख जफि गरेिापतन कालोसूर्ीमा राखेको छैन । ऐनको दफा २७(५) अनसुार दोस्रो घटीवाला 
आपूििकसाँग रू.6 करोड 33 लाख 6७ हजारमा २०७७।३।१७ मा २०७७।३।२५ सम्म आपूतिि 
गने गरी सम्झौिा गरेको छ । तनजले सम्झौिा अवतधमा आपूतिि नगरेकोले २०७७।९।२५ सम्म 
म्याद थप गरेको छ । लेखापरीक्षण गदािको अबतध २०७८।२।२० सम्म पतन आपूतिि नगरेकोले 
पूवितनधािरीि क्षतिपूतिि असलु गरी काम सम्पन्न गनुिपने व्यहोरा औलँयाएपतछ २०७८।२।२८ मा पर्हलो 
रतनङ तबलको कुल रू.१ करोड ७८ लाख ५७ हजार भकु्तानी ठदाँदा रू.१२ लाख ३७ हजार कट्टा गरी 
भकु्तानी ठदएको छ । सम्झौिाअनसुार लाग्ने बााँकी क्षतिपूतिि रकम असलु गरी काम सम्पन्न गराउनपुदिछ।   
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9. परुाना प्रिीिपर - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ११३(८) मा तनधािररि समयतभर 
मालसामान प्राि हनु नसकेमा साधारणिया प्रिीिपर रद्द गरी प्रिीिपर खोलेको पेस्की रकम र्फिाि तलई 
फस्यौट गनुिपने व्यवस्था छ । कायािलयबाट प्राि प्रिीिपरको तबबरणमा २०६४।६५ देजख 
२०७२।७३ सम्मका ९ र २०७४।७५ का ३ ठेक्काको रू.२२ करोड ८२ लाख ८१ हजारको काम 
सम्पन्न गनुिपने अबतध समाि भएको लामो समय व्यिीि हुाँदासम्म पतन सामान प्राि नभएको र प्रिीिपर 
पेस्की फस्यौट गनि बााँकी रहेको छ । िी ठेक् काको सम्झौिा रकमको दश प्रतिशिले हनेु रू.२ करोड 
२८ लाख २८ हजार पूवितनधािरीि क्षतिपूतिि असलु गरी काम सम्पन्न गराउनपुदिछ ।  

10. सामग्री आपूतिि - कायािलयले सैतनक सामग्री आपूतििका लातग प्रिीिपरको माध्यमबाट भकु्तानी ठदन नेपाल 
राि बैङ्कमा पेस्की रकम पठाए पतन प्रिीिपर खोलन आवश्यक प्रर्क्रया नपगेुको कारणले एड्भाइस 
नभएको जनाई राखेको पाइयो । सम्झौिाअनसुारको िोर्कएको समयमा प्रिीिपर पेस्की पठाए पतन 
काम सम्पन्न गनुिपने अबतध सर्काँ दा पतन सम्झौिाअनसुारको सामान प्राि भएको देजखएन ।सामान आपूतिि 
नहनुमुा आपूििकको काब ुबार्हरको पररजस्थति परी वा कुनै गजलि वा हेलरे्क्रयााँई भए नभएको यर्कन 
गरी काबबुार्हरको पररजस्थति नपरेको वा कुनै गलिी वा हेलरे्क्रयााँई भएको देजखए सम्झौिा रकमको 
दश प्रतिशिमा नबढ्ने गरी २०७३।७४ मा सम्झौिा भएका कुल रू.२१ करोड ६४ लाखका ४ 
सम्झौिा रकमको दश प्रतिशिले हनेु रू.२ करोड १६ लाख ४० हजार पूवितनधािरीि क्षतिपूतिि असलु 
गरी काम सम्पन्न गराउनपुने देजखन्छ । सामान आपूतिि हनु नसक्ने वा आवश्यक नहनेु हो भने ठेक् का 
फरफारख गनुिपदिछ । 

11. हवाइजहाज खररद - इण्डोनेतसयाको एक एयरक्राफ्ट तनमाििा कम्पनीसाँग २०७४।३।२ मा अमेररकी 
डलर ३ करोड ४ लाख ७७ हजारको तमतडयम एयरक्राफ्ट खररद गनि सम्झौिा गरी रू.३ अबि ४० 
करोड ९१ लाख प्रिीिपर पेस्की उपलब्ध गराएको छ । सम्झौिामा पेस्की प्राि तमतिले दईु वषितभर 
एयरक्राफ्ट बझुाउने उललेख छ ।उक्त जहाज २०७६।७।१६ मा परीक्षण उडान गरी नेपाली सेनाको 
स्वातमत्वमा लयाएकोमा सम्झौिा बमोजजम जगेडा पाटिपूजािसर्हिका केही सामान २६९ ठदन र्िला गरी 
प्राि भएको छ । उक्त अवतधमध्ये १२४ ठदन नेपाली सेनाकै प्रशासतनक प्रर्क्रयाका कारण र्िला भएको 
स्वीकार गरी बााँकी १४५ ठदनको पूवितनधािरीि क्षतिपूतिि अमेररकी डलर २२ लाख ९ हजार ५९४ को 
रू.२६ करोड ७२ लाख ९५ हजार बझुाउन आपूििक सहमि नभएकोले बााँकी रकम भकु्तानी नभई 
पेस्की फस्यौट गरेको छैन । उक्त र्वबाद समाधान गरी पेस्की फस्यौट गनुिपदिछ । 

सैतनक हवाई महातनदेशनालय    

12. बीमा र्प्रतमयम - मध्य एअर बेस, भी.भी.आई.पी. उडान सेवा, हवाई िातलम केन्ि र पजिम एयर बेसमा 
भएका हवाई साधनको बीमा गनि एक बीमा कम्पनीसाँग बीमा र्प्रतमयम अमेररकी डलर ७ लाख ४८ 
हजार ९४  भकु्तानी ठदने गरी १ वषिका लातग सम्झौिा गरेको छ । उक्त सम्झौिामा ग्राउन्डेड भएका 
जहाजको ४० प्रतिशि बीमा र्प्रतमयम भकु्तानी गरी बााँकी ६० प्रतिशि सम्झौिा अबतध समाि भएको 
६० ठदनतभर र्फिाि गनुिपने उललेख छ । उक्त सम्झौिाको अबतध २०७७।७।२१ मा समाि भएकोमा 
४५ ठदन थप भएको छ । सम्झौिाअनसुार २०७७।११।६ मा र्फिाि १५ हवाई साधनको र्प्रतमयम 
अमेररकी डलर १ लाख ६२ हजार ९९३ को हनेु रू.१ करोड ९७ लाख १७ हजार र्फिाि हनुपुनेमध्ये 
रू.८५ लाख ५५ हजार दाजखला गरेकोले रू.१ करोड ११ लाख ६२ हजार असलु गनुिपने देजखएको 



रक्षा मन्रालय 

 354 महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७8 

छ । एक हवाई साधन २०७६।१।३० देजख र अको एक हवाई साधन २०७५।१।३१ देजख नै 
ग्राउण्डेड भए पतन उक्त साधनको २०७५।७६ को र्प्रतमयम यो वषिसम्म र्फिाि भएको नदेजखएकोले 
यर्कन गरी असलु गनुिपदिछ । 

काठमाडौं - िराइ/मधेश ििुमागि आयोजना 
देशको राजधानीलाई िराई/मधेससाँग जोडन काठमाडौंदेजख बाराको तनजगिसम्म एतसयाली मापदण्ड —क‘ 

स्िरको ७२.५ र्कलोतमटर ििुमागि तनमािण कायि ४ वषितभर तनमािण सम्पन्न गनि नेपाल सरकार मजन्रपररषद्को 
२०७४ ।१।२१ को तनणियअनसुार उक्त आयोजना २०७४।४।२७ मा नेपाली सेनालाई हस्िान्िरण भएको 
छ । एतसयाली र्वकास बैङ्कको सहयोगमा सन ्२००८ मा ियार भएको सम्भाव्यिा अध्ययन िथा प्रारजम्भक 
तडजाइनको आधारमा २०६४।६५ मा तनमािण कायि प्रारम्भ भएको यो आयोजना नेपाली सेनालाई हस्िान्िरण 
हनुपूुवि रू.३ अबि ६७ करोड १४ लाख र नेपाली सेनालाई हस्िान्िरण पिाि ्रू.१६ अबि ६७ करोड ३७ 
लाखसमेि हालसम्म रू.२० अबि ३४ करोड ५१ लाख खर्ि भएको छ ।  

13. र्वत्तीय र भौतिक प्रगति - आयोजनाबाट प्राि प्रगति प्रतिबेदनअनसुार आयोजनाका प्रमखु कामलाई ११ 
क्लष्टरमा र्वभाजन गरी कायियोजना ियार भएको, मआुवजा र क्षतिपूतिि र्विरण ९४ प्रतिशि सम्पन्न 
भएको, भौतिक संरर्नाको तडजाइन र सपुररवेक्षणको लातग परामशिदािा तनयजुक्त भएको, १९ हजार १२५ 
रुख कटान भएको, िुङ्गा माटो काट्ने कायि १ करोड ५७ लाख २६ हजार घन तमटर,  िुङ्गा माटो पनेु 
कायि २० लाख ९७ हजार घनतमटर, मेतसनरी स्ट्रक्र्रको कायि २७ हजार घनतमटर, टेवा पखािल २० 
हजार घनतमटर र पाइप कलभटि १७ गोटा तनमािण सम्पन्न भएको जनाएको छ ।यो वषि ३१ र्कलोतमटरमा 
िुङ्गा, माटो, टेवा पखािल िथा डे्रनेज तनमािणको कायि गने लक्ष्य रहेकोमा ११.४७ र्कलोतमटरको 
शिप्रतिशि, ६.४ र्कलोतमटरको ८० प्रतिशिभन्दा बिी, ६.62 र्कलोतमटरको ५० प्रतिशिभन्दा बिी 
प्रगति भएको देजखन्छ । शरुुङमागििफि  ३ शरुुङको जजयोटेजक्नकल इन्भेर्ष्टगेसनको प्रतिवेदन ियार गरी 
ठेक् का ब्यवस्थापन प्रर्क्रयामा रहेको र ८७ पलु तनमािण गनुिपनेमा ९ पलु शरुुङ्गमागिको प्याकेजमा 
समावेश गरेको छ । तनमािण कायि समयमै सम्पन्न गनि कायियोजना ियार गरी कायािन्वयन गनुिपदिछ ।  

14. परामशि सेवाको लागि -  सडक संरर्ना तनमािण कायिको तडजाइन र सपुररवेक्षणको लातग रु∙२ अबि ७० 
करोड ३१ लाखको लागि अनमुान ियार गरी एक र्वदेशी परामशिदािासाँग रू.२ अबि ४० करोड ९४ 
लाखमा २०८१।८।२ सम्मको लातग सम्झौिा गरेको छ । उक्त सम्झौिामा अन्िरािर्िय र रार्िय र्वज्ञले 
परामशि सेवा ठदने समयावतधको आधारमा भकु्तानी हनेु, तनमािण कायिको ड्रइङ्ग तडजाइन, बोलपर कागजाि 
िजुिमा गने र आयोजनाको समग्र अनगुमन कायि गने उललेख छ । आयोजना समयमा सम्पन्न नभएमा 
परामशि सेवाको लागिसमेि बढ्ने देजखन्छ ।  

15. खररद व्यवस्थापन - आयोजनाबाट तनमािण कायिका लातग गिर्वगि वषिमा सम्झौिा भई गि वषिसम्म सम्पन्न 
नभएका र यसै वषि सम्झौिा भएका तनमािणिफि का ठेक्काको अवस्था देहायअनसुार छ: 

क्र.सं. आतथिक वषि ठेक्का संख्या यो वषिसम्म सम्पन्न भएका ठेक्का संख्या बााँकी 
1 2074।75 सम्म २० १० १० 
2 2075।76 १० ० १० 

३ २०७६।७७ १३ ० १३ 
 जम्मा ४३ १० ३३ 



रक्षा मन्रालय 

 355 महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७8 

आतथिक वषि २०७४।७५ मा सम्झौिा भई यो वषि सम्पन्न नभएका ठेक्कामध्ये १ ठेक्काको ३४ 
प्रतिशि, ६ ठेक्काको ५० देजख ७५ प्रतिशिमार प्रगति रहेको देजखएको छ । आतथिक वषि २०७५।७६ 
का १० ठेक्कामध्ये २ को यो वषि कुनै काम नभएको र ७ ठेक्काको २५ प्रतिशिभन्दा कम र १ ठेक्काको 
४५ प्रतिशि प्रगति भएको उललेख छ । यो वषिका १३ ठेक् कामध्ये ३ ठेक्काको प्रथम रतनङ तबलबापि 
रू.१ करोड १४ लाखमार भकु्तानी भई ११.०६ प्रतिशि प्रगति रहेको छ । सडक तनमािणको लातग 
सम्झौिा भएका ठेक्काको प्रगति न्यून हुाँदा िोर्कएको समयमा आयोजना सम्पन्न गने कायिमा असर पने 
भएकोले सम्झौिाअनसुारको अवतधमा तनमािण कायि सम्पन् न गराउनपुदिछ । 

16. खररद सम्झौिाको अन्त्य - यो बषि आयोजनाले २०७५।७६ र सोभन्दा अगातड ििुमागिको ५९ 
र्कलोतमटरसम्मका तबतभन्न स्थानमा माटो काटने, कलभटि बनाउने, िुङ्गाको गाह्रो िथा ग्यार्वयन जालीमा 
िुङ्गा भने लगायिका कामका लातग रू.९ अवि ६७ करोड ७२ लाखको लागि अनमुान स्वीकृि गरी 
रू.8 अवि २१ करोड 72 लाखका १४ ठेक्का सम्झौिा भएकोमा यो बषिसम्म रू.३ अवि ७ करोड ४० 
लाख भकु्तानी भइसकेपतछ कामको आवश्यकिा र उजर्ि नभएको कारण जनाई उक्त ठेक्का अन्त्य गने 
प्रर्क्रयामा लगेको पाइयो। यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा देहायअनसुार छन:् 

16.1. साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५ िथा साविजतनक खररद तनयमावली,२०६४ को तनयम १० 
बमोजजम साबिजतनक तनकायले कुनै पतन खररदका लातग लागि अनमुान ियार गनुिपने, तनयम १५ 
बमोजजम ियार भएको लागि अनमुान अद्याबतधक गरी राख्नपुने र तनयम ४३ बमोजजम बोलपर सम्बन्धी 
कागजािमा तनमािण कायिको प्रार्वतधक र्ववरण उललेख गनुिपने व्यवस्था छ । 

आयोजना सञ्चालन गने सन्दभिमा एतसयाली र्वकास बैङ्कको सहयोगमा प्रारजम्भक सभेक्षण, 
प्रार्वतधकले ियार गरेको र्वल अफ क्वाजन्टटी र वोलपर कागजाि ियार गरी ठेक्का बन्दोबस्ि गरेको 
जनाए िापतन तनयममा उजललजखि प्रर्क्रयाअनसुार ठेक्का बन्दोबस्ि गनुि अजघ सम्पादन गनुिपने र्क्रयाकलाप, 
कायि पररमाण, लागि अनमुान यर्कन गरी स्थलगि अवलोकन, र्वस्ििृ सबेक्षण िथा तडजाइन बेगर 
ठेक्का बन्दोबस्ि गरेको देजखयो । उजललजखि १४ ठेक्काको काम गदािगदै बााँकी काम आबश्यक र 
उपयकु्त नभएको जनाई बीरै्मा ठेक्का अन्त्य गने प्रर्क्रयामा गएकोले सम्पादन भएको काम र सो बापि 
भकु्तानी गरेको रू.३ अवि ७ करोड ४० लाख समेि आबश्यक र उजर्ि तथयो भनी यर्कन गने अबस्था 
रहेन । िसथि उजललजखि खररद सम्झौिासम्बन्धी सम्पूणि प्रर्क्रया र सम्पन्न गररएको कामका साथै सो 
वापि गररएको भकु्तानीको यथाथििा सम्बन्धमा र्वस्ििृ अध्ययन तबष्लेषण गनुिपने देजखन्छ । 

16.2. उक्त ठेक्का सम्झौिाको कायि सम्पन्न हनु नसकी १.९८ देजख ६५ प्रतिशिसम्म भौतिक प्रगति भएका 
सम्झौिाहरू अन्त्य गनेिफि  गएको छ । स्वीकृि र्वस्ििृ आयोजना प्रतिबेदनअनसुार उक्त तनमािण 
कायिहरू आबश्यक नभएको कारण जनाई खररद सम्झौिा अन्त्य गनि १४ तनमािण व्यबसायीलाई उपलव्ध 
गराएको मोतबलाइजेसन पेस्की फस्यौटका लातग बैङ्क जमानि जफि गरी रू.७४ करोड ८० लाख १३ 
हजार फस्यौट गरेको छ ।  

16.3. साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५(१) अनसुार साविजतनक तनकायले कुनै पतन खररदका लातग 
लागि अनमुान ियार गरी दफा ५क. बमोजजम स्वीकृि गनुिपने र र्वशेष कारण परी संशोधन गनुि परेमा 
बाहेक एक पटक स्वीकृि भएको तडजाइन वा लागि अनमुान संशोधन गनुि पदाि त्यस्िो संशोधन शरुु 
लागि अङ्कमा पच्र्ीस प्रतिशिभन्दा बिी फरक परेमा वा ररु्टपूणि तडजाइन गरेको वा अस्वभार्वक लागि 
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अनमुान ियार गरेको कारणले खररद कायि प्रभार्वि भएमा त्यस्िो तडजाइन वा लागि अनमुान ियार, 
जााँर् वा स्वीकृि गने पदातधकारी र सो कायिमा संलग्न परामशिदािा प्रर्तलि काननुबमोजजम कारवाहीको 
भातगदार हनेु व्यवस्था अनसुार सम्बजन्धि पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनपुदिछ ।  

16.4. आयोजनाले खररद सम्झौिाको अन्त्य गदाि गि र्वगिका सम्पन्न भएका काम स्वीकृि भएको र्वस्ििृ 
आयोजना प्रतिबेदनमा समावेश भए नभएको, कायि सम्पन्न भए िापतन र्वस्ििृ आयोजना प्रतिबेदनअनसुार 
उपयोगी हनेु नहनेु, पनुः सम्झौिा व्यबस्थापन गदाि अजघललो सम्झौिाबाट भएको काम, पररमाण र 
गणुस्िरको आधारमा दोहोरो पने नपने सम्बन्धमा स्पष्ट गनुिपदिछ । 

16.5. र्वस्ििृ आयोजना प्रतिबेदन अनसुारमार तनमािण कायि गनुिपने व्यहोरा गि तबगिको प्रतिवेदनमा 
औलँयाइएको भए िापतन सो सम्बन्धमा आयोजनाको पयािि ध्यानाकषिण भएको पाइएन । 

17. जग्गा अतधग्रहण र मआुवजा - नेपाली सेनालाई आयोजना हस्िान्िरण गदािसम्म ३ हजार ८०५ रोपनी 
जग्गा अतधग्रहण भएको र त्यसपतछ २०७६।७७ सम्ममा जजलला प्रशासन कायािलय काठमाडौँ, लतलिपरु 
र मकवानपरुबाट रू.१ अबि १८ करोड ९८ लाख मआुवजा िथा क्षतिपूतिि भकु्तानी भई अतधग्रहण 
भएको ६५५ रोपनी समेि हालसम्म ४ हजार ४६० रोपनी जग्गा अतधग्रहण भएको छ । र्वस्ििृ 
आयोजना प्रतिवेदनअनसुार थप १६६ रोपनी जग्गा अतधग्रहणको प्रर्क्रयामा रहेको आयोजनाले जनाएको 
छ ।  

मआुवजा र्विरण गनि जजलला प्रशासन कायािलयहरूलाई कुल रू.२ अबि ४९ करोड ८० लाख 
पेस्की उपलब्ध गराएकोमा लतलिपरुको खोकना क्षेरमा परुािाजत्वक महत्वका मठमजन्दर परेको 
लगायिका कारणले  मआुवजा र्विरण हनु नसकी रू.१ अबि १ करोड ४६ लाख राजस्व दाजखला 
गरेको छ । परुािाजत्वक महत्वका क्षरे जोगाउन र मकवानपरुको ठठंगनमा ट्वीन टनेलको स्थान 
पररवििन भएको हुाँदा त्यस स्थानमा अतधग्रहण भएका जग्गा ििुमागिको प्रयोगमा आउने देजखएन । िी 
जग्गाको संरक्षण र उपयोगको व्यवस्था तमलाउन गि वषिको प्रतिवेदनमा औलँयाइए िापतन जस्थति यथावि ्
रहेको छ ।  

18. वकृ्षारोपण - ििुमागिको सीमा क्षेरबाट १ रुख तबरुवा हटाई २५ तबरुवाको दरले सम्बजन्धि जजलला 
वन कायािलयले िोकेको स्थानमा वकृ्षारोपण गरी ५ वषिसम्म स्याहार सम्भार गरी सम्बजन्धि वन 
कायािलयलाई हस्िान्िरण गनुिपने व्यवस्थाअनसुार यो वषि रू.४ करोड १५ लाखको कायिक्रम स्वीकृि 
गरी रू.३ करोड २० लाख ५७ हजारको सम्झौिा भएकोमा रू.५७ लाख ३ हजार खर्ि गरेको छ । 
वार्षिक कायिक्रममा रोपण गररने तबरुवाको संख्या उललेख गरेको छैन। 

यो वषि १ हजार ५०० रुख कटानको लातग रू.४५ लाखको कायिक्रम स्वीकृि भएकोमा रू.५ 
लाख ८० हजार खर्ि भएको छ । हालसम्म २७ हजार ७ रुख कटान भएकोमा सोको अनपुािमा ६ 
लाख ७५ हजार १७५ तबरुवा रोपण गनुिपनेमा 1 लाख 76 हजार 516 (२६.1४ प्रतिशि) मार 
रोपण गरेको देजखयो । रुख कटानबाट वािावरणमा पनिसक्ने असर कम गनि बकृ्षारोपण कायिलाई उच्र् 
प्राथतमकिा साथ सञ्चालन गनुिपदिछ । 

19. सेनाको जनशजक्त प्रयोग  –  ििुमागिको कुल लम्बाईमध्ये १८.३१४ र्कलोतमटर नेपाली सेनाको जनशजक्त 
प्रयोग गरी तनमािण गने कायिक्रमअनसुार यो वषि रू. १६ करोड ८५ लाख ७८ हजार लागि अनमुानको 
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रहेको ७.५४७ र्कलोतमटर सडक तनमािण गने कायिक्रम रहेको छ । उक्त कायि गनि आयोजनामा 
एस्काभेटर २२, व्हील लोडर ५, ब्याकहो लोडर ५, भाइबे्रटर रोलर ५, र्ट्रपर ४५ र ट्रक ५ थानलगायिका 
उपकरणहरू रहेका छन ्। िी उपकरणका लातग  ८ बेश क्याम्पबाट रू.४ लाख ५५ हजार ७१० तलटर 
तडजल खर्ि भएको र्ववरण प्राि भएको छ। िी उपकरण िथा सेनाको जनशजक्त प्रयोग गरी यो वषि माटो 
काट्ने ३ लाख ४४ हजार घन तमटर, माटो पनेु कायि ४ हजार घनतमटर र अनाबश्यक माटो िुङ्गा डजम्पङ 
गने कायि ३ लाख ७६ हजार घनतमटर सम्पन्न गरेको छ । आयोजनामा कायिरि कमिर्ारीको लातग 
प्रोत्साहन खर्ि शीषिकमा रू. ३ करोड ९५ लाख खर्ि भएको छ । आयोजनाले आफ्नै मेतसनरी औजार 
िथा उपकरण र जनशजक्त प्रयोग गरी सम्पन्न गरेको कायिको मूलयाङ्कन गरी  नापी र्किाबमा समावेश 
गरेको देजखएन । सडक तनमािण कायिमा भएको सबै खर्ि नापी र्किाबमा समावेश गरी अतभलेख व्यवजस्थि 
गरी राख्नपुदिछ । 

र्वकास तनमािण तनदेशनालय 

20. प्रगति जस्थति - नेपाली सेनाद्वारा तनमािण गररने भवन, सडकलगायि पूवािधार तनमािणका कायि र्वकास 
तनदेशनालयबाट हुाँदै आएको छ । तनदेशनालयले हालसम्म २८ सडक आयोजनाको ट्रयाक तनमािण गने 
जजम्मेवारी पाएकोमा गि वषिसम्म २४ आयोजना सम्पन्न गरी सडक र्वभागलाई हस्िान्िरण गरेको छ । 
यस्िै कालीगण्डकी कररडोरको २७ र्कलोतमटर सडकको तनमािण कायि सम्पन्न गरी सडक र्वभागलाई 
हस्िान्िरण गरेको छ । तनदेशनालयले यो वषि तनमािण कायि गरेका सडक आयोजनाहरूको संजक्षि जस्थति 
तनम्नानसुार छः 

क्र.स. आयोजनाको नाम 

आयोजना शरुु 
वषि 

लम्बाइ (र्कलोतमटर) 
लागि अनमुान   
(रु लाखमा) 

खर्ि (रु लाखमा) 

कुल सम्पन्न  गि वषिसम्म यो वषि 
१ कालीगण्डकी कररडोर  2070 बैशाख 75.36 65 32,22,00 1,43,00 25,00 

२ कणािली कररडोर(खुलाल-ुतसतमकोट ट्रयाक) २०७१ रै्र 122.75 119 2,84,16 1,36,63 32,17 
३ बेनीघाट-आरुघाट-लाकेभन््याङ सडक 

ट्रयाक 

2073 माघ 92 29.5 3,47,45 49,00 11,75 

४ दार् ुिला पहुाँर् मागि 2076/77 0.25 0.25 0 0 १,०8 

 जम्मा 290.36 213.75 38,5३,६1 3,28,63 ७०,०० 

हालसम्म कणािली कररडोर (खलुाल-ुतसतमकोट ट्रयाक) तनमािण ९७ प्रतिशि, कालीगण्डकी कररडोर 
९३ प्रतिशि, बेनीघाट-आरुघाट-लाकेभन््याङ्ग सडक ३२ प्रतिशि तनमािण कायि सम्पन्न भएको देजखन्छ । 
सडक तनमािणका लातग यो वषि रू.७० करोड र्वतनयोजन भएकोमा रकमान्िरबाट थप गरी रू.१ अबि 
८ करोड परु् याए िापतन रू.७० करोडमार खर्ि भएको छ ।  

कोतभड-१९ रोकथाम िथा तनयन्रण  
21. औषतध खररद - कोतभड -१९ रोकथाम/तनयन्रण र उपर्ारका लातग आवश्यक पने औषतध, उपकरण 

िथा अन्य सामग्रीहरू स्वास््य िथा जनसंख्या मन्रालयसाँग समन्वय गरी आवश्यकिाअनसुार जी टु जी 
तबतधबाट खररद गनि नेपाल सरकारको २०७६।१२।१६ को तनणियअनसुार सम्भाररथीको कायािलयबाट 
रू.२ अबि ३४ करोड ३० लाखको औषतध, उपकरण खररद गरी खर्ि भएको छ। यसरी खररद भएका 
औषतध िथा उपकरणहरू २०७७।२।२५ मा प्राि गरी सोही ठदन कोतभड-१९ क्राइतसस म्यानेजमेन्ट 
सेन्टरमा दाजखला गरेकोमा सेन्टरले र्वतभन्न संघीय िथा प्रादेजशक अस्पिालहरूमा र्विरण गरी बााँकी 
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रहेका औषतध, उपकरण िथा अन्य सामग्री २०७७।६।२५ मा स्वास््य सेवा तबभागलाई बझुाएको छ । 
जी टु जी प्रर्क्रयाबाट ३९८ प्रकारका औषतध िथा औषतधजन्य सामग्रीहरू खररद गनि र्ीन, भारि, तसङ्गापरु, 
दजक्षण कोररया िथा इजरायलसाँग परार्ार गरेकोमा र्ीनबाट ६७ प्रकारका औषतध िथा उपकरणको 
मार दरभाउ प्राि गरेको छ । औषतध आपूतििको लातग र्ीन सरकारको स्वातमत्वमा रहेको एक फमिलाई 
औषतध िथा उपकरणको पूरै मूलय रू.२ अबि २६ करोड ३५ लाख अतग्रम भकु्तानी गरेको छ । खररद 
भएका सबै सामान एक नेपाली तनजी कम्पनीमाफि ि िुवानी गरी रू.७ करोड ९४ लाख ७१ हजार 
भकु्तानी गरेको छ । सो िुवानीसमेि औषतध िथा उपकरण खररद कायिमा रू.२ अबि ३४ करोड ३० 
लाख  खर्ि भएको छ । 

 

22. क्वारेजन्टन स्थल व्यवस्थापन - आपूतिि िथा पररवहन तनदेशनालयले मजन्रपररषद्को २०७६।१०।27 
को तनणियअनसुार ित्कालीन समयमा कोतभड-१९ बाट प्रभातबि देश तमरराि र्ीनबाट नेपाल र्फिाि 
आएका 175 नेपाली नागररकलाई नेपाल र्वद्यिु प्रातधकरणको खररपाटीजस्थि िातलम केन्िमा स्थापना 
भएको क्वारेजन्टन स्थलमा 17 ठदन खाना आपूतिि गनि एक क्याटररङसाँग 2076।11।3 मा सम्झौिा 
गरी रू.5५ लाख भकु्तानी ठदएको र रू.66 लाख ७१ हजारको औषतध खररद गरेकोसमेि रू.1 करोड 
21 लाख 71 हजार खर्ि लेखेको छ ।  

 

वीरेन्ि सैतनक अस्पिाल 

प्रथम र्वश्वयदु्धमा वीरगति प्राि फौजको सम्झनामा प्रधानमन्री र्न्ि शम्शेरले र्व.सं. १९८२।५।२४ 
गिे काठमाडौँ महाकंालमा तरर्न्ि तमतलटरी अस्पिालको स्थापना गरेको देजखन्छ ।यस अस्पिालको सेवालाई 
आधतुनक र थप प्रभाबकारी बनाई बहालवाला सैतनक, भिूपूवि सैतनक र तिनका पररवारलाई औषतध उपर्ार गनि 
वीरेन्ि सैतनक अस्पिालको नाममा २०४६।९।१४ मा काठमाडौँको छाउनीमा अस्पिालको स्थापना भएको हो । 

23. सेवा प्रवाह - अस्पिालले यो वषि बहालवाला सैतनक ६४ हजार ११०, सैतनकको पररवार, अवकाश प्राि 
सैतनकको पररवार, सैतनक िफि का तसतभतलयन र तसतभल कमिर्ारी समेि २ लाख ८१ हजार ७१० र 
प्रहरी िफि का २७५  समेि ३ लाख ४६ हजार ९५ जनालाई स्वास््य सेवा उपलब्ध गराएको छ । 
कुल ६३५ शय्याको यस अस्पिाललाई नेपाल सरकारले कोतभड डेतडकेटेट अस्पिालको रुपमा िोकेकोले  
सो मध्ये ३५० शय्यालाई कोतभड रोगको उपर्ारका लातग छुट्याएको छ । अस्पिालमा २०७७ 
भािमा पीसीआर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना भएपिाि २०७८ आषाि सम्म ४९ हजार ३०८ जनाको 
पीसीआर परीक्षण गनि रू.३ करोड १८ लाख ६७ हजार खर्ि भएको िथा १६ हजार ३७२ जनाको 
आरडीटी  परीक्षण गनि रु ४२ लाख ४४ हजार खर्ि भएको देजखयो ।  

24. अधरुो तनमािण कायि - रार्िय पनुतनिमािण प्रातधकरणिफि को बजेटबाट जर्र्कत्सकको आवास तनमािण गनि रू.१३ 
करोड १२ लाख ६३ हजार लागि अनमुान स्वीकृि गरी एक तनमािण व्यबसायीसाँग २०७५।१२।१७ मा 
२०७७ असारसम्ममा कायि सम्पन्न गनेगरी रू.११ करोड १५ लाखमा सम्झौिा भएको छ । उक्त कायिका 
लातग रू.५ करोड ३० लाख ८६ हजार भकु्तानी भएको छ । खररद सम्झौिा र कायि सम्पादन जमानि 
िथा बीमाको म्याद समाि भएकोमा म्याद थप नभएको र उक्त कामका लातग २०७७।७८ मा कायिक्रम 
िथा बजेट नभएकोले तनमािण कायि अधरुो रहेको छ । तनमािण भएका संरर्नाको क्षति हनु सक्ने हुाँदा 
आवश्यक बजेट र कायिक्रम व्यवस्था गरी तनमािण कायि सम्पन्न गनुिपदिछ । 



रक्षा मन्रालय 

 359 महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७8 

25. कोतभड-१९ व्यवस्थापन खर्ि - अस्पिालको लातग मास्क, सेतनटाइजर, फेस तसलड, पन्जा, र्स्मा, पसिनल 
प्रोटेजक्टभ इक्वीपमेन्ट, र्वतभन्न सरसफाईका सामानलगायिमा रू.१४ लाख ८९ हजारका सामान सोझै 
खररद र्वतधवाट खररद गरेको छ । यस्िै कोतभड-१९ रोकथाम, तनयन्रण िथा उपर्ारको लातग 
प्रधानमन्री िथा मजन्रपररषद्को कायािलयबाट प्राि रकमबाट आई.सी.यू. तनमािण, मेतसनरीलगायिका 
सामान बोलपरको माध्यमबाट खररद गरी रू.९ करोड २६ लाख ७९ हजार खर्ि गरेको समेि रू.९ 
करोड ४१ लाख ६८ हजार खर्ि गरेको छ ।  

अन्य संस्था िथा सतमति 

नेपाली सैतनक कलयाणकारी कोष  
संयकु्त रािसंघको अनरुोधमा शाजन्ि स्थापना गने कायिमा भाग तलएबापि नेपाली सेनाले प्राि गने 

रकममध्ये केही रकम कलयाणकारी कोषमा जम्मा हनेु र उक्त रकम लगानी गरी आजजिि व्याजबाट बहालवाला 
िथा पूवि सैतनक 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 अनरुुप यो कोष सञ् र्ालनमा रहेको छ । हाल र्वतभन्न देशमा शाजन्ि स्थापनाथि ४ हजार ९४८ 
सैतनक कायिरि छन ्। कोषको रकमबाट सैतनक कलयाणकारी कायिक्रम सञ्चालन हुाँदै आएका छन ्।  

26. र्वत्तीय जस्थति - कोषमा गि वषिको मौ्दाि रू.४४ अबि ५२ करोड ६९ लाख रहेकोमा यो वषि संयकु्त 
रािसंघबाट शोधभनाि, मदु्दिी लगानीको ब्याज र व्यावसार्यक लगानीबाट प्राि प्रतिफलसमेि रू.२१ अबि 
४ करोड २६ लाख आम्दानी भई कुल रू.६५ अबि ५६ करोड ९५ लाख रहेकोमा शाजन्ि सेना 
सञ्चालनमा रू.8 अबि 28 करोड 76 लाख, पुाँजीगि िथा पूवािधार र्वकासमा रू.७6 करोड 31 लाख, 
जशक्षा, स्वास््य, छारवजृत्त र अन्य र्क्रयाकलापमा रू.४ अबि ३६ करोड ८४ लाखसमेि रू.१3 अबि 
41 करोड 91 लाख खर्ि भई रू.५२ अबि १५ करोड ४ लाख बााँकी रहेको छ ।उक्त रकम १३ 
ऋणपरमा रू.१ अबि 84 करोड 76 लाख, इमलसन, पानीलगायिका व्यवसायमा रू.५ अबि ७6 करोड 
56 लाख लगानी गरेको, पेस्की िथा सापटी रू.67 करोड 20 लाख र २८ वाजण्य बैङ्कको २६१ 
मदु्दिी िथा र्लिी खािामा रू.४३ अबि ८६ करोड ५२ लाख मौ्दाि रहेको छ । 

27. पेट्रोल पम्पको आय लेखाङ्कन - नेपाली सेनाको मखु्यालय पररसर र लतलिपरुको लगनखेलजस्थि राजदल 
गणको पररसरमा रहेका पेट्रोल पम्पको सञ्चालन प्रर्क्रया र लगानीकिाि स्पष्ट नगरी अनदुान प्राि भएको 
जनाई नेपाली सेनाको कलयाणकारी कोषमा रकम जम्मा भएको आधारमा व्यबसाय सञ्चालन गरररहेको 
व्यहोरा गिवषिको प्रतिवेदनमा समावेश भएकोमा उजललजखि पेट्रोल पम्प यो वषि कोष मािहि लयाएको 
जानकारी प्राि भएको छ । उजललजखि पेट्रोल पम्पको सम्पजत्त िथा दार्यत्व एवं आम्दानी‚ खर्ि िथा 
बर्ि कोषको र्वत्तीय र्ववरणमा समावेश नगरी पेट्रोल पम्पबाट प्राि आतथिक सहयोग भनी कोषको अन्य 
आयमा रू. ३ लाख ३२ हजार उललेख गरेको छ । उजललजखि पेट्रोल पम्पको खदु आय रू.१ करोड 
१९ लाख ४७ हजार रहेको देजखन्छ । कोषका अन्य तनकाय जस्िै पेट्रोल पम्पको जायजेथा िथा 
आम्दानी खर्ि समेि कोषको एकीकृि र्वत्तीय र्ववरणमा समावेश गनुिपदिछ ।  
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28. औषतध खररद - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ४(३) मा मालसामानको र्वबरण ियार गदाि 
कुनै खास ब्राण्ड टे्रडमाकि  वा पेटेन्ट तडजाइन, प्रकार, उत्पजत्त वा उत्पादकको नाम उललेख गनि नहनेु 
व्यवस्था छ । िर प्रबन्धरथीको कायािलयले ४५५ प्रकारका रू.८ करोड ७२ लाख ६ हजारको 
स्वदेशी औषतध खररद गदाि ड्रग्स एण्ड थेराप्यरु्टक कतमटीको तसफाररसमा ५ औषतध कम्पनीले मार 
प्रतिस्पधािमा भाग तलन तमलने गरी बोलपर आह्वान गरेको छ । खररद भएका औषतध ५ कम्पनीलेमार 
उत्पादन गने आधार प्रमाणबेगर प्रतिस्पधाि सीतमि हनेु गरी खररद गरेको तनयमसम्मि देजखएन । यसमा 
सधुार हनुपुदिछ। 

भेट्रान्स अस्पिाल 

29. भवन भाडा -  प्रथम र्वश्वयदु्धमा बहादरुी देखाउने फौजको सम्झनामा र्व∙सं∙ १९८२ मा स्थार्पि तरर्न्ि 

तमतलटरी अस्पिालको सातबक भवनको संरर्ना हटाई ६ हजार ५२० वगितमटर क्षरेफलमा रु∙१ अबि 
५४ करोड ५८ लाख को लागिमा नेपाली सेना कलयाणकारी कोषले आधतुनक भवन तनमािण गरेको छ । 
भवनको अग्रभागमा डेन्टल अस्पिाल सञ्चालन गरेको र बााँकी भाग भाडामा लगाउने तनणियअनसुार 
व्यापाररक प्रयोजनको एक व्यवसायीसाँग  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 । सम्झौिामा आंजशक भाडा तलने व्यवस्था छैन । कोषले भवन हस्िान्िरण पतछ 
प्राि हनुपुने भाडा रकम असलु गनुिपदिछ । साथै भवन भाडामा लगाउाँदा नेपाल सरकारको सहमति 
तलनपुने व्यहोरा गि प्रतिवेदनमा औलँयाइएकोमा जस्थति यथावि रहेको छ ।   

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 । 

30. र्ाटिर उडान - सतमतिमा रहेका १७ जहाजमध्ये १० ममििको लातग भतूमस्थ रहेकाले ७ जहाजबाट १ 
हजार ८१७ घण्टा उडान गरेकोमा ६८५ घण्टा (३७.७० प्रतिशि) र्ाटिर उडान गरेको छ । हवाई 
साधनबाट गिवषि रू.१२ करोड ४७ लाख २२ हजार आम्दानी गरेकोमा यो वषि ५५ प्रतिशिले वरृ्द्ध 
भई रू.१९ करोड ३३ लाख ७० हजार आम्दानी भएको छ ।सतमतिलाई उपलब्ध साधनको समजुर्ि 
उपयोग गनि भतूमस्थ जहाजलगायि अन्य  जहाजहरूको तनयतमि ममिि सम्भार गनुिपदिछ ।  

31. बक्यौिा - सतमतिबाट प्राि र्ववरणअनसुार २०७६।७७ को १५ तनकायबाट र्ाटिर भाडा रू.२ करोड 
२१ लाख ७३ हजार र २०३४।३५ देजख २०७५।७६ सम्मको रू.३ करोड ५३ लाख ३९ 
हजारसमेि रू.५ करोड ७५ लाख १२ हजार उठ्न बााँकी बक्यौिा रहेको छ । बक्यौिा रकम 
सतमतिको कायिर्वतध अनसुार असलु गनुिपदिछ ।  



रक्षा मन्रालय 

 361 महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७8 

अनगुमन िथा बेरुज ू

 

• अनगुमन - र्वगिका प्रतिवेदनमा स्वयम्भ ूबारुदखाना, वसनु्धरा क्याजन्टन र सनुार्रुी इमलसन प्लाण्टले आतथिक 
कारोबारको सम्पजत्त िथा दार्यत्व देजखने गरी लेखा ियार नगरेको, सैतनक कलयाणकारी कोषले सवारीसाधन, 
उपकरण, भौतिक पूवािधार र फतनिर्रको मूलय वासलािमा समावेश नगरेको, स्थपति महातनदेशनालय, 
कलयाणकारी कोषले खररद गरुुयोजना ियार नगरेको,  सैतनक कलयाणकारी कोषले खररद गरेको सरकारी 
जग्गाको र्ववरण र िी जग्गामा तनतमिि भवनलगायि भौतिक संरर्नाको अद्यावतधक लगि नराखेको र र्वकास 
तनमािण तनदेशनालयले बेसाबिु सामानको तललाम तबक्री नगरेको लगायिका व्यहोरा उललेख गरेकोमा 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 
देहाय अनसुार छः 

➢ मन्रालय र मािहिसमेि ६३ तनकायमा यो वषि रू.८ करोड ७१ लाख ५४ हजार बेरुजू देजखएकोमा 
प्रारजम्भक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ ३ तनकायले रू.२ लाख ४९ हजार फस्यौट गरेकोले रू.८ 
करोड ६९ लाख ५ हजार बााँकी रहेको छ । यस सम्बन्धी र्ववरण अनसूुर्ी १५ मा छ । 

➢ अन्य संस्था ६ िफि  यो वषि रू.२ करोड ३१ लाख ३७ हजार बेरुजू देजखएकोमा प्रारजम्भक प्रतिवेदन 
उपलब्ध गराएपतछ ३ तनकायले रू.५ लाख ३६ हजार फस्यौट गरेकोले रू.२ करोड २६ लाख १ 
हजार बााँकी रहेको छ । यस सम्बन्धी 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, प्राणीउद्यान, वािावरण, 

जलवायज, काबिनको सेवा र सजिति, हररिगहृ गयााँसको उत्सजिनलगायिका कायि रहेका छन ्। मन्रालय र मािहि 
सरकारी कायािलय िथा संगठठि स स्थासमेि ७८ तनकायबाट कायिसम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ । 

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मािहिसमेि ५९ सरकारी कायािलयहरूको तनम्नानजसार रू.९ अबि ८९ 
करोड ९५ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ: 

(रू. लाखमा) 

र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य जम्मा 
६,०९,८५ ३,३०,७४ १९,०७ ३०,२९ ९,८९,९५ 

1.1 उजल्लजखि लेखापरीक्षण रकममा यस मन्रालयमा र्वतनयोजन भई रक्षा मन्रालयबाट खचि भएको रू.३ 
अबि ४४ करोड र प्रदेश िर्ि  खचि भएको रू.२५ करोड ४६ लाख समावेश छैन । 

1.2 यो वषि अर्प नम्पा संरक्षण क्षरेको रू. ८ करोड २ लाखको लेखापरीक्षण हजन बााँकी रहेको छ ।  

2. संगठठि संस्था र अन्य संस्था - यो वषि ६ संस्थाका १८ कायािलयको रू.५ अबि ६६ करोड ५७ लाखको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ ।  

3. बािावरणीय लेखापरीक्षण - यो वषि रार्िय तनकज ञ् ज व्यवस्थापन र्वषयको वािावरणीय लेखापरीक्षण सम्पन् न 
गररएको छ ।   

4. आवतधक योजना कायािन्वयन - पन्धौँ योजनाले वन, जैर्वक र्वर्वधिा र जलाधार, वािावरण िथा जलवायज 
पररवििन क्षेरमा िोकेका सूचकहरूका पररमाणात्मक लक्ष्य र प्रगति जस्थति देहाय अनजसार छ ।  

तस. नं नतिजा सूचक इकाई 
आधार वषि 

(२०७५।७६) 
२०७६।७७ 

लक्ष्य प्रगति 

1 काठ उत्पादन घन र्र्ट (लाख) 194 200 143 

2 वकृ्षारोपण गररएको के्षरर्ल हेक्टर (हजारमा) 4 7 2.973 

3 तबरुवा उत्पादन (वार्षिक) संख्या (करोडमा) 20.5 22.0 2.34 

4 वन्यजन्िजको पालन प्रजाति - 2 0 

5 दिाि भएका तनजी वन र्वकास हेक्टर (हजारमा) 2.36 2.5 - 

6 गैर काष्ठ वनपैदावारको व्यावसार्यक खेिी 
गररएको कज ल के्षरर्ल 

हेक्टर  - 400 150 

7 र्ोहोर पानीको सजरजक्षि प्रशोधन अनजपाि प्रतिशि 5 10 - 

8 प्रशोधन नगररएको औद्योतगक र्ोहोर 
पानीको अनजपाि 

प्रतिशि 95 90 - 

9 र्ोहोर मैला प्रशोधन केन्र संख्या 2 6 - 

10 प्लार्िकको प्रयोग प्रति व्यजि प्रतिठदन, ग्राममा 2 2 - 
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तस. नं नतिजा सूचक इकाई 
आधार वषि 

(२०७५।७६) 
२०७६।७७ 

लक्ष्य प्रगति 

11 प्लार्िकको पजनः प्रशोधन गरी ियारी वस्िज 
उत्पादन गने उद्योग 

प्रतिशि 25 38 - 

12 तससा र धाि जजन्य पदाथिको पजनः प्रशोधन 
गरी ियारी वस्िज उत्पादन गने उद्योग 

प्रतिशि 7.2 20 - 

आवतधक योजना अनजरूप २०७६।७७ को अपेजक्षि लक्ष्यका १२ सूचकमा लक्ष्य अनजसार 
प्रगति न्यून रहेको छ । वार्षिक कायिक्रमबमोजजम कायिसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउनजपदिछ ।  

5. बजेट विव्य - संघीय संसदमा पेस भएको २०७६।७७ को बजेट विव्यमा वार्षिक १ करोड ९० 
लाख घन र्र्ट काठ उत्पादन  गने लक्ष्य रहेकोमा १ करोड ४३ लाख घन र्र्ट उत्पादन भएको, 
२३ लाख र्लरू्ल तबरुवा उत्पादन गनजिपनेमा १७ लाख २४ हजार उत्पादन भएको, ४०० हेक्टरमा 
जतडबजटी खेिी र्वस्िार गने लक्ष्य राखेकोमा १५० हेक्टरमा र्वस्िार भएको, ३३ तसमसार क्षेर संरक्षण 
िथा व्यवस्थापन गनजिपनेमा ७ मार भएको, १२५ हेक्टर तभरालो जगगामा खेिी र्वस्िार गने लक्ष्य 
रहेकोमा ९९ हेक्टर मार भएको, १४ शहरी हररि उद्यान तनमािण गनजिपनेमा ९ मार भएको, ६  

र्ोहोरमैला प्रशोधन केन्र स्थापना गने लक्ष्य रहेकोमा प्रगति शून्य रहेको छ । उजल्लजखि कायिक्रमको 
कायािन्वयनका लातग नतिजा सूचक सर्हिको कायि योजना िजजिमा गने, कायि योजना अनजरूप कायि र्ववरण 
ियार गरी लागू गने र सो अनजसारको कायिसम्पादन मूल्याङ्कन गने िर्ि  जजम्मेवार पदातधकारीले ध्यान 
ठदनजपदिछ । 

6. ठदगो र्वकास लक्ष्य - मन्रालयसाँग सम्बजन्धि संयजि रािसंघद्धारा तनधािररि ठदगो तबकासका लक्ष्यहरूको 
प्रगति जस्थति देहाय अनजसार छ । 

क्र. सं. लक्ष्य/सूचक मापन 
आधार वषि सन ्

२०१५ 

२०७६।७७ को 
लक्ष्य प्रगति 

1 िाल, तसमसार र पोखरी संरक्षण  संख्या १७२७ २५९९ १००० 

2 साविजतनक तनजी के्षरमा तबरुवा रोपण हेक्टर प्रतिवषि ० ५००० ४००० 

3 औसि रुख संख्या हेक्टर ४३० ४८७ ४३० 

4 समजदायको निेतृ्वमा पररचातलि चोरी जशकारी तनयन्रण 
इकाईहरू 

संख्या ४०० ४०० १२६ 

5 रुख तबरुवा प्रजाति संरक्षण  संख्या ३ ३३ ७ 

6 जनावर प्रजाति संरक्षण संख्या ५ ४८ १० 

7 समजदाय िहमा अनजकूलन योजना संख्या ३१ २३१ २१७ 

8 जलवायज दृर्िकोणले व्यवजस्थि गाउाँहरू संख्या ० ४५ ४२ 

9 पीएम २.५ को गाढापन (२४ घण्टाको औसि) माइक्रोग्राम प्रति 
घनतमटर 

४० ४३.७३  ५३ 

10 वन के्षरले वायजमण्डलबाट शोषण गरेर तलएको कज ल काबिन  तमतलयन टन्स २२७६ २५२२ १०५४.९७  

11 जलवायज पररवििन अनजकूलनमा िातलमप्राप्त व्यजिहरू 
(स्थानीय योजनाकारहरू)  

संख्या ७९१ १३८० १२९६ 

तनधािररि लक्ष्यबमोजजमका कायिक्रमको कायािन्वयन सम्बन्धमा मन्रालयबाट प्रभावकारी रूपमा 
अनजगमन गरी प्रगति हातसल गनजिपदिछ । 
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7. लेखा िथा र्वत्तीय र्ववरण - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दर्ा ३५ मा 
प्रत्येक कायािलयले सबै प्रकारका आयव्यय िथा कारोबारको िोर्कएबमोजजमको लेखा र र्वत्तीय र्ववरण 
पेस गरी महालेखापरीक्षकवाट अजन्िम लेखापरीक्षण गराउनजपने व्यवस्था छ । मन्रालय र संयजि राि 
संघीय वािावरण कायिक्रमबीच २५ मे, २०१८ मा भएको सम्झौिाको बजाँदा नं. ३७ मा खचिको 
लेखापरीक्षण राज्यको स्विन्र तनकायबाट गररने उल्लेख छ । मन्रालयको वार्षिक आतथिक र्ववरण 
अनजसार सोझै भ जिानी हजने अनजदान रू.२३ करोड ३५ लाख २३ हजार खचि भएको लेखा िथा र्वत्तीय 
र्ववरण लेखापरीक्षणको लातग पेस भएको छैन । उजल्लजखि आतथिक कारोवारका सम्बन्धमा राय पेस 
गनि सर्कएन । 

8. कायि सम्पादन करार - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दर्ा १९ (५) मा 
बजेट िथा कायिक्रम कायािन्वयनका लातग आवश्यक प्रतिर्ल सूचक सर्हि करार गने व्यवस्था छ । 
मन्रालयको सजचव र मािहिका ५ र्वभाग,  वन अनजसन्धान िथा प्रजशक्षण केन्रलगायि तनकायका 
प्रमजखवीच वार्षिक नीति िथा कायिक्रममा आवद्ध हजने गरी कायि सम्पादन करार भएको छ। सो अनजरूप 
मन्रालयबाट वार्षिक नीति िथा कायिक्रमका ६ िथा बजेट विव्यका ९ बजाँदा अन्िगिि ८१ र्क्रयाकलापको 
योजना बनाई सोअनजसारको प्रगति र्ववरण पेस भएको छ । करार सम्झौिाले तनधािरण गरेका र्क्रयाकलाप 
मध्ये २९ सम्पन्न भएको,  ३२ पूणिरूपमा सम्पन्न हजन नसकेको र २० र्वर्वध कारणले स्थगन गरेको 
देजखन्छ । 

मन्रालयअन्िगिि ५ र्वभाग मध्ये ४ र्वभागले कायिसम्पादन करार गरे िापतन सो अनजसारको 
प्रगति र्ववरण ियार गरेका छैनन ्। कायिसम्पादन करारअनजसार प्रगति र्ववरण ियार गरी प्रभावकारी 
रूपमा पालना गराउनजपदिछ । 

9. 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 जनाको दरबन्दी स्वीकृि गरेको छ । उि दरबन्दी मध्ये २ हजार २२९ 
पदपूतिि भएको, सशस्त्र वन रक्षक ब्यारेक िरहरा, सागरनाथ,  बजटवल, बााँके र चौमालाको लातग ९३० 
दरबन्दी स्वीकृि भएकोमा िी कायािलय सिालनमा रहेका छैनन ्। सो बाहेक मन्रालय र मािहि 
तनकायमा ७२९ दरबन्दी ररि रहेको देजखन्छ । सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मानव संसाधनको 
व्यवस्थापन हजनजपदिछ । 

10. वन अतिक्रमण - वन ऐन, २०७६ को दर्ा ४९ मा रार्िय वनक्षेरको अतिक्रमण गने कायि दण्डनीय 
अपराध मातनने उल्लेख छ । अतिक्रमण तनयन्रण गनि वन अतिक्रमण तनयन्रण रणनीति, २०६८ 
कायािन्वयनमा रहेको छ । मन्रालयबाट प्राप्त र्ववरणअनजसार यो वषि अतिक्रमण भएको ६६ हजार 
४३४ समेि हालसम्म १ लाख ४ हजार ५४३ हेक्टर वन क्षेर अतिक्रमण भएकोमा यो वषि ७९७ 
हेक्टर (०.७६ प्रतिशि) वन क्षेरबाट अतिक्रमण हटाएको उल्लेख छ । वन क्षेरमा भएको अतिक्रमण 
हटाउन वन ऐन, २०७६ को दर्ा ४९ र ५० बमोजजम कारबाही गरी वन क्षरेको संरक्षण गनजिपदिछ। 

11. परामशि सेवाको नम्सि - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२ मा साविजतनक तनकायले 
परामशि सेवाको लागि अनजमान सम्बजन्धि मन्रालयबाट स्वीकृि नम्सिको आधारमा ियार गनजिपने व्यवस्था 
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छ। मन्रालयअन्िगििको रेड कायािन्वयन, पहाडी साना र्कसानको लातग अनजकूलन आयोजना िथा पवििीय 
जलाधारले यो वषि परामशि सेवामा रू.१६ करोड ७० लाख खचि लेखेकोमा आवश्यक नम्सि मन्रालयबाट 
स्वीकृि नभएकोले लागि अनजमानमा पाररश्रतमकलगायि र्वतभन्न आइटममा र्रक र्रक दर राखेकोले 
एकरूपिा भएको देजखएन । परामशि सेवाको लागि अनजमानमा एकरूपिा ल्याउन मन्रालयले नम्सि 
स्वीकृि गरी लागू गनजिपने व्यहोरा गिर्वगि वषिमा समेि औलँ्याइएकोमा सजधार भएको देजखएन । 

12. वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन - वािावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दर्ा ३ मा वािावरणीय परीक्षण एवं 
मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन स्वीकृतिका लातग सम्बजन्धि तनकायमा पेस गनजिपने व्यवस्था छ । साथै 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 प्रतिवेदन स्वीकृतिको लातग पेस 
भएको ७८ मध्ये २६ र गि र्वगि वषिमा पेस भएको मध्ये ३६ समेि मन्रालयले यो वषि ६२ प्रतिवेदन 
स्वीकृि गरेको छ । उि प्रतिवेदनमध्ये ११ प्रतिवेदनको परीक्षण गदाि पेस भएको िथा स्वीकृि भएको 
तमति देहायबमोजजम रहेको छ । 

क्र. सं. 
 

आयोजनाको नाम 
वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 

पेस भएको तमति स्वीकृि तमति स्वीकृतिको लातग 
लागेको ठदन 

१ रानीटार र्वमानस्थल 2074।5।25 2076।9।21 876 

२ प्यजठान स्वगिद्बारी र्वमानस्थल 2075।11।7 2076।11।11 369 

३ यजतनभसिल कलेज अर् मेतडकल साईन्सेज भैरहवा 2075।2।25 2076।11।28 638 

४ करपजटार-नाल्मा- बेसीशहर सडक 2074।10।3 2076।6।2 609 

५ गजदेल र्वमानस्थल 2075।3।4 2076।11।6 607 

६ िमोर मेवा ज.र्व. आ. 128  मे.वा. 2075।9।18 2077।3।31 563 

७ शारदा बबई ज.र्व.आ. 93  मे.वा. 2074।12।26 2076।6।17 559 

८ कालीगण्डकी कररडोर २२० के.तभ. प्रशारण लाईन 2076।5।11 2076।11।22 556 

९ अन्िरािर्िय बौद्ध सम्मेलन िथा ध्यान केन्र 2075।10।22 2077।2।32 495 

१० काठमाडौं मेतडकल कलेज तसनामंगल र दजवाकोट 2075।8।6 2076।11।11 460 

११ मदनखौला र्वमानस्थल 2075।2।2 2076।5।4 457 

वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृि गनि िोर्कएका र्वतभन्न प्रर्क्रया अवलम्वनमा ८७६ 
ठदनसम्म लगाएको देजखन्छ। पेस भएका प्रस्िावहरू तनयमले िोकेको प्रर्क्रया पूरा गरेको अवस्थामा 
समयमा नै मूल्याङ्कन गरी स्वीकृि गनजिपदिछ । 

13. प्रदूषण तनयन्रण शजल्क - आतथिक ऐन, २०७७ को दर्ा १३(१) मा नेपालतभर तबक्री र्विरण हजने 
पेट्रोल िथा तडजेलमा प्रतितलटर रू.१.५० का दरले प्रदूषण तनयन्रण शजल्क लगाई असजल गररने व्यवस्था 
छ । सोहीबमोजजम यो वषि रू.३ अबि २ करोड ९४ लाखसमेि २०६५।६६ देजख २०७६।७७ 
सम्म रू.९ अबि ४३ करोड ६ लाख राजस्व असजल गरी सजिि कोष दाजखला गरेको रकमबाट प्रत्यक्ष 
रूपमा प्रदूषण तनयन्रण एवं रोकथाम गने कायिमा खचि गरेको नदेजखएकोले जजन प्रयोजनको लातग शजल्क 
उठाइएको हो सोही कायिक्रममा खचि गने व्यवस्था तमलाउनजपदिछ । 

14. परामशि सेवा - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा २९ मा कायािलयमा उपलब्ध जनशजिबाट 
सम्पादन हजन नसक्ने काम भएमा मार परामशि सेवा खररद गनि सर्कने व्यवस्था छ । र्वतभन्न अध्ययन, 

सभेक्षण र अनजसन्धानलगायिका कामको लातग परामशिदािा तनयजजि गरी वन िथा भ-ूसंरक्षण र्वभागले 
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१७ परामशिदािालाई रू.१ करोड ७९ लाख ७७ हजार, रार्िय तनकज ञ्ज िथा वन्यजन्िज संरक्षण र्वभागले 
५ परामशिदािालाई रू.४७ लाख ३१ हजार, वनस्पति र्वभागले ४ परामशिदािालाई रू.४८ लाख २२ 
हजार र वन अनजसन्धान िथा सवेक्षण र्वभागले ६ परामशिदािालाई रू.३ करोड ६४ लाख १३ हजार  
भ जिानी ठदएको छ । िी कायिहरू सम्बजन्धि तनकायमा उपलब्ध जनशजिबाट हजन नसक्ने आधार र 
कारण नखजलाई परामशि सेवा खररद गरेको देजखयो । जनशजिको उपयजि व्यवस्थापन गरी परामशिदािा 
मातथको तनभिरिा घटाउनजपदिछ । 

वन िथा भ-ूसंरक्षण र्वभाग 

वनको प्रभावकारी व्यवस्थापन, संरक्षण र संवद्धिन गरी सविसाधारण जनिालाई काठ, दाउरालगायि वन 
पैदावारको सरल र सजलभ िररकाले उपलब्ध गराउने उदे्दश्यले २०५० सालमा यस र्वभागको स्थापना भएको 
हो । र्वभाग मािहि ४ बहृि जलाधार व्यवस्थापन केन्र र १ संघीय जलाधार व्यवस्थापन स्रोि केन्र, ४ वन 
बीउ प्रयोगशाला िथा भण्डारण केन्र र १ सशस्त्र वन रक्षक िातलम केन्र रहेका छन ्।  

15. वकृ्षारोपण नीति - वन नीति, २०७५ िथा पन्रौँ योजनामा तनजी एवं पाररवाररक तनजी वनको जतमनमा 
वकृ्षारोपण र खेिीको लातग व्यावसार्यक योजना तनमािण, सहजतलयि ऋण अनजदान, बीमा र हररि सम्पजत्त 
तधिो राख्न सर्कने व्यवस्थाका साथै क्षतिपूतिि, वकृ्षारोपण, उपयजि प्रजातिको पर्हचान गरी सबै स्थानीय 
िहमा वन नसिरी स्थापना, वकृ्षारोपण गदाि पानी सिय गने प्रकृतिका रुखका प्रजातिलाई प्राथतमकिा 
ठदइने जस्िा कायिक्रम रहेका छन ्। मन्रालयले जारी गरेको रार्िय वकृ्षारोपण कायिक्रम सिालन 
कायिर्वतध, २०७६ मा उि योजना अनजसार वकृ्षारोपणको व्यवस्था रहेको देजखएन । वन नीति, वकृ्षारोपण 
कायिर्वतध, र्वभागीय स्वीकृि कायिक्रम र पन्रौँ योजनामा तनधािररि नीतिमा सामन्जस्यिा नदेजखएकोले 
उजल्लजखि नीतिहरूमा सामन्जस्यिा ल्याई वकृ्षारोपण कायिलाई व्यवजस्थि गनजिपदिछ ।  

र्वभागबाट प्राप्त र्ववरणअनजसार यो वषि कज ल ३ करोड ८५ लाख १६ हजार गोटा तबरुवा 
र्वतभन्न तनकायहरूको समन्वय र सहजीकरणमा वकृ्षारोपण भएको उल्लेख छ । सो अवतधमा संस्थागि 
प्रयासबाट चक्लामा वकृ्षारोपण भएको कज ल क्षेरर्ल १३ हजार ९१ हेक्टर रहेको, ३९ हजार ९२० 
हेक्टर क्षेरर्लमा कृर्ष-वन प्रणालीको रूपमा वनजन्य, र्लरू्ल र जतडबजटी प्रजातिका बोटतबरुवाहरू 
कृर्ष बालीसंगै खेिबारीमा रोपण भएको, तनजी नसिरीबाट ८० लाख ८८ हजार समेि रार्िय वकृ्षारोपण 
वषि, २०७६ अतभयानमा ४ करोड ६६ लाख ४ हजार वकृ्षारोपण गरेको अवस्था छ । वकृ्षारोपण 
भएका तबरुवाको सम्बद्ध तनकायबाट संरक्षण गरी हजकािउने कायि प्रभावकारी देजखएको छैन । वकृ्षारोपण 
भएका तबरुवा र क्षेरको संरक्षण िथा संवद्धिन गने व्यवस्था तमलाउनजपदिछ ।  

16. अनजदान र्विरण - वनजन्य उद्यम प्रवद्धिन िथा र्वकासका लातग अनजदानसम्बन्धी कायिर्वतध, २०७५ मा 
कायिक्रमको अनजगमन, सजपररवेक्षण िथा मूल्याङ्कन गनजिपने उल्लेख छ । र्वभागले सामजदार्यक होम स्टे 
प्रवद्धिन, वनभोज स्थल तनमािण, र्ोटो यारा स्थल तनमािण, पोखरी संरक्षण िथा वकृ्षारोपण, मजन्दर तसंढी 
तनमािण आठद कायि गनि  ३० जजल्लाका १३६ संस्थालाई रू.७ करोड ६७ लाख २४ हजार अनजदान 
ठदएको छ । उदे्दश्यअनजरूप खचि भए नभएको सम्बन्धमा र्वभागले अनजगमन, सजपररवेक्षण गरेको देजखाँदैन। 
गि वषिसमेि रू.६ करोड ५९ लाख ६७ हजार अनजदान ठदएकोमा सोको उपलजब्ध मूल्याङ्कन गरेको 



वन िथा वािावरण मन्रालय 

 367 महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७8 

देजखएन । मन्रालय एवं र्वभागले अनजगमन गरी अनजदान उपयोगबाट प्राप्त उपलजब्धको मूल्याङ्कन 
गनजिपदिछ।  

17. रोयल्टी - वन तनयमावली, २०५१ को तनयम ४९ मा सरकारी जगगा अन्य तनकायलाई उपयोग गनि ठदएमा 
रोयल्टी असजल गनजिपने व्यवस्था छ । र्वभागले तलज एवं भोगातधकारको लातग पयािवरण, होटल, ररसोटि, 
केबजलकार लगायि पाकि  तनमािणिर्ि  २०,  वकृ्षारोपण रबरिर्ि  ६,  हाइड्रोपावर,  र्वद्यजि प्रसारण लाइनिर्ि  
१८५  सरकारी कायािलयिर्ि  ९९,  वन्यजन्िज र्मििर्ि  २,  तसमेन्ट च जनढजङ्गािर्ि  ३८,  मजि कमैयािर्ि  १९, 

सिारिर्ि  २१,  नेपाली सेनािर्ि  १६, नेपाल प्रहरीिर्ि  १५, सामाजजक सेवािर्ि  ३७,  भौतिक पूवािधारिर्ि  
६० र अन्य कायिक्रमको लातग १३ समेि ५३१ संस्थालाई १९ हजार १५१ हेक्टर जगगा ७ देजख ४० 
वषिको लातग उपयोग गनि ठदएको छ । िी जगगाबाट प्राप्त हजनजपने रोयल्टीको अतभलेख नराखेकोले प्राप्त 
हजनजपने रोयल्टी रकम यर्कन हजन सकेको छैन । तलजमा उपलब्ध गराएको जगगाको अतभलेख अद्यावतधक 
गरी रोयल्टी रकम असजल गनजिपदिछ । 

18. वैदेजशक सहायिाको उपयोग - दाि ृतनकायको अनजदान िथा ऋण सहयोगमा सिातलि तनम्न ३ आयोजनामा 
रू.७ अबि ९७ करोड ३१ लाख खचि गने सम्झौिा भएकोमा २०७६।७७ सम्म रू.४ अबि ८९ करोड 
२७ लाख खचि भएको छः                           

 (रू. लाखमा) 

तस.नं आयोजनाको नाम दाि ृतनकाय 
आयोजना सिालन 
भएका जजल्ला 

शजरु वषि 
आयोजना सम्पन्न 

हजने वषि 
सम्झौिा 
रकम 

खचि खचि प्रतिशि 

१ रेड कायािन्वयन केन्र 
काठमाडौँ  

र्वश्व बैङ्क नेपालभर सन२्०१७ 
जनवरी ९ 

सन ्२०२१ 

जून 

५६८७ ३२७१ ५७.५२ 

२ पहाडी क्षेरका साना 
र्कसानको लातग अनजकूलन 
आयोजना, काठमाडौं  

आइर्ाड ७ जजल्ला सन ्२०१५ 

रे्ब्रजअरी २६ 

सन ्२०२१ 
माचि २१ 

४१११९ १७१८२ ४१.७९ 

३ पवििीय जलाधार संरक्षण 
आयोजना, डडेल्धजरा  

एतसयाली 
र्वकास बैङ्क 

६ जजल्ला सन ्२०१४ 

जनवरी २० 

सन ्२०२० 

जजलाई २० 

३२९२५ २८४७४ ८६.४८ 

जम्मा ७९७३१ ४८९२७ ६१.३७ 

रेड कायािन्वयन केन्रको आयोजना कायािन्वयन अवतध ७७.७७ प्रतिशि समाप्त हजाँदा ५७.५२ 
प्रतिशि, पहाडी क्षेरको साना र्कसानका लातग अनजकूलन आयोजनाको ७५ प्रतिशि अवतध समाप्त हजाँदा 
४१.७९ प्रतिशि र पवििीय जलाधार संरक्षण आयोजनाको अवतध समाप्त हजाँदा ८६.४८ प्रतिशि र्वत्तीय प्रगति 
रहेकोले बााँकी अवतधमा िोर्कएअनजसार कायिप्रगति हजने अवस्था देजखएन। लक्ष्य अनजसार कायिक्रम सिालन 
गनि आयोजनाले ध्यान ठदनजपदिछ । 

वनस्पति र्वभाग 

नेपालमा पाइने वानस्पतिक स्रोि र्वर्वधिाको अन्वेषण, सङ्कलन पर्हचान, संरक्षण, अध्ययन, अनजसन्धान र 
तिनीहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन गने, तिनमा र्वद्यामान रासायतनक ित्वहरूको अध्ययन, अनजसन्धान, ठदगो उपयोग 

लगायि कायि गरी देशको र्वकासमा टेवा पजर् याउने उदे्दश्यले २०१६ सालमा यस र्वभागको स्थापना भएको हो ।  

19. सशिि अनजदान - जडीबजटी र्वकासका लातग अनजदानसम्बन्धी कायिर्वतध, २०७५ बमोजजम महत्वपूणि जडीबजटी 
स्रोिहरूको ठदगो संरक्षण र र्वकासका लातग कृषक समूह, सतमतिलाई सहकारी खेिी र्वस्िार र उद्यम 
र्वकासमा सहभागी गराई आय-आजिनका अवसरबाट गररबी न्यूनीकरण र समिामूलक र्वकासमा समेि 
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सघाउ  पजर् याउन र्वभागले गि वषि रू.४ करोड २४ लाख  अनजदान ठदएकोमा यो वषि ७९ संस्थालाई 
रू.८२ हजार देजख रू.१५ लाखसम्मका दरले रू.५ करोड २२ लाख ६६ हजार अनजदान ठदएको छ 
। यस्िै प्रकृतिको अनजदान प्रदेश स्िरबाट समेि उपलब्ध हजने भएकोले कायिक्रममा दोहोरोपन हजने जस्थति 
रहेको छ । कायिक्रम छनौट गदाि दोहोरो नहजने गरी प्रदेश र स्थानीय िहसमेिको समन्वयमा कायिक्रम 
छनौट गरी कायिक्रमको उपलजब्ध सम्बन्धमा र्वभागबाट अनजगमन र मूल्याङ्कन गनजिपदिछ।  

रार्िय तनकज ञ्ज िथा वन्यजन्ि ज संरक्षण र्वभाग 

वनस्पति, वन्यजन्िज र भ-ूदृश्यहरूको संरक्षण, सम्वद्धिन िथा व्यवस्थापन गने उदे्दश्यले यो र्वभाग २०२९ 
सालमा स्थापना भएको हो । र्वभागअन्िगिि १२ रार्िय तनकज ञ्ज, ६ संरक्षण क्षेर, १ वन्यजन्िज आरक्ष, १ जशकार 
आरक्ष सर्हि २० संरजक्षि क्षरे र १३ मध्यविी क्षेर रहेका छन।्  

20. संरजक्षि क्षरे अतिक्रमण - रार्िय तनकज ञ्ज िथा वन्यजन्िज संरक्षण ऐन, २०२९ को दर्ा 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 हातन नोक्सानी पजर् याउन, खतनज तनकाल्न नपाइने व्यवस्था छ । र्वभाग 
अन्िगिि संरजक्षि क्षेरको ४ हजार ४८४.७५ हेक्टर जगगा अतिक्रमण परेकोमा ४०.४२ हेक्टर (०.९० 
प्रतिशि) मार जगगा अतिक्रमण मजि गरेको देजखन्छ । रार्िय तनकज ञ्ज ऐन, २०२९ को दर्ा २६ (१क) 
मा दश वषिसम्म कैद वा दश लाख रुपैयााँसम्म जररवाना वा दजवै सजायाँ हजने व्यवस्था रहेकोमा र्वभागले 
सोअनजसार कारबाही गरी संरजक्षि क्षेर अतिक्रमण मजि गराउनजपदिछ । 

21. मौज्दाि - वन्यजन्िजवाट हजने क्षतिको राहि सहयोग तनदेजशका, २०६९ अन्िगिि १४ प्रकारका 
वन्यजन्िजबाट मानवीय र पशजधनको क्षति भएमा राहि पाउने व्यवस्था छ । वषािन्िमा खचि नभई बााँकी 
रहेको रकम संघीय सजििकोष दाजखला गनजिपने व्यवस्था छ । यो वषि वन्यजन्िजवाट हजने क्षतिको राहि 
र्विरणको लातग २० संरजक्षि क्षेरलाई रू.१० करोड ५० लाख तनकासा गरेकोमा र्वभाग र अन्िगििका 
कायािलयको कायि सञ् चालन खािामा र्वगि वषिको तनकासासमेि रू.११ करोड ३७ लाख ३७ हजार 
बााँकी रहेको छ । राहि र्विरण गरी वषािन्िमा बााँकी रहेको रकम संघीय सजििकोषमा दाजखला 
गनजिपदिछ । 

22. गजरुयोजना कायािन्वयन - रार्िय प्राणी उद्यान, भिपजरको गजरुयोजनाअनजसार उद्यानको कज ल लागि रू.६ 
अबि ९२ करोड रहेकोमा हालसम्म रू.१० करोड ७२ लाख २१ हजार खचि गरेको छ। गजरुयोजनाको 
लागि र औसि वार्षिक खचि (रू.३ करोड ५७ लाख ४० हजार) र्वश्लषेण गदाि उि उद्यान तनमािण 
गनि १९४ वषि लागने देजखएको छ। गजरुयोजना कायािन्वयन गनि आवश्यक बजेट र्वतनयोजन गरी अवतध 
तभरै तनमािण कायि सम्पन्न गनजिपदिछ। 

23. बक्यौिा राजस्व - लामटाङ रार्िय तनकज ञ्ज िथा मध्यविी क्षरेतभर होटल लज िथा जचयापसल सिालन 
कायिर्वतध, २०७० मा होटल लज िथा जचयापसल सिालनबापिको वार्षिक शजल्कबापि बजझाउनपने 
राजस्व रकम प्रत्येक वषिको श्रावण र माघ मर्हनातभर अतग्रम बजझाउनजपने उल्लेख छ। र्वभागले सम्झौिा 
गरेका  ५५ होटल लज िथा जचया पसल प्रतिस्पधािबाट छनौट नभएको िथा प्राप्त हजनजपने राजस्व असजल 
नभएको व्यहोरा गि र्वगि वषिको प्रतिवेदनमा औलँ्याएकोमा सजधार भएको छैन । यो वषि िी होटल, 
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लज िथा पसल व्यवसायीबाट बजझाउनजपने वहाल रकममध्ये २०७८।१।११ सम्म रू.५० लाख ५३ 
हजार रकम प्राप्त गनि बााँकी देजखएकोले रकम असजल गरी संघीय सजििकोषमा दाजखला गनजिपदिछ। 

24. अधजरो तनमािण कायि - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १११ र १२८ मा तनमािण 
कायिमा र्ढलाइ गने, सम्झौिा उल्लङ्घन गने तनमािण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न,े पूवितनधािररि क्षतिपूतिि 
लगाउने, पेस्की र कायि सम्पादन जमानि प्राप्त गने व्यवस्था छ । जशवपजरी रार्िय तनकज ञ्ज, भानजभि 
प्राणी उद्यान, शजक्लार्ााँटा रार्िय तनकज ञ्ज, पसाि रार्िय तनकज ञ्ज, जचिवन रार्िय तनकज ञ्जलगायिका 
कायािलयअन्िगिि १८ तनमािण कायि गनि रू.९ करोड ३६ लाख २५ हजारको खररद सम्झौिा गरेकोमा 
यो वषि रू.४ करोड भ जिानी भएको छ । िी तनमािण कायिहरू सम्पन्न नभएको िथा खररद सम्झौिा 
अवतध समाप्त भैसकेको छ । काममा र्ढलाइ गने तनमािण व्यवसायीलाई उपयजिि व्यवस्थाबमोजजम 
कारवाही गरी तनमािण कायि सम्पन्न गराउनजपदिछ । 

25. तलज वन - मध्यविी क्षेर व्यवस्थापन तनयमावली, २०५२ को तनयम २२(ख) ले मध्यविी क्षेरका धातमिक 
तनकायले वािावरण प्रतिकूल हजने गरी वा साविजतनक हानी नोक्सानी वा जलाधार क्षेरमा भ-ूक्षय हजन सक्ने 
गरी काम गनि नपाउने उल्लेख गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनजसार जशवपजरी नागाजजिन रार्िय तनकज ञ्जले एक 
धातमिक संस्थालाई ३७ हेक्टर वनक्षेर २०६२।०९।०५ मा १० वषिको लातग राजस्व नतलने गरी 
तलजमा उपलब्ध गराएकोमा सम्झौिामा उल्लेख भएअनजसार वकृ्षारोपण गरेको देजखएन । तलजको म्याद 
२०७५।७।८ मा समाप्त भएकोमा वनक्षेर र्र्िाि तलएको छैन । सम्झौिाअनजसार वन क्षेर र्र्िाि 
तलनजपदिछ ।  

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 यस र्वभागको स्थापना भएको हो ।    

26. वायज गजणस्िरको अवस्था - नेपाल सरकारले िोकेको मापदण्ड अनजसार 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 सन ्२०१९ को िथ्याङ्कअनजसार काठमाडौँको रत्नपाकि मा 
३२१ ठदनमध्ये १४३ ठदन, लतलिपजरको पजल्चोक केन्रमा ३५३ ठदनमध्ये ३७ ठदन, काभ्रकेो धजतलखेल 
केन्रमा २२० ठदनमध्ये ४१ ठदन, भिपजरमा २९८ ठदनमध्ये ४८ ठदन, जचिवनको सौराहमा २८७ 
ठदनमध्ये ११६ ठदन, लतलिपजरको भैँसेपाटीमा ३३६ ठदन मध्ये ५२ ठदन, लजजम्बनीमा १०३ ठदनमध्ये 
५० ठदन, नेपालगञ्जमा ३१० ठदनमध्ये १८० ठदन, झापाको दमकमा ४७ ठदनमध्ये ३२ ठदन, बाराको 
तसमरामा २२७ ठदनमध्ये १२७ ठदन र काठमाडौँको शंखपाकि मा २९९ ठदनमध्ये २९ ठदन धूलोको 
कण रार्िय मापदण्डभन्दा बढेको देजखयो । सन ्२०२१ को जनवरी ४ र ५ मा काठमाडौँ उपत्यकाको 
वायज प्रदूषणको अवस्था अत्यतधक जोजखमपूणि जस्थतिमा पजगेको समेि देखाएको छ । उजल्लजखि ठदनहरूमा 
वायज प्रदूषण औसि पी.एम.२.५ को िह क्रमशः औसि २०६ र २५७ माइक्रोग्राम प्रति घनतमटर 
भएको देजखन्छ । चौबीस घण्टामा औसि पी.एम.२.५ को िह ३६८ माइक्रोग्राम प्रति घनतमटरसम्म 



वन िथा वािावरण मन्रालय 

 370 महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७8 

पजगेको देजखएकोले वायज प्रदूषण तनयन्रणको लातग रणनैतिक योजना र कायियोजना बनाई कायािन्वयन 
गनजिपदिछ ।  

27. उपकरणको प्रयोग - यो वषि र्वभागले सोलजखजम्बज, रौिहट, मकवानपजर,, स्याङजा, जाजरकोट र अछाम 
जजल्लामा घरतभरको प्रदूषण मापन गनि २०७७।३।१७ मा उपकरण खररद गरी एक आपूििकलाई 
रू.९९ लाख ६३ हजार भ जिानी गरेको छ। खररद भएका मेतसन िथा उपकरणको वारेन्टी अवतध ३ 
वषि मार रहेकोमा घरतभरको प्रदूषण मापन गने कायि सजरुवाि नै गरेको छैन । िोर्कएको समयमा नै 
कायिक्रम सिालन गरी मेतसन िथा उपकरणको उपयोग गनजिपदिछ ।   

रेड कायािन्वयन केन्र 

वन संरक्षण गरी वायजमण्डलमा रहेको प्रमजख हररिगहृ गयााँस, काबिनडाइअक्साइड शोषण गरी भण्डारण 
गने र वनबाट हजने उत्सजिनमा कमी ल्याई जलवायज पररवििनको असरलाई न्यूनीकरण गने अतभप्रायबाट प्ररेरि 
भई यो केन्रको स्थापना भएको हो ।  

28. जलवायज पररवििन र वन काबिन व्यापार - नेपालले वन र्वनाश एवं क्षयीकरणका कारण र प्रभावहरू 
घटाई काबिन उत्सजिन कटौिी र काबिन सजितिमा वरृ्द्ध गने गरी र्वश्व बैङ्क समेिको आतथिक सहयोगमा 
केन्रमार्ि ि सञ् चातलि रेड र्रेस्ट्री िथा जलवायज पररवििन कायिक्रममा यो वषि ियारी चरणका 
र्क्रयाकलापहरूका लातग रू.८ करोड ८ लाख खचि भएको छ ।नेपालको ४४.७४ प्रतिशि भ-ूभाग वन 
िथा बजट्यान क्षेरले ओगटेको र वन क्षेरमा कज ल काबिन सजिति १ अबि ५ करोड ५० लाख टन भए 
िापतन सोअनजरूप लाभ प्राप्त गनि सर्कएको छैन । नेपाल सरकारले वैदेजशक सहयोग पररचालन गरी 
रेडप्लसका र्वतभन्न कायिक्रम िथा र्क्रयाकलाप सिालन गरेको एक दशकभन्दा वढी अवतध व्यतिि भई 
सक्दा पतन र्वद्यमान नीति, रणनीति र कानजनी व्यवस्थाबमोजजम काबिन व्यापार गरी आयआजिन गनि 
सकेको छैन । नेपाल सरकार र र्वतभन्न संस्था/तनकायवाट ियारी चरणमा भएका अध्ययन, 

अनजसन्धानात्मक प्रतिवेदन र नतिजाहरू कायािन्वयन गने र र्वद्यमान नीतिबमोजजम काबिनको अन्िरािर्िय 
व्यापार मार्ि ि लाभ तलई जलवायज पररवििन न्यूनीकरण र अनजकूलन कायिक्रम कायािन्वयन गनजिपदिछ । 

29. खचिको प्रमाण - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२४ मा खररद सम्झौिा बमोजजम 
सम्पन्न भएको कायि साविजतनक तनकायले स्वीकार गरेपतछ परामशिदािालाई करारका शिि बमोजजम 
अजन्िम भ जिानी ठदनजपने व्यवस्था छ।केन्रले ठदगो वन व्यवस्थापन योजनाको ियारी कायिक्रम ३ 
क्लस्टरमा र्वतभन्न स्थानमा ३ परामशिदािा मार्ि ि ्सिालन गरेको छ । सोअनजसार परामशदाििाहरूसाँग 
भएको खररद सम्झौिामा शोधभनाि ठदने गरी रकमको व्यवस्था भएअनजसार शोधभनाि अन्िगििको खचि 
रू.६४ लाख ९० हजार परामशिदािालाई भ जिानी गरेको छ । परामशिदािाले गरेको खचिको तबल भरपाईको 
आधारमा शोधभनाि दनजपनेमा तबल भरपाई पेस भएको छैन । उि खचिको तबल भरपाई पेस हजनजपदिछ ।  

पहाडी साना र्कसानका लातग अनजकूलन आयोजना 
नेपालका ६ जजल्लाका साना र्कसानहरूलाई जलवायज पररवििनसाँग अनजकूतलि बनाउने िथा उनीहरूको क्षमिा 

बढाउने उदे्दश्यले यो आयोजना नेपाल सरकार र कृर्ष र्वकासका लातग अन्िरािर्िय कोषको आतथिक अनजदान सहयोगमा 
सिातलि छ । यो वषि आयोजनाले रू.५९ करोड ३ लाख ४६ हजार खचि गरेको छ । 
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30. आयोजनाको उपलजब्ध - यो वषिसम्म सम्पादन गनजिपने र्क्रयाकलापमध्ये २०० स्थानीय अनजकूलन 
आयोजना कायािन्वयन, २ लाख ६१ हजार ४२० र्लरू्ल र ४ लाख ३९ हजार ७१८ वन तबरुवा 
र्विरण िथा ४ लाख ९५ हजार ७१७ तबरुवा उत्पादन गरी २१ हेक्टर क्षेरर्लमा बकृ्षारोपण, १ 
हजार ३०३ घरधजरीमा सौयि ऊजाि जडान गने वार्षिक कायिक्रमका लक्ष्यमध्ये आयोजना सम्पन्न हजन १ 
वषि बााँकी रहाँदा समेि जलवायज अनजकूतलि खेिी अभ्यास िथा जीर्वकोपाजिन उपायको र्वर्वधीकरणमा 
६७.५७ प्रतिशि, जलवायज समानजकूतलि भ-ूव्यवस्थापन अभ्यासमा ६० प्रतिशि, जलवायज अनजकूतलि घााँस, 

डाले घााँस रोपणमा ५८.३५ प्रतिशि र घरेलज प्रयोजनको लातग नवीकरणीय ऊजाि प्रर्वतधमा ७२.७९ 
प्रतिशि प्रगति भएको देजखन्छ । आयोजनाको बााँकी अवतध न्यून रहेको अवस्थामा सबै कायिक्रम सम्पन्न 
हजने अवस्था देजखएन । लक्ष्यअनजसार प्रगति हातसल गनि आयोजनाले थप प्रयास गनजिपदिछ । 

31. दिाि - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १९ मा साविजतनक तनकायले परामशि सेवा 
खररद गदाि स्थायी लेखा नम्बर र मूल्य अतभवरृ्द्ध कर दिाि प्रमाणपर प्राप्त गरेकासाँग खररद गनजिपने 
व्यवस्था छ । आयोजनाले ८ परामशिदािालाई वार्षिक औसि रू.१४ लाखका दरले रू.१ करोड १६ 
लाख भ जिानी गरेकोमा िी परामशिदािा मूल्य अतभवरृ्द्ध करमा दिाि भएको देजखएन । तनयमको व्यवस्था 
पालना गरी सेवा खररद गनजिपदिछ । 

32. उपभोिा सतमति मार्ि ि खररद - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ४४ मा पररयोजनाको मजख्य 
उदे्दश्य नै रोजगारी शृ्रजना गने र लाभग्राही समजदायलाई सहभागी गराउने भएमा उपभोिा सतमतिमार्ि ि 
काम गराउन सक्ने व्यवस्था छ । यो वषि आयोजनाअन्ििगि र्वद्यजिीकरणका लातग आवश्यक सोलार 
बत्ती जडानसम्बन्धी मालसामान खररद एवं र्विरण कायिमा जजल्ला समन्वय इकाई दैलेख, सल्यान, रोल्पा 
र कातलकोटले उपभोिा सतमतिमार्ि ि ्सोलार प्यानल, ब्याट्रीलगायिका मालसामान खररद गरी रू.१ 
करोड ६३ लाख ४३ हजार भ जिानी गरेका छन ्। खररद भएका मालसामानको प्रार्वतधक स्पेतसर्र्केशन 
र गजणस्िर सम्बन्धमा सम्बजन्धि प्रार्वतधकले नापजााँच गरी तसर्ाररस गरेको देजखएन । उपयजिि 
सतमतिमार्ि ि ्सामान खररद गने कायिमा तनयन्रण गरी प्रतिस्पधाित्मक िवरले खररद कायि गनजिपदिछ । 

33. प्रमाण - अनजदान पररचालन कायिर्वतध, २०७३ मा खचि प्रमाजणि हजने सम्बजन्धि कागजािका आधारमा 
भ जिानी गने व्यवस्था छ । जजल्ला समन्वय इकाई कातलकोटले कायिर्वतधअनजसार भ जिानीका लातग 
आवश्यक पने कागजाि बेगर मालसामान खररदको तबल मार संलगन गरी १६ संस्थाले तलएको पेस्की 
रू.२ करोड ३५ लाख ३८ हजार र्स्यौट गरेको छ । साथै लाभग्राहीहरूलाई खररद भएका सामग्रीहरू 
बजझाएको प्रमाण संलगन गरेको छैन ्। खचि पजर्ि हजने प्रमाणबेगर पेस्की र्स्यौट गरेको सम्बन्धमा 
छानतबन गरी वास्िर्वक लाभग्राहीले मालसामान प्राप्त गरे, नगरेको अनजगमन गनजिपदिछ। 

पवििीय जलाधारहरूको जलवायज पररवििन समानजकूलन आयोजना 
जलवायज पररवििन समानजकूलन नमूना कायिक्रम कायािन्वयन गनि एतसयाली र्वकास बैङ्कको सहयोगमा 

पवििीय जलाधारहरूको जलवायज पररवििन समानजकूलन आयोजना २० जनवरी २०१४ बाट शजरु भई ३१ जजलाई 
२०२० मा सम्पन्न भएको छ ।  

34. र्वत्तीय प्रगति - आयोजनाको लागि एतसयाली र्वकास बैङ्कमार्ि ि जलवायज लगानी कोषबाट अमेररकी 
डलर २३.५३७ तमतलयन, नतडिक र्वकास कोषवाट अमेररकी डलर ४.६३ तमतलयन र नेपाल सरकारबाट 
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अमेररकी डलर १.९४ तमतलयनसमेि अमेररकी डलर ३०.११ तमतलयन रहेको छ । यो वषिसम्म रू.२ 
अबि ५४ करोड ७७ लाख र्वतनयोजन भएकोमा रू.२ अबि ४४ करोड ७८ लाख २३ हजार खचि 
भएको छ । हालसम्मको स्रोिगि खचिको आधारमा र्वश्लषेण गदाि नेपाल सरकारको स्रोिबाट ३७.१९ 
प्रतिशि र दािाहरूको स्रोिबाट  ७.३१ प्रतिशि घटी खचि भएको छ ।  

35. जशरोभार खचि - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२ मा परामशिदािा सेवाको लागि 
अनजमान ियार गदाि जशरोभार खचि थप गने व्यवस्था छैन । आयोजनाले कायिक्रम अवतधभरको लातग 
एक परामशिदािा छनौट गरी परामशिदािाको पाररश्रतमक भ जिानीमा जशरोभार खचि ३० प्रतिशि थप गरी 
भ जिानी गरेको छ । परामशिदािालाई आयोजना अवतधभरको लातग पाररश्रतमकबापि रू.२१ करोड ५० 
लाख २९ हजार भ जिानी गरेकोमा जशरोभार खचिबापि रू.४ करोड ४६ लाख ८८ हजार भ जिानी 
भएकोले नेपाल सरकारलाई थप व्ययभार पनि गएको छ । 

36. अतग्रम कर - आयकर ऐन, २०५८ को दर्ा ८९(३)क मा ठेक्का वा करारअन्िगिि कज नै गैर वातसन्दा 
व्यजिलाई ठदने भ जिानीमा ५ प्रतिशि कर कट्टी गनजिपने उल्लेख छ । सार्वक भ-ूिथा जलाधार 
व्यवस्थापन र्वभाग र एक अन्िरािर्िय परामशिदािाबीच १८ अगि, २०१४ मा सम्झौिा भएकोमा उि 
परामशिदािा गैरबातसन्दा व्यजि रहेको देजखन्छ । आयोजनाले उि परामशिदािालाई ठदएको सेवा शजल्क 
रू.१२ करोड ६७ हजारमा कर रू.६० लाख ३ हजार कट्टी नगरेकोले उि कर रकम असजल गनजिपदिछ।  

वािावरणीय लेखापरीक्षण 

रार्िय तनकज ञ्ज व्यवस्थापन (जचिवन र बठदिया) 
नेपालका कज ल १२ रार्िय तनकज ञ्जमध्ये यो वषि जचिवन र बठदिया रार्िय तनकज ञ्ज छनौट गरी वन्यजन्िजको 

वासस्थान व्यवस्थापन, जैर्वक र्वर्वधिा संरक्षण, मानव-वन्यजन्िज द्वन्द्व तनयन्रण, पयाि-पयिटन गतिर्वतध र 
अतिक्रमण तनयन्रण सम्बन्धमा तनकज ञ्जवाट भएका प्रयास र सिातलि कायिक्रमहरूको मूल्याङ्कन गने उदे्दश्यले 
वािावरणीय र्वषयको कायिमूलक लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणबाट देजखएका व्यहोरा देहायबमोजजम 
छन:् 

37. वासस्थान व्यवस्थापन ‐ जैर्वक र्वर्वधिाको संरक्षणका लातग रार्िय तनकज ञ्जहरूले आफ्नो क्षेरतभरको 
वन्यजन्िज िथा पन्छीहरूको प्राकृतिक वासस्थान संरक्षण गनजिपदिछ ।यसको लातग तनकज ञ्जहरूबाट घााँसे 
मैदान तनमािण िथा व्यवस्थापन, तसमसार संरक्षण, पानी पोखरी तनमािण िथा सरसर्ाई कायिहरू हजाँदै 
आएको छ ।  

जचिवन रार्िय तनकज ञ्जमा ८ हजार ९५५ हेक्टर र  बठदिया रार्िय तनकज ञ्जमा २ हजार ४२७ 
हेक्टर घााँसेमैदान रहेको छ । जचिवन रार्िय तनकज ञ्जमा सन ्१९७० को दशकमा तनकज ञ्जको क्षेरर्लको 
कररब २० प्रतिशि रहेको घााँसेमैदान सन ्२०१५ मा ९.६१ प्रतिशि मा झरेको छ। बठदिया रार्िय 
तनकज ञ्जमा तनकज ञ्जको कज ल क्षरेर्लको २.५ प्रतिशिमार घााँसेमैदान रहेको छ। भेल्लर, क्यामजनाजस्िा 
नदीिटीय रुख प्रजाति िथा खरजस्िा अगला घााँस प्रजाति, माईकेतनया माईग्रांथा (राक्षसी झार) 
लहराकोरूपमा घााँस, बजट्यान एवं रुखहरूमा जेतलएर अति तिब्ररूपले रै्लने वनस्पतिको र्वस्िार रोकी  
यथोजचि संरक्षण गनि नसक्दा वन्यजन्िजको वासस्थान, आहार िथा चरन क्षेरको कमी रहेको छ । त्यसै 
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गरी तनकज ञ्ज र यसको मध्यविी क्षेरमा रहेका िाल िथा घोलहरूमा जलकज म्भी लगायिका तमचाहा 
प्रजातिका वनस्पतिहरूको र्वकास, वरपरबाट वषािको भेलबाट िालमा थजर्प्रने ढजङ्गा, माटो, बालजवा िथा 
िालमा जम्मा हजने जैर्वक ित्वलगायिबाट तसमसार क्षरेको आकार र गजणस्िरमा ह्रास आइरहेको छ । 
जचिवन रार्िय तनकज ञ्ज क्षेरबाट बगने नारायणी र राप्ती नदी र बठदिया रार्िय तनकज ञ्ज क्षरे भएर बगने 
बबई र गेरुवा कणािली नदीहरूको मातथल्लो िाटंय क्षरेमा औद्योतगकजन्य र्ोहोर, खेिीपािीमा प्रयोग 
गररएको कीटनाशक औषतध र रासायतनक  पदाथि समेि अन्िि: नदी प्रणालीमा तमतसने भएको हजाँदा 
वन्यजन्िज, पन्छी  र  जलचरहरूलाई प्रदूर्षि पानीले असर गने देजखन्छ । 

जचिवन रार्िय तनकज ञ्जमा गैंडा र बठदिया रार्िय तनकज ञ्जमा बाघ वरृ्द्धको िजलनामा आहारा प्रजाति 
वन्यजन्िज, घााँसेमैदान र तसमसार क्षेरको व्यवस्थापन हजन नसक्दा वन्यजन्िजहरू पराम्परागि क्षेर छोडी 
आहारा, तसमसार र पानीको खोजीमा अन्य क्षेरमा सने, नजजकका बस्िीिर्ि  गई बालीनाली र जनधनको 
समेि क्षति गने गरेका छन ्। आहारा र स्वच्छ पानीको खोजीमा जचिवनमा गैँडाहरू पूवी क्षेरबाट पजिमी 
क्षेरमा केजन्रि भइि सीमाविी जंगलतिर सने खिरा समेि बढाएको छ । २०७७ मा सम्पन्न गैंडा 
गणनाअनजसार जचिवन रार्िय तनकज ञ्जमा रहेका ६९४ गैंडामध्ये ४५३ गैंडा पजितम क्षेरमा रहेको देखाएको 
छ । यसबाट सौराहालगायिका पूवी जचिवनको पयिटन व्यवसाय र आतथिक गतिर्वतधमा समेि असर पने  
देजखन्छ । तनकज ञ्जले ममिि सम्भार गनजिपने, नाँया तनमािण गनजिपने िालिलैया, घोर र घााँसेमैदानहरू पर्हचान 
गनि सकेको छैन । पयािप्त बजेटको अभावमा आवश्यकिाअनजसार तनमािण एवं व्यवस्थापन हजनसकेको 
छैन। बजेट प्रस्िाव गने कायि आवश्यकिामा आधाररि नभई परम्परागि हजन पजगेको छ ।  

तनकज ञ्जहरूले आफ्नो क्षेरतभरका परम्परागि घााँसेमैदान र तसमसार क्षेरको संरक्षण र वििमान र 
भर्वष्यको आवश्यकिा समेि पररपूतिि हजने गरी संरक्षण र र्वकासको कायियोजना बनाई कायािन्वयन 
गनजिपदिछ। 

38. जैर्वक िथा वन्यजन्िज संरक्षण ‐ जचिवन र बठदिया रार्िय तनकज ञ्जमा जैर्वक र्वर्वधिा संरक्षणको दृर्िले 
र्वश्वमा नेपालको पर्हचानको रूपमा रहेका छन।् जचिवन रार्िय तनकज ञ्जमा एकतसङे्ग गैडा, पाटे बाघ, 
गौरी गाई, जंगली हात्ती, घतडयाल गोही र बठदिया रार्िय तनकज ञ्जमा पाटे बाघ, बाह्रतसंहा आठद प्रमजख 
संरजक्षि जनावरहरू हजन ् । तनकज ञ्जहरूमा रहेका वन्यजन्िजको संरक्षण कायिसम्बन्धमा देहायबमोजजम 
देजखएको छ: 

38.1 प्रत्येक ४ वषिमा गररने गणनाले जचिवन रार्िय तनकज ञ्जमा बाघको संख्या घट्दो क्रममा देखाएको छ । 
सन ्२००९ मा १२५ बाघ रहेकोमा २०१३ मा १२० र २०१८ मा ९३ देजखएको छ। बठदिया रार्िय 
तनकज ञ्जमा भने सन ्२००९ मा १८ बाघ रहेकोमा क्रतमकरूपमा वरृ्द्ध भई २०१३ मा ५० र २०१८ 
मा ८७ पजगेको छ। सन ्२००९ देजख २०१८ सम्मको ९ वषिको अवतधमा जचिवनमा बाघको संख्या 
२५.६ प्रतिशिले घट्न गएको छ भने सोही अवतधमा बठदियामा ३८३ प्रतिशिले बढ्न गएको छ ।  

38.2 जचिवन रार्िय तनकज ञ्ज दजलिभ एकतसङ्गे गैँडाको लातग र्वश्वकै दोस्रो ठूलो वासस्थान हो । गैँडा गणना 
२०७७ अनजसार नेपालमा कज ल ७५२ गैंडा रहेको मध्ये जचिवन रार्िय तनकज ञ्जमा ६९४ र बठदिया 
रार्िय तनकज ञ्जमा ३८ रहेका छन ्। जचिवन रार्िय तनकज ञ्जमा गैंडाको संख्या सन ्२००८ मा ४०८ 
र २०१० मा ५०३, २०१५ मा ६०५ र २०२० को गणनामा ६९४ देजखएको छ । जचिवनमा 
सन ्२००८ देजख २०१५ को बीचमा ५ प्रतिशि रहेको वरृ्द्धदर २०२० को गणनामा ३ प्रतिशि 
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देजखएको छ । बठदिया रार्िय तनकज ञ्जमा सन ्१९८६ देजख सन ्२०१७ सम्म ९१ गैंडा स्थानान्िरण 
गररएकोमा सन ्२००८ मा २२ को संख्यामा रहेको गैँडाको संरक्षण सजधारउन्मजख भइि हाल ३८ 
पजगेको छ । अझै पतन बठदियामा स्थानान्िरण गररएका संख्याभन्दा धेरै कम गैंडा रहेका छन ्।  

38.3 जचिवन रार्िय तनकज ञ्जको घतडयाल प्रजनन ्केन्रमा २०३५ सालबाट घतडयालको प्रजनन ्गरराँदै आएको 
छ । यस प्रजनन ्केन्रबाट ल्याई २०७६ सम्म राप्ती,  नारायणी, बबईलगायिका नदीहरूमा १ हजार 
४६५ घतडयाल छोतडएकोमा हाल िी नदीहरूमा कररब २०० को हाराहारीमा मार रहेका छन। एउटा 
घतडयाललाइि प्रजनन ्केन्रमा ५ वषि हजकािएर नदीमा छाड्ने बेलासम्म कररब रू.१० लाख खचि हजने 
अनजमान छ । घतडयालले अण्डा पानेदेजख बच्चा जन्माउनेसम्मका कायि बालजवामा गने गदिछ । नदीको 
र्कनारमा नदीजन्य पदाथिको उत्खनन, नदीहरूमा बढेको प्रदूषण, अवैधरूपमा माछा मानेहरूले घतडयालको 
अण्डा नि गने, माझीको तियारी जालमा परेर गोही मने आठदजस्िा कारणले गोहीको संख्यामा अपेजक्षि 
वरृ्द्ध हजनसकेको छैन ।  

38.4 र्वश्वमा लोप हजाँदै गएको तगद्ध संरक्षणको लातग जचिवन रार्िय तनकज ञ्जमा तगद्ध प्रजनन ् केन्र र 
तनकज ञ्जअन्िगििको नमजना सामजदार्यक वनमा जटायज रेिज रेन्ट खोतलएको छ । तनकज ञ्जको प्रजनन केन्रमा 
हजकािएको तगद्धहरूलाई जटायज रेिरेन्टमा रहेको िारजालीले बनाएको खोरमा लगेर छोडने गररएको छ ।  
बार्हरी वािावरणमा छोडेका तगद्धहरूले र्वष सेवनका कारण मरेका जनावरको तसनोको खाने गरेको 
कारण मतृ्यज हजने जस्थति रहेकोले संरक्षण कायिमा थप च जनौिी देजखएको छ । नवलपजरमा २०७८।१।७ 
मा एकैठदन ६७ ओटा तगद्ध मरेको अतभलेखबाट देजखन्छ ।प्राकृतिक वासस्थान र आहारामा ह्रास 
आएको कारणले समेि तगद्ध संरक्षणमा थप जोजखम बढाएको छ ।  

38.5 र्वगिका केही वषि शून्य चोरी जशकारी वषि मनाए पतन २०७६।७७ मा जचिवन रार्िय तनकज ञ्जमा ३ र 
बठदिया रार्िय तनकज ञ्जमा २ चोरी जशकारीका घटना भएका छन ्। जचिवन रार्िय तनकज ञ्जमा २०७७ मा 
मार ४ गैंडा जशकारीले मारेका छन ्।   

रार्िय तनकज ञ्ज िथा वन्यजन्िज संरक्षण र्वभाग र रार्िय तनकज ञ्ज कायािलयहरूले वन्यजन्िजको लातग पयािप्त 
प्राकृतिक बासको व्यवस्था र संरक्षणका लातग मध्यकालीन िथा दीघिकालीन कायिक्रम ियार गरी 
कायािन्वयन गनजिपदिछ। 

39. मानव-वन्यजन्िज द्वन्द्व ‐ स्थानीय जनिामा वन्यजन्िजप्रति अपनत्वको भावना र्वकास गरी मानव र 
वन्यजन्िजबीच द्वन्द्व न्यूनीकरण गरी सह-अजस्ित्व कायम गने उपायहरू अवलम्बन गनजिपदिछ । तनकज ञ्ज 
क्षेरमा बास, खाना र पानीको स्रोि कमी भएकोले वन्यजन्िजहरू आहाराको खोजीमा मानव बस्िी र खेि 
चउरमा र्वचरण गनािले मानव र वन्यजन्िजबीचको द्वन्द्व वरृ्द्ध भएको देजखन्छ । यस्िो द्वन्द्धलाइि कम 
गनि तनकज ञ्जहरूले मध्यवतिि क्षरे व्यवस्थापनका कायिक्रम र राहि क्षतिपूतिि र्विरण गने गरेका छन ्। 
यससम्बन्धमा देजखएको व्यहोरा देहायबमोजजम छन ्: 

39.1 वन्यजन्िजबाट हजने नोक्सानीलाई कम गनि दजवै तनकज ञ्जमा मध्यविी क्षेर व्यवस्थापन कायिक्रमअन्िगिि 

ठाउाँठाउाँमा िारबार, पखािल, टे्रन्च लाइन तनमािण िथा सोलार रे्जन्सङ गरेको भए िापतन वन्यजन्िजबाट 
हजने क्षतिका घटनाहरूमा कमी आएको छैन। जचिवन रार्िय तनकज ञ्जमा २०७६।७७ मा मानव मतृ्यज 
९ र घाइििे ३४, बाली क्षतिका ५८५, पशज क्षतिका ७४, घरगोठका ४४, अन्न क्षतिका १९ घटना 
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भएका छन ्। यसै गरी बठदिया रार्िय तनकज ञ्जमा मानवीय क्षति ६ र घाइिे १४, बाली क्षतिका १३६७, 
पशज क्षतिका ६९४, घरगोठ क्षतिका ८२ घटना भएका छन ्। सचेिनाको कमीले गदाि स्थानीयबासीहरू 
तनकज ञ्ज िथा आसपासको क्षेरमा घााँस दाउरा िथा जंगली िरकारीको खोजीमा प्रवेश गनािले वन्यजन्िजको 
आक्रमणमा परेका छन ्। साथै मध्यविी क्षेरमा सिातलि उद्योगहरू, र्वकास तनमािणका कायिहरू र 
मध्यविी क्षेर तभरको प्राकृतिक स्रोिको स्थानीय समजदायबाट हजने उपयोगको मातथल्लो तनकायबाट 
तनयतमि अनजगमन गरी प्रतिवेदन गने व्यवस्था नभएकोले मध्यविी क्षेरका गतिर्वतधहरू वािावरण र 
वन्यजन्िज मैरी नहजने, तनकज ञ्जको इकोतसस्टममा प्रभाव पाने जोजखम बढाएको छ । मध्यविी क्षरे 
व्यवस्थापनका कायिक्रमहरूले जजवनयापनका लातग प्रकृतिमा तनभिर रहेका स्थानीय समजदायहरूको लातग 
वैकजल्पक आय आजिनका कायिक्रम सिालन गने र सचेिनाका कायिक्रमहरू सिालन गरी तनकज ञ्ज क्षेर 
मातथको तनभिरिा कम गनजिका साथै वन्यजन्िज संरक्षण र्वभागबाट मध्यविी क्षेरमा सिातलि 
र्क्रयाकलापहरूको तनयतमि अनजगमन गनजिपदिछ । 

39.2 वन िथा भ-ूसंरक्षण मन्रालयले वन्यजन्िजबाट हजने क्षतिको राहि सहयोग तनदेजशका, २०६९ जारी गरी 
राहि प्राप्त गने क्षेर र राहिको रकमसमेि तनधािरण गरेको छ । तनदेजशकाले हात्ती, गैंडा, बाघ, भालज, 
जचिजवा, र्हउाँ जचिजवा, ध्वााँसे जचिजवा, ब्वााँसो, जंगली कज कज र, जंगली बाँदेल, अनाि, मगर गोही, अजजंगर, गौरी गाई 
आठदबाट हजने क्षति स्थानीयलाइि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ .  वन्यजन्िजबाट हजने क्षतिमा वरृ्द्ध 
भएअनजसार नेपाल सरकारले प्रदान गने राहि रकम पतन बढ्दै गएको छ । र्वगि ५ वषिको राहि 
र्विरण िथ्याङ्क मूल्याङ्कन गदाि जचिवन रार्िय तनकज ञ्जले औसि वार्षिक रु १ करोड ४९ लाख ९१ 
हजार र बठदिया रार्िय तनकज ञ्जले औसि वार्षिक रु ६८ लाख १७ हजार राहि िथा क्षतिपूतिि र्विरण 
गरेको छ । राहि रकम प्राप्त गनिको लातग पीतडिले घटनाको प्रकृतिअनजसार प्रमाण जजटाउनजपदिछ । 
प्रमाणको लातग धेरै तनकायबाट र्वतभन्न प्रकारका तसर्ाररसहरू जजटाउनजपने हजनाले कतिपय अवस्थामा 
राहि प्राप्त गनि ६ मर्हनाभन्दा बढी अवतध लागने गरेको छ । क्षतिसम्बन्धी घटनामा वरृ्द्ध भएसाँगै 
बजेटको अभावसमेि देजखएको छ । प्रर्क्रयागि र्ढलाइ र बजेटको कमीका कारणले गदाि पीतडिलाइि 
राहि रकम समयमै उपलब्ध हजनसकेको छैन । आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी वन्यजन्िजबाट पीतडिलाई 
समयमै राहि उपलब्ध गराई मानव र वन्यजन्िज द्धन्द्धको प्रभाव कम गनजिपदिछ।  

40. पयाि-पयिटन (इको टजररज्म) ‐ तनकज ञ्ज िथा मध्यवतिि क्षेरमा होटल िथा होमस्टेहरू, जीप सर्ारी, 
क्याजम्पङ्ग, र् याजफ्टङ्ग, डजङ्गा सयर आठद पयिटकीय गतिर्वतधहरू सिातलि छन । संरजक्षि क्षेरमा हजने 
पयिटकीय गतिर्वतधले स्थानीयको जीवनयापनमा सहयोग, स्थानीय संस्कृति संरक्षण र स्थानीय उत्पादनको 
उपयोगमा प्रवद्धिन गनजिका साथै जैर्वक र्वर्वधिा संरक्षणमा पाने असरलाइि न्यूनीकरणका उपायहरू 
अवलम्बन गरेको हजनजपदिछ । यस सम्बन्धमा यथोजचि ध्यान नपजगेको अवस्था तनम्नानजसार छन:् 

40.1 होटलसम्बन्धी मापदण्ड, २०७० अनजसार पयिटकीय ररसोटिहरू घना आवादी भएको क्षेरबाट टाढा 
हजनजपनेमा जचिवनको सौराहा, जगिपजर, पाटेहानी िथा बठदियाको ठाकज रद्वारा क्षरेमा स्थलगि अवलोकन 
गदाि स्थानीय बस्िीसाँगै जोतडएर होटल िथा ररसोटिहरू सिालन गरेको देजखयो।  

40.2 होटेल िथा होमस्टेहरूमा स्थानीय खाना, स्थानीय भेषभषूा िथा भाषाको प्रयोगको अवस्था न्यून छ। 
बठदियामा र्वदेशी पयिटकको आकषिण कम रहेको, स्थानीयस्िरमा खाद्यान्न िथा िरकारीको उत्पादनको 
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प्रयोग, स्थानीय खाना िथा सामानहरूको उपलब्धिामा कमी रहेको, स्थानीय पोशाक, सामाग्री, खेलकज द 
आठदको प्रयोग न्यून हजने गरेको र व्यवसायमा स्थानीयको संलगनिा कम रहेको देजखयो । 

40.3 होटल िथा ररसोटिहरूबाट उजत्सजजिि िरल र्ोहर ढलमार्ि ि ् नजजकका खोलाहरूमा तमसाएको, ठोस 
र्ोहोर व्यवस्थापन गनि नदी र्कनारमा पयािप्त बकेटहरू नराजखएको, स्वदेशी पयिटकहरूमा सचेिनाको 
कमीका कारण प्लार्िकजन्य र्ोहोरहरू यर िर र्ातलएका, नदीको प्रदूषण तनयन्रण लगायिका कायिमा 
सामजदार्यकस्िरमा पयािप्त प्रयासहरू गरेको देजखएन । 

तनकज ञ्ज व्यवस्थापनले पयाि-पयिटनको अवधारणाअनजरूप पयिटकीय गतिर्वतधहरू व्यवजस्थि गने 
र्क्रयाकलापहरू सिालन गनजिका साथै नीजजक्षेरको पयिटकीय गतिर्वतधहरूको तनयतमिरूपमा अनजगमन 
गरी संरक्षण र पयाि-पयिटनलाई ठदगो बनाउनजपदिछ ।  

41. अतिक्रमण व्यवस्थापन ‐ रार्िय तनकज ञ्ज िथा वन्यजन्िज संरक्षण ऐन, २०२९ को दर्ा ५(ख) र (ग) 
अनजसार रार्िय तनकज ञ्जतभर जजनसजकै प्रकारका घर, छाप्रो, आश्रय वा अरु आकार बनाउन  वा भोग गनि 
कज नै भ-ूभाग कब्जा गनि, सर्ा गनि, आवादी गनि, खेिी गनि वा कज नै बाली उब्जाउन वा काट्न तनषधे 
गरेको छ । तनकज ञ्जको सजरक्षा र संरक्षणको लातग नेपाली सेनासाँगको समन्वयमा तनयतमिरूपमा गस्िी 
गररन्छ । यसका बावजजद जचिवन रार्िय तनकज ञ्जको गजग्राह, सानो काउलेनी, नयााँ बेलहानी, िमासपजर, 
लामीचौर, तसख्रौलीलगायिका क्षेरमा १ हजार २१७.४६ हेक्टर वन क्षरेर्ल अतिक्रमण भएको छ । 
यसैगरी बठदिया रार्िय तनकज ञ्जको ठाकज रबाबा, बारबठदिया, बााँसगढी, मधजवन, चेपाङ्ग लगायिका क्षेरमा 
४०१.२४ हेक्टर क्षेरर्ल अतिक्रमण भएको छ । र्वगि ५ वषिको अवतधमा जचिवन रार्िय तनकज ञ्जले 
अतिक्रमण हटाउन सकेको छैन भने बठदिया रार्िय तनकज ञ्जले २०७५।७६ मा १२.९२ हेक्टर र 
२०७६।७७ मा १३.९५ हेक्टर अतिक्रमण हटाएको छ । तनकज ञ्जहरूमा सजकज म्बासीको नाममा हजने 
संस्थागि अतिक्रमण, धातमिक संस्था र धामको नाममा हजने अतिक्रमण, स्थानीय िहका भवन तनमािण, 
सजरक्षा तनकाय, खानेपानी ट्यांकी, साविजतनक खेलमैदान आठदका नाममा हजने साविजतनक वन अतिक्रमणको 
जोजखम बढी छ । संरजक्षि क्षरे अतिक्रमण हजाँदा वनक्षेर मातसने, जैर्वक र्वर्वधिामा ह्रास आउने, मानव- 
वन्यजन्िज द्वन्द्व बढ्ने लगायिका समस्याहरू बढ्दै गइरहेको छ । 

तनकज ञ्ज व्यवस्थापनले तनयतमिरूपमा गस्िी बढाई अतिक्रमण हजन नठदने वािावरण ियार 
गनजिपदिछ । साथै स्थानीय िह, सजरक्षा तनकाय र स्थानीय समजदायसाँग छलर्ल, समन्वय एवं सहकायि 
गरी र्वद्यमान अतिक्रमण हटाउनजपदिछ ।  

संगठठि संस्था िथा सतमति 

रािपति च जरे िराई मधेश संरक्षण र्वकास सतमति 

च जरे क्षेरमा भइरहेको वािावरणीय र्वनाशको न्यूनीकरण गने उदे्दश्यका साथ रािपति च जरे िराई मधेश 
संरक्षण र्वकास सतमति (गठन) आदेश, २०७१ अनजसार २०७१ मा सतमतिको स्थापना भएको हो। 
मजन्रपररषदबाट च जरे-िराई मधेश संरक्षण िथा व्यवस्थापन गजरुयोजना २०७४।२।४ मा स्वीकृि भई देशको 
कूल भ-ूभागको कररब १२.७८ प्रतिशि क्षेर ओगट्ने च जरे क्षेर ७ प्रदेशका ३७ जजल्ला, ३४० स्थानीय िहमा 
रै्तलएको छ ।  
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42. आयोजनाको जस्थति - च जरे संरक्षण िथा र्वकासमा २०७१।७२ देजख २०७६।७७ सम्म रू. १० अबि 
२२ करोड १२ लाख र्वतनयोजन भएकोमा यो वषि रू.१ अबि ४१ करोड ४९ लाख समेि रू.९ अबि 
२१ करोड १५ लाख खचि भै ९०.१२ प्रतिशि र्वत्तीय प्रगति भएको छ । मजन्रपररषदको 
२०७४।०२।०४ को तनणिय अनजसार गजरुयोजनाको २० वषिको अवतधमा २०७२ सालको मूल्यमा 
रू.२ खबि ४९ अबि ७२ करोड लगानी आवश्यक पने पूवािन जमानअनजसार कज ल लगानीमध्ये रू.८० अबि 
८५ करोड ६३ लाख पर्हलो पााँच वषिमा खचि गने अनजमान रहेकोमा २०७१।०७२ देजख २०७६।७७ 
सम्म लक्ष्यको िजलनामा ११.३९ प्रतिशि मार खचि भएको देजखन्छ । गजरुयोजनाबमोजजम बजेट 
र्वतनयोजन िथा खचि नहजाँदा संरक्षण र र्वकासको लक्ष्य पूरा हजने देजखएन । गजरु योजनाबमोजजम 
सतमतिबाट कायिर्वतधमा सरलीकरण, कायािन्वयन क्षमिामा अतभवरृ्द्ध एवं तनकायगि समन्वयमा वरृ्द्ध गरी 
कायिसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउनज पदिछ । 

43. अतग्रम आयकर - आयकर ऐन, २०५८ को दर्ा ८९ )क३(  मा उपभोिा सतमतिलाई रू.५० लाख 
भन्दा बढीको भिूानी रकममा १.५ प्रतिशि अतग्रम करकट्टा गनजिपने व्यवस्था छ । सतमतिको कायिक्रम 
कायािन्वयन इकाई, कैलालीले २९ उपभोिा सतमतिमार्ि ि रू.२१ करोड ३० लाख ४४ हजार भ जिानी 
गदाि रू.३१ लाख ९६ हजार कर कट्टी गनजिपनेमा रू.१६ लाख ४४ हजार मार कट्टी गरेकोले नपजग 
रकम रू.१५ लाख ५२ हजार असजल हजनजपदिछ। 

44. उपभोिा सतमति - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७ मा एक करोड रुपैयााँ सम्म 
लागि अनजमान भएको तनमािण कायि उपभोिा सतमतिबाट गराउन सर्कने उल्लेख छ । सतमतिको 
कायिक्रम कायािन्वयन इकाई, कैलालीले १३ आयोजनाको तनमािण कायिमा रू.१६ करोड ९ लाख ८५ 
हजार भ जिानी ठदएको छ । तनयम बमोजजम लागि अनजमान ियार गदाि िी प्रत्येक कायिको लागि 
अनजमान एक करोड रुपैयााँभन्दा बढी हजने भएकोले तनयम प्रतिकूल हजने गरी कायि गराउने सम्बजन्धि 
पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनजपदिछ । 

45. कामको गजणस्िर - कायिक्रम कायािन्वयन इकाई, कैलालीले तनमािण गरेका र्वतभन्न आयोजनामध्ये 
लेखापरीक्षणको क्रममा तनरीक्षण गदाि मटकोना खल्ला र पजिम अण्डैया िटबन्धन तनमािणको कायि 
उपभोिा सतमतिमार्ि ि गराई क्रमशः रू.२९ लाख ६१ हजार र रू.७४ लाख ६० हजार खचि गरेकोमा 
िटबन्धनको अतधकांश पखािल भजत्कएको देजखन्छ। त्यस्िै कायिक्रम कायािन्वयन इकाई, जनकपजरअन्िगिि 
लागि अनजमान रू.२५ लाख ३६ हजार रहेको गल्छी पर्हरो खहरे रोकथाम र लागि अनजमान रू.२७ 
लाख ९० हजार रहेको राि जखोला िटबन्ध तनमािण आयोजनाको स्थलगि तनरीक्षण गररएकोमा दजवै 
आयोजनाको काम गजणस्िरयजि देजखएन। गल्छी पर्हरो खहरे रोकथामको लातग जगगा र्रार्कलो 
नबनाएको, केही स्थानमा पखािल अगलो लगाएको, पखािल भजत्कने अवस्थामा रहेको, उपभोिाले 
सम्झौिामा भएको वकृ्षारोपण कायि नगरेको, राि जखोला िटबन्ध तनमािणमा गयातबयन वालमा पजरै ढजङ्गा 
नभरेको, साइज सानो देजखएको, लजन्चङको गयातबयन वाल पजररएको अवस्था देजखयो। तबग्रकेा, भत्केका 
उि कायिहरू उपभोिा सतमतिकै लागिमा ममिि गनि लगाउनजपदिछ । 
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रार्िय प्रकृति संरक्षण कोष 

46. कोष जस्थति - रार्िय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ बमोजजम वन्यजन्िज िथा प्राकृतिक सम्पदाको 
संरक्षण संवद्धिन र व्यवस्थापन गने, तनकज ञ्ज आरक्षको र्वकासको तनतमत्त आवश्यक व्यवस्था गने उदे्दश्यले 
कोषको स्थापना भएको  देजखन्छ । कोष र अन्िगििका ८ तनकायले यो वषि रू.१ अबि ११ करोड 
२० लाख आम्दानी गरी रू.९९ करोड ९४ लाख खचि गरेका छन ्। कोष अन्िगिि सञ् चातलि साि 
आयोजना मध्ये अन्नपूणि संरक्षण क्षरे आयोजना र सदर जचतडयाखाना वाहेक अन्य पााँच तनकायले यो वषि 
रू.९ करोड ७६ लाख ३४ हजार सञ् चालन नोक्सान देखाएका छन ्। स्रोि तनजिि गरी तमिव्ययी 
ढंगले आयोजना सिालन गदै दीघिकालीन आतथिक भार नपने गरी आयोजनाको कायि ठदगो रूपमा 
व्यवस्थापन गनजिपदिछ । 

47. कानजनी व्यवस्था - मजन्रपररषद्को २०५२।९।१३ को तनणियमा जचतडयाखाना व्यवस्थापन िथा सिालनको 
जजम्मेवारी ३० वषिसम्म कोषको हजने र पजनः ३० वषिको लातग नवीकरण गनि सर्कने उल्लेख छ । 
कोष र वन िथा भ-ूसंरक्षण मन्रालयबीच २०५२।९।१६ मा सम्झौिा भएकोमा कोषले जचतडयाखाना 
सिालन सम्बन्धमा तनयमावली एवं कायिर्वतध ियार गरेको छैन । सदर जचतडयाखाना सिालन सम्बन्धी 
स्पि कानजन नहजाँदा रार्िय तनकज ञ्ज िथा वन्यजन्िज संरक्षण ऐन, २०२९ िथा तनयमावली, २०३० अनजसार 
सञ् चालनमा रहेको देजखन्छ । नेपालमा जचतडयाखाना सिालनको कानजनको अभावमा अन्य जचतडयाखानासाँग 
आवश्यकिानजसार प्रजनन, अनजसन्धान िथा र्वर्वध कारणले पशजपन्छी आदान प्रदान गनि समस्या देजखएको 
उल्लेख गरेकोले आवश्यक कानजनी व्यवस्था गनजिपदिछ । 

48. सिालन जस्थति - वन्यजन्िजहरूको अनजसन्धान, संरक्षण र वन्यजन्िजसम्बन्धी जानकारी ठदई मनोरञ्जन ठदने 
उदे्दश्यले स्थार्पि यस संस्था २०५२ देजख रार्िय प्रकृति संरक्षण कोषअन्िगिि सदर जचतडयाखाना सिातलि 
छ । यो वषि कायािलयले प्रवेश शजल्कसमेि रू.९ करोड ३६ लाख आम्दानी र रू.११ करोड ६३ लाख 
खचि गरेको छ । गि वषि रू.१५ करोड ७१ लाख आम्दानी गरेकोमा यो वषि कोरोना महामारीका कारण 
४० प्रतिशिले आय घटेको जस्थति छ ।  

49. जचतडयाखाना व्यवस्थापन -  मन्रालय र कोषबीच जचतडयाखाना सिालन सम्बन्धमा भएको सम्झौिामा 
उल्लेख भएबमोजजम जचतडयाखाना व्यवस्थापन सम्बन्धमा गजरुयोजना िजजिमा िथा कायािन्वयन र 
जचतडयाखाना र्वकास कोषको प्रभावकारी कायािन्वयन हजन नसकेको, मौजजदा जीवजन्िजको िजलनामा 
वासस्थान के्षर सााँघजरो हजाँदै गएको, वन्यजन्िज पालन, उद्धार केन्र िथा अस्पिाल स्थापनालगायिका 
मापदण्ड िथा कानजनी व्यवस्थामा कमी कमजोरी देजखएका छन ्। रार्िय, अन्िरािर्िय रूपमा अति 
संवेदनशील िथा संकटापन्न रहेको र संरजक्षि र्वतभन्न प्रजातिका वन्यजन्िजको उजचि व्यवस्थापन गनि 
आधजतनक जचतडयाखानाको मापदण्डअनजरूप जचतडयाखानाको के्षरर्ल र्वस्िार वा शाखा खोल्ने, 
वन्यजन्िज स्थानान्िरण वा सीमातभर संख्या कायम गरी सिालनमा ल्याउनजपने, यथासम्भव प्राकृतिक 
वासस्थानअनजरूपको पूवािधार तनमािण गरी वन्यजन्िज िथा पशजपन्छीको उजचि पालनपोषण, संरक्षण 
जशक्षा प्रदान र दशिकको सजरक्षा िथा मनोरञ्जनका लातग सजधार योजना आवश्यक देजखएको छ । 
सम्झौिाको शििबमोजजम जचतडयाखाना र्वस्िार, सिालन िथा अनजगमन कायि व्यवस्थापन सम्बद्ध 
तनकायबाट कायािन्वयन गरी जचतडयाखाना व्यवस्थापन कायिमा प्रभावकाररिा ल्याउनजपदिछ । 
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अन्नपूणि संरक्षण क्षरे 

50. साविजतनक जगगा प्रयोग - संरक्षण क्षेर व्यवस्थापन तनयमावली, २०५३ को तनयम २१ मा कज नै व्यजिले 
संरक्षण क्षेरतभरको 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 आयोजनाले होटल व्यवसायीको संख्या र चचेको साविजतनक जगगाको 
र्ववरण अद्यावतधक गरेको छैन । आयोजनाले साविजतनक जगगाको क्षेरर्ल यर्कन गरी संरक्षण क्षेर 
तनयमावली एवं वन तनयमावली, २०५१ अनजसार रोयल्टी असजल गनजिपने व्यहोरा गि वषिको 
प्रतिवेदनमा औलँ्याइएकोमा स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ कायािन्वयनमा आए पिाि ्स्थानीय 
िहहरूले नै सेवा, व्यवसाय सिालन कर तलाँदै आएकोले दोहोरो कर तिनजिपने कारण रोयल्टी असजल गने 
कायि अवरुद्ध भएको उल्लेख छ । प्रचतलि कानजनअनजसार रोयल्टी रकम असजल गनजिपदिछ ।   

51. दस्िजर एवं शजल्क - संरक्षण क्षेर व्यवस्थापन तनयमावली, २०५३ मा सङ्कतलि सम्पूणि दस्िजर संस्थाको 
नाममा जम्मा गनजिपने र स्वीकृि कायियोजना बमोजजम सिालन हजने र्वतभन्न कायिक्रम िथा प्रशासतनक 
खचिको लातग संस्थाले संरक्षण क्षेर व्यवस्थापन सतमतिलाई रकम उपलब्ध गराउनजपने व्यवस्था छ । 
त्यस्िै संरक्षण क्षेर व्यवस्थापन तनदेजशका, २०५६ को २५(१) मा सतमतिले आफ्नो क्षरेको प्राकृतिक 
स्रोिलगायि अन्य सम्पदाहरूको उपयोग गरेबापि उठाएको दस्िजर िथा शजल्क सोही सतमतिको आम्दानी 
हजने उल्लेख भएकोले तनयमावली र तनदेजशकामा र्रक व्यवस्था रहेको छ । तनयमावलीको तनयम ३० 
मा सतमतिले गरेको आम्दानी िथा खचिको मातसक र वार्षिक र्ववरण संरक्षण अतधकृिलाई पठाउनजपने 
र संरक्षण अतधकृिले सम्पूणि आम्दानी खचिको र्ववरण प्रमजखसमक्ष पेस गनजिपने व्यवस्था छ । आयोजनाले 
आफ्नो क्षेरतभर र्क्रयाशील ५७ सतमतिले आम्दानी गरेको दस्िजर एवं शजल्क र गरेको खचि स्वीकृि 
व्यवस्थापन कायियोजनाबमोजजम भए नभएको सम्वन्धमा अनजगमन गरेको देजखएन । तनयमावलीअनजसार 
आम्दानी िथा खचि गरी सोको पारदजशििा कायम गनजिपने व्यहोरा गि वषिको प्रतिवेदनमा औलँ्याइएकोमा 
सजधार भएको छैन ।  

अनजगमन िथा बेरुजू 

• अनजगमन - र्वगिका प्रतिवेदनमा वकृ्षारोपण संरक्षणको लातग आवश्यक व्यवस्था नगरेको, हस्िान्िररि 
सामजदार्यक वनको तनयतमि अनजगमन गरी प्रतिवेदन प्राप्त नगरेको, परामशि सेवाको लागिको नम्सि िजजिमा 
नगरेको, बक्यौिा राजस्व असजल नगरेको, प्रार्वतधक सहायिाको लेखापरीक्षण नगराएको लगायिका व्यहोरा 
समावेश भएकोमा यो वषि पतन सोमा सजधार भएको पाइएन । र्वगिका व्यहोरा पजनरावजृत्त नहजने गरी 
कायिसम्पादन गनजिपदिछ ।  

• बेरुजू जस्थति - यो वषि मन्रालय र मािहिसमेिका तनकायको लेखापरीक्षणबाट देजखएको बेरुजूको जस्थति 
देहाय अनजसार छः 

➢ सरकारी कायािलयिर्ि  42 तनकायमा रू.५७ करोड २ लाख ३९ हजार बेरुजू देजखएकोमा प्रारजम्भक 
प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ रू.३ लाख ८० हजार र्स्यौट गरेकोले रू.५६ करोड ९८ लाख ५९ 
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हजार बााँकी रहेको छ । सोमध्ये रू.२ करोड १६ लाख ४३ हजार म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ। 
यससम्बन्धी र्ववरण अनजसूची-१५ मा छ । 

➢ संगठठि संस्था, अन्य संस्था र सतमतििर्ि  रू.३ करोड १९ लाख २ हजार बेरुजू देजखएकोमा प्रारजम्भक 
प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ रू.५२ लाख ९९ हजार र्स्यौट गरेकोले रू.२ करोड ६६ लाख ३ 
हजार बााँकी रहेको छ । सोमध्ये रू.६४ लाख ६६ हजार म्याद नाघेको पेस्की 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 र्वकास सम्बन्धी 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 58 तनकायबाट कायिसम्पादन 
गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ । 

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मािहिसमेि 39 सरकारी कायािलयको तनम्नानजसार रू.32 अबि 79 
करोड 90 लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।  

(रू.लाखमा) 
र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य कारोबार जम्मा 

27,91,82 8५,23 3,40,34 62,5१ 32,79,90 

1.1 उजललजखि लेखापरीक्षण रकममा स्वास््य िथा जनसंख्यालगायि 8 मन्रालय र १ संवैधातनक तनकायमा 
बजेट र्वतनयोजन भई यस मन्रालयले खर्ि गरेको रू.4 अबि 32 करोड 75 लाख लेखापरीक्षण अङ्कमा 
समावेश छ । 

1.2 सघन शहरी िथा भवन तनमािण आयोजना धनकज टा र संघीय आयोजना कायािन्वयन इकाई मोरङको 
र्वतनयोजन, राजश्व, धरौटी र अन्य कारोबारसमेि रू.१ अबि १४ करोड ९ लाखको लेखापरीक्षण हजन 
बााँकी रहेको छ ।  

2. संगठठि संस्था, अन्य संस्था र सतमति - यो वषि 17 संस्थाको रू.21 अबि 63 करोड 25 लाखको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । 

3. कायिमूलक लेखापरीक्षण - यो वषि सजरजक्षि नागररक आवास कायिक्रम र्वषयको कायिमूलक लेखापरीक्षण 
सम्पन्न भएको छ ।  

4. वार्षिक कायिक्रम र प्रगति - आतथिक वषि 2076।77 को स्वीकृि कायिक्रम अनजसारको प्रगति अवस्था 
र्वश्लषेण गदाि उपत्यकाका नदीलाई फोहोरमजक्त बनाउने, धाप ड्यामबाट सजख् खायाममा वागमिीमा पानी 
पठाउने, र्वराटनगर िथा वीरगञ्ज महानगरपातलका िथा काभ्र ेउपत्यका खानेपानी र्वस्िार, जनकपजर, धरान 
नेपालगञ्ज तसद्धाथिनगरमा एकीकृि शहरी र्वकास, २१ नगरपातलकामा सघन शहरी र्वकास, 13 
नगरपातलकामा एकीकृि र्वकास, ट्रान्स र्हमालय टे्रलमा पने लजक्लादेजख माििडीसम्मको सम्भाव्यिा अध्ययन, 
र्फठदमदेजख सााँफेबगरसम्मका १३ स्थानमा नयााँ शहर तनमािण, काठमाडौँ उपत्यका िथा धोर्वखोला सडक 
स्िरोन्नति, 5 र्वशेष भवन तनमािण, 28 सभाहल तनमािण, सजरजक्षि नागररक आवासका लातग 1 लाख 68 
हजार 281 लाभग्राहीको छनौट, 259 स्वास््य र्ौकी र 303 अन्य भवन तनमािण गरेको प्रतिवेदन पेश 
भएपतन अद्यावतधक लक्ष्य र प्रगति खजलने प्रतिवेदन मन्रालयले ियार गरेको देजखएन ।  

5. बजेट वक्तव्य कायािन्वयन - यो वषिको बजेट वक्तव्यमा सघन शहरीकरण भइरहेको १२ शहरलाई 
मेगासीटी, केही शहरलाई स्माटि सीटीको रूपमा र्वकास गनि सम्भाव्यिा अध्ययन, 185 नगरपातलकामा 
व्यवजस्थि शहरी िथा एकीकृि पूवािधार, रुकज म पूवि र नवलपरासी पूविका सदरमजकामको भौतिक र्वकास, 
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27 स्थानमा आधजतनक नयााँ शहर, 20 हजार नागररक आवास, सजरजक्षि आवास िथा बस्िी रुपान्िरण 
कायिक्रम सञ्चालन, प्रादेजशक संरर्नाको गजरुयोजना िजजिमा जस्िा कायिक्रमहरू घोषणा भएकोमा िी 
कायिक्रम कायािन्वयन अवस्था यर्कन भएन । रार्िय िथा अन्िरािर्िय गैरसरकारी तनकाय, कमिर्ारी 
संर्यकोष, नागररक लगानीकोष जस्िा साविजतनक तनजी साझेदारीमा न्यून लागि भएका आवास कायिक्रम 
सञ्चालन गने कायि शजरु भएको छैन । 

उपत्यकालाई धजलोमजक्त बनाउने, तनमािण सामग्री ढजवानी गदाि सजरजक्षि र्वतध अपनाइने, ठूला 
शहरहरूमा तबजजली, टेतलफोन िथा केबजलिारहरू भतूमगि गराइने, अन्य शहरी क्षेरमा वािावरण संरक्षण 
हररयाली प्रवद्धिन िथा शहरी सौन्दयि कायम गने जस्िा कायिक्रमको कायािन्वयनमा प्रभावकाररिा आएको 
छैन ।  

6. ठदगो र्वकास लक्ष्य - ठदगो र्वकास लक्ष्यमा शहरी एवं मानवीय बस्िीलाई समावेशी, सजरजक्षि र ठदगो 
बनाउने लक्ष्यअन्िगिि ५ भन्दा बढी व्यजक्त भएको पररवारलाई ४७ प्रतिशिबाट ३० 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 सूर्कहरू 
तनधािरण भएपतन कायिसम्पादन अवस्था खजलने गरी योजना िजजिमा गरेको देजखएन । ठदगो र्वकास लक्ष्यका 
सूर्कका आधारमा नीति िथा कायिक्रम ियार गरेर सम्पाठदि कायिको अनजगमन र पषृ्ठपोषणसर्हिको 
अद्यावतधक प्रगति ियार गरी सोको समीक्षा गनजिपदिछ । 

7. संगठन संरर्ना - मन्रालय र अन्िगिि कमिर्ारी दरबन्दी  ५४९ रहेकोमा ३७० पूतिि भई १७९ ररक्त 
रहेको र पदपूतििमध्ये ४९ अप्रार्वतधक र प्रार्वतधक ३२१ रहेको मन्रालयले उललेख गरेको छ । ररक्त 
दरबन्दी समयमै पूतिि गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनजपदिछ । 

8. नक्सा पास िथा मापदण्ड - भवन ऐन, २०५५ को दफा ११ मा नगरपातलका क्षेरतभर भवन तनमािण 
गनि र्ाहने व्यजक्त, संस्था वा सरकारी तनकायले भवन तनमािण गनि प्रर्तलि कानजनबमोजजम सम्बजन्धि 
स्थानीय िहबाट नक्सा िथा तडजाइन स्वीकृि गराउनजपने उललेख छ । शहरी र्वकास िथा भवन तनमािण 
र्वभाग र अन्िगििका कायािलयहरूले तनमािण गरेका सरकारी कायािलय भवनहरूको उक्त ऐनमा व्यवस्था 
भएबमोजजम नक्सा िथा तडजाइन स्वीकृि गराएको पाइएन । नक्सा िथा तडजाइन स्वीकृि गराएर मार 
भवन तनमािण हजनजपने व्यवस्था कडाईका साथ कायािन्वयनमा लयाउनजपदिछ । 

त्यस्िै भवन तनमािण गदाि संघीय सरकारले िोकेको मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय सरकारले 
पतन मापदण्ड ियार गरी लागू गनि सक्ने देजखन्छ । भवन तनमािण सम्बन्धी मापदण्ड, 2064 अनजसार 
संघीय सरकारले भ जईं क्षेरको अनजपाि (फ्लोर एररया रेतसयो) आवास क्षेरमा २ र व्यापाररक क्षेरमा ३ 
रहने, संरजक्षि क्षेरमा भवनको िला अतधकिम ५ र उर्ाइ ४५ र्फट रहने उललेख गरेकोमा काठमाडौँ 
महानगरपातलकाले सो मापदण्ड प्रतिकूल सबै भवनको फ्लोर एररया रेतसयो 3.5, संरजक्षि उपक्षेरमा 
िला ७ िथा अतधकिम उर्ाई 65 र्फट र तमजिि पजरानो बसोबास क्षेरमा 8 िला िथा अतधकिम 
उर्ाई 75 र्फट िोकेको देजखयो । शहरी संरर्नामा यस प्रकार मापदण्ड फरक गदाि समन्वय भएको 
छैन । मापदण्डमा एकरूपिा लयाई समन्वयात्मक िवरले भवन तनमािण कायिको स्वीकृति ठदने व्यवस्था 
तमलाउनजपदिछ ।  
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9. सभाहल तनमािण - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उिरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा ६ मा प्रति इकाइ 
लागि, सम्पन्न गनि लाग्ने समय र प्राप्त हजने प्रतिफल खजलाइ आयोजनाको प्राथतमकीकरण गनजिपने उललेख 
छ। मन्रालयले यो वषि मािहिका कायािलयको बजेट प्रस्िाव गदाि लतलिपजरको गोदावरीमा ३ हजार 
तसट क्षमिाको सभाहल तनमािण, भक्तपजरमा ५ हजार तसट क्षमिाको बहजउदे्दश्यीय सम्मेलन केन्रको 
आर्कि टेक्र्रल िथा स्ट्रक्र्रल तडजाइन, र्वतभन्न जजललाहरूमा ३३ सभाहल तनमािण गने कायिक्रम स्वीकृि 
गरी लागि अनजमान रू.८ अबि ७१ करोड ४७ लाख रहेका 28 वटा सभाहल तनमािणको कायि शजरु 
गरेको छ। र्वतभन्न कायिक्रम सञ्चालन गनि महानगरपातलका, उपमहानगरपातलका र नगरपातलकाहरूमा 
रहेका सभाहल एव ं तिनीहरूको पूणि प्रयोग भएको छैन । यो अवस्थामा सबै संघीय भवन कायािलयहरूले 
सभाहल तनमािणलाई प्राथतमकिामा राखेका छन।् यससम्बन्धी प्रमजख व्यहोरा तनम्नानजसार छन:् 

9.1 दमक नगरपातलकामा तनमािण भइरहेको 1 हजार 800 तसट क्षमिाको सभाहल तनमािणको सम्झौिा 
रू.३२ करोड ९ लाख ८७ हजार रहेकोमा यो वषिसम्म तनमािण व्यवसायीलाई रू.१८ करोड ६० लाख 
६ हजार भ जक्तानी भएको छ । कज ल १७ कट्ठा जग्गामा फैतलएको यो सभाहलको जललन्थ एररया ७ 
हजार २०० वगितमटर रहेको छ । स्थलगि तनरीक्षण गदाि गाडी पार्कि ङ्गको लातग जग्गाको अभावले 
पार्कि ङ्गस्थलको व्यवस्था नै नरहेको िथा सभाहलको लागि िथा प्रतिफलको र्वश्लषेण गरेको देजखएन । 
सम्भाव्य देजखएको स्थानमा मार संरर्ना तनमािण गनजिपदिछ । 

9.2 उदयपजरमा तनमािण भइरहेको तरयजगा मदन भण्डारी स्मतृि सभाहल िथा अतितथ गहृ २०७७।१।१० 
तभर कायि सम्पन्न गने गरी रू.२४ करोड ९ लाख ४१ हजारमा सम्झौिा गरेकोमा 14.97 प्रतिशि 
भेररएसन थप गरी सम्झौिा रू.27 करोड ७० लाख १ हजार कायम गरेको छ । मूलय समायोजन 
रू.२ करोड २२ लाख १८ हजारसमेि रू.२९ करोड २६ हजार खर्ि भई सक्दा पतन तनमािण कायि 
सम्पन्न भएको छैन । बजेटको आस्वस्ििा नभएकोले तनमािण व्यवसायीले काम अगातड नबढाएको, 
२०७८ वैशाखमा स्थलगि तनरीक्षण गदाि उक्त कायिको सजपर स्ट्रक्र्र ियार भएपतन २०७७ भारदेजख 
छानाको कायि नहजाँदा तनतमिि संरर्ना हावा पानी िथा घामबाट प्रभार्वि भई गजणस्िरमा ह्रास आइरहेको 
देजखयो । समयमै आवश्यक कारबाही गरी तनमािण कायि सम्पन्न गनजिपदिछ ।   

9.3 साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ६ मा तनमािण स्थलको व्यवस्था नभई खररद कायि 
गनि नहजने र साविजतनक प्रकृतिको जग्गा प्रयोग गनि उपलब्ध गराउने मापदण्ड २०७७ अनजसार नेपाल 
सरकारको स्वीकृतिबेगर साविजतनक प्रकृतिको जग्गा उपयोगमा लयाउन नपाउने व्यवस्था छ । पूवि 
रुकज मको तसस्ने गाउाँपातलका ५ मा रहेको कररब २२ रोपनी साविजतनक जग्गामा सभाहल तनमािण गनि 
तनमािण व्यवसायीसाँग 2077।2।31 मा रू.१९ करोड ११ लाख ४६ हजारको सम्झौिा गरी 
मोतबलाईजेशन पेस्की रू.१ करोड ५० लाख ठदएकोमा २०७८ बैशाखसम्म जग्गा प्राप्त भएको छैन । 
यसरी तनमािणस्थलको व्यवस्था नहजाँदै खररद सम्झौिा गने र तनमािण कायि हजन नसक्ने जानकारी हजाँदा हजाँदै 
पेस्की ठदनेलाई जजम्मेवार बनाउनजपदिछ । 

9.4 कैलाली जजललाको धनगढी सभाहल तनमािणको लातग एक तनमािण व्यवसायीसाँग २०७८।३।९ मा कायि 
सम्पन्न गनि रू.२५ करोड २६ लाख ८८ हजारको सम्झौिा भई २०७६।७७ सम्ममा रू.१३ करोड 
८२ लाख ६२ हजार भ जक्तानी भएको छ । तनतमिि संरर्नामध्ये ललास्टर गनि बााँकी उत्तरिफि को तबम 
र र्पलरको सफेस रेगजलर नदेजखएको, पयािप्त कम्लयाक्सन नपजगी हनी कम्ब देजखएको र पयािप्त क्यजररङ 
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नहजाँदा ललास्टर फज टेको अवस्था छ । हनी कम्ब देजखएको स्ट्रक्र्रमा पयािप्त ग्राउर्टङ गरी गजणस्िर 
कायम भएको सजतनजिििा पतछ मार थप कायि गनजिपदिछ ।  

9.5 आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, 2064 को तनयम २२ मा प्रतिफलको समेि र्वर्ार गरी आयोजना 
स्वीकृि हजनजपने उललेख छ । र्वशेष भवन तनमािण आयोजनाले भक्तपजरको मध्यपजर ठठमी नगरपातलकामा 
पााँर् हजार तसट क्षमिाको सभाहल तनमािणको लातग र्वस्ििृ आयोजना प्रतिवेदन ियार गनि परामशिदािा 
तनयजक्त गरी रू.37 लाख ९० हजार भ जक्तानी गरेको छ । बजेट वक्तव्य 2076।77 मा साविजतनक 
तनजी साझेदारीमा पााँर् हजार तसट क्षमिाको बहजउदे्दश्यीय सभाहल तनमािण गने उललेख भएकोमा 
उपत्यकामा लतलिपजरको गोदावरीमा सभाहल तनमािण भएको पररप्रके्ष्यमा प्रतिफलको र्वश्लषेण गरेरमार 
उक्त सभाहल तनमािणमा लगानी गनजिपदिछ ।  

10. भ्यू टावर तनमािण - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, 2064 को तनयम २२ मा प्रस्िार्वि आयोजनाको 
सम्भाव्यिा अध्ययन, आतथिक, प्रार्वतधक िथा प्रशासतनक उपयजक्तिाका आधारमा प्रतिफलको समेि र्वर्ार 
गरी आयोजना स्वीकृि हजनजपने उललेख छ । झापा जजललाको दमकमा १८ िलाको भ्यू टावर तनमािणका 
लातग एक तनमािण व्यवसायीसाँग २०७८।९।२७ सम्म काम सम्पन्न गने गरी रू.1 अबि ५६ करोड 
१४ लाखको सम्झौिा भएकोमा यो वषिसम्म रू.३9 करोड 86 लाख 51 हजार भ जक्तानी भएको छ । 
तनमािण हजने भ्यू टावरमा सर्पङ मल बैङ्कलगायिका कपोरेट हाउस एवं तसनेमा हलजस्िा सजर्वधाहरू रहने 
र्वस्ििृ आयोजना प्रतिवेदनमा उललेख छ । दमक बजारक्षरेबाट उत्तरिफि  भौतिक पूवािधार नपजगेको ५ 
र्वगाहा क्षेरफलमा फैतलएको यो भ्यू टावर सञ्चालनको कायिर्वतध र त्यसबाट प्राप्त हजने प्रतिफलको 
सजतनजिििाबारे अध्ययन भएको देजखएन । माग िथा आवश्यकिा पर्हर्ानको आधारमा लगानीको 
प्रतिफल सजतनजिि हजने गरी यस्िा आयोजना सञ्चालन गररनजपदिछ ।   

11. बार्हरी र्क्रपथ तनमािण -  सडक पहजाँर् पजर् याई जनजीवनलाई सहजीकरण बनाउने उदे्दश्यले सरकारले 
२०५८ मा उपत्यकाको 72 र्कलोतमटर लामो बार्हरी र्क्रपथको अवधारणा लयाएकोमा 20 वषि 
व्यिीि हजाँदा सम्भाव्यिा अध्ययनबाहेक बााँकी कायि भएको छैन । उक्त आयोजनामा हालसम्म रू.१२ 
करोड ४५ लाख ५० हजार खर्ि भएको छ । बार्हरी र्क्रपथको कायि अधजरै रहेको अवस्थामा 
सरकारले 2073।74 मा स्माटि सीटीको अवधारणा लयाएको छ । आयोजनाको हालसम्म पतन र्वस्ििृ 
आयोजना प्रतिवेदन नै नबनेकोले आयोजनाको अवतध तनजिि छैन। यो वषि करारका कमिर्ारीको िलब 
भत्ता र कायािलय सञ्चालनमा रू.87 लाख 12 हजारबाहेक अन्य कायि भएको देजखदैन । प्राथतमकिामा 
रहेको यो आयोजना सञ्चालन मोडातलटी ियार गरी कायािन्वयनमा लैजानज पदिछ ।  

12. स्माटि सीटीको कायािन्वयन - नेपाल सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको बस्िीलाई व्यवस्थापन गनि स्माटि 
सीटीको अवधारणा 2074।1।25 मा स्वीकृि गरेको छ । बार्हरी र्क्रपथको कायि सम्पादन अवस्था 
यर्कन भै नसकेको जस्थतिमा सोही क्षेरको अतधकांश भ-ूभाग समेर्टने गरी ४ स्माटि सीटी काठमाडौँ 
उत्तर-पूवि (इसान) मा १ लाख रोपनी, काठमाडौँ उत्तरमा १० हजार रोपनी िथा लतलिपजर र भक्तपजरमा 
१०।१० हजार रोपनी क्षेरमा आयोजना अजघ बढाउन शजरुवाि गरेिापतन यी आयोजनाको र्वस्ििृ 
आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृि गरेको छैन । स्माटि सीटी तनमािणको पूवि ियारीको लातग काठमाडौँ उपत्यका 
र्वकास प्रातधकरणले २०७६।७७ सम्म रू.१५ करोड ६५ लाख ४० हजार खर्ि गरेको छ । 
लतलिपजर महानगरपातलकाले स्वीकृति नठदएको कारणले र्वस्ििृ आयोजना प्रतिवेदन कायािन्वयन हजने 
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अवस्था छैन। घोर्षि कायिक्रम पजनरावलोकनबेगर नै अको कायिक्रम अजघ सारेको साथै पतछ घोषणा 
गरेको कायिक्रमको पतन 4 वषिसम्म र्वस्ििृ आयोजना प्रतिवेदन बनाउन सकेको छैन। स्माटि सीटीको 
अवधारणा अजघ बढाएपतछ प्रस्िार्वि क्षेरको जग्गा बेर्र्वखन गनि नपाइने तनणिय भएको छ । जग्गा 
रोक्का राखेको ४ वषिसम्म र्वस्ििृ आयोजना प्रतिवेदननै स्वीकृि हजन नसकेको अवस्थामा सरोकारवाला 
नागररकको जग्गामा संरर्ना तनमािण िथा र्कत्ताकाट लगायिको कायि बन्द गरेको अवस्थासमेि देजखएको 
छ। कायि सम्पादन प्रर्क्रयालाई यथासमयमा अगातड नबढाई नागररकको जग्गा लामो समयसम्म रोक्का 
राखेको औजर्त्यपूणि देजखएन । आयोजना ित्काल कायािन्वयनमा लैजाने व्यवस्था तमलाउनजपदिछ ।   

13. भवन तनमािण - सरकारले तनमािण अतभयानको रूपमा तलएको भवनहरूमध्ये बालजवाटारमा तनमािण हजने 
प्रधानमन्री आवासको लातग रू.३३ करोड ८० लाख ८३ हजारको सम्झौिा गरेकोमा रू.५ करोड 
४६ लाख ९६ हजार खर्ि भएको, तसंहदरबारमा तनमािण हजने संघीय संसद भवनको लातग रू.५ अबि ६७ 
करोड २७ लाखमा सम्झौिा गरेकोमा यो वषिसम्म रू.२२ करोड ७९ लाख ७० हजार खर्ि भएको 
छ। भैसेपाटीमा तनमािणाधीन संघीय मन्री तनवासको लातग रू.१ अबि ३ करोड ४७ लाखको सम्झौिा 
गरी यो वषि रू.७ करोड ७५ लाख ८२ हजार खर्ि भएको छ । कज ल 96 रोपनी 10 आना जग्गामा 
फैतलएको क्षरेतभर 2.5 िले २७ भवनका लातग १२ रोपनी, हेलथ क्लबको  लातग 11 रोपनी, 
हररयाली क्षरे ३८ रोपनी र आन्िररक सडक तनमािण २१ रोपनीमा गने लक्ष्य रहेको छ । त्यसैगरी 
भैसेपाटीमा नै तनमािणाधीन ७ वटै प्रदेशका प्रदेश प्रमजख र मजख्य मन्रीहरूको तनवासको लातग रू.73 
करोड ३९ लाखको सम्झौिा भएकोमा यो वषिसम्म रू २ करोड ३१ लाख खर्ि भएको छ । कज ल 
२७ रोपनी 12 आनामा फैतलएको जग्गामा ७ वटा ब्लकमा प्रति ब्लक २ भवन तनमािण गने व्यवस्था 
रहेको छ । खर्ि र भौतिक प्रगतिको सम्बन्धमा मन्रालयले आवश्यक समीक्षा गरेको देजखएन । अति 
र्वजशष्ट व्यजक्तहरूको लातग तनमािण कायािन्वयनमा रहेका संरर्नाहरूको मापदण्ड िजजिमा गरेर उपयोगमा 
लयाउनजपदिछ ।  

गोदावरीमा तनमािण भएको सभाहलको लातग एक तनमािण व्यवसायीसाँग रू.६५ करोड ८१ लाख  
६५ हजारको सम्झौिा भएको छ । सभाहल तनमािण गनि 143-1-3-0  रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने 
तनणिय भए िापतन कररब ४३ रोपनी जग्गामा सभाहल तनमािण भएको र बााँकी जग्गाको संरक्षण गरी 
बाउण्री वाल लगाउनज पनेमा सो अनजसारको काम हजन नसकेकोले जग्गा अनतधकृि रूपमा अन्य पक्षले 
उपयोग गरेको र सभाहलको अतडटोररयम हललगायिका ठाउाँमा पानी र् जर्हएको छ । सभाहल तनमािण 
भएपतछ ित्काल नै ममिि गनजिपने अवस्था आउनज उजर्ि होइन । सभाहलबाट प्राप्त हजने प्रतिफलको 
र्वश्लषेण गरेर उपयोगमा लयाउनजपदिछ ।  

14. कजन्टन्जेन्सी खर्ि - साविजतनक खररद तनयामावली, २०६४ को तनयम १०(७) मा तनमािण कायिको 
लागि अनजमानमा ४ प्रतिशि कजन्टजेन्सी खर्ि समावेश गने व्यवस्था छ । महालेखा तनयन्रक 
कायािलयले ियार गरेको आतथिक संकेि वगीकरण र व्याख्या अनजरूप प्रशासतनक िथा कायािलय 
सञ्चालनसाँग सम्बजन्धि इन्धन, सूर्ना प्रकाशन, दैतनक िथा भ्रमण भत्ता, ममिि, ज्याला लगायिका 
कायिमा यो वषि 24 कायािलयले कजन्टजेन्सीबाट रू.38 करोड 85 लाख खर्ि गरेका छन ्। त्यस्िा 
खर्िको लातग छज टै्ट उप-शीषिकमा बजेट र्वतनयोजन हजने गरेकोमा कजन्टजेन्सीबाट समेि खर्ि गने पररपाटी 
रहेकोले बजेटरी तनयन्रण प्रणाली प्रभावकारी देजखएन ।  
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15. मूलय समायोजन - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५५ मा खररद सम्झौिामा अन्यथा व्यवस्था 
भएकोमा बाहेक खररद सम्झौिा कायािन्वयन गने क्रममा मूलय समायोजन गनि आवश्यक देजखएमा मूलय 
समायोजन गनि सर्कने उललेख छ । यस सम्बन्धी व्यहोरा तनम्नानजसार छन:् 

15.1 संघीय आयोजना कायािन्वयन इकाई, कास्की र सघन शहरी िथा भवन तनमािण आयोजना,  जर्िवनले 
मूलय समायोजन दर फरक पारेको रू.४६ लाख ८० हजार, संघीय आयोजना कायािन्वयन इकाई, 
कैलालीले खररद सम्झौिामा उललेख भएको भारलाई पररवििन गरी रू.19 लाख 9 हजार, सघन शहरी 
िथा भवन तनमािण आयोजना, पसािले सम्झौिाको शििबमोजजम बोलपर पेश गनजिपने अजन्िम तमतिभन्दा 
30 ठदन अजघको मूलय समायोजन सूर्क फरक पारी मूलय समायोजन र्हसाब गदाि रू.3 करोड 46 
लाख 24 हजार, संघीय आयोजना कायािन्वयन इकाई, धनजषाले फरक फ्याक्टर प्रयोग गरी रु॰११ लाख 
८० हजार र संघीय आयोजना कायािन्वयन इकाई, बााँकेले फरक मूलयसूर्ीबाट रू.४१ लाख १ हजार 
बढी मूलय समायोजन भ जक्तानी गरेका छन ्। बढी भ जक्तानी भएको रु॰४ करोड ६४ लाख ९४ हजार 
असजल गनजिपदिछ ।  

15.2 भवनलगायिका संरर्ना तनमािण गनि र्वभाग र मािहिका आयोजनाहरूले तनमािण व्यवसायीसाँग गरेका 
सम्झौिामा तनमािण सामग्री खररद गनि ठदएको मोतबलाइजेशन पेस्की नघटाई मूलय समायोजन गणना गने 
व्यवस्था राखेको छ । सो अनजसार गणना गरी संघीय आयोजना कायािन्वयन इकाई धनजषा, रूपन्देही, 
बााँके र सजखेिले रू.१४ करोड ४९ लाख ८१ हजार र सघन शहरी िथा भवन तनमािण आयोजना, झापा 
र जर्िवनले रू.४४ लाख ७८ हजार मूलय समायोजन भ जक्तानी गरेका छन ्। सडक र्वभाग र मािहि 
कायािलयहरूले पेस्की घटाएपतछको रकममा मूलय समायोजन गणना गने गरी खररद सम्झौिा गरेकोमा 
शहरी र्वकास िथा भवन तनमािण र्वभागले सो अनजरूप नगरेकोले नेपाल सरकारलाई थप व्ययभार परेको 
छ । तनमािण कायिको लातग ठदएको पेस्की घटाई मूलय समायोजन ठदने गरी सम्झौिा गनजिपदिछ । 

15.3 साविजतनक खररद तनयमावली, 2064 को तनयम 120(६ग) मा थप आतथिक व्ययभार नपनेगरी म्याद 
थप गने उललेख छ । सो व्यवस्थाअनजसार म्याद थप गदाि शजरु सम्झौिाको अजन्िम मर्हनाको मूलयसूर्ी 
फ्रीज गरी मूलय समायोजन ठदने व्यवस्था गनजिपदिछ । यो वषि संघीय आयोजना कायािन्वयन इकाई 
धनजषाले एक तनमािण व्यवसायीलाई मूलय समायोजनबापिको रकम भ जक्तानी ठदाँदा मूलयसूर्ी फ्रीज नगरी 
र्ालू मूलयसूर्ीको दरले भ जक्तानी गरेको कारण बढी भ जक्तानी भएको रू.७४ लाख ४८ हजार असजल 
हजनजपदिछ । 

15.4 सघन शहरी िथा भवन तनमािण आयोजना, झापाले एक तनमािण व्यवसायीले बोलपर कागजािसाथ पेश 
गरेको मूलय समायोजन िातलकामा कायािलयले िोकेकोभन्दा फरक हजने गरी भार उललेख गरी पेश 
गरेको आधारमा सम्झौिा गरेकोले मूलय समायोजन ठदन नतमलने व्यहोरा गि वषिको प्रतिवेदनमा 
औलयाएपतछ भ जक्तानी भएको मूलय समायोजन असजल गरेको छ । गि वषिको मूलय समायोजन असजल 
गरेिापतन यो वषि समेि रू.४२ लाख १२ हजार मूलय समायोजन भ जक्तानी गरेकोले सो रकम असजल 
गनजिपदिछ ।  

15.5 सघन शहरी िथा भवन तनमािण आयोजना, दाङले २ तनमािण व्यवसायीसाँग गरेको खररद सम्झौिामा 
प्रोतभजनल सम, मूलय अतभवरृ्द्धकर र भेररएसन स्वीकृि हजाँदा थप भएको नयााँ आइटममा मूलय समायोजन 
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गनि नतमलने उललेख गरेकोमा सोको र्वपरीि रू.१९ लाख ७२ हजार मूलय समायोजन भ जक्तानी ठदएको 
छ। उक्त रकम असजल गनजिपदिछ ।  

15.6 सघन शहरी िथा भवन तनमािण आयोजना, जजम्लाले सम्झौिाको र्वशेष शििमा १५ मर्हनापतछ मार मूलय 
समायोजन लागू हजने उललेख भएपतन ३ तनमािण व्यावसायीलाई सम्झौिाको शजरु अवतध देजखकै मूलय 
समायोजन रू.३१ लाख ९६ हजार भ जक्तानी गरेकोले उक्त रकम असजल गनजिपदिछ । 

15.7 शहरी र्वकास िथा भवन तनमािण र्वभागले बजढातनलकण्ठ-७ को सडक तनमािण कायिको एक तनमािण 
व्यवसायीलाई प्रोतभजनल सम िथा भेररएसनबाट थप नयााँ आईटमको रू.१३ लाख ८१ हजार मूलय 
समायोजन भ जक्तानी गरेको छ । उक्त रकम असजल गनजि पदिछ । 

15.8 सातबकमा मेतसनरी िथा ट्रान्सपोटि भेर्हकल इजन्डसेज रहेकोमा नेपाल राि बैङ्कले सन ्२०१७।१८ को 
जजलाईदेजख लागू हजने गरी पजन: वगीकरण गरी मेतसनरी एण्ड इक्यजपमेन्ट र ट्रान्सपोटि भेर्हकलमा वगीकरण 
गरेको छ । जजन वगीकरणपतछ मूलय समायोजन भ जक्तानी गदाि मेतसनरी र उपकरणको इजन्डसेजको 
आधारमा भ जक्तानी गनजिपने देजखन्छ । साविजतनक खररद अनजगमन कायािलयको स्टान्डडि तबतडङ्ग डकज मेन्ट 
र अन्य सरकारी तनकायले तनमािण ठेक्कामा मूलय समायोजन ठदाँदासमेि सोहीअनजसार गरेकोमा संघीय 
आयोजना कायािन्वयन इकाई, बााँकेले एक तनमािण व्यवसायीलाई मूलय समायोजन रू.६ करोड ९९ लाख 
७३ हजार भ जक्तानी ठदाँदा ट्रान्सपोटि भेर्हकलको मूलयसूर्ीको आधारमा मूलय समायोजन गणना गरेको 
कारण रू.१५ लाख ७३ हजार बढी भ जक्तानी भएको छ ।उक्त रकम असजल गनजिपदिछ । 

16. म्याद थप - साविजतनक खररद तनयमावली, 2064 को तनयम १२० मा खररद सम्झौिाको काम 
सम्झौिामा उजललजखि अवतधतभर पूरा गनि नसर्कने भएमा म्याद थप गनि सक्ने उललेख छ । संघीय 
आयोजना कायािन्वयन इकाई, कैलालीले कञ्चनपजर बेलडााँडीको स्वास््य र्ौकी भवन तनमािण गनि तनमािण 
व्यवसायीसाँग २०७४।१।२२ मा १५ मर्हनामा सम्पन्न गनेगरी रू.१ करोड ४ लाख ३९ हजारको 
खररद सम्झौिा गरेकोमा ३६ मर्हना म्याद थप गरी रू.९३ लाख १७ हजार भ जक्तानी गरेको छ । 
तनमािण व्यवसायीसाँग ४० ठदनको पूवितनधािररि क्षतिपूतिि तलनेगरी २०७७।१।३० सम्म म्याद थप गनि 
कायािलय र महातनदेशकबाट तसफाररस भएपतन सजर्वस्िरको तनणियले क्षतिपूतिि नतलने गरी म्याद थप 
भएको छ । यस्िै कैलाली जजललाको लालबोझीमा स्वास््य र्ौकी भवन तनमािण कायि १८ मर्हनामा 
सम्पन्न गनेगरी तनमािण व्यवसायीसाँग रू.२ करोड ३३ लाख ३५ हजारमा खररद सम्झौिा 
२०७२।३।३१ मा भएकोमा पटक पटक गरी २०७६।४।३० सम्म म्याद थप गरेर कज ल रू.१ 
करोड ९३ लाख ६३ हजार भ जक्तानी भएको छ । कायािलयबाट पूवि तनधािररि क्षतिपूतिि तलने गरी म्याद 
थप गनि पेस गरेकोमा र्वभागबाट पूवि तनधािररि क्षतिपूतिि नतलने गरी म्याद थप गरेको छ । पूवि तनधािररि 
क्षतिपूतिि तलने गरी तसफाररस गरेको अवस्थामा र्वभाग िथा मन्रालयबाट क्षतिपूतिि नतलने गरी म्याद 
थप गरेको औजर्त्यपूणि देजखएन । यस्िो पररपाटी अन्त्य हजनजपदिछ ।  

17. कृर्षयोग्य जतमनमा सडक - संघीय आयोजना कायािन्वयन इकाई, कैलालीले २०७४।75 मा सडक 
िथा ढल सजधार कायिको लातग  तनमािण व्यवसायीसाँग रू.९4 करोड 27 लाख 85 हजारको सम्झौिा 
गरी रू.74 करोड 70 लाख 79 हजार खर्ि गरेको छ । बस्िी र्वकास भै नसकेको र कृर्षयोग्य 
जतमन भएको स्थान छनौट गरी लागि लाभ र्वश्लषेण नगरी ठेक्का लगाएको छ । कृर्ष सडक तनमािण 
गने छज टै्ट मापदण्ड भएको अवस्थामा स्थलगि तनरीक्षण गदाि धनगढी उपमहानगरपातलकाको वडा नं. 
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११ को कृर्ष पकेट क्षेरमा सडक िथा ढल तनमािण भएको देजखएको छ । प्राथतमकिा र आवश्यकिाको 
आधारमा आयोजना छनौट गरी पूवािधार तनमािणको कायि अगातड बढाउनजपदिछ ।  

18. करकट्टी -आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ मा उपभोक्ता सतमतिलाई पर्ास लाख रुपौयााँभन्दा बढीको 
भ जक्तानीमा १.५ प्रतिशिका दरले अतग्रम आयकर कट्टी गरी भ जक्तानी गनजिपने उललेख भएकोमा शहरी 
र्वकास िथा भवन तनमािण र्वभाग, संघीय आयोजना कायािन्वयन इकाई, कास्की लगायि ७ तनकायले 
रू.9 लाख 67 हजार अतग्रम आयकर कट्टी गरेका छैनन।्त्यस्िै शहरी र्वकास िथा भवन तनमािण 
र्वभाग र अन्िगििका ६ तनकायले मूलय अतभवरृ्द्ध कर तनयमावली, 2053 को तनयम ६ अनजसार तनमािण 
व्यवसायीलाई भ जक्तानी गदाि ५० प्रतिशि मूलय अतभवरृ्द्धकर रू.११ लाख कट्टी नगरेकोले सोसमेि 
रू.20 लाख 67 हजार असजल गनजिपदिछ ।  

19. सोझै खररद - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को  तनयम ३१ मा साविजतनक तनकायले बीस 
लाख रुपैयााँभन्दा बढीको मालसामान, सेवा वा कज नै तनमािण कायि गराउाँदा बोलपरको माध्यमबाट गनजिपने 
व्यवस्था छ । शहरी र्वकास िथा भवन तनमािण र्वभागले समान प्रकृतिको कायि गनिका लातग रू.५ 
लाखभन्दा घटीका ३9 टजक्रामा लागि अनजमान ियार गरी सडक र्वस्िार िथा स्िरोन्नति, परामशि सेवा, 
लयापटप एवं फतनिर्र खररदमा रू.१ करोड ५0 लाख र संघीय सजर्वालय तनमािण िथा व्यवस्थापन 
कायािलयले रू.५ लाखसम्मका टजक्रा पारी रू.5 करोड 34 लाखका तनमािण कायि, ममिि, मेतसनरी 
औजार, फतनिर्रलगायिका सामग्रीहरू सोझै खररद गरेको छ । खररद कायिमा तनयमको अनजसरण गरी 
बोलपरको माध्यमबाट खररद गनजिपदिछ ।  

शहरी र्वकास िथा भवन तनमािण र्वभाग 

भौतिक सजर्वधाको व्यवस्था गरी ठदगोरूपले शहरको र्वकास गने, व्यवजस्थि बसोबासको प्रबन्ध गदै 
सजरजक्षि र र्कफायिी आवास उपलब्ध गराउने, सरकारी तनकायहरूको भवन तनमािण, सजधार र पजनः तनमािण गने 
उदे्दश्यले र्वभागको स्थापना भएको हो ।  

20. प्रशासतनक खर्िमा तनयन्रण - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, 2076 को दफा २४ 
मा सरकारी रकम खर्ि गदाि साधन िोिको उच्र्िम प्रतिफल प्राप्त हजने र प्राप्त प्रतिफलको उजर्ि 
गजणस्िरसमेि कायम हजने गरी तमिव्ययी िररकाले खर्ि गनजिपने व्यवस्था छ । र्वभागले करारका 
कमिर्ारीको िलबमा रू.३ करोड २४ लाख ६१ हजार र कजन्टन्जेन्सीबाट ममिि िथा ज्याला लगायिमा 
रू.४ करोड 58 लाख 15 हजार खर्ि लेखेकोले िलब िथा ममिि खर्िमा आवश्यकिा पर्हर्ान गरी 
खर्ि तनयन्रण हजनजपदिछ ।   

21. संरर्नाको अतभलेख -  र्वभाग र मािहिका आयोजनाले आफ्नो क्षेरातधकारतभर रहेका भवन, कलभटि, सडक 
लगायिका संरर्नाहरूको तनमािण एवं सञ्चालन अवस्था र लागि खजलाइ अतभलेखाङ्कन अद्यावतधक गरी राख्नज 
पनेमा िद्अनजसार अतभलेख राखेको देजखएन । तनतमिि संरर्ना, 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 

 



शहरी र्वकास मन्रालय 

 389 महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ 

तनमािण भएका र वषेनी ममिि सम्भार गररएका भवनहरूको अवस्था, लागि िथा ममिि खर्िसमेि खजलने गरी 
अतभलेख अद्यावतधक गनजिपदिछ । 

22. परामशि सेवा - साविजतनक खररद ऐन, 2063 को तनयम 29 मा साविजतनक तनकायमा उपलब्ध 
जनशजक्तबाट कज नै काम हजन नसक्ने भएमा परामशि सेवा खररद गनि सक्ने व्यवस्था छ । र्वभागले यो 
वषि रु ५२ करोड ७९ लाख ३४ हजार परामशि सेवामा खर्ि गरेको छ । सोमध्ये रू.८० हजारभन्दा 
बढीका १६४ कायिमा मार यो वषि रु ४० करोड ४ लाख ४८ हजार भ जक्तानी गरेको छ । र्वभागीय 
जनशजक्तबाट सम्पादन हजन नसक्ने कायिमा मार परामशि सेवा तलनजपनेमा तनयतमि प्रकृतिका कायि पतन 
पटक पटक परामशिदािामाफि ि गराएको छ । परामशि सेवाको लागि अनजमानमा लाग्ने जनशजक्त, समय 
र आइटमको नम्सि ियार नगरेकोले खररद कायि प्रतिस्पधी एवं तमिव्ययी भएको छैन । मािहि 
तनकायको सम्पाठदि कायिको अनजगमन, मूलयाङ्कन, तनयन्रण र सहजीकरणमा प्रभावकाररिा लयाउन 
र्वभागको भतूमका हजनजपनेमा आयोजनाको अध्ययन अनजसन्धानसम्बन्धी परामशिदािा तनयजजक्तिफि  उन्मजख 
भएकोले र्वभागीय जनशजक्तको क्षमिा, दक्षिा र अपनत्व अतभबरृ्द्ध हजने गरी कायि गराउनज पदिछ ।   

23. उपभोक्ता सतमतिबाट तनमािण कायि - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ९ मा साविजतनक तनकायले 
कज नै खररद कायि गनजिपदाि सम्भव भएसम्म बोलपरको माध्यमले गनजिपने व्यवस्था छ । त्यसैगरी दफा 44 
मा तमिव्यर्यिा, गजणस्िरीयिा वा ठदगोपना अतभवरृ्द्ध हजने भएमा उपभोक्ता सतमतिबाट काम गराउने व्यवस्था 
छ। र्वभागबाट उपत्यकाका ९९ उपभोक्ता सतमतिमाफि ि मजन्दर, उद्यान, नालालगायिका तनमािण कायि 
गराई रू.२० करोड ६४ लाख ९६ हजार खर्ि गरेको छ । सघन शहरी िथा भवन तनमािण आयोजना, 
पसािले यो वषि 7 उपभोक्ता सतमतिमाफि ि तनमािण कायि काम गराई रू.२ करोड ८१ लाख र जर्िवनले 
१५ उपभोक्ता सतमति/लाभग्राही समजदायमाफि ि तनमािण कायि गराई रू.४ करोड २ लाख २२ हजार 
भ जक्तानी ठदएका छन ् । प्रतिस्पधािको माध्यमबाट गजणस्िरीय तनमािण कायि गराउने िथा उपभोक्ता 
सतमतिमाफि ि सञ्चातलि योजनाहरूको साविजतनक परीक्षण र सजनवाईको व्यवस्था अवलम्वन गरी सम्पन्न 
योजनाको सञ्चालन र ममििसमेि उपभोक्ता सतमतिले गने गरी  हस्िान्िरण हजनजपदिछ । 

24. गैरसरकारी संस्थाबाट तनमािण कायि - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९९ मा जनरे्िना 
सम्बन्धी िातलम, अतभमजखीकरण, सबलीकरण, मूल प्रवाहीकरण जस्िा कायि गैरसरकारी संस्थाबाट 
गराउन सर्कने व्यवस्था छ । गैर सरकारी संस्थाबाट काम गराउन कम्िीमा १५ ठदनको अवतध ठदई 
सूर्ना प्रकाशन गरी प्रस्िाव माग गनजिपने र सबैभन्दा कम रकम प्रस्िाव गने प्रस्िावदािासाँग सम्झौिा 
गनजिपने व्यवस्था छ । र्वभागले यो वषि ५ गैरसरकारी संस्थामाफि ि तसधै तनमािण कायि गराई रू.३ 
करोड ७४ लाख ६८ हजार, सघन शहरी िथा भवन तनमािण आयोजना, झापाले एक पाकि  तनमािण गनि 
एक प्रतिष्ठानसाँग तसधै सम्झौिा गरी रू.१८ लाख ४९ हजार, पसािले एक गैरसरकारी सतमतिमाफि ि 
रौिहटमा सडक तनमािण कायि गरी रू.१ करोड ६४ लाख ३ हजार खर्ि गरेको छ । त्यसैगरी 
काठमाडौँ उपत्यका र्वकास प्रातधकरण, जजलला आयजक्तको कायािलय, काठमाडौँबाट नाली तनमािण, सडक 
स्िरोन्नति, ररटेतनङ्ग वाल र पाकि  तनमािण जस्िा तनमािण कायि ७ गैरसरकारी संस्थासाँग तसधै सम्झौिा गरी 
रू.२ करोड ५८ लाख २० हजार भ जक्तानी गरेकोमा िी संस्थाले कर बीजकसमेि पेश गरेका छैनन ्। 
साविजतनक खररद ऐनमा गैरसरकारी संस्थाबाट तनमािण कायि गराउने व्यवस्था छैन । ऐन र्वपरीि 
गैरसरकारी संस्थाबाट साविजतनक तनमािण कायि गराउने कायिमा तनयन्रण गनजिपदिछ । 
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25. रुग्ण आयोजना - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १११ र १२८ मा तनमािण कायिमा 
र्ढलाइ गने र सम्झौिा उललङ्घन गने तनमािण व्यवसायीहरूलाई कालो सूर्ीमा राख्न,े पूवि तनधािररि क्षतिपूतिि 
लगाउने, पेस्की र कायिसम्पादन जमानि जफि गने व्यवस्था छ । र्वतभन्न जजललामा २०६१।६२ 
देजख यो वषिसम्म २ हजार ३१ स्वास््य संस्थाका भवन तनमािण गने जजम्मेवारी र्वभागलाई प्राप्त भएकोमा 
१ हजार ६८९ भवन तनमािण कायि सम्पन्न भएको उललेख छ । तनमािणाधीन ३४२ भवनमध्ये ६४ 
भवनको तनमािण कायि रुग्ण अवस्थामा रहेको छ । िी मध्ये केही उदाहरण तनम्न छन:् 

(रू.हजारमा) 
योजनाको नाम कायि प्रगति (प्रतिशि) सम्झौिा तमति सम्झौिा रकम भ जक्तानी 

र्ााँगे स्वास््य र्ौकी िाललेजजङ्ग ७५ 2071।7।25 22841 १३८९१ 
हाङपाङ्ग स्वास््य र्ौकी िाललेजजङ्ग ६८ 2071।1।25 21678 ११२५१ 
अस्पिाल भवन तनमािण रौिहट ९९ २०६2।३।3 44030 ४५३९६ 
महमदपजर स्वास््य र्ौकी, रौिहट ४१ २०67।2।5 9018 ७१५७ 
धनजषाधाम प्राथतमक स्वास््य केन्र भवन धनजषा ९१ २०६७।३।२५ ३३११४ ३०७३२ 
हररपजर प्राथतमक स्वास््य केन्र, सलािही नखजलेको २०७०।८।१७ 33041 २४६७९ 
कर्ल स्वास््य र्ौकी, पालपा  नखजलेको 2073।3।24 1५५६९ १०९३२ 
गजटज स्वास््य र्ौकी भवन तनमािण कायि, सजखेि ७० 2067।3।16 नखजलेको 12713 
तसमाराक्मा प्रसजति कक्ष तनमािण कायि, जाजरकोट २५ 2067।3।16 9338 २६३० 
जजलला कारागार कायािलय, तसन्धजपालर्ोक  ९८ २०६७। ३ ११ १३६१५ १२८७३ 

तनमािण कायि अधजरो छाडी सम्पकि र्वहीन रहेका िथा सम्झौिाबमोजजमको कायि नगने तनमािण 
व्यवसायीलाई तनयममा भएको व्यवस्थाबमोजजम सम्झौिा िोडी बााँकी काम सम्पन्न गनि लाग्ने रकम 
असजल गने वा पूवितनधािररि क्षतिपूतिि लगाइ काम सम्पन्न गने सम्बन्धमा र्वभागबाट यथासमयमा तनणिय 
हजनजपदिछ ।  

25.1 सघन शहरी िथा भवन तनमािण आयोजना, दाङ अन्िगिि २०७३।७४ का बााँकी ठेक्का ९ मध्ये स्वास््य 
िफि का ७, अन्य २, २०७४।७५ का १३ ठेक्कामध्ये स्वास््य र्ौकी भवन १, सभाहल भवन १, शहरी 
सडकिफि को सडक ठेक्काका १० र नयााँ शहरिफि को सामजदार्यक भवन १ रहेको छ । पूवी रुकज ममा 
सभाहल तनमािण कायि शजरु नै भएको छैन । संघीय आयोजना कायािन्वयन इकाई, रूपन्देहीको 
२०७४।७५ सम्मको बााँकी ठेक्का संख्या १0 रहेको छ ।  

संघीय आयोजना कायािन्वयन इकाई, धनजषाको गि र्वगि वषिबाट जजम्मेवारी सरेका ५८ 
ठेक्कामध्ये 37 बााँकी रहेको र र्ालज वषिको २७ ठेक्कामध्ये एकमार सम्पन्न भई कज ल ६३ बााँकी रहेका 
छन ्। िी कज नै पतन ठेक्का वहजवषीय स्वीकृति प्राप्त होइनन ्। यसरी र्ालज वषितभरै सम्पन्न गनजिपने गरी 
ठेक्का व्यवस्थापन भएकोमा सदै आएको र िी ठेक्काको प्रगति १६.४४ देजख ९६.९४ प्रतिशि रहेको छ । 
स्वास््य सेवा प्रदान गने स्वास््य र्ौकी भवनहरूको तनमािण कायिमा र्ढलाइ हजाँदा स्वास््य सेवा प्रवाहमा 
प्रत्यक्ष असर परेको छ ।  

25.2 संघीय आयोजना कायािन्वयन इकाई, कैलालीले २०७७ आषाढतभर २8 ठेक्का सम्पन्न गनजिपनेमा ६ 
सम्पन्न भै २२ बााँकी रहेको र २०७५।७६ सम्मका २० समेि ४२ ठेक्का आगामी वषिको लातग सारेको 
छ । िी सबै ठेक्काको लातग वहजवषीय स्वीकृति रहेको छैन । एक मर्हनामा कायि सम्पन्न गनि ठेक्का 
सम्झौिा भएको कामको लातग २ वषि अवतध थप गदािसमेि तनमािण कायि सम्पन्न भएको छैन ।  
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सम्झौिा अवतधमा काम नगने तनमािण व्यवसायीलाई साविजतनक खररद ऐन, तनयम र सम्झौिाको 
प्रावधानअनजसार पूवि तनधािररि क्षतिपूतिि असजल गने, कालो सूर्ीमा राख् ने, ठेक्का िोड्ने लगायिका कारबाही 
गरी तनमािण कायि सम्पन्न गनजिपदिछ ।  

26. भेररएसन - साविजतनक खररद तनयमावली, 2064 को तनयम ११८ मा खररद सम्झौिा गदािका बखि 
पूवािन जमान गनि नसर्कएको स्पष्ट कारण खजलाई भेररएशन आदेश जारी गनि सक्ने व्यवस्था छ । संघीय 
आयोजना कायािन्वयन इकाई, रूपन्देहीले भेररएसन आदेश जारी नगरी शजरुको पररमाणको िजलनामा 
प्रोतभजनल समबाट घटाएको रकम ढलान कायिको कंर्क्रट, फमिवकि  लगायिका आइटममा दजइदेजख र्ार 
गजणासम्म थप गरी तनमािण व्यवसायीलाई रू.७ करोड ३२ लाख १३ हजार भजक्तानी गरेको छ । यस्िै 
बााँकेले प्रोतभजनल सममा राखेका र्वद्यजि ट्रान्सफमिर, पानीका पाइप, र्फर्टङ्स िथा ढल तनमािण सम्बन्धी 
आइटमबाट 68.98 प्रतिशि घटाइ शजरु सम्झौिामा उललेख भएको रू.5 करोड 62 लाख 73 
हजारबाट रू.1 करोड 74 लाख 55 हजार कायम गरेको छ । अत्यावश्यक आइटम घटाएर भेररएसन 
गरेको उजर्ि देजखएन । 

नयााँ शहर अयोजना पााँर्थरले ४ ठेक्कामा तनमािण व्यवसायीलाई पर्हलो भेररएसनमा उललेख 
भएकोभन्दा बढी हजने गरी रू.४० लाख ६८ हजार भ जक्तानी गरेको देजखयो।उक्त रकम असजल गरी 
सजञ्चिकोष दाजखला गनजिपदिछ ।  

27. एकीकृि बस्िी र्वकास कायिक्रम - संघीय आयोजना कायािन्वयन इकाई, कैलालीले 2062 मा आएको 
बाढीबाट र्वस्िार्पि डडेलधजराको परशजराम नगरपातलकाका 35 पररवारलाई स्थानान्िरण गने स्थानमा 
पूवािधार र्वकास गनि एक तनमािण व्यवसायीसाँग २०७७।३।२५ सम्म कायि सम्पन्न गनि रू.१ करोड 
६ लाख ३८ हजारको सम्झौिा गरेकोमा २०७७ आषाढसम्म रू.८५ लाख १ हजार भ जक्तानी गरे 
िापतन कायि सम्पन्न भएको छैन । बाढी पीतडि पररवारलाई स्थानान्िरण गनि २०७४ मा जग्गा खररद 
गरेपतन पूवािधार तनमािण कायि सम्पन्न हजनसकेको देजखएन । पूवािधार तनमािणपिाि घडेरी बााँडफााँट िथा 
आवास भवन तनमािण गरी हस्िान्िरण गने कायिका लातग वषौ लाग्ने देजखएको छ । बाढीका कारण 
पीतडि भएका जनिालाई स्थानान्िरण गने कायि 16 वषिसम्म पूरा नभएकोले कायियोजना िथा बजेट 
व्यवस्था गरी एकीकृि बस्िी र्वकास कायिक्रम सम्पन्न गनजिपदिछ ।   

28. खररद सम्झौिाको अन्त्य -  सघन शहरी िथा भवन तनमािण आयोजना, डोटीले महाकाली नगरपातलका 
दार् जिलाको मजख्य बजारको नाला िथा शहरी सडक तनमािण गने कायिको लातग तनमािण व्यवसायीसाँग रू.७ 
करोड ८० लाख ५४ हजारको सम्झौिा गरेकोमा तनमािणस्थलमा जग्गा र्ववादको कारण सजर्वस्िाको 
आधारमा खररद सम्झौिा अन्त्य गरेको छ । तनमािणस्थलको व्यवस्था नगरी ठेक्का बन्दोवस्ि गरेको र 
मागमा आधाररि योजनाको छनौट गनि स्थानीयसाँग पयािप्त छलफल नगरेकोले देजखाँदा आयोजनाको समग्र 
पक्षको र्वश्लषेणबेगर खररद सम्झौिा गने कायिमा प्रर्क्रयामा सजधार हजनजपने देजखएको छ ।  

29. अस्पिाल भवन तनमािण -  संघीय आयोजना कायािन्वयन इकाई, धनजषाले बठदिवास अस्पिालमा १५ शय्याको 
भवन तनमािण गनि एक तनमािण व्यवसायीसाँग रू.५ करोड २ लाख १ हजारको सम्झौिा गरेकोमा तबल 
अफ क्वाजन्टटीमा २ िलला मार समावेश भएकोमा ३ िललाको संरर्ना तनमािण गरेकोले महातनदेशकबाट 
१४.८१ प्रतिशि थपको भेररएसन आदेश जारी गरी सम्झौिा रू.५ करोड ७६ लाख ३८ हजार कायम 
भएको र सो कायि सम्पन्न गरी रू.५ करोड ३४ लाख ५ हजार भ जक्तानी गरेको छ । भेररएसन थपको 
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स्वीकृति नहजाँदै कायि भएको उललेख गने प्रार्वतधकलाई सजग गराउने तनणिय भएकोमा सोको कायािन्वयन 
भएको छैन । भवन तनमािण कायि सम्पन्न भएको उललेख गरे िापतन िेस्रो िललाको र्फतनतसङ, फ्लोररङ, 
इलेजक्ट्रकल, स्यातनटरीलगायिको काम बााँकी रहेको छ । सम्पूणि कायि सम्पन्न हजने गरी भेररएसन जारी 
नगरेकोले पजन: ठेक्का बन्दोवस्ि गनजिपने अवस्था छ । यसबाट बढ्न जाने थप आतथिक दार्यत्वको सम्बन्धमा 
सम्बजन्धि पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाइनजपदिछ । 

30. मेनजयल नम्सि - शहरी र्वकास मन्रालयले स्वीकृि गरेको साविजतनक तनमािणसम्बन्धी नम्सिमा कंर्क्रटको 
कायि अन्िगिि पी.सी.सी. र आर.सी.सी. गने र्वतभन्न कायिमा मेनजयल नम्सिको प्रयोग गरी दर र्वश्लषेण 
गरेको छ । मातनसद्वारा ढलानको मसला बनाउने कायिमा पररवििन भै हाल कंर्क्रट तमक्र्र र ठूला 
संरर्ना तनमािण गदाि व्याजर्ङ ललान्टद्वारा कायि गने गरेको छ। गजलररया र नेपालगंज शहरमा तनतमिि 
संरर्ना सबैजसोमा कंर्क्रट तमक्र्सि कै प्रयोग गरेको स्थलगि भ्रमण र प्रयोगशाला परीक्षणबाट देजखएको 
छ ।  

सडक र्वभागले मेजशनको प्रयोग गरी ियार गरेको दर र्वश्लषेणको िजलनामा यस र्वभागले 
मेनजयल नम्सिको आधारमा दर र्वश्लषेण गदाि सरदर ४३.३५ प्रतिशि लागि बरृ्द्ध हजने जस्थति देजखएको 
छ । मेनजयल प्रकृतिबाट लागि अनजमान ियार गदाि व्ययभार बढ्ने देजखएकोले तनमािणस्थलको अवस्था 
र्वश्लषेण गरी मेजशन प्रयोग गनेगरी नम्सिमा पजनरावलोकन हजनजपदिछ ।  

31. मूलय समायोजन भार - र्वभाग मािहि तनमािण हजने कायिमा मूलय समायोजन ठदने प्रयोजनको लातग 
अपररवििनीय 15 प्रतिशि र पररवििन हजने ितमक, सामग्री र उपकरणको भार 85 प्रतिशि कायम गरी 
बोलपर आह्वान हजने गरेको छ । पररवििन हजने आइटमको भार ठदाँदा सडक र्वभाग, शहरी र्वकास 
र्वभाग, तसंर्ाइ र्वभाग, खानेपानी र्वभागलगायि तनकायमा फरकपना देजखएको छ । साविजतनक तनमािण 
कायिमा प्रयोग हजने उपकरणको भार तनमािण कायिको प्रकृतिअनजसार सामान्य फरक हजन सक्छ । 
अन्िरािर्िय असल अभ्यासमा ज्यालामा ३०, तनमािण सामग्रीमा ४० र उपकरणमा १५ प्रतिशिसम्म भार 
ठदने र कामको प्रकृतिअनजसार तनमािण व्यावसायीले पजष्ट्याईसर्हि भार पररवििन गने प्रर्लन रहेको छ । 
अन्य र्वभाग र मािहिका कायािलयले सोको अनजसरण गरेकोमा यस र्वभाग र मािहिका आयोजनाले 
ितमक ज्यालामा 13, तनमािण सामग्रीमा ६९ र उपकरणमा ३ प्रतिशि भार ठदएको छ । सडक िथा 
ठूला संरर्नाका भवन तनमािण कायिको लातग यो भारले वास्िर्वक मूलय समायोजनको लातग सूर्कको 
जर्रण गदैन । िसथि अन्य कायािलय िथा अन्िरािर्िय असल अभ्यासका आधारमा भार सीमा िोकेर 
वास्िर्वकिाको आधारमा मूलय समायोजन गने व्यवस्था तमलाउनज पदिछ । 

32. बोनस भ जक्तानी - तनमािण व्यवसायीसाँग भएको खररद सम्झौिामा सम्झौिाको शजरु अवतध अगाबै तनमािण 
कायि सम्पन्न भएमा सम्झौिा रकमको प्रतिठदन ०.०५ प्रतिठदनका दरले बढीमा १० प्रतिशि बोनस ठदन 
सर्कने व्यवस्था अनजसार संघीय आयोजना कायािन्वयन इकाई, कैलालीले ४ तनमािण व्यवसायीलाई रु 
८८ लाख ९१ हजार बोनस भ जक्तानी गरेको छ । खररद सम्झौिाअनजसार तनमािण कायि सम्पन्न भएपतछ 
टेर्कङ ओभर र कायि सम्पन्न प्रमाणपर जारी गनजिपनेमा त्यस्िो प्रमाणपर जारी नगरेको र एज र्वलट 
नक्सा पतन पेश गरेको छैन । तनमािण व्यवसायीले भ जक्तानी माग गरेको तनवेदनमा उजललजखि तमतिलाई 
मार आधार तलई बोनस भ जक्तानी गरेको छ ।  
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िोर्कएको समयभन्दा अगातड कायि सम्पन्न भएको उललेख गरी टीकापजर बसपाकि  तनमािणको 
तनमािण व्यवसायीलाई बोनस रु ३१ लाख ८९ हजार उपलब्ध गराएकोमा २०७७।१२।१४ मा 
स्थलगि तनरीक्षण गदाि कंर्क्रटको गजणस्िर र तमजक्सङ कमजोर भएकोले मजख्य टतमिनलको वाल र्केको, 
माविलको लेइङ ललेसमेण्ट नतमलदा फज टेकोलगायिका कमजोरी देजखएको छ । कामको गजणस्िर 
सम्बन्धमा नापजााँर् गने एवं प्रमाजणि गने प्रार्वतधक र तनमािण व्यवसायीलाई जजम्मेवार बनाइनजपदिछ । 

33. गजणस्िर र ममिि सम्भार - सघन शहरी िथा भवन तनमािण आयोजना, दाङले तनमािण सम्पन्न गरी 
सम्बजन्धि स्थानीय िहलाई हस्िान्िरण गरेका २ स्वास््य र्ौकीमा याकंी िथा पाइपको ज्वाइन्टबाट 
पानी तलक भएको, भवनको छि फज टेको, कोठाका फलस र पतनङ नभएको, तससा फज टेको, पंखा नर्लेको 
जस्िा समस्या रहेकोले ममिि सम्भार गररठदन सम्बजन्धि स्वास््य संस्थाबाट लेखी आएकोमा ममिि 
सम्भार गरेको देजखएन । गजणस्िरयजक्त तनमािण कायि नगने व्यवसायीको धरौटी रोक्का राखी सजपरतभजनमा 
संलग्न सम्बजन्धि पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाइ रू.२१ लाख २६ हजारको कायि गराउनजपदिछ ।  

34. तबटजतमन खपि - र्वभाग र मािहि कायािलयले सडक कालोपरे गने कामको लातग भएको खररद 
सम्झौिाको स्पेतसर्फकेसनमा सडक र्वभागद्धारा जारी सडक स्टाण्डडि लागू गररने उललेख छ । संघीय 
आयोजना कायािन्वयन इकाई, कैलालीले प्राइम र याककोट गदाि खपि तबटजतमन पररमाण तनकालन कज नै 
र्वतध प्रयोग नगरी प्रति वगितमटर १ तलटरका दरले भ जक्तानी गरेको छ । सोही जजललामा सडक 
र्वभागअन्िगििको मोहनापजल अत्तररया सडक योजनाले ६ लेनको हाईवे तनमािण गदाि प्राइम कोटको 
िजलनामा याककोट 80 प्रतिशि तबटजतमन खपि देखाएको छ । यो कायािलयले १ तलटर नै खपि 
देखाएकोले बढी खपि देखाएको याककोट भ जक्तानीको २० प्रतिशिले हजने रकममा छजट ३५.१ प्रतिशि 
घटाई बााँकी रू.34 लाख 99 हजार र  धनजषाले तनमािण कायिको लागि अनजमान ियार गदािको 
स्पेतसर्फकेसन एवं दर र्वश्लषेणमा प्राइम कोट र याककोटको स्प्र ेदर 0.7 र 0.8 तलटर रहेको र 
सोहीअनजसार लागि अनजमान ियार भएकोमा प्रति वगितमटर १ तलटरका दरले गणना गदाि बढी भ जक्तानी 
भएको रू.८ लाख ७९ हजारसर्हि रू.४३ लाख ७८ हजार असजल गनजिपदिछ । 

35. आयोजना सञ्चालन - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, 2064 को तनयम 24 मा स्वीकृि कायिक्रम 
कायािन्वयन गनि सक्ने अवस्था नभएमा कारण खोली कायिक्रम संशोधन गने व्यवस्था छ । संघीय 
आयोजना कायािन्वयन इकाई, सजखेिले भेररगंगा बसपाकि  तनमािणको खररद सम्झौिा गरेपतछ ठेक्का रद्द 
गरेको, तछन्र् ज बसपाकि , नगरपातलका भवन, सभाहल, रंगशाला, ररङरोड, हररि पाकि  िथा भ्यूटावर तनमािण 
लगायिमा रू.54 करोडको बजेट िथा कायिक्रम स्वीकृि गरे पतन िी कायिक्रम सञ्चालन गनि नसकी 
रू.40 लाख ९९ हजारमार खर्ि गरेको छ ।नयााँ शहर तनमािण गने स्वीकृि कायिक्रम सञ्चालन गनि 
नसकेको पजष्ट्याइ र कायिक्रम संशोधन गरेको देजखएन । नयााँ शहरको गजरुयोजनाअनजसार कायि सम्पादन 
गनजिपदिछ ।   

36. साझेदार - साविजतनक तनकायबाट तनमािण हजने संरर्नामा स्वदेशी र र्वदेशी तनमािण व्यवसायीको 
साझेदारीमा संयजक्त उपक्रम दिाि गरी बोलपरमा सहभातगिा जनाउने गरेको छ । ठूला भवन िथा 
संरर्ना तनमािण गदाि स्वदेशी तनमािण व्यवसायीसाँग भएको कायि अनजभव¸ आतथिक कारोबार¸ र उपलब्ध 
उपकरण िथा योग्यिा पजर् याउन र्वदेशी साझेदार व्यवसायीसाँग संयजक्त उपक्रम दिाि गरेर बोलपरमा सहभातगिा 
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गरेपतन छनौट भई कायि सम्पादन गदाि र्वदेशी साझेदारको सहभातगिा नदेजखएको अवस्था छ । यस 
सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्नअनजसार छन:् 

36.1 सघन शहरी िथा भवन तनमािण आयोजना, झापाले दमकमा तनमािण गरेको १८ िलाको भ्यूटावरका लातग 
एक तनमािण व्यवसायीसाँग रू.1 अबि ५६ करोड १४ लाखको सम्झौिा गरी यो वषिसम्म रू.३9 करोड 
86 लाख 51 हजार भ जक्तानी गरेको छ । संयजक्त उपक्रम रहेको स्वातमत्वमध्ये र्वदेशी व्यवसायीको 
20 र नेपाली व्यवसायीको ८० प्रतिशि रहेको छ । तनमािण कायिमा र्वदेशी तनमािण व्यवसायीको 
संलग्निा नदेजखएको, तनमािण कायिमा प्रयोग गने उपकरण र जनशजक्त स्थानीय तनमािण व्यवसायी नै 
पररर्ालन गने प्रस्िाव पेश गरेको अवस्थामा वैदेजशक मजरा भ जक्तानी गने गरी भएको सम्झौिा औजर्त्यपूणि 
देजखएन ।  

36.2 र्वशेष भवन तनमािण आयोजनाले संघीय संसद भवन तनमािण गनि रू.5 अबि 67 करोड 27 लाखको 
कायिमा संयजक्त उपक्रममा रहेका 40 प्रतिशि स्वातमत्व भएका र्वदेशी व्यवसायी तनमािणस्थलमा पररर्ालन 
भएको पाइएन । यस्िो अवस्थामा तनमािण व्यवसायीले भन्सार सजर्वधामा आयाि गने सामानको र्ववरण, 
मास्टर तलस्टमा उललेख हजने सामान आयाि गने र र्वदेशी मजरा भ जक्तानी गने व्यवस्थामा छानर्वन गरी 
यो कायि बन्द गरेर िोि र साधनको अतधकिम उपयोग गरी तमिव्ययी प्रकारले तनमािण कायि अजघ 
बढाउने व्यवस्था गनजिपदिछ । 

37. सजर्वधासम्बन्धी मापदण्ड - र्वजशष्ट व्यजक्तहरूको लातग सेवा सजर्वधासम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृि गरी सोही 
अनजरूप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गनजिपदिछ । संघीय सजर्वालय तनमािण िथा व्यवस्थापन कायािलयबाट 
र्वजशष्ट व्यजक्तहरूका लातग मागअनजसार फतनिर्र, भान्साका अन्य सामान, तबजजलीका सामान कापेट, पदाि 
आठद उपलब्ध गराइ भौतिक सजर्वधाका सामान र र्ालज प्रकृतिका सामान खररद गरी गि वषि रू.५ 
करोड ८७ लाख खर्ि गरेकोमा यो वषि रू.१४ करोड १७ लाख १७ हजार खर्ि गरेको छ । र्वजशष्ट 
व्यजक्तलाई उपलब्ध गराउने सेवा सजर्वधाको मापदण्ड ियार गनजिपने व्यहोरा गि र्वगि वषिका प्रतिवेदनमा 
समेि औलँयाइए िापतन त्यस्िो मापदण्ड िजजिमा गरेको छैन । र्वजशष्ट व्यजक्तले प्रयोग गरेका तनवासमा 
र्वगिदेजखका सामानको बारेमा केही उललेख नगरी प्रत्येक वषि एकै प्रकृतिका सामान खररद गरी उपलब्ध 
गराउदै आएको छ । मापदण्ड स्वीकृि नगरेका कारण सामानको गजणस्िर, पररमाण िथा खर्िमा 
एकरूपिा हजन सकेको छैन । र्वजशष्ट व्यजक्तहरूको लातग आवश्यक पने बजेट सम्बजन्धि तनकायमा नै 
र्वतनयोजन गने र सेवा सजर्वधासम्बन्धी मापदण्ड बनाइ खर्ि गनजिपदिछ । 

38. बढी भ जक्तानी - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, 2064 को तनयम 36(8) मा कज नै रकमको भ जक्तानी 
ठदाँदा रीि पजगे वा नपजगेको जााँर् गनजिपने व्यवस्था छ । सघन शहरी िथा भवन तनमािण आयोजना, पसािले 
एक तनमािण व्यवसायीलाई रामपजवाि स्वास््य र्ौकी भवन तनमािणको छैठौ रतनङ्ग तबलसम्म रू.94 लाख 
96 हजारको काम भएकोमा अजघललो तबलसम्म भ जक्तानी भएको रू.78 लाख ६५ हजार घटाउनज पनेमा 
रू.६८ लाख ७७ हजार मार घटाएकोले रू.९ लाख ८८ हजार बढी भ जक्तानी गरेको छ । त्यसैगरी 
रामेछापले सम्झौिामा 22 प्रतिशि छजट ठदन ेउललेख भएकोमा तनमािण व्यवसायीलाई र्ौथो र पााँर्ौ रतनङ्ग 
तबलको रू.१ करोड ५७ लाख ६२ हजार भ जक्तानी गदाि छजट कट्टी नगरेकोले रू.३४ लाख ६८ हजार बढी 
भ जक्तानी भएको छ । बढी भ जक्तानी भएको रकम असजल गनजिपदिछ ।  
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39. पूवि तनधािररि क्षतिपूतिि - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२१ मा तनमािण व्यवसायीको 
र्ढलाइको कारणले सम्झौिाबमोजजमको कायि िोर्कएको समयतभर सम्पन्न हजन नसकेमा १० प्रतिशिमा 
नबढ्ने गरी पूवितनधािररि क्षतिपूतिि तलनजपने व्यवस्था छ ।सघन शहरी िथा भवन तनमािण आयोजना, 
झापाले एक तनमािण व्यवसायीसाँग 2070।7।29 मा सम्पन्न गनि रू.३ करोड १३ लाख २४ हजारको 
सम्झौिा गरी र्वगि वषिमा रू.२ करोड ५६ लाख ३७ हजार भ जक्तानी भएको छ । खररद सम्झौिाको 
म्याद 2072।5।9 सम्म थप गदाि ७ मर्हनाको पूवितनधािररि क्षतिपूतिि कट्टा गने तनणिय भएकोमा 
त्यसपतछ म्याद थप भएको छैन ।तनमािण व्यवसायीको कारण काममा र्ढलाइ भएको देजखएकोले 
सम्झौिाको १० प्रतिशिले हजने रू.३१ लाख ३२ हजार पूवि तनधािररि क्षतिपूतिि असजल गनजिपदिछ । 

संघीय आयोजना कायािन्वयन इकाई, सजखेिले 3 स्वास््य र्ौकी भवनको म्याद थप भएको 
तनणियमा सम्झौिा रकमको अतधकिम 10 प्रतिशि पूवितनधािररि क्षतिपूतिि तलनेगरी म्याद थप गरेकोमा 
रू.58 लाख पूवि तनधािररि क्षतिपूतिि कट्टी गरी धरौटी खािामा राखेको छ । उक्त रकम राजश्व दाजखला 
गनजिपदिछ । 

40. बैङ्क कतमसन - साविजतनक खररद तनयमावली, 2064 को तनयम 9(2) मा लागि अनजमान ियार गदाि 
कायिसम्पादन जमानिको कतमसन खर्ि लगायिको छज टै्ट आइटम बनाई लागि अनजमानमा समावेश गनजिपने 
उललेख छ । र्वशेष भवन तनमािण आयोजनाले संघीय ससद भवन तनमािणको लागि अनजमान ियार गदाि 
कायि सम्पादन जमानिको बैङ्क कतमसनबापिको रकम प्रोतभजनल सममा राखी तबलबमोजजम वास्िर्वक 
रकम भ जक्तानी गनजिपनेमा प्रतिस्पधाियोग्य आइटममा राखेको छ । उक्त बैङ्क कतमसनको लागि अनजमान 
रू.१ करोड १० लाख २५ हजार रहेकोमा तनमािण व्यवसायीले रू.३१ करोड ३५ लाख ३५ हजार 
(लागि अनजमानभन्दा २७.४४ गजणा बढी) कबोल गरेअनजसार पर्हलो रतनङ तबलबाट रू.६ करोड ८८ 
लाख ९१ हजार भ जक्तानी भएको छ । उक्त ठेक्काको लातग रू.७३ करोड ४७ लाख २३ हजारको 
कायि सम्पादन जमानि पेश गरेकोमा बैङ्क कतमसन मार रू.३१ करोड ३५ लाख ३५ हजार भ जक्तानी 
गनेगरी सम्झौिा भएको देजखएको छ । वास्िर्वक बैङ्क कतमसनमार भ जक्तानी हजने व्यवस्था 
तमलाउनजपदिछ ।  

41. शहरी शासकीय पूवािधार - शहरी शासकीय िथा पूवािधार आयोजनाले २१ नगरपातलकामा समावेशी िथा 
सहभातगिामूलक शहरी शासकीय संरर्ना सञ्चालन गनि कायिक्रमअनजसार हाल १७ नगरपातलकामा पूवािधार 
योजना कायािन्वयन गने, १२ नगरपातलकालाई कोतभडपतछको प्रतिकायि र प्रतिस्थापनको लातग िममूलक 
साविजतनक तनमािण कायिको लातग सहयोग गने आयोजनाको कायिक्षरे रहेको छ । 

आयोजना पूवि ियारीको क्रममा नगरपातलकाहरूको पूवािधारको सम्भाव्यिा अध्ययन गरी 
प्राथतमकिामा परेका नगरपातलकाहरूको प्रमजख िीनवटा पूवािधारहरूको र्वस्ििृ आयोजना प्रतिवेदन, 
सवेक्षण, इजन्जतनररङ तडजाइन िथा बोलपर कागजाि ियार गनेलगायि कायिमा ४ परामशिदािासाँग 
रू.21 करोड 20 लाख 54 हजारको सम्झौिा गरेकोमा म्यादतभर कायि सम्पन्न भएको देजखएन । 
सो कायिको लातग यो वषि रू.११ करोड २८ लाख बजेट व्यवस्था भएकोमा रू.५९ लाख (५.२३ 
प्रतिशि) मार खर्ि भएको छ । सम्झौिाअनजसार भ जक्तानी गनि बााँकी रु १५ करोड ९० लाख ७४ 
हजार आगामी वषिको लातग दार्यत्व तसजिना हजने भएकोले यस्िो परामशि सेवाको भतूमका प्रभावकारी हजने 
देजखएन । स्वीकृि कायिक्रमअनजसार कायियोजना बनाई कायि सम्पन्न गनजिपदिछ ।  
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42. तनतमिि संरर्नाको क्षति - साविजतनक लेखा सतमतिले सडक, खानेपानी, तसंर्ाइ, र्वद्यजि, सञ्चारलगायिका 
पूवािधार र्वकास गदाि अन्िरतनकाय समन्यव र क्षति नहजने गरी कायि गराउन तनदेशन ठदएको छ । काभ्र े
उपत्यका एकीकृि खानेपानी आयोजनाले तनमािण गरेको रू.१ करोड ३९ लाख ७४ हजार मूलयको 9 
हजार 195 तमटर पाइप ५ अन्य तनकायले सडक र्वस्िार गने क्रममा क्षति भएको छ । अन्िरतनकाय 
समन्वय गरी तनमािण कायि गनि र क्षति भएको रकम सम्बजन्धि तनकायबाट भराउने व्यवस्था हजनजपदिछ ।  

43. कोतभड-१९ खर्ि - तमर राि र्ीनको वजहान शहरबाट आएका र्वद्याथी र नेपाल वायज सेवा तनगमका 
उडान कमिर्ारीलगायिलाई राख्न भक्तपजरको खररपाटी र नगरकोटमा ियार गरेको क्वारेजन्टन एवं 
इरं्गजनारायणमा ियार गरेको क्वारेजन्टनको लातग आवश्यक मालसामान र औषतध िथा टजथपेष्ट, ब्रस, 

र्हटर, डायरीलगायि व्यजक्तगि प्रयोगका सामग्री खररद गरेको रू.५४ लाख ६८ हजारसमेि रू.७ करोड 
५७ लाख संघीय सजर्वालय तनमािण िथा व्यवस्थापन कायािलयले खर्ि गरेको छ ।  

ित्काल आवश्यक परेको भतन खररद भएकामध्ये रू.३ करोड ७३ लाख मूलयका हजस्पटल 
बेड, म्याटे्रस, ब्लाङकेट, कम्लयजटरलगायिका मालसामान प्रयोगमा रहेका सम्बजन्धि स्थानमा नै रहेको छ । 
िी सामानको संरक्षण गरी आवश्यक पने संस्थाहरूमा हस्िान्िरण गरी सदजपयोग गनजिपने र अत्यावश्यक 
सामग्री मार खररद गरी खर्ि गनजिपदिछ ।  

कायिमूलक लेखापरीक्षण 

सजरजक्षि नागररक आवास कायिक्रम 
पन्रौँ आवतधक योजनाले सजरजक्षि नागररक आवास कायिक्रम सञ्चालन गनि संघ, प्रदेश र स्थानीय िहको 

क्षेरगि भतूमका स्पष्ट पादै संस्थागि क्षमिा अतभवरृ्द्ध गने, कमजोर आतथिक अवस्थामा रहेका दतलि, मजजस्लम, 
लोपोन्मजख र सीमान्िकृि जािजाति िथा समजदाय एवं र्वपद्को उच्र् जोजखमबाट जोगाउन सजरजक्षि, र्कफायिी र 
वािावरणमैरी आवासको  व्यवस्था गने रणनीति अगातड सारेको छ । नेपाल सरकारले २०७५।७६ देजख खर 
वा फज सको छानोलाई र्वस्थार्पि गरी सजरजक्षि नागररक आवास कायिक्रम लागू गरेको छ । आवास कायिक्रम 
प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भए नभएको मूलयाङ्कन गरी सजझाउ ठदने उदे्दश्यले गरीएको कायिमूलक लेखापरीक्षणबाट 
देजखएका व्यहोरा देहायअनजसार छन:् 

44. लजक्षि वगि पर्हर्ान - सजरजक्षि नागररक आवास कायािन्वयन कायिर्वतध,२०७५ को दफा १४ मा केन्रीय 
सजरजक्षि नागररक आवास समन्वय सतमतिले कायिक्रम कायािन्वयन गनि जजललाको स्थानीय िह र लाभग्राही 
संख्या तनधािरण गने उललेख छ । नेपालको २०६८ को जनगणनाअनजसार कज ल ५४ लाख २३ हजार 
२९३ घरधजरीमध्ये १९.०३ प्रतिशि घरधजरी खर, घााँस वा परालले छाएको उललेख भएको आधारमा 
१० लाख ३२ हजार घरधजरीमा स्थायी प्रकारको छाना नरहेको अवस्था छ । जनगणना भएको १० 
वषि व्यिीि भएकोले यस्िा घरधजरीको हालको अतभलेख अद्यावतधक नगरी प्रति पररवार 26 गेजको 
जस्िापािा ३० वगि तमटरका दरले खररद गनि लाभग्राहीको नाउाँमा २ र्कस्िामा रू.५० हजार अनजदान 
उपलब्ध गराउने गरी कायिक्रमको शजरुवाि गरेको छ । लजक्षि वगि पर्हर्ान गरी लगि अद्यावतधक 
गरेको छैन । मागमा आधाररिभन्दा केन्रबाट लाभग्राहीको संख्या प्रस्िाव गरी कायिक्रम शजरु गरेको 
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छ । कायिक्रम सञ्चालन गनि लाभग्राहीको वास्िर्वक अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदनमा जजलला र स्थानीय 
िहबाट प्राप्त गनजि पदिछ ।    

45. बजेट प्रक्षपेण - शहरी र्वकास िथा भवन तनमािण र्वभागबाट प्राप्त ि्याङ्कको आधारमा यस कायिक्रमको 
प्रक्षेर्पि बजेट र संघीय सरकारले र्वतनयोजन गरेको बजेट र खर्िको अवस्था तनम्नानजसार रहेको छ :  

आतथिक वषि 
स्थनीय िह 

संख्या 
क्रमागि आवास 

संरर्ना 
नयााँ आवास 
संरर्ना 

जम्मा 
बजेट 

(रू. हजारमा) 
खर्ि 

(रू. हजारमा) 
२०७५।७६ २२२ - १९२३० १९२३० १२३४३२ ९७७०३ 
२०७६।७७ २५६ १९२३० - १९२३० ४९०००० ४२२१९० 
२०७७।७८ ७३२ १५९६१ १५0000 १६५९६१ २२२६४०८ - 

45.1 र्वभागले २०७७।७८ को लातग स्वीकृि गरेको बजेटको आधारमा लाभग्राही संख्या १ लाख ६५ 
हजार ९६१ रहेको देजखन्छ ।२०६८ को  जनगणनाका आधार तलई १५ प्रतिशिलाई मार समेटेर 
लागि अनजमान ियार गरेको जस्थति छ । अनजमान गरेको लाभग्राहीमध्येबाट पतन ४४ हजार ५२८ 
(४.२६ प्रतिशि) लाभग्राही समेर्टने गरी बजेट र्वतनयोजन भएको छ । र्वतनयोजजि बजेटमध्ये रू.१ 
अबि २९ करोड २३ लाख ९७ हजार (५८.०४ प्रतिशि) अबण्डा राखेको छ । लाभग्राही समेर्टने 
गरी बजेटको बााँडफााँट हजनजपदिछ ।  

45.2 कायिक्रमको लातग प्रक्षरे्पि बजेट रू.७ अबि ८१ करोड ३० लाखमध्ये २०७७ आषाढसम्म रू.५१ 
करोड ९८ लाख (६.६५ प्रतिशि) मार खर्ि भएको छ । उक्त खर्िमध्ये रू.३४ करोड ६८ लाखको 
कायिक्रमको कायि सम्पन्न भएको आधारमा ४.४४ प्रतिशि लाभग्राही मार यो कायिक्रमबाट लाभाजन्वि 
भएको अवस्था छ । बााँकी आवास तनमािण सम्पन्न गने गरी कायिक्रम कायािन्वयन हजनजपदिछ। 

46. कायिक्रमको प्राथतमकीकरण - सजरजक्षि नागररक आवास कायिक्रम कायािन्वयन कायिर्वतध, २०७५ को 
दफा ११(२) को व्यवस्थाअनजसार तनवेदन संकलनको सूर्ना, घरधजरी सवेक्षण, लाभग्राही छनौट, सम्झौिा  
र कायि प्रगतिको आधारमा भ जक्तानी गने जजम्मेवारी स्थानीय िहलाई ठदएकोमा शहरी र्वकास मन्रालय 
अन्िगििको संघीय आयोजना कायिन्वयन इकाई र स्थानीय िहबीर् समन्वय गरी समयमा नै सूर्ना प्राप्त 
नभएको, लाभग्राही छनौट गने माग संकलन गरे िापतन कोटा प्रणाली अनजसार समेि लाभग्राही छनौट 
भएकोले वास्िर्वक लाभग्राही छनौटको दायरामा नपरेको जस्थति छ । कोटा प्रणाली अन्िगिि लाभग्राहीको 
अवस्था र्वश्लषेण नगरी पटके रूपमा कोटा व्यवस्थापन गदाि भौगोतलक, क्षरेगि िथा लाभग्राहीको 
पर्हर्ानबेगर नै कोटा र्विरणको तनणिय भएको छ । अकोिफि  कायिक्रम सञ्चालन गदाि लजक्षि वगिको 
माग र स्थानीय आवश्यकिालाई मध्यनजर गरी प्राथतमकिाको आधारमा सञ्चालन गनजिपनेमा दजगिम 
र्हमाली जजललामा माटो वा अन्य स्थानीय सामग्रीको प्रयोग गरी छाना छाउने िथा गररबीको रेखामजतन 
रहेका नागररकहरु कायिक्रममा सहभागी हजने अवसरबाट वज र्ि रहेको अवस्था छ । लजक्षि वगिको 
माग र आवश्यकिा संबोधन हजने गरी कायिक्रम सञ्चालन गने व्यवस्था तमलाउनज पदिछ ।  

47. कायिक्रम सञ्चालनको मापदण्ड - सजरजक्षि नागररक आवास कायिर्वतधले फज स वा परालको छानालाई 
जस्िापािाले र्वस्थापन गरी गररबीको रेखामजतन रहेका र्वपन्न नागररकको लातग सजरजक्षि नागररक आवास 
तनमािण गने उदे्दश्य राखेको छ । यस्िो आवास तनमािण गदाि भौगोतलक अवस्था, तनमािण सामग्रीको 
उपलब्धिा र खररद प्रर्क्रयाको र्वश्लषेण नगरी कायिक्रम शजरु गरेको छ । र्वपन्न नागररकले प्रथम 
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र्कस्िाको रकमबाट जस्िापािा खररद गनि अपजग हजने िथा सो को वैकजलपक व्यवस्था उललेख छैन । 
भवनको आकार र क्षेरफल समान नभएको अवस्थामा उपलब्ध अनजदानले सबै लाभग्राहीलाई सामग्री 
खररदको लातग स्रोि पजग्ने अवस्था पतन छैन । 

कायिक्रमले छानाको वैकजलपक व्यवस्था गरेपतन सोलाई अड्याउने, सजरजक्षि बनाउने, गाह्रो, 
खम्बा र शेसमेन्टलगायिको तनमािण सामग्रीको व्यवस्थापनका लातग अन्य व्यवस्था गरेको छैन । 
स्थानीय िहले समेि साझेदारी नगरेकोले कायिक्रमको नतिजा प्रभावकारी देजखएको छैन । वािावरणीय 
पक्षको र्वश्लषे्ट्ण गदाि गमीयाममा िराई क्षेरको िापक्रम ४० तडग्रीमातथ हजाँदा जस्िापािा िात् ने हजाँदा घर 
तभर बस्न नसर्कने र जर्सोयाममा जस्िापािाबाट आउने तसि िथा ठन्डीले असर गने देजखएकोले 
जस्िापािाको छाना प्रभावकारी देजखएको छैन । लजक्षि लाभग्राहीमैरी भवन र वािावरणीय पक्षलाई 
समेि ध्यान पजर् याई कायिक्रममा प्रभावकाररिा लयाउनजपदिछ ।    

48. र्विरणको मापदण्ड - सजरजक्षि नागररक आवास कायािन्वयन कायिर्वतध, २०७५ अनजसार सजरजक्षि नागररक 
आवासअन्िगिि आगलागी िथा हावा, पानी थेग्न सक्ने गरी तनमािण गररएका काठ, इटा, ढजङ्गा वा ब्लक 
आठदको गारो भएको पराल, खरबाहेकका छानायजक्त भवनलाई सजरजक्षि आवास भनी पररभार्षि गरेको 
छ। कायिक्रम कायािन्वयन गदाि पजराना, र् जर्हने जस्िापािाले छाएको छाना र्वस्थार्पि गनि, प्रकोपमा 
परेकोलाई जस्िापािा/काठ र्कला मार ठदएर पयािप्त नहजने अवस्था छ । साथै घरजग्गा नभएका 
लाभग्राहीलाई कायिक्रमले सम्बोधन गनि सकेको छैन । 

कायिक्रम देशभरर लागू भएकोले र्हमाली जजललामा माटो/काठको छाना र  िराईमा खपडाका छाना 
भएका र्वपन्नलाई समेि समेट्न नसकेको अवस्था छ । िसथि सबै र्वपन्न र सीमान्िकृि नागररकको 
पर्हर्ान गरी र्विरणको मापदण्ड बनाउनजपदिछ । 

49. कायािन्वयन अवस्था - मजन्रपररषद्ले पराल िथा खरका छाना भएका गररबीका रेखामजतनका लाभग्राहीलाई 
अनजदान ठदने र उक्त कायिक्रम संघीय सरकारबाट नै सञ्चालन गने गरी २०७५ मा सजरजक्षि नागररक 
आवास कायिक्रम कायिर्वतध स्वीकृि गरेकोमा २०७७ मा संघीय सरकारको समन्वयमा स्थानीय िहमाफि ि 
यो कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वतधमा संशोधन भएको छ । आतथिक वषि २०७५।७६ मा १९ हजार 
२३० लाभग्राही छनौट भएकोमा ३ हजार २६९ ले मार तनमािण कायि सम्पन्न गरेको र २०७६।७७ 
मा थप लाभग्राही छनौट नगरी गि वषि छनौट भएका १३ हजार ८३२ लाई प्रथम र्कस्िा उपलब्ध 
गराएकोमा ३ हजार ६६७ ले मार कायि सम्पन्न गरेको प्रतिवेदन पेश भएको छ । कायिक्रम घोषणा 
भएको ३ वषि व्यिीि भइसक्दा पराल िथा फज सको छाना भएकोमध्ये ०.६७ प्रतिशि लाभग्राहीले मार 
यो कायिक्रमबाट प्रतिफल प्राप्त गरेका छन ्।    

प्रदेशगि रूपमा प्रदेश नं २ मा ४ हजार ७९४ लाभग्राहीले पर्हलो र्कस्िा तलए पतन दोस्रो 
र्कस्िा कसैले नतलएको र कणािली प्रदेशका १ हजार १३७ लाभग्राहीसाँग सम्झौिा भई ९३७ ले प्रथम 
र्कस्िा तलए पतन तनमािण सम्पन्न गरी दोिो र्कस्िा तलएका छैनन ्। भौगोतलक रुपमा उच्र् जोजखममा 
रहेका नागररक समक्ष यो कायिक्रम पूणि प्रभावकारी नभएको अवस्था छ । तनमािण सम्पन्न गने 
लाभग्राहीको हकमा सरकारले २६ गेजको ३५ वगि तमटरका दरले जस्िापािा खररदको लातग अनजदान 
ठदएको,  छाना छाउनका लातग काठ, इाँटा ढजङ्गालगायिका अन्य तनमािण सामग्रीको व्यवस्थापन गने 
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र्वषय नसमेर्टएको, जोजखममा परेका र्वपन्न िथा गररबीको रेखामजतनका नागररकले अतिररक्त रकम जगेनाि 
गनि नसक्ने हजाँदा न्यूनिम तनमािण कायि पूरा हजनेगरी कायिक्रममा पजनरावलोकन हजनजपने देजखएको छ ।  

50. कायि समन्वय - यो कायिक्रम कायािन्वयनको लातग केन्रीय सजरजक्षि नागररक आवास समन्वय सतमति, शहरी 
र्वकास िथा भवन तनमािण र्वभाग (आवास व्यवस्थापन समन्वय एकाई), संघीय आयोजना कायािन्वयन 
इकाई/सघन शहरी िथा भवन तनमािण आयोजनाको भएपतन सञ्चालन गने जजम्मेवारी स्थानीय िहको हो 
।लाभग्राही छनौट र कायिक्रम सञ्चालनमा स्थानीय िहको सहभागीिाले वास्िर्वक लाभग्राहीको पर्हर्ान भई 
समयमा छनौट एवं सजरजक्षि नागररक आवास तनमािणमा सघाउ पजग्दछ । हाल भएको व्यवस्थाअनजसार 
लाभग्राही छनौटलगायिका समन्वयकारी भतूमका सघन शहरी िथा भवन तनमािण आयोजना र संघीय आयोजना 
कायािन्वयन इकाईले गने र कायािन्वयन गने जजम्मेवारी सम्बजन्धि स्थानीय िहलाई ठदइएको छ । लजक्षि 
वगि पर्हर्ानको लातग सवेक्षण, सूर्ना प्रकाशन गरी छनौट र कायािन्वयन गने कायि फरक फरक तनकायबाट 
सम्पादन हजाँदा लजक्षि वगिको सहभातगिाको स्िर आठदले सबैलाई समेट्न सकेको छैन । िसथि लाभग्राहीको 
पर्हर्ान, सवेक्षण, तनवेदन दिाि गरी प्राथतमकिाको आधारमा लजक्षि वगिको मापन गरी कायिक्रम सञ्चालन 
गने जजम्मेवारी एउटै तनकायलाई ठदई कायि सम्पादनमा प्रभावकाररिा लयाउनज पदिछ।  

संगठठि संस्था, अन्य संस्था र सतमति 

काठमाडौँ उपत्यका र्वकास प्रातधकरण 

काठमाडौँ उपत्यकामा नगरहरूको पजनः तनमािण, र्वस्िार र र्वकासका साथै योजनाबद्ध रूपमा भौतिक 
र्वकास गरी जनसाधारणलाई आवश्यक सेवा र सजर्वधा पजर् याउन काठमाडौँ उपत्यका र्वकास प्रातधकरण ऐन, 
२०४५ अनजसार यस प्रातधकरणको स्थापना भएको छ । 

51. ऋण लगानी कोष - प्रातधकरण ऐन, २०४५ को दफा १२ अनजसार प्रातधकरणले ४ प्रतिशि ब्याजदरमा 
र्वतभन्न जग्गा र्वकास योजना सञ्चालन गनि रू.९९ करोड र जडीबजटी उत्पादन िथा प्रशोधन केन्रको 
जग्गा खररद गनि रू.६० करोड ३ लाख नेपाल सरकारसाँग ऋण तलएको छ । दजवै ऋणको अवतध 
समाप्त भइसके िापतन 2076।77 सम्मको ब्याज रू.29 करोड 22 लाख र र्कस्िासमेि नेपाल 
सरकारलाई र्फिाि गरेको देजखएन । सम्झौिानजसार ऋणको र्कस्िा र ब्याज र्फिाि गनजिपदिछ । 

52. सााँवा ब्याज असजली - प्रातधकरण ऐन, २०४५ को दफा (१२) मा  प्रातधकरणले नेपाल सरकारको पूवि 
स्वीकृति तलई प्रातधकरणले नेपाल सरकारबाट ऋण तलने, अनजदान प्राप्त गने वा अन्य कज नै र्कतसमबाट 
आतथिक स्रोि जजटाउन सक्ने व्यवस्था छ । र्वतभन्न तमतिमा तलएको ऋणबाट रू.८६ करोड ६५ लाख 
र मूल कोषबाट रू.५ करोड ९८ लाख ५३ हजारसमेि रु ९२ करोड ६३ लाख ५३ हजार लगानी 
गरेको देजखन्छ । उक्त लगानीबाट 2077 असारसम्म प्राप्त हजनजपने ब्याज रू.२९ करोड १ लाख र 
सााँवा रू.९२ करोड ६३ लाख ५४ हजार उठ्न बााँकी रहेको छ । प्रातधकरणले आयोजनामा गरेको 
लगानी असजल गरी प्राप्त रकममध्ये ब्याज असजल देखाई बााँकी रकम सााँवा असजलीमा देखाउनज पनेमा सो 
अनजसार नगरी ब्याज बााँकी राखी सााँवा असजल भएको देखाएको छ । िोर्कएको समयमा सााँवा र ब्याज 
असजल गनजिपदिछ ।  
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53. कायिक्षरे बार्हर लगानी - प्रातधकरणले काठमाडौँ उपत्यकातभर मार जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन 
गनि ऋण प्रदान गनजिपनेमा गि र्वगिमा भरिपजर र लहान नगर र्वकास सतमतिलाई ऋण प्रदान गरेको 
देजखयो । प्रातधकरणले ियार पारेको ऋण लगानी िथा असजलीसम्बन्धी र्ववरणमा २०७७ आषाढसम्म 
िी नगर र्वकास सतमतिबाट क्रमशः रू.१ करोड ६२ लाख १२ हजार र रू.१ करोड १८ लाख ८१ 
हजार सााँवा ब्याज प्राप्त हजन बााँकी देजखएको छ । बााँकी रकमको सााँवा र ब्याज र्हसाब गरी असजल 
गनजिपदिछ ।  

54. वार्षिक कायिक्रम - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम २०(१) मा लागि अनजमान ियार 
गने िथा ठेक्कापट्टा स्वीकृि गने कायिसमेि प्रथम र्ौमातसक अवतधमा समाप्त गरी सक्नजपने र तनयम २३ 
मा आफ्नो मन्रालय र अन्िगििका कायािलयको कायिक्रम मन्रालयले स्वीकृि गनजिपने छ। प्रातधकरण 
अन्िगििको जजलला आयजक्तको कायािलय, भक्तपजरलाई शहरी सडक र्वस्िार कायिक्रमको लातग आतथिक 
वषिको शजरुमा रू.१ करोड २० लाखको अजख्ियारी ठदएकोमा २०७७।३।२४ मा रू.२० करोड थप 
भएको छ । उक्त थप बजेटबाट खर्ि गनि गरी रू.३ लाखदेजख रू.६५ लाखसम्मका ६5 उपभोक्ता 
सतमतिमाफि ि 2077 आषाढ मसान्िमा काम सक्ने गरी ियार गरेको खररद योजना प्रातधकरणको र्वकास 
आयजक्तबाट २०७७।३।२४ मा स्वीकृि भएको छ । िी योजनाको तनमािण कायि ७ ठदनमा सम्पन्न 
भएको उललेख गरेकोमा सोको यर्कन हजनजपदिछ । आतथिक वषिको अन्त्यसम्म कायिक्रम संशोधन गरी 
खर्ि लेख्न ेकायि औजर्त्यपूणि देजखएन । प्रातधकरणले स्वीकृि बजेट िथा कायिक्रम पटक पटक संशोधन 
गरेकोले शजरु बजेट िथा कायिक्रम यथाथिपरक बनाउनजपने र उक्त ६५ योजनाको कामको गजणस्िर 
सम्बन्धमा मातथललो तनकायबाट सजतनजिि गनजिपदिछ ।   

55. क्षतिपूतिि र्विरण - जग्गा प्रातप्त ऐन, २०३४ को दफा २७ बमोजजम सडक तसमातभर पने घर टहराको 
क्षतिपूतििको र्विरण प्रमजख जजलला अतधकारी अध्यक्ष रहने क्षतिपूतिि तनधािरण सतमतिको तनणियअनजसार 
हजनजपदिछ । प्रातधकरणले उक्त सतमतिको तनणियबेगर प्रातधकरणका प्रार्वतधकले ियार गरेको मूलयाङ्कनका 
आधारमा काठमाडौँ जजललाका र्वतभन्न स्थानका घर टहराहरूको क्षतिपूतििबापि रू.५ करोड ९८ लाख 
८८ हजार भ जक्तानी ठदएको छ । जग्गा प्रातप्त ऐनको प्रावधान र्वपरीि क्षतिपूतिि र्विरण गरेको उजर्ि 
देजखएन ।  

56. उपभोक्ता माफि ि तनमािण कायि - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा उपभोक्ता सतमति वा 
लाभग्राही समजदायबाट काम गराउन सर्कने उललेख छ । यो वषि जजलला आयजक्तको  कायािलय 
काठमाडौँ, लतलिपजर र भक्तपजरले १६३ लाभग्राही संस्थामाफि ि ्सडक तनमािण, पखािल तनमािण, सडक 
स्िरोन्नति, ढल तनमािण, पिी जग्गा संरक्षण जस्िा कायि गराई रू.५३ करोड 50 लाख 61 हजार 
भ जक्तानी गरेका छन ्। उपभोक्ता सतमतिबाट काम गराउाँदा आयोजना एवं उपभोक्ता र लजक्षि समूह 
छनौटको आधार नभएको, आवश्यकिाभन्दा पतन प्रभाव र पहजाँर्को आधारमा आयोजनास्थल छनौट गरी 
कायि गराएको अवस्था देजखन्छ । उपभोक्ता सतमतिमाफि ि काम गराउाँदा प्रतिस्पधाि र गजणस्िरीय तनमािण 
कायि भएको सजतनजिि हजने व्यवस्था तमलाउनजपदिछ ।  
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अतधकार सम्पन्न वागमिी सभ्यिा एकीकृि र्वकास सतमति 

पशजपति क्षेरलगायि वागमिी नदीको वािावरणलाई सजधार गने उदे्दश्यले मजन्रपररषद्को तनणियअनजसार 
अतधकार सम्पन्न वागमिी सभ्यिा एकीकृि र्वकास सतमति गठन भएको छ । एकीकृि कायिक्रमको लातग रू.21 
अबि 1 करोड 4 लाख लागि अनजमान ियार भई २०८०।८१ सम्म सम्पन्न गने लक्ष्य रहेकोमा यो वषि रू.3 
अबि 10 करोड ७२ लाखसमेि रू.14 अबि 30 करोड 58 लाख खर्ि भएको छ ।  

57. समन्वय -  वागमिी नदीको स्वच्छिा र सौन्दयििासाँग सम्बजन्धि कायिक्रमहरू शहरी र्वकास र भौतिक 
पूवािधार मन्रालय, तसंर्ाइ र्वभाग, काठमाडौँ उपत्यका र्वकास प्रातधकरण, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी 
तलतमटेड, स्थानीय िहहरू र र्वतभन्न संघ संस्थाहरूबाट कायािन्वयन हजने गरेको छ । सतमतिको गठन 
आदेशमा सम्बजन्धि तनकायसाँग समन्वय गने र सतमतिलाई आवश्यक सहयोग िथा सललाह ठदनज 
सम्बजन्धिको कििव्य हजने उललेख छ । मनोहरा पजलमा ढल तनमािण कायि गदाि सम्बजन्धि स्थानीय िहले 
अतधकार क्षेरको र्वषय उठाइ काममा अवरोध गरेको, लतलिपजर महानगरपातलकाको नख्खज, भैसेपाटी र 
काठमाडौँ महानगरपातलकाको गोकणि-गजहे्यश्वरी खण्डमा रहेका जग्गा नापी नक्सा िथा मजआवजा र्ववादको 
कारण तनमािण कायिमा र्ढलाइ भएको, तनतमिि संरर्नासमेि भत्केको एवं गजणस्िरमा ह्रास आएको अवस्था 
छ । सरोकारवाला तनकायसाँग समन्वय गरी कायिक्रम सञ्चालन हजनजपदिछ ।  

58. समग्र प्रगति - कायिक्रमगि खर्िको अतभलेख नराखेको, एकमजष्ठ भौतिक प्रगति नखजलाएकोले आयोजनाको 
प्रगति जस्थति यर्कन भएन । सरोकारवालामा राहि महसजस हजने गरी सजधार नभएको, वागमिी 
ब्यूर्टर्फकेशनअन्िगिि तनतमिि र्वतभन्न संरर्नाहरूको गजणस्िरको कारणले भत्केकोमा तनमािण व्यवसायीले 
ममिि सजधार नगरेको र वागमिी र्कनारमा जग्गाको र्ववाद समाधान नभएकोले तनमािण कायिले गति 
नतलएको जस्थति देजखएका छन ्। वागमिीको एकीकृि र्वकासको गजरुयोजना नबनाएको कारण भावी 
गन्िव्य पर्हर्ान हजन सकेको छैन । भावी गन्िव्यका साथ र्वत्तीय िथा भौतिक प्रगतिबीर् समन्वय 
हजनजपदिछ । साथै सतमतिबाट कायिक्रमगि प्रगति र्ववरण ियार एवं सोको समीक्षा गरेर कमजोरी 
नदोहोररने व्यवस्था तमलाउनज पदिछ ।   

59. सफाइ अतभयान - सतमतिको गठन आदेश, २०७३ को दफा ११ मा वागमिी नदीलाई प्रदूर्षि बनाउने 
कज नै र्कतसमको काम गरे गराएमा कानजनबमोजजम सजाय गनि िथा सो कायि तनषधे गनि सतमतिले 
सम्बजन्धि तनकायमा तसफाररस गनि सक्ने व्यवस्था रहेको छ । उपत्यकाको शहर बस्िीहरूबाट उत्सजजिि 
पानी, ढल, ललार्ष्टकजन्य र अन्य पदाथिहरू नदीमा तमसाउाँदा फोहोरको मारा बढेको छ । नदी 
र्कनारलाई सफा र स्वच्छ राख्न नागररक समाज र र्वतभन्न क्षेरका अगजवाहरूको सहभातगिामा २०७० 
जेष्ठबाट वागमिी सफाइ अतभयान शजरु गरी प्रत्येक हप्ता नदीको र्वतभन्न स्थानमा सरसफाइ गदै आएको 
र ३५० औ ंहप्तासम्म १२ हजार मेर्ट्रकटन फोहोर व्यवस्थापन गरेको उललेख गरेपतन सोको अतभलेख 
सतमतिले अद्यावतधक गरेको छैन । नदीमा फोहो फालने प्रवजृत्तमा तनयन्रण नभएको र ढल िथा प्रशोधन 
केन्रको तनमािणमा र्ढलाइ भएकोले नदीको स्वच्छिा कायम राख्न ेउदे्दश्यमा असर परेको छ । सतमतिले 
वागमिी सफाइ अतभयानलाई तनरन्िरिा ठदई फोहोर उत्सजिन गनेलाई सजायको भागीदार बनाउनेिफि  
कारबाही अगातड बढाउनजपदिछ ।  

60. मूलय समायोजन - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५५ मा खररद सम्झौिा प्राप्त गने व्यजक्तको 
र्ढलाइको कारणबाट सम्झौिाबमोजजमको काम सो सम्झौिामा उजललजखि अवतधतभर सम्पन्न नभई बढी 
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समय लागेकोमा मूलय समायोजन गनि नसर्कने व्यवस्था छ । सतमतिले 14 खररद सम्झौिाको तनमािण 
कायििातलकाअनजसार काम नभएकोमा पतन र्वतभन्न कारण जनाइ म्याद थप गरेको छ । सम्झौिाको शजरु 
अवतधको अजन्िम तमतिको मूलयसूर्ी फ्रीज गरी मूलय समायोजन भ जक्तानी गनजिपनेमा म्याद थप पतछको 
अवतधको मूलयसूर्ीअनजसार तनमािण व्यवसायीलाई मूलय समायोजन भ जक्तानी गदाि रू.७ करोड २८ लाख 
५७ हजार बढी भ जक्तानी गरेको छ । तनमािण व्यवसायीले कायि योजनाको पालना गरी तनमािण कायि 
नगरेकाले आयोजनाको लागि र अवतध बढेको छ । म्याद थप गदाि मूलयसूर्ी फ्रीज गने व्यवस्था 
तमलाउनज पदिछ ।    

61. ज्यालादारी कमिर्ारी तनयजजक्त र खर्ि - करार सेवा तनदेजशका, २०५९ को अधीनमा रही कायािलयलाई 
र्ार्हने कज नै सेवा प्राप्त गनिका लातग त्यस्िो सेवा करारमा तलन सक्ने, सेवा करारमा तलाँदा दरबन्दी ररक्त 
हजनजपने र कायािलयको कामकाज र्लाउनका लातग त्यस्िो जनशजक्त आवश्यक भएको हजनजपने उललेख 
छ । सतमतिमा १२९ दरबन्दी रहेकोमा स्थायी २६ र करारमा १०३ जना कायिरि देजखन्छन ्। 
सतमतिले 100 कमिर्ारीलाई दैतनक ज्यालाबापि रू.१ करोड ८५ लाख ३७ हजार खर्ि लेखेको छ । 
सतमतिले करारमा िथा ज्यालादारीमा तनयजजक्त गरी ११ कमिर्ारीलाई मन्रालय िथा र्वभागमा काममा 
लगाई यो वषि  रू.२५ लाख ४९ हजार पारीितमक खर्ि लेखेको छ । करारमा तनयजजक्त गरेका 
कमिर्ारीले सम्पादन गरेका कामको मूलयाङ्कन गरेको छैन। कामको आधारमा आवश्यकिा पर्हर्ान गरी 
ज्यालादारी िथा करारमा कमिर्ारी तनयजजक्त गने मापदण्ड बनाई कायािन्वयन गराउनजपदिछ ।  

रार्िय आवास कम्पनी तलतमटेड 

नेपाल सरकार मजन्रपररषद्को २०४६।११।२ तनणियानजसार ग्रामीण क्षरेमा योजनाबद्ध रूपमा आवास 
कायिक्रम सञ्चालन गने उदे्दश्यले सार्वकको नेपाल पजनवािस कम्पनीलाई २०४६।११।९ मा ग्रामीण आवास 
कम्पनीमा रुपान्िरण गरी पजनः २०६९ मा नाम पररवििन भई रार्िय आवास कम्पनी तलतमटेड भएको छ।  

62. र्वत्तीय जस्थति र सञ्चालन नतिजा - यस वषि शेयर पजाँजी रू.५ करोड २० लाख र जगेडा कोष िथा 
सज र्ि नाफा समेि रू.२ अबि ३४ करोड ७४ लाख रहेको देजखन्छ । जस्थर सम्पजत्त रू.२१ करोड 
२६ लाख, लगानी रू.४३ लाख, स्थगन कर सम्पजत्त रू.५२ लाख र र्ालज सम्पजत्त रू.२ अबि २५ 
करोड ६२ लाख समेि सम्पजत्त रू.२ अबि ४७ करोड ८३ लाख रहेको देजखन्छ । गि वषि रू.२६ 
लाख नाफा रहेकोमा यो वषि रू.२ करोड ६५ लाख नोक्सान भई सजञ्चि नोक्सान रू.४ करोड ६४ 
लाख रहेको छ।  

63. आन्िररक तनयन्रण प्रणाली - यस सम्बन्धी देजखएका व्यहोरा देहाय बमोजजम छन:् 

63.1 फज टकर जग्गा र्विरण गदाि शजलक तलई जग्गाधनी पजजािको लातग तसफाररस उपलब्ध गराउने र उक्त 
शजलकबाट प्राप्त रकमको ५० प्रतिशि नेपाल सरकारको हजने गरी मजन्रपररषद्बाट २०५०।९।२२ मा 
तनणिय भएको देजखन्छ। सो अनजसार कम्पनीले नेपाल सरकारलाई बजझाउनजपने रू.२ करोड १० लाख 
२२ हजार भ जक्तानी गरेको पाइएन। नेपाल सरकारबाट कम्पनीले प्राप्त गनजिपने मजआवजा रू.१ करोड 
३१ लाख ९५ हजार लेखाङ्कन भएिापतन र्हसाब तमलान गरेको छैन।  

63.2 कम्पनीले कञ्चनपजर, नवलपरासी, बठदिया िथा काभ्र ेजजललामा र्वतभन्न समयमा शजरु गरेका आवास योजना, 
जग्गा तबकास योजना र पूनवािस कायिक्रमहरू सम्पन्न नभई अधजरो रहेको पाइयो। ित्कातलन पूनवािस 
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योजनाको कायिक्रमअनजसार घरको हस्िान्िरण भएपतन र्कस्िा रकम प्राप्त हजन बााँकी घर जग्गाको 
स्वातमत्व हस्िान्िरण र सजन्धसपिन समस्या समाधान गनि बााँकी रहेको छ। कम्पनीले आधजतनक बस्िी 
तबकास, आवासीय पररयोजना लगायिका कायि गनि सकेको छैन। मजन्रपररषद्को २०५०।९।२२ को 
तनणियबाट नवलपरासीमा अनातधकृि रूपमा बसोबास गरेकालाई मालपोि कायािलयले िोकेको न्यूनिम 
मूलय तलई घडेरी उपलब्ध गराउन कम्पनीलाई कायािदेश भएकोमा हालसम्म उक्त कायि सम्पन्न हजन 
सकेको छैन। अधजरा आयोजना सम्पन्न गनजिपदिछ।  

63.3 कम्पनीले र्वतभन्न योजनाअन्िगिि रहेका जग्गा र्वतभन्न व्यजक्त िथा संस्थाहरूले अतिक्रमण गरेको छ। 
योजना कायािलय कन् र्नपजरका ५ स्थानको ४२ हजार ८४२ बगि तमटर, झापाको १ स्थानको २६४ 
बगि तमटर, बठदियाका १२ स्थानको २३ हजार २९३ बगि तमटर र नवलपरासीको २ स्थानको ७ हजार 
३६४ बगि तमटरमा समेि ७३ हजार ७६३ बगि तमटर जग्गामा घर, टहरा, पसल, गैर-सरकारी संघ 
संस्था िथा व्यजक्तबाट अतिक्रमण भएको छ। कम्पनीले आफ्नो जग्गाको अतिक्रमण हटाउन प्रभावकारी 
रूपमा पहल गनजि पदिछ।  

नगर र्वकास सतमति 

बढ्दो जनसंख्या िथा शहरीकरणको र् जनौिीलाई सामना गनि ठदगो िथा योजनाबद्ध रूपमा नगर र्वकास 
भइरहेका नगरको र्वस्िार र र्वकासको साथै नयााँ नगरको तनमािण गरी नगरबासीलाई आवश्यक सेवा सजर्वधा 
पजर् याउन नगर र्वकास ऐन, २०४५ बमोजजम नगर र्वकास सतमतिहरूको गठन हजने गरेको छ ।    

64. कायिक्षरे - नगर र्वकास सतमतिहरू सातबकमा शहरी र्वकास मन्रालय मािहि रहेपतन हाल स्थानीय 
िहको मािहि सञ्चालनमा रहेका छन ्। सतमतिहरूको आय-व्ययको एकीकृि र्हसाबलाई स्थानीय िहको 
एकीकृि आतथिक र्ववरणमा समावेश गरी आन्िररक र अजन्िम लेखापरीक्षण गने व्यवस्था    
तमलाउनजपदिछ ।  

65. उठ्न बााँकी बहाल - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ९(२) बमोजजम सरकारी राजस्व 
िथा पाउनज पने रकम असजल गरी दाजखला गनजिपने व्यवस्था छ । पोखरा उपत्यका नगर र्वकास 
सतमतिबाट प्राप्त र्ववरणमा र्वतभन्न संस्था, सतमति िथा व्यजक्तसाँग घर िथा जग्गाको बहाल रू.११ लाख 
७९ हजार उठ्न बााँकी रहेको छ । महेन्रनगर नगर र्वकास सतमतिको जग्गा र पसल बहालमा तलने 
९० जनासाँग गि वषिसम्म रू.१ करोड १२ लाख ७१ हजार भाडा असजल गनि बााँकी रहेकोमा यो वषि 
रू.४१ लाख ४७ हजार असजल भई रू.७१ लाख २४ हजार बााँकी रहेको छ । सोमध्ये एकजना 
व्यजक्तसाँग मार र्वगि ३० वषि देजखको भाडा रू.२५ लाख ९ हजार असजल हजन बााँकी देजखन्छ । उठ्न 
बााँकी बहाल रकम सरकारी बााँकी सरह कारवाही गरी असजल गनजिपदिछ ।  

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 सजर्वधा सम्बन्धी मापदण्ड नबनाएको, गैरसरकारी 
संस्थामाफि ि तनमािण कायि गराएको,बार्हरी र्क्रपथ आयोजनाको र्वस्ििृ आयोजना प्रतिवेदन, जग्गा एकीकरण 
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र वािावरणीय प्रभाव मूलयाङ्कन ियार नगरेको, र्वतभन्न 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 मन्रलाय र मािहिसमेिका तनकायको लेखापरीक्षणबाट देजखएको बेरुजूको जस्थति 
देहायअनजसार छः  

➢ सरकारी कायािलयिफि  37 तनकायमा रू.१ अबि 80 करोड 23 लाख 2 हजार बेरुजू देजखएकोमा 
प्रारजम्भक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ रू.59 करोड 44 लाख 40 हजार फस्यौट गरेकोले रू.1 
अबि 20 करोड 78 लाख 62 हजार बााँकी रहेको छ । सोमध्ये रू.38 करोड 78 लाख 11 हजार 
म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ । यस सम्बन्धी र्ववरण अनजसूर्ी १५ मा छ ।  

➢ अन्य संस्था र सतमति 13 तनकायमा रू.११ करोड ९४ लाख १० हजार बेरुजू देजखएकोमा प्रारजम्भक 
प्रतिवेदन पठाएपतछ रू.२६ लाख ७१ हजार फस्यौट गरेकोले रू.11 करोड 67 लाख 39 हजार 
बेरुजू बााँकी रहेको छ । सोमध्ये रू.27 हजार म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण 
अनजसूर्ी १६ मा छ । 
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शिक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्रालय 

नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली,२०७४ बमोशजम मन्रालयको कायिक्षेरमा शिक्षा, र्वज्ञान 
र प्रर्वति सम्बन्िी नीति, योजना िथा कायिक्रमको िजजिमा, कायािन्वयन, अनजगमन र मूल्याङ्कन, शिक्षा र्वज्ञान 
िथा प्रर्वति सम्बन्िी राश् िय िथा अन्िरािश् िय संस्थासँग सम्पकि  िथा समन्वय, र्वश् वर्वद्यालयहरू र नेपाल 
शिक्षा सेवाको सञ्चालन लगायिका कायिहरू रहेका छन।् मन्रालय मािहि सरकारी कायािलय र संगठठि 
संस्था समेि ४५७ तनकायबाट कायि सम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ । 

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मािहि ८८ सरकारी कायािलयको तनम्नानजसार रू.२९ अबि ६५ 
करोड ४१ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । 

(रू. लाखमा) 
र्वतनयोजन राजश्व िरौटी अन्य कारोबार जम्मा 

२७,८१,८४ ७९,४० ९,३४ ९४,८३ २९,६५,४१ 

उशल्लशखि लेखापरीक्षण रकममा मन्रालयमा र्वतनयोजन भई अथि मन्रालयबाट खर्ि भएको रकम 
समावेि छैन । यो वषि २ सरकारी कायािलयको रू.२६ करोड २७ लाख, लेखापरीक्षण गनि बाँकी 
रहेको छ ।   

2. संगठठि र अन्य संस्था- यो वषि ३४४ संस्थाको रू.१ खबि 8 अबि 45 करोड 18 लाखको 
लेखापरीक्षण सम्पन् न भएको छ । संगठठि संस्थािर्ि  पोखरा र्वश्वर्वद्यालयको १० र तरभ जवन 
र्वश्वर्वद्यालयको १३ तनकायको लेखापरीक्षण बाँकी रहेको छ । 

3. कायिमूलक लेखापरीक्षण - यो वषि र्वश् वर्वद्यालय अनजदान आयोगको कायिसम्पादन र व्यावसार्यक 
िातलमको प्रभावकाररिा र्वषयको कायिमूलक लेखापरीक्षण सम्पन् न गररएको छ ।  

4. बजेट िथा खर्ि - र्वतनयोशजि बजेटमध्ये रू.३९ अबि ४० करोड ८ लाख (७३.६८ प्रतििि) खर्ि 
भएको छ । कज ल खर्िमध्ये उच्र् शिक्षाको लातग र्वश् वर्वद्यालय अनजदान आयोगलाई ४५ प्रतििि, 
शिक्षकहरूको तनवशृिभरणमा ४३ प्रतििि, प्रार्वतिक शिक्षा िथा व्यावसार्यक िातलम पररषदमा ३ 
प्रतििि र शिक्षािर्ि को अन्य तनकायमा ९ प्रतििि खर्ि भएको छ । वार्षिक बजेटको िजलनामा न्यून 
खर्ि हजँदा लशक्षि प्रतिर्ल प्राप् ि हजन सकेको छैन । वार्षिक बजेटबमोशजम खर्ि गरी लक्ष्यअनजसार 
प्रगति हातसल गनजिपदिछ। 

र्वद्यालय क्षेर र्वकास कायिक्रमले कज ल बजेटको िजलनामा शिक्षा क्षरेमा २०७६।७७ सम्म 
१७ प्रतििि र २०७९।८० सम्म २० प्रतििि पजर् याउने लक्ष्य राखेको छ । र्वगि ३ वषिको 
र्वतनयोशजि बजेट र्वश् लेषण गदाि कज ल बजेटको िजलनामा शिक्षा क्षेरमा २०७४।७५ मा ९.९१ प्रतििि, 
२०७५।७६ मा १०.२० प्रतििि र २०७६।७७ मा १०.७८ प्रतििि र्वतनयोजन भएको छ।  

शिक्षा के्षरमा आवश्यकिा र लक्ष्यअनजसार बजेट वरृ्ि गरी गजणस्िरीय शिक्षाको सजतनशिििा 
हजनजपदिछ । 

5. वार्षिक कायिक्रम र प्रगति - स्वीकृि वार्षिक कायिक्रम िथा प्रगति र्ववरणअनजसार मन्रालय र 
अन्िगििका तनकायहरूको प्रगति तनम्नानजसार छ:   
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(रकम रू. लाखमा) 
क्र.
सं. कायिक्रम खजद बजेट खर्ि खर्ि 

प्रतििि 
भौतिक प्रगति प्रतििि 
र्ालज पजँजीगि 

१ शिक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्रालय ४,८८,६८ ४४,०७ ९.०२ २२ ४९ 
२ र्वद्यालय के्षर र्वकास कायिक्रम (केन्र) ३,२२,४० २८,९१ ८.९७ ५० ४० 
३ सबैका लातग शिक्षा शििज र्वकास कायिक्रम ४८ ० ० ० ० 
४ शिक्षा िथा मानवस्रोि र्वकास केन्र ९,९३ ८,१७ ८२.२७ ६५ ६० 
५ शिक्षा र्वकास समन्वय इकाईहरू ६१,२९ ४१,२८ ६७.३५ ८२ ५३ 
६ शर्र्कत्सा शिक्षा आयोग ८७,२० ३९,१६ ४४.९1 ९६.२५ ११.४३ 
५ प्रार्वतिक शिक्षा िथा व्यावसार्यक िातलम 

पररषद र्विेष कायिक्रम समेि २,०२,४२ १,१८,४० ५८.४९ ६८ ० 

६ नेपाल र्वज्ञान िथा प्रर्वति प्रतिष्ठान ४३,२३ २२,१८ ५१.३१ ८२ ६५ 

उशल्लशखि िातलका अनजसार शिक्षा मन्रालयले ९.०२ प्रतििि, शिक्षा िथा मानवस्रोि र्वकास 
केन्रले र्वद्यालय के्षर र्वकास कायिक्रम (केन्रीयस्िर)मा ८.९७ प्रतििि, शर्र्कत्सा शिक्षा आयोगले 
४४.९० प्रतििि, प्रार्वतिक शिक्षा िथा व्यावसार्यक िातलम पररषद्ले ५८.४९ प्रतििि र नेपाल 
र्वज्ञान िथा प्रर्वति प्रति् ठानले ५१.३१ प्रतििि खर्ि गरी ११ देशख ६८ प्रतिििसम्म भौतिक प्रगति 
देशखएको र सबैका लातग शिक्षा शििज र्वकास कायिक्रम सञ्चालन नै गरेको छैन । समयमा नै 
कायिक्रम सञ्चालन गरी लशक्षि प्रगति हातसल गनजिपदिछ । 

6. आवतिक योजना कायािन्वयन - पन्रौँ योजनामा मन्रालयका लातग 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 तसकाइ उपलशधि, अनजसन्िान 
र्वज्ञान िथा प्रर्वति, कज ल गाहिस्थ उत्पादनको अनजपािमा अनजसन्िान र र्वकास खर्िका नतिजा 
लगायिका सूर्कहरू िोकेकोमा मन्रालयले लक्ष्यअनजसार प्रगति भए नभएको सम्बन्िमा एकीकृि 
प्रगति र्ववरण ियार गरेको छैन। लक्ष्यअनजसार उपलशधि हातसल भए नभएको सम्बन्िमा सतमक्षा 
हजनजपदिछ । 

7. बजेट वक्तव्य कायािन्वयन - बजेट वक्तव्य २०७६।७७ मा ७० शजल्लालाई पूणि साक्षर बनाइने 
घोषणा गरेकोमा ५३ शजल्ला मार पूणि साक्षर घोषणा भएको छ । राष्ट्रपति िैशक्षक सजिार कोष 
स्थापना गरी सामजदार्यक शिक्षामा गजणस्िर अतभवृर्िका कायिक्रमहरू सञ्चालन गनि रू.५ अबि, 
जनसंख्याको बनौट 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 हजन नसकेको, ९ देशख १२ कक्षा 
सम्मका र्वपन् निा र अपाङ्गिा भएका नागररकका बालबातलका, िहीदका छोराछोरी र जेहेन्दार 
र्वद्याथीलाई छारवृशि र्विरण हजन नसकेको, र्वश् वर्वद्यालय अनजदान आयोगलाई उच्र् शिक्षा आयोगका 
रूपमा र्क्रयािील बनाइने लक्ष्य राखेकोमा कायािन्वयन नभएको, राश् िय र्वति र्वज्ञान प्रयोगिालालाई 
केन्रीय अनजसन्िानात्मक तनकायको रूपमा र्वकास गरी हरेक प्रदेिमा र्वति र्वज्ञान प्रयोगिाला स्थापना 
गने लगायिका कायि हजन सकेका छैनन ्। बजेट वक्तव्यले तनठदिष्ट गरे अनजरूपका कायिक्रम कायािन्वयन 
गनजिपदिछ । 
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8. ठदगो र्वकास लक्ष्य - ठदगो र्वकासका लक्ष्यअन्िगिि शिक्षासँग सम्बशन्िि लक्ष्य प्राप् ि गनि मन्रालयले 
राश् िय फे्रमवकि  ियार गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृि गरेको छ । ठदगो र्वकासका सूर्कहरूमध्ये 
मन्रालयअन्िगििका सूर्कहरूको प्रगति शस्थति देहायबमोशजम छ: 

तस.नं. नतिजा सूर्कहरू इकाई लक्ष्य 
२०७६।७७ 

२०७६।७७ 
को शस्थति 

१ साक्षरिा दर     
 क)  १५ वषिभन्दा मातथ प्रतििि ६९ ५७ 
 ख)  ५ वषिभन्दामातथ समग्र साक्षरिा दर प्रतििि ८५ ७८ 
 ग)  १५ वषिदेशख २४ वषिसम्म यजवा साक्षरिा दर प्रतििि ९२ ८८.६ 
२ प्रारशम्भक बाल शिक्षा िथा र्वकास÷पूविप्राथतमक शिक्षामा 

कज ल भनाि दर 
प्रतििि ८७.२ ८६.२ 

३ प्रारशम्भक बाल शिक्षा÷पूवि प्राथतमक शिक्षामा अनजभव भएका 
कक्षा १ मा नवप्रवेिीको दर  

प्रतििि ७०.८ ६८.६ 

४ खजद भनाि दर    
 क)  आिारभिू िह १ देशख ८ कक्षासम्म प्रतििि ९६ ९३.५ 
 ख)  माध्यातमक िह ९ देशख १२ कक्षासम्म  प्रतििि ४७ ४७.६ 
५ र्टकाउ दर    
 क)  कक्षा ८ सम्म प्रतििि ८८.७ ७९.३ 
 ख)  कक्षा १२ सम्म प्रतििि २३ २४ 
६  लैंतगक समिा िथा र्वद्यालय शिक्षाको खजद भनाि दर    
 क)  आिारभिू िह कक्षा १ देशख ८ सम्म अनजपाि १.०३ ०.९९ 
 ख)  माध्यतमक िह (कक्षा 9 देशख १२ सम्म) अनजपाि १.०७ १.०१ 
 ग)  उच्र् शिक्षा  अनजपाि १  
७ माध्यतमक शिक्षामा अध्ययन गने मध्ये प्रार्वतिक िारमा 

अध्ययन गने र्वद्याथी  
प्रतििि १५ १६ 

८ उच्र् शिक्षाको कज ल भनाि दर प्रतििि १३.७ १४ 
९ प्रार्वतिक उच्र् शिक्षामा र्वद्याथीको सहभातगिा प्रतििि २५  
१० उच्र्शिक्षा िर्ि  गजणस्िर सजतनशिििा  प्रतििि ६० ४९ 
११ काम गने उमेर समूहका प्रार्वतिक र व्यावसार्यक क्षेरमा 

िातलम प्राप् ि जनसंख्या  
प्रतििि ३७  

उपयजिक्त र्ववरणअनजसार १५ वषिभन्दा मातथको साक्षरिा दर, ५ वषिभन्दा मातथको समग्र 
साक्षरिा दर, प्रारशम्भक बाल शिक्षा िथा र्वकास, पूवि प्राथतमक शिक्षामा कज ल भनाि दर, प्रारशम्भक 
बाल शिक्षा िथा र्वकास पूवि प्राथतमक शिक्षामा अनजभव भएका कक्षा १ मा नवप्रवेिी दर, आिारभूि 
िह कक्षा ८ सम्मको र्वद्यालय र्टकाउ दर, उच्र् शिक्षािर्ि  गजणस्िर सजतनशिििा िथा स्वायििा प्राप् ि 
क्याम्पसहरूको संख्या, शिक्षामा र्वतनयोजन गरेको बजेट प्रतििि लगायिका लक्ष्य हातसल भएको 
छैन। ठदगो र्वकास लक्ष्य अनजसारका नीति िथा कायिक्रम प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयन गनजिपदिछ। 

9. रकमान्िर - आतथिक कायिर्वति िथा र्विीय उिरदार्यत्व ऐन, २०76 को दर्ा २० मा र्वतनयोजन 
ऐनमा िोर्कएको कज नै एक अनजदान संकेि अन्िगििको बजेट उप िीषिकमा रकम नपजग भएमा सो 
नपजग भएको रकम कज नै एक वा एकभन्दा बढी अनजदान संकेिबाट अथि मन्रालयले रकमान्िर 
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गनिसक्ने व्यवस्था रहेको छ । यो वषि अथि मन्रालयको खर्ि िीषिकबाट शिक्षा मन्रालयमा रू.८ 
करोड ८८ लाख रकमान्िर गरेको छ । मन्रालयको भैपरी आउने िीषिकमा रू.८ करोड ४० लाख 
र्वतनयोजन भएकोमा रू.४ करोड १ लाख अन्य खर्ि िीषिकमा रकमान्िर गरेको छ । एक िीषिकमा 
र्वतनयोशजि बजेट रकमान्िर गरी अको िीषिकमा खर्ि गने पररपाटीलाई तनयन्रण गनजिपदिछ। 

10. मनसायपर - तनजी लगानीमा सञ्चालन गररने प्रार्वतिक महार्वद्यालय सम्बन्िमा बनेको आिारभूि 
नीति, २०६३ मा शर्र्कत्सा, र्वज्ञान, इशन्जतनयररङ, कृर्ष िथा वन, सूर्ना प्रर्वति, लेखा, व्यवस्थापन 
र मन्रालयले िोकेको अन्य र्वषयमा अनजसूर्ीमा उशल्लशखि मापदण्ड, प्रर्क्रया, आिार र िििमा 
िैशक्षक कायिक्रम सञ्चालन गनि मन्रालयले २०७३।७४ मा सूर्ना प्रकािन गरेकोमा ८६ नयाँ दिाि, 
८ नवीकरण, ३ नखजलेको समेि १३७ िैशक्षक संस्थाबाट न्यूनिम रू.२ देशख ३० लाख सम्म दस्िजर 
प्राप् ि गरेको छ।प्राप्त तनवेदनमध्ये ६७ लाई मनसायपर ठदएिापतन ७० संस्थाको तनवेदन उपर कज नै 
कारबाही गरेको देशखएन । प्राप् ि तनवेदनको यथासमयमा टजङ्गो लगाउनजपदिछ। 

11. 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 नेपालको र्वश् वर्वद्यालयबाट सम्बन्िन 
प्राप् ि गनि सकेका छैनन ्। साथै र्वदेिका र्वश् वर्वद्यालयमा अध्ययन गनि यो वषि ३४ हजार ९४ 
समेि र्वगि ७ वषिमा २ लाख ९८ 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 यथासमयमा 
तनणिय हजनजपदिछ। 

12. शिक्षक र्वद्याथी अनजपाि - शिक्षा तनयमावली, २०५९ बमोशजम शिक्षक र 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 ६९ १०० ११३ १३६ १९ ४२ ३८ ८१ 
प्रदेि २ १९१ १९८ २०८ १५६ ५० ९७ ७० ११८ 
वाग्मिी प्रदेि ६९ ८८ ८४ १०७ १८ ३९ ३१ ७५ 
गण्डकी प्रदेि ४९ ८० ८१ १०६ १३ ३३ २७ ५५ 
लजशम्बनी प्रदेि १०३ १२८ १२७ १५६ ३० ६५ ४९ ८५ 
कणािली प्रदेि ८५ ११५ १२० १९२ ३१ ७० ६१ ९१ 
सजदजरपशिम प्रदेि ९१ ११५ १२१ १३९ ३१ ६५ ५३ ५२ 

कज ल ९१ ११३ ११५ १३५ २६ ५३ ४३ ७५ 

प्रतिवेदनअनजसार र्वद्यालय र्वद्याथी अनजपाि आिारभिू िहको कक्षा १-५ मा ९१ र कक्षा 
६-८ मा ११३ रहेको छ भने माध्यतमक िहको कक्षा ९-१० मा ११५ र कक्षा ११-१२ मा 
१३५ रहेको छ । त्यस्िै शिक्षक - र्वद्याथी अनजपाि कक्षा १-५ मा २६, कक्षा ६-८ मा ५३, 
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माध्यतमक िहको कक्षा ९-१० मा ४३ र कक्षा ११-१२ मा ७५ जना रहेको छ । त्यस्िो अनजपाि 
सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेिमा रहेको छ । तनिािररि मापदण्ड बमोशजम सबै प्रदेिमा र्वद्यालय-
र्वद्याथी िथा शिक्षक-र्वद्याथी अनजपाि कायम हजने गरी व्यवस्थापन गनजिपदिछ । 

13. कक्षा १०(एस.ई.ई.) 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 गररएको छ । उक्त आिारमा कज ल र्वद्याथी ४ लाख ८२ 
हजार ९८३ सहभागी भएकोमा १६.१८ प्रतिििले ३.६ देशख ४ जी.पी.ए. सम्म प्राप् ि गरेका तथए। 
उक्त नतिजा िैशक्षक सर २०७५ को िजलनामा ३४४.६४ प्रतिििले बढी छ । २०७५ िथा 
२०७६ को नतिजाको िजलनात्मक अवस्था तनम्नानजसारको रहेको छः 

तस .नं.  जी.पी.ए. २०७५ को 
नतिजा 

२०७६ को 
नतिजा 

कज लको िजलनामा 
२०७५ को 

जी.पी.ए.प्रतििि 

कज लको िजलनामा 
२०७६ को 

जी.पी.ए.प्रतििि 

२०७५को नतिजाको 
िजलना २०७६ को 
नतिजा प्रतिििमा 

१ नतिजा रोर्कएको ८४६९ १८१२६ १.8४ ३.७५ ११४.०२ 
२ ०.८ देशख १.१९ सम्म ४४२९ १२ ०.९७ ०.०१ -९९.७२ 
३ १.२ देशख १.५९ सम्म ४३८४१ ५३९ ९.५५ ०.११ -९८.७७ 
४ १.६ देशख १.९९ सम्म ९५३०७ १७०८१ २०.७५ ३.५४ -८२.०७ 
५ २ देशख २.३९ सम्म ९८२०७ ७९४०४ २१.३८ १६.44 -१९.१४ 
६ २.४ देशख २.७९ सम्म ७६५६४ ११७४९९ १६.६७ २४.३३ ५३.४६ 
७ २.८ देशख ३.१९ सम्म ६३७४१ ९५००३ १३.८८ १९.६७ ४९.०४ 
८ ३.२ देशख ३.५९ सम्म ५११३७ ७७१५० ११.१३ १५.९७ ५०.८६ 
९ ३.६ देशख ४ सम्म १७५८० ७८१६९ ३.८३ १६.१८ ३४४.६४ 
 जम्मा ४५९२७५ ४८२9८३ १०० १००  

एस.ई.ई. परीक्षाको नतिजामा २०७५ को िजलनामा २०७६ को नतिजा न्यून जी.पी.ए. प्राप् ि 
गनेको संख्या घटेको छ भने २.४ देशख ४ सम्मको जी.पी.ए. प्राप् ि गनेको संख्या बढेको देशखयो । 
सबैभन्दा न्यून जी.पी.ए. ०.८ देशख १.१९ सम्म प्राप् ि गने ििप्रतिििले घटेको िथा उच्र् जी.पी.ए. 
प्राप् ि गने ३४४.६४ प्रतिििले बढेको देशखएकोले र्वद्यालयको स्वमूल्याङ्कनको आिारमा प्रकाशिि नतिजा 
र्वश्वसनीय देशखएन ।र्वद्यालयको स्वमूल्याङ्कनको आिारमा हजने नतिजा र्वश्वसनीय बनाउनजपदिछ ।  

14. तनःिजल्क शिक्षा - नेपालको संर्विान, २०७२ को िारा ३१ मा प्रत्येक नागररकलाई आिारभिू 
िहसम्मको शिक्षा अतनवायि र तनःिजल्क िथा माध्यतमक िहसम्मको शिक्षा तनःिजल्क हजने उल्लेख छ। 
अतनवायि िथा तनःिजल्क शिक्षासम्बन्िी ऐन, २०७५ माध्यतमक िहको शिक्षा तनःिजल्क गने व्यवस्था 
छ । यो वषि माध्यतमक िह अन्िगिि रार्ष्ट्रय परीक्षा बोडिले रशजषे्ट्रसन, परीक्षा, प्रमाणपर लगायिका 
िीषिकमा रू.१ अबि ४५ करोड ८० लाख िजल्क सङ्कलन गरेको छ । ऐन र्वपररि िजल्क असजल 
गने कायिमा तनयन्रण गरी तनःिजल्क शिक्षा उपलधि गराउने कानजनी व्यवस्थाको पालना हजनजपदिछ। 

15. गजणस्िर उपलशधि र नतिजा - शिक्षा ऐन, २०२८ मा र्वद्यालयहरूको शिक्षाको गजणस्िर परीक्षण गने 
व्यवस्था रहेको छ । र्वद्याथीको तसकाइ उपलशधिस्िर मापन िथा िैशक्षक संस्थाहरूको कायिसम्पादनको 
परीक्षण गनि २०६६ मा स्थापना भएको िैशक्षक गजणस्िर परीक्षण केन्रले ९ वषिको अवतिमा ४ हजार 
४८२ र्वद्यालयहरूको कायिसम्पादन परीक्षण गरेको छ । केन्रले प्रत्येक वषि परामििदािामार्ि ि ्मूल्याङ्कन 



शिक्षा र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्रालय 

 410 महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७8 

गरी ियार गरेको प्रतिवेदन मन्रालयमा पेस गरेको छ । यो वषि ४ परामििदािाबाट र्वद्यालयको कायि 
सम्पादनस्िर परीक्षण गराई रू.३ करोड २ लाख र एक परामििदािाबाट र्वद्याथीको तसकाइ उपलशधि 
मूल्याङ्कन गराई रू.२ करोड ५६ लाख समेि रू. ५ करोड ५८ लाख खर्ि भएको छ । यस सम्बन्िमा 
देशखएका प्रमजख व्यहोराहरू देहाय बमोशजम छन:् 

15.1. कायिसम्पादन परीक्षणमा लगानी, प्रर्क्रया, उपलशधि र सेवा प्रदान गररएका र्वद्याथी संख्यालाई आिार 
तलई १३ उप क्षेरबाट ८९ सूर्कका आिारमा कज ल पूणािङ्क कायम गरी र्वद्यालयको कायिसम्पादनस्िर 
परीक्षण गरेको छ । २०७५ मा १ हजार ९९९ र २०७६ मा ९९६ र्वद्यालयको कायिसम्पादनस्िर 
परीक्षण गदाि सामजदार्यक र्वद्यालयहरूको औसि प्राप् िाङ्क ६३ प्रतिििबाट घटेर ६० प्रतििि रहेको 
छ। उिम र मध्यम रहेका र्वद्यालयको कायिसम्पादन स्िर १६ प्रतिििबाट घटेर १४ प्रतििि रहेको 
छ भने न्यून र सामान्यस्िर रहेका र्वद्यालय ८४ प्रतिििबाट बढेर ८६ प्रतििि पजगेकोले र्वगि वषिको 
िजलनामा सामजदार्यक र्वद्यालयहरूको कायिसम्पादन स्िर घटेको देशखन्छ।  

15.2. केन्रले २०६८ देशख २०७७ सम्म १५ हजार ८१५ र्वद्यालयमा कक्षा ३, ५, ८ र १० मा अध्ययनरि 
४ लाख ९ हजार र्वद्याथीको िैशक्षक उपलशधि परीक्षण गरेको छ । कक्षा ५ को गशणि र्वषयको तसकाइ 
उपलशधि २०७२ भन्दा २०७५ मा औसिमा ०.४५ ले कमी रहेको व्यहोरा मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख 
छ।तसकाइ उपलशधि मूल्याङ्कनको स्कोर र्वशिष्ट, प्रवीणिा, आिारभिू र न्यून आिारभिू िहमा वगीकरण 
गरी मूल्याङ्कन गरेको र सो मूल्याङ्कनअनजसार स्कोर प्राप् ि गने र्वद्याथी नेपाली र्वषयको क्रमिः १५, ३०, 
३५ र २० प्रतििि िथा गशणि र्वषयको क्रमिः ४, २४, ४० र ३२ प्रतििि रहेका छन।् उक्त 
मूल्याङ्कनअनजसार र्वशिष्ट िहमा तनकै न्यून िथा आिारभिू र न्यून आिारभिू िहमा रहेको र्वद्याथी संख्या 
िेरै रहेकोले र्वद्यालयमा तसकाइ उपलशधि कमजोर रहेको देशखयो ।  

यस्िै केन्रले २०७६ मा १ हजार ८०० र्वद्यालयका कक्षा १० मा अध्ययनरि २२ हजार 
र्वद्याथीको गशणि, र्वज्ञान र नेपाली र्वषयको तसकाइ उपलशधि परीक्षण गरेको छ । तसकाइ उपलशधि 
परीक्षण प्रतिवेदनअनजसार गशणि, र्वज्ञान र नेपाली र्वषयको तसकाइ उपलशधि र्वशिष्ट िहमा ५, २, 
र ५ प्रतििि, प्रवीणिा िहमा ४९, ३५ र ५८ प्रतििि िथा आिारभूि िहमा ४६, ६३ र ३३ 
प्रतििि रहेको देशखयो । 

15.3. फ्ल्याि प्रतिवेदन, २०७५ अनजसार र्वद्याथीको औसि तसकाइ कक्षा ३ गशणिमा ४५.३ प्रतििि र 
नेपालीमा ५१.५ प्रतििि रहेको छ।कक्षा ५ को तसकाइ गशणिमा ४९ प्रतििि, अंग्रेजीमा ४७ 
प्रतििि र नेपालीमा ४६ प्रतििि रहेको छ।त्यस्िै कक्षा ८ को गशणिमा ३५ प्रतििि, नेपालीमा 
४८ प्रतििि र र्वज्ञानमा ४१ प्रतििि तसकाइ उपलशधि रहेको उल्लेख छ। तसकाइ उपलशधि कम 
हजने शजल्लाहरूमा अछाम, बठदिया, जजम्ला, खोटाङ्ग, महोिरी, रोल्पा सप्तरी र उदयपजर रहेका छन।् 
सजदूरपशिम िथा कणािली प्रदेि सबैभन्दा कम तसकाइ उपलशधि हातसल गने प्रदेि रहेका छन।् उक्त 
मूल्याङ्कनबाट र्वद्यालयहरूको कायि सम्पादन स्िर र र्वद्याथीको तसकाइ उपलशधिस्िर कमजोर रहेको 
देशखए िापतन र्वद्यालयको िैशक्षक गजणस्िरमा सजिार गनि ठोस कायिक्रम सञ्चालन गरेको देशखएन । 
मन्रालयले िैशक्षक कायिक्रमहरूमा पजनरावलोकन गरी िैशक्षक गजणस्िरमा सजिार ल्याउनजपदिछ । 

16. उच्र् शिक्षा - मन्रालयबाट र्वश् वर्वद्यालयसम्बन्िी नीति, कानजनको तनमािण, मापदण्ड तनिािरण,  
अनजगमनलगायिका कायिहरू सम्पादन हजने गरेको छ। नेपालमा ११ र्वश् वर्वद्यालय िथा ६ स्वास््य 
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र्वज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेका छन ् । यसका अतिररक्त मदन भण्डारी र्वज्ञान िथा प्रर्वति 
र्वश् वर्वद्यालय र र्वदजषी योगमाया आयजवेद र्वश् वर्वद्यालय स्थापनाको प्रर्क्रयामा रहेका छन ् । 
सञ् र्ातलि र्वश् वर्वद्यालयमा अध्ययनरि कज ल ५ लाख ४० हजार र्वद्याथीमध्ये तरभ जवन र्वश् वर्वद्यालयमा 
७६ प्रतििि र अन्य १० र्वश् वर्वद्यालयमा २४ प्रतििि रहेका छन ्। र्वश् वर्वद्यालयहरूमा अध्ययन 
गनेमध्ये सािारण र्वषय अध्ययन गने ७९.७ प्रतििि र प्रार्वतिक र्वषय अध्ययन गने २०.३ प्रतििि 
रहेका छन ्। मन् रालयले जनिशक्त प्रके्षपण िथा मानव संसािन र्वकास योजना ियार नगरेको िथा 
सीपमूलक िैशक्षक कायिक्रमको न्यूनिाले गदाि िैशक्षक बेरोजगारको संख्यामा बढोिरी भै वैदेशिक 
रोजगारीमा जानेको संख्या उल्लेख्य रहेकोले शिक्षािर्ि को लगानीले उशर्ि प्रतिर्ल ठदन सकेको छैन। 
र्वश् वर्वद्यालयबाट सीपयजक्त जनिशक्त उत्पादन गने सम्बन्िमा स्पष्ट नीति, कायिनीति िथा कायिक्रम 
सञ्चालन हजनजपने देशखन्छ । 

17. अध्ययन अनजसन्िान - र्वश् वर्वद्यालयको कायिक्षेरमा अथि व्यवस्था, उत्पादन, रोजगार, आय आजिन, 
सामाशजक र्वकास, प्रर्वति र्वकास लगायिका र्वषयहरूमा र्विेष अध्ययन, अनजसन्िान समेि गरी 
नयाँ ज्ञान, प्रर्वति र सीपको र्वकास गनजि समेि रहेको छ । सञ्चालनमा रहेका ११ र्वश् वर्वद्यालयहरूले 
राष्ट्रको उन्नति िथा संवृर्िमा सहयोग पजग्ने गरी नयाँ ज्ञान, प्रर्वति र सीपको र्वकास गनि अध्ययन 
अनजसन्िान गरेका छैनन।्र्वश् वर्वद्यालयहरूले िैशक्षक कायिक्रमहरूको अलावा अध्ययन अनजसन्िान 
कायिमा समेि जोड ठदनजपने देशखन्छ। 

18. बढी िजल्क - मशन्रपररषद्को २०७२।५।३१ को तनणिय अनजसार शर्र्कत्सा िर्ि को स्नािक िह पूरा 
गनि काठमाडौँ उपत्यकातभर रू. ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बार्हर रू.४० लाख ४२ हजार 
िथा दन्ि शर्र्कत्सािर्ि  रू.१८ लाख ३० हजार िजल्क िोर्कएको छ । गि वषिको वार्षिक प्रतिवेदनमा 
पोखरा, लतलिपजर, भरिपजर िथा नेपाली सेनाबाट सञ्चातलि मेतडकल कलेजहरूले र्वद्याथीबाट 
िोर्कएकोभन्दा बढी िजल्क असजल गरेकोले मन्रालयले र्र्िाि गराउनजपने व्यहोरा औलँ्याएकोमा िी 
कलेजहरूले बढी तलएको रकम हालसम्म र्र्िाि गरेका छैनन ्। िसथि मन्रालयले आवश्यक कारबाही 
गरी बढी तलएको रकम यर्कन गरी र्वद्याथीलाई र्र्िाि गराउनजपदिछ । 

19. पजस्िकालय व्यवस्थापन - पजस्िकालयको प्रभावकारी व्यवस्थापन गनि पजस्िकालय िथा सूर्ना सेवा 
राश् िय नीति, २०६४ र पजस्िकालय िथा सजर्ना व्यवस्थापन तनदेशिका, २०६९ जारी भएको 
छ।नेपालमा सरकारी िथा तनजी क्षेरबाट सञ् र्ातलि 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 रहेको पाइन्छ । पजस्िकालयमा देशखएका समस्या समािान गनि २०७२ मा गठठि 
कायिदलले प्रतिवेदन पेस गरेको भएिापतन उक्त प्रतिवेदन साविजतनक गरी कायािन्वयनमा ल्याएको छैन 
। भौतिक रूपमा उपशस्थि भई अध्ययन गनजिपने र्वद्यमान अवस्थालाई तडशजटल पजस्िकालय (ई-लाइबे्ररी) 
को रूपमा रुपान्िरण गदै र्वश्वभर रहेका अन्य पजस्िकालयसँग आवि गनि हालका पजस्िकालयको 
संस्थागि संरर्नामा पजनरावलोकन गरी र्वद्यालय/र्वश् वर्वद्यालयको पठन पाठन र्वतिमा समेि सजिार 
गनजिपदिछ ।  
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20. 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 ८८ शिक्षण संस्थाको बैङ्क खािामा रू.२१ करोड १३ लाख 
िरौटी रहेको छ । करारको िििनामा बमोशजम कायि नगरेमा राजस्व खािामा सहज िवरले दाशखला 
गनि उक्त िरौटी रकम नेपाल सरकारकै िरौटी खािामा राख्न ेगरी कानजनी व्यवस्थामा सजिार हजनजपदिछ। 

र्वदेिी शिक्षण संस्थाको सम्बन्िनमा सञ्चालन अनजमति प्रातप्तका लातग ३६ शिक्षण संस्थाको 
कायिक्रम अनजसार दाशखला गनजि पनेभन्दा रू.३ करोड ७५ लाख ५० हजार िरौटी कम दाशखला 
भएको पाइएकोले नपजग िरौटी रकम दाशखला गनजिपदिछ। 

21. अनजगमन - र्वदेिी शिक्षण संस्थाको सम्बन्िनमा उच्र् शिक्षा सञ्चालन गने सम्बन्िी तनदेशिका, 
२०५९ मा र्वदेिी शिक्षण संस्थाको सम्बन्िनमा सञ्चालन हजने तनजी शिक्षण संस्थाको िैशक्षक पूवाििार 
िथा िैशक्षक गजणस्िरका र्वषयमा शिक्षा मन्रीको अध्यक्षिामा रहेको अनजगमन िथा मूल्याङ्कन सतमतिले 
अनजगमन गरी प्रतिवेदन पेस गनजिपने व्यवस्था छ । र्वदेिी शिक्षण संस्थाको सम्बन्िन तलई सञ्चालनका 
लातग अनजमति तलएका ८८ शिक्षण संस्थामध्ये यो वषि ७२ शिक्षण संस्थाले १९ हजार १६८ 
र्वद्याथीका लातग सञ्चालन अनजमति नवीकरणको तनवेदन ठदएकोमा तनदेशिका बमोशजम अनजगमन नै 
नगरी नवीकरण गरेको पाइयो । अनजगमन गरी प्रतिवेदन पेस नगरेका कारण शिक्षण संस्थाले र्वद्याथी 
संख्याका आिारमा बजझाएको रू.२ करोड ८७ लाख ५२ हजार तभडान गनि सर्कएन । तनदेशिका 
बमोशजम अनजगमन गरी प्रतिवेदन पेस गरेपतछ मार नवीकरणसम्बन्िी कारबाही हजनजपदिछ । 

22. छारवृशि - र्वदेिी शिक्षण संस्थाको सम्बन्िनमा उच्र् शिक्षा सञ्चालन गने सम्बन्िी तनदेशिका, 
२०५९ मा सञ्चालन अनजमति प्राप् ि शिक्षण संस्थाले कज ल क्षमिाको कायिक्रमगि आिारमा १० 
प्रतििि सीट छारवृशिको रूपमा नेपाल सरकारलाई उपलधि गराउनजपने व्यवस्था छ।यसरी प्राप् ि 
हजने छारवशृि कोटामा जेहेन्दार, र्वपन्न, मर्हला, जनजाति, मिेसी, दतलि, अपाङ्ग िथा र्पछतडएको 
क्षेर समेर्टने गरी छारवशृि ठदनजपने व्यवस्था रहेको छ। र्वदेिी शिक्षण संस्थाको सम्बन्िनमा उच्र् 
शिक्षा सञ्चालन गने शिक्षण संस्थाहरूमा राजश्व प्रयोजनका लातग पेस भएको र्ववरणअनजसार १९ हजार 
१६८ र्वद्याथी रहेको र सोको १० प्रतिििले हजने १ हजार ९१७ जनालाइि छारवृशि ठदनजपनेमा सो 
अनजसार उपलधि गराएको देशखएन । तनदेशिका बमोशजम छारवृशि उपलधि गराउनज पदिछ । 

23. नवीकरण - र्वदेिी शिक्षण संस्थाको सम्बन्िनमा उच्र् शिक्षा सञ्चालन गने सम्बन्िी (पर्हलो संिोिन) 
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 गराउनजपने 
र नवीकरण नगरेका संस्थाको अनजमतिपर रद्द गरी िरौटी रकम जर्ि गनजिपने व्यवस्था छ । शिक्षण 
अनजमति प्राप् ि गने  ८८ र्वदेिी शिक्षण संस्थामध्ये १६ संस्थाले नवीकरण गराएका छैनन।् नवीकरण 
नगने संस्थाहरूको अनजमति रद्द गने सम्बन्िमा मन्रालयले २०७६।७।२१ मा ७ ठदन तभर कारण 
पेस गरी नवीकरण गने अन्यथा अनजमतिपर खारेज गने व्यहोरा उल्लेख गरी साविजतनक सूर्ना जारी 
गने तनणिय गरेकोमा थप कारबाही भएको पाइएन। नवीकरण नगराई सञ्चालन भएका शिक्षण संस्थाको 
िरौटी रू.१ करोड ९० लाख जर्ि गनजिपदिछ । 
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24. वैदेशिक शिक्षण िजल्कमा कर -आन्िररक राजश्व र्वभागको २०७६।७।२६ मा जारी पररपरमा 
र्वदेिी सम्बन्िन प्राप् ि र्वश् वर्वद्यालयले नेपालका र्वद्याथीबाट तलने रकममा आयकर ऐन, २०५८ 
को दर्ा ८८ (१) बमोशजम १५ प्रतिििका दरले कर कट्टा गरी राजश्व दाशखला गनजिपने उल्लेख 
गरेको छ । र्वदेिी र्वश् वर्वद्यालयको सम्बन्िनमा सञ् र्ातलि र्वतभन्न ७२ शिक्षण संस्थाले १९ हजार 
१६८ र्वद्याथीका लातग र्वश् वर्वद्यालयलाई िजल्क पठाएको रकम र सो रकममा कर कट्टा गरी राजश्व 
दाशखला गरे नगरेको सम्बन्िमा मन्रालयले अतभलेख राखेको देशखएन । र्वदेिी र्वश् वर्वद्यालयलाई 
िजल्क पठाउँदा आयकर ऐनले िोकेको दरमा कर कट्टा गरेर मार रकम पठाउने व्यवस्था सम्बन्िमा 
मन्रालयले अनजगमन गनजिपदिछ। 

25. िैशक्षक परामिि सेवा - िैशक्षक परामिि िथा भाषा शिक्षण तनदेशिका, २०७३ मा भएको व्यवस्था 
बमोशजम 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 प्राप् ि हजने राजश्व प्रतिवषि रू.४४ लाख १९ 
हजारका दरले ३ वषिको रू.१ करोड ३२ लाख ५७ हजार प्राप् ि हजन सकेको छैन। वागमिी 
प्रदेिले केही परामििदािा दिाि गरेपतन हाल दिाि गनि रोक लगाएको छ । यस सम्बन्िमा देशखएको 
अन्यौलिाको तनरूपण हजनजपदिछ । 

26. र्वद्यालय समायोजन - साविजतनक र्वद्यालय समायोजन िथा एकीकरण कायिक्रम कायािन्वयन कायिर्वति, 
२०७७ अनजसार र्वद्यालय आवि जावि गनि लाग्ने समय, र्वद्याथी संख्या, जनसंख्या, ठूला र्वद्यालय 
सञ्चालन गनि र्वद्यालयको स्िरवृर्ि गने लगायिका र्वतभन्न आिार तलइि र्वद्यालय समायोजन भएमा 
प्रोत्साहन स्वरूप रू. २५ लाखदेशख रू.६० लाखसम्म उपलधि गराउने व्यवस्था छ।उक्त प्रयोजनका 
लातग पर्हर्ान भएका ७४२ साविजतनक र्वद्यालयका लातग यो वषि रू.१ अबि ९२ करोड २० लाख 
र्वतनयोजन गरेकोमा समायोजन सम्बन्िी कायि भएको पाइएन। र्वद्यालय शिक्षामा बालबातलकाको 
पहजँर्लाइि सजतनशिि गदै िैशक्षक गजणस्िर अतभवृर्ि गनि शिक्षामा भएको लगानीलाइि तमिव्ययी रूपमा 
अतिकिम उपलशधि हातसल हजनेगरी र्वद्यालयहरूको समायोजन एवं सञ्चालन हजनजपदिछ । 

27. गैरसरकारी संस्थालाइि अनजदान ÷ आतथिक कायिर्वति तनयमावली, २०६४ को तनयम ४१ मा अनजदान 
रकम िोर्कएबमोशजम खर्ि गरे नगरेको सम्बन्िमा अनजगमन गनजिपने व्यवस्था छ । एक गैर सरकारी 
संस्थालाई जग्गा र्वकास, भौतिक िथा िैशक्षक पूवाििार र्वकास लगायिका कायि गनि मशन्रपररषद को 
२०७६।७।२० को तनणियले रू.५ करोड तनकासा ठदएको छ । मापदण्ड िजजिमा नगरी गैरसरकारी 
संस्थालाई उपलधि गराएको अनजदान रकम िोर्कएको कायिमा खर्ि गरे नगरेको सम्बन्िमा अनजगमन 
गरी प्रतिवेदन पेस हजनजपदिछ । 

28. छारा शिक्षा कोष - छारा शिक्षा कोष कायािन्वयन कायिर्वति, २०६२ बमोशजम सामजदार्यक र्वद्यालयका 
कक्षा ११/१२ र र्वश् वर्वद्यालय िहमा अध्ययन गने जेहेन्दार िथा र्वपन् न र्वद्याथीलाई छारवशृि 
उपलधि गराउने व्यवस्था रहेको छ। यस कोषमा रहेको रकम खर्ि नभई यो वषि रू.४६ करोड ८६ 
लाख ६९ हजार मौज्दाि रहेकोले उक्त रकम सशञ्चि कोष दाशखला गनजिपदिछ । 

29. शिक्षक तनयजशक्त - शिक्षा ऐन, 2028 को दर्ा ११ (ख) मा शिक्षकहरूको स्थायी तनयजशक्त र 
अस्थायी तनयजशक्त वा करारमा तनयजशक्त गनि तसर्ाररि गने कायि शिक्षक सेवा आयोगले गनजिपने व्यवस्था 
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छ। आयोगले यस कायिलाई र् जस्ि दजरुस्ि बनाउन वार्षिक कायििातलका स्वीकृि गरी कायािन्वयन 
गरेको छैन । आयोगको कायिलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गनि वार्षिक कायििातलका िजजिमा िथा 
स्वीकृि गरी कायािन्वयन गनजिपदिछ। 

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 । 
यस केन्रको मजख्य कायि र्वद्यालय शिक्षा, अनौपर्ाररक शिक्षा र िैशक्षक जनिशक्त र्वकास लगायि र्वद्यालय 
शिक्षाको वार्षिक योजना िजजिमा, कायािन्वयन र व्यवस्थापन गने रहेको छ। 

30. न्यून प्रगति - यो वषि ५ कायिक्रमको लातग रू.३ अबि ४ करोड ५२ लाख र्वतनयोजन भएकोमा २ 
कायिक्रम सञ्चालन नभएको र ३ कायिक्रममा रू.१५ करोड १८ लाख (४.९८ प्रतििि) मार खर्ि 
भएको छ । र्वद्यालय क्षेर र्वकास कायिक्रममा र्वतनयोशजि रू.३ अबि २ करोड ७८ लाखमध्ये रू.१४ 
करोड ९८ लाख (४.९५ प्रतििि) मार खर्ि भएको छ । उक्त कायिक्रममध्ये रू.२ अबि ९ करोड 
८० लाखको अंग्रजेी, गशणि तसकाइ, छारबशृि र्विरण लगायिका कायिक्रमहरू सञ्चालन गरेको छैन । 
बजेटमा िोर्कएको कायिक्रम यथासमयमा सञ्चालन गनजिपदिछ। 

31. र्वद्यालय र र्वद्याथी संख्या - र्ालज वषिमा नेपालमा पूवि प्राथतमक, आिारभिू र माध्यतमक र्वद्यालयको 
संख्या ३५ हजार ६७४ रहेको र िी र्वद्यालयमा ७० लाख ८२ हजार र्वद्याथीको रहेका छन ्। ि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 

देशख ८) 

माध्यातमक 
र्वद्यालय (कक्षा 
९ देशख १२) 

कज ल जम्मा 

र्वद्यालय संख्या 

सामजदार्यक ३०४४८ २७८४५ ७१८९ २७८१२ 
संस्थागि ६५१० ६५६५ ३८६९ ६७३२ 
िातमिक ४५२ १२३४ ५० ११३० 
जम्मा ३७४१० ३५६४४ १११०८ ३५६७४ 
सामजदार्यकको प्रतििि ८१.३९ ७८.११ ६४.७१ ७७.९६ 
संस्थागिको प्रतििि १७.४० १८.४१ ३४.८३ १८.८७ 

र्वद्याथी संख्या 

सामजदार्यक ५०१५८१ ३९८७६६८ १२८२०५६ ५२६९७२४ 
संस्थागि ५३६६०७ १३३१२१२ ४६१४७६ १७९२६८८ 
िातमिक ९२३३३ १८८१४ ११५३ १९९६७ 
जम्मा ११३०५२१ ५३३७६९४ १७४४६८५ ७०८२३७९ 
सामजदार्यकको प्रतििि ४४.३६ ७४.७० ७३.४८ ७४.४० 
संस्थागिको प्रतििि ४७.४६ २४.९४ २६.४५ २५.३१ 

शिक्षक संख्या 

सामजदार्यक कज ल शिक्षक 30448 १८७०२५ ४१२९९ २२८३२४ 
संस्थागि  १९४१४ ६८३६६ २२१०० ९०४६६ 
िातमिक  ४५२ 1४३४ ३५२ 1786 
जम्मा  ७९०४० २५६८२५ ६३७५१ ३२०५७६ 
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र्ववरण र्वद्यालयको प्रकार बाल र्वकास/ पूवि 
प्राथतमक र्वद्यालय 

आिारभिू 
र्वद्यालय (कक्षा १ 

देशख ८) 

माध्यातमक 
र्वद्यालय (कक्षा 
९ देशख १२) 

कज ल जम्मा 

सामजदार्यकको प्रतििि  ७४.८६ ८२.०० ७५.४५ ७१.२२ 
संस्थागिको प्रतििि २४.५६ १७.५५ २४.४२ २८.२१ 

प्रति र्वद्यालय 
र्वद्याथीको अनजपाि 

सामजदार्यक १७ १४३ १७९ १८९ 
संस्थागि ८३ २०३ ११९ २६६ 
िातमिक २०४ १६ २३ १८ 

सबै िहको कज ल र्वद्यालय संख्या ३६ हजार, र्वद्याथी संख्या ७० लाख ८२ हजार र शिक्षक 
संख्या ३ लाख २१ हजार रहेको छ । र्वद्यालय, र्वद्याथी र शिक्षकको कज ल संख्यामध्ये सामजदार्यकिर्ि को 
र्वद्यालयको र्हस्सा ७७.९६ प्रतििि, र्वद्याथीको र्हस्सा ७४.४० प्रतििि र शिक्षकको र्हस्सा ७१.२२ 
प्रतििि िथा संस्थागििर्ि  र्वद्यालय १८.८७ प्रतििि, र्वद्याथी २५.३१ प्रतििि र शिक्षक २८.२१ 
प्रतििि रहेको छ ।उक्त ि्यांक अनजसार पूवि प्राथतमकदेशख माध्यतमक िहसम्म प्रति र्वद्यालयमा र्वद्याथी 
संख्या सामजदार्यकमा १८९ संस्थागिमा २६६ र िातमिकमा १८ जना रहेको छ।सामजदार्यक र्वद्यालयको 
र्वद्याथी शिक्षक अनजपािको आिारमा शिक्षकको व्यवस्थापन गनजिपने िथा संस्थागि िथा सामजदार्यक 
र्वद्यालयबीर् िैशक्षक कायिहरूमा सह-सम्बन्ि कायम गरी िैशक्षक गजणस्िरमा सामञ् जस्यिा ल्याउन स्पष्ट 
नीति ल्याई कायािन्वयन गनजिपदिछ। 

32. र्वद्याथी भनाि - नेपाल सरकारले सबै बालबातलकालाई शिक्षामा पहजँर् सजतनशिि गने र माध्यतमक 
िहसम्मको शिक्षा अतनवायि र तनःिजल्क गनि अतनवायि िथा तनःिजल्क शिक्षा सम्बन्िी ऐन, २०७५ 
कायािन्वयनमा ल्याएको छ। र्वद्यालय जाने सबै उमेर समूहका बालबातलकालाई र्वद्यालय भनाि गरी 
तनःिजल्क शिक्षा उपलव्ि गराउन तनःिजल्क पाठ्यपजस्िक, छारवशृि, ठदवा खाजालगायि कायिक्रममा बषेनी 
खर्ि बढाउँदै लगेको छ । िशक्षक सूर्ना व्यवस्थापन प्रणालीको प्रतिवेदनअनजसार र्वगि ५ वषिको 
आिारभिू िहको र्वद्यालयमा र्वद्याथी भनािको अवस्था देहाय अनजसार रहेको छः 

                    (संख्या हजारमा) 

वषि 
कक्षा 1-5 को र्वद्याथी 

संख्या 
कक्षा 6-8 को र्वद्याथी 

संख्या कक्षा १-८ को संख्या सामजदार्यक
को प्रतििि 

संस्थागि
को 

प्रतििि सामजदार्यक संस्थागि सामजदार्यक संस्थागि सामजदार्यक संस्थागि जम्मा 
2016 3450 685 1540 319 4990 1004 5994 83.24 16.76 
2017 3312 658 1545 322 4857 980 5837 83.21 16.79 
2018 2826 698 1383 326 4209 1024 5233 80.43 19.57 
2019 2793 937 1394 431 4187 1368 5555 75.36 24.64 
2020 2479 1055 1315 457 3794 1512 530६ 51.50 28.50 

उशल्लशखि ि्याकं र्वश्लषेण गदाि आिारभिू िहमा (कक्षा १ देशख ८ सम्म) कज ल र्वद्याथी भनाि 
संख्या बसेतन घट्दै गएको र भनाि भएका तबद्याथीमध्ये २८.५० प्रतििि संस्थागि र्वद्यालयमा भनाि 
भएका छन ्।सन ्२०१६ को िजलनामा २०२० मा कज ल र्वद्याथी संख्या ११.४६ प्रतिििले घटेको 
मध्ये सामजदार्यक र्वद्यालयमा २३.९६ प्रतिििले घटेको र संस्थागि र्वद्यालयमा ५०.६० प्रतिििले 
बढेको देशखन्छ । सबै बालबातलकाहरू र्वद्यालयमा अतनवायि भनाि र तनःिजल्क शिक्षाको लातग शिक्षा 
क्षेरमा सरकारी अनजदान बसेतन बढेको छ ।सामजदार्यक र्वद्यालयहरूमा अपेशक्षि रूपमा िैशक्षक गजणस्िर 
सजिार हजन नसकेको कारण र्वद्याथीको आकषिण घटेको अवस्था छ । सबैलाई अतनवायि शिक्षा र 
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माध्यतमक िहसम्म तनःिजल्क शिक्षाको कायिक्रम सर्ल बनाउन सामजदार्यक र्वद्यालयको िैशक्षक 
गजणस्िरमा सजिार ल्याउनजपदिछ। 

33. र्वपन्न लशक्षि छारवशृि - र्वद्यालय छारवशृि व्यवस्थापन तनदेशिका, २०७४ मा र्वज्ञान र्वषय अध्ययन 
गने र्वपन्न वगिका छारछारालाई वार्षिक रू.२४ हजार र अन्य र्वषय अध्ययन गनेलाई रू.१८ हजारका 
दरले छारवशृि र्विरण गने व्यवस्था छ । यो वषि र्वपन्न लशक्षि छारवशृि कायिक्रम सञ्चालन गनि कक्षा 
९ र १० का १५ हजार, कक्षा ११ र १२ का ४६ हजार गरी कज ल ६१ हजार र्वपन्न र्वद्याथी छनौट 
भए िापतन यो वषि र्वज्ञान र्वषय अध्ययन गने ३५६ र अन्य र्वषय अध्ययन गने १ हजार ९९७ समेि 
२ हजार ३५३ (३.५६ प्रतििि)लाइि मार छारवशृि र्विरणको गरेको छ । छनौट भएका सबै तबपन्न 
र्वद्याथीलाई छारवशृि र्विरण नभएकोले उक्त कायिक्रम प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयन गनजिपदिछ।  

34. संस्थागि र्वद्यालयको िजल्क अनजगमन - शिक्षा तनयमावली, २०५९ मा संस्थागि र्वद्यालयहरूले 
र्वद्याथीबाट तलने िजल्क सम्बन्िमा शिक्षा िथा मानवस्रोि 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 तथयो । उक्त प्रतिवेदनमा िजल्क सम्बन्िी सजझावहरू र मापदण्ड पूरा नगरेका 
र्वद्यालयहरूलाई कारबाही गनजिपने व्यहोरा उल्लेख भएकोमा उक्त प्रतिवेदन कायािन्वयन भएको 
देशखएन। यो वषि कज नैपतन र्वद्यालयको अनजगमन गरेको छैन । संस्थागि र्वद्यालयको िजल्क तनिािरण 
सम्बन्िमा तनयतमि अनजगमन गरी कानजन र्वपररि िजल्क तलने र्वद्यालयलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनज 
पदिछ । 

35. नमूना र्वद्यालय - मन्रीस्िरीय तनणियबाट नमूना र्वकासको लातग १०० र्वद्यालय छनौट भएका र िी 
र्वद्यालयको  गजरुयोजना तनमािण गनि यस केन्रले ५ परामििदािाहरूसँग २०७७।१।३० मा २०७७ 
भार मसान्िसम्म सम्पन्न गने गरी रू.४ करोड १० लाख ४० हजारमा सम्झौिा भएको छ । िीन 
र्कस्िामा भ जक्तानी गने गरी सम्झौिा भएकोमा प्रथम र्कस्िा ३० प्रतिििले हजने रकम रू.१ करोड २३ 
लाख १२ हजार यो वषि भ जक्तानी ठदएको छ । उक्त सम्झौिाको म्याद २०७७ कातििक मसान्िसम्म 
म्याद थप भएकोमा कायि सम्पन् न भएको छैन । समयमै नमूना र्वद्यालयको गजरुयोजना ियार र 
कायािन्वयन गरी सामजदार्यक र्वद्यालयहरूको िैशक्षक गजणस्िरमा सजिार गनि ध्यान ठदनजपदिछ । 

36. संगठन संरर्ना - नेपालको संर्विान, २०७२ को अनजसूर्ी-8 मा आिारभिू र माध्यतमक िहको शिक्षा 
स्थानीय िहको अतिकारको सूर्ीमा अन्िगिि रहेको छ । सो अनजसार र्वद्यालय िहसम्मका शिक्षकको 
िातलम प्रदेि सरकारबाट र अनजगमन लगायिका कायि स्थानीय िहबाट भैरहेका छन ्। शिक्षा मन्रालय 
अन्िगिि ७७ शजल्लाका शिक्षा र्वकास िथा समन्वय इकाईमध्ये ६ शजल्लामा ९, ३५ शजल्लामा ८, 
२८ शजल्लामा ६ र ८ शजल्लामा ५ जना कमिर्ारी दरबन्दी स्वीकृि भएको छ । र्वद्यालयिहको 
अनजगमन मूल्याङ्कन लगायि कायि गनि स्थानीय िहमा छज टै्ट इकाई रहेको छ । हालको सागंठतनक 
अवस्था िथा संघ, प्रदेि र स्थानीय िहबीर् समन्वयको अभावमा संघीय सरकारलाई आवश्यक पने 
शिक्षा सम्बन्िी सूर्ना, ि्याङ्क, बजेट लगायिका र्वषयमा स्थानीय िहबाट जानकारी प्राप् ि गनि कठठनाइ 
रहेको देशखयो । संघीयिा कायािन्वयनमा आइसकेको भए िापतन संघीय सरकारको प्रत्यक्ष समन्वयकारी 
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तनकाय, अन्िर स्थानीय तनकाय समन्वय, संघीय सरकारको र्वशिष्टीकृि सेवा उपलधि गराउने कायिमा 
हजने अन्यौलिा हटाउन यस्िो संरर्नाको पजनरावलोकन हजनजपदिछ। 

37. शजन्सीको व्यवस्थापन - आतथिक कायिर्वति तनयमावली, २०६४ मा सरकारी सम्पशिको संरक्षण गनजिपने 
व्यवस्था छ । सार्वक शिक्षा र्वभागबाट अवकाि भएका र अन्यर सरुवा भएका २१ कमिर्ारीले २३ 
थान ल्यापटप र्र्िाि गरेका छैनन ्। सार्वकको शजल्ला शिक्षा कायािलयहरू शिक्षा र्वकास िथा समन्वय 
इकाईमा पररणि गरेपतछ कमिर्ारी संख्या कटौिी भई बढीमा ९ जनासम्म कायिरि रहेकोमा िी 
कायािलयमा रहेका र्तनिर्र, डेस्कटप िथा ल्यापटप कम्प्यजटर, र्प्रन्टर र्ोटोकपी मेशिन लगायिका 
सामानहरूको उपयोग नभएको शस्थति छ । उपयोगर्वहीन अवस्थामा र्ालज हालिमा रहेका सामानहरू 
अन्य सरकारी तनकायमा हस्िान्िरण गने र बेर्ालज सामानहरू तललाम तबक्री गरी शजन्सीको व्यवस्थापन 
गनजिपने र सरुवा िथा अवकाि भएका कमिर्ारीले बजझेको शजन्सी सामान र्र्िाि 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 यो 
केन्रको स्थापना भएको हो । 

38. पाठ्यक्रम तनमािण िथा पररमाजिन - पाठ्यक्रम िथा पाठ्यसामग्री र्वकास िथा र्विरण तनदेशिका, 
२०७६ मा मौजजदा पाठ्यक्रम कायािन्वयन भएको सामान्यिया १० वषि पूरा भएपतछ पजनरावलोकन 
गरी अध्ययन अनजसन्िानका आिारमा आवश्यक देशखएमा पररमाजिन गने व्यवस्था रहेको छ। उपलधि 
र्ववरण अनजसार पाठ्यक्रम पररमाजिन िथा नयाँ पाठ्यक्रम तनमािणको अवस्था तनम्नानजसार रहेको छ: 

कक्षा पाठ्यक्रम लागू 
भएको तमति 

५ वषि पतछ 
पजनरावलोकन 

१० वषि पछी 
पररमाजिन कायि प्रगति 

२ र ३ २०६२ नभएको १५ वषि नयाँ पाठ्यक्रम परीक्षण (पाईलर्टङ)मा रहेको 
४ र ५ २०६५ नभएको १२ वषि नयाँ पाठ्यक्रम परीक्षण (पाईलर्टङ)मा रहेको 
६ र ७ २०६९ ८ वषि  नयाँ पाठ्यक्रम परीक्षण (पाईलर्टङ)मा रहेको 
८, ९ र १० २०७१ ६ वषि  नभएको 

उल्लेशखि अनजसार कक्षा २ र ३ को २०६२ मा स्वीकृि पाठ्यक्रम १५ वषि पतछ मार 
नयाँ पाठ्यक्रम पाइिलर्टङ्गमा रहेको, कक्षा ४ र ५ को २०६५ मा स्वीकृि पाठ्यक्रम १२ वषि पतछ 
पाइिलर्टङ्गमा रहेको छ।गजणस्िरीय शिक्षाका लातग पाठ्यक्रम िथा पाठ्य-सामग्री र्वकास तनदेशिका 
बमोशजम पाठ्यक्रम पररमाजिन गनजिपने देशखन्छ । 

39. 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.१ करोड ३१ लाखका २७० प्रकारका १ लाख ६८ हजार थान पाठ्यपजस्िक 
िथा पाठ्यसामग्री मौज्दाि रहेको देशखन्छ । आवश्यकिाको पर्हर्ान नगरी छपाई िथा खररद गदाि 
वसेतन मौज्दाि बढ्दै गएको छ । मौज्दािमा रहेका मध्ये कतिपय पाठ्यपजस्िक हाल असान्दतभिक 
भई उपयोग हजन नसक्ने अवस्थामा रहेको छ । आवश्यकिा पर्हर्ान गरी पाठ्यपजस्िक िथा 
पाठ्यसामग्रीको उपयोगको सजतनिििा हजने गरी खररद िथा छपाइ कायि गनजिपदिछ । 
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व्यावसार्यक शिक्षा िथा िातलम अतभवरृ्ि पररयोजना 
नेपालमा प्रार्वतिक शिक्षा िथा व्यावसार्यक सीप प्रदान गरी रोजगारी मार्ि ि गरीबी तनवारणमा टेवा 

पजर् याउने उदे्दश्यले नेपाल सरकार र र्वश्व बैङ्कबीर् 2074।१०।7 मा भएको सम्झौिा अनजसार व्यावसार्यक 
शिक्षा िथा िातलम अतभवरृ्ि पररयोजना (दोस्रो र्रण) सञ्चालनमा रहेको छ। र्वश्व बैङ्कबाट एस.डी.आर. ४ करोड 
२७ लाख ऋण उपलधि हजने यस पररयोजनाको अवति २०७९।३।३१ सम्म रहेको छ । पररयोजनाको लातग 
यो वषि रू.१ अबि ८२ करोड ५८ लाख र्वतनयोजन भएकोमा रू.९९ करोड ५१ लाख (५४.५० प्रतििि) खर्ि 
भएको छ। 

40. खर्िको शस्थति - दाि ृसंस्थासँग भएको सम्झौिा अनजसार पररयोजनाले ५ वषिको अवतिमा कररब रू.६ 
अबि खर्ि गने लक्ष्य रहेकोमा यो वषिसम्म रू.१ अबि ९१ करोड ९ लाख खर्ि गरेको देशखन्छ । 
पररयोजना अवति ५० प्रतििि व्यिीि हजँदा ३२ प्रतििि मार खर्ि भएको छ । स्वीकृि बजेट लशक्षि 
कायिक्रममा खर्ि गरी अपेशक्षि लक्ष्य हातसल गनजिपदिछ ।  

41. कायिक्रम िथा प्रगति - पररयोजनाले यो वषि २७ हजार ५०० यजवालाई छोटो अवतिको व्यावसार्यक 
िातलम उपलधि गराउने लक्ष्य राखेकोमा सम्पन्न गरेको छैन । प्रार्वतिक शिक्षा सञ्चालन गने १०० 
र्वद्यालयलाई गजणस्िर सजिार अनजदान ठदने लक्ष्य रहेकोमा ६० लाई मार प्रथम र्कस्िा उपलधि गराएको, 
प्रार्वतिक शिक्षा अध्ययन गने ६ हजार ५०० र्वद्याथीलाई छारवशृि उपलधि गराउने लक्ष्य रहेकोमा 
४ हजार १७१ लाई उपलधि गराएको,  ४० वटा नयाँ पाठ्यक्रम तनमािण िथा पररमाजिन गने लक्ष्य 
रहेकोमा ९ वटा मार सम्पन्न गरेको र १ हजार ५०० औद्योतगक प्रशिक्षाथीलाई कायिगि िातलम 
उपलधि गराउने लक्ष्य रहेकोमा ६० जनाको लातग िातलम सञ्चालन भैरहेको छ । िोकेको लक्ष्य प्राप् ि 
गने गरी समयमै कायिक्रम सञ्चालन गनजिपदिछ । 

42. िातलम सञ्चालन - दाि ृतनकायसँग भएको सम्झौिा अनजसार ५ वषिको अवतिमा लशक्षि वगिका १ लाख 
१५ हजार यजवालाई छोटो अवतिको व्यावसर्यक िातलम प्रदान गने लक्ष्य रहेको छ । उक्त िातलम 
र्वतभन् न िातलम प्रदायक संस्था मार्ि ि उपलधि गराई ४ र्कस्िामा भ जक्तानी गने र दजगिम क्षेरका १४ 
शजल्लामा िातलम सञ्चालन गरेमा १० प्रतििि थप रकम ठदने व्यवस्था छ । यस सम्बन्िमा देशखएका 
धयहोरा देहाय बमोशजम छन ्: 

42.1. पररयोजनाले िातलम प्रदान गनि २०७४।७५ मा ५४ संस्थासँग रू.५२ करोड ६४ लाख ४३ हजार, 
२०७५।७६ मा १६४ संस्थासँग रू.९३ करोड ३१ लाख ५८ हजार र २०७६।७७ मा १९५ 
संस्थासँग रू.९८ करोड ६१ लाख २२ हजार समेि रू.२ अबि ४४ करोड ५७ लाख २३ हजारको 
सम्झौिा गरेकोमा हालसम्म रू.१ अबि ३३ करोड १७ लाख भ जक्तानी गरेको छ । यो वषि भएको 
सम्झौिामध्ये ५० संस्थालाई प्रथम र्कस्िाको रू.२ करोड ६२ लाख भ जक्तानी भएको छ भने बाकँी 
संस्थाले िातलम िजरु गरेका छैनन ्। गि वषि सम्झौिा भएका संस्थाहरूले ६ मर्हनाको रोजगारी 
प्रमाणीकरण र सीप परीक्षण सम्पन्न गरी अशन्िम र्कस्िा भ जक्तानी तलइसक्नज पनेमा ११ संस्थाले सो 
कायि सम्पन्न गरेका छैनन ्। सम्झौिामा िोर्कएको अवतिमा िातलम सम्पन्न गनजिपदिछ । 

42.2. दजगिम शजल्लाका यजवाहरूमा िातलमको पहजँर् बढाउन प्रोत्साहन गरेपतन िातलम प्रदायक संस्थाले दजगिम 
क्षेरमा िातलम सञ्चालन गरी २०७४।७५ मा ४ शजल्लाका ३८० िथा २०७५।७६ मा ५ शजल्लाका 
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६८० जनालाई िातलम ठदएको र यो वषि ८ शजल्लामा ६८० जनालाई िातलम ठदन सम्झौिा गरेको 
भएपतन िातलम उपलधि गराएको छैन । प्रदायक संस्थाले दजगिम क्षेरलाई प्राथतमकिा ठदने गरी प्रस्िाव 
पेस गरेको देशखएन । यसिर्ि  पररयोजनाको र्विेष ध्यान जानजपदिछ।  

43. रोजगारी प्रमाणीकरण - िातलम प्रदायक संस्थासँग भएको सम्झौिाअनजसार छोटो अवतिको िातलम सम्पन्न 
भई सीप परीक्षण गरेपतछ प्राप्त रोजगारीको ३ मर्हनाको आम्दानी रुजज गने र त्यसपतछ िेस्रो र्कस्िा र 
६ मर्हनाको आम्दानी रुजज पश् र्ाि ्र्ौथो र्कस्िा भ जक्तानी गने व्यवस्था छ । िीन मर्हनाको रोजगारी 
आम्दानी िथा प्रमाणीकरणको र्ववरण अनजसार छोटो अवतिको िातलम सम्पन्न गनेमध्ये १० हजार ३५३ 
जनाले उपलशधिमूलक रोजगारी प्राप् ि गरेको देशखन्छ । यस्िै १५ हजार ५०९ जनाले  ६ मर्हनाको 
उपलशव्िमजलक रोजगारी प्राप्त गरेको देशखन्छ । पररयोजनाले ३ मर्हने रोजगार प्रमाणीकरणको आिारमा 
िेस्रो र्कस्िा रकम भ जक्तानी नगरी ६ मर्हनाको रोजगारी प्रमाणीकरणको आिारमा िेस्रो र र्ौथो र्कस्िा 
रू.२८ करोड ७३ लाख ५२ हजार भ जक्तानी गरेको हजँदा रू.१ करोड २१ लाख ८२ हजार थप व्ययभार 
परेको छ। सम्झौिामा भएको व्यवस्था बमोशजम भ जक्तानी हजनजपदिछ। 

44. सीप परीक्षण - िातलम प्रदायक संस्थासँग भएको सम्झौिामा िातलम प्राप् ि प्रशिक्षाथीलाई न्यूनिम ३९० 
घण्टाको गजणस्िरीय िातलम प्रदान गरेपतछ सीप परीक्षण गराउनजपने उल्लेख छ । सीप परीक्षण 
गराएबापि िातलम प्रदायक संस्थाहरूलाई प्रति व्यशक्त रू.२ हजार १९० का दरले भ जक्तानी गने व्यवस्था 
अनजसार २० हजार ६०९ जनालाई यो वषि सीप परीक्षणबापि रू.४ करोड ५१ लाख ३४ हजार 
भ जक्तानी गरेको छ । सीप परीक्षणमा सहभागी भएका मध्ये १४ हजार ३४७ (७० प्रतििि) मार 
उिीणि भएका छन ्। सीप परीक्षणको नतिजा र्वश्लषेण गदाि िातलमको गजणस्िरमा सजिार गनजिपने देशखयो। 

राश् िय र्किाबखाना (शिक्षक) 
शिक्षकको नोकरी अतभलेख अद्यावतिक गने, शिक्षकको तनवशृिभरण िथा उपदान सम्बन्िमा आवश्यक 

व्यवस्था तमलाउने, शिक्षकको िलबी प्रतिवेदन पाररि गने, शिक्षकको सम्पशि र्ववरणको अतभलेख राख्न ेलगायिका 
कायि गने उदे्दश्यले 205५ मा यस कायािलयको स्थापना भएको हो ।  

45. अतभलेख व्यवस्थापनः शिक्षा तनयमावली, 2059 (संिोिन सर्हि) को तनयम 95 (5) मा नयाँ तनयजशक्त 
भएका शिक्षकले तनयजशक्त पाएको ३ मर्हनातभर वैयशक् िक िथा नोकरी र्ववरण र्ारम भरी र्किाबखानामा 
प्रमाशणि गनि पठाउनज पने व्यवस्था छ । यस वषि 23 हजार 744 जनाको वैयशक् िक िथा तसटरोल 
प्रमाशणि भएकोमा नया ँ तनयजशक्त पाएका शिक्षकको अतभलेख र्किावखानाले नराखेकोले नयाँ तनयजशक्त 
पाएका सबै शिक्षकले उक्त र्ारम पेस गरेका छन ्भनी यर्कन गने आिार देशखएन । तनयजशक्त ठदने 
तनकायबाट र्ववरण तलई अतभलेख अद्यावतिक गनजिपदिछ । 

46. िलबी प्रतिवेदन - शिक्षा तनयमावली, 2059 (संिोिन सर्हि)को तनयम 126 मा शिक्षकहरूको वार्षिक 
िलबी प्रतिवेदन राश् िय र्किाबखाना (शिक्षक) बाट पाररि हजने व्यवस्था छ। यस आतथिक वषिमा 405 
वटा स्थानीय िह अन्िगििका शिक्षकको िलबी प्रतिवेदन पाररि गरेको र 348 स्थानीय िहबाट िलबी 
प्रतिवेदन पाररि गराएको देशखएन। तनयममा भएको व्यवस्था अनजसार िलबी प्रतिवेदन पाररि गराएर 
मार िलब खर्ि लेख् ने व्यवस्था हजनजपदिछ । 
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नेपाल राश् िय पजस्िकालय  
नेपाल राश् िय पजस्िकालय र्व.सं. 2013 सालमा स्वगीय राजगजरु श्री हेमराज पाण्डेको पजस्िकालयलाई 

खररद गरी स्थापना गरेको देशखन्छ । पजस्िकालय 2018 सालदेशख सविसािारणका लातग खजल्ला गररएको 
छ। यस पजस्िकालयमा र्वतभन्न भाषाका 1 लाख 50 हजारभन्दा बढी पजस्िक िथा परपतरकाहरू रहेका 
छन।्  

47. भवन तनमािण - मशन्रपररषद् बाट २०७५।६।२८ मा काठमाडौँको जमलमा रहेको 7 रोपनी 15 
आना जग्गामा राश् िय पजस्िकालयको लातग एक अत्यािजतनक भवन तनमािण गने तनणिय भए अनजसार 
ड्रइङ/तडजाइन िथा नक्सा पास लगायिका काम सम्पन्न गरी रू.1 करोड 7 लाख खर्ि गरेपतछ 
मशन्रपररषद्को 2077।4।5 को तनणियअनजसार पजस्िकालय भवन तनमािण कायि रोक्का भएको छ । 
भवन तनमािणस्थलको टजङ्गो लगाई पजस्िकालय भवन तनमािण गनजिपदिछ । 

48. पजस्िकको संरक्षण - यस पजस्िकालयको स्वातमत्वमा रहेका पजस्िकहरू हाल महेन्र उच्र् माध्यतमक 
र्वद्यालय, सानोगौर्रणमा ५१ हजार थान, िैशक्षक जनिशक्त र्वकास केन्र सानोठठमीमा २२ हजार 
र हररहरभवनकै एक टहरोमा रहेको िाखामा ७ हजार थान रहेको छ । पजस्िकालयका लातग 
आिजतनक र सजर्विा सम्पन् न भवनको व्यवस्था गदै पजस्िकको संरक्षण र उपयोगमा ध्यान ठदनजपदिछ। 

मेतडकल कलेज पूवाििार तनमािण र्वकास आयोजना 
प्रत्येक प्रदेिमा एक मेतडकल कलेज स्थापना गने नेपाल सरकारको नीति अनजरूप प्रदेि नं.2 महोिरी 

को बठदिवासमा मेतडकल कलेज स्थापना गनि 2075।१1।3 मा तनणिय भएअनजसार ियारीको कायि गनि यस 
आयोजना िजरु भएको छ ।  

49. परामिि सेवा खर्ि - मन्रालयबाट 2073।3।27 मा गठन भएको सतमतिले महोिरी शजल्लाको 
बठदिवास नगरपातलकामा एक हजार िैय्याको अस्पिाल सर्हिको मेतडकल कलेज स्थापना गनि सामजदार्यक 
वन क्षेरको 101.59 हेक्टर जग्गा उपयूक्त रहेको प्रतिवेदन ठदएको छ । उक्त जग्गाको भोगातिकार 
प्राप् ि भएको छैन । यो वषि वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, गजरुयोजना तनमािण र माटो परीक्षणको कायि 
गराई ३ परामििदािालाई रू.54 लाख 67 हजार भ जक्तानी गरेको छ । जग्गाको भोगातिकार सम्बन्िी 
टजङ्गो नलाग्दै सो कायि गराई खर्ि गरेको देशखयो । 

50. बजेट र्र्िाि - आयोजनाको लातग यो वषि रू.2 करोड 35 लाख 9० हजार तनकासा भएकोमा रू.1 
करोड 6 लाख 8१ हजार खर्ि भई बाँकी रहेको रू.1 करोड 29 लाख 9 हजार र्वर्वि खािामा 
मौज्दाि राखेको छ । उक्त रकम सशञ्चि कोषमा र्र्िाि गनजिपदिछ ।  

कायिमूलक लेखापरीक्षण 

र्वश्वर्वद्यालय अनजदान आयोगको कायिसम्पादन  

र्वश्वर्वद्यालय अनजदान आयोग ऐन, २०५० बमोशजम २०५१ मा यो आयोग गठन भएको हो । आयोगमा 
अध्यक्ष सर्हि ११ सदस्य रहने व्यवस्था छ । र्वश्वर्वद्यालय स्थापना गनि नेपाल सरकारलाई परामिि ठदने, 
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अनजदान र्विरणसम्बन्िमा नीति तनिािरण गने, अनजदान प्रदान गने, र्वश्वर्वद्यालयबीर् िैशक्षक कायिक्रम स्िरयजक्त 
बनाउन समन्वय गने, र्वश्वर्वद्यालयहरूमा उपयजक्त िैशक्षकस्िर तनिािरण गराउने, र्वश्वर्वद्यालय र िैशक्षक संस्थाबीर् 
र्वद्विवशृि िथा छारवशृि आदान प्रदान गनेसम्बन्िमा व्यवस्था गने काम कििव्य आयोगको रहेको छ । आयोगको 
कायि सम्पादनदक्षिा मूल्याङ्कन गने उदे्दश्यले गररएको कायिमूलक लेखापरीक्षणका व्यहोरा देहायबमोशजम छन ्। 

51. रणनीतिक योजना ‐ र्वश्वर्वद्यालयको सञ्चालन िथा र्वकासको लातग प्राप्त हजने अनजदान समजशर्ि र्विरण 
िथा र्वश्वर्वद्यालयमा िैशक्षकस्िर तनिािरण गरी गजणस्िरयजक्त शिक्षा प्रदान गने  उदे्दश्य प्राप्त गनि अल्प 
एवं दीघिकालीन लक्ष्यहरू र्कटान गरी रणनीतिक योजना ियार गरी लागू गनजिपनेमा आयोग स्थापना 
भएको २७ वषि व्यतिि हजँदा समेि रणनीतिक योजना ियार गरेको छैन। र्वगि िीन वषिमा 
आयोगले औसिरूपमा वार्षिक रू. १५ अबि ७८ करोड ५० लाख तनकासा एवं खर्ि गरेको छ । 
रणनीतिक योजना नहजँदा संस्थागि र्वकास अनजदान, गजणस्िर सजिार कायिक्रम, गजणस्िर आश्वस्ििा र 
एर्क्रतडएसन अन्िगिि सञ्चालन गने कायिहरू आयोगको उदे्दश्य अनजरूप भए नभएको मूल्याङ्कन गनि 
सर्कएन । आयोगले आवश्यक स्रोि र कायिक्रमको व्यवस्था गरी वििमान उदे्दश्य र भर्व्यको 
आवश्यकिा सम्बोिन हजने गरी रणनीतिक योजना ियार गरी कायािन्वयन गनजिपदिछ । 

52. र्वश्वर्वद्यालयको छािा ऐन ‐ रार्ष्ट्रय शिक्षा नीति, २०७६ को कायिनीति ९.११ ले उच्र् शिक्षा प्रदायक 
संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, तनयमन र व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन र्वद्यमान कानजनी िथा संस्थागि 
संयन्रको पजन:संरर्ना गरी र्वश्वर्वद्यालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन र तनयमन गने नीतिगि व्यवस्था गरेको 
छ । भौगोतलक क्षेरका आिारमा र्वश्वर्वद्यालय स्थापना गरी उच्र् शिक्षा प्रदायक तनकायको 
र्वकेन्रीकरण गने उदे्दश्यअनजरूप रार्ष्ट्रय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०४९ को सजझाव समेिका आिारमा 
बहजर्वश्वर्वद्यालयको अविारणा कायािन्वयनमा रहेको छ । बहजर्वश्वर्वद्यालयको अविारणाअनजरूप तरभ जवन, 
काठमाडौँ, पूवािञ्चल, पोखरा लगायि १० र्वश्वर्वद्यालय स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका छन ्। र्रक 
र्रक ऐन अन्िगिि स्थापना भई स्वायि तनकायको रूपमा स्थार्पि र्वशश्वद्यालयहरूले िोकेको 
मापदण्डअनजसार स्थापना गनजि अशघ ियारी गनजिपने पूवाििार, व्यवस्थापकीय र प्रिासतनक संरर्ना तनमािण, 
प्राशज्ञक गतिर्वति, पठनपाठन, परीक्षा सञ्चालन, मानव स्रोि व्यवस्थापन जस्िा कायि स्थापना पिाि िजरु 
गरेको पाइयो । आयोगले र्वश्वर्वद्यालयहरूलाई वार्षिक रू. १० अबिभन्दा बढी तनकासा ठदने भए िापतन 
नीतिगि व्यवस्थाबमोशजम छािा ऐन नहजँदा आयोगबाट यससम्बन्िमा अनजगमन िथा मूल्याङ्कन हजनसकेको 
छैन ।  नीतिलाई कानजनी आिार प्रदान गनि उच्र् शिक्षासम्बन्िी कानजनलाई संसोिन र एकीकरण गरी 
उच्र् शिक्षालाई थप व्यवशस्थि गनि उच्र् शिक्षासम्बन्िमा व्यवस्था गनि बनेको र्विेयक, २०७६ संसद 
समक्ष स्वीकृतिका लातग पेस गरेको जानकारी गराएको छ । सरोकारवाला तनकायहरूबीर् समन्वय गरी 
आवश्यक कानजनी व्यवस्था गरी अनजदानको उपयोग सम्बन्िमा र्वश्वर्वद्यालयहरूको अनजगमन गनजिपदिछ।  

53. अनजदान तनकासा ‐ र्वश्वर्वद्यालय अनजदान आयोग ऐन, २०५० को दर्ा ६(ख) मा आयोगले अनजदान 
रकम र्वश्वर्वद्यालयलाई तनकासा गने सम्बन्िमा नीति तनिािरण गने व्यवस्था छ । सम्बशन्िि 
र्वश्वर्वद्यालयले नै प्रर्तलि कानजनबमोशजम खर्ि, लेखापरीक्षण र प्रतिवेदन गने गरी आयोगले १२ 
र्वश्वर्वद्यालयलाई यस वषि रू. १२ अबि १५ करोड ९ लाख ९८ हजार अनजदान तनकासा गरेको छ । 
गि वषिको िजलनामा अनजदान रकम औसिमा १०.२९ प्रतिििले वरृ्ि भएको छ । र्वश्वर्वद्यालयहरू 
छजट्टा छज टै्ट ऐनअन्िगिि स्थापना भइि स्वायिरूपमा सञ्चालन हजँदै आएकाले अनजदान आयोगले 
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र्वश्वर्वद्यालयहरूलाइि ठदने तनकासाको उपयोग सम्बन्िमा कानजनी व्यवस्थाको कमीका कारण अनजगमन 
एवं मूल्याङ्कन गनि सकेको छैन । 

कायिक्रम कायािन्वयनका आिारमा मार तनकासा प्रदान गनि र्वद्याथीको संख्या र प्रतिस्पिी 
क्षमिा समेिका आिारमा अनजदान र्विरण प्रणाली व्यस्थापन गरी अनजदानको उपयोगसम्बन्िमा अनजगमन 
गनजिपदिछ । 

54. गजणस्िर सजतनशिििा िथा प्रत्यायन ‐ रार्ष्ट्रय शिक्षा नीति, २०७६ मा गजणस्िर सजतनशिििा एवं प्रत्यायन 
गने कायिका लातग र्वश्वर्वद्यालय अनजदान आयोगलाई सबल बनाउने उल्लेख छ । र्वश्व वैंकको अमेररकी 
डलर ६.५ र्वतलयन (रू. ७ खबि ७० करोड ८४ लाख) ऋण सहयोगमा आतथिक वषि २०७१।७२ 
देशख २०७७।७८ सम्ममा सम्पन्न गने गरी सञ् र्ातलि उच्र् शिक्षा सजिार पररयोजनाले गजणस्िर 
सजतनशिििा एवम ्प्रत्यायनका लातग स्वायि बोडि स्थापना गनि अमेररकी डलर ८.१४ तमतलयन (ने.रू. 
९६ करोड ५३ लाख) व्यवस्था गरेको सम्बन्िमा देशखएका व्यहोरा देहायबमोशजम छनः 

54.1. पररयोजना सञ्चालन भएको पाँर्ौं वषिको िेस्रो तनकासा माग अवति सम्मको प्रगति प्रतिवेदनको र्वश्लषेण 
गदाि २०७३।७४ देशख २०७७।७८ सम्म ३१ क्याम्पसले गजणस्िर प्रत्यायन प्रमाणपर प्राप्त गरेको, 
३० क्याम्पसले गजणस्िर आस्वस्ििा िथा प्रत्यायन र्क्र पूरा गरेको, ७ क्याम्पसलाई पजन: प्रत्यायन 
गरेको अवस्था छ । प्रत्यायन भएका क्याम्पसलाई ग्रजेजएट्स संख्याका आिारमा अनजदान प्रदान गने 
गरेको छ । प्रत्यायन हजने ३१ क्याम्पसले १ हजार ९४२ ग्रजेजएट संख्याका आिारमा रू.१५ करोड 
३३ लाख ११ हजार, गजणस्िर र्क्र पूरा गरेका ३० क्याम्पसले २ हजार २१६ ग्रजेजएट संख्याका 
आिारमा रू.१३ करोड ८० लाख पजन: प्रत्यायन भएका ७ क्याम्पसले ७०१ ग्रजेजएट संख्याका आिारमा 
रू.६ लाख ३१ हजार समेि गरी ६८ क्याम्पसलाई ४ हजार ८५९ ग्रजेजएट संख्याका आिारमा जम्मा 
रू. ३५ करोड ४४ लाख ११ हजार भ जक्तानी गरेको छ । गजणस्िर सजतनशिििा िथा प्रत्यायन प्रणालीमा 
जान आियपर पेस गने, स्व÷मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेस गने, र्पयर ररभ्यू गने, गजणस्िर सजतनशिििा िथा 
प्रत्यायन र्क्र पूरा गने, प्रथम पटकको गजणस्िर प्रत्यायन प्रमाणपर प्राप्त गने, पजन: गजणस्िर प्रत्यायन 
प्रमाणपर प्राप्त गने जस्िा र्रणहरू पार गनजिपनेमा िजरुका र्रणका सूर्क पूरा गनि नसकेकाले यस 
कायिक्रमको सबै र्रण पूरा गरी पूणि अनजदान प्राप्त गने क्याम्पस न्यून संख्यामा रही पररयोजनाको 
नतिजा सूर्क िथा आयोगको कायि सम्पादनमा समेि प्रभाव परेको छ ।   

54.2. पररयोजना अवतिमा १३३ उच्र् शिक्षा संस्थाले गजणस्िर सजतनशिििा िथा प्रत्यायन र्क्र पूरा गरी 
अनजदान प्राप्त गने र सोमध्ये २५ तनजी संस्था हजने लक्ष्य तलएकोमा हालसम्म ६९ संस्थाले गजणस्िर 
र्क्र पूरा गरेका छन ्जजन लक्ष्यको ५१ प्रतििि मार हजन आउँछ । तनजी क्षेरका क्याम्पसले कम 
संख्यामा आियपर पेस गरेको, आियपर पेस गरेकामध्ये पतन समयमा स्व‐मूल्याङ्कन प्रतिवेदन समयमा 
पेस गनि नसकेकाले थप तनकासा तलन नसक्दा प्रगति न्यून भएको छ ।  

54.3. स्वेशच्छकरूपमा गजणस्िर सजतनशिििा िथा प्रत्यायन प्रर्क्रयामा सामेल भएका सबै क्याम्पसले ८ र्वषयका 
१२० सूर्कका आिारमा र्वतभन्न र्रणमा मूल्यार्ङ्कि भई प्रमाणपर प्राप्त गने गरेका छन ्। प्रमाणपर 
प्राप्त गरेपतछ िी सूर्क क्रमि: लागू गरररहेका छन ्छैनन ्अनजगमन हजने गरेको छैन । आयोगले 
पर्हलो र्रणमा ३० क्याम्पसको अनजगमन गरेकोमा ६/७ संस्थाले मार मापदण्ड कायम राखेको र 
अन्यको अवस्था खस्कँदो देशखएको व्यहोरा गजणस्िर सजतनशिििा िथा प्रत्यायन महािाखासँग भएको 



शिक्षा र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्रालय 

 423 महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७8 

छलर्लको क्रममा जानकारी भएको छ । यसबाट गजणस्िर प्रत्यायन भई अनजदान प्राप्त गने उदे्दश्यले 
मार पूरा गरेको देखाएको मापदण्ड र तनमािण गरेको पूवाििारको उशर्ि प्रयोग र स्िरोन्निी हजन नसकेको 
अवस्था छ । 

54.4. उच्र् शिक्षाको गजणस्िर सजिारका लातग क्षमिा र्वकास, प्राशज्ञक सजिार, प्रिासतनक सजिार, पूवाििार सजिार 
जस्िा क्षेरमा लगानी गरेको देशखए पतन पररयोजना कायािन्वयन तनदेशिका अनजसार गजणस्िर सजतनशिििा 
िथा प्रत्यायन व्यवस्थालाई व्यवशस्थि गरी यसबाट िैशक्षक िथा प्राशज्ञक गजणस्िरमा परेको प्रभाव र 
र्वद्याथीको प्रतिस्पिी क्षमिा र्वस्िारका बारेमा अध्ययन गरेको छैन । पररयोजनाको सोिभनाि सूर्क-
२ मा कायिक्रम सञ्चालन भएपतछको प्रभाव अध्ययनका लातग एस.डी.आर. १० लाख ३५ हजार ( 
ने.रू. १७ करोड ५२ लाख ४७ हजार) बजेट व्यवस्था गरेकोमा गजणस्िरसम्बन्िी अवयवमा 
(कम्पोनेन्टमा) यस्िो व्यवस्था गरेको छैन।यसबाट प्रत्यायन भएका तनकायबाट उिीणि हजने ग्रजे जएट्सको 
प्रतिस्पिी अवस्थाका बारेमा अध्ययन, र्वश्लषेण, अनजगमन र प्रतिवेदन गरी गजणस्िरको अवस्था यर्कन 
गने कायि गतििील हजनसकेको छैन । 

गजणस्िर सजतनशिििा िथा प्रत्यायन कायिक्रमसम्बन्िमा अनजगमन एवं मूल्याङ्कन नभएकोले 
ग्रजेजएटसको आिारमा अनजदान र्विरण गरेको कायिक्रममा गजणस्िर प्रत्यायन प्रमाणपर प्राप्त गरेका 
र्वद्याथीले अन्य संस्थाका र्वद्याथीलेभन्दा राम्रो नतिजा हातसल गनि सके नसकेको, प्रतिस्पिी भए नभएको, 
स्वदेि र र्वदेिका उच्र् शिक्षण संस्थामा प्राथतमकिापूविक प्रवेि पाउन सके नसकेको जस्िा र्वषयमा 
अध्ययन गरेको छैन । आयोगले प्रत्यायीि उच्र् िैशक्षक सँस्थाले गरेका कायिको तनयमन गरी गजणस्िर 
सजतनशिििा िथा प्रत्यायन प्रणाली संस्थागि गनजिपदिछ । 

55. र्वद्याथी र्विीय सहायिा ‐ नेपाल जीवनस्िर गजणस्िर सवेक्षण, २०११ का आिारमा ियार भएको सम्पन्निाको 
सूर्ीको िल्लो ४० प्रतििि जनसंख्या तभरबाट र्वपन्न र्वद्याथी छनौट गरी आतथिक सहयोग गने उदे्दश्यले 
आयोगद्वारा सञ्चातलि उच्र् शिक्षा सजिार पररयोजना अन्िगिि र्वपन्न र्वद्याथीका लातग र्विीय सहयोग कायिक्रम 
सञ्चालन गरेको छ । र्वद्याथी र्विीय सहयोग र्वकास सतमति मार्ि ि पररयोजनाको पर्हलो, दोस्रो, िेस्रो 
वषिमा क्रमि: ३ हजार र र्ौथो वषि ५०० र्वद्याथी छनौट गरी छारवशृि प्रदान गने कायिक्रम रहे अनजसार 
२०७६।७७ को पर्हलो र्ौमातसकसम्म उच्र् माध्यतमक शिक्षािर्ि  ३ हजार ५८३ र्वद्याथीलाई रू.६ 
करोड ९४ लाख ९२ हजार छारवशृि प्रदान गरेको छ । यसैगरी र्वज्ञानिर्ि को स्नािक िहमा २५ हजार 
५९१ र्वद्याथीलाई रू. ४६ करोड ५६ लाख ३६ हजार गरी जम्मा २९ हजार १७४ र्वद्याथीलाई रू. ५३ 
करोड ५१ लाख २८ हजार छारवशृि प्रदान गरेको छ । यस कायिक्रम मार्ि ि छारवशृि पाएका र्वद्याथी 
अध्ययन गने क्याम्पसहरूमा कायिसम्पादनमा आिाररि अनजदानको केही रकम आतथिकरूपले र्वपन्न 
र्वद्याथीहरूको छारवशृिका लातग व्यवस्था गनजिपने गरी छज टै्ट तनकासा समेि हजने गरेको छ ।दजई र्कतसमका 
कायिक्रमबाट एउटै संस्थाका र्वद्याथी लाभाशन्वि हजनेगरी छजट्टाछज टै्ट तनकासा हजँदै आएकोमा छारवशृिमा 
दोहोरोपना नहजने गरी र्विरण गने पारदिी संयन्र ियार गरेको छैन । पररयोजनाको अन्य कम्पोनेन्टबाट 
र्ाइदा पाएका र्वद्याथीको कायिसम्पादन अवस्था अध्ययन गरी प्रभाव मूल्याङ्कन गने कायिक्रम राखेकोमा 
र्वद्याथी र्विीय सहयोग कोषमार्ि ि छारवशृि पाएका र्वद्याथीको उिीणि िथा उिीणि पतछको प्रतिस्पिी क्षमिा 
सम्बन्िमा प्रभाव मूल्याङ्कन गरेको छैन । यसबाट छारवशृि प्राप्त गरी अध्ययन गरेका र्वद्याथीको िैशक्षक 
गजणस्िरमा वरृ्ि भए नभएको यर्कन हजने देशखएन । पररयोजनाको अशन्िम वषिमा यस कायिक्रमबाट लाभ 
प्राप्त गरररहेका र्वद्याथीको छारवशृिमा तनरन्िरिा सजतनशिि हजने गरी स्रोि व्यवस्थापन गरेको छैन।  
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छारवशृिको प्रभाव र्वश्लषेण गरी उपलशधिमूलक र नतिजामजखी देशखएमा ठदगो स्रोिको 
व्यवस्थापन गरी कायिक्रमलाइि तनरन्िरिा ठदनजपदिछ ।  

56. कायिक्रमको ठदगोपना ‐ आयोगले छनौट गरेका उच्र् शिक्षण संस्थालाई उच्र् शिक्षा सजिार पररयोजनाका 
र्वतभन्न कम्पोनेन्ट मार्ि ि अनजदान प्रदान गरी सञ्चालन भएका कायिक्रमहरू भर्व्यमा समेि अर्वतछन्नरूपमा 
सञ्चालन हजने गरी स्रोि एवं व्यवस्थापनको सजतनशिििा गरेको हजनजपदिछ । िर तनरन्िर सञ्चालन सजतनशिि 
नगरी कायािन्वयनमा ल्याएकोले देहायका कायिक्रमहरू अलपर पने अवस्थामा  रहेका छन:् 

56.1. सजदूरपशिमाञ्चल र्वश्वर्वद्यालय, स्कूल अर् मेनेजमेण्टले संस्थागि सक्षमिा हातसल गराई ठदगो हजने गरी 
स्वायिरूपले बी.बी.ए., एम.बी.ए. र बी.एर्.एम. कायिक्रम सञ्चालन गनि सम्बशन्िि र्वश्वर्वद्यालयसँग 
समझदारीपरमा हस्िाक्षर गरी रू. १ करोड अनजदान प्राप्त गरेको छ । उक्त तनकायले तनकासा माग 
गनि पेस गरेको प्रतिवेदनमा तनकाय स्वायििाको प्रारशम्भक र्रणमा रहेको, अनजदान तनकािा र उपयोगका 
सम्बन्िमा स्पष्ट नीति तनिािरण गनि नसकेको, र्वद्याथीबाट सङ्कलन गरेको िजल्कले मार कायिक्रम 
सञ्चालन हजने अवस्था नरहेको आयोगले प्रभावकारी अनजगमन गनि नसकेको जस्िा समस्याहरू उल्लेख 
गरेकोले भर्व्यमा पररयोजना समाप्त भई अनजदान सहयोग प्राप्त नभएको अवस्थामा ठदगोरूपले कायिक्रम 
सञ्चालन गनि र स्वायििा बर्ाइराख् न संस्थाले दीघिकालीन सञ्चालन योजना ियार गरेको देशखएन ।  

56.2. र्वद्याथी र्विीय सहयोग कोष र्वकास सतमति मार्ि ि र्वद्याथी छारवशृि कायिक्रम ठदगोरूपले सञ्चालन 
गनि स्वातमत्व तलने स्थायी प्रकृतिको संस्थागि संयन्र र्वकास गने गरी एस.डी.आर ५ लाख १७ हजार 
५०० (ने. रू. ८ करोड ७७ लाख १२ हजार) व्यवस्था गरेकोमा उक्त कायि भएको छैन। कोषले 
पेस गरेको भौतिक प्रगति प्रतिवेदनमा उक्त कायिका लातग सतमति गठन भई पर्हलो र्रणको ड्राफ्ट 
ियार भएको उल्लेख भएपतन साविजतनक खर्िमा तमिव्यर्यिा कायम गने सम्बन्िी मापदण्ड, २०७७ 
तमति २०७७।८।८ मा राजपरमा प्रकािन भएपतछ र्वद्याथी र्विीय सहयोग कोष र्वकास सतमति 
खारेज भई नेपाल सरकार शिक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्रालय अन्िगििको शिक्षा िथा मानव स्रोि 
र्वकास केन्र मािहि गातभएको छ । र्वघटनपतछ कोषले गरररहेको कायिक्रम तनरन्िर सञ्चालन हजने 
सम्बन्िमा अस्पष्टिा रहेको छ ।  

कायिक्रमको ठदगोपना सजतनशिि हजने आिार वा दीघिकालीन ठदगोपना योजना ियार गरी सञ्चातलि 
स्रोि एवं सजव्यवस्थापन सजतनशिि गरेर मार कायिक्रममा अनजदान प्रदान गनजिपदिछ। 

57. अनजसन्िान सहयोग ‐ र्वश्वर्वद्यालय अनजदान आयोग कायिक्रम कायिर्वति, २०७६ मा प्रत्येक वषि तनशिि 
कोटामा एम.र्र्ल िथा र्वद्यावाररति अध्ययनका लातग अनजदान उपलधि गराउने व्यवस्था छ । यस 
व्यवस्थाअनजसार र्कस्िागिरूपमा आयोगले वशृि रकम उपलधि गराउँदै आएको छ । कायिर्वतिले 
र्वद्यावाररति ५ र एम.र्र्ल. १.५ वषिमा सम्पन् न गनि नसकेमा एक पटकका लातग १ वषि थप हजने र 
थप म्यादतभर कायि सम्पन् न गनि नसकेमा अनजदान रोक्का गरी सजर्विा वशञ् र्िको सूर्ीमा राख् ने व्यवस्था 
गरेको छ । पी.एर्.डी. छारवशृििर्ि  २०५४।५५ देशख २०६५।६६ सम्म ४२ अनजसन्िानकिािलाई 
५ वषितभर सोिपर बजझाउने गरी प्रथम र दोस्रो र्कस्िा समेि रू. २५ लाख ११ हजार भ जक्तानी 
ठदएकोमा २०७५।७६ सम्म िोिपर बजझाएका छैनन ्। समयमा प्रगति पेस गराई िोिकायि सम्पन् न 
गराउनेसम्बन्िमा आयोगले अनजगमन व्यवस्था सजदृढ गनि सकेको देशखएन । आयोगले अनजसन्िानका 
प्रत्येक र्रणमा अनजगमन गरी समयमानै िोिकायि सम्पन् न गने संयन्र स्थार्पि गनजिपदिछ । 
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58. आयोगको उपलशधि ‐ र्वश्वर्वद्यालय अनजदान आयोग ऐन, २०५० को दर्ा ६ ले आयोगलाई  र्वश्वर्वद्यालय 
स्थापना सम्बन्िमा परामिि, अनजदानसम्बन्िमा नीति तनिािरण, र्वश्वर्वद्यालयहरूबीर् समन्वय जस्िा 
शजम्मेवारी िोकेको छ । ऐनबाट िोकेको काम कििव्य प्रभावकारीरूपमा हजन नसकेका अवस्था देहाय 
बमोशजम छः 

58.1. आयोग स्थापना पिाि ् खजलेका मध्य पशिमाञ्चल, पूवािञ्चल, सजदूर पशिमाञ्चल, पोखरा, नेपाल खजला, 
लजशम्बनी बौि र राजषी जनक र्वश्वर्वद्यालय स्थापनाका लातग मन्रालयले परामिि माग गरेकोमा परामिि 
उपलधि गराएको छ । िर र्वश्वर्वद्यालयको लातग आवश्यक पने भौतिक, प्राशज्ञक िथा प्रिासतनक 
क्षमिा कायम गनेसम्बन्िमा स्पष्ट आिार िथा मापदण्डहरू परामििमा समावेि हजने गरेको देशखएन ।  

58.2. र्वश्वर्वद्यालयका लातग बजेटमा समावेि भई आएको रकम आयोगको बैठकबाट अनजमोदन गरी 
सम्बशन्ििलाई तनकासा ठदँदै आएको छ ।िर तनकासा भई गएको रकमबाट भएको खर्िको सम्बन्िमा 
र्ौमातसक समीक्षा हजने गरे पतन प्रभावकारी अनजगमन िथा प्रभाव मूल्याङ्कन हजने गरेको छैन ।साथै 
मन्रालयबाट आयोगलाई बाँडर्ाँट प्रयोजनका लातग प्राप्त तनकासामध्येबाट बाँकी रकम आयोगको 
खािामा मौज्दाि रहने गरेकोले तनकासाको लातग आिार स्पष्ट नभएको िथा मन्रालयमा सोझै कायिक्रम 
पेस गरी तनकासा हजने गरेको छ । 

58.3. आयोगका ११ सदस्यमध्ये २ उपकज लपति र २ वररष्ठ प्राध्यापक रहेकोले र्वश्वर्वद्यालयहरूको 
प्रतितनतित्व रहे िापतन िैशक्षक स्िर तनिािरण सम्बन्िमा र्वश्वर्वद्यालयहरूबीर् बैठक राखी अनजभवको 
आदान प्रदान, िैशक्षक स्िरसम्बन्िमा संयजक्त गोष्ठी, छलर्ल िथा समन्वयका र्क्रयाकलापहरू गरेको 
पाइएन । 

58.4. आयोगले क्याम्पस िथा कलेजहरूलाई लशक्षि गरी गजणस्िर सजतनशिििा िथा प्रत्यायन सम्बन्िमा 
कायिक्रम सञ्चालन गदै आएको छ । छनौट भएका क्याम्पस िथा कलेजमा गजणस्िरसम्बन्िी कायिक्रम 
सञ्चालन गरे पतन र्वश्वर्वद्यालयबीर् गजणस्िरमा एकरूपिा कायम गराउनेसम्बन्िमा भरपदो संयन्र ियार 
गरेको छैन ।  

58.5. आयोगले काम कारबाही समावेि गरी  वार्षिक प्रतिवेदन ियार गने गरेको भएपतन नेपाल सरकार समक्ष 
पेस गरेको देशखएन । यसबाट आयोगको काम कारबाहीका बारेमा नेपाल सरकारलाई सूर्ना प्राप्त भई 
समीक्षा िथा सजिार गने कायि प्रभार्वि भएको छ । 

58.6. आयोगले कायिक्रम कायिर्वतिमा समावेि गरी र्वश्वर्वद्यालयको िैशक्षक स्िर वरृ्िका लातग प्रत्येक वषि 
एम.र्र्ल िथा र्वद्यावाररति अध्ययनका लातग अनजदान उपलधि गराउदै आएको छ ।िर िोिकायि 
समयमै सम्पन्न नगने िोिकिािलाई सजर्विा वशञ्चिको सूर्ीमा समावेि गरी वशृि रोक्का गने गरेपतन 
तनिािररि समयमा िोिकायि सम्पन्न गनेसम्बन्िमा अपेशक्षि उपलशधि हातसल गनि सकेको छैन ।  

अनजगमनको कमी िथा आवश्यक कानजनी व्यवस्था नभएकोले आयोगले िोर्कएको शजम्मेवारी 
प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गनि कठठनाई परेको छ ।शिक्षा नीतिले उल्लेख गरेबमोशजम अनजदान आयोग 
ऐन, २०५० पररमाजिन गरी संस्थागि अनजदानको उपयोग एवं सञ्चातलि र्क्रयाकलापहरूको अनजगमन 
गनजि पदिछ । 
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59. अनजगमन ‐ आयोगले आिारभिू सूर्कहरू ियार गरी अनजगमन िथा मूल्याङ्कन प्रारूप िथा मागिदििन 
ियार गरी र्वश्वर्वद्यालयहरूलाइि उपलधि गराएको अनजदानको प्रभावकारी उपयोग र र्वश्वर्वद्यालयहरू र 
मािहिका िैशक्षक संस्थाहरूका िैशक्षक गजणस्िर अनजगमन िथा मूल्याङ्कन गनजिपदिछ । पररयोजनाबाट 
भएको तनकासाको अनजगमन गनि िाखामा लेशख नआउने, पररयोजनाबाट भएको कायिको जानकारी समेि 
अनजगमन िाखामा नआउने कारण एकीकृि अनजगमन िथा मूल्याङ्कन योजना ियार हजन नसकी तनयतमििर्ि  
सामजदार्यक क्याम्पसलाई प्रदान गरेको भौतिक पूवाििार र्वकास अनजदानको मार िाखाबाट अनजगमन हजँदै 
आएको छ । अनजगमनलाई सजिारको सािनको रूपमा भन्दा तनयतमि कायिकोरूपमा मार तलएको छ । 
तनयतमि अनजदान प्राप्त गने क्याम्पसको अनजगमनका लातग वार्षिक योजना ियार गरे पतन बजेटको 
सजतनशिििा हजन नसक्दा प्रोत्साहन कम भएकोले कमिर्ारी अनजगमनमा जान इच्छजक नहजँदा कम अनजगमन 
भएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।  

र्वश्वर्वद्यालयहरू स्थापना गनजि अशघ र स्थापना पिाि समेि र्वश्वर्वद्यालयहरूको भौशिक पूवाििार, 
िैशक्षक, प्रिासकीय र पजस्िकालय भवनहरूको व्यवस्था, छारावासको व्यवस्था, कक्षा कोठाको व्यवस्था, 
र्वद्याथी संख्याको अनजपािमा पयािप्त र्तनिर्र, उपकरण र प्रयोगिालाको व्यवस्था, अध्यापन र अनजसन्िान 
गनि योग्यिा पजगेका शिक्षक प्राध्यापक, अनजसन्िानको व्यवस्था, एक तिहाई र्वद्यावाररति गरेको शिक्षकको 
व्यवस्था लगायि प्राथतमक उपर्ार, र्पउने पानी, इन्टरनेट, खेल मैदान, बगैंर्ा आठद अवश्यक पूवाििार 
रहे नरहेकोसम्बन्िमा अनजगमन गरी न्यूनिम पूवाििार व्यवस्थापनसम्बन्िमा आयोगले आवश्यक तनदेिन 
गरेको पाइएन । यसले गदाि र्वश्वर्वद्यालयहरू शिक्षाको स्िर र गजणस्िर कायम गनिका लातग आवश्यक 
न्यूनिम पूवाििारप्रति उदातसन रहने अवस्था छ । वार्षिक अनजगमन िथा मूल्याङ्कन योजना ियार नगरेकोले 
अनजगमन व्यवशस्थि र प्रभावकारी हजनसकेको छैन । उपयजिक्त र्वषयहरू आयोगको अनजगमन प्रतिवेदनको 
फे्रमवकि मा आउने र पषृ्ठपोषण अनजगमन समेि हजनेगरी एकीकृि अनजगमन फे्रमवकि  बनाइि अनजगमन 
गनजिपदिछ । 

व्यावसार्यक िातलमको प्रभावकाररिा 
नेपालमा आिारभिू र मध्यमस्िरीय प्रार्वतिक जनिशक्त उत्पादन गने, सीपको स्िर तनिािरण गने, िातलम 

प्रदायक तनकायहरुसँग समन्वय गनि प्रार्वतिक शिक्षा एवं व्यावसार्यक िातलम पररषद्को स्थापना भएको हो । 
बजारमजखी िातलमको समिामजलक पहजँर् बढाई र नेपालमा व्यावसार्यक शिक्षा र िातलम पितिलाई सजदृढ बनाउने 
उदे्दश्यले र्वश्व बैंकको सहयोगमा मन्रालय अन्िगिि १५ जजलाई २०१७ देशख ५ वषिको लातग इभेन्ट पररयोजना 
सञ्चालनमा रहेको छ । िातलम कायिक्रमहरुको प्रभावकाररिा मूल्याङ्कन गने उदे्दश्यले गरेको कायिमूलक 
लेखापरीक्षणबाट देशखएका व्यहोरा देहाय बमोशजम छन:् 

60. जनिशक्त उत्पादन - रार्ष्ट्रय शिक्षा नीति, २०७६ र बजेट बक्तव्य २०७६ मा नर्वन र तबिेष सीप 
तबकास िातलम सञ्चालन गररने उल्लेख छ । नेपाल श्रमिशक्त सवेक्षण २०७४।७५ अनजसार नेपालमा 
१ करोड २८ लाख ४४ हजार श्रमिशक्त प्रार्वतिक पेिामा आबि रहेको देखाएको छ । प्रार्वतिक 
पेिामा आबि कज ल जनिशक्तमध्ये आिारभिू र मध्यमस्िर (िह २ र ३) मा कायिरि श्रमिशक्त २९ 
लाख २५ हजार िथा कज ल िातलम प्राप्त जनिशक्त १८ लाख ५६ हजार रहेको छ । पररषद्ले २०७७ 
आषाढ मसान्िसम्म तडप्लोमा र र्प्र÷तडप्लोमा िहका मध्यमस्िरको जनिशक्त र छोटो अवतिको 
व्यावसार्यक िातलम प्राप्त समेि ८ लाख ४५ हजार (४५ प्रतििि) जनिशक्त उत्पादन गरेको छ  ।  
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60.1. श्रम सवेक्षणअनजसार कज ल िातलम प्राप्त जनिशक्त १८ लाख ५६ हजारमध्ये सीप परीक्षणको लातग 
आवेदन गने संख्या भने ५ लाख ४८ हजार (२९.५३ प्रतििि), सीप परीक्षणमा सहभागी  ५ लाख 
१४ हजार र उिीणि संख्या ३ लाख ८७ हजार (२०.८५ प्रतििि) रहेको छ । िातलम तलने सबैले 
सीप परीक्षण गराएको देशखएन ।  

60.2. प्रार्वतिक शिक्षा िथा व्यावसार्यक िातलम पररषद्ले स्वीकृि गरेको पाठ्यक्रम अन्िगिि ७ पेिागि 
क्षेरमा ३६ लाख ४४ हजार कायिरि रहेकोमा पररषदबाट उत्पाठदि ६ लाख २७ हजार समेि १० 
लाख ८८ हजारले िातलम प्राप्त गरेको देशखन्छ। यािायाि िथा सञ्चार क्षेरमा कायिरि जनिशक्त ९६ 
हजार रहेकोमा पररषदबाट २४० जनालाई मार िातलम उपलधि गराएको देशखन्छ । कृर्ष क्षेरमा १६ 
प्रतिििले िातलम तलएको छ । पररषद र अन्िगििका तनकायले उत्पादन गरेको जनिशक्त मागभन्दा 
तनकै न्यून रहेकोले बजारको मागलाई िान्ने गरी जनिशक्तको उत्पादन गनजिपदिछ ।  

61. बजेट िथा खर्ि - नेपाल सरकारले शिक्षािर्ि को बजेट कज ल बजेटको २०७६।७७ मा १७ प्रतििि 
रहेका िथा २०७९।८० सम्म २० प्रतििि पजर् याउने लक्ष्य राखेको छ । नेपाल सरकारले शिक्षािर्ि  
र्वतनयोशजि बजेटमा प्रार्वतिक शिक्षा िथा व्यावसार्यक िातलम पररषद्को लातग २०७४।७५ मा २.२३ 
प्रतििि, २०७५।७६ मा ४.०८ प्रतििि र २०७६।७७ मा ४.१५ प्रतििि व्यवस्था गरेको छ । 
पररषद्को लातग २०७६।७७ मा रु.६ अबि ७९ करोड ५९ लाख बजेट व्यवस्था भएकोमा ५३.४७ 
प्रतििि खर्ि भएको छ भने र्वश्व बैँकको सहयोगमा सञ्चातलि व्यावसार्यक शिक्षा िथा िातलम अतभवरृ्ि 
पररयोजनाको लातग २०७६।७७ मा रु.१ अबि ८२ करोड ५८ लाख बजेट व्यवस्था भएकोमा ५४.५० 
प्रतििि खर्ि भएको छ । लक्ष्य अनजसार िातलम कायिक्रम सञ्चालन गनि सकेको पाइएन ।  

62. लक्ष्य प्रगति - व्यावसार्यक शिक्षा िथा िातलम अतभवरृ्ि पररयोजनाको ५ वषिको अवतिमा १ लाख १५ 
हजार जनालाई िातलम प्रदान गने लक्ष्य रहेकोमा २०७६।७७ सम्म ६५ हजार ५०० लशक्षि वगिका 
यजवाहरुलाई ३ मर्हनाको व्यावसार्यक िातलम ठदई रोजगारी उपलधि गराउने लक्ष्य रहेकोमा ३६ हजार 
४५५ (55.66 प्रतििि) लाई मार िातलम उपलधि गराएको छ । दजई तिहाइ अवति सर्कएकोमा 
पररयोजनाले लक्ष्यको ३२ प्रतिििलाई मार िातलम उपलधि गराएको देशखन्छ । त्यस्िै प्रार्वतिक 
शिक्षा िथा व्यावसार्यक िातलम पररषद अन्िगििका कायािलयहरुले २०७५।७६ र २०७६।७७ मा 
८७ हजारलाई िातलम उपलधि गराउने लक्ष्य राखेकोमा ४५ हजार ४१६ (५२ प्रतििि) लाई िातलम 
उपलधि गराएको छ । समयमै िातलमका कायिक्रम सञ्चालन गनजिपदिछ ।  

63. कायिक्रमको समन्वय - प्रार्वतिक शिक्षा िथा व्यावसार्यक िातलम पररषद्ले ियार गरेको जनिशक्त 
प्रक्षेपणको प्रतिवेदन अनजसार १० भन्दा बढी मन्रालय अन्िगििका र्वतभन्न तनकायहरु, प्रदेि सरकार 
िथा स्थानीय िहबाट र्वतभन्न प्रकारका िातलम सञ्चालन भइरहेको पाइन्छ । सो बाहेक तनजी िथा गैह्र 
सरकारी संघ संस्थाहरुबाट पतन िातलम सञ्चालन भइरहेका छन ्। यी तनकाय िथा संस्थाहरुबाट 
सञ्चातलि िातलम कायिक्रमहरुलाई पररषद्ले तनयमन गने व्यवस्था रहेको छैन ।  

  एकै र्कतसमका िातलम िेरै तनकायबाट प्रदान गदाि एकरुपिा नहजने, गजणस्िरीय नहजने, िातलम तलने 
व्यशक्तहरु दोहोररन सक्ने र िातलम प्राप्त व्यशक्त िथा रोजगारीको एर्ककृि र्ववरण समेि प्राप्त नहजने र यस्िो 
िातलम कायिक्रमको व्ययभार पतन बढ्ने सम्भावना रहेको हजदा पररषद्सँग समन्वय गरी िातलम सञ्चालन 
गनजिपदिछ ।  



शिक्षा र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्रालय 

 428 महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७8 

64. र्वषय छनौटः  इभेन्ट पररयोजना कायािन्वयन पजशस्िका अनजसार १६ देशख ४० वषिउमेरका सजर्विार्वहीन 
यजवाहरु र्विेष गरी गरीब, र्पछतडएको क्षेर, मर्हला, दतलि, जनजाति र अपाङ्गिा भएका व्यशक्तहरुलाई 
छोटो अवतिको व्यावसार्यक िातलम उपलव्ि गराई रोजगारी तसजिना गने कायिक्रमको उदे्दश्य रहेको 
देशखन्छ । पररषद्ले छोटो अवतिको व्यावसार्यक िातलमको लातग २४३ प्रकारका पाठ्यक्रम तनमािण 
गरेकोमा िातलम तलई सीप परीक्षणमा सहभागीको पेिा र्वश्लषेण गदाि २०७४।७५ मा ९४ प्रकार, 
२०७५।७६ मा ९९ प्रकार र २०७६।७७ मा ८८ प्रकारको िातलम उपलधि गराएको देशखन्छ । 
उशल्लशखि िातलममध्ये टेलररङ्ग, धयजर्टतसयन, इलेशक्ितसयन लगायि ७ प्रकारका पेिामा ५६.७८ 
प्रतिििसम्म िातलम उपलधि गराएको देशखन्छ ।  

64.1. प्रार्वतिक शिक्षा िथा व्यावसार्यक िातलम पररषद तनयमावली, २०५१ मा व्यावसार्यक िातलम प्राप्त 
गरेपतछ वगीकृि स्िरअनजसारको दक्षिा प्रमाशणि गनि रार्ष्ट्रय सीप परीक्षण सतमतिबाट सीप परीक्षण गराई 
प्रमाणीकरण गनजिपने उल्लेख छ ।  

  आतथिक वषि २०७४।७५ सम्म औसि उिीणि प्रतििि ७६.५५ प्रतििि रहेकोमा 
२०७५।७६ मा ६८.६३ प्रतििि र २०७६।७७ मा ७३.३० प्रतििि भई कज ल संख्यामध्ये ७५.३८ 
प्रतििि उिीणि भएको देशखन्छ । व्यावसार्यक िातलम प्रदान गरी सीप परीक्षणमा सहभागीको संख्या र 
उिीणि प्रतििि घट्दो क्रममा रहेको देशखएकोले व्यावसार्यक िातलमको गजणस्िरमा ह्रास आएको र 
िातलम उपलधि गराएको संख्या पतन घटेको देशखयो । व्यावसार्यक िातलम प्राप्तमध्ये सबैभन्दा बढी 
डकमी, तबशल्डङ्ग इलेशक्ितसयन, टेलररङ्ग र धयजर्टतसयन रहेका भए िापतन टेलररङ्ग र व्यजर्टतसयनको िातलम 
तलनेमध्ये ६२ प्रतििि मार सीप परीक्षणमा सर्ल भएका छन ्।  

64.2. सीप परीक्षणमा कज ल सहभागीमध्ये नतिजामा आिाररि ७६.५३ प्रतििि, भौर्रमा आिाररि ७१.८७ 
प्रतििि र र्विेष मर्हला लशक्षि िातलममा ६६.९७ प्रतििि उिीणि भई प्रमाणीकरण भएका छन ्। उक्त 
प्रतििि रार्ष्ट्रय सीप सतमतिले हालसम्म प्रमाशणकरण गरेको औसि प्रतििि ७५.३८ प्रतिििभन्दा कम 
रहेको छ भने २०७४।७५ मा िातलम प्राप्तमध्ये ७९.६५ प्रतििि उिीणि भएकोमा २०७५।७६ को 
िातलम तलएकाहरु ६९.६२ प्रतििि मार उिीणि भएकोले समग्र िातलमको गजणस्िर खस्केको देशखयो ।  

64.3. प्रार्वतिक शिक्षा िथा व्यावसार्यक िातलम पररषदअन्िगििका आंतगक, सम्बन्िन प्राप्त शिक्षालय र १ 
हजार १४० छोटो व्यावसार्यक िातलम सञ्चालन गनि दिाि भएका तनजीस्िरको िातलम प्रदायक संस्था 
मार्ि ि तबतभन्न प्रकारको छोटो अवतिको िातलम सञ्चालन गरेको छ । श्रम बजारमा आवश्यक जनिशक्त 
उत्पादन गनि सीप र्वकास पररयोजनाले १ करोड ७८ लाख ८९ हजार अमेररकी डलर खर्ि गरी ६८ 
शजल्लाका ४६ हजार ९७९ जनालाई ९९ प्रकारका िातलम उपलधि गराएको तथयो । उक्त िातलम 
तलएकामध्ये ४६ हजार १५१ ले सीप परीक्षणमा सहभागी भएकोमध्ये ७३ प्रतििि उिीणि भएको 
सोमध्ये ८९.१४ प्रतिििले उपलशधिमूलक रोजगार प्राप्त गरेको देखाएकोमा िेसर अध्ययनले ६४ 
प्रतििि मार रोजगारीमा रहेको देखाएको छ । कायिक्रम सञ्चालन भएको अवतिमा भ जक्तानी प्रयोजनको 
लातग ६ मर्हनाको उपलशधिमूलक रोजगारी प्रमाणीकरण गरेको भन्दा अध्ययन गरेको अवतिमा २५ 
प्रतिििले रोजगारी घटेकोले उक्त िातलम प्रभावकारी भएको देशखदैन ।  

65. वैदेशिक रोजगारी र िातलम  - नेपालको र्वदेिी मजरा आजिन र आतथिक र्वकासमा वैदेशिक रोजगारीको 
योगदान महत्वपूणि रहेको र हाल ४४ लाख ३४ हजार भन्दा बढी श्रमिशक्त वैदेशिक रोजगारमा रहेका 
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छन ्। वैदेशिक रोजगारमा जानेमध्ये अतिकांिले उपयजक्त िातलमको अभावमा रोजगारीको राम्रो अवसर 
नपाएको अवस्था छ । पररषदअन्िगिि र अन्य सरकारी तनकाय समेिबाट छोटो अवतिको िातलम तलई सीप 
परीक्षणमा आवेदन ठदई प्रमाणीकरण गररएको संख्या १ लाख १७ हजार रहेकोमा सो को ७४ प्रतििि मार 
वैदेशिक रोजगारीमा गएको देशखन्छ । यस सम्बन्िी देशखएका व्यहोरा देहायअनजसार छन ्।  

65.1. नेपालमा श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२० अनजसार नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या र्वगि 
८ वषिदेशख घट्ने क्रममा रहेको छ । जस अनजसार २०७४।७५ मा १३.३७ प्रतििि, २०७५।७६ 
मा ३४.९९ प्रतििि र २०७६।७७ मा २०.१२ प्रतिििले घटेको देशखन्छ । २०७५।७६ मा 
वैदेशिक रोजगारीमा गएको संख्यामध्ये दक्ष २५.६ प्रतििि, अििदक्ष ८.३ प्रतििि र अदक्ष ६६.१ 
प्रतििि रहेको मा २०७६।७७ मा क्रमिः २८.९ प्रतििि, ८.९ प्रतििि र ६२ प्रतििि रहेको छ । 
यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने अदक्षको संख्या अत्यतिक रहेको छ ।  

65.2. श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन, २०२० अनजसार वैदेशिक रोजगारीबाट र्र्कि एका मध्ये १० प्रतििि कामबाट 
तनकातलएको, १२ प्रतिििले राम्रो काम नपाएको र ८ प्रतिििले सीप अनजसारको काम नपाएका कारण 
र्र्कि एको उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीबाट र्र्कि एका संख्यामध्ये ४४ प्रतिििले रोजगार प्राप्त गरेको 
र ५६ प्रतििि रोजगारीमा नरहेको अवस्था छ । रोजगारी प्राप्तमध्ये पतन २३ प्रतििि औपर्ाररक 
क्षेरमा र ७७ प्रतििि अनौपर्ाररक शे्ररमा कायिरि रहेको उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कज ल 
संख्यामध्ये व्यावसार्यक िातलम तलई सीप परीक्षणबाट प्रमाण तलएका दक्ष जनिशक्तको यथाथि र्ववरण 
प्राप्त नभएकोले सो संख्या यर्कन भएन । िातलम प्राप्त जनिशक्त नभएको कारण रोजगारी प्राप्त नहजने वा 
रोजगार प्राप्त भए पतन कम आयमा काम गनजिपने अवस्था छ । अन्िरािर्ष्ट्रय श्रमबजार र रोजगारदािाको 
माग िथा मापदण्डअनजसार सीपमूलक िातलम सजतनशिि गनजिपने देशखन्छ ।  

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 सृजना गनि तबक्रम संबि २०३९ सालमा यो प्रतिष्ठान स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको छ । प्रतिष्ठान 
अन्िगिि हाल १०४ कमिर्ारी कायिरि रहेका छन ्।  

66. बजेट िथा कायिक्रम - नेपाल र्वज्ञान िथा प्रर्वति प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ बमोशजम प्रतिष्ठानले र्वज्ञान 
िथा प्रर्वतिको र्वकास, अनजसन्िान र प्रवििन िथा प्रार्वतिक र्क्रयाकलाप सञ्चालनमा केशन्रि रही 
स्वीकृि वार्षिक बजेट िथा कायिक्रम अनजसार खर्ि गनजिपदिछ।र्वगि ३ वषिमा प्रति् ठानको कायिक्रम 
सञ्चालन अवस्था देहाय बमोशजम 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 २०७४।७५ ३२२० २५४१ १७५६ ६९.11 ७८५ ३०.89 
२ २०७५।७६ ३३१६ २३९१ १८३२ ७६.६२ ५५९ २३.३८ 
३ २०७६।७७ ४३२४ २२१९ १५७९ ७१.१६ ६४० २८.८४ 
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प्रति् ठानको कज ल खर्िमध्ये िलब, भिा, ज्याला एवं प्रिासतनक िथा अन्य खर्ि २०७४।७५ 
मा ६९.११ प्रतििि, २०७५।७६ मा ७६.६२ प्रतििि र २०७६।७७ मा ७१.१६ प्रतििि 
रहेको छ भने अध्ययन अनजसन्िान खर्ि कज ल खर्िको िजलनामा क्रमिः ३०.८९ प्रतििि, २३.३८ 
प्रतििि र २८.८४ प्रतििि रहेको छ । प्रति् ठानले प्रिासतनक कायिमा बढी िथा कायिक्रम िथा 
अनजसन्िानकायिमा कम खर्ि गदाि र्वज्ञान िथा प्रर्वतिको क्षेरमा अपेशक्षि प्रगति हजन नसकेको हजँदा 
अध्ययन, अनजसन्िान कायिलाई प्राथतमकिा प्रदान गरी खर्ि गनेिर्ि  ध्यान ठदनजपदिछ। 

67. भकूम्पको पूवि जानकारी - तमरराष्ट्र र्ीन सरकारको सहयोगमा देिका ३२० स्थानमा १५ देशख २० 
र्कलोतमटरको दूरीमा संयन्र जडान गरी मोबाइल, एर्.एम. रेतडयो आठदबाट भकूम्पको पूविसूर्ना 
१२ देशख २२ सेकेण्ड अगावै पूवि सूर्ना ठदने प्रणाली स्थापना गने लक्ष्य रहेकोमा ४० स्थानमा 
सर्ल परीक्षण भएको छ । उक्त प्रणाली स्थापना गरी सञ्चालन गने सम्बन्िमा र्वगि वषि सजझाउ 
ठदए िापतन शस्थति यथावि ्रहेको छ ।  

र्वश् वर्वद्यालय अनजदान आयोग 

नेपालमा र्वश् वर्वद्यालयहरूको सञ्चालन िथा र्वकासको लातग र्वतभन्न क्षेरबाट प्राप् ि अनजदान रकम 
समजशर्ि िवरले र्विरण गने िथा र्वश् वर्वद्यालयको िैशक्षक स्िर तनिािरण गरी गजणस्िरयजक्त शिक्षा प्रदान गनि 
र्वश् वर्वद्यालय अनजदान आयोग ऐन, २०५० बमोशजम आयोगको स्थापना भएको हो । आयोग अन्िगिि ५४ 
कमिर्ारी कायिरि रहेका छन ्। यस वषि रू.१८ अबि १८ करोड २७ लाख खर्ि भएको छ। 

68. मौज्दाि व्यवस्थापन- नेपाल सरकार, मशन्रपररषद को २०७६।१२।१६ को तनणियमा कोतभड÷१९ बाट 
प्रभार्विलाई राहि प्रदान गनि नेपाल सरकारका तनयमनकारी तनकाय एवं अन्य तनकायमा मौज्दाि रहेको 
रकम पररर्ालन गने उल्लेख भए अनजसार आयोगमा मौज्दाि रहेको रकम मध्ये रू.२ अबि 
२०७७।३।२८ मा अथि मन्रालयमा र्र्िाि पठाएको छ भने आयोगमा अझैपतन रू.२ अबि ६६ करोड 
९ लाख २७ हजार मौज्दाि रहेको छ । उक्त रकम सशञ् र्ि कोषमा दाशखला गनजिपदिछ ।  

69. सामजदार्यक क्याम्पसलाई अनजदान -  आयोगको कायि व्यवस्था तनयमावली, २०६० को तनयम ६.२ मा 
सम्बन्िन प्राप् ि िैशक्षक संस्थालाई तनयतमि अनजदान र्विरण गनि सक्ने व्यवस्था भए बमोशजम र्वगि 4 
वषिमा सम्बन्िन प्राप् ि सामजदार्यक क्याम्पसहरूलाई आयोगले देहाय अनजसार अनजदान तनकासा ठदएको 
छ: 

(रू. हजारमा) 

आतथिक वषि 
र्ालू अनजदान  पजजँीगि अनजदान  

जम्मा रकम 
क्याम्पस संख्या अनजदान रकम क्याम्पस संख्या अनजदान रकम 

२०७३/७४ ४७४ ३२,६१,२८ १३५ ११,३३,८५ ४३,९५,१३ 
२०७४/७५ ४७७ ३१,९३,९६ १६८ १४,५५,६५ ४६,४९,६१ 
२०७५/७६ ४५७ ३७,७०,८४ २०१ १४,४९,०० ५२,१९,८४ 
२०७६/७७ ४६० ३८,३४,३८ १४३ २४,१७,५० ६२,५१,८८ 

यो वषिको अनजदान रकम २०७३।७४ को िजलनामा ४२.२४ प्रतििि िथा गि वषिको िजलनामा 
१९.७७ प्रतिििले बढेको छ । अनजदान रकमको उपयोग सम्बन्िमा आयोगबाट तनयतमि अनजगमन 
हजन सकेको छैन । तनयतमि एवं प्रभावकारी अनजगमन गरी अनजदान उपयोगको सजतनशश् र्ििा गनजिपदिछ । 
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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 व्यवस्थापन लगायिको कायि गदै आएको छ । बोडि अन्िगिि ७ 
प्रदेि परीक्षा कायािलय, ५ िाखा कायािलय र कक्षा १० (एस.ई.ई) परीक्षा तनयन्रण कायािलय सर्हि १३ 
कायािलयमा २८१ कमिर्ारी कायिरि रहेका छन ्। बोडिले यस वषि रू.१ अबि २६ करोड ६७ लाख खर्ि गरेको 
छ। 

70. परीक्षा सञ्चालन गने शजम्मेवारी - बोडि िथा अन्िगििका कायािलयहरूमा कज ल कमिर्ारी दरबन्दी ३८१ 
रहेकोमा स्थायी १४५ र अस्थायी, ज्यालादारी िथा करारमा १३६ कमिर्ारी कायिरि छन ्। सार्वकमा 
कक्षा १० (एस.ई.ई.)को परीक्षा सञ्चालन गने शजम्मेवारी तनवािह गदै आएको परीक्षा तनयन्रण कायािलयमा 
५२ जनासम्म कमिर्ारी कायिरि रहेकोमा उक्त कायािलय बोडि मािहि ल्याएपतछ ३४ जना कमिर्ारी 
कायिरि छन ्। एस.इि.इि. परीक्षा सञ्चालन गने शजम्मेवारी प्रदेि सरकारको हजने कानजनी व्यवस्था भएकोमा 
हालसम्म केन्रबाटै सञ्चालन भइरहेको हजँदा यस सम्बन्िमा नीतिगि स्पष्टिा ल्याइि परीक्षा सञ्चालन 
हजनजपदिछ । 

71. प्रश्नपर छपाइ - यस वषि कक्षा १० को तनयतमि पूरकिर्ि को ५० लाख ७० हजार सेट प्रश्नपर प्रतिसेट 
रू.३।८५ का दरले छपाइ गनि जनक शिक्षा सामग्री केन्रसँग सम्झौिा गरी रू.२ करोड २० लाख 
५७ हजार भ जक्तानी गरेको छ । मशन्रपररषद्ले कोतभड-19 महामारीका कारण भौतिक रूपमा तलइने 
परीक्षा रद्द गरी र्वद्यालयले गरेको मूल्याङ्कनको आिारमा नतिजा प्रकािन गरेकोले उक्त प्रश्नपर 
प्रयोगर्वहीन भएको छ । बोडिले २०७७।८।१४ मा प्रश् नपरहरू िजल्याउने तनणिय गरेकोमा हालसम्म 
िजल्याएको छैन ।  

72. भौतिक संरर्ना - बोडिअन्िगिि रहेका िाखा कायािलय र प्रदेि परीक्षा व्यवस्थापनसमेि १२ कायािलयमध्ये 
११ कायािलयको लातग घर बहालबापि रू.1 करोड 48 लाख खर्ि गरेको छ । बोडिमा रू.३ अबिभन्दा 
बढी रकम मौज्दाि रहेको छ । बोडि मािहिका कायािलयहरूको लातग आवश्यक भवन लगायिका 
संरर्ना तनमािण गरी सेवा प्रवाहलाई सजिार गनजिपने देशखन्छ । 

73. नतिजा प्रकािन ÷ बोडिले र्वगि ४ वषिमा सञ्चालन गरेको कक्षा ११ र १२ को परीक्षाको नतिजा 
२.५५ देशख ६.६३ मर्हनातभर प्रकाशिि गरेको तनम्न ितलकाबाट देशखन्छ: 

वषि कक्षा परीक्षा तमति नतिजा प्रकािन तमति औसि अवति 
२०७३ कक्षा ११ २०७३।२।३ देशख 

२०७३।२।१२ 
२०७३।८।३० ६.६ मर्हना 

कक्षा १२ २०७३।१।२० देशख 
२०७३।३।१० 

२०७३।४।२३ २.७४ मर्हना 

२०७४ कक्षा ११ 2074।३।१ देशख 
२०७४।३।१० 

2074।9।29 ६.६३ मर्हना 

कक्षा १२ 2074।1।10 देशख 
२०७४।१।२३ 

२०७४।४।२०, ५।५, 
५।१५ 

२.८७ देशख ३.७५ मर्हना 

२०७५ कक्षा ११ 2075।1।30 देशख 
२०७५।२।९ 

2075।6।20 ५.३७ मर्हना 
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कक्षा १२ 2075।1।14 देशख 
2075।1।26 

2075।4।17 २.७१ मर्हना 

२०७६ कक्षा ११ 2075।1।14 देशख 
२०७५।१।२६  

2076।6।7 ४ मर्हना 

कक्षा १२ २०७६।१।१५ देशख 
२०७६।१।२७ 

2076।4।13 २.५५ मर्हना 

रष्टव्यः २०७७ सालमा वैिाखमा हजने परीक्षा कोतभडको कारण २०७७ मंतसरमा मार सञ्चालन भएको 
छ । 

कक्षा १२ को अशघल्ला वषिको िजलनामा पतछल्लो वषिमा कम अवतिमा परीक्षार्ल प्रकाशिि 
गरी केही सजिार गरेको देशखए िापतन कक्षा १२ को िजलनामा कक्षा ११ को परीक्षार्ल प्रकाशिि गनि 
बढी समय लगाएको देशखन्छ। परीक्षा सञ्चालन नतिजा प्रकािन लगायिका कायिको अवति र्कटान गरी 
तनदेशिका जारी हजनजपदिछ । 

प्रार्वतिक शिक्षा िथा व्यावसार्यक िातलम पररषद 

प्रार्वतिक शिक्षा िथा व्यावसार्यक िातलमलाई सजव्यवशस्थि र स्िरयजक्त बनाउने, िातलम ठदने 
तनकायहरूबीर् समन्वय कायम गने िथा सीपको स्िर तनिािरण एवं प्रमाणीकरण गने उदे्दश्यले २०४५ मा 
यस पररषद्को स्थापना भएको देशखन्छ । पररषद अन्िगिि केन्रीय कायािलय, प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, परीक्षा 
तनयन्रण कायािलय, सीप परीक्षण सतमति, ७ प्रदेि कायािलय, ५९ आंतगक शिक्षालय र २ पररयोजना 
सञ्चालनमा रहेका छन ्। पररषद र अन्िगििका तनकायहरूमा ९३२ कमिर्ारी कायिरि छन ्। यो वषि रू.५ 
अबि २३ करोड ९८ लाख बजेट व्यवस्था भएकोमा रू.३ अबि ६३ करोड ३९ लाख खर्ि भएको छ । 

74. प्रगति ÷ पररषद्को तनयमावली, २०५१ मा वार्षिक कायिक्रमको रैमातसक प्रगति र्ववरण तलई समीक्षा 
गने व्यवस्था छ । यो वषि केन्रीयस्िरका ८ कायिक्रमको लातग रू.३ अबि १५ करोड ७४ लाख बजेट 
स्वीकृि भएकोमा रू.१ अबि ६७ करोड ७८ लाख (५3 प्रतििि) खर्ि गरी तनम्नानजसार ६९ प्रतििि 
भौतिक प्रगति गरेको देशखन्छ । 

तस नं कायािलय वा कायिक्रम 
बजेट 

(रू.लाखमा) 
खर्ि 

(रू.लाखमा) 
खर्ि प्रतििि 

भौतिक प्रगति 
प्रतििि 

१ केन्रीय कायािलय १३५५५ ८३५२ ६२ ८० 
२ प्रार्वतिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान १३४४ ८६९ ६५ २१ 
३ पोतलटेशक्नक तनमािण ४६६४ २५५० ५५ १०० 
४ र्विेष छारवशृि ४२० ४१७ ९९ १०० 
५ परीक्षा तनयन्रक कायािलय १०४९ ७०० ६७ ७८ 
६ राश् िय सीप परीक्षण सतमति २९०३ १३३३ ४६ ७२ 
७ इन्स्योर पररयोजना ४५४९ १५०४ ३३ ६५ 
८ सक्षमिा पररयोजना ३०९१ १०५४ ३४ ९५ 
 जम्मा ३१५७५ १६७७९ ५३ ६९ 

ठदगो िथा सम्मातनि रोजगारीका लातग सीप पररयोजना (इन्स्योर)ले ३३ प्रतििि, रार्ष्ट्रय सीप 
परीक्षण सतमतिले ४६ प्रतििि, परीक्षा तनयन्रण कायािलयले ६७ प्रतििि र केन्रीय कायािलयले ६२ 
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प्रतििि खर्ि गरी क्रमिः ६५, ७२, ७८ र ८० प्रतििि भौतिक प्रगति गरेको उल्लेख छ । 
प्रार्वतिक प्रशिक्षण प्रति् ठानले ५५ प्रतििि खर्ि गरी २१ प्रतिििमार भौतिक प्रगति गरेको छ । 
लक्ष्यअनजसार प्रगति न्यून रहेकोले समयमा कायिक्रम सञ्चालन गरी िोर्कएको लक्ष्य हातसल गनजिपदिछ। 

75. सम्बन्िन िथा नवीकरण ÷ पररषद्को 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 गनि सक्ने व्यवस्था छ । पररषद्ले यो वषिसम्म प्रार्वतिक शिक्षा 
कायिक्रम सञ्चालन गनि ४२९ तनजी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्िन र ५३४ सामजदार्यक र्वद्यालयलाई 
अनजमति ठदएको छ । र्वगि ३ वषिमा आंतगक, साझेदारी, सामजदार्यक र सम्बन्िन प्राप्त गने तनजी संस्था 
देहायअनजसार रहेको छ:  

शिक्षालय वा संस्था 
शिक्षालय, र्वद्यालय र तनजी संस्था संख्या वरृ्ि प्रतििि 

२०७४।७५ 
सम्मको  

२०७५।७६ 
मा थप 

२०७६।७७ 
मा थप 

२०७६।७७ 
सम्म जम्मा २०७५।७६ २०७६।७७ 

आंतगक शिक्षालय ३१ १४ १४ ५९ ४५ ३१ 
साझेदारी शिक्षालय ५ १ १४ २० २० २३३ 
सामजदार्यक र्वद्यालय १८५ २१२ १३७ ५३४ ११५ ३५ 
तनजी र्वद्यालय/संस्था ४२९ ० ० ४२९ ० ० 

जम्मा र्वद्यालय ६५० 227 १६५ १०४२ ३५ १९ 

75.1. आंतगक शिक्षालय, साझेदारी र सामजदार्यक र्वद्यालयको संख्या २०७५।७६ र २०७६।७७ मा 
उल्लेखनीय वरृ्ि भएको छ । सम्बन्िनको लातग २०६९ सम्म १ हजार ७१८ तनजी र्वद्यालयले 
प्रस्िाव पेस गरेकोमा िी प्रस्िावउपर छानर्वन गरी टजङ्गो लगाउनजपदिछ ।   

75.2. पररषद्ले सम्बन्िन प्राप्त तनजी संस्थाको अनजगमन िथा तनरीक्षण गरी प्रतिबेदन पेस गनि प्रदेि 
कायािलयहरूलाई २०७६।१०।२० मा परार्ार गरेकोमा सबै संस्थाको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेस 
नभएकोले बाँकी संस्थाको अनलाइन प्रणालीबाट स्वमूल्याङ्कन गरी २०७७ आषाढ मसान्ि तभर प्रतिवेदन 
पठाउन पजनः २०७७।२।२८ मा तनदेिन ठदएको छ । तडप्लोमा िहका २०२ र र्प्र÷तडप्लोमा िहका 
१४० संस्थाले स्वमूल्याङ्कन र्ाराम भरी २०७७।५।७ मा पठाएको आिारमा २०७७।७८ को लातग 
नवीकरण गरेको छ । पररषदबाट स्थलगि अनजगमन गरी संस्थाहरूको मूल्याङ्कनलाई यथाथिपरक 
बनाउनजपदिछ ।  

75.3. तनयमावलीमा सामजदार्यक र्वद्यालयलाई प्रार्वतिक शिक्षा िथा व्यावसार्यक िातलमको सम्बन्िन ठदने र 
नवीकरण गने व्यवस्था नभए िापतन पटके तनणिय गरी अनजमति ठदने गरेको छ । िी र्वद्यालयहरूको 
तनयतमि अनजगमन गरी प्रतिवेदन तलने नगरेकोले िी र्वद्यालयले गजणस्िरीय प्रार्वतिक शिक्षा प्रदान गरेको 
सम्बन्िमा सजतनशश् र्ि हजने आिार देशखएन । पररषद्ले अनजगमन गरी प्रतिवेदन तलने व्यवस्था गनजिपदिछ। 

76. र्वद्याथी भनाि ÷ पररषदअन्िगििका आंतगक, साझेदारी, सामजदार्यक र सम्बन्िन प्राप् ि तनजी र्वद्यालय  
समेि १ हजार ४२ शिक्षालयमा कृर्ष, इशन्जतनयररङ, स्वास््य, होटल व्यवस्थापन लगायिका र्वषयको 
र्प्र÷तडप्लोमा र तडप्लोमा िहमा ३ वषिमा सम्बन्िन प्राप् ि कोटा र भनाि संख्या देहायअनजसार रहेको छ।  
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आतथिक वषि शिक्षालय÷र्वद्यालय 
र्वद्याथी संख्या 

भनाि प्रतििि 
र्प्र तडप्लोमा तडप्लोमा कज ल भनाि क्षमिा भनाि संख्या 

२०७४।७५ ६५० २८७७७ १९७१४ ४८४९१ ४२०९१ ८७ 
२०७५।७६ ८७७ ३३७६७ २८२४८ ६२०१५ ५१८३२ ८४ 
२०७६।७७ १०४२ ३५८८७ ३८९७६ ७४८६३ ४७४४९ ६३ 

76.1. उक्त ि्याङ्क अनजसार कोटा संख्या २०७४।७५ को िजलनामा २०७५।७६ मा २७.८९ प्रतििि र 
२०७६।७७ मा ५४.३९ प्रतिििले बढेको छ भने भनाि हजने र्वद्याथी संख्या क्रमिः २३.१४ प्रतििि 
र १२.७३ प्रतिििले मार बढेको देशखन्छ । यो वषिसम्म र्प्र÷तडप्लोमा िहमा २ लाख ३० हजार र 
तडप्लोमा िहमा ८५ हजार समेि ३ लाख १५ हजार प्रार्वतिक जनिशक्त उत्पादन भएको देशखन्छ । 
सामजदार्यक र्वद्यालयमा अनजमति प्राप्त कोटा संख्याको िजलनामा ६३ प्रतििि मार भनाि भएको देशखयो । 
त्यस्िै गि वषि ३३ हजार जनिशक्त उत्पादन गरेकोमा यो वषि २५ हजार मार उत्पादन गरेको छ । 
भनाि हजने र्वद्याथी संख्या घट्दै गएकोले प्रार्वतिक जनिशक्तको माग र आपूतििको तबश्लषेण गरी सम्बन्िन 
िथा अनजमति ठदनजपदिछ।   

76.2. यो वषिको कज ल भनाि क्षमिामध्ये तनजी संस्थामा ४५.९१, सामजदार्यक र्वद्यालयमा ४५.३४ र आंतगक 
िथा साझेदारीमा ८.७५ प्रतििि रहेको छ । पेिागि आिारमा इशन्जतनयररङमा ३७.०३, स्वास््यमा 
२८.२८, कृर्षमा ३०.९५ र होटल व्यवस्थापन िथा अन्यमा ३.७४ प्रतििि रहेको छ । प्रार्वतिक 
जनिशक्त उत्पादनमा पररषदअन्िगििका आतँगक िथा साझेदारी शिक्षालयको र्हस्सा तनकै न्यून रहेको छ । 

77. जग्गाको स्वातमत्व र पूवाििार तनमािण ÷ साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ६ मा 
तनमािणस्थलको व्यवस्था नभई खररद कारबाही िजरु गनि नहजने व्यवस्था छ । पररषद अन्िगििको २९ 
आंतगक शिक्षालयको स्वातमत्वमा जग्गा नभएको अवस्थामा स्थानीय िह, वन क्षेर, सामजदर्यक र्वद्यालय, 
गजठीबाट २२ हेक्टर, १ हजार ३७१ रोपनी र १३५ तबघा जग्गा भोगातिकारमा प्राप् ि गरेको र केही 
भोगातिकार प्राप्त गने प्रर्क्रयामा रहेको अवस्थामा भौतिक पूवाििार तनमािण गनि खररद सम्झौिा गरी कायि 
गदै आएको छः  

77.1. पररषद र नारायणी नमूना माध्यतमक र्वद्यालय, भरिपजर शर्िवनबीर् २०६९ सालमा र्वद्यालयको जग्गा 
२ तबघा २ कट्ठा भोगातिकारमा तलई नारायणी पोतलटेशक्नक इशन्स्टच्यजट सञ्चालन गने सम्झौिा भएको 
छ । पररषद्ले सो स्थानमा र्वगि वषिदेशख भौतिक संरर्ना तनमािणको कायि गदै आएको र यो वषि मार 
रू.३ करोड ६१ लाख खर्ि गरेको छ । उक्त जग्गा भरिपजर अस्पिालको स्वातमत्वमा रहेकोले स्वास््य 
िथा जनसंख्या मन्रालयले १ तबघा ८ कट्ठा १६ िजर र्र्िाि माग गरेको आिारमा पररषद्ले १९ कट्ठा 
७.५ िजर र्र्िाि गरेको छ भने बाँकी जग्गा पतन र्र्िाि गनि िाकेिा भैरहेको छ । उक्त पोतलटेशक्नक 
सो र्वद्यालय स्वयंले सञ्चालन गनि माग गरेको छ । पररषद मािहि पोतलटेशक्नक सञ्चालन भएको ८ 
वषिपतछ जग्गा सम्बन्िी र्ववाद देशखएको र सो जग्गामा तनमािण भएका भवन लगायिका पूवाििारहरू 
उपयोग नहजने अवस्था देशखएको छ। पररषद्ले जग्गाको स्वातमत्व प्राप्त नगरी पूवाििार तनमािणमा खर्ि 
गरेको उपयजक्त देशखएन ।  

77.2. र्कसान प्रार्वतिक शिक्षालय, स्याङ्जालाई र्कसान तनम्न माध्यतमक र्वद्यालयबाट ४४ रोपनी ५ आना र 
राइनास पोतलटेशक्नक शिक्षालय लमजजङलाई र्वतभन् न व्यशक्तबाट २३ रोपनी, तनमिल लामा पोतलटेशक्नक 
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शिक्षालयलाई बठदिबास नगरपातलकाले ६० तबघा, बी.पी. मेमोररयल पोतलटेशक्नक शिक्षालय, िनजषालाई 
२५ वषिको लातग गजठीको ११ तबघा १८ कट्ठा र जयर्कसान पोतलटेशक्नक रौिहटलाई जय र्कसान 
माध्यतमक र्वद्यालयको ७ तबघा जग्गा भोगातिकारमा ठदएिापतन सम्बशन्िि पोतलटेशक्नकहरूको स्वातमत्वमा 
आएको छैन । यसरी भोगातिकारमा प्राप् ि नभएका जग्गामा पररषद्ले गजरुयोजना र वािावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन बेगर पूवाििार तनमािण गरी बषेतन खर्ि गदै आएको छ । पररषद्को स्वातमत्वमा जग्गा प्राप्त 
भएपतछ मार पूवाििार तनमािण गरी खर्ि गनजिपदिछ ।  

78. भवन तनमािण कायि - साविजतनक खररद ऐन िथा तनयमावलीमा खररद गजरुयोजना ियार गरी खररद कायि 
गनजिपने र एउटै कायिलाई टजक्रा गरी खररद गनि नहजने व्यवस्था छ । पररषद ले यो वषि ६ पोतलटेशक्नकमा  
भवन िथा पूवाििार तनमािण कायिको लातग रू.२८ करोड ६० लाखको लागि अनजमान ियार गरी ७ तनमािण 
व्यवसायीसँग ५ देशख १० मर्हनामा कायि सम्पन्न गने गरी रू. १९ करोड ९३ लाख २४ हजारको 
सम्झौिा गरी  रू. ८ करोड ८९ 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 वटासम्म ठेक्का व्यवस्थापन गरेको छ । यो वषि सम्झौिा भएकामध्ये िातलकामा उल्लेख भएका 
तनमिल लामा पोतलटेशक्नक इशन्स्टच्यजट र िहीद कृ्णसेन इच्छजक पोतलटेशक्नक इशन्स्टच्यजटको प्राशज्ञक 
(एकेडेतमक) भवन तनमािणमा गि वषि भवनको जगसम्मको तनमािण गनि २०७६ भारमा ठेक्का सम्झौिा 
गरेको र यस वषि जगभन्दा मातथको स्िक्र्रको कायि गनि २०७६ र्ाल्गजणमा अको ठेक्का सम्झौिा भएको 
छ । उक्त भवनको पर्हलो ठेक्काको कायि सम्पन् न अवति २०७७ कातििक र दोस्रो ठेक्का सम्पन्न गने 
अवति २०७७ मागिसम्म रहेकोमा दजवै ठेक्काको तनमािण कायि सम्पन्न भएको छैन । यसरी एउटा भवन 
तनमािण गनि एकभन्दा बढी ठेक्का व्यवस्थापन गरेकोले समय बढी लाग्ने, लागि वरृ्ि हजने र गजणस्िरमा 
समेि असर पने देशखएकोले एकमजष्ट लागि अनजमान ियार गरी ठेक्का सम्झौिा गनजिपदिछ ।  

79. वैदेशिक सहायिाको लेखापरीक्षण ÷ आतथिक कायिर्वति िथा र्विीय उिरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दर्ा 
३५ मा सबै कारोवारको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कायािलयबाट गराउनजपने व्यवस्था छ। 
तनजी के्षरको सहकायिमा सजर्विार्वहीन वगिका यजवाहरूलाई िातलम उपलधि गराई बेरोजगारी कम 
गराउने उदे्दश्यले पररषद, स्वीस सरकार र हेल्भेटासबीर् ४ अर्प्रल २०१६ मा भएको सम्झौिा गरी 
ठदगो िथा सम्मातनि रोजगारीका लातग सीप पररयोजना (इन्स्योर) सञ्चालन भएको छ । सम्झौिामा 
दोस्रो र्रण 15 जजन, 2021 सम्म शस्वस फ्रयान्क 13.4 तमतलयन अनजदान प्राप् ि हजने र सहायिा रकमको 
लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कायािलय वा व्यावसार्यक लेखापरीक्षकबाट हजने व्यवस्था छ । पररयोजनाले 
२०७४।७५ देशख २०७६।७७ सम्म रू. २८ करोड ७३ लाख खर्ि गरेकोमा सोको लेखापरीक्षण 
व्यावसार्यक लेखापरीक्षकबाट गराएको छ । कानजनमा भएको व्यवस्था अनजसार महालेखापरीक्षकको 
कायािलयबाट लेखापरीक्षण गराउनजपदिछ ।  

80. मस्यौट ÷ आतथिक कायिर्वति िथा र्विीय उिरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दर्ा ३० र ५४ मा सरकारी 
रकम मस्यौट वा दजरुपयोग गरेमा आवश्यक कारवाही गरी शजम्मेवार व्यशक्तबाट सरकारी बाँकी सरह 

शिक्षालय सम्झौिा तमति सम्झौिा 
रकम 

भ जक्तानी 
रकम 

सम्पन्न गनजिपने 
तमति 

तनमिल लामा 
पो.टे. इ. 

२०७६।५।११ ३७९८० १७८६९ २०७७।७।१३ 
२०७६।११।१५ ३५८७३ २१०३३ २०७७।८।२९ 

िहीद कृ्णसेन 
इच्छजक पो.टे. इ. 
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असजल उपर गररने व्यवस्था छ । पररषद्को प्रदेि नं. २ कायािलयमा करारमा कायिरि एक सहायक 
ल्याब प्रशिक्षकले रू.१ करोड ७८ लाख २ हजार मस्यौट गरेको व्यहोरा गि वषिको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदनमा औलँ्याइएकोमा तनजलाई कानजनी कारबाही भैरहेको जानकारी प्राप् ि भए पतन सो रकम 
हालसम्म असजल भएको छैन । कानजनी व्यववस्थाअनजसार कारबाही गरी उक्त रकम सरकारी बाकँी सरह 
असजल गनजिपदिछ ।  

तरभ जवन र्वश् वर्वद्यालय 

उच्र् शिक्षाको क्षेरमा अध्ययन, अनजसन्िान गरी नयाँ ज्ञान, प्रर्वति र सीपको र्वकास गनि उच्र् शिक्षा 
र ज्ञान सर्हिको जनिशक्त उत्पादन गरी राश् िय िथा अन्िरािश् िय क्षेरमा समजन्नि समाजको तनमािणमा टेवा 
पजर् याउने उदे्दश्यले स्वायि संस्थाको रूपमा २०१६ सालमा यो र्वश् वर्वद्यालय स्थापना भएको हो । यस 
र्वश् वर्वद्यालय अन्िगिि ५ अध्ययन संस्थान, ४ संकाय, ४ अनजसन्िान केन्र, ६२ आंतगक क्याम्पस, ४० केन्रीय 
र्वभाग ४ शिक्षण स्कज ल र सम्बन्िन प्राप् ि १ हजार ६२ क्याम्पस रहेका छन ्। र्वश् वर्वद्यालयले यो वषि रू.१४ 
अबि ८२ करोड ५२ लाख खर्ि गरेको छ। 

81. र्विीय र्ववरण - र्वश् वर्वद्यालयका आतथिक व्यवस्थापन िथा खररद सम्बन्िी तनयम, २०५० मा 
र्वश् वर्वद्यालयले सबै आतथिक कारोबारको केन्रीय आतथिक र्ववरण ियार गरी महालेखापरीक्षक समक्ष 
पेस गनजिपने व्यवस्था छ । र्वश् व र्वद्यालयले केन्रीय आतथिक र्ववरण पेस गरेको छैन । र्वश्वर्वद्यालय 
मािहिका तनकायहरूले पेस गरेको र्विीय र्ववरणमा भवन, सवारी सािन, र्तनिर्र, उपकरण लगायि 
पजजँीगि सम्पशिको ह्रास कट्टी नगरेको, जग्गाको मूल्याङ्कन नराखेको, िरौटी िथा अन्य दार्यत्वको एउटै 
िीषिक राखेको, र्विीय र्ववरणमा िजलनात्मक कारोबार नदेखाएको लगायिका कारणले प्रस्िजि र्विीय 
र्ववरणले समग्र कारोबारको यथाथि शर्रण गरेको छैन । सम्पशि िथा दार्यत्व समेिको यथाथि कारोबार 
देशखने गरी र्विीय र्ववरण ियार गनजिपदिछ ।  

82. लेखा प्रणाली - र्वश् वर्वद्यालयको आतथिक व्यवस्थापन िथा खररद सम्बन्िी तनयम, २०५० को तनयम 
३७ मा आतथिक कारोबारको लेखा प्रणाली कायिकारी पररषद्ले िोक्ने र समयानजकूल हेररे्र गनि सक्ने 
व्यवस्था छ । र्वश् वर्वद्यालयले आन्िररक आयलाई ननअ्परेर्टभ खािामा जम्मा गरी सो खािाबाट 
तनकासा तलने नगरेको, िरौटी र्हसाब छज टै्ट खािामा नराखेको, अतिकांि तनकायले बैङ्क र्हसाब तमलान 
नगरेको, सम्पशिको भौतिक परीक्षण नगरेको, आम्दानी िथा असजलीको मूल्याङ्कन नगरेको र वार्षिक लक्ष्य 
िथा प्रगति प्रतिवेदन ियार नगरेको लगायिका व्यहोरा गि र्वगि वषिदेशख औलँ्याउँदै आए िापतन सजिार 
गरेको छैन । प्रर्तलि लेखा प्रणाली िथा ढाँर्ामा सजिार गरी आतथिक कारोबारलाई पारदिी बनाउनजपदिछ । 

83. लेखापरीक्षण - लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दर्ा ३ मा शजम्मेवार पदातिकारीले आय व्ययको लेखा 
र आतथिक र्ववरण पेस गरी अशन्िम लेखापरीक्षण गराउनजपने व्यवस्था छ । यो वषि र्वश् वर्वद्यालय र 
अन्िगििका १४६ तनकायमध्ये १३३ तनकायले र बक्यौिािर्ि  ४४ तनकायको १७९ आतथिक वषिमध्ये 
४ तनकायले ४ आतथिक वषिको आतथिक र्ववरण पेस गरी लेखापरीक्षण गराएका छन ्भने यो वषिको १३ 
तनकाय र बक्यौिािर्ि  ४० तनकायको समेि १८८ आतथिक वषिको लेखा र आतथिक र्ववरण पेस 
नगरेकोले लेखापरीक्षण हजन सकेन । िी तनकायको लेखापरीक्षण गराउनजपदिछ । 
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84. दरबन्दी िथा पदपूतिि - र्वश् वर्वद्यालयको शिक्षक, कमिर्ारी सेवा सम्बन्िी तनयम, २०५० को तनयम ४ 
मा शिक्षक िथा कमिर्ारीहरूको दरबन्दी कायिकारी पररषद्ले िोकेबमोशजम हजने उल्लेख छ । 
र्वश् वर्वद्यालय र अन्िगििका आंतगक क्याम्पसमा शिक्षक ७ हजार ९३८ र कमिर्ारी ८ हजार १२४ 
समेि १६ हजार ६२ दरबन्दी रहेकोमा क्रमिः शिक्षक ५ हजार ९४ िथा कमिर्ारी ५ हजार ५०७ 
समेि १० हजार ६०१ कायिरि रहेकोले शिक्षक ३५.८३ प्रतििि र कमिर्ारी ३२.२१ प्रतििि ररक्त 
देशखन्छ । कायिरि कमिर्ारीमध्ये शे्रशणर्वहीन कमिर्ारी २०२१ (३७ प्रतििि) छन ्। सबै केन्रीय 
तनकाय र क्याम्पसहरूको सार्वकको दरबन्दीमा आवश्यकिा र औशर्त्यको आिारमा पजनरावलोकन 
गनजिपदिछ । 

85. अध्ययन र्वदाको अतभलेख ÷ र्वश् वर्वद्यालयको शिक्षक, कमिर्ारी सेवा सम्बन्िी तनयम, २०५० को 
तनयम ३० मा शिक्षक िथा कमिर्ारीलाई बढीमा ५ वषिसम्म अध्ययन र्वदा ठदन सर्कने, ३ वषिसम्म 
अध्ययन र्वदा पूरा गरेकाले कशम्िमा ३ वषि र सोभन्दा बढी र्वदा उपभोग गरेकाले कम्िीमा ५ वषि 
सेवा गनजिपने व्यवस्था छ । यो वषि १८ शिक्षकलाई छारवशृिमा र १०१ शिक्षकलाई आफ्नै खर्िमा 
अध्ययन र्वदा ठदएको र्ववरण उपलधि गराएको छ । सजरुमा १ वषिको र्वदा स्वीकृि गरी सो अवतिपतछ 
प्रगति र्ववरण अध्ययन गरी र्वदा थप गने गरेको देशखन्छ । र्वश् वर्वद्यालयले आफ्नै खर्िमा अध्ययन 
गनि जाने शिक्षकहरूलाई समेि िलबी अध्ययन र्वदा ठदएको छ । गि र्वगि वषिमा र्वद्यावाररति, 
एम.र्र्ल. र स्नािकोिर िहमा अध्ययन गनि अध्ययन र्वदामा रहेकामध्ये र्वदा सर्कएपतछ अध्यापनमा 
र्केका र नर्केकाको र्ववरण अद्यावतिक गरेको छैन । अध्ययन र्वदामा बसेका शिक्षकहरूको 
अतभलेख अद्यावतिक गरी तबदा सर्कएपतछ र्वश्वर्वद्यालयको काममा र्के नर्केको अनजगमन गनजिपदिछ। 

86. र्वद्याथी भनाि ÷ र्वश् वर्वद्यालयको आंतगक क्याम्पस ६२ र सम्बन्िन प्राप् ि क्याम्पस १ हजार ६२ मा 
र्वगि ५ वषिमा अध्ययनरि र्वद्याथीको संख्या देहायअनजसार छन ्।  
क्र. सं. अध्ययन संस्थान/संकाय २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ २०७६।७७ 
१ इशन्जतनयररङ १३३२२ १३२०६ १३५८६ २६२५६ २७५७७ 
२ कृर्ष िथा वन र्वज्ञान १४९६ १८२४ १९६५ २७९८ १६६२ 
३ शर्र्कत्सािास्त्र ७६१६ ९४०२ ५०६४ १०८८५ ७५१९ 
४ वनर्वज्ञान ९२७ ९०० १८२८ १९९३ ११४२ 
५ र्वज्ञान िथा प्रर्वति २५९७० २२०९३ २७५६७ ३७४४६ ३५०१८ 
 प्रातबतिकिर्ि  जम्मा ४९३३१ ४७४२५ ५००१० ७९३७८ ७२९१८ 
६ कानजन २९६० १२२१६ ९७९५ १५७७६ ८५४४ 
७ व्यवस्थापन १३४०५३ १६६११३ १७७५३७ १८४४५७ १९४६०८ 
८ शिक्षािास्त्र १२७१८२ ६८८९५ ७६९९२ ७४३१० ८२५१६ 
९ मानर्वकी ४६७२८ ७२७७८ ७८०९६ ६१५६१ ५७१९१ 
  सािारणिर्ि  जम्मा ३१०९२३ ३२०००२ ३४२४२० ३३६१०४ ३४२८५९ 
  कज ल जम्मा ३६०२५४ ३६७४२७ ३९२४३० ४१५४८२ ४१५७७७ 

कज लमध्ये 
आंतगक क्याम्पसिर्ि  १४२२९३ १३८५२१ १४६५१३ १५७१६९ १४५९४७ 
सम्बन्िन प्राप् ि क्याम्पस २१७९६१ २२८९०६ २४५९१७ २५८३१३ २६९८३० 

  
 अनजपाि 

आतंगक क्याम्पसिर्ि  ३९ ३८ ३७ ३८ ३५ 
सम्बन्िन प्राप् ि क्याम्पस ६१ ६२ ६३ ६२ ६५ 

कज ल र्वद्याथी संख्या २०७२।७३ मा ३ लाख ६० हजार रहेकोमा २०७६।७७ मा १५.४१ 
प्रतिििले वरृ्ि भई ४ लाख १६ हजार पजगेको छ । कज ल र्वद्याथीमध्ये प्रार्वतिक शिक्षािर्ि  १७.५४ 
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प्रतििि र सािारण शिक्षािर्ि  ८२.४६ प्रतििि रहेको छ । आंतगक र सम्बन्िन प्राप् ि क्याम्पसमा 
अध्ययनरि र्वद्याथीको प्रतििि २०७२।७३ मा ३९ र ६१ रहेकोमा २०७६।७७ मा ३५ र ६५ 
रहेकोले आंतगकिर्ि  घटेको र सम्बन्िन प्राप् ि क्याम्पसमा बढेको अवस्था छ । र्वश् वर्वद्यालयलाई 
नेपाल सरकारले ठदने अनजदान बढेको भएपतन र्वद्याथी प्रतििि घट्दै गएको छ । उच्र् शिक्षामा िैशक्षक 
गजणस्िरमा सजिार गरी र्वद्याथीको आकषिण बढाउन जरुरी देशखएको छ ।  

87. जनिशक्त उत्पादन - यस र्वश् वर्वद्यालयबाट र्वगि ३ वषिमा देहाय अनजसारको र्वद्याथी (जनिशक्त) 
उत्पादन भएको देशखन्छ । 

क्रम 
संख्या अध्ययन संस्थान/संकाय कज ल जनिशक्त उत्पादन संख्या २०७५।७६ 

मा वरृ्ि प्रतििि 
२०७६।७७ मा 
वरृ्ि प्रतििि २०७४।७५ २०७५।७६ २०७६।७७ 

1 

अध्ययन 
संस्थान 

इशन्जतनयररङ २७६७ २९७२ २८४३ ७.४१ -४.३४ 
2 कृर्ष र पिज र्वज्ञान ३३० ५०५ ३८९ ५३.०३ -२२.९७ 
3 वनर्वज्ञान २१० २६४ २३० २५.७१ -१२.८८ 
4 शर्र्कत्सािास्त्र २३८२ २१७५ १९२२ -८.६९ -११.६३ 
5 र्वज्ञान िथा प्रर्वति ६०९६ ६४३३ ६१२७ ५.५३ -४.७५ 
    प्रार्वतिक िर्ि  जम्माः ११२८१ १२३४९ ११५११ ९.४७ -६.७९ 
1 

संकाय 

कानजन १३५० १६६६ १९१५ २३.४१ १४.९५ 
2 व्यवस्थापन २२७५७ २२८४५ १९३३० ०.३९ -१५.३९ 
3 शिक्षािास्त्र २४७०३ २०००६ १४८१२ -१९.०१ -२५.९६ 
4 मानर्वकी १४२२३ १३६९५ ९६१५ -३.७१ -२९.७९ 
    सािारण िर्ि  जम्मा ६३०३३ ५८२१२ ४५६७२ -७.६५ -२१.५४ 
    कज ल जम्माः ७४३१४ ७०५६१ ५७१८३ -५.०५ -१८.९६ 

कज ल उत्पाठदि जनिशक्त २०७४।७५ मा ७४ हजार ३१४, २०७५।७६ मा ७० हजार 
५६१ र २०७६।७७ मा ५७ हजार १८३ रहेको छ । सोअनजसार समग्रमा अशघल्लो वषिको िजलनामा 
क्रमिः ५.०५ र १८.९६ प्रतिििले घटेको छ भने प्रार्वतिक शिक्षािर्ि  ५ देशख २३ (औसिमा 
६.७९) सम्म घटेको र सािारण शिक्षािर्ि  कानजन संकायमा १५ प्रतििि बढेको िथा बाकँी सबै 
संकायमा १५ देशख ३० (औसिमा १८.९६) घटेको देशखन्छ । र्वश् वर्वद्यालयको लातग नेपाल सरकारले 
गि वषि रू.६ अबि ७३ करोड र यस वषि रू.७ अबि ७८ करोड अनजदान ठदएको छ । सरकारी 
लगानीको िजलनामा जनिशक्त उत्पादनमा अपेशक्षि उपलशव्ि प्राप् ि भएको देशखँदैन । 

88. आन्िररक आय िथा व्यय - र्वश् वर्वद्यालयले यो वषि सरकारी अनजदान रू.१३ अबि ३ करोड ४४ लाख 
र आन्िररक आय रू.१० अबि २ करोड ४५ लाख समेि रू.२३ अबि ५ करोड ८९ लाख प्राप् ि गने 
लक्ष्य राखेकोमा अनजदान रू.१३ अबि ४७ करोड २ लाख र आन्िररक आय रू.५ अबि ६१ करोड 
१५ लाख (लक्ष्यको ५५.९८ प्रतििि) समेि रू.१९ अबि ८ करोड ५५ लाख प्राप् िगरी रू.१४ अबि 
८२ करोड ५२ लाख खर्ि गरेको छ । कज ल खर्िको िजलनामा आन्िररक आय ३७.८५ प्रतििि रहेको 
छ । 
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खर्िको िजलनामा १० प्रतिििभन्दा कम आय भएका क्याम्पस(रू.लाखमा) 
क्याम्पस आम्दानी खर्ि आय प्रतििि 

पजवािञ्चल क्याम्पस, िरान १० ८५१ 1.१८ 
र्वरगंज क्याम्पस, र्वरगंज (शर्) ११ ४०७ 2.७० 
पजल्र्ोक क्याम्पस, ईन्जीतनयररङ्ग ५८ १९६३ 2.9५ 
वन पोखरा क्याम्पस, पोखरा २४ ७७७ 3.0९ 
वीरेन्र व.क्या., भरिपजर ३९ १२७८ 3.0५ 
रामपजर क्याम्पस,कृर्ष ८ २३२ 3.४५ 
वन हेटौडा क्याम्पस २० ४६७ 4.2८ 
महेन्र र्वन्देश्वरी व. क्याम्पस ५४ ८९२ 6.0५ 
भोजपजर व.क्याम्पस, भोजपजर २३ ३७१ 6.२० 
िेह्रथजम क्याम्पस, िेह्रथजम १४ २१० 6.६७ 
सज.स.मो.या. व.क्याम्पस ४९ ६४६ 7.५९ 
पाटन संयजक्त क्याम्पस २८५ ३४३८ 8.2९ 
नतसिङ्ग क्याम्पस,महाराजगंज ८७ १०१९ 8.5४ 
गोरखा क्याम्पस, गोरखा ४४ ४९८ 8.8४ 

जम्मा ७२६ १३०४९ 5.5६ 

र्वश् वर्वद्यालयको आंतगक क्याम्पस ६१ मध्ये आन्िररक आयबाट खर्ि िान्ने ६ क्याम्पसमा 
नेपाल कमिि, पोखरा शर्र्कत्सा, जन प्रिासन, नेपाल ल, पृ् वीनारायण र िंकरदेव रहेका छन ्। िी 
६ क्याम्पसले रू.१ अबि ११ करोड २१ लाख (र्वश् वर्वद्यालयको कज ल आन्िररक आयको २० प्रतििि) 
आय प्राप् ि गरेको छ।क्याम्पसको कज ल खर्िको िजलनामा २५ प्रतिििभन्दा कम आम्दानी गने ३३ 
क्याम्पसले रू.४८ करोड ४९ लाख (कज ल आयको ८.६४ प्रतििि) र १० प्रतिििभन्दा कम आम्दानी 
गने १४ क्याम्पसले रू.१ अबि ३० करोड 4९ लाख खर्ि गदाि रू.७ करोड २७ लाख (औसिमा 
५.५८ प्रतििि) मार आम्दानी गरेको देशखन्छ । लामो अवतिदेशख शिक्षण िजल्क नबढाएको र थप 
आय स्रोिको खोजी गनि नसकेका कारण आम्दानी बढ्न नसकेको र खर्ि बषेनी बढ्दै गएको देशखन्छ। 
र्वद्याथीको अनजपािमा शिक्षक िथा कमिर्ारीको संख्यामा कटौिी गरी खर्ि तनयन्रण गनजिपने र आन्िररक 
आय वरृ्ि गरी सरकारी अनजदानमा तनभिर रहने अवस्था घटाउदै जानजपदिछ ।  

89. भाडा बक्यौिा ÷ र्वश् वर्वद्यालय र र्वतभन् न आंतगक क्याम्पसहरूले र्वतभन् न व्यशक्त िथा कम्पनीसँग 
सम्झौिा गरी जग्गा िथा भवन भाडामा लगाएकोमा सम्झौिा अनजसार भाडा असजल गरेको  छैन । यसरी 
भाडा असजल नभएका मजख्य व्यहोरा देहायअनजसार छन:् 

89.1. तरपजरेश्वरशस्थि सार्वकको जनप्रिासन क्याम्पसको १० रोपनी १३ आना जग्गामा व्यापाररक केन्र भवन 
तनमािण गरी ३२ वषि प्रयोग गने गरी तलजमा ठदन एक व्यवसायीसँग गरेको सम्झौिामा प्रत्येक मर्हनाको 
घर भाडा मर्हना सजरु भएको १५ ठदनतभर बजझाई सक्नजपने र समयमा नबजझाएमा २० प्रतिििका दरले 
र्वलम्ब िजल्क लाग्ने व्यवस्था छ । व्यवसायीले २०६४ वैिाखदेशख असोजसम्मको भाडा रू.२१ लाख, 
२०७२ वैिाखदेशख असोजसम्मको रू.२४ लाख, २०७३ असोजदेशख रै्रसम्मको रू.७ लाख र २०७५ 
मागिदेशख २०७७ आषाढसम्म रू.१ करोड समेि रू.१ करोड ५२ लाख बजझाउन बाकँी देखाएको छ। 
सम्झौिाअनजसार कारबाही गरी उक्त रकम र्वलम्ब िजल्कसर्हि असजल हजनजपदिछ । 
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89.2. पाटन संयजक्त क्याम्पसको स्वातमत्वमा रहेको भवन िथा जग्गाको भाडा सम्झौिा अनजसार एक कम्पनीसँग 
२०७७ आषाढसम्म रू.५३ लाख ६३ हजार र अको एक कम्पनीसँग रू.१८ लाख ४८ हजार असजल 
गनि बाकँी छ । उक्त रकम र्वलम्ब िजल्क सर्हि असजल हजनजपदिछ । 

89.3. नेपाल कमसि क्याम्पस, तमनभवनले २० वटा पसल कबल भाडामा लगाएकोमा २ मर्हनादेशख १४ 
मर्हनासम्मको भाडा रू.१३ लाख ६२ हजार असजल गनि बाकँी देशखएको छ । उक्त रकम जररवाना 
सर्हि असजल गनजिपदिछ ।  

90. अवकाि सजर्विा खर्ि - र्वश् वर्वद्यालयको आतथिक व्यवस्थापन िथा खररद तनयमावली, २०५० को तनयम 
४ अनजसार स्थापना भएको उपदान िथा तनवशृिभरण कोषमा वषािन्िमा रू.३ अबि ११ करोड १९ लाख 
मौज्दाि छ । यो वषि र्वश् वर्वद्यालयको कज ल आन्िररक आय रू.५ अबि ६१ करोड ५२ लाख रहेकोमा 
उपदान, औषिी उपर्ार, पेन्सन लगायि अवकाि सजर्विामा रू.३ अबि १५ करोड ६६ लाख (कज ल 
आयको ५६.२१ प्रतििि) खर्ि भएको छ। र्वश् वर्वद्यालयको कज ल खर्िमध्ये अवकास सजर्विामा 
२०७४।७५ मा २०.७५, २०७५।७६ मा २६.६२ र २०७६।७७ मा २१.२९  प्रतििि खर्ि 
भएको देशखन्छ । यो वषि सम्म कज ल तनवशृिभरण प्राप् ि गने संख्या ६ हजार २२५ रहेको  छ । यसरी 
अवकाि सजर्विा भ जक्तानीको दार्यत्व बषेतन बढ्दै गएको भएपतन कोषमा पयािप्त रकम नभएकोले प्रत्येक 
वषि बजेट र्वतनयोजन गरी खर्ि गदै आएको छ । 

आतथिक वषि पने्सन प्राप् ि गने 
(संख्या) 

कज ल खर्ि 
(रू. लाखमा) 

अवकाि खर्ि 
(रू. लाखमा) खर्ि प्रतििि वरृ्ि प्रतििि 

२०७४।७५ ५३४३ १०६९४३ २२८४३ 21.36 २०.६९ 
२०७५।७६ ५७७५ ९४१९६ २५०७१ २६.६२ ९.७५ 
२०७६।७७ ६२२५ १४८२५२ ३१५६६ 21.29 २५.९० 

अवकाि सजर्विाको दार्यत्व बषेतन बढ्दै गएकोले सरकारी लगानी अझै बढ्ने देशखन्छ । 
आंतगक क्याम्पसहरूले आन्िररक आयको १० प्रतििि यस कोषमा पठाउनज पने व्यवस्था भएपतन 
अतिकांि क्याम्पसहरूले पठाएका छैनन ्। अवकाि रकम भ जक्तानी गनिको लातग कोषको उपयूक्त 
व्यवस्था गनजिपदिछ । 

91. िरौटी - र्वश् वर्वद्यालयको आतथिक व्यवस्थापन िथा खररद सम्बन्िी तनयम, २०५० मा खर्ि नभई बाकँी 
रहेको रकम केन्रीय कोषमा र्र्िाि गनजिपने व्यवस्था भएकोमा र्वश् वर्वद्यालय अन्िगििका १२५ तनकायले 
रू.५ अबि ४८ करोड ९४ लाख र्र्िाि नगरी िरौटी खािामा मौज्दाि राखेको देशखन्छ । प्रयोजन 
समाप्त भएका िरौटी रकम केन्रीय खािामा जम्मा गरी िरौटी शे्रस्िा व्यवशस्थि गनजिपदिछ । 

92. पेस्की - र्वश् वर्वद्यालयको आतथिक व्यवस्थापन िथा खररद सम्बन्िी तनयम, २०५० मा िोर्कएको 
म्यादतभर पेस्की र्स्यौट नगरेमा कारबाही गरी धयाज समेि असजल गने व्यवस्था छ । र्वश् वर्वद्यालय 
र अन्िगिि ११६ तनकायको पदातिकारी, कमिर्ारी र अन्य संस्थाको नाममा यो वषिसम्म रू.४ अबि ५ 
करोड ६१ लाख ९२ हजार पेस्की बाँकी रहेको छ । तनयमको व्यवस्था बमोशजम कारबाही गरी पेस्की 
र्स्यौट गराउनजपदिछ। 

93. जग्गाको उपयोग र संरक्षण - र्वश् वर्वद्यालय र अन्िगििका तनकायहरूको भौतिक सम्पशिको खोज, 
सङ्कलन िथा जगेनाि गनि र समजशर्ि िवरले अतभलेखीकरण गनि गठठि सतमतिको प्रतिवेदनअनजसार 
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र्वश् वर्वद्यालय 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 व्यहोराहरू देहायअनजसार छन:् 

93.1. सतमतिले िी जग्गा मध्ये सीमा अतिक्रमण गरी कव्जा गरेको, तनयतमि रूपमा कज ि िथा भाडा नउठेको, 
भोगर्लनमा रहेिापतन पूणि स्वातमत्वमा नल्याएको, र्वश् वर्वद्यालयको जग्गामा अन्य तनकायबाट तनमािण 
गरेका भौतिक संरर्नाहरूको हकभोग हस्िान्िरण नभएको, तनतमिि संरर्नाहरूको स्वातमत्व स्पष्ट नभएको, 
अतभलेख व्यवशस्थि नभएको, र्वतभन् न तनकायबीर् समन्वय नभएको जस्िा समस्याको समािान गनि 
ठदएका सजझावहरू हालसम्म कायािन्वयनमा ल्याएको छैन। 

93.2. र्वश् वर्वद्यालयको केन्रीय कायािलय पररसरमा रहेको ११३ रोपनी जग्गा एक आवासीय र्वद्यालयलाई 
२०५७।४।१३ मा १५ वषिको लातग उपलव्ि गराएकोमा सम्झौिा अवति सर्कएपतछ जग्गा खाली 
गनि पटक-पटक िाकेिा गदाि पतन र्वद्यालयले नछाडेको, वागमिी 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 सम्पशि िैशक्षक प्रयोजनमा उपयोग गरी संरक्षण गनजिपदिछ।  

93.3. र्वश् वर्वद्यालयको स्वातमत्वमा भरिपजर महानगरपातलका १५ मा रहेको २९४ तबघा १५ कट्ठा १ िजर 
जग्गामा कृर्ष िथा वन र्वज्ञान र्वश् वर्वद्यालय स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको छ । नेपाल सरकारले 
२०७४।१।७ मा उक्त जग्गामध्ये २० तबघा ६ कट्ठामा अन्िरािर्ष्ट्रयस्िरको र्क्रकेट मैदान तनमािण गनि 
भरिपजर महानगरपातलकालाई उपलधि गराउने तनणिय गरेको आिारमा तरभ जवन र्वश् वर्वद्यालय, भरिपजर 
महानगरपातलका र कृर्ष िथा वन र्वज्ञान र्वश् वर्वद्यालयबीर् २०७५।६।७ मा सम्झौिा गरी र्क्रकेट 
मैदान तनणिय गनि उपलधि गराएको छ । उक्त सम्झौिामा महानगरपातलकाले स्रोि जजटाई ३ वषितभर 
र्क्रकेट मैदान तनमािण कायि सम्पन्न गने उल्लेख छ । उक्त जग्गा तरभ जवन र्वश् वर्वद्यालयले कृर्ष िथा 
वन र्वज्ञान र्वश् वर्वद्यालयलाई भोगातिकारमा उपलधि गराउने गरी नेपाल सरकारले तनणिय गरेको भए 
पतन हालसम्म कायािन्वयन भएको छैन ।  

93.4. पाटन संयजक्त क्याम्पसले ५७ रोपनी १3 आना जग्गा भोगर्लन गदै आए िापतन ३३ रोपनी ८ आना 
१ दाम जग्गाको जग्गािनीपजजाि नरहेकोले पजजाि प्राप् ि गनजिपने व्यहोरा गि र्वगिको प्रतिवेदनमा 
औलँ्याएकोमा शस्थति यथावि ् रहेको छ । 

93.5. रामस्वरूप रामसागर बहजमजखी क्याम्पस, जनकपजरको स्वातमत्वमा घाघर पसाि, ननजपट्टी र दजवरकोटमा 
रहेको ८० तबघा ५ कट्ठा जग्गा वार्षिक रू.९ लाख ३८ हजार भाडा तलने गरी र्वतभन् न व्यशक्तलाई 
ठदएको छ । सो जग्गामध्ये घाघर पसाि महेन्ननगरको ५३ तबघा १८ कट्ठाको सम्झौिा अवति 
2058।59 मा समाप्त भएकोमा सम्झौिा नवीकरण नगरी भाडामा तलने व्यशक्तबाट उपयोग भइरहेको 
छ । क्याम्पसले प्रति कट्ठा २३ देशख ४० के.जी.सम्म बाली प्राप्त गने सम्झौिामा उल्लेख छ । 
क्याम्पसले आम्दानी बढाउने गरी बढाबढ नगरेको कारण आतथिक रूपमा नोक्सान भएको देशखन्छ । 
साविजतनक खररद कानजन बमोशजम बढाबढ गरी जग्गाको उपयोग गनजिपदिछ ।  
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93.6. महेन्र बहजमजखी क्याम्पस, घोराही दाङको स्वातमत्वमा रहेको सार्वक सोनपजर ५, सिबररया ८ र घोराही 
४ मा रहेको ८६ तबघा २ कट्ठा जग्गामध्ये सोनपजर र सिबररयामा रहेको कररब ७१ तबघा ७ कट्ठा 
जग्गा र्वतभन्न व्यशक्तले लामो समयदेशख अतिक्रमण गरी भोगर्लन गदै आएका छन ्। उक्त जग्गाबाट 
क्याम्पसले आम्दानी प्राप् ि गरेको छैन । क्याम्पसको जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाई संरक्षण 
गनजिपदिछ। 

94. नतिजा शस्थति - िैशक्षक संस्थाहरूमा गरेको लगानीको उशर्ि प्रतिर्ल प्राप् ि हजनजपदिछ। इशन्जतनयररङ 
अध्ययन संस्थानको, परीक्षा तनयन्रण कायािलयबाट प्राप् ि र्ववरण अनजसार िैशक्षक सर २०७३ देशख 
२०७६ सम्मको इशितनयररङिर्ि को ४ वषे स्नािक कायिक्रमको नतिजा तनम्नानजसार रहेको छः 

िैशक्षक 
व्यार् 

आतंगक क्याम्पसिर्ि  र्वद्याथी संख्या सम्बन्िन प्राप् ि नीशज क्याम्पसिर्ि  
र्वद्याथी संख्या समग्र 

परीक्षामा 
सहभागी 
र्वद्याथी 

उिीणि 
संख्या 

उिीणि 
प्रतििि 

परीक्षामा 
सहभागी 
र्वद्याथी 

उिीणि 
संख्या 

उिीणि 
प्रतििि 

परीक्षामा 
सहभागी 
र्वद्याथी 

उिीणि 
संख्या 

उिीणि 
प्रतििि 
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उक्त ि्याङ्क अनजसार आर्ङ्गक क्याम्पसका र्वद्याथीको उिीणि प्रतििि घट्दो अवस्थामा 
रहेको छ । आर्ङ्गक क्याम्पसको िजलनामा तनजी स्रोिबाट सञ्चातलि क्याम्पसको नतिजा कमजोर 
देशखएको छ । र्वश् वर्वद्यालयबाट अनजगमन गरी िैशक्षक गजणस्िर सजिार गनजिपदिछ । 

95. सम्बन्िन िथा नवीकरण - र्वश् वर्वद्यालयको संगठन िथा िैशक्षक प्रिासनसम्बन्िी तनयम, २०५० को 
तनयम ३८० मा क्याम्पसलाई िैशक्षक कायिक्रम सञ्चालन गनि कायिकारी पररषद्ले बढीमा २ वषिका 
लातग अस्थायी सम्बन्िन ठदन सक्ने र तनयम ३८१ मा स्थायी सम्बन्िन ठदनसक्ने वा अस्थायी 
सम्बन्िनको अवति २ वषि थप गनि सक्ने व्यवस्था छ । यसरी स्थायी सम्बन्िन प्राप् ि नगरेका वा 
अस्थायी सम्बन्िनको अवति सर्कएका क्याम्पसहरूले िैशक्षक कायिक्रम सञ्चालन गनि नपाउने व्यवस्था 
छ । र्वश् वर्वद्यालयले सम्बन्िन ठदएका सामजदार्यक िथा तनजी क्याम्पसहरू १ हजार ६२ रहेका छन।् 
र्वश् वर्वद्यालयले िीमध्ये हालसम्म वीरगिको एक मेतडकल कलेजलाई मार स्थायी सम्बन्िन ठदएको 
छ भने बाँकी सबै क्याम्पसहरूलाई अस्थायी सम्बन्िन मार ठदएको पाइयो । सम्बन्िन सम्बन्िमा 
देशखएका व्यहोराहरू देहाय अनजसार छन ्:  

95.1. इशन्जतनयररङ अध्ययन संस्थान, डीनको कायािलयले २०५५ देशख २०६७ सम्म १० िैशक्षक संस्थालाई 
ठदएको अस्थायी सम्बन्िनको नवीकरण गरेको छैन।िी क्याम्पसहरूमा हाल १ हजार ६७५ र्वद्याथी 
अध्ययनरि छन ्। अस्थायी सम्बन्िनको अवति म्याद थप भएको अवस्थामा बढीमा ४ वषिसम्म रहनेमा 
तनयम र्वपररि सञ्चालन भैरहेका त्यस्िा संस्थालाई सञ्चालन अनजमति ठदएकोले िैशक्षक कायिक्रम सञ्चालन 
भइरहेको छ ।  

95.2. शिक्षािास्त्र संकाय, डीनको कायािलयले ५९० क्याम्पसलाई अस्थायी सम्बन्िन ठदएकोमा ५३१ ले 
नवीकरण गराएका र ५९ ले नवीकरण गराएका छैनन ्। यस्िै व्यवस्थापन संकाय, डीनको कायािलयले 
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७६० क्याम्पसलाई अस्थायी सम्बन्िन ठदएकोमा ९० मार नवीकरण भएको र र्वज्ञान िथा प्रर्वति 
अध्ययन संस्थान, डीनको कायािलयले १०४ क्याम्पसलाई सम्बन्िन ठदएकोमा १४ क्याम्पस सञ्चालनमा 
नरहेका र बाकँीको नवीकरण भएको छ । कृर्ष िथा वन र्वज्ञान अध्ययन संस्थान, डीनको कायािलयले 
४ वटा क्याम्पसलाई सम्बन्िन ठदएकोमा ३ को नवीकरण गरेको र एउटाको नवीकरण गरेको छैन । 
िी क्याम्पसहरूलाई हालसम्म स्थायी सम्बन्िन ठदएको छैन । 

तनयममा अस्थायी सम्बन्िन प्राप् ि क्याम्पसहरूको नवीकरण गने व्यवस्था छैन । तडन 
कायािलयहरूले अस्थायी सम्बन्िन प्राप् ि गरेका कतिपय क्याम्पसहरूको नवीकरण गदै आएको 
देशखन्छ। अस्थायी सम्बन्िनको अवति सर्कएका क्याम्पसहरूले तनयम र्वपररि िैशक्षक कायिक्रम 
सञ्चालन गरररहेको भएपतन अनजगमन गरी कारबाही गरेको छैन । त्यस्िा क्याम्पसहरूबाट सम्बन्िन 
िजल्क समेि नतलएका कारण र्वश् वर्वद्यालयको आयमा समेि प्रतिकूल असर परेको छ । तनयतमि 
अनजगमन गरी सम्बन्िनको अवति सर्कएपतन िैशक्षक कायिक्रम सञ्चालन गने शिक्षण संस्थालाई कारबाही 
गनजिपदिछ । 

96. िैशक्षक िजल्क - र्वश् वर्वद्यालयको सभा िथा कायिकारी पररषद्को 2070।4।20 मा नेपाल ल 
क् याम्पसले बी.ए./एल.एल.बी. कायिक्रममा अध्ययन गने र्वद्याथीबाट उठाइएको िजल्कबाट 
2070।4।1 देशख लागू हजने गरी प्रति आतथिक वषि प्रति र्वद्याथी रू.10 हजारका दरले हजन आउने 
रकम तरभ जवन र्वश्वर्वद्यालय कानजन संकाय डीनको कायािलयलाई उपलधि गराउने तनणिय भएकोमा 
हालसम्म तनणिय कायािन्वयन भएको देशखएन । उक्त तनणियानजसार 105 र्वद्याथीको 7 वषिको वार्षिक 
रू.73 लाख 50 हजार नेपाल ल क् याम्पसले डीन कायािलयमा पठाएको छैन ।  

97. अनजसन्िान केन्र - र्वश् वर्वद्यालयको संगठन िथा िैशक्षक प्रिासन सम्बन्िी तनयम, २०५० को तनयम 
३३ मा र्वश् वर्वद्यालयमा अनजसन्िनात्मक कायि सम्पादन 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 वटा अनजसन्िान केन्र सञ्चालनमा रहेका छन।् िी 
अनजसन्िान केन्रहरूले यो वषि रू.४४ लाख ९८ हजार आम्दानी गरेको र रू.६ करोड १४ लाख खर्ि 
गरेको देशखएपतन र्वश् वर्वद्यालयको लातग गि र्वगिदेशख अनजसन्िानात्मक कायिहरू गरेको देशखएन । िी 
केन्रहरू उदे्दश्य अनजरूप अनजसन्िान कायिमा केशन्रि हजनजपदिछ । 

परीक्षा तनयन्रण कायािलय 

आंतगक िथा सम्बन्िन प्राप् ि क् याम्पसमा अध्ययनरि र्वद्याथीहरूको परीक्षा सञ्चालन, परीक्षार्ल 
प्रकाशिि, लधिाङ्कका, िान्सर्क्रप्ट र्विरण लगायिका परीक्षासँग सम्बशन्िि कायि गने उदे्दश् यले यो कायािलय 
स्थापना भएको छ । कायािलयमा कमिर्ारी दरबन्दी १७६ रहेकोमा १६० कायिरि छन ्। कायािलयले यो वषि 
४२ करोड ९३ लाख २३ हजार खर्ि गरेको छ । 

98.  परीक्षार्ल प्रकािन ÷ र्वश् वर्वद्यालयमा 
उच्र् शिक्षा सजिार पररयोजना सञ्चालन गदाि 
औसिमा ३ मर्हनामा परीक्षार्ल प्रकाशिि 
गने लक्ष्य राखेकोमा र्वगि वषिदेशख लक्ष्य 

िैशक्षक वषि उपशस्थि संख्या उिीणि संख्या उिीणि प्रतििि 
२०७४ ६०३२९६ २०१४७८ ३३.३९ 
२०७५ ५९४५८१ १८७४१२ ३१.५२ 
२०७६ ५२४००२ १७९३२१ ३४.२२ 
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प्राप् ि गनिसकेको छैन। कायािलयले २०७५ आषाढमा तलएको र्वतभन् न संकायको स्नािक र स्नािकोिर 
िहको परीक्षार्ल प्रकाशिि गनि ४ देशख १२ मर्हनासम्म लगाएको देशखन्छ । वार्षिक परीक्षा प्रणाली 
अन्िगिि अध्ययनरि र्वतभन् न संकाय र िहको र्वगि ३ वषिको परीक्षाको नतिजा र्वश् लेषण गदाि िैशक्षक 
वषि २०७४ मा ३३.३९ प्रतििि, २०७५ मा ३१.५२ प्रतििि र २०७६ मा ३४.२२ प्रतििि 
र्वद्याथी उिीणि भएका छन ्।  

99. आम्दानीको लेखाङ्कन - र्वश् वर्वद्यालयको आतथिक व्यवस्थापन िथा खररद सम्बन्िी तनयम, २०५० मा 
प्राप् ि आम्दानीको लेखा दैतनक रूपमा राख्नजपने व्यवस्था छ । कायािलय र एक बैङ्कबीर् २०७५।९।२ 
मा भएको सम्झौिामा कायािलय हािातभर बैङ्क स्थापना गरी दैतनक रूपमा प्राप् ि हजने आम्दानी िथा िरौटी 
रकम बैङ्कले सङ्कलन गरी प्रत्येक ठदनको िीषिकगि आम्दानीको र्ववरण भोतलपल्ट कायािलयलाई उपलधि 
गराउने व्यवस्था छ । कायािलयले २०७४।७५ मा रू.७५ करोड ८७ लाख आम्दानी प्राप् ि गरेकोमा 
२०७५।७६ मा रू.६७ करोड ९० लाख र २०७६।७७ मा रू.६२ करोड ७६ लाख प्राप् ि गरेको 
देशखयो । बैंर्कङ्ग प्रणालीबाट कारोबार िजरु भएपतछ बैंकबाट आम्दानीको दैतनक र्ववरण तलई लेखा 
राख्नजपनेमा मातसक रूपमा वा िेरै ठदनको एकमजष्ट र्ववरण तलई आम्दानीको लेखा राख्न ेगरेको छ । 
कायािलयमा प्राप् ि हजनजपने र प्राप् ि भएको आम्दानी यर्कन गरी बैङ्क र्ववरणसँग तभडान गनजिपनेमा बैङ्क 
र्ववरणको आिारमा लेखा राखेको कारण कायािलयले देखाएको आम्दानी रकम यर्कन गनि सर्कएन।  

100. परीक्षा िजल्क – र्वश् वर्वद्यालयले परीक्षा िजल्क तनयतमििर्ि  स्नािकको लातग रू.६३० र स्नािकोिरको 
लातग रू.८१५ िथा प्राइभेटिर्ि  स्नािकको लातग रू.१ हजार ६० र स्नािकोिरको लातग रू.१ हजार 
३०० तनिािरण गरेको छ। कायािलयले २०७५ पौषदेशख बैँर्कङ्ग प्रणालीबाट प्राप्त रकमलाई आय लेखाङ्कन 
गरी राजस्वको लेखा राखेको भएपतन र्वतभन् न प्रदेि परीक्षा कायािलय र क्याम्पसहरूबाट परीक्षाथीको 
अतभलेख तलई बैङ्कबाट प्राप्त िजल्क दाशखला र्ववरणसँग तभडान गरेको छैन । कायािलयको अतभलेख 
अनजसार र्वगि ३ वषिको परीक्षाथी संख्या र िजल्क रकम देहायअनजसार रहेको छ: 

िैशक्षक वषि 
परीक्षा र्ाराम भने परीक्षाथी संख्या (हजारमा) परीक्षा िजल्क आय 

स्नािक संख्या 
स्नािकोिर  

संख्या 
जम्मा संख्या 

वरृ्ि 
प्रतििि 

रकम  
(रू. हजार) 

वरृ्ि 
प्रतििि 

२०७४ ५७२ ९५ ६६७   ५३,३६,९०   
२०७५ ५७४ ९३ ६६७ ० ४०,२०,९९ -२४.६६ 
२०७६ ५५२ ६८ ६२० -७.०१ ३६,६७,१२ -८.८० 

कज ल आवेदक संख्या र आम्दानी देखाएको परीक्षा िजल्क र्वश् लेषण गदाि प्रति व्यशक्त औसि 
परीक्षा िजल्क २०७४।७५ मा रू.८००।, २०७५।७६ मा रू.६०२। र २०७६।७७ मा रू. 
५९०। रहेको देशखन्छ । कायािलयले तनयतमि, प्राइभेट, आंशिक वा मौका परीक्षामा आवेदन ठदने 
संख्या, दोधबर दस्िजरमा र्ाराम भने संख्या र बैङ्कबाट प्राप्त िजल्क दाशखलाको र्ववरणसँग तभडान गरी 
परीक्षा िजल्कसम्बन्िी आम्दानी यर्कन गनजिपदिछ ।  

101. उिरपजशस्िका तललाम - र्वश् वर्वद्यालयको संगठन िथा िैशक्षक प्रिासन सम्बन्िी तनयम, २०५० को 
तनयम ३५ अनजसार परीक्षार्ल प्रकाशिि भएको तमतिले ४ मर्हनासम्म उिरपजशस्िका सजरशक्षि राख्नजपदिछ। 
कायािलयले साविजतनक खररद तनयमावली र र्वश्वर्वद्यालयको खररदसम्बन्िी तनयमअनजसार लागि अनजमान 
ियार गरी प्रतिस्पिाित्मक रूपमा पजराना कागज तबक्री गनजिपनेमा लागि अनजमान ियार नगरी तसलबन्दी 
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दरभाउपरको आिारमा २०७३।७।९ मा एक आपूििकसँग  प्रति के.जी. रू.११।२५ का दरले 
वार्षिक रू.८ लाख प्राप्त गने गरी २ वषिको लातग सम्झौिा गरेको छ । उक्त सम्झौिाको म्याद समाप्त 
भए पतछ सोही आपूििकसँग प्रति के.जी. रू.१२।३८ का दरले वार्षिक रू.९ लाख प्राप्त गनेगरी 
२०७५।१०।४ मा पजनः २ वषिको लातग सम्झौिा गरेको छ।  

राश् िय परीक्षा बोडि, सानोठठमीले २०७५।७६ मा बोलपरमार्ि ि पजराना कागज प्रति के.जी. 
रू.३१।१३ मा दरले तललाम र्वक्री गरेको छ । यस कायािलयले पूरानो कागजािहरूको िौल कायम 
गरी लागि अनजमान ियार नगरेको र तसलबन्दी दरभाउपरको माध्यमबाट सम्झौिा गरेकोले उक्त 
कायािलयको िजलनामा प्रति के.जी. रू.१०।२२ नोक्सानी भएको देशखन्छ । तललाम गररने कागजको 
िौल कायम गरी प्रतिस्पिािको माध्यमबाट तललाम तबक्री गनजिपदिछ । 

102. प्रोत्साहन भिा - नेपाल सरकारले २०७६ श्रावणदेशख लागू हजनेगरी कमिर्ारी, सजरक्षाकमी, शिक्षक, 
प्राध्यापक लगायिले प्राप्त गदै आएको महँगी भिा, पोिाक र बीमा बाहेक सबै सजर्विा खारेज गरेको 
छ । र्वश् वर्वद्यालय कायिकारी पररषद्ले २०७०।७।८ मा प्रश्नपर टाईप र सजपरभाइशजङ्ग गरे वापि 
प्रति पेज रू.२४ र प्रश्नपर र्प्रन्ट गरे वापि प्रति पेज रू. ०.५० सम्बशन्िि कमिर्ारीलाई प्रोत्साहन 
पाररश्रतमक ठदने तनणिय गरेअनजसार प्रश्नपर र्प्रन्ट गरेबापि २०७५।७६ मा रू.५४ लाख र 
२०७६।७७ मा रू.२३ लाख ५५ हजार पाररश्रतमक भ जक्तानी गरेको छ । उक्त रकम अति गोप्य 
िाखामा ३७, गोप्य िाखामा ४३, लेखा िाखामा १२, कमिर्ारी कल्याण कोषमा ५ र परीक्षा तनयन्रक 
कोषमा ३ प्रतििि र्विरण गरेको छ । कायािलय समय अशघ र पतछ अतिररक्त समय काम गरेको 
भतन िलबको ३० देशख ५५ प्रतििि प्रोत्साहन रकम भ जक्तानी हजँदै आएको छ । कायािलयले प्रोत्साहन 
भ जक्तानीको लातग सूर्क ियार नगरेको, समयमा परीक्षा तलने र परीक्षार्ल प्रकाशिि गनि नसकेको 
अवस्थामा प्रोत्साहन भिा र कायािलयको स्रोि सािन प्रयोग गरी छपाइ गरेकोमा पेजको आिारमा 
प्रोत्साहन भिा ठदने व्यवस्था औशर्त्यपूणि  नदेशखएकोले तनयन्रण गनजिपदिछ ।   

नेपाल संस्कृि र्वश् वर्वद्यालय 
संस्कृि भाषा िथा शिक्षाको आिजतनकीकरण र यसको मूल्य मान्यिाको जगेनाि गनि २०४३ मा यस 

र्वश् वर्वद्यालयको स्थापना भएको हो । र्वश् वर्वद्यालय अन्िगिि केन्रीय कायािलय, सेवा आयोगको कायािलय, 
र्वद्यापीठ १४, संस्कृि माध्यतमक र्वद्यालय ६ लगायि २२ तनकाय रहेका छन ्। र्वश् वर्वद्यालयले यो वषि 
रू.६५ करोड ७२ लाख खर्ि गरेको छ । 

103. जग्गा अतिक्रमण ÷ र्वश् वर्वद्यालयको केन्रीय कायािलय र १२ आर्ङ्गक क्याम्पसको स्वातमत्वमा १ हजार 
७१८ तबघा १८ कट्ठा र १०२ रोपनी ९ आना जग्गा रहेको छ । उक्त जग्गामध्ये ४०८ तबघामा 
मोही कायम रहेको र १२ तबघामा स्वातमत्व र्ववाद रहेको उल्लेख छ । दाङको बेलझजण्डी क्षेरमा 
रहेको ३२६ तबघा जग्गा २०५८ देशख अतिक्रमणमा परेको कारण भोगर्लन गनि र आय आजिनमा 
उपयोग हजन सकेको छैन । सम्पशिको संरक्षण गरी उपयोग गनजिपदिछ । 

104. िैशक्षक नतिजा - र्वश्वर्वद्यालयमा २०७४।७५ मा ३ हजार ७६५, २०७५।७६ मा २ हजार ९४० 
र २०७६।७७ मा २ हजार ६४१ र्वद्याथी अध्ययनरि छन ्। आर्ायि र एक बषे शिक्षािास्त्री 
परीक्षामा २०७१ देशख २०७६ सम्म सहभागी २ हजार ७३४ मध्ये १ हजार २९४ (४७.३३ प्रतििि) 
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उिीणि भएको देशखन्छ । र्वगि वषिको िजलनामा र्वद्याथी भनाि दर घट्दै गएको र उिीणि प्रतििि समेि 
न्यून रहेको छ । र्वश् वर्वद्यालयको िैशक्षक वािावरण िथा शिक्षण र्वतिमा पजनरावलोकन गरी नतिजा 
सजिार गनजिपदिछ । 

105. उठ्न बाकँी आम्दानी ÷ र्वश् वर्वद्यालयले र्वतभन्न ४ व्यशक्त एवं र्मिबाट सम्झौिा बमोशजम भाडा रू.२८ 
लाख ९६ हजार असजल भएको नपाइएकोले सम्झौिा बमोशजम तबलम्व दस्िजर समेि छानर्वन गरी असजल 
गनजिपदिछ । 

मध्यपशिमाञ्चल र्वश् वर्वद्यालय 

प्राशज्ञक र अनजसन्िानमूलक र्क्रयाकलाप गजणस्िरीय शिक्षा प्रदान गने, सीपमा आिाररि प्रार्वतिक र 
व्यावसार्यक उच्र् शिक्षा प्रदान गरी दक्ष जनिशक्त उत्पादन गने उदे्दश्यले सजखेिको र्वरेन्रनगरमा यो 
र्वश् वर्वद्यालयको स्थापना २०६७ मा भएको हो । र्वश् वर्वद्यालय अन्िगिि १६ आंतगक क्याम्पस र ७ केन्रीय 
र्वभाग रहेका छन ्। यो वषि र्वश् वर्वद्यालयले रु ६९ करोड २२ लाख खर्ि गरेको छ । 

106. बजेटभन्दा बढी खर्ि - र्वश् वर्वद्यालयको आतथिक प्रिासन तनयमावली, 2069 को तनयम 26 बमोशजम 
बजेट िीषिकको सीमातभर रही खर्ि गनजिपनेमा र्वश् वर्वद्यालय अन्िगििका ६ तनकायले स्वीकृि बजेटभन्दा 
रू.२ करोड ९ लाख ३५ हजार बढी खर्ि गरेका छन ् । यसरी खर्ि गने पररपाटीमा तनयन्रण 
गनजिपदिछ। 

कृर्ष िथा वन र्वज्ञान र्वश् वर्वद्यालय 

कृर्ष, वन, पिज र्वज्ञान जस्िा क्षेरसँग सम्बशन्िि र्वषयको एकीकृि रूपले अध्ययन, अध्यापन र 
अनजसन्िान गराई मजलजकतभरै उच्र्स्िरको प्राशज्ञक िथा सीपयजक्त दक्ष जनिशक्त उत्पादन गने उदे्दश्यले २०६७ 
मा यस र्वश् वर्वद्यालयको स्थापना भएको हो । र्वश् वर्वद्यालय अन्िगिि केन्रीय कायािलय, अनजसन्िान िथा प्रर्ार 
तनदेिनालय, परीक्षा तनयन्रण कायािलय र ३ र्वषयगि संकाय, पिज/कृर्ष र्वज्ञानिर्ि  ७ र वन र्वज्ञानिर्ि  १ 
समेि ८ आर्ङ्गक क्याम्पस रहेका छन ्। र्वश् वर्वद्यालयले यो वषि रू.८० करोड १५ लाख बजेट खर्ि गरेको 
छ। 

107. एकीकृि आतथिक र्ववरण - कृर्ष िथा वन र्वज्ञान र्वश् वर्वद्यालय ऐन, २०६७ को दर्ा ३३ मा 
र्वश् वर्वद्यालयले आफ्नो आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखाप्रणालीअनजसार राख्नजपने र 
र्वश् वर्वद्यालयको आतथिक प्रिासन सम्बन्िी तनयमावली, २०६९ को तनयम ४० मा सबै आतथिक 
कारोबारहरूको एकीकृि प्रतिवेदन ियार गरी कायिकारी पररषदमा पेस गनजिपने व्यवस्था छ । 
र्वश् वर्वद्यालयले मािहिका कायािलय र आर्ङ्गक क्याम्पस समेिको एकीकृि र्विीय र्ववरण ियार गरेको 
छैन । र्वश् वर्वद्यालयको मािहिका तनकाय समेिको र्ल, अर्ल सम्पशि र दार्यत्व समेि खजल्ने गरी 
एकीकृि र्ववरण ियार गनजिपदिछ ।  

108. आन्िररक आय - र्वश् वर्वद्यालयले यो वषि आन्िररक स्रोिबाट रू. ४ करोड ५ लाख आम्दानी गने अनजमान 
गरेकोमा रू.१ करोड ३८ लाख (३४.२६ प्रतििि) मार आम्दानी गरेको छ । र्वश् वर्वद्यालयको हािातभर 
बाली र्वज्ञान र्ामि, मत्स्य र्वकास र्ामि, पिज र्वकास र्ामि सञ्चालनमा रहेका छन ्। िी र्ामिबाट 
उत्पाठदि वस्िजको गि वषिको मौज्दाि, यो वषि आम्दानी, तबक्री र मौज्दािको अद्यावतिक अतभलेख राखेको 
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छैन । र्वश् वर्वद्यालयको हािातभर रहेको जग्गालाई व्यवशस्थि रूपमा सदजपयोग गरी सञ्चातलि कृर्ष 
र्ामिहरूको आम्दानी र खर्िको अतभलेख व्यवशस्थि र अद्यावतिक गनजिपदिछ । 

109. प्रोत्साहन भिा - र्वश् वर्वद्यालय ऐन, २०६७ को दर्ा ३९ मा र्वश् वर्वद्यालयले नेपाल सरकारलाई 
आतथिक दार्यत्व पने गरी पदातिकारी, शिक्षक िथा कमिर्ारीको पाररश्रतमक िथा सेवा सजर्विा थप गनजि 
अशघ अथि मन्रालयको स्वीकृति तलनजपने व्यवस्था छ । र्वश् वर्वद्यालयका २६ कमिर्ारीलाई कायिकारी 
पररषद को २०७४।५।२४ को तनणिय अनजसार २०७६ श्रावण देशख २०७६ र्ागजन मसान्िसम्मको 
लातग आन्िररक स्रोिबाट खर्ि व्यहोने गरी सहायक प्रिासकभन्दा मातथका कमिर्ारीलाई िजरु िलब 
स्केलको २० प्रतििि र सोभन्दा िलका कमिर्ारीको लातग २५ प्रतिििका दरले ८ मर्हनाको प्रोत्साहन 
भिा रू.२३ लाख ५५ हजार  भ जक्तानी गरेकोमा अथि मन्रालयको स्वीकृति तलएको छैन ् । अथि 
मन्रालयको स्वीकृति तलई यस्िा खर्िमा तनयन्रण गनजिपदिछ । 

लजशम्बनी बौि र्वश् वर्वद्यालय 

बजिको आदिि, कला, शिक्षा, संस्कृतिको माध्यमबाट  र्वश्विाशन्ि, बन्िजत्व, मैरी िथा सद्भाव रै्लाई 
राष्ट्रलाई दक्ष िथा उच्र् नैतिकवान जनिशक्त उत्पादन गरी राष्ट्रको र्वकास एवं र्वश्विाशन्िमा टेवा पजर् याउने 
उदे्दश्यले रूपन्देहीको लजशम्बनीमा २०६३ मा र्वश् वर्वद्यालयको स्थापना भएको हो । र्वश् वर्वद्यालयमा ३ संकाय, 
एक आर्ङ्गक क्याम्पस िथा ८ सम्बन्िन प्राप् ि क्याम्पस रहेका छन ्। र्वश् वर्वद्यालय अन्िगिि ८८ शिक्षक िथा 
कमिर्ारी कायिरि छन ्। यो वषि र्वश् वर्वद्यालयले रू.१६ करोड ३५ लाख खर्ि गरेको छ। 

110. जनिशक्त - र्वश् वर्वद्यालयले प्रिासतनक सेवामा १७६ र शिक्षण सेवामा ११२ दरबन्दी स्वीकृि गरेकोमा 
६ जना स्थायी र प्रिासनमा ३२ कमिर्ारी कायिरि रहेकोमा १९ जना स्थायी र शिक्षण सेवामा ५६ 
शिक्षक कायिरि रहेको देशखन्छ । आवश्यकिा अनजसार कमिर्ारी िथा शिक्षकको पदपूतिि हजनजपदिछ । 

111. गजरुयोजना कायािन्वयन - स्वीकृि गजरुयोजना अनजसार १५ वटा भवन तनमािण गनि रू.४१ करोड ३६ 
लाखको लागि अनजमान ियार गरेकोमा केन्रीय पजस्िकालय भवनको तनमािण कायि अशन्िम र्रणमा 
रहेको, अनजसन्िान केन्र भवन तनमािण प्रारम्भ गरेको र िैशक्षक सङ्काय भवन, सभाहल, कमिर्ारी आवास, 
अतितथ गहृ, भण्डार िथा बैङ्क काउण्टर समेि ५ भवन तनमािण हजन सकेको छैन । नयाँ भवन तनमािणका 
लातग जग्गा व्यवस्थापन र स्रोि जजटाई तनमािण कायिसम्पन्न गनजिपदिछ । 

112. सम्बन्िन िजल्क - र्वश् वर्वद्यालयबाट सम्बन्िन प्राप् ि गने क्याम्पसहरूले सम्बन्िन िजल्क, नवीकरण 
िजल्क लगायिका िजल्क बजझाउनज पदिछ । र्वश् वर्वद्यालयले ८ क्याम्पसलाई सम्बन्िन प्रदान गरेकोमा 
यो वषि दजइ क्याम्पसबाट मार िजल्क प्राप् ि भएको छ । र्वश् वर्वद्यालयको तनयम अनजसार असजल हजन 
बाँकी िजल्कको अतभलेख राखी समयमै िजल्क असजल गनजिपदिछ । 

सजदूर पशिमाञ्चल र्वश् वर्वद्यालय 

कला, र्वज्ञान, शर्र्कत्सािास्त्र, कानजन, व्यवस्थापन, शिक्षा, प्रार्वतिक िथा अन्य व्यावसार्यक र्वषयमा 
अध्ययन, अध्यापन र अनजसन्िान गने लगायिका कामको लातग सजदूर पशिमाञ्चल र्वश् वर्वद्यालय ऐन, २०६७ 
अनजसार २०६७ मा यो र्वश् वर्वद्यालयको स्थापना भएको हो। र्वश् वर्वद्यालय अन्िगिि केन्रीय कायािलय, सेवा 
आयोग, परीक्षा तनयन्रण कायािलय, संकाय, र्वभाग, केन्रीय िथा आंतगक क्याम्पससमेि ३१ तनकाय रहेका 
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छन।् र्वश् वर्वद्यालयअन्िगिि ८८ शिक्षक िथा कमिर्ारी कायिरि रहेका र यो वषि र्वश् वर्वद्यालय रू. ४४ करोड 
३३ लाख खर्ि गरेको छ। 

113. लेखा प्रणाली ÷ र्वश् वर्वद्यालय ऐनको दर्ा ५३ मा र्वश् वर्वद्यालयले आफ्नो आयव्ययको लेखा नेपाल 
सरकारले अपनाएको लेखाप्रणाली अनजसार राख्नजपने र िोर्कए बमोशजम आन्िररक तनयन्रण प्रणालीको 
व्यवस्था गनजिपने प्राविान रहेको छ । ऐन लागू भएको ९ वषिसम्म पतन र्वश् वर्वद्यालयले लेखाको 
ढाँर्ा निोकेको, लेखा नीतिहरू ियार नगरेको र आन्िररक तनयन्रण प्रणालीको व्यवस्था गरेको छैन। 
र्वश् वर्वद्यालयले साविजतनक लेखामान अनजसार लेखा र र्विीय र्ववरण प्रस्िजिीकरणको ढाँर्ा िोकी 
कायािन्वयन गनजिपदिछ। 

114. सम्बन्िन ÷ र्वश् वर्वद्यालय ऐन, तनयमबमोशजम तसतभल इशन्जतनयररङ बी.बी.ए., एम.बी.ए., एम.बी एम., 
एम.बी.ए., वी.एस्सी. अप्टोमेिी कायिक्रमहरू सञ्चालन गनि इच्छजक संस्थाबाट सम्बन्िनको लातग 
२०७५।२।१४ मा २१ ठदने सूर्ना जारी गरेकोमा सो अवतिमा २४३ आवेदन परेको र रू.९९ 
लाख ३७ हजार िजल्क सङ्कलन भएको छ । मशन्रपररषद् बाट २०७५।४।१४ मा र्वश् वर्वद्यालयहरूले 
शिक्षण संस्थाहरूलाई प्रदान गने सम्बन्िन प्रर्क्रया अको आदेि नभएसम्मका लातग स्थतगि गने तनणियका 
कारण सम्बन्िन सम्बन्िी काम कारबाही स्थतगि भएको छ। सम्बन्िनका लातग प्राप् ि आवेदनका 
सम्बन्िमा आवश्यक तनणिय गरी सम्बन्िन कायिलाई व्यवशस्थि गनजिपदिछ। 

श्री राजर्षि जनक र्वश् वर्वद्यालय 

कला, र्वज्ञान, शर्र्कत्सािास्त्र, कृर्ष, वन, पयिटन, आयजवेद, कानजन, व्यवस्थापन, शिक्षा, प्राच्य दििन, 
प्रार्वतिक, व्यावसार्यक िथा अन्य र्वषयमा अध्ययन अध्यापन िथा अनजसन्िान गने उदे्दश् यले राजर्षिजनक 
र्वश् वर्वद्यालय ऐन, २०७४ अन्िगिि यो र्वश् वर्वद्यालय स्थापना भएको छ । र्वश् वर्वद्यालयमा ७४ शिक्षक िथा 
कमिर्ारी कायिरि रहेका छन ्भने यो वषि रू.९ करोड ४५ लाख खर्ि गरेको छ । 

115. आंतगक क्यम्पस - र्वश् वर्वद्यालय ऐनको दर्ा १४ मा यस र्वश् वर्वद्यालयको आर्ङ्गक क्याम्पसमा हाल 
तरभ जवन र्वश् वर्वद्यालय अन्िगिि रहेका दजई बहजमजखी क्याम्पस रहने उल्लेख गरेकोमा िी क्याम्पसहरू 
र्वश् वर्वद्यालयलाई हस्िान्िरण भएको छैन । 

116. बजेट िथा खर्ि ÷ र्वश् वर्वद्यालय ऐनको दर्ा ९ अनजसार सभाले आतथिक वषिको सजरुमा सभा बसी वार्षिक 
कायिक्रम स्वीकृि गनजिपनेमा २०७५।८।२ मा बसेको सभाको बैठकले रू.३१ करोड ८२ लाखको 
कायिक्रम िथा बजेट स्वीकृि गरेको छ । र्वश् वर्वद्यालयमा गि वषिको मौज्दाि रू.५ करोड २२ लाख, 
आन्िररक आय रू.१ करोड ३ लाख र र्वश् वर्वद्यालय अनजदान आयोगबाट प्राप् ि तनकासा रू.१२ करोड 
४१ लाख समेि रू.१८ करोड ६७ लाखमध्ये रू.९ करोड ४२ लाख ९ हजार (५०.४६ प्रतििि) 
खर्ि गरेको छ । यो वषि कज ल खर्िको आिारमा र्वश् वर्वद्यालयको आन्िररक आय ११ प्रतििि मारै 
रहेको छ । आन्िररक आय वरृ्ि गनि र्विेष पहल गनजिपदिछ । 

117. केन्रीय र्विीय र्ववरण - र्वश् वर्वद्यालयले 2074।75 देशख हालसम्म एकीकृि वासलाि र आय-व्यय 
र्ववरण ियार गरेको छैन । एकीकृि वासलाि र आय-व्यय र्ववरण ियार नभएकोले र्वश् वर्वद्यालयको 
यथाथि आय िथा व्यय र सम्पशिको मूल्याङ्कन गनि सर्कएन । एकीकृि वासलाि र आय-व्यय र्ववरण 
ियार गनजिपदिछ ।  
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खजला र्वश् वर्वद्यालय 

खजला िथा दूर तसकाइका नवीनिम र आिजतनक प्रर्वतिको उपयोग गरी बजारको आवश्यकिा अनजरूप 
सबै क्षेर, िह र वगिका जनिामा उच्र् शिक्षाको अवसर र पहजँर् पजर् याउने उदे्दश्यले २०७४ सालमा यो 
र्वश् वर्वद्यालय स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको छ । र्वश् वर्वद्यालय अन्िगिि ५१ शिक्षक िथा कमिर्ारी कायिरि 
रहेका र यो वषि रू.८ करोड ७४ लाख खर्ि गरेको छ। 

118. मौज्दाि रकम - आतथिक कायिर्वति तनयमावली, २०६४ को तनयम ३३ मा आतथिक वषितभर खर्ि नभई 
मौज्दाि रहेको रकम सशञ्चि कोष र्र्िाि गनजिपने व्यवस्था छ ।र्वश् वर्वद्यालयलाई प्राप् ि नेपाल सरकारको 
अनजदानमध्ये यस वषिको रू.५ करोड ८३ लाख ३६ समेि रू.२० करोड ८५ लाख २७ हजार खर्ि 
नभई मौज्दाि रहेको छ ।खर्ि नभई मौज्दाि रहेको उक्त रकम संघीय सशञ्चि कोष र्र्िाि हजनजपदिछ । 

119. र्वद्याथी भनाि - र्वश् वर्वद्यालय स्थापना भएदेशख हालसम्म २३ र्वषयमा १ हजार ६५४ र्वद्याथीले अध्ययन 
गरेकोमा प्रथम सेमेस्टरको परीक्षामा १ हजार २९९ (७८.५४ प्रतििि) मार सहभागी भएकोले प्रथम 
सेमेस्टरमा नै २१.४6 प्रतिििले पढाई छाडेका छन ्। प्रथम सेमेस्टरको परीक्षामा सहभागीमध्ये ४०० 
(30.79 प्रतििि) र दोस्रो सेमेस्टरको परीक्षामा सहभागी ८०४ मध्ये ६८७ (८५.४४ प्रतििि) 
उिीणि भएका छन ्। नेपालमा उच्र् शिक्षा अध्ययन गने र्वद्याथी संख्या ५ लाख ४० हजार मध्ये यस 
र्वश् वर्वद्यालयमा अध्ययन गने संख्या ०.३१ प्रतििि रहेको छ । र्वश् वर्वद्यालय सञ्चालनको लातग 
हालसम्म रू.१८ करोड ७२ लाख खर्ि भएको आिारमा प्रति र्वद्याथी लागि रू.१ लाख ४४ हजार 
रहेको देशखन्छ । र्वश् वर्वद्यालयले बीर्मा पढाई छाड्ने दर घटाउन िथा सबै क्षेर, िह र वगिका 
जनिामा पहजँर् पजर् याउन थप कायिक्रम सञ्चालन गनजिपने देशखन्छ । 

आतथिक वषि भनाि र्वद्याथी संख्या 
२०७४ र्हउँदे ४०५ 
२०७५ वार्षिक २२१ 
२०७५ र्हउँदे २७६ 
२०७६ वार्षिक २८९ 
२०७६ र्हउँदे ४६३ 

जम्मा १६५४ 

120. उपकरण खररद - र्वश् वर्वद्यालयले सफ्टवेयर िथा इन्टरनेट प्रर्वतिसम्बन्िी उपकरणहरू सभिर क्यातबनेट, 
मास स्टोरेज तडभाईस, सभिर लगायिका सामग्री २०७६।५।२३ मा खररद गरी रू.१ करोड ९६ लाख 
७८ हजार खर्ि गरेकोमा सफ्टवेयर सञ्चालन भएको देशखएन । खररद गरेको सामग्री उपयोग गरी 
सफ्टवेयर सञ्चालन गनजिपदिछ । 

पूवािञ् र्ल र्वश् वर्वद्यालय  
उच्र् शिक्षामा तनजी क्षेरको सहभातगिामा आतिकातिक वरृ्ि गरी कला, र्वज्ञान, व्यवस्थापन, कानजन, 

शिक्षा, प्रार्वतिक िथा अन्य व्यावसार्यक र्वषयमा गजणात्मक एवं स्िरयजक्त उच्र् शिक्षा प्रदान गनि यो र्वश् वर्वद्यालय 
२०५० सालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको छ । र्वश् वर्वद्यालय अनजदान आयोगबाट प्राप्त अनजदान रू.२५ 
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करोड ४ लाख र अन्िररक आय रू.५१ करोड ८८ लाख समेि रू. ७६ करोड ९२ लाखमध्ये रू.४३ करोड 
५७ लाख बजेट खर्ि भएको छ । 

121. आतथिक र्ववरण - र्वश् वर्वद्यालयको र्विीय व्यवस्था तनयमावली¸ २०७४ को तनयम ३९ मा 
र्वश् वर्वद्यालयले सबै आतथिक कारोबारको केन्रीय आतथिक र्ववरण ियार गनजिपने व्यवस्था छ । 
र्वश् वर्वद्यालयले एकीकृि केन्रीय आतथिक र्ववरण ियार नगरेकोले एकीकृि आम्दानी, खर्ि, सम्पशि र 
दार्यत्व यर्कन गनि सर्कएन । लेखापरीक्षणको लातग प्राप्त र्विीय र्ववरणमा भवन, सवारी सािन, 
र्तनिर्र, उपकरण लगायि पजजँीगि सम्पशिको ह्रास कट्टी नगरेको, जग्गाको मूल्य नराखेको, िरौटी िथा 
अन्य दार्यत्वको एउटै िीषिक राखेको, र्विीय र्ववरणमा िजलनात्मक कारोबार नदेखाएको जस्िा कारणले 
प्रस्िजि र्विीय र्ववरणले समग्र आतथिक कारोबारको यथाथि शर्रण गरेको छैन । तनयममा िोकेबमोशजम 
समयमा नै र्विीय र्ववरण ियार गनजिपदिछ । 

122. पजजँीगि सम्पशि - र्वश् वर्वद्यालयको लेखाप्रणाली अनजसार पजजँीगि सम्पशिको अतभलेख प्रमाशणि गरी खािा 
राख्नजपने व्यवस्था छ । र्वश् वर्वद्यालयले यो वषि पजजँीगि िीषिकमा रू.७ करोड ८२ लाख खर्ि गरेकोमा 
गि र्वगि देशखको पजजँीगि सम्पशि खजल्ने गरी वासलाि ियार गरेको पाइएन । सम्पशिको खािा राखी 
नेपाल लेखामान अनजसार ह्रास कट्टी गरी पजजँीगि सम्पशिको अतभलेख अद्यावतिक गनजिपदिछ। 

123. िरौटी - र्वश् वर्वद्यालयको र्विीय व्यवस्था तनयमावली¸ २०७४ मा खर्ि नभई बाँकी रहेको रकम 
केन्रीय कायािलयको कोषमा र्र्िाि गनजिपने व्यवस्था भएकोमा र्वश् वर्वद्यालय अन्िगििका आम्दानी,  
भ जक्तानी गनजिपने दार्यत्व र िरौटी रकम समेि १४ तनकायले रू.१६ करोड ६८ लाख र्र्िाि नगरी 
िरौटी खािामा मौज्दाि राखेको देशखन्छ । प्रयोजन समाप्त भएका िरौटी रकम केन्रीय खािामा जम्मा 
गरी िरौटी से्रस्िा व्यवशस्थि गनजिपदिछ । 

124. पेस्की ÷ र्वश् वर्वद्यालयको र्विीय व्यवस्था तनयमावली¸ २०७४ मा िोर्कएको म्यादतभर पेस्की र्स्यौट 
नगरेमा कारबाही गरी धयाजसमेि असजल गने व्यवस्था छ । र्वश् वर्वद्यालय र अन्िगिि ११ तनकायको 
पदातिकारी, कमिर्ारी र अन्य संस्थाको नाममा यो वषिसम्म रू.३ करोड ५१ लाख ५४ हजार पेस्की 
बाँकी रहेको छ । तनयमको व्यवस्था बमोशजम कारबाही गरी पेस्की र्स्यौट गराउनजपदिछ । 

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 सेवाको सजतनशिििा पजर् याउन कैलालीको गेटामा मेतडकल कलेज स्थापना 
गनि आवश्यक पूवाििारहरू तनमािण गने उदे्दश्यले यो सतमति गठन भएको छ । सतमतिले यो वषि रू.१० करोड 
९७ लाख खर्ि गरेको छ । 

125. 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, लण्ड्री, 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 । गजरुयोजना 
अनजसार पर्हलो र्रणमा गनजिपने कायिमध्ये रू.२३ करोड १९ लाख लागि अनजमान भएको खानेपानी 
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िथा ढल व्यवस्थापन लगायिका ७ तनमािण कायि हालसम्म सम्पन्न भएका छैनन ्भने दोस्रो र्रणको 
कायि िजरु भएको छैन ।  

126. तनमािण कायिको प्रगति - खररद सम्झौिामा िोर्कएको अवतितभर कायििातलका अनजसार 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 
देहायका ५ तनमािण कायिमा २०७७ आषाढसम्म िजरु अवतिको ७९ देशख ४८० प्रतिििसम्म अवति 
व्यिीि भए पतन भौतिक प्रगति भने ३३ देशख ७३ प्रतिििमार भएको देशखन्छ।  

कामको र्ववरण सम्झौिा तमति  
िजरु 
अवति 
(मर्हना) 

व्यिीि 
अवति 
(मर्हना) 

२०७७ 
आषाढसम्म 
अवति 

(प्रतििि) 

सम्झौिा 
रकम 

(रू.हजार) 

कज ल खर्ि 
(रू.हजार) 

भौतिक 
प्रगति 

प्रतिििमा 

प्रिासतनक भवन नं.१ २०७१।३।१९ १५ 72 ४८० १४९८२२ ८३०९८ ७३ 
आवास तनमािण नं.२ २०७४।५।२६ ३० 34 ११७ ४३६२६३ २७८३७० ७२ 
आवास तनमािण नं.८ २०७४।१०।११ ३० 34 ९७ ३४२१३३ १०३६५० ३३ 
आवास तनमािण नं.९ २०७५।२।१६ २४ 25 १०८ ४५१२३४ २९०९२४ ६७ 
अस्पिाल भवन नं. ७ २०७५।८।२५ २४ 19 ७९ ८८१८२७ ५०६०३१ ६३ 

उशल्लशखि िातलकाअनजसार सबै प्याकेजको तनमािण कायि िोर्कएको समयमा सम्पन्न हजन नसकी 
३५० प्रतििि सम्म म्याद थप भएको छ। प्रिासतनक भवन नं.१ र क्याम्पस भवन नं.१ को अवति 
समाप्त भएपतन म्याद थप भएको छैन ।िी तनमािण कायिहरू संिोतिि कायििातलका बमोशजम कायि 
सम्पन्न नगरेको िथा पटक पटक म्याद थप गदाि पतन कायि सम्पन्न नभएको अवस्था रहेकोले खररद 
तनयमावली िथा सम्झौिाको ििि बमोशजम तनमािण कायि सम्पन्न गनजिपने देशखन्छ । 

अनजगमन िथा बेरुज ू

127. अनजगमन - गि र्वगिका प्रतिवेदनमा अनजदानको अनजगमन नभएको, भौतिक पूवाििार तनमािण िथा ममिि 
सम्भार कायि समयमा नभएको, खर्ि भई बाँकी रकम र्र्िाि नगरेको, मूल उिरपजशस्िका बढी छपाइ 
गरेको, संस्थागि र्वद्यालयको िजल्क अनजगमन, उिरपजशस्िका छपाइमा बढी दार्यत्व पारेको, तरभ जवन 
र्वश् वर्वद्यालयका केही तनकायको लेखापरीक्षण समयमै नगराएको, र्वदेिी शिक्षण संस्थाको सम्बन्िनमा 
सञ्चातलि शिक्षण संस्थाको िरौटी रकम नेपाल सरकारको िरौटी खािामा दाशखला नगरेको लगायिका 
व्यहोरामा यो वषि पतन सजिार भएको छैन।र्वगिका व्यहोरा पजनरावशृि नहजने गरी कायिसम्पादन गनजिपदिछ। 

128. बेरुजू शस्थति - यो वषि मन्रालय र मािहि समेिका तनकायको लेखापरीक्षणबाट देशखएको बेरुजूको 
शस्थति देहायअनजसार छः 

• सरकारी कायािलय िर्ि  ६६ तनकायमा रू.२१ करोड ७१ लाख ७ हजार बेरुजू देशखएकोमा 
प्रारशम्भक प्रतिवेदन उपलधि गराएपतछ रू.७६ लाख ४८ हजार र्स्यौट गरेकोले रू.२० 
करोड ९४ लाख ५९ हजार बाँकी रहेको छ । सोमध्ये रू.१ करोड ६७ लाख ८३ हजार 
म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ । यस सम्बन्िी र्ववरण अनजसूर्ी-१५ मा छ । 
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• संगठठि संस्था सतमति बोडि ३२२ िर्ि  रू.५ अबि ४८ करोड ११ लाख ९९ हजार बेरूजू 
देशखएकोमा प्रारशम्भक प्रतिवेदन उपलधि गराएपतछ रू.४ करोड ९३ लाख ४५ हजार र्स्यौट 
गरेकोले रू.५ अबि ४३ करोड १७ लाख ८७ हजार बाँकी रहेको छ । सोमध्ये रू.५ करोड 
३५ लाख ६१ हजार म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ । यस सम्बन्िी र्ववरण अनजसूर्ी-१६ मा 
छ । 
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श्रम, रोजगार िथा सामाजजक सरुक्षा मन्रालय 

नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोजजम मन्रालयको कायिक्षेरमा श्रम िथा रोजगार 
सम्बन्धी नीति, काननु, योजना िथा कायिक्रमको िजुिमा कायािन्वयन, समन्वय, अनगुमन र मूल्याङ्कन, श्रम शजि 
र श्रम बजार  सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान, िथ्याङ्क सङ्कलन िथा र्वश्लषेण, श्रमसम्बन्धी रार्िय अन्िरािर्िय संघ 
संस्थाहरूसँग सम्पकि  र सम्बन्ध, श्रतमक र व्यवस्थापक बीचको सम्बन्ध, रोजगार सेवा िथा श्रतमक आपूतिि, 
व्यावसार्यक िातलमको सञ् चालन, समन्वय िथा प्रबिद्धन, श्रतमकहरूको सामाजजक सरुक्षा, र्वदेशीहरूका लातग 
श्रम स्वीकृति, श्रम प्रशासन र व्यवस्थापन, श्रतमकलाई उपलव्ध गराईने बोनस, रोजगारी तसजिना सम्बन्धी कायिमा 
समन्वय गने लगायिका कायि रहेका छन ्। सरकारी कायािलय िथा सँगठठि संस्थासमेि २३ तनकायबाट कायि 
सम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ । 

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मािहि समेि 20 सरकारी कायािलयको तनम्नानसुार रू.६ अबि ३1 
करोड 98 लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ। 

 (रू.लाखमा) 
र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य कारोबार जम्मा 
१००3८ १०३० ५०३9१ 1739 63198 

उजल्लजखि लेखापरीक्षण रकममा मन्रालयमा र्वतनयोजन भई शहरी र्वकास मन्रालय 
मािहिबाट खचि भएको रू.42 लाख ५२ हजार समावेश छैन । 

2. अन्य संस्था - यो वषि 3 संस्थाको रू.35 अबि 5 करोड 98 लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको 
छ । 

3. कायिमूलक लेखापरीक्षण - यो वषि प्रधानमन्री रोजगार कायिक्रमको कायिमूलक लेखापरीक्षण 
सम्पन्न गररएको छ ।  

4. प्रार्वतधक सहायिा – अन्िरािर्िय तबकास सहायिा पररचालन नीति, 2076 मा सबै प्रकारका र्वकास 
सहायिा रार्िय बजेट प्रणालीमा समावेश गरी स्वीकार गररने र बजेटमा समावेश भएका सबै सहायिाको 
महालेखापरीक्षकको कायािलयबाट लेखापरीक्षण गराउनपुने व्यवस्था छ । मन्रालय र हेल्भेटास-स्वीस 
इन्टर को अपरेसनबीच भएको सम्झौिामा 2075।76 देजख 2078।79 सम्म 39 जजल्लामा 
सञ् चातलि सरुजक्षि आप्रवासन पररयोजनामा स्वीस फ्रयाङ्क 2 करोड 38 लाख प्राप्त हनेु र सोको वाह्य 
लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनेु उल्लेख छ । यो वषि 26 जजल्लामा कायिक्रम सञ्चालन गरी रू.३ 
करोड ५९ लाख ७९ हजार खचिको वाह्य लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराएको छ । वैदेजशक 
सहायिा नीतिअनकूुल हनेु गरी सहायिा प्राप्त गरी सबै आम्दानी खचिको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट 
गराउने व्यवस्था गनुिपदिछ । 
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5. वार्षिक कायिक्रम र प्रगति - मन्रालयको स्वीकृि कायिक्रमको प्रगति अवस्था तनम्नानसुार छः 

तस.नं. कायिक्रम इकाई लक्ष्य प्रगति 
1 रोजगारमूलक अल्पकालीन िातलम जना 50 0 
2 आप्रवासी स्रोि केन्र स्थापना जजल्ला 39 26 
3 वैदेजशक रोजगारका गन्िव्य मलुकुका राजदूिावासमा सेल्टर 

हाउस व्यवस्था 
वटा 7 0 

4 सामाजजक सरुक्षा कोषमा लाभग्राही संख्या 250000 168242 
5 प्रतिष्ठानमा वालश्रम तनरीक्षण संख्या 500 575 
6 बालश्रम मिु स्थानीय िह वटा 10 0 
7 प्रतिष्ठानबाट श्रम अतडट प्रतिवेदन वटा 3000 1653 
8 न्यूनिम रोजगारी प्रत्याभतुि मार्ि ि 100 ठदन रोजगारी ठदन े जना 60000 105635 औसि 

16 ठदन 
9 श्रतमक बीमा जना 30000 0 

उजल्लजखि लक्ष्यअनसुारका कायिक्रम नहुँदा र्वतनयोजजि बजेट रू.12 करोड 70 लाख र्फ्रज 
भएको छ । कायिक्रम कायािन्वयनको कायि र्ववरण ियार गरी लागू गने र सोअनसुारको कायिसम्पादन 
मूल्याङ्कन गनेिर्ि  जजम्मेवार पदातधकारीहरूले ध्यान ठदनपुदिछ । 

6. आवतधक योजना कायािन्वयन- पन्रौँ योजनामा श्रमशजि सहभातगिा दर, रोजगारीमा औपचाररक क्षेरको 
र्हस्सा, श्रम उत्पादकत्वलगायिका र्वतभन्न ६ नतिजा सूचकमा २०७६।७७ को प्रगति शून्य रहेको छ । 
सम्पाठदि कायिप्रगतिको समीक्षा गरी लक्ष्यअनसुार प्रगति हातसल गने व्यवस्था तमलाउनपुदिछ । 

7. बजेट विव्य कायािन्वयन - बजेट विव्य 2076।77 मा उजल्लजखि स्वरोजगारी तसजिना गनि सीप 
िथा उद्यमशीलिा र्वकास र बीउ पुजँी व्यवस्था, बेरोजगारहरूको चाहनाका आधारमा नवीन र र्वशेष 
सीप र्वकास िातलम लगायि वैदेजशक रोजगारीमा जाने श्रतमकको लागि रोजगारदािबाटै व्यहोने गरी 
गन्िव्य मलुकुसँग ठिपक्षीय श्रम सम्झौिा लगायिका कायिहरू कायािन्वयन हनुसकेको छैन । बजेट 
विव्यमा समावेश कायिक्रमहरू अन्िर तनकायसँग समन्वय िथा सहकायि गरी सम्पन्न गनुिपदिछ । 

8. ठदगो र्वकास लक्ष्य - सन ्२०१५ मा संयिु रािसंघको महासभाले घोषणा गरेको ठदगो र्वकास लक्ष्य 
अन्िगिि श्रम िथा रोजगारसँग सम्बजन्धि समान कामको लातग समान िलबको व्यवस्था गने, बेरोजगारी 
घटाउने, बालश्रम उन्मूलन गने, प्रवासी कामदारहरूको श्रतमक अतधकारको रक्षा गने लगायि र्वतभन्न 
५ पररमाणात्मक लक्ष्य िथा र्वतभन्न १० सूचक तनधािरण गरेकोमा मन्रालयले प्रगति प्रतिवेदन, ियार 
गरेको छैन । मन्रालयलसँग अद्यावतधक िथ्याङ्क नभएको िथा थप अध्ययन नभएको कारण लक्ष्य िथा 
प्रगति स्पष्ट नभएको देजखन्छ । मन्रालयको कायिक्षेर अन्िगिि पने ठदगो र्वकाससँग लजक्षि कायिक्रम 
ियार गरी कायािन्वयन गनि ध्यान ठदनपुदिछ । 

9. र्वप्रषेणको प्रयोग - यो वषिको बजेट विव्यमा वैदेजशक रोजगारीमा रहेका व्यजिलाई बैर्कङ्ग प्रणाली 
मार्ि ि ्र्वप्रषेण आय पठाउन र उत्पादनमूलक क्षेरमा लगानी गनि प्रोत्सार्हि गररने उल्लेख छ । नेपाल 
राि बैङ्कको प्रतिवेदन अनसुार नेपालमा २०७४।७५ मा रू.८ खबि ४६ अबि १७ करोड, २०७५।७6 
मा रू.८ खबि ७९ अबि ६७ करोड र २०७६।७७ मा रू.९ खबि १४ अबि ८५ करोड र्वप्रषेण आप्रवाह 
भएको छ । सोको अलावा पतन अनौपचाररक माध्यमबाट रकम र्वप्रषेण हनेु अवस्था रोर्कएको देजखँदैन। 
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र्वप्रषेण रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेरमा आकर्षिि गनि र्वतभन्न उपायहरू जस्िै र्वत्तीय साक्षरिा अतभवरृ्द्ध, 
र्वत्तीय संस्थाहरू िथा पुजँी बजारमा पहुँच वरृ्द्ध गने जस्िा कायिक्रमहरूमा ध्यान ठदनपुदिछ । 

10. मानवपुजँीको उपयोग - वैदेजशक रोजगारीबाट आजिन भएको पुजँी, सीप, प्रर्वतध र अनभुवलाई स्वदेशमा 
उत्पादनमूलक क्षेरमा लगाउन प्रोत्साहन गने नीति रहेको छ । श्रम सवेक्षण २०१७।१८ अनसुार 
स्वदेश र्र्कि एका ४३.८ प्रतिशि श्रतमकहरू नेपालको श्रम बजारबाट बार्हर रहेका, २७.७ प्रतिशिले 
गन्िव्य मलुकुमा भन्दा र्रक व्यवसायमा लागेका र १३.४ प्रतिशि बेरोजगार रहेका छन ् । 
सवेक्षणअनसुार स्वदेश र्र्कि एका मध्ये १५.१ प्रतिशि मार गन्िव्य मलुकुमा रहँदाकै पेशामा संलग्न 
देजखन्छ । सरकारले उत्कृष्ट उद्यमीलाई परुस्कृि गने, वैदेजशक रोजगार बचि बन्ड, इन्डो-नेपाल 
रेतमटेन्स स्कीम, रेतमट हाइड्रो, र्वत्तीय साक्षरिालगायिका कायिक्रमहरू सञ् चालन गने नीति तलएकोमा 
िी कायिक्रममा सम्बजन्धि लाभग्राहीहरू आकषिण हनु सकेको देजखएन । स्वदेश र्केका श्रमशजिलाई 
पनुः रोजगारीको लातग र्वदेशै जानपुने अवस्था आउन नठदन र्वशेष कायिक्रमहरू थप गरी  मानवपुजँीको 
उपयोग गने व्यवस्था तमलाउनपुदिछ ।   

प्रधानमन्री रोजगार कायिक्रम 

नागररकलाई न्यूनिम रोजगारीको प्रत्याभतूि गदै कायिक्रमले सामाजजक संरक्षण प्रदान गने र रोजगारमूलक 
सेवा र सरु्वधाको र्वस्िार गने मखु्य उदे्दश्य तलएको छ । सो कायिक्रमअनसुार २०७५।७६ देजख २०७९।८० 
सम्म रू.२६ अबि ६२ करोड ४ लाख खचि गने प्रक्षपेण गरेकोमा गि वषि रू.२ अबि २८ करोड २५ लाख र 
यो वषि रू.१ अबि ७७ करोड ३९ लाखसमेि रू.४ अबि ५ करोड ६४ लाख खचि गरेको छ । यससम्बन्धी 
व्यहोरा कायिमूलक लेखापरीक्षण खण्डमा समावेश छ ।   

वैदेजशक रोजगार र्वभाग 

वैदेजशक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजजम वैदेजशक रोजगार अनमुति ठदने, अनमुति पर नवीकरण गने,  

अनगुमन गने, वैदेजशक रोजगारीको सम्बन्धमा परेका उजरुीको आवश्यक जाँचबझु गने गराउने र क्षतिपूतिि भराउने 
लगायिका कायि गदै आएको छ । 

11. वैदेजशक रोजगारीको 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 । यो वषि 
सम्म संस्थागि ११० र व्यजिगि १७२ देशमा वैदेजशक रोजगारको लातग खलु्ला गरेको छ । प्राप्त 
र्ववरण अनसुार २०७३।७४ मा ६ लाख ४३ हजार, २०७४।७५ मा ६ लाख १२ हजार, २०७५।७६ 
मा ५ लाख ९ हजार  र २०७६।७७ मा ३ लाख ६८ हजार व्यजि रोजगारीका लातग र्वदेश गएको 
देजखन्छ । रोजगारीमा गएको मध्ये ९ देशसँग श्रम सम्झौिा भएको र ८ देशमा मार न्यूनिम पाररश्रतमक 
िोकेको छ । वैदेजशक रोजगारीमा गएका कामदारहरूको देशगि र्ववरण तनम्नानसुार छः 

(प्रतिशिमा)  

वषि सन ् मलेतसया किार संयिु अरब इतमरेट्स ् साउदी अरब अन्य मलुकु 
२०१७।१८ २९ २९ १७ १2 १3 

२०१८।१९ ४ ३२ २६ २० 18 

२०१९।२० १५ १७ २७ २१ २0 
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वैदेजशक रोजगारीको गन्िब्य अरेर्वयन मलुकु िथा मलेतसयामा अतधक केजन्रि रहेको देजखँदा 
र्वर्वतधकरण हनु सकेको देजखएन । नयाँ गन्िव्य मलुकु पर्हचान गरी रोजगारीलाई र्वर्वधीकरण 
गनुिपदिछ । 

12. कामदारको प्रकृति - वैदेजशक रोजगार ऐन, २०६४, को दर्ा ३० मा कामदारले सीपमूलक िातलम 
आवश्यक पने काम गनि मान्यिा प्राप्त संस्थाबाट िातलम तलनपुने व्यवस्था छ । तरभवुन र्वश्वर्वद्यालयबाट 

२०७६।७७ मा ियार भएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले यरुोर्पयन रािमा ५० प्रतिशि उच्च दक्षिा 
भएका,  ४० प्रतिशि मध्यम दक्षिा भएका र १० प्रतिशि कम दक्षिा भएका कामदारको आवश्यकिा 
रहेको उल्लेख छ । नेपालबाट २०७३।७४ देजख २०७६।७७ सम्म वैदेजशक रोजगारीको लातग 
गएका २१ लाख ३2 हजार मध्ये उच्च दक्षिायिु ०.०४ प्रतिशि,  पेशार्वद् ०.१२ प्रतिशि, अधिदक्ष 
८.३४ प्रतिशि, दक्ष ३४.४६ प्रतिशि, र अदक्ष कामदार ५७.०४ प्रतिशि रहेका छन ्। िथार्प माग 
अनरुूपको सीप िथा दक्षिा र नेपालमा उपलब्ध सीपका बीच धेरै तभन्निा रहेको छ । वैदेजशक 
रोजगारीबाट यथोजचि लाभ तलन गन्िव्य मलुकुहरूको आवश्यकिाअनसुार जनशजि उत्पादन गने नीति 
तलनपुदिछ । 

13. क्षतिपूतिि िथा उजरुी र्रर्ारख - वैदेजशक रोजगारीको तसलतसलामा ठगीमा परेका व्यजिलाई दवैु पक्षको 
तमलापर, र्वभागको तनणिय िथा अदालिको आदेशका आधारमा क्षतिपूतिि ठदलाउने ब्यवस्था छ । 
र्वभागको पतछल्लो पाचँ वषिको उजरुी र र्रर्ारखको अवस्था तनम्नानसुार छ:  

र्ववरण २०१४।१५ २०१५।१६ २०१६।१७ २०१७।१८ २०१८।१९ 

व्यजिगि उजरुी ७७३ ७०४ ९३१ ११०९ ८५५ 

व्यजिगि उजरुी 
र्रर्ारख 

७४ ९४ १५९ १९१ २०९ 

संस्थागि उजरुी  १९०६ १४६८ १४५२ १०२० १२६३ 

संस्थागि उजरुी र्रर्ारख ५८९ ४२६ ६८७ ६८७ १०७२ 

यो वषि व्यजिगि ३४१ उजरुीबाट रू.२४ करोड ९८ लाख ६४ हजार माग दाबी गरेकोमा 
२०१ उजरुीको रू.२० करोड ५८ लाख ६५ हजार तबगो दाबी गरी अदालिमा मदु्दा दायर भएको छ । 
संस्थागि िर्ि  ९१४ उजरुीबाट रू.३४ करोड ६७ लाख ६९ हजार माग दावी गरेकोमा रू.४ करोड 
९२ लाख ७० हजार तबगो भराएको छ । वैदेजशक रोजगारी सम्बन्धी काननुी िथा एकै प्रकारको 
सजायको नीतिगि कमजोरीले ठगीको संख्या िथा पीतडिको दावी रकम ठदन प्रतिठदन बढ्दै गएको छ । 
वैदेजशक रोजगारीको ठगी कायि तनयन्रण गनि नीतिगि पनुरावलोकन गरी उजरुी र्रर्ारख गनुिपदिछ । 

14. धरौटीबाट खचि - वैदेजशक रोजगार ऐन, २०६४ को दर्ा ५१ मा वैदेजशक रोजगारीमा गएका िथा 
जाने प्रकृयामा रहेका कामदार ठगीमा परेमा र्वभागले दर्ा ११ बमोजजम राखेको धरौटीबाट कामदारलाई 
क्षतिपूतिि भराई एक लाख रुपैयाँ जररवाना गने, इजाजिपर रद्द गने िथा धरौटी रकम नपगु भएमा 
इजाजिपरवालाको जायजेथाबाट असलु गनुिपने व्यवस्था छ । र्वभागले यो वषि र्वतभन्न ४ 
इजाजिवालाबाट ठगी भई इजाजिवालाको धरौटी खािामा रहेको रकमभन्दा बढी रू.२८ लाख ७५ 
हजार क्षतिपूतिि भिुानी गरेको छ । साथै अको इजाजिवालाले र्वतभन्न १० व्यजिबाट रू.२१ लाख 
४० हजार ठगी गरेको प्रमाण पगु्दासमेि रू.१५ लाख ९९ हजार मार क्षतिपूतिि भराएको छ । 
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इजाजिवालाले राखेको धरौटीभन्दा बढी भिुानी िथा घटी क्षतिपूतिि भएको रू.३४ लाख १६ हजार 
असलु गनुिपदिछ । 

श्रम िथा व्यवसायजन्य सरुक्षा र्वभाग 

देशतभर श्रम सम्बन्धको र्वकास, श्रतमक हक र्हि प्रवद्धिन, आन्िररक श्रम बजार सवेक्षण, श्रमसम्बन्धी 
र्वषयहरूमा राय प्रतिर्क्रया उपलब्ध गराउने,  श्रमसम्बन्धी र्वषयका िथ्याङ्क एवं सूचनाहरू उपलब्ध गराउने 
लगायिका श्रम प्रशासनसम्बन्धी काम र्वभागले गदै आएको छ । 

15. सरुक्षा िथा स्वास्थ्य - श्रम ऐन, २०७४ को दर्ा ६८ मा रोजगारदािा प्रतिष्ठान वा संस्थाले  श्रम  ऐन  

र  तनयमावलीले  गरेको  व्यवस्थालाई  आधारमानी  कायिस्थलमा  श्रतमक  िथा  अन्य  व्यजिको  सरुक्षा  
र  स्वास्थ्यसम्बन्धी  नीति लागू  गरी श्रम  िथा  रोजगार  कायािलयमा  बझुाउनपुने  व्यवस्था  छ । र्वभाग 

र मािहिका  कायािलयबाट २०७५।७६ सम्म  श्रतमक  आपूतििकिाि  इजाजि  प्रदान  गरेका  ३७६  

संस्थाले  सोसम्बन्धी  नीति बनाई कायािलयमा दिाि गराएका छैनन ्। सरुजक्षि र स्वस्थ्य जनशजिबाट 
गणुस्िरीय कामको लातग िथा श्रतमकको मनोबल बढाउने कायिलाई प्रोत्साहन ठदलाउन सरुक्षा र स्वास्थ्य 
नीति अतनवायि रूपमा वझुाउने व्यवस्था कायािन्वयन गनुिपदिछ। 

16. इजाजि नवीकरण - श्रम तनयमावली, २०७५ को तनयम ३० मा श्रतमक आयाि गने कम्पनीले कायािलय 
समक्ष प्रत्येक वषि असोज मसान्ितभर िोर्कएको र्ववरणसर्हि नवीकरण गनुिपने व्यवस्था छ । गि वषि 
र्वभागमा दिाि भएका २१५ श्रतमक आपूतििकिाि कम्पनी मध्ये १६ कम्पनीले नवीकरण गरेका छैनन ्। 
नवीकरण नभएका मध्ये १० कम्पनीले यो वषिको लातग तनवेदन ठदए पतन आवश्यक प्रमाणको अभावमा 
नवीकरण हनु सकेको छैन । आतथिक वषि भिुानी भई सकेपतछ नवीकरण हनेु काननुी व्यवस्था छैन । 
नवीकरण सम्बन्धमा स्पष्ट  व्यवस्था गनुिपदिछ । 

टे्रड यतुनयन तनयमावली¸ २०५० को तनयम ९ मा दिाि भएको टे्रड यतुनयनले सोही तनयमावलीको 
अनसूुची ७ मा िोर्कएको दस्िरु तिरी अवतध समाप्त हनेु ३ मर्हना अगावै दिाि प्रमाणको नवीकरण गनुि 
पने, थप जररवाना तिरी अको ३ मर्हना तभर नवीकरण हनेु र सो म्याद तभर पतन नवीकरण नगरेमा 
दिािको प्रमाणपर खारेज गने व्यवस्था छ । यो वषि दिाि रहेका ४८३ टे्रड यतुनयन संघ मध्ये ५७ ले 
मार नवीकरण गराएका छन । र्वभागले टे्रड यतुनयन संघ नवीकरण सम्बन्धी र्ववरण ियार गरेको 
छैन ।  

व्यावसार्यक िथा सीप र्वकासप्रतिष्ठान 

श्रम बजारमा सीपमूलक जनशजि उपलब्ध गराउने उदे्दश्यले रोजगारमखुी अल्पकालीन सीपमूलक िातलम 
प्रदान गनि प्रतिष्ठानको स्थापना भएको हो ।  

17. सीपर्वकास िातलम - प्रतिष्ठानले यो वषि वार्षिक कायिक्रमअनसुार उद्यमशीलिा, रोजगारी, सशिीकरण, 
सीप र्वकास िथा क्षमिा अतभवरृ्द्धसम्बन्धी २३ िातलम सञ् चालन गरी ३ हजार ८२२ जनालाई प्रजशजक्षि 
गराउन रू.७ करोड १५ लाख ७७ हजार बजेट व्यवस्था भएकोमा ६१९ जनालाई िातलम ठदई रू.१ 
करोड ३९ लाख ५५ हजार खचि गरी न्यून प्रगति गरेको छ । वार्षिक कायिक्रमअनसुारका कायिक्रम 
सञ् चालन गरी प्रगति हातसल गनुिपदिछ । 
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18. बैङ्क मौज्दाि – प्रतिष्ठानको कायि सञ्चालन कोष ऐनले कच्चा पदाथि वा अन्य खररद कायि गनुिपने तनकायहरूमा 
कोषको रकमबाट २५ प्रतिशि सेवा खररद कायिको लातग छुट्टयाई राख्नपुने र मन्रालयले चाहेमा मौज्दाि रकम 

आंजशक वा पूणि रूपमा सजञ् चि कोषमा जम्मा गनुिपने व्यवस्था छ । यो वषि कोररया जाने कामदारबाट 
प्रारजम्भक िातलम बापि रू.२ करोड ५१ लाख २७ हजार शलु्क र गि वषिको मौज्दािबाट रू.२ 
करोड ८५ लाख ६५ हजार खचि गरी बाकँी रू.६९ लाख १२ हजार मौज्दाि रहेको छ । कोररया 
जाने कामदारबाट तलने िातलम शलु्कको सम्बन्धमा पनुरावलोकन गनुिपने देजखन्छ। 

कायिमूलक लेखापरीक्षण 

प्रधानमन्री रोजगार कायिक्रम 
नेपालको संर्वधानको धारा ३३ िथा रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्याभतूि गरेबमोजजम 

१८ देजख ५९ वषि उमेर समूहका सूचीकृि बेरोजगारलाई न्यूनिम एक सय ठदन बराबरको रोजगारी प्रदान गने 
र रोजगारी प्रदान गनि नसकेमा एकसय ठदन पगु्न बाँकी ठदनको न्यूनिम पाररश्रतमकले हनु आउने दरको ५० 
प्रतिशिले हनेु रकम तनवािह भत्ता उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ नेपाल सरकारले २०७५।७६ देजख प्रधानमन्री 
रोजगार कायिक्रम कायािन्वनमा ल्याएको छ । प्रधानमन्री रोजगार कायिक्रम िजुिमा एवं कायािन्वयनको मूल्याङ्कन 
गने उदे्दश्यले गररएको कायिमूलक लेखापरीक्षणका प्रमखु व्यहोरा देहायबमोजजम छन:् 

19. कायिक्रमको पूविियारी - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दर्ा १०(ख) 
अनसुार पूजँीगि प्रकृतिको नयाँ कायिक्रम स्वीकृि गनुिभन्दा अगातड सम्भाव्यिा अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृि 
गनुिपदिछ । मन्रालयले सम्भाव्यिा अध्ययन प्रतिवेदन वा अवधारणा पर बेगर २०७५।७६ को बजेट 
विव्य मार्ि ि वार्षिक कायिक्रममा समावेस गरी कायिक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । कायिक्रम 
कायािन्वयनमा मखु्य भतूमका तनवािह गने स्थानीय िहसँग कायिक्रम िजुिमा पूवि पयािप्त छलर्ल िथा 
अन्िरर्क्रया गरेको पाइएन । कायिक्रमको घोषणा २०७५ जेष्ठ १५ मा भएकोमा कायिक्रमसम्बन्धी 
दस्िावेज ७ मर्हना र्ढला गरी २०७५ माघमा मार ियार गरेको छ । आवश्यक ियारी नगरी कायिक्रम 
घोषणा गरेकोले कायािन्वयनको शरुु वषि नीतिगि व्यवस्था िथा सञ्चालन कायिर्वतधसँग सम्बजन्धि 
आधारभिू ियारीमा तबिेको छ भने कायािन्वयनको ३ वषिमा नीतिगि व्यवस्था िथा सञ्चालन ढाँचा िथा 
स्वरूपमा बारम्बार पररवििन भएको छ । यस अतिररि िोर्कएका लक्ष्यअनरुूप कायिक्रमले र्वत्तीय एंव 
भौतिक प्रगति हातसल गनि सकेको छैन । नयाँ कायिक्रमहरूको सरुुवाि गदाि पूवि ियारी चरणका 
कायिहरू पूरा गरी िोर्कएबमोजजम र्वश्लषेण समेिको आधारमा ियार गररएको अवधारणा पर वा 
सम्भाव्यिा अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृि गनुिपदिछ ।  

20. कायिक्रममा दोहोरोपना - सञ्चालन गररएका कायिक्रमका र्क्रयाकलापहरू दोहोरो नपने गरी उपलव्ध 
श्रोिको अतधकिम उपयोग गनुिपदिछ । िथार्प संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले यस कायिक्रमसँग 
तमल्दो जलु्दो कायिक्रमहरू कायािन्वयन गरेको अवस्था देहायबमोजजम छः 

20.1. रोजगारी प्रवद्धिन कायिक्रम २०५५ देजख नै सञ्चालन हुँदै आएको छ । प्रधानमन्री रोजगार कायिक्रम 
र रोजगारी प्रवद्धिन कायिक्रमका र्क्रयाकलापहरूमा धेरै समानिा रहेको छ । रोजगारी प्रवद्धिन कायिक्रमले 
िेह्रौँ योजना अवतधमा नै १८ जजल्लामा रोजगार सूचना िथा परामशि केन्र मार्ि ि ्बेरोजगारहरूको लगि 
अद्यावतधक गरेको तथयो । र्वगिदेजख स्थार्पि संरचना र कायिक्रमलाइि सदुृढ सबल र प्रभावकारी 
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बनाउनकुो सट्टा नयाँ नामबाट त्यस्िै प्रकारका कायिक्रम शरुुवाि गनुिले र्क्रयाकलाप कायािन्वयनमा 
ठिर्वधा र जजम्मेवारीको अस्पष्टिा हनेु देजखन्छ । 

20.2. प्रधानमन्री रोजगार कायिक्रम सञ्चालन तनदेजशका, २०७५ को दर्ा ८२(२) मा संघीय मन्रालय, प्रदेश 
मन्रालय िथा स्थानीय िहले रोजगारी तसजिनाका लातग कामका लातग पाररश्रतमकमा आधाररि आयोजना 
सञ्चालन िथा कायािन्वयन गनि आ‐आफ्नो वार्षिक बजेटमा बजेट र्वतनयोजन गनुिपने व्यवस्था रहेको छ । 
कायिक्रम सञ्चालनको ३ वषिको अवतधमा कामको लातग पाररश्रतमकमा आधाररि आयोजना सञ्चालनको 
लातग कुनै पतन प्रदेश िथा स्थानीय िहले आफ्नो वार्षिक बजेटमा रकम र्वतनयोजन गरेको पाइएन । 
साथै कणािली प्रदेशमा मखु्यमन्री रोजगार कायिक्रम, ढोरपाटन (बाग्लङु) नगरपातलकाले मेयर रोजगार 
कायिक्रम, जगन्नाथ बाजरुा, अजयकोट डडेल्धरुा गाँउपातलकाले अध्यक्ष रोजगार कायिक्रम जस्िा आ‐

आफ्नै कायिक्रमहरू सोही ढाँचामा सञ्चालनमा ल्याएका छन ्। कायिक्रम कायािन्वयनको जजम्मेवारी रहेका 
प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले यस कायिक्रमको कायािन्वयनमा सहयोग गनुिको बदलामा आफ्नै िवरले 
बेग्लै रोजगारमूलक कायिक्रम र्वतभन्न नाममा सञ्चालन गनि थालेकोले कायिक्रममा दोहोरोपन भई बजेटको 
अनावश्यक खचि हनेु जोजखम रहेको छ । 

  मन्रालय र स्थानीय िहहरूले र्वगिदेजख स्थार्पि संरचना र कायिक्रमको स्वातमत्व तलइि 
र्क्रयाकलापहरू दोहोरो नपने गरी कायिक्रम िजुिमा गरी स्रोिको बरु्द्धमत्तापूविक उपयोग गनुिपदिछ ।  

21. बजेट र्वतनयोजन - कामका लातग पाररश्रतमकमा आधाररि आयोजना सञ्चालन गनि मन्रालयले बजेट 
र्वतनयोजन गदाि स्थानीय िहमा सूचीकृि बेरोजगार संख्यालाई आधार तलने र स्थानीय िहले समेि आ-
आफ्नो वार्षिक बजेटमा यसका लातग रकम र्वतनयोजन गनुिपने  व्यवस्था छ ।स्थानीय िहमा आयोजना 
सञ्चालन गनि मन्रालयले न्यूनिम रोजगारमा आवद्ध हनु चाहने बेरोजगार संख्यालाई आधार मानेर बजेट 
र्वतनयोजन गरेको पाइएन । मन्रालयले २०७७।७८ मा सबै स्थानीय िहलाई एउटै डालोमा राखी 
एकमषु्ट रूपमा बजेट र्वतनयोजन गदाि बेरोजगार दिाि नै नभएका १२ स्थानीय िह िथा कम बेरोजगार 
दिाि रहेका १० स्थानीय िहमा आवश्यक पनेभन्दा रू.९ करोड ४२ लाख ६९ हजारभन्दा बढी 
र्वतनयोजन गरी तनकासा गरेको छ । यस्िो अवस्थामा एकातिर बजेट खचि नहनेु अवस्था र्वद्यमान रहने 
अकोिर्ि  रोजगारी तसजिना गनि सक्ने वा धेरै सूचीकृि बेरोजगार भएका स्थानीयिहलाई आवश्यक बजेट 
र्वतनयोजन गनि नसर्कने अवस्था रहन्छ । साथै स्थानीय िहले वार्षिक बजेटमा प्रधानमन्री रोजगार 
कायिक्रमको लातग रकम र्वतनयोजन गरेको पाइएन । मन्रालयले यथाथि आधार तलइि कायिक्रमको लक्ष्य 
पूरा हनेु गरी बजेट िजुिमा गरी स्थानीय िहहरूलाइि रकम तनकासा गनुिपदिछ । साथै प्रदेश िथा स्थानीय 
िहहरूले िोर्कएबमोजजम बजेट व्यवस्था गरी कायिक्रममा स्वातमत्व र सहभातगिा सतुनजिि गनुिपदिछ । 

22. रोजगार सेवा केन्र - रोजगारमूलक सेवाहरू एकिार प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने उदे्दश्य अनसुार 
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन िथा तनयमावली बमोजजम ७५३ स्थानीय िहमा रोजगार सेवा केन्र स्थापना 
भएका छन ्। रोजगारीको खोजीमा रहेका जनशजि; दक्ष/अधिदक्ष/अदक्ष श्रतमकको खोजीमा रहेका 
रोजगारदािा र श्रम बजारमा उपलब्ध अवसरको सूचना आदान प्रदान गरी रोजगारी प्रत्याभतूिमा 
सहजीकरण, सहकायि र समन्वय कायम गने, कायिक्रम मार्ि ि सञ्चालन हनेु िथा अन्य तनकायले सञ्चालन 
गने िातलम कायिक्रमको संयोजन िथा सहकायि गने, िीनै िहका सरकारको रोजगार र्वतनमय सेवा 
केन्रको रूपमा कायि गने िथा रोजगारसम्बन्धी सेवा र सहायिा प्रदान गने उदे्दश्यका साथ रोजगार सेवा 
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केन्रको स्थापना गररएको छ । यसको लातग एक रोजगार संयोजक र एक प्रर्वतधक सहायकको 
दरबन्दी स्वीकृि भएको छ । िी रोजगार सेवा केन्रको सञ्चालन व्यवस्थापन लगायि प्रशासतनक 
कायिमा कायिक्रमले िीन वषिमा रू. २ अबि  २४ करोड ६१ लाख ७१ हजार खचि गरेको छ । 
रोजगार सेवा केन्रको क्षमिा अतभवरृ्द्ध गनि दरबन्दी बमोजजम पदपूतिि, िातलम िथा अतभमखुीकरण 
कायिक्रम सञ्चालन गरी केन्रलाई िोर्कएका जजम्मेवारी पूरा गनि सक्ने बनाउनपुदिछ । 

23. बेरोजगार सूचीकरण - रोजगारीको हकसम्बन्धी तनयमावली, २०७५ को दर्ा ६(क) मा रोजगार सेवा 
केन्रले बेरोजगारको िथ्याङ्क सङ्कलन िथा र्वश्लषेण गरी बेरोजगारको सूची अद्यावतधक गनुिपने व्यवस्था 
रहेको छ । मलुकुभरका ७५३ रोजगार सेवा केन्रमा देहायका वषि देहायबमोजजम बेरोजगार सूचीकृि 
भएका छन:् 

वषि २०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८ 
सूचीकृि बेरोजगार १७०१५७१ ३६९३13 752955 

बेरोजगार सूचीकरणको वििमान अभ्यासले बेरोजगारको यथाथि संख्या नदेखाउने अवस्था रहेको 
छ । यस सम्बन्धी प्रमखु व्यहोरा देहायबमोजजम छन:्  

23.1. बेरोजगार सूचीकरण गदाि पूणिकालीन, आंजशक, मौसमी, प्रर्क्रयागि, शैजक्षक जस्िा सम्पूणि प्रकारका 
बेरोजगारहरूलाई बेरोजगारको पररभाषामा समेटी वगीकृि रूपमा बेरोजगारको सूचीकरण भएको छैन।  

23.2. जनगणना, २०६८ अनसुार नेपालको कुल जनसंख्याको ४०.२२ प्रतिशि भाडामा बस्दै आएका छन ्। 
आफ्नो स्थायी ठेगाना मार्ि ि मार बेरोजगारमा सूचीकरण हनुपाउने व्यवस्थाले आफ्नो स्थायी ठेगानाभन्दा 
बार्हर रहेका लजक्षि समूह अन्िगििका बेरोजगार समेट्न सकेको देजखएन ।  

23.3. कायिक्रममा सहभागी हनु प्रत्येक वषिको र्ाल्गणु मर्हनामा रोजगार सेवा केन्रमा नाम दिाि गराउनपुने 
व्यवस्था रहेको छ । यस्िो आवेदन प्रर्क्रया आतथिक वषि शरुु हनुभुन्दा ४ मर्हना अगातड नै समाप्त हनेु 
हुँदा बेरोजगार दिाि प्रर्क्रया समातप्त पिाि ्रोजगारी गमुाउनेहरू िथा आवेदन गने समयमा आफ्नो स्थायी 
ठेगानामा नभएका व्यजिहरू यो कायिक्रममा सहभागी हनु १ वषि कुनुिपने अवस्था रहेको छ । 

23.4. बेरोजगारको सूचीकरण गने सम्बन्धमा तनयमावली िथा तनदेजशकामा भएको व्यवस्थामा अस्पष्टिा, 
सूचीकृि हनुका लातग परेका तनवेदनहरूको जाचँ परीक्षणको कमीका कारणले गदाि बेरोजगारको सूचीले 
देशको बेरोजगारको समग्र संख्यालाई प्रतिर्वजम्बि गनि नसकेको अवस्था छ । बेरोजगार सूचीकरण 
सम्बन्धी र्वद्यमान व्यवस्थामा सधुार गरी अस्थायी ठेगानामार्ि ि ्समेि बेरोजगारमा नाम दिाि गनिसक्ने 
र दिाि प्रर्क्रयाको प्रभावकारी अनगुमन गनुिपदिछ । 

24. न्यूनिम रोजगारीको अवस्था - यस कायिक्रम मार्ि ि प्रत्येक स्थानीय िहका रोजगार सेवा केन्रमा दिाि 
भएका बेरोजगार व्यजिहरूलाई एक आतथिक वषिमा न्यूनिम एकसय ठदन बराबरको रोजगारी सतुनजिििा 
गने र सो नभएमा तनवािह भत्ताको व्यवस्था गरी समाजजक सरुक्षा प्रदान गने व्यवस्था गरेको छ । 
२०७५।७६ मा १७ लाख २ हजार व्यजि दिाि भएकोमा ६४६ स्थानीय िहमा र्वतभन्न कायिक्रममा 
१ लाख ७१ हजारलाइि १२.४३ ठदनको र २०७६।७७ मा ३ लाख ६९ हजार दिाि भएकोमा ४९५ 
स्थानीय िहमा र्वतभन्न कायिक्रममा १ लाख ४ हजार लाइि औसि १५.८५ ठदनको मार रोजगार 
उपलव्ध गराएको पाइयो । कायिक्रमले सूचीकृि बेरोजगारहरूलाइि न्यूनिम सयठदनको रोजगारी उपलव्ध 
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गराउने लक्ष्य पूरा गनिसकेको देजखएन । उि लक्ष्य प्रदेशको सम्बजन्धि मन्रालय र गाउँ कायिपातलका 
वा नगर कायिपातलकाको तनयतमि आयोजना िथा कायिक्रमहरूमा रोजगारी उपलव्ध गराउने, तनजीक्षेरबाट 
सञ्चातलि उद्योग, तनमािण कायिक्रममा रोजगारी ठदलाउने र "कामका लातग पाररश्रतमक  मा आधाररि 
आयोजनाहरूमा संलग्न गराएर पूरा गने रणनीति तलएकोमा स्थानीय िहबाट उपयुिि रणनीति कायािन्वयन 
गनि नसक्दा लक्ष्य अनरुूप दिाि भएका सम्पूणि बेरोजगारलाइि न्यूनिम रोजगारीमा संलग्न गराउन सकेन । 
मन्रालयले कायिक्रमको लक्ष्य पूरा गनि तलएको र्वद्यमान रणनीतिहरूमा सधुार गनुिपदिछ ।  

25. तनवािह भत्ता र्विरण - रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ को दर्ा २२ (१) र (२) मा नेपाल 
सरकारले रोजगार सेवा केन्रमा सूचीकृि बेरोजगार व्यजिलाई न्यूनिम रोजगार उपलब्ध गराउन 
नसकेमा वा एक आतथिक वषिमा सयठदनभन्दा कम अवतध मारै रोजगारी पाएमा सय ठदन पगु्न बाँकी 
अवतधको लातग मन्रालयले िोकेको न्यूनिम पाररश्रतमकको पचास प्रतिशि बराबरको रकम तनवािह भत्ता 
उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ । कायिक्रमले न्यूनिम रोजगारी प्रदान गनि नसकेका सूचीकृि 
बेरोजगारलाई तनवािह भत्ता र्विरण गनि ५ वषिको लातग रू.२१ अबि ६ करोड २१ लाख १८ हजार 
बजेट अनमुान गरेको भएपतन मन्रालयले कायिक्रमको र्वत्तीय योजना अनरुूप वार्षिक बजेट र्वतनयोजन 
गरेको छैन । यसका लातग गि ३ वषिको अवतधमा रू.१८ करोड ५३ लाख र्वतनयोजन गरेकोमा 
र्विरण गरेको छैन।  

कायिक्रममा सूचीकृि भएकामध्ये २०७५।७६ मा रोजगार नपाएका १५ लाख ३० हजारलाइि 
५० ठदनको र रोजगार पाएका १ लाख ७२ हजारलाइि ४४ ठदनको, २०७६।७७ मा रोजगार नपाएका 
२ लाख ७७ हजार लाइि ५० ठदनको र रोजगार पाएका १ लाख ४ हजारलाइि ४२ ठदनको तनवािह 
भत्ता उपलब्ध गराउनपुने अवस्था तथयो । जसका लातग २०७५।७६ मा रू. ४३ अबि ४६ करोड 
३१ लाख र २०७६।७७ मा रू.९ अबि ४१ करोड ८७ लाख आवश्यक हनेुमा क्रमशः १० करोड 
र १ करोडमार बजेट व्यवस्था भएको तथयो । कायिक्रमले कूल लागि अनमुानको ८१ प्रतिशि रकम 
तनवािह भत्ता र्विरणका लातग अनमुान गरेको भएपतन सञ्चालनमा आएको ३ वषिसम्ममा मन्रालयले 
तनवािह भत्ता र्विरणसम्बन्धी कायि गरेको छैन । 

कायिक्रमले अन्य क्षेरसँग समन्वय गरी रोजगारीका अवसरको तसजिना गनिसकेको छैन भने 
तनजी क्षेर िथा साविजतनक तनमािणका कायिमा समेि सूचीकृि बेरोजगारलाई समावेश गनिसकेको छैन । 
त्यस्िै कामका लातग पाररश्रतमकमा आधाररि आयोजना सञ्चालन गरी सबै सूचीकृि बेरोजगारलाई रोजगारी 
प्रदान गने कायि पतन रोजगारीको ठदगो र्वकल्प नभएको कारणले गदाि  भर्वष्यमा तनवािह भत्ता बापि 
अत्यतधक रकम र्वतनयोजन गनुिपने हनु्छ । मन्रालयले सोझै बजेटमार्ि ि तनवािह भत्ता र्विरण गने 
अवधारणा ठदगो नहनेुिर्ि  ध्यान ठदएको पाइएन । बेरोजगार सूचीकरण यथाथि हनु नसकेको िथा 
अनौपचाररक क्षेरमा रहेको रोजगारी दर ३६.५ प्रतिशि रहेको अवस्थामा तनवािह भत्ता प्राप्त गनि योग्य 
पररवार पर्हचान गनि कठठनाइ भएको व्यहोरा मन्रालयले स्वीकार गरेको छ । तनवािह भत्तालाई बेरोजगार 
बीमाको अवधारणाबमोजजम योगदानमा आधाररि सामाजजक सरुक्षामा आवद्ध गरी कायािन्वयन गनुिपदिछ । 

26. योजना सञ्चालन िातलका - नेपालको ७० प्रतिशिभन्दा बढी जनसंख्या कृर्षमा आधाररि भएकोले यस 
कायिक्रम अन्िगििका आयोजना कृर्ष कायि नहनेु समय छनौट गरी सञ्चालन गनुिपदिछ । प्रधानमन्री 
रोजगार कायिक्रमले कामका लातग पाररश्रतमकमा आधाररि आयोजना सञ्चालनका लातग आंजशकरूपमा 
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अवतध पर्हचान गरे िापतन सो अवतधमा आयोजना सञ्चालन गरेको छैन । २०७६।७७ को आयोजना 
सञ्चालनको र्ववरण हेदाि ९७ प्रतिशि कायि आतथिक वषिको अजन्िम २ मर्हनामा गरेको पाइयो । 
आयोजनाको सम्पूणि बजेट अजन्िम समयमा मार खचि गदाि अनगुमनमा कमीका कारण कायिको गणुस्िरमा 
असर पने देजखन्छ भने जेष्ठ िथा आषाढमा बषे बाली लगाउने समय हनेु हुँदा श्रतमक आयोजनामा 
सहभागी हनेु सम्भावना समेि न्यून हनेु गदिछ । कायिक्रममा वास्िर्वक लजक्षि समूहलाई सहभागी 
गराउन कृर्ष बाली लगाउने िथा तभत्र्याउने समयलाइि दृर्ष्टगि गरी आयोजना सञ्चालनको कायििातलका 
र्कटान गरी सोहीअनसुार कायािन्वयन गनुिपदिछ । 

27. कामका लातग पाररश्रतमक कायिक्रम - प्रधानमन्री रोजगार कायिक्रमले २०७६ मा  ×कामका लातग 
पाररश्रतमक" मा आधाररि सामदुार्यक आयोजना (सञ्चालन िथा व्यवस्थापन) कायिर्वतध जारी गरी यो 
अन्िगिि बेरोजगारहरूलाइि रोजगारी उपलब्ध गराइि २०७५।७६ मा रू.२ अबि ३६ करोड ८० लाख, 
२०७६।७७ मा रू. २ अबि ३० करोड ३२ लाख र २०७७।७८ मा रू.१० अबि २ करोड १७ 
लाखसमेि कामका लातग पाररश्रतमकमा आधाररि आयोजनामा रू.१४ अबि ६९ करोड २९ लाख तनकासा 
भएको छ । २०७५ माघमा मन्रालयले जारी गरेको कायिक्रमको दस्िावेजले यस्िो आयोजनाको लातग 
बजेट अनमुान गरेको तथएन । िथार्प कायिक्रममा थर्पएको उि र्क्रयाकलापमा गररएको खचिबाट 
उत्पादनमूलक कायि नहनुकुा साथै पूजँी तनमािणमा समेि योगदान गरेको छैन । अतधकांशरूपमा उि 
खचिबाट नाली सर्ा गने, चउर िथा बाटोको झार उखेल्ने, सरसर्ाइ गनेलगायिका कायि गररएको छ । 
ठूलो रकम स-साना र टुके्र काममा  खचि भएको छ । मन्रालयले २०७७ कातििक २१ मा उि 
आयोजना (सञ्चालन िथा व्यवस्थापन) कायिर्वतध जारी गरी पाररश्रतमकमा आधाररि तनमािण कायि, 
पाररश्रतमकमा आधाररि ममिि सम्भार, लेबर वेज सेयररङ्ग र अन्य साविजतनक क्षेरका आयोजनामा श्रतमक 
खटाउने मोडातलटी ियार गरेको छ । िर लागिमा स्थानीय तनकायको सहभातगिा नदेजखएको, 
कायिक्रमको खचि नतिजा नदेजखने श्रमको भिुानीमा खचि हनेु भएकोले  कामका लातग पाररश्रतमकमा 
आधाररि आयोजनाको उत्पादनमूलक र्क्रयाकलापमा लगानी गरी ठदगो रोजगारीको व्यवस्था गनुिपदिछ । 

28. श्रतमक कल्याण र सचेिना - कायिक्रमको पारदजशििा र लजक्षि समूहको कल्याणको लातग गररएका 
व्यवस्था बारे कायिक्रमले सम्बजन्धि पक्षमा सूचना सम्प्रषेण गनुिपदिछ ।२०७६।७७ मा कायिक्रमबाट 
सञ्चातलि आयोजनाहरूमा रोजगारीका लातग सहभागी भएका ९ जजल्लाका ३६७ लाभग्राहीको छनौट 
गरी गररएको सवेक्षणमा १४ प्रतिशि व्यजिलाई प्रधानमन्री रोजगार कायिक्रमको बारेमा जानकारी 
नभएको, २० प्रतिशि लाभग्राहीलाइि न्यूनिम एक सय ठदनको रोजगारी र्वषयमा जानकारी नभएको, 
कायिक्रमले प्रदान गने अन्य सेवाहरू जस्िै क्षमिा अतभवरृ्द्ध िातलम, स्वरोजगार सीप तसकाउने िथा 
र्वत्तीय सहायिा सम्बन्धमा जानकारी नरहेको, ९ प्रतिशि लाभग्रही आरू्ले प्राप्त गने दैतनक ज्यालादर 
बारे अनतभज्ञ रहेको, ८५ प्रतिशिले बैङ्क खािामार्ि ि भिुानी पाएको, १५ प्रतिशिले उपभोिा 
सतमतिमार्ि ि ज्याला भिुानी प्राप्त गरेका, तनवािह भत्ताको र्वषयमा जानकार नरहेको जनाएका छन ्। 
साथै आयोजनागिरूपमा साविजतनक सनुवुाइ नभएको, पररचयपर छपाइ गरी र्विरण नगरेको अवस्था 
पाइयो। लाभग्राही सवेक्षणको नतिजाबाट कायिक्रमको सन्दभिमा नागररकको सचेिना स्िर अपेजक्षिरूपमा 
रहेको पाइएन। श्रतमकहरूलाइि पररचयपर र्विरण गनुिका साथै कायिशाला वा सचेिना कायिक्रमहरूको 
माध्यमबाट लजक्षि समूहको कल्याणको लातग भएका व्यवस्था बारे जानकारी गराउन ुपदिछ ।  



श्रम, रोजगार िथा सामाजजक सरुक्षा मन्रालय 

 463 महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७8 

29. कायिक्रमको उपलजब्ध - प्रस्िार्वि प्रधानमन्री रोजगार कायिक्रमको दीघिकालीन योजना (५ वषे कायिक्रम 
दस्िावेज) ले कायिक्रमको लक्ष्य, रणनीति, कायिनीति िथा क्षेरका आधारमा ५ वषिमा हातसल गनुिपने 
अपेजक्षि प्रतिर्ललाई नतिजा सूचकमा समावेश गरेको छ । कायिक्रमले उि नतिजा सूचकहरूमा 
िोर्कएबमोजजम प्रगति गरेको पाइएन । कायिक्रमका प्रमखु प्रतिर्ल सूचक िथा ३ वषिको अवतधमा 
प्राप्त उपलजब्ध देहायबमोजजम रहेको छः   

सम्पादन सूचकहरू ईकाइ 
हालसम्मको प्रगति अवस्था जनामा 

२०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८ 
१ प्रति वषि ७ लाख बेरोजगारलाई न्यूनिम रोजगारी संख्या १८८३६७  १०५६३५  १४६३७९ 
२. सूचीकृि बेरोजगारलाई न्यूनिम एक सय ठदनको रोजगारी प्रदान गने  ठदन १२.४३ १५.८५ ५१.३४ 
३. सूचीकृि बेरोजगारलाई प्रति वषि ७ करोड ठदन रोजगारीमा संलग्न 

गराउने 
ठदन २२१०३१० १६३९४०० ७५१६३४७ 

४. मापदण्ड पगेुका शि प्रतिशि घरर्परवारलाई तनवािह भत्ता र्विरण  रु हजारमा नगरेको नगरेको नगरेको 

स्वीकृति र्वना कायािन्वयनमा ल्याइएको कायिक्रमको ५ वषिको अवतध मध्ये ३ वषि व्यिीि 
भएको छ । यस अवतधमा प्रशासतनक खचि रू.२ अबि २४ करोड ६१ लाखसमेि रू.१६ अबि ९३ 
करोड ९० लाख तनकासा/खचि गरेकोमा उपयुिि सूचकहरूमा लक्ष्यअनरुूप प्रगति नहनुकुा साथै २० 
हजार व्यजिलाई स्वरोजगाररका लातग व्यवसार्यक िातलम ठदने, ४० हजार बेरोजगार व्यजि तनजी 
क्षेरसँगको सहकायिमा व्यावसार्यक िथा सीप र्वकास िातलम प्रदान गने, १ लाख ५० हजार बेरोजगार 
व्यजिलाई रोजगारीको प्रकृति अनसुारको िातलम प्रदान गने र २५ हजार बेरोजगारलाई सहतुलयि 
ऋणका लातग सहयोग उपलब्ध गराउने लगायिका मखु्य कायिसम्पादन सूचकसँग सम्बजन्धि 
र्क्रयाकलापलाई सरुुवाि गनि सकेको छैन । न्यूनिम रोजगारीको क्षरेमा कामका लातग पाररश्रतमकमा 
आधाररि आयोजना सञ्चालनमार्ि ि केही रोजगारी तसजिना गरेको भए िापतन कायिक्रमको लक्ष्यको 
िलुनामा ५.४१ प्रतिशिमार प्रगति भएको छ ।  

अन्य संस्था 

वैदेजशक रोजगार बोडिको सजचवालय 

वैदेजशक रोजगार व्यवसायलाई सरुजक्षि, व्यवजस्थि र मयािठदि बनाउने िथा वैदेजशक रोजगारमा जाने 
कामदारको हकर्हिको संरक्षण गने उदे्दश्यले २०६५ मा वैदेजशक रोजगार बोडिको गठन भएको हो ।बोडिको 
यो वषिको आम्दानी रू. ६ अबि ७४ करोड ४५ लाख ३४ हजार रहेकोमा रू. ६० करोड १८ लाख ३१ 
हजार खचि गरेको छ ।  

30. आय लेखा -  वैदेजशक रोजगार ऐन, २०६४ को दर्ा ३२ मा स्वदेशी, तबदेशी व्यजि कामदार िथा 
इजाजि वापि प्राप्त हनेु रकम वोडिको आयमा लेखाङ्कन गने र ऐनको दर्ा ३३ ले िोकेको कल्याणकारी 
कायिमा खचि गने व्यबस्था छ । र्वभाग र मािहि कायािलयले वोडिको कोषमा रकम ट्रान्सर्र गरेको 
जानकारी ठदने नगरेकोले कोषमा जम्मा गनुिपने सबै रकम प्राप्त भएको यर्कन गने अवस्था छैन । यो 
वषि वोडिले कोषमा र्वतभन्न स्रोिबाट रू.१ अबि १२ करोड ४० लाख आम्दानी देखाएको छ । प्राप्त 
गनुिपने रकमको सतुनजश् चि गरी लेखा अद्यावतधक गनुिपदिछ । 
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31. कायिक्रम सञ्चालन – बोडिको सजचवालयले यो वषि रोजगार सम्बन्धी ११ कायिक्रम अन्िगिि ८२ संख्याका 
सूचक कायािन्वयन गनि रू. १ अबि ३१ करोड ५५ लाख बजेट व्यवस्था गरेकोमा ५१ प्रतिशि प्रगति 
गरी रू.५८ करोड ६५ लाख ८२ हजार खचि गरेकोछ । कुल ८२ सूचक मध्ये १७ सूचकमा रहेका 
कायिक्रमको प्रगति शून्य देजखएको छ । लक्ष्य अनसुार कायिक्रम सन्चालन गनुिपदिछ । 

32. कामदार क्षति - वैदेजशक रोजगारीमा गएका कामदारहरू सम्वजन्धि देशको हावा पानी, कामको चाप, 
जोजखमयिु काम, व्यजिगि आनीबानी, कामदार कामदार बीचको झैझगडा लगायिका कारणले मतृ्य ु
अङ्गभङ्ग भई अशि हनेु गरेको अवस्था छ । गि वषि यसरी मतृ्य ुहनेुको संख्या ८२१ रहेकोमा यो 
वषि ६७९ रहेको छ । त्यस्िै कामको तसलतसलामा अङ्गभङ्ग हनेुको संख्या गि वषि ३३३ रहेकोमा यो 
वषि २४५ रहेको छ । र्वगि २ वषिको अवतधमा कामदारको क्षति घट्दो दरमा रहे िापतन क्षति 
न्यूनीकरणका थप उपाय अवलम्बन गनुिपदिछ । 

सामाजजक सरुक्षा कोष 

योगदानमा आधाररि सामाजजक सरुक्षा ऐन, २०७४ अनसुार जम्मा भएको रकम र सामाजजक सरुक्षा कर 
कट्टी रकम समेिको व्यवस्थापन गने कायि कोषमा रहेको छ । यो वषिसम्म कोषमा रार्िय स्िरको कल्याणकारी 
कोष र नेपाल सरकारबाट प्राप्त १ प्रतिशि सामाजजक सरुक्षा कर कट्टी वापिको रकम समेि रू. २८ अबि ८६ 
करोड ७ लाख ८१ हजार रहेको छ । 

33. कायिक्रममा आबद्धिा - योगदानमा आधाररि सामाजजक सरुक्षा ऐन, २०७४ को दर्ा २० मा 
रोजगारदािाले ऐन प्रारम्भ भएको ६ मर्हना तभर रोजगार सम्बन्ध भएको व्यजिलाई सूचीकरण गराउन ु
पने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले सामाजजक सरुक्षा कोषमा सूचीकृि हनु २०७५।7।२६ मा 
राजपरमा सूचना प्रकाशन गरे पिाि 2076।77 सम्म १ लाख ६८ हजार २४२ श्रतमक र १२ 
हजार ४७९ रोजगारदािालाई सचुीकृि गराएको मध्ये ७८ हजार ९२१ श्रतमक र २ हजार ११७ 
रोजगारदािालाई पररचपर र्विरण गरेको छ । सूचीकृि मध्ये १२ हजार ४६३ रोजगारदािामा कायिरि 
१ लाख ५८ हजार १२४ श्रतमकबाट रू.१ अबि ६२ करोड संकलन गरेको छ । औपचाररक िथा 
अनौपचाररक क्षेरमा कायिरि धेरै श्रतमक सामाजजक सरुक्षा कायिक्रममा आबद्ध हनु बाँकी रहेका छन ्। 
कमिचारी संचय कोष एवं नागररक लगानी कोषले ठदने सरु्वधा सँग एकरूपिा हनेु गरी कोषले सबै 
क्षेरका श्रतमक आवद्ध हनेुगरी नीति िथा कायिक्रमहरू ल्याई कोष सम्बन्धी व्यवस्था पूणिरूपमा 
कायािन्वयन गनुिपदिछ । 

34. कोष सञ् चालन - योगदानमा आधाररि सामाजजक सरुक्षा ऐन, २०७४ को दर्ा २६ बमोजजम कोषको 
स्थापना िथा कमिचारी व्यवस्थापन सकेिापतन कमिचारीको पाररश्रतमक िथा सरु्वधा र कायािलय सञ् चालन 
सम्बन्धी खचि ब्यहोने श्रोिको व्यवस्था हनु सकेको देजखएन । कोषले कायि सञ् चालनको लातग नेपाल 
सरकारको २०७६।९।११ को तनणिय अनसुार वार्षिक ३ प्रतिशि ब्याजदरमा ५ वषि तभर चिुा गने 
गरी रू.५ करोड ऋण तलई रू.२ करोड ३० लाख ७३ हजार प्रशासन सञ् चालन िथा व्यवस्थापनमा 
खचि गरेको छ । कोषको खचि व्यवस्थापनको लातग स्रोिको व्यवस्था गनुिपदिछ । 

35. सामाजजक सरुक्षा कर - योगदानमा आधाररि सरुक्षा ऐन, २०७४, को दर्ा २६(२)(ङ) मा सामाजजक 
सरुक्षा कर बापि संकलन हनेु रकम कोषमा जम्मा हनेु व्यवस्था छ । वदृ्ध अवस्था पेन्सन, अशििा 
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पेन्सन जस्िा सामाजजक सरुक्षाहरू भर्वष्यमा क्रमशः र्वस्िार गदै लैजान पाररश्रतमक भिुानीमा १ 
प्रतिशि सामाजजक सरुक्षा कर तनरन्िर कट्टी हुँदै आएको छ । उि व्यवस्था अनरुूप २०६७।६८ 
देजख यो वषिसम्म रू. ३३ अबि ८३ करोड ७२ लाख सामाजजक सरुक्षा कर रकम संकलन भएको छ । 
सो रकम सामाजजक सुर्क्षा कोषमा जम्मा नगरी सजञ् चि कोषमा जम्मा भएको र र्वतनयोजन ऐन बमोजजम 
खचि भै सकेको देजखन्छ । प्रत्येक वषि सामाजजक सरुक्षा कर कट्टी वापिको रकम राजस्वमा जम्मा 
भइरहेकोले ऐन अनसुार कट्टा हनेु रकम सीधै कोषमा जम्मा हनेु व्यवस्था गरी उदे्दश्य अनरुूप कोषलाई 
उपयोगमा ल्याउन ुपदिछ । 

रार्ियस्िरको कल्याणकारी कोष 

उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गने कामदार, कमिचारी िथा मजदरु वगिको हकर्हि सरु्वधा र सरुक्षाका लातग 
बोनस ऐन, २०३० को दर्ा १३ बमोजजम २०५६ सालमा रार्ियस्िरको कल्याणकारी कोषको स्थापना भएको 
हो । कोषले यो वषिसम्म रू. १७ अबि ८२ करोड ८० लाख ३४ हजार प्राप्त गरेको छ । 

36. रकम प्राप्त गने संस्था - बोनस तनयमावली,  २०३९ को तनयम ३ मा प्रत्येक प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकले 
आतथिक वषि समाप्त भएको ६ मर्हना तभर रीिपूविकको वासलाि िथा नार्ा नोक्सानको र्ाँटवारी र 
तनयम १२ मा बोनस र्विरण गरेको साि ठदन तभर सोको र्ववरण श्रम िथा रोजगार कायािलयमा 
पठाउन ुपने व्यवस्था छ । कोषले स्थापनादेजख यो वषिसम्म र्ववरण खलेुको रू.१३ अबि ३९ करोड 
९६ लाख र नखलेुको रू.४ अबि ४२ करोड ८४ लाख समेि रू. १७ अबि ८२ करोड ८० लाख 
प्राप्त गरेको छ । कोषले उद्योग प्रतिष्ठानहरूबाट नेपाल राि बैङ्कमा रहेको कोषको खािामा जम्मा गरेको 
रकम आम्दानी बाँध्ने गरेको छ । उजल्लजखि अवस्थामा बोनस ऐन, २०३० को व्यवस्था बमोजजम 
बोनस र्विरण भए नभएको, प्रतिष्ठान स्िरको कल्याणकारी कोष िथा रार्िय स्िरको कल्याणकारी कोषमा 
ऐनले िोकेवमोजजम रकम जम्मा भए नभएको सतुनजिि हनेु अवस्था देजखएन । अनगुमन िथा तनरीक्षणको 
प्रबन्ध गरी रकमको सतुनजिििा गनुिपदिछ । 

37. कोषको तनरन्िरिा – योगदानमा आधाररि सामाजजक सरुक्षा ऐन, २०७४ कायािन्वयनमा आएपतछ सो 
ऐनको दर्ा २६ (२) को व्यवस्था बमोजजम यस कोषमा जम्मा भएको र सोको पररचालनबाट प्राप्त 
ब्याज रकम समेिबाट संकतलि रकम २०७४।७५ देजखनै सामाजजक सरुक्षा कोषमा पठाउने गरेको 
छ । कोषको मखु्य कायि बोनस तनयमावली बमोजजम रकम प्राप्त गने र सामाजजक सरुक्षा कोषलाई 
हस्िान्िरण गने रहेको छ । यो वषि रू.२ अबि ८ करोड ९६ लाख समेि हाल सम्म कोषले रू. २१ 
अबि ६ करोड ९१ लाख ९९ हजार सामाजजक सरुक्षा कोषलाई पठाएको छ । कोषको व्यवस्थापन 
िथा प्रशासतनक कायिको लातग २०७४।७५ देजख यो वषिसम्म रू.६८ लाख ३१ हजार हजार खचि 
भएको छ । कोषमा प्राप्त हनेु रकम सामाजजक सरुक्षा कोषमा जम्मा गने काननुी व्यवस्था नरहेको 
कारण कोषको तनरन्िरिाका लातग बोनस ऐनमा पनुरावलोकन गनुिपदिछ । 

अनगुमन िथा बरेुजू 

• अनगुमन - गि र्वगिका प्रतिवेदनमा वैदेजशक सहायिा सोझै भिुानी िर्ि को लेखापरीक्षण गराउनपुने, 

सामाजजक सरुक्षा कोषको रकम उदे्दश्य अनसुार िोर्कएको कायिमा खचि गनुिपने, उद्यमशीलिा िथा रोजगारी 
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सम्बन्धी िातलम, कायिक्रमको प्रगति न्यून देजखएको, संस्थाले स्वास्थ्य सरुक्षा नीति बनाई पेश गने जस्थति 
पालना नगरेको, ठगीको उजरुी िथा र्रर्ारखमा नीतिगि पनुरावलोकन नगरेको लगायिका व्यहोरा 
औलँ्याइएकोमा यो वषि पतन सधुार भएको छैन । र्वगिका व्यहोरा पनुरावजृत्त नहनेु गरी कायिसम्पादन गनुिपदिछ। 

• बेरुजू जस्थति - यो वषि मन्रालय र मािहिसमेिका तनकायको लेखापरीक्षणबाट देजखएको बेरुजूको जस्थति 
देहाय अनसुार छः 

➢ सरकारी कायािलयिर्ि  ९ तनकायमा रू.2 करोड 5 लाख 18  हजार बेरुजू देजखएकोमा प्रारजम्भक 
प्रतिवेदन उपलव्ध गराएपतछ 4 तनकायले रू.61 लाख 41 र्स्यौट गरेकोले रू.1 करोड 43 लाख 
77 हजार बाँकी छ । सोमध्ये रू.23 लाख 65 हजार म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ । यससम्बन्धी 
र्ववरण अनसूुची - १५ मा छ । 

➢ अन्य संस्था िर्ि  ३ तनकायमा २ करोड 29 लाख 61 हजार बेरुजू देजखएकोमा प्रारजम्भक प्रतिवेदन 
उपलव्ध गराएपतछ १ तनकायले रू.6 लाख 7१ हजार र्स्यौट गरेकोले रू.२ करोड २२ लाख ९० 
हजार बाकँी छ । सोमध्ये रू.2 करोड 6 लाख 65 हजार म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ । 
यससम्बन्धी र्ववरण अनसूुची - १6 मा छ । 
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संस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उड \ड्यन मन्रालर् 

नेपाल सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ बमोजजम मन्रालर्को कार्िक्षेरमा संस्कृति, पर्िटन 
िथा हवाई र्ािार्ािको र्वकाससम्बन्धी 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, कोषसमेिको अनगुमन मूल्र्ाङ्कन गने लगार्िको कार्ि रहेका छन ्। मन्रालर् र 
मािहि सरकारी कार्ािलर् िथा स गठठि संस्थासमेि 4२ तनकार्बाट कार्िसम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।   

1. सरकारी कार्ािलर् - मन्रालर् र मािहिका १८ सरकारी कार्ािलर्को तनम्नानसुार रू.5 अबि 59 
करोड 72 लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।  

(रू. लाखमा)  
र्वतनर्ोजन राजस्व धरौटी अन्र् कारोबार जम्मा 
4,40,25 91,13 26,91 1,43 5,59,72 

उजल्लजखि लेखापरीक्षण अङ्कमा स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा मन्रालर् िर्ि  र्वतनर्ोजन भई र्स 
मन्रालर् अन्िगिि तनकार्हरूबाट खर्ि भएको रू.४ करोड ५० लाख र रार्िर् पनुतनिमािण प्रातधकरण 
िर्ि को रू.97 करोड 92 लाख समावेश छ । मन्रालर्बाट स्थानीर् िहको लातग पर्िटन प्रबद्धिन 
लगार्िका कार्िक्रममा उपलब्ध गराएको अनदुान खर्ि रू.59 करोड 44 लाख समावेश छैन ।  

2. संगठठि संस्था र सतमति - र्ो वषि 22 संस्था िथा सतमतिको रू.11 अबि 57 करोड 73 लाखको 
लेखापरीक्षण गररएको छ । र्स वषिसम्म २ संस्थाको ४ आतथिक वषिको लेखापरीक्षण बक्र्ौिा रहेको 
छ । 

3. लेखापरीक्षण - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७6 को दर्ा २९ मा वैदेजशक 
अनदुान र ऋण सहार्िा सर्हिको र्वत्तीर् र्ववरण पेस गरी दर्ा ३५ बमोजजम लेखपरीक्षण गराउनपुने 
व्र्वस्था छ । र्ससम्बन्धी ब्र्होरा तनम्नानसुार छन:् 

3.1 मन्रालर् र संर्कु्त राि संघ र्वश्व पर्िटन कार्िक्रमबीर् टुररजम ्सेटेलाईट एकाउण्ट फे्रमवकि  िर्ार गने 
उदे्दश्र्ले सन ्२०१९ देजख सन ्२०२१ सम्म कुल सहार्िा ८८ हजार अमेररकी डलर सहर्ोग सम्झौिा 
भएकोमध्रे् २०७६।७७ मा ६० हजार अमेररकी डलर अनदुान प्रदान गने उल्लेख भएको छ । 
सहार्िाबाट भएको खर्िको र्वत्तीर् र्ववरण पेस गरी लेखापरीक्षण गराएको छैन ।  

3.2 सम्पदा पनु: तनमािणको लातग भारि सरकारबाट रू.५ अबि, र्ीन सरकारबाट र्आुन ९५ तमतलर्न, 
जापान सरकारबाट रू.३३ करोड, श्रीलंका सरकारबाट रू.२० करोड, एतसर्ाली र्वकास बैङ्कबाट 
अमेररकी डलर ६ करोड, जस्वस सरकारबाट रू.६ करोड, काठमाडौँ भ्र्ाली र्प्रजिभेशन ट्रष्टबाट रू.२० 
करोड ७३ लाख ३६ हजार र तमर्ामिो ररतलर् र्ण्डबाट अमेरीकी डलर ७ लाख सहार्िा प्राप्त गने 
गरी सम्झौिा भएकोमा सोको खर्िको र्ववरण िथा से्रस्िा पेस गरी लेखापरीक्षण गराउन ुपदिछ । 
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4. बजेट खर्ि - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दर्ा १९ मा स्वीकृि बजेट 
कार्ािन्वर्नसम्बन्धी व्र्वस्था रहेको छ । मन्रालर् र अन्िगिि तनकार्मा २०७६।७७ मा पुजँीगि 
बजेट िर्ि  व्र्वस्था भएको रू.२ अबि २७ करोड ९६ लाखमध्रे् रू.१ अबि ३९ करोड ३३ लाख खर्ि 
गरी ६१.१२ प्रतिशि र्वत्तीर् प्रगति भएको छ । बजेट कार्ािन्वर्न क्षमिा अतभवरृ्द्ध गरी लक्ष्र्अनरुूप 
प्रगति हातसल गनुिपदिछ ।  

5. वार्षिक कार्िक्रम र प्रगति - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दर्ा २३ 
मा बजेट िथा कार्िक्रमको अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कनसम्बन्धी व्र्वस्था रहेको छ । मन्रालर्को स्वीकृि 
कार्िक्रमको प्रगति देहार्बमोजजम छ : 

क्र.सं. कार्िक्रम एकाई 
2075।76 

सम्मको 
अवस्था 

2076।77 को 2076।77 
सम्मको कूल 

प्रगति लक्ष्र् प्रगति 

१ प्रति पर्िटक प्रतिठदन खर्ि  अमेररकी डलर 54 56 48 48 
2 प्रति पर्िटक औसि बसाई  ठदन  12.4 13 12.7 12.7 
३ तरभवुन अन्िरािर्िर् र्वमानस्थल र्वस्िार िथा स्िरोन्नति  प्रतिशि  61 100 37 98 
४ गौिमबदु्ध अन्िरािर्िर् र्वमानस्थल  प्रतिशि  73 100 18 91 
५ पोखरा अन्िरािर्िर् र्वमानस्थल  प्रतिशि  42 75 19 61 
६ सम्पदा पनुतनिमािण  संख्र्ा  389 150 64 453 
७ पर्िटक आगमन (लाखमा) जना 11.73 15.50 11.97 - 
८ आन्िररक र्वमानस्थल वषैभरी सञ्चालन  संख्र्ा  32 34 3 35 
९ रातरकालीन आन्िररक उडान सञ्चालन  संख्र्ा  7 1 1 8 
१० नेपाल आउने अन्िरािर्िर् र्वमान सेवा  संख्र्ा 28 0 2 30 
११ पर्िटकस्िरको होटल संख्र्ा  1254 0 35 1289 

पदमागि 368 र्कलोतमटर तनमािण गने लक्ष्र्मध्रे् २०७६।७७ सम्ममा ३३२ र्कलोतमटर 
तनमािण भएको, पर्िटन क्षेरमा संलग्न दक्ष जनशजक्त १३ हजार उत्पादन गने लक्ष्र् रहेकोमा ९ हजार 
पगेुको छ । तरभवुन अन्िरािर्िर् र्वमानस्थलको अन्िरािर्िर् टतमिनल भवनको र्वस्िार प्रगति ६५ 
प्रतिशि, गौिमबदु्ध िथा पोखरा र्वमानस्थलको प्रगति क्रमशः ९१ र ६१ प्रतिशि रहेको र तनजगढ 
र्वमानस्थल तनमािण कार्िको प्रगति १० प्रतिशि मार रहेको छ । तरभवुन अन्िरार्िर् र्वमानस्थललाई 
बरु्टक एअरपोटिको रूपमा स्िरोन्नति एवं रुपान्िरण गने कार्िको प्रगति ४५ प्रतिशि छ । कुल ९२० 
सम्पदा पनुतनिमािणको लक्ष्र् रहेकोमा ४५३ वटा तनमािण भएका, वषै भरी ६६ र्वमानस्थल सञ्चालनमा 
ल्र्ाउने लक्ष्र् रहेकोमा ३५ वटा सञ्चालनमा आएको देजखन्छ । 

भकूम्पबाट क्षतिग्रस्ि परुािाजत्वक सम्पदाहरूको पनुतनिमािण कार्ि दईु वषितभर सम्पन्न हनेु लक्ष्र् 
तलएकोमा पूरा हनेु अवस्था छैन । लजुम्बनी पररसरतभर पाँर् हजार व्र्जक्त अट्ने अन्िरािर्िर् ध्र्ान केन्र 
तनमािणको कार्ि सम्पन्न हनु बाँकी छ । पर्िटन सम्बद्ध शैजक्षक जनशजक्त उत्पादन गने सरकारी संस्था 
नेपाल पर्िटन िथा होटल व्र्वस्थापन प्रतिष्ठानलाई उपत्र्का बार्हर र्वस्िार गने र्ोजना रहेकोमा 
कार्ािन्वर्न नभएको अवस्था छ । लजक्षि र्वकासका कार्िक्रम तनधािररि समर्तभर सम्पन्न हनुपुदिछ । 

6. आवतधक र्ोजना कार्ािन्वर्न - पन्रौँ र्ोजनाले पर्िटन िथा नागररक उड् डर्न क्षेरमा िोके अनसुार 
सूर्कहरूको पररमाणात्मक लक्ष्र् र प्रगति जस्थति देहार्अनसुार छ: 
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नतिजा सूर्क एकाई आधार वषि 
2075।76 

2076।77 
को लक्ष्र् प्रगति 

नेपाल आउने अन्िरािर्िर् र्वमानमा उपलब्ध तसट  लाखमा 80 90 नखलु्ने 
पर्िटनस्िरको होटलको बेड (पारँ् िारे, एकदेजख र्ार िारे र अन्र् होटल) बेड संख्र्ा 42979 54381 43999 
पदमागि  र्क.मी. 188 368 332 
पर्हर्ान िथा र्वकास भएका पर्िटकीर् गन्िव्र्स्थल  संख्र्ा 192 192 122 
पर्िटन के्षरमा उत्पाठदि दक्ष जनशजक्त  संख्र्ा 10000 13000 9128 

मातथ उजल्लजखि सूर्कहरूमा िोर्कएको लक्ष्र् अनसुार प्रगति भएको नदेजखँदा लक्ष्र्बमोजजम 
उपलजब्ध हातसल गने गरी र्ोजना कार्ािन्वर्न हनुपुदिछ ।  

7. बजेट वक्तव्र् कार्ािन्वर्न - नेपाल भ्रमण वषि मनाउने, गन्िब्र्को पूवािधार तनमािणमा एकीकृि पर्िटन 
र्वकासको खाका िर्ार गने, महाभारि क्षेरमा शीिल आवास स्थल तनमािणलगार्िका कार्िमा रू.२ अबि 
६८ करोड बजेट व्र्वस्था भएकोमा उजल्लजखि कार्िक्रममा लक्ष्र्अनरुूप प्रगति भएको छैन । गौिमबदु्ध 
अन्िरािर्िर् र्वमानस्थलको पर्हलो र्रणको कार्ि २०७६।७७ मा सम्पन्न गरी उडान सञ्चालन गने 
लक्ष्र् रहेकोमा सञ्चालन हनु नसकेको, रातरकालीन उडानको सरु्वधा नभएका र्वमानस्थलमा रातरकालीन 
उडानको पूवािधार तनमािण कार्िमा प्रगति हनु सकेको छैन । संस्कृति िर्ि  १० स्थानको गरुुर्ोजना 
बनाउने लक्ष्र् रहेकोमा गरुुर्ोजना बन्न सकेको पाईएन । बजेट बक्तब्र्बाट घोषणा गररएको कार्िक्रमको 
प्रभावकारी कार्ािन्वर्न हनुपुदिछ । 

8. ठदगो र्वकास लक्ष्र् - ठदगो र्वकास लक्ष्र् पूरा गनि सबैका लातग समावेशी िथा ठदगो आतथिक वरृ्द्ध, पूणि 
िथा उत्पादनशील रोजगारी र मर्ािठदि कामलाई प्रवद्धिन गने एवम ्ठदगो उपभोग िथा उत्पादनका ढारँ्ा 
सतुनजिि गनि सन ्2020 सम्म 20 लाख पर्िटक तभत्र्र्ाई अमेररकी डलर १ हजार 321 तमतलर्न 
आर् आजिन गने लक्ष्र् रहेकोमा 11 लाख ९७ हजारमा सीतमि रहेको देजखर्ो । कोतभड-2019 को 
माहामारीले पर्िटकको संख्र्ामा ह्रास आई ठदगो आतथिक वरृ्द्धको कार्िमा असर परेको देजखए िापतन 
ठदगो र्वकासका सूर्कहरू र प्रगति अवस्था खलु्ने गरी प्रतिवेदन िर्ार गरेको देजखएन ।  

9. रणनीतिक र्ोजना कार्ािन्वर्न - रार्िर् पर्िटन रणनीतिक र्ोजना (2016-2025) मा मन्रालर् र 
मािहिले सम्पादन गनुिपने मखु्र् कार्िहरूमध्रे् पर्िटकको संख्र्ा र बसाइ अवतध वरृ्द्ध गने, व्राजण्डङ िथा 
बजारीकरण गरी अथििन्रमा र्ोगदान गने लगार्ि ११ लक्ष्र् तनधािरण भएका छन ्। र्स सम्बन्धमा 
देजखएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन:् 

9.1 पवििारोहण तनर्मावली िथा स्की तनर्मावली र नर्ाँ हवाई नीति िजुिमा गने कार्ि सम्पन्न नभएको र 
प्रार्ीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को संसोधनलाई अजन्िम रूप ठदन सकेको छैन । आवश्र्क 
काननुहरूको िजुिमा गरी कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

9.2 हवाई दघुिटना िथा र्ससँग सम्बजन्धि गम्भीर घटनाहरूको जाँर् गैर सैतनक हवाई उडान दघुिटना जाँर् 
तनर्मावली, २०७१ िथा अन्िरािर्िर् नागररक उड् डर्न संगठन (आइकाओ) को एनेक्स १३ बमोजजम 
दघुिटना जाँर् गनि आवश्र्क बजेट छुटै्ट कोषमा राख्नपुने र दघुिटना जाँर्को लातग स्विन्र छुटै्ट संर्न्र 
हनुपुने व्र्वस्था भएकोमा कोष र संर्न्र िर्ार गरेको देजखएन । आईकाओ एनेक्स १३ मा उल्लेख 
भए बमोजजम कोष िथा संर्न्रको र्वकास हनुपुदिछ ।  
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9.3    आईकाओबाट नेपालको हवाई सरुक्षा सम्बन्धमा उठाएका र्वषर्हरू सम्बोधन गरी िर्ार गरेको कार्ि 
र्ोजना आइकाओबाट स्वीकृि भईसके िापतन नेपालको नागररक उड् डर्न क्षेरलाई रू्रोर्पर्न रू्तनर्नको 
एअर सेफ्टी तलष्टबाट हटेको छैन । र्स सम्बन्धमा कुटनीतिक िहबाट समेि पहल गरी सरुजक्षि हवाई 
गन्िव्र्को सूजर्मा स्थार्पि गराउनपुदिछ ।  

9.4    हवाई र्ािार्ािको र्वकास र र्वस्िारमार्ि ि 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 वाईडवडी र २ न्र्ारोवडीबाट ९ र नीजज क्षेरले ५ अन्िरािर्िर् 
गन्िव्र्मा तनर्तमि सेवा सञ्चालन गरेिापतन लक्ष्र् अनरुूप नर्ाँ गन्िव्र् ररर्ाद, ग्वान्झाउ र तसर्ोलमा 
उडान शरुु गरेको छैन । हवाई क्षेरमा र्वकास भईरहेका नर्ाँ अवसरलाई समेटीने गरी संस्थागि 
सधुार, व्र्वसार्ीकरण र नर्ा ँगन्िव्र् र व्र्वस्थापनमा मन्रालर्ले सहजजकरण गनुिपदिछ ।  

10. सशुासन िथा नीतिगि सधुार - सशुासन (व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन) ऐन, 2064 मा मन्रालर्ले हातसल 
गरेका प्रमखु नतिजाहरूको उपलजब्धगि प्रतिवेदन िर्ार गनुिपने व्र्वस्था छ । मन्रालर् र अन्िगिि 
तनकार्मा हनेु सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन कार्ि सम्पादन र आन्िररक व्र्वस्थापन तनदेजशका 
बनाई कार्ि सम्पादन गरेकोमा सोको कार्ािन्वर्न अवस्था खलु्ने प्रतिवेदन िर्ार गरेको देजखएन। 
मन्रालर्ले  घोषणा गररएका पर्िटन गन्िव्र्हरूको तडजजटल म्र्ार्पङ सर्हिको प्रोर्ाइल िथा मोवाइल 
एजललकेशन िर्ार गरी नसकेको, मन्रालर् र तनकार्ले गनुिपने कार्िक्रमहरू तडजजटल फे्रमवकि मा राख्न े
कार्िको प्रगति मन्रालर्को वेबसाइटमा अद्यावतधक गरेको छैन । मन्रालर् र मािहिबाट भएका 
उपलजब्धहरू समेटी अद्यावतधक प्रगति प्रतिवेदन िर्ार गनुिपदिछ ।  

11. नवीकरण - नागररक उड्डर्नसँग सम्बजन्धि संस्थालाई इजाजि ठदने सम्बन्धी कार्िर्वतध, २०६६ मा 
वार्सेुवा सञ्चालक संस्थालाई ४ वषिको लातग इजाजिपर ठदने र अवतध समाप्त भएको १ वषितभर नवीकरण 
नगराएमा इजाजिपर स्विः खारेज हनेु व्र्वस्था छ । नागररक उड्डर्नसँग सम्बजन्धि १० वार्सेुवा 
संस्थाले कार्िर्वतध बमोजजम इजाजिपर नवीकरण गराएको छैनन ्। इजाजि नवीकरण नगरी उड्डर्न 
गनुि काननुसम्मि नहनेु व्र्होरा गि वषि औलँ्र्ाएकोमा र्ो वषि पतन सधुार भएको छैन ।  

12. सेवा शलु्क िथा रोर्ल्टी - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दर्ा २७ मा 
राजस्व दाजखलासम्बन्धी व्र्वस्था रहेको छ । वार् ुसेवा कम्पनीहरूले बझुाउन ुपने शलु्क िथा रोर्ल्टी 
रू.९ करोड भन्दा बढी बक्र्ौिा रकम असलु भएको छैन । उक्त बक्र्ौिामध्रे् अजस्ित्वमा नरहेका 
दईु हवाई सेवाको मार रू.८ करोडभन्दा बढी रहेको छ । बक्र्ौिा नतिने कम्पनीलाई कारबाही गरी 
असलु गनुिपदिछ ।  

13. र्वमानस्थल सञ्चालन - आन्िररक उडानका लातग र्वमानस्थलको संख्र्ा ५४ मध्रे् 22 र्वमानस्थल 
सञ्चालनमा रहेका छैनन ्। हाल भइरहेका र्वमानस्थलसमेि सञ्चालनमा नरहेकोमा थप १२ र्वमानस्थल 
तनमािण प्रस्िाव अगातड बढेको छ । बन्द रहेका र्वमानस्थल सञ्चालन सम्बन्धमा उपर्कु्त र्वकल्पको 
खोजी हनुपुने िथा सेवा, लागि, लाभ र्वश्लषेण गरेर मार नर्ाँ र्वमानस्थलको तनमािण गनुिपदिछ ।  

14. सझुाव कार्ािन्वर्न - र्ो वषि नेपाल वार्सेुवा तनगम र नेपाल पवििीर् पर्िटन पवििारोहणको सधुार गने 
सम्बन्धमा गठन गरेको दईु कार्िदलले सझुाव सर्हिको प्रतिवेदन पेस गरेको छ । नेपाल वार्सेुवा 
तनगमको अध्र्र्न गनि गठन भएको सतमतिले ड्य ु डेतलजेन्स अतडट (डीडीए) सम्पन्न गरी तनगमको 
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२०७६।७७ सम्म कुल सम्पजत्त रू.५४ अबि १७ करोड र कुल दार्र्त्व रू.४५ अबि ९४ करोड 
देखाई रू.८ अबि २३ करोड खदु सम्पजत्त खलुासा गरेको र तनगमको अवस्था सधुार गनि अल्पकालीन 
िथा दीघिकालीन सझुाव प्रस्ििु गरेको  छ । र्स्िै नेपाल पवििीर् पर्िटन पवििारोहण सम्बन्धमा गठठि 
सतमतिले ठदएको प्रतिवेदनमा मापदण्ड, कार्िर्वतध, प्रर्क्रर्ा सरलीकरण, स्वास््र् सरुक्षा, दस्िरु, गणुस्िर, 
आर्रण लगार्िका र्वषर्मा सझुाव प्रस्ििु गरेको छ । उक्त दवैु प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सझुावहरू 
कार्ािन्वर्न भएको देजखएन । कार्िर्ोजना बनाई सझुावको कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ ।   

15. नर्ा ँपर्िटन गन्िव्र्को पर्हर्ान – नर्ा ँपर्िटन गन्िव्र्को पर्हर्ान गरी िी स्थानहरूको पर्िटन पूवािधार 
तनमािण गने कार्िक्रम अन्िगिि 100 पर्िटन गन्िव्र्को पर्हर्ान भएको छ । िीमध्रे् तनजग्लहवा र 
भादगाउँको ९५, पन्र्ासेका ९०, सन्दकपरु, धनषुाधाम र इन्रसरोवरको ८५ िथा राराको ७० प्रतिशि 
पूवािधार तनमािण कार्ि सम्पन्न भएको, कञ्चनपरुको राना थारु संग्रहालर्को ७५ प्रतिशि, जर्िवनको 
सौराहा र सोलखुमु्बकुो लकु्लामा तनमािणाधीन पर्िटन सूर्ना केन्रको तनमािण कार्ि ९० प्रतिशि, मजुक्तनाथ 
मजन्दर िथा कागबेनीमा पर्िटन पूवािधार तनमािण कार्ि ६० प्रतिशि, सहलेस दरबार पूवािधार तनमािण 
कार्ि ९० प्रतिशि सम्पन्न भएको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पर्हर्ान भएका नर्ाँ गन्िव्र्मध्रे् 
३० को प्रोर्ाइल िर्ार भएको छैन । नर्ाँ पर्िटन गन्िव्र्को पूवािधार तनमािण कार्ि र म्र्ार्पङ्ग प्रोर्ाईल 
समेि बनाई प्रभावकारीिाका साथ कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ ।   

16. रोर्ल्टी बाडँर्ाटँ - अन्िरसरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, 2074 को दर्ा ७ मा प्राकृतिक स्रोि 
प्रर्ोगबाट प्राप्त हनेु रोर्ल्टी रकम बाँडर्ाटँ गने व्र्वस्था छ । देशभरका ६ हजार तमटरसम्मका २७ 
र्हमर्लुी र्ढ्दा प्राप्त हनेु रोर्ल्टी दस्िरु सङ्कलन र बाँडर्ाटँ गने कार्ि नेपाल पवििारोहण संघलाई 
ठदएको र संकतलि रकम मध्रे् ५५ प्रतिशिले हनेु रू.९ करोड ८४ लाख ३७ हजार संघीर् सजञ्चिकोषमा 
जम्मा भएको र ४५ प्रतिशि पवििारोहण संघमा रहेको छ । रार्िर् प्राकृतिक स्रोिबाट रोर्ल्टी उठाउने 
अतधकार पवििारोहण संघलाई प्रदान गरी रोर्ल्टी बाँडर्ाटँ गने प्रर्क्रर्ा काननुसम्मि देजखएन । असलु 
भएको सबै रोर्ल्टी र्वभाज्र् कोषमा दाजखला गरी बाँडर्ाटँ हनुपुदिछ । 

17. पर्िटन क्षरेमा कोतभड-१९ को असर - र्वश्वव्र्ापी महामारीको रूपमा रै्तलएको कोतभड-१९ बाट पर्िटन 
व्र्वसार्मा पतन ठूलो असर परेको छ । संग्रहालर्, पाकि , ग्र्ालरी, सांगीतिक िथा सांस्कृतिक 
कार्िक्रमहरूमा समेि र्सले नकारात्मक असर पारेको छ । बीस लाख पर्िटक तभत्र्र्ाउने उदे्दश्र्कासाथ 
सञ्चालन भएको नेपाल भ्रमण वषि, २०२० अतभर्ानमा रू.३५ करोड २८ लाख ७२ हजार खर्ि गरेपतछ 
स्थतगि हुँदा सो अतभर्ानबाट ित्काल प्रतिर्ल प्राप्त भएन । नेपालको पर्िटन क्षेरमा कोतभड -१९ का 
कारणले पर्िटन र उड्डर्न क्षेरमा प्रत्र्क्ष र अप्रत्र्क्ष गरी कररब ११ लाख मातनसहरू बेरोजगार रहेको, 
कररब रू.१५ खबि लगानी भएको पर्िटन क्षेरमा प्रतिमर्हना कररब रू.१० अबि नोक्सानी भएको पर्िटन 
बोडिले गरेको अध्र्र्न प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त असर कम गनि रणनीतिगि र्ोजना र कार्िक्रम 
बनाई कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ ।  

18. उद्धार उडान - कोतभड-१९ महामारीबाट प्रभार्वि १८७ नागररकलाई र्ीनबाट उद्धार गरी स्वदेश ल्र्ाई 
रोग तनर्न्रण एवं व्र्वस्थापनको लातग मन्रालर्ले रू.४ करोड ४९ लाख ७9 हजार खर्ि गरेको छ 
। सोमध्रे् नेपाल सरकार मजन्रपररषद्को २०७६।१०।२८ को तनणिर्ानसुार र्ाटिडि उडान गरे बापि 
नेपाल वार्सेुवा तनगमलाई रू.४ करोड ४२ लाख ६१ हजार भकु्तानी गरेको छ ।  
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परुाित्व र्वभाग 

19. सम्पदा पनुतनिमािण - र्वक्रम सम्वि ्२०७२ साल वैशाखमा गएको भकूम्पबाट क्षति भएका परुािाजत्वक 
सम्पदा २०७८ आषाढ सम्म पनुतनिमािण सम्पन् न गने लक्ष्र् रहेकोमा पनुतनिमािण गनुिपने सम्पदा संख्र्ा 
९२० मध्रे् दाि ृतनकार्लगार्िका संस्थाबाट ९४ र र्वभागबाट ४५३ समेि ४९७ सम्पदा पनुतनिमािण 
सम्पन्न भएको छ । र्वभागले पनुतनिमािण गनुिपनेमध्रे् १७० सम्पदाको खररद प्रर्क्रर्ा नै शरुु नभएको 
र दाि ृतनकार्बाट पनुतनिमािण गने प्रतिबद्धिा प्राल ि भएकामध्रे् १३७ सम्पदा पनुतनिमािण भएको छैन । 

सम्पदा पनुतनिमािण गनि र्ो वषि वैदेजशक स्रोिसमेि रू.५ अबि ५३ करोड ५६ लाख बजेट 
व्र्वस्था भएकोमा नेपाल सरकारको स्रोिबाट मार रू.८० करोड ५५ लाख ३८ हजार खर्ि गरेको छ । 
र्ो वषि स्वीकृि ३९० र्ोजनामध्रे् २०६ र्ोजनाको लातग भारिीर् एजक्जम बैङ्कबाट रू.१ अबि ९१ 
करोड २३ लाख, २६ र्ोजनाको लातग भारि सरकारबाट रू.१ अबि ८३ करोड ९५ लाख र जापान 
सरकारको स्रोिबाट २  र्ोजनाको लातग रू.१३ करोड सहार्िा प्राप्त गरी पनुतनिमािण गने उल्लेख 
भएकोमा िी तनकार्बाट सहार्िा प्राल ि भएको देजखएन । लक्ष्र्अनरुूप पनुतनिमािण सम्पन् न हनुपुदिछ ।  

20. स-साना र्ोजना - परुािाजत्वक स्थल संरक्षण कार्िक्रम अन्िगिि र्ो वषि १४३ र्ोजनाको लातग रू.३२ 
करोड ६४ लाख र्वतनर्ोजन भएको मध्रे् रू.२ लाखको १, रू.३ लाखको १, रू.५ लाखको ७४, 
रू.७ लाखको १, रू.८ लाखको २ एवं रू.९ लाखको १ र रू.१० लाखको २२ समेि रू.६ करोड 
२७ लाखका १०२ स-साना र्ोजना रहेका छन ्। देशका प्रार् सबै जजल्लामा छररएर रहेका स-साना 
सम्पदाको संरक्षण सम्बन्धी तनमािण कार्ि र्वभागबाटै गनुि औजर्त्र्पणुि र उपर्कु्त  देजखएन । र्वभागले 
मापदण्ड िजुिमा गरी स-साना कार्िक्रम प्रदेश सरकार िथा स्थानीर् तनकार् मार्ि ि कार्ािन्वर्न गने 
व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । 

21. सोझै खररद - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ८ मा खररद गदाि प्रतिस्पधाि सीतमि हनेु गरी 
टुक्रा टुक्रा पारी गनि नहनेु व्र्वस्था छ । र्वभागले र्वतभन्न मजन्दर पनुतनिमािण िथा ममिि कार्ि गनि 
१०६ लर्ाकेजमा लागि अनमुान िर्ार गरी रू.१० करोड ४६ लाख ६७ हजारको सोझै खररद गरेको 
छ । उपर्कु्त लर्ाकेज बनाई बोलपरको माध्र्मबाट प्रतिस्पधाित्मक रूपमा खररद गनुिपदिछ ।  

22. ठेक् काको अवस्था - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ५९ मा खररद सम्झौिाको अन्त्र् र सो 
को उपर्ारको  व्र्वस्था छ । र्वगि वषिबाट जजम्मेवारी सरेको समेि र्ो वषि र्ाल ुरहेका १७४ 
ठेक् कामध्रे् ९३ ठेक् काको काम बाँकी रहेको छ । िीमध्रे् २०७५।७६ सम्मका १७ ठेक्काका तनमािण 
व्र्वसार्ीले र्ो वषि काम गरेको देजखएन । र्सरी काम नगने तनमािण व्र्वसार्ीलाई गएको पेस्की रू.१ 
करोड ६० लाख ४३ हजार बाँकी नै रहेको छ । खररद सम्झौिामध्रे् २०७२।७३ का ४ खररद 
सम्झौिा गने एक तनमािण व्र्वसार्ीको प्रगति १५ देजख ६२ प्रतिशि सम्म रहेको र २ ठेक् काको र्ो 
वषि काम नै नगरेको देजखन्छ । खररद सम्झौिाबमोजजम वषौसम्म कार्ि सम्पादन नगने तनमािण 
व्र्वसार्ीलाई खररद सम्झौिा बमोजजम पूवि तनधािररि क्षतिपूतिि असलु गनुिपदिछ । कार्ि पररर्ालन बापि 
पेस्की ठदएको रकममा ब्र्ाज सर्हि गणना गरी असलु हनुपुदिछ ।  

23. सम्झौिा र्वपरीि कार्ि - साविजतनक तनकार्सँग भएको खररद सम्झौिामा उल्लेख भएको ड्रइङ्ग तडजाइन 
अनसुार तनमािण कार्ि गनुिपदिछ । काठमाडौँको सनु्दरीजल जस्थि वी.पी. संग्रहालर् भवन र कम्पाउण्डवाल 
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तनमािण गनि एक तनमािण व्र्वसार्ीसँग संझौिा भएकोमा िी संरर्नाहरूको जगमा ढुङ्गा र जगमातथ इँट्टा 
प्रर्ोग गरी तनमािण गने गरी तडजाइन िथा लागि अनमुान स्वीकृि गरेको देजखन्छ । तनमािण व्र्वसार्ीले 
ढुङ्गाको लातग प्रति घनर्र्ट रू.८० (लागि अनमुान दरको िलुनामा ६२.१२ प्रतिशि घटी) र इँट्टा 
प्रति घनर्र्ट रू.६९९ (लागि अनमुानदर भन्दा ४८.९३ प्रतिशि बढी) कबोल गरेको छ । िी 
संरर्नाहरूको ड्रइङ तडजाइनमा संशोधन गरेको छैन । तनमािण व्र्वसार्ीले ढुङ्गामा घटी दररेट कबोल 
गरेको र इँट्टामा बढी कबोल गरेको अवस्थामा ढुङ्गा प्रर्ोग नै नगरी ढुङ्गाको सट्टा इँट्टा मार प्रर्ोग गरेको 
कारण जगमा प्रर्ोग भएका ४ हजार २४३ घनर्र्टको लातग रू.२६ लाख २७ हजार थप व्र्र्भार 
परेको छ । उक्त रकम भकु्तानी ठदनेलाई जजम्मेवार बनाई तनमािण व्र्वसार्ीबाट असलु हनुपुदिछ । 

24. बढी भकु्तानी - र्वभागले परुािाजत्वक सम्पदाहरूको पनुतनिमािण गनि तनमािण व्र्वसार्ीहरूसँग गरेको खररद 
सम्झौिामा इँट्टा, काठ जस्िा आइटममा तनजिि पररमाण परुानै सामग्री प्रर्ोग गने गरी नर्ाँ र परुानो 
सामग्रीको दररेट सर्हि सम्झौिा गरेको देजखन्छ । परुाना संरर्ना भत्काउँदा पनुः प्रर्ोग गनि तमल्ने 
सामानको पररणाम खलु्ने र्ववरण िर्ार गरी परुानो सामग्री प्रर्ोगलाई प्राथतमकिा ठदनपुनेमा प्रर्ोग र्ोग्र् 
परुाना सामानको सूर्ी िर्ार गने गरेको देजखएन । सम्पदाको पनु: तनमािण गदाि लागि अनमुानमा परुानो 
सामाग्री प्रर्ोग गने उल्लेख भएको पररमाण घटाउने र नर्ाँ सामग्रीको पररमाण बढाई भकु्तानी हनेु गरेको 
छ । र्सरी सम्झौिाको शिि र्वपरीि परुानो सामग्रीको पररमाण घटाउने र नर्ाँ सामग्रीको पररमाण 
बढाएका कारण ८  तनमािण व्र्वसार्ीलाई रु ५९ लाख ९६ हजार बढी भकु्तानी भएको छ । सम्झौिा 
र्वपरीि बढी भकु्तानी ठदएको उक्त रकम असलु हनुपुदिछ । 

25. काठको भकु्तानी - मजन्रपररषद्को २०७३।५।२६ को तनणिर्मा काठमाडौँ हनमुानढोकाजस्थि 
काष्ठमण्डप लगार्ि क्षतिग्रस्ि परुािाजत्वक एवं ऐतिहातसक सम्पदाहरूको पनुतनिमािणका लातग आवश्र्क 
पने ८ लाख घनर्र्ट सालको काठ र्टम्बर कपोरेसन अर् नेपाल (हालको वन तनगम) ले उपलब्ध गराउने 
उल्लेख छ । उक्त तनणिर्अनसुार र्वभागले कपोरेसनबाट काठको दररेट तलई लागि अनमुान िर्ार 
गनुिपनेमा बजार मूल्र्लाई आधार तलई लागि अनमुान िर्ार गरेको छ । सम्पदा पनुतनिमािण गनि 
आवश्र्क काठ कपोरेसनसँग माग गनुिपनेमा माग नगरी प्रोतभजनल सममा रहेको रकमबाट बजारबाट 
खररद गरी भकु्तानी गरेको छ । मजन्रपररषद् को तनणिर्अनसुार र्टम्बर कपोरेसनबाट काठ खररद नगरी 
र्ो वषि ५ तनमािण व्र्वसार्ीलाई प्रतिस्पधाि बेगर प्रोतभजनल समबाट साल काठको भकु्तानी गरेका कारण 
नेपाल सरकारलाई रू.२ करोड ६४ लाख ४५ हजार थप व्र्र्भार परेको छ । र्स सम्बन्धमा 
आवश्र्क कारबाही हनुपुदिछ ।  

26. काठको पररमाण - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ५४ मा खररद सम्झौिा गदाि पूवािनमुान 
गनि नसर्कएको पररजस्थतिमा स्पष्ट कारण खलुाई भेररएसन स्वीकृि गनुिपने व्र्वस्था छ । मजन्दर िथा 
गमु्बा पनुतनिमािण कार्िको सम्झौिा रू.१० करोड १५ लाख ४५ हजारका ५ कार्िको लातग ड्रइङ्ग 
तडजाइनमा पररवििन नभएको िथा भेररएसन स्वीकृि नभएको अवस्थामा िी संरर्नामा प्रर्ोग हनेु काठको 
पररमाणमा ५७ देजख १३६ प्रतिशिसम्म वरृ्द्ध गरी भकु्तानी भएको छ । िी ठेक्कामा काठको सम्झौिा 
मूल्र् रू.१ करोड ५९ लाख ९६ हजार रहेकोमा रू.२ करोड ९३  लाख ४३ हजार (औसिमा ८३ 
प्रतिशि बढी) भकु्तानी भएको सम्बन्धमा छानतबन हनुपुदिछ । 
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27. प्रार्ीन स्मारक िथा परुािाजत्वक स्थल संरक्षण – प्रार्ीन स्मारक ऐन, २०१३ को दर्ा ३ मा प्रार्ीन 
स्मारक िथा परुािाजत्वक स्थलको सूर्ीकरण, वगीकरण िथा संरक्षण र्वभागले गने उल्लेख छ । 
र्वभागले उपत्र्काका ३ जजल्लाका २ हजार ९७८ सम्पदा र उपत्र्का बार्हरका ७४ जजल्लाका १ 
हजार ८७२ सम्पदा सूर्ीकरण गरेकोमा उपत्र्काका सम्पदाहरूको वगीकरण गरेको छैन । उपत्र्का 
बार्हरका सम्पदा मध्रे् ७९९ सम्पदाको मार वगीकरण गरेको देजखएको छ। र्वभागको प्रमखु काम नै 
प्रार्ीन स्मारक िथा परुािाजत्वक स्थलहरूको पर्हर्ान गने, अतभलेख राख्न,े सूर्ीकरण गने, वगीकरण 
गने िथा संरक्षण गने रहेको देजखन्छ । र्वक्रम सम्वि २००९ सालमा र्वभागको स्थापना भएको, 
२०१३ सालमा ऐन लागू भएको अवस्थामा हालसम्म पतन सम्पदा अतभलेखको कामले पूणििा पाएको 
देजखएन। प्रार्ीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ िथा संस्कृति नीति, २०६७ समर्ानकूुल पररमाजिन एवं 
संघीर्, प्रदेश र स्थानीर् िहबीर्को कार्िक्षेर स्पष्ट हनु सकेको छैन । सूर्ीकरण भएका सबै सम्पदाको 
वगीकरण गरी हालको अवस्था खलु्ने अतभलेख राखेर परुािाजत्वक स्थलहरूको उजर्ि संरक्षण हनुपुदिछ । 

28. पूवि स्वीकृति - प्रार्ीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ मा प्रार्ीन स्मारक िथा परुािाजत्वक सम्पदा भनी 
सूर्ीकरण भएका क्षेरमा तनमािण िथा ममिि कार्ि, मेला पवि आर्ोजना, पार्कि ङ्ग लगार्िका कार्ि गनि 
र्वभागको पूवि स्वीकृति अतनवार्ि तलनपुने व्र्वस्था छ । र्ो वषि र्वभागको स्वीकृति बेगर तनम्न कार्िहरू 
गरेको उल्लेख छ:   

सम्पदाको र्ववरण स्वीकृति बेगर भएका कार्िहरू सम्बजन्धि तनकार् 
पशपुति संरजक्षि स्मारक क्षेर  र्वद्यिुीर् शवदाहगहृ क्षमिा र्वस्िार, वनस्पति उद्यान 

प्रवेशद्धार, वनकालीमा पर्ािवरण प्रतिकूल असर पने संरर्ना 
तनमािण, श्लषेमान्िक वनमा पैदल मागि तनमािण, भष्मेश्वरको 
परुानो सिल हटाई नर्ा ँटहरा तनमािण, २०७५।७६ मा 
ढल तनमािण गने क्रममा प्राप्त जशव तलङ्गहरूको व्र्वस्थापन, 
बच्छलेश्वरी मजन्दर, रुरगाडेश्वर क्षेरमा राजखएका अतभलेख  

पशपुति क्षेर र्वकास 
कोष 

हनमुानढोका दरबार क्षेर मापदण्ड र्वपरीि घर भवन तनमािण काठमाडौँ 
महानगरपातलका 

जनबहाल अगातडको प्रस्थर 
स्िम्भ  

सार्वक स्थानबाट अन्र्र स्थानान्िरण काठमाडौँ 
महानगरपातलका 

स्वर्म्व ुसंरजक्षि स्मारक क्षेर बसबुन्ध ुरै्त्र् नजजकै नर्ाँ मूतिि तनमािण स्वर्म्भ ु व्र्वस्थापन 
िथा संरक्षण सतमति 

भक्तपरु दरबार क्षेर दरबार क्षेरमा भएमा संरक्षण, जीणोद्धार कार्िको जानकारी 
नठदएको, र्नुेस्कोको मापदण्ड पालना नभएको 

भक्तपरु नगरपातलका 

लजुम्बनी र्वश्व सम्पदा एकीकृि व्र्वस्थापन र्ोजना, संरजक्षि क्षेर, लजुम्बनी 
पररसरमा तनमािण भएका सभाहल लगार्िमा र्वभागको 
सहमति नतलएकोले र्नुेस्को ध्र्ान आकषिण 

लजुम्बनी र्वकास कोष 

प्रार्ीन स्मारक िथा परुािाजत्वक महत्वका सम्पदाहरूको पर्हर्ानमा असर नपने गरी सम्बजन्धि 
तनकार्सँग समन्वर् गरी िी स्थानहरूको संरक्षण हनुपुदिछ । 

29. पनुतनिमािण -  भक्तपरु दरबार स्क्वार्रमा रहेको तसंह ध्वका र लाल बैठक दरबार (हाल भक्तपरु कला 
संग्रहालर् भवन रहेको दरबार) पनुतनिमािण गनि रू.५ करोड ६८ लाख १९ हजारको लागि अनमुान 
स्वीकृि गरी एक तनमािण व्र्वसार्ीसँग २०७३।५।२० मा रू.५ करोड ६५ लाख ६८ हजारको 
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खररद सम्झौिा गरेको र सम्झौिाको म्र्ाद २०७६।११।३१ सम्म रहेको छ । तनमािण व्र्वसार्ीलाई 
र्ो वषि रू.१ करोड २३ लाख ९५ हजार समेि रू.२ करोड ५६ लाख ७० हजार भकु्तानी गरे पतछ 
तसंह ध्वका दरबारिर्ि को भाग छाडी भण्डारखालिर्ि को भवन मार पनु: तनमािण गने र बाँकी कार्ि 
मल्लकातलन शैंलीमा भक्तपरु नगरपातलकाले पनु: तनमािण गने गरी मन्रालर्, र्वभाग र नगरपातलकाबीर् 
सहमति भई सरु्वस्िाको आधारमा ठेक्का अन्त्र् गरेको छ । भक्तपरु नगरपातलकाले िर्ार गरेको ड्रइङ्ग, 
तडजाइनअनसुार पनुतनिमािण गनि र्नेुस्कोबाट सहमति प्राप्त नभएको िथा लागि अनमुान िर्ार गनुिपूवि 
सम्बजन्धि तनकार्हरूसँग समन्वर् नभएको कारण पनुतनिमािण अवरुद्ध भएको देजखर्ो । सम्बजन्धि 
तनकार्हरूबीर् समन्वर् गरी पनुतनिमािण कार्ि सम्पन्न गनुिपदिछ । 

पर्िटन र्वभाग 

30. कार्िक्रम कार्ािन्वर्न - पर्िटन पूवािधार अन्िरगि र्ो वषि ५८ आर्ोजना िथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गनि 
रू.७० करोड ९२ लाख बजेट व्र्वस्था भएकोमा ४२ कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गरे िापतन नाउडाँडा देजख 
भदौरे पर्िटकीर् पैदल मागि, गोरखाको तलगतलगदेजख बारपाकसम्म धातमिक मागि, जोमसोमदेजख 
कागबेनीसम्म पर्िटन पूवािधार जस्िा १६ कार्िक्रम िथा आर्ोजनाको लातग रू.10 करोड ४४ लाख 
र्वतनर्ोजन भएकोमा प्रगति शून्र् देजखएको छ । वार्षिक कार्िक्रमहरू कार्िर्ोजना िर्ार गरी कार्ािन्वर्न 
हनुपुदिछ । 

31. क्र्ातसनो रोर्ल्टी - क्र्ातसनो तनर्मावली, २०७० मा क्र्ातसनो सञ्चालकले प्रत्रे्क वषि रोर्ल्टी रकम 
बझुाउनपुने व्र्वस्था छ । क्र्ातसनो रोर्ल्टीसँग सम्बजन्धि व्र्वसार्ीको र्ववरण िथा रकम खलु्ने 
अद्यावतधक अतभलेख र्वभागले िर्ार गरेको छैन । लेखापरीक्षणबाट सङ्कलन गररएको र्ववरणअनसुार 
१५ क्र्ातसनो सञ्चालकमध्रे् ५ क्र्ातसनो सञ्चालकबाट 2076।77 को रू.22 करोड ७२ लाख ५० 
हजार समेि कुल रू.1 अबि ८ करोड ६३ लाख असलु हनु बाँकी रहेको छ । उक्त रकममा लाग्ने 
शलु्क समेि र्र्कन गरी असलु गनुिपदिछ ।  

32. र्ोहोर व्र्वस्थापन - सगरमाथा, ल्होत्से र नलुसे र्हमजशखरहरूको र्ोहोरमैला व्र्वस्थापन कार्ि गनि 
मजन्रस्िरीर् 2071।12।17 को तनणिर्ानसुार सगरमाथा प्रदषुण तनर्न्रण सतमतिलाई ठदएको छ । 
मन्रालर्ले िोके अनसुार र्ोरमैला व्र्वस्थापनको लातग धरौटीस्वरूप प्राप्त अमेररकी डलर 6 लाख ४२ 
हजार मध्रे् र्वभागले र्ो वषि अमेररकी डलर ५ लाख 30 हजार 500 र्र्िाि गरेको छ। पवििारोहण 
सम्बन्धी तनर्मावली, 2059 को तनर्म ९(६) मा सम्पकि  अतधकृिले र्ोहोरमैला व्र्वस्थापन सम्बन्धमा 
आवश्र्क कार्ि गने गराउने उल्लेख गरे िापतन र्ोहोर मैला व्र्वस्थापन सम्बन्धमा सम्पकि  अतधकृिबाट 
कुनै कार्ि सम्पादन गरेको देजखएन। पवििारोहीसँग र्ोहोरमैला व्र्वस्थापन बापिको धरौटी तलई आरोहण 
समाप्त भएपतछ धरौटी र्र्िाि गने काननुी व्र्वस्थामा सधुार गरी राजश्व तलई प्रतिस्पधािबाट र्ोहोरमैला 
व्र्वस्थापन हनुपुदिछ ।  

दजक्षण एतसर्ा पर्िटन पूवािधार र्वकास आर्ोजना 
एतसर्ाली र्वकास बैङ्कको ऋण िथा अनदुान सहर्ोगबाट र्वमानस्थल लगार्िका संरर्ना तनमािणको लातग 

2067।5।18 मा ४६.५ तमतलर्न अमेररकी डलरको सम्झौिा गरेकोमा आर्ोजनाको संशोतधि अवतध 
2078।12।17 र लागि ९७.२१ तमतलर्न अमेररकी डलर पगेुको छ । आर्ोजनामा शेर्र लगानी, मआुवजा 
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र अन्र् खर्िसमेि र्ो वषिसम्म रू.29 अबि ७४ करोड ६५ लाख खर्ि भई भौतिक प्रगति 93.33 प्रतिशि 
रहेको छ ।  

33. पुजँीकरण - आर्ोजनाको कुल लागि (शेर्र लगानीबाहेक) रू.११ अबि ७० करोड १२ लाख रहेकोमा 
रू.५ अबि ५१ करोड ६५ लाख खर्ि भएको छ। सोको अतिररक्त र्वमानस्थलको लातग आवश्र्क 
जग्गा अतधग्रहण गरी मआुवजाबापि नेपाल सरकारको स्रोिबाट नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणमा 
शेर्र लगानी रहने गरी रू.२४ अबि २३ करोड खर्ि भएको छ। गौिमबदु्ध र्वमानस्थलको तनमािण 
कार्िमा रू.४ अबि ५९ करोड, उपकरणमा रू.४ करोड ३३ लाख र परामशि सेवामा रू.२५ करोड 
७१ लाख खर्ि भएकोमा उक्त रकमहरू प्रातधकरणको शेर्र िथा सम्पजत्तमा पुजँीकरण हनुपुदिछ । 

34. सवारीसाधन खररद - आर्ोजनाको कार्िमध्रे् गौिमबदु्ध र्वमानस्थल देजख लजुम्बनी पररसरसम्म र्वद्यिुीर् 
बस सञ्चालन गने उदे्दश्र्ले बस िथा कार खररद गनि आपूििकसँग अमेररकी डलर १२ लाखको सम्झौिा 
भएकोमा र्ो वषि अमेररकी डलर ९ लाख ६० हजार भकु्तानी भएको छ। र्ीनको एक आपूििकसँग 
शरुुमा ५ बस र ११ कार ल्र्ाउने सम्झौिाअनसुार सवारी साधन आपूतिि भएकोमा प्रार्वतधक 
स्पेतसर्र्केसन नतमलेका कारण पनुः सोही मूल्र्मा अको स्पेतसर्र्केसनको १४ कार र ५ बस लजुम्बनी 
हािातभर आपूतिि भएका छन ्। सम्झौिामा बस िथा कारहरूको तबक्री पिात्को सेवा िथा वारेन्टी 
आपूििकबाट हनेु उल्लेख छ । बस िथा कारहरूको परीक्षण र इन्स्पेक्सन भएको छैन। आपूतििकिािलाई 
अमेररकी डलर २ लाख ४० हजार परीक्षण प्रर्क्रर्ापतछ भकु्तानी गने आर्ोजनाले जनाएको छ। बस 
िथा कारको परीक्षण एवं हस्िान्िरण हनुपुदिछ । 

35. सोलार ललाण्ट हस्िान्िरण - लजुम्बनी हािातभर र्वद्यिुीर् सवारी साधनमा र्वद्यिु र्ाजि गनि सोलार पावर 
ललान्ट सर्हिको र्ाजजिङ्ग स्टेशन जडान गनि जापानको एक कम्पनीलाई २०७६।७७ सम्म रू.१३ 
करोड ९८ लाख ३७ हजार भकु्तानी भएकोमा संरर्ना हस्िान्िरण भएको छैन ।  

36. कर िथा भन्सार महसलु - आर्कर ऐन, २०५८ को दर्ा ८८ बमोजजम र्वदेशी आपूतििकिािलाई वस्ि ु
खररद बापि भकु्तानी गदाि ५ प्रतिशिले  भकु्तानीमा कर कट्टी गनुिपने व्र्वस्था छ । र्वद्यिुीर् बस िथा 
कार खररदबापि र्वदेशी आपूििकलाई अमेररकी डलर ९ लाख ६० हजार भकु्तानी गरेकोमा लाग्ने कर 
अमेररकी डलर ४८ हजार बराबर हनेु रकम दाजखला हनुपुदिछ ।  

आर्ोजनाले बस िथा कार खररद गदाि भन्सार र्वन्दमुा तिरेको भन्सार महसलु िथा मूल्र् 
अतभवरृ्द्ध कर रू.१ करोड ४५ लाख ५२ हजार िी सवारी साधन प्रार्वतधक स्पेतसर्र्केसन अनसुार 
र्ोग्र् नभई र्र्िाि भएको र पनु: सवारी साधन जझकाउँदा सो कर रकम तमलान गरेको देजखएन । दोस्रो 
पटक आपूतिि भएका बस िथा कारहरूको लातग भन्सार िथा मूल्र् अतभवरृ्द्ध कर रू.१ करोड ९३ 
लाख १९ हजार वीरगञ्ज भन्सार कार्ािलर्लाई अतग्रम पठाइएको छ । प्रथम पटक भकु्तानी गरेको 
महसूल िथा मूल्र् अतभवरृ्द्ध कर असलु हनुपुदिछ । 

भाषा आर्ोग 

37. भाषा संरक्षण - नेपालको संर्वधानले र्वतभन्न जािजाति र समदुार्को भाषा एवं तलर्पको अतभलेखीकरण, 
संरक्षण र र्वकास गने नीति तलएको छ । नेपालमा बोतलने १२३ मध्रे् २४ भाषा लोपोन्मखु अवस्थामा 
रहेको र संरक्षणको संकटमा रहेको अवस्था छ । अन्िजाििीर् र्ववाह, आधारभिू जशक्षा एवं बसाइँसराइका 
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कारण भाषा पसु्िान्िरण हनु नसक्दा समदुार्को पर्हर्ान र संस्कृति हराउँदै गएको आर्ोगको प्रतिवेदनमा 
उल्लेख छ । र्ो वषि भाषा सम्बन्धी कार्िमा आर्ोगले रू.३ करोड ३९ लाख खर्ि गरेको छ । 
भाषाहरूको खोज, अनसुन्धान, संरक्षण र अतभलेख र्वकासको लातग आर्ोगबाट अतभलेखीकरण, 
लेख्र्रूपमा जगेनाि, सोको सवेक्षण िथा वगि तनधािरण गने कार्िमा अपेजक्षि उपलजब्ध हातसल हनु सकेको 
छैन । लोपोन्मखु भाषालाई संरक्षण गनि सहकाररिा िथा समन्वर्को आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीर् 
िहको भतूमका वरृ्द्ध गरी अतभलेख राख्न ेपद्धतिमा सधुार ल्र्ाउने अवधारणा आर्ोगबाट कार्ािन्वर्नमा 
ल्र्ाउनपुदिछ । 

संगठठि संस्था िथा सतमति 

लजुम्बनी र्वकास कोष 
भगवान गौिम बदु्धको जन्मस्थल लजुम्बनीलाई र्वश्व शाजन्िको महुान, संसारका बौद्धमागीं एवं शाजन्ि प्रमेी 

मातनसहरूको आस्थाको केन्रको रूपमा र्वकास गने लक्ष्र् र आदशिलाई बढी प्रभावकारी बनाउन, लजुम्बनी र्वकास 
र्ोजनालाई समन्वर्ात्मक र सरु्ारु रूपले सञ्चालन गनि लजुम्बनी र्वकास कोष ऐन, २०४२ बमोजजम र्स कोषको 
स्थापना भएको हो । लजुम्बनी क्षेरको र्ोजनाबद्ध र्वकासको लातग िर्ार भएको गरुु र्ोजनाअनसुार ३ वगिमाइल 
क्षेरलाई पर्वर उद्यान क्षरे, र्वहार क्षरे र नर्ा ँलजुम्बनी ग्रामको अवधारणाअनसुार र्ोजना सञ्चालन हुँदै आएको छ । 

38. कोषको लेखाप्रणाली - लजुम्बनी र्वकास कोष आतथिक प्रशासन सम्बन्धी तनर्मावली, २०५८ को तनर्म 
१६ मा कोषमा हनेु कारोबारको वासलाि िर्ार गरी पेस गनुिपने उल्लेख भएकोमा वासलाि िर्ार गने 
गरेको पाइएन । कोषको र्वतनर्ममा लागू भएको १९ वषि भइसके िापतन लेखा ढाँर्ा स्वीकृि भएको 
छैन ।  

कोषको आतथिक प्रशासनसम्बन्धी तनर्मावली, २०५८ को तनर्म १६ बमोजजम कोषको 
स्वातमत्वमा रहेका जस्थर सम्पजत्तको मूल्र्ाङ्कन गरी र्हसाब राख्न ेव्र्वस्था कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउनपुदिछ ।  

39. आन्िररक तनर्न्रण -  कोषको आतथिक प्रशासन सम्बन्धी तनर्मावलीमा कामको प्रकृति अनरुूप तनर्न्रण 
वािावरण, जोजखम तनर्न्रणका उपार्हरू सर्हिको आन्िररक तनर्न्रण कार्िर्वतध िर्ार गरी कार्ािन्वर्न 
गनुिपने व्र्वस्था छ । भ्रमण खर्िको भकु्तानी गदाि भ्रमण प्रतिवेदन संलग्न गने नगरेको,  परुाना 
सामानको ममिि सम्भार र तललाम तबक्री कार्ि नभएको, आन्िररक स्रोि िर्ि  असलु गरेको नगद समर्मै 
दाजखला नगरेको, जोजखम क्षरे पर्हर्ान गरी जोजखम रजजष्टर खडा नगरेको, कोषलाई आवश्र्क पने 
तनदेजशकाहरू िर्ार नगरेको, इन्धन, ज्र्ाला लगार्िको खर्िमा तनर्न्रण नअपनाएको जस्िा व्र्होरा 
देजखएको छ । कार्िर्वतध िर्ार गरी आन्िररक तनर्न्रणलाई मजबिु बनाउन ुपदिछ ।  

40. गरुुर्ोजना - लजुम्बनी क्षेरको र्वकासको लातग सन ्१९७८ मा िर्ार भएको गरुुर्ोजना अनरुूप कोषले 
लजुम्बनी क्षेरको संरक्षण, सम्बद्धिन र भौतिक पूवािधार र्वकास सम्बन्धी कार्ि सञ्चालन गदै आएको छ । 
कररब ४० वषि अगातड िर्ार भएको गरुुर्ोजना अनसुार कररब ८५ प्रतिशि कार्ि सम्पन्न भइसकेको 
उल्लेख गरे िापतन सम्पन्न गनुिपने काम, हालसम्म सम्पन्न कार्ि र बाकँी कामको र्वस्ििृ र्ववरण 
अद्यावतधक गरेको पाइएन । उक्त गरुुर्ोजनाअन्िगििका र्क्रर्ाकलापमा हालसम्म रू.५ अबि ५१ करोड 
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खर्ि भएको र बाँकी रहेका पूवािधारहरूको तनमािण गनि थप रू.७ अबि ३१ करोड ६० लाख लागि 
लाग्ने उल्लेख छ । सो रकमको लातग स्रोिको सतुनििा भएको छैन ।  

41. आर्मा प्रभाव - कोतभड-१९ को असरले गि वषिको िलुनामा र्ो वषि कोषको वैदेजशक मरुाको आर् 
५५ प्रतिशि, सेवा िथा संरक्षण शलु्क २५ प्रतिशि, मार्ादेवी दानपरको आर्मा ३३ प्रतिशि, माला 
पसलबाट प्राप्त हनेु भाडा आर् ८९ प्रतिशिले घटेको छ । समग्रमा गि वषिको िलुनामा र्ो वषि १५ 
प्रतिशिले आर् घटेको छ ।  

र्ो वषिको कोषको आन्िररक आर् रू.१४ करोड ६९ लाख १३ हजार रहेकोमा र्ाल ुखर्ि 
रू.१७ करोड ९ लाख २४ हजार देजखएको छ । कार्ािलर् सामान, भ्रमण खर्ि, र्वर्वध खर्ि, इन्धन, 
करार सेवा शलु्क लगार्िका र्ाल ुखर्िमा कटौिी हनु सकेको छैन । र्ाल ुखर्िमा तनर्न्रण हनेु गरी 
खर्ि व्र्वस्थापन हनुपुदिछ ।   

42. भ-ूशलु्क पनुरावलोकन -  लजुम्बनी र्वकास कोष र्वहार क्षेर तनर्मावली, २०५८ को तनर्म ९ अनसुार 
र्वहार क्षेरको सञ्चालन, रेखदेख, अनगुमन िथा सम्भारको लातग र्ार्हने खर्ि जटुाउन र्क्ला अनसुार 
भ-ूशलु्क तलने व्र्वस्था छ । कोषले र्वगिमा गरेको सम्झौिा िथा दरबाट र्वहारको तग्रड अनसुार 
अमेररकी डलर १५७ देजख ३१५ सम्म शलु्क तलएको देजखन्छ । र्स्िो शलु्कमा प्रर्तलि बजार मूल्र् 
अनसुार पनुरावलोकन गनुिपदिछ । 

43. कल्र्ाणकारी कोष -  लजुम्बनी र्वकास कोषको कमिर्ारी सेवा शिि िथा सरु्वधा सम्बन्धी तनर्मावली, 
२०५८ बमोजजम कमिर्ारी सेवा वा पदबाट अलग हदुाँ तनर्मावलीले िोकेबमोजजम कमिर्ारीले औषतध 
उपर्ार, उपदान िथा संजर्ि र्वदा लगार्िको सरु्वधा प्रदान गनि खडा गरेको कल्र्ाणकारी कोषमा रू.५ 
करोड १२ लाख ३६ हजार मौज्दाि रहेको छ । प्रत्रे्क वषि कमिर्ारी अवकाश हुँदा उक्त कोषबाट 
खर्ि लेख्नपुनेमा र्स वषि र्वतनर्ोजजि रकमबाट रू.२ करोड ४६ लाख ३८ हजार भकु्तानी गरेको छ । 
प्रत्रे्क वषि अवकाश दार्र्त्व गणना गरी उक्त कोषमा जम्मा गरी अवकाश पिाि ्सोही कोषबाट 
भकु्तानी ठदने व्र्वस्था तमलाउन ुपदिछ ।  

44. सोझै खररद - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ८ मा खररद गदाि प्रतिस्पधाि सीतमि हनेु गरी 
टुक्रा टुक्रा पारी गनि नहनेु व्र्वस्था छ । र्ो वषि कोषले गोडमेल, वार्टका तनमािण, संरर्ना सधुार, 
सडक तनमािण, ममिि, मालसामान खररद, बोररङ, सरसर्ाई, मेतसनरी औजारलगार्िमा र्वतभन्न र्मिबाट 
६२ टुक्रामा र्वभाजन गरी रू.२ करोड ७६ लाख ७८ हजार को कार्ि प्रतिस्पधाि बेगर सोझै खररद 
गरेको छ । प्रतिस्पधाित्मक र्वतधबाट खररद कार्ि गनुिपदिछ ।   

45. भाडा िथा ठेक्का आर् - सम्झौिा बमोजजमको भाडा िथा ठेक्का आर् िोर्कएको म्र्ादतभर असलु गनुिपदिछ। 
र्ो वषि कोषले नर्ाँ माला पसल िथा र्मेना गहृ, परुानो माला पसल िथा र्मेना गहृ, भ-ूशलु्क, आर् 
ठेक्का, र्वद्यिु महसलु, जल र्ािार्ाि लगार्ि १८८ व्र्जक्त िथा संस्थाबाट रू.५० लाख भाडा िथा ठेक्का 
आर् असलु गनि बाँकी देजखएको छ । सम्झौिा बमोजजम उठ्न बाँकी रकम असलु गनुिपदिछ । 

46. बढी भकु्तानी - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ५५ मा १२ मर्हना भन्दा बढी अवतधको 
खररद सम्झौिा कार्ािन्वर्न गदाि मूल्र् समार्ोजन ठदनपुने व्र्वस्था छ । कोषले खररद सम्झौिा गरेका 
तनमािण कार्िको भकु्तानीमा मूल्र् समार्ोजन ठदँदा सूर्क र्रक, नर्ाँ दर, तभन्न सूर्ीको प्रर्ोग र पतछल्लो 
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अवतधको मूल्र् सूर्ी प्रर्ोग गरी भकु्तानी ठदएको कारण ६ तनमािण व्र्वसार्ीलाई बढी भकु्तानी गरेको 
रू.४९ लाख ७८ हजार असलु गनुिपदिछ । 

47. इजन्जतनर्ररङ्ग सरु्वधा -  साबिजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ अनसुार तनमािण िथा परामशि कार्िको 
लागि अनमुान िर्ार गदाि सो कार्िसँग सम्बजन्धि आइटमहरू मार समावेश गनुिपने व्र्वस्था छ । 
साविजतनक लेखा सतमतिले २०६९।९।२ मा खररद सम्झौिा गदाि तनमािण िथा परामशिकार्िसँग 
असम्बजन्धि खर्िहरू ठेक्कामा समावेश नगनि तनणिर् गरेकोमा कोषले परामशि सेवाको लागि अनमुानमा 
इजन्जतनर्ररङ सरु्वधाअन्िगिि ३ सवारीसाधन िथा १३ मोटरसाइकल समावेश गरी सोबापि 
परामशिदािालाई रू.१ करोड ५१ लाख ६८ हजार भकु्तानी गरेको छ । लागि अनमुानमा परामशि 
सेवासँग असम्बजन्धि आइटमहरू राखी खर्ि गने प्रणालीमा तनर्न्रण हनुपुदिछ । 

पशपुति क्षरे र्वकास कोष 
भगवान श्री पशपुतिनाथको मजन्दर र पशपुति क्षेर प्रार्ीन कालदेजख नै र्वश्वभरका सनािन र्हन्दहुरूको 

श्रद्धा र आस्थाको केन्रको रूपमा रर्हआएको छ । जर्बागेश्वरी, गौरीघाट, र्ाबर्हल, कुटुम्बहाल, तसर्ल, 
गौशाला, र्पंगलस्थान र श्लषेमान्िक वन आसपासको २६४ हेक्टर क्षरेलाई पशपुति क्षरेतभर राजखएको छ । 
पशपुति क्षेरमा साना ठुला र्वतभन्न शैलीका मठ मजन्दर, सत्तल, ढुङे्गधारा, रै्त्र् देवालर् आठद कररब ५०० र 
कररब १ हजार जशवतलङ्ग रहेका छन । उक्त क्षेरको सरुक्षा, सम्भार र र्वकास गनि िथा सविसाधारण जनिाको 
सदार्ार र सरु्वधा कार्म राख्न पशपुति क्षेर र्वकास कोषको स्थापना २०४४ मा भएको हो ।  

48. र्वत्तीर् जस्थति - नेपाल सरकारबाट प्राप्त सशिि अनदुान रू.३३ करोड ११ लाख ६० हजार समेि कुल 
आर् रू.७९ करोड २८ लाख ३५ हजार आर्मध्रे् पुजँीगि कार्िमा रू.३० करोड १८ लाख ६३ 
हजार समेि रू.६7 करोड 4 लाख ४ हजार खर्ि भई रू.१२ करोड २4 लाख 31 हजार वर्ि 
रहेको छ । उक्त वर्िमध्रे् खर्ि नभई बाँकी रहेको नेपाल सरकारिर्ि को सशिि अनदुान रू.७ करोड 
५२ लाख १० हजार संघीर् सजञ्चिकोष दाजखला गनि बाँकी रहेकोले खदु वर्ि रू.४ करोड 72 लाख 
२1 हजार हनेु देजखन्छ । 

49. लेखाप्रणाली िथा वासलाि - पशपुति क्षेर र्वकास कोष ऐन, २०४४ को दर्ा १९ मा कोषको आर् 
व्र्र्को लेखा पररषद्ले तनधािरण गरे बमोजजम राजखने उल्लेख छ । र्ो वषि गरेको पुजँीगि खर्ि पुजँीकृि 
नगरेको, नगद प्रवाह र्हसाब िर्ार नगरेको, लेखा नीति पेस नगरेको, कोष मािहिको वेद र्वद्याश्रमको 
सम्पजत्त, दार्र्त्व िथा आर् व्र्र् समावेश नभएको, िीन कार्ािलर् (पशपुति भण्डार, जर्बागेश्वरी र 
अमालकोट कर्हरी) ले तलन बाँकी कुल आर् लेखाङ्कन नभएको अवस्थाले र्वत्तीर् र्ववरणले कारोबारको 
स्पष्ट र र्थाथि जर्रण गरेको छैन । कोषले लेखा नीति िथा तनदेजशका िर्ार गरी लागू गरेको छैन । 
सबै कारोवार जर्रण हनेुगरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरी लागू गनुिपने व्र्होरा गि र्वगिका प्रतिवेदनमा 
औलँ्र्ाएकोमा सधुार भएको छैन । लेखा तनदेजशका िर्ार गरी लागू गनुिपदिछ ।   

50. परुानो र्हसाब - कुल पेस्की बाकँी रू.१ करोड ५४ लाख ८१ हजार मध्रे्  २०५०।५१ देजख 
२०७२।७३ सम्मको ६० व्र्जक्त िथा र्मिको नाममा रू.५४ लाख ४८ हजार बाकँी छ । त्र्सैगरी 
तलन बाकँी र्हसाबमा धमिशाला, घर टहरा बहाल,  पार्कि ङ शलु्कबापि १90 व्र्जक्त िथा संस्थासँग 
रू.२ करोड ९7 लाख 70 हजार रहेको छ । सो मध्रे् १५ व्र्जक्त, र्मिसँग मार रू.२ करोड ७३ 
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लाख ५१ हजार  बाँकी रहेको छ । कोषले ४84 व्र्जक्त िथा संस्थालाई तिनुिपने धरौटी दार्र्त्व 
रू.15 करोड 61 लाख ९0 हजार रहेको छ । वासलािमा कोषले ६६ व्र्जक्त िथा संस्थालाई रू.९ 
करोड १९ लाख ९८ हजार तिनि बाँकी देखाए िापतन  रकमको वषिगि र्ववरण र प्रर्ोजन सम्बन्धमा 
खलुासा गरेको छैन । सो मध्रे् एक गठुीलाई मार तिनि बाकँी रू.४ करोड ९१ लाख ४३ हजार 
रहेको देजखन्छ । प्रिीिपर भकु्तानी कोष भनी गि र्वगि वषिदेजख नै रू.८२ लाख ९३ हजार दार्र्त्वमा 
देखाउँदै आएको छ । र्सप्रकारका र्हसाब सम्बन्धमा आवश्र्क कारबाही गरी रार्सार् गनुिपदिछ । 

51. र्वत्तीर् िथा भौतिक प्रगति  - नेपाल सरकारबाट प्राप्त रू.33 करोड ११ लाख 60 हजारसमेि कोषको 
कुल आर् रू.७९ करोड 28 लाख ३५ हजारमध्रे् अनदुान रू.२६ करोड ९९ लाख ४१ हजारसमेि 
रू.६७ करोड ४ लाख ४ हजार खर्ि गरेको छ । आन्िररक स्रोिबाट रू.७१ करोड २९ लाख १५ 
हजार आर् सङ्कलन गने लक्ष्र् रहेपतन रू.४५ करोड २ लाख ५३ हजार मार सङ्कलन गरेको छ । 
कोष र मजन्दर सेवा िर्ि  गिवषि आन्िररक आर् रू.५७ करोड २७ लाख १३ हजार रहेकोमा र्ो वषि 
रू.४२ करोड ५७ लाख प्राप्त भई रू.१४ करोड ७० लाख १३ हजार (२५.६७ प्रतिशि) घटेको 
देजखन्छ । कोतभड १९ महामारीको कारण पर्िटक प्रवेश शलु्कमा रू.७ करोड ४ लाख ४ हजार र 
र्वशेष पूजामा रू.३ करोड ३८ लाख १ हजार आम्दानी घटेको छ । नेपाल सरकारबाट ३९ कार्िक्रम 
कार्ािन्वर्न गनि रू.६४ करोड ५३ लाख ३९ हजार सशिि अनदुान प्राप्त भएकोमा २५ र्ोजना 
कार्ािन्वर्न गरी रू.२५ करोड ३५ लाख १८ हजार खर्ि गरेको छ । कोषले भौतिक प्रगति प्रतिवेदन 
िर्ार गरेको छैन । र्ोजना कार्ािन्वर्न गने क्षमिा वरृ्द्ध गरी प्राप्त पुजँीगि अनदुानको उपर्ोग एवं 
भौतिक प्रगति प्रतिवेदन िर्ार गरी सतमक्षा हनुपुदिछ ।  

52. वार्षिक नीति िथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न - कोष सञ्चालक पररषद् बाट २०७६।७७ को लातग स्वीकृि 
नीति िथा कार्िक्रम मध्रे् गरुुर्ोजना िर्ार गरी स्वीकृतिको लातग मन्रालर् पठाएकोमा पनुरावलोकन 
गरी पनुः पेस गनि र्र्िाि भएको, जग्गा जतमनको जग्गाधनी पजुाि तलन पररषद् सदस्र्को अध्र्क्षिामा 
कार्िदल गठन गरेिापतन कार्िसम्पन्न नभएको, पशपुतिनाथ मजन्दरको प्रार्वतधक अवस्था र्र्कन गनि 
परुाित्व र्वभाग समेिको कार्िदल गठन भएिापतन अध्र्र्न नभएको, अन्िरािर्िर् सन्ि सम्मेलन र 
भारिमा पशपुति सम्मेलन गने कार्ि हनु नसकेको, गरुुर्ोजना अनसुार भ-ुउपर्ोग सम्बन्धी कार्ि अजघ 
नबढाएको, आतथिक पर्िटकको लातग छुटै्ट संर्न्र बनाउने उल्लेख गरेपतन त्र्स प्रकारको संर्न्र 
नबनाएको, कोष स्थापना हनु ुपूवि हराएका जग्गा खोजी गने संर्न्र नबनाएको, गहेुश्वरी मजन्दर सञ्चालन 
गने छुटै्ट काननु नबनाएको, गठुीको जग्गाबाट हालसम्म अन्नवालीको आधारमा कुि तलदै आएकोमा 
जग्गाको वगीकरणको आधारमा मूल्र् तनधािरण गरी शलु्क तलने सम्बन्धमा कुनै कार्ि नभएको, गौशाला 
धमिशाला, नेपाल आखँा कार्िक्रम र तरर्व र्वमानस्थल लगार्िका तनकार्को भाडा पनुरावलोकन 
सम्बन्धमा कुनै कारबाही नभएको अवस्था देजखएको छ । कोष व्र्वस्थापनले उक्त नीति िथा 
कार्िक्रमलाई आगामी वषि तनरन्िरिा ठदई कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ ।  

53. अध्र्र्न िथा छानतबन प्रतिवेदन कार्ािन्वर्न - पररषद्को २०७४।७।६ को तनणिर्बाट कोषका 
कोषाध्र्क्षको अध्र्क्षिामा ११ सदस्र्ीर् श्री पशपुतिनाथको सम्पजत्त संरक्षण िथा गठुी जग्गा अध्र्र्न 
िथा छानतबन सतमति गठन भएकोमा मालपोि िथा नापी र्वभाग, मन्रालर्, र गठुी संस्थानले प्रतितनतध 
नपठाएकोले बाँकी ६ जनाले २०७५ माघमा प्रतिवेदन पेस गरेको देजखन्छ । मूल ढुकुटीमा रहेका 
सम्पजत्तको लगि र्र्कन गनि नसकेको, र्व.स. २०१९ देजख २०७५ सम्म सनु ६३.१४४ र्कलोग्राम 
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र र्ाँदी १ हजार ५०१.३८५ र्कलोग्राम मूल ढुकुटीमा दाजखला भएको िथा त्र्स भन्दा अजघको र्ववरण 
प्राप्त नभएको,  पशपुति क्षेरतभर १९५ गठुी सम्बजन्धि मठ मजन्दरका देवी देविाका अंगमा लगाएको 
र ढुकुटीमा रहेको गरगहनाको र्ववरण गठुी संस्थानसँग माग गरेकोमा प्राप्त नभएको, गठुी संस्थानको 
२०५६ सालको प्रतिवेदन अनसुार गठुीको जग्गा ११ हजार २६१ रोपनी,  पशपुति, गहेु्यश्वरी र 
अमालकोट कार्ािलर्को नाममा दिाि प्रमाजणि जग्गा ३ हजार ६६७ रोपनी, दिाि प्रमाजणि हनु बाँकी 
जग्गा २३१ रोपनी, तरभवुन र्वमानस्थल र गल्र् कोषिले प्रर्ोग गरेको जग्गा १ हजार १६२ रोपनी 
िारागाँउ ररजेन्सी होटलले प्रर्ोग गरेको जग्गा १७ रोपनी र कोषले अतधग्रहण गरेको जग्गा १ हजार 
५०५ रोपनी, काठमाडौँ गोठाटारमा ५३४ रोपनी जग्गा रहेको र पशपुति क्षेरतभर ११९ पाटी, पौवा 
सत्तल रहेको र्ववरण पेस गरेको छ ।  

श्री पशपुतिनाथसँग सम्बजन्धि पूजा,  जग्गा,  गठुी,  खान्गी समेिका जग्गाहरूको अवस्था िथा 
गठुी, पजुा, जारा सम्बन्धी कार्िहरू गठुी संस्थानले समेि गदै आएकोमा उक्त कार्िहरू एकद्धार 
प्रणालीबाट गनुि पने देजखएको, गौशाला धमिशाला कोष आर्ैँ ले सञ्चालन गने, ३ कार्ािलर्को हराएको 
२३१ रोपनी लगार्िका जग्गा खोजतबन गनुिपने, नेपाल आखँा कार्िक्रम तिलगंगासँग जग्गा भाडा 
सम्बन्धमा भएको सम्झौिा पनुरावलोकन, कोष र प्राणनाथ क्र्ारे्बीर्को र्ववाद तनरूपण, वनकाली 
धमिशाला सञ्चालकबाट ित्काल बक्र्ौिा असलु गने, तिलगंगा क्षेरका मआुवजा तलइसकेको व्र्जक्तहरूले 
घरजग्गा खाली गराउन ुपने,  सबै जजल्लाका २०२१ सालको नापीमा र्र्ल्ड बकुमा जग्गाधनीको नाम 
श्री पशपुतिनाथ उल्लेख भएको जग्गा श्री पशपुतिनाथको नाममा ल्र्ाउन नीतिगि तनणिर् हनुपुने 
लगार्िका सझुावहरू ठदएको छ । र्ी सझुावहरूको कार्ि र्ोजना बनाई कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

54. बैङ्क मौज्दाि - कोषले  २०७६।७७ को वार्षिक नीति िथा कार्िक्रममा कोषको मौज्दाि रकम 
अतधकिम ब्र्ाज ठदने बैङ्कमा जम्मा गने उल्लेख छ । कोषमा २०७६ आषाढ मसान्िमा नगद समेि 
रू.३ अबि ३१ करोड ८२ लाख मौज्दाि रहेकोमा २०७७ आषाढ मसान्िमा रू.३ अबि १ करोड ९० 
लाख  मौज्दाि रहेको छ । उक्त मौज्दािबाट गिवषि रू.१४ करोड ८७ लाख ८३ हजार ब्र्ाज प्राप्त 
भएकोमा र्ो वषि रू.१२ करोड ५० लाख ७४ हजार  ब्र्ाज प्राप्त भएको छ । उक्त मौज्दािमध्रे् 
रू.१ अबि १९ करोड ७८ लाख र्वतभन्न १४ वाजणज्र् बैकका ४१ मदु्धिी खािामा र रू.१ अबि ८१ 
करोड २२ लाख, र्वतभन्न २४ वाजणज्र् बैङ्कमा ९८ खािामा जम्मा गरेको छ । कोषले  मौज्दाि रकम 
खलुा रूपमा सूर्ना प्रकाशन गरी बढी ब्र्ाज ठदने बैङ्कमा जम्मा नगरी सोझै खािा खोली जम्मा गरेको 
छ । खलुा रूपमा प्रस्िाव आह्वान गरी बढी ब्र्ाज ठदने वाजणज्र् बैङ्कमा रकम जम्मा गनुिपने, मौज्दािको 
सरुक्षा गरी तनजष्क्रर् बैङ्क खािाहरू बन्द गरी सीतमि बैङ्क खािा सञ्चालन गने व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । 

55. बहाल सम्बन्धी कार्िर्वतध - पशपुति क्षेर र्वकास कोष ऐन, २०४४ को दर्ा १० मा श्री पशपुतिनाथको 
जग्गा, िी जग्गामा तनमािण भएका भौतिक संरर्नाको भाडा तनधािरण गने अतधकार कोषमा रहेको छ । 
जग्गा िथा अन्र् संरर्नाहरू भाडा, वहालमा ठदनको लातग पररषद्ले हालसम्म कार्िर्वतध स्वीकृि नगरी 
पररषद् बाट पटके तनणिर् गरी भाडामा लगाउँदै आएकोले भाडा, बहालमा लगाउने सम्बन्धमा 
कार्िर्वतध/तनर्मावली बनाई कार्िन्वर्नमा ल्र्ाउनपुदिछ ।   

56. जग्गा भाडा – नेपाल नागररक उड् डर्न प्रातधकरण र तिलगंगा आखँा अस्पिालसँग भएको सम्झौिा 
समर्ानकुुल बनाई जग्गा भाडा वरृ्द्ध गररने 2076।77 को वार्षिक कार्िक्रममा उल्लेख भएिापतन 
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भाडा पनुरावलोकन भएको छैन । तरभवुन र्वमानस्थल कार्ािलर्ले १ हजार १६१ रोपनी जग्गा ९९ 
वषिका लातग वार्षिक रू.१ करोड र तिलगंगा आखँा अस्पिालले ५ रोपनी जग्गा ४९ वषिका लातग 
वार्षिक रू.२ लाख भाडा तिने गरी क्रमश: २०३९ र २०७२ मा सम्झौिा भएकोमा िी संस्थाबाट 
सम्झौिामा उजल्लजखि भाडा रकम समेि प्राप्त नभएको र तलन बाकँी र्हसाबमा समेि समावेश गरेको 
छैन । सम्झौिा बमोजजम भाडा प्राप्त हनुपुने र सम्झौिा समेि समर् सापेक्ष हनेु गरी पनुरावलोकन 
हनुपुदिछ । 

57. वनकाली धमिशाला - पशपुति पररसरको वनकालीमा रहेको धमिशाला प्रर्ोग गरेबापि वार्षिक रू.३० 
लाख १९ हजार  भाडा कोषलाई बझुाउने गरी एक कन्सल्टेन्सीले २०६८।९।२२ मा ५ वषिको 
लातग भाडामा तलएकोमा सम्झौिा अवतध २०७३।९।२१ मा समाप्त भएपतछ कोषलाई बझुाउनपुने 
२०७१ वैशाख देजख २०७३।९।२१ सम्मको भाडा रू.८३ लाख ७९ हजार नबझुाई धमिशाला बन्द 
गरेको देजखर्ो । तनजले उक्त भाडा बझुाउनको सट्टा कोषबाटै क्षतिपूतिि पाउनपुने भनी अदालिमा मदु्दा 
दार्र गरेकोमा क्षतिपूतिि दावी खारेज हनेु रै्सला भएकोले बक्र्ौिा रकम, शलु्क, जररवाना सर्हि असलु 
गनुिपदिछ ।  

58. बक्र्ौिा भाडा - तिलगंगा धमिशालमा सञ्चातलि एक क्र्ारे्सँग २०७२।४।३२ मा भाडा सम्झौिा 
भएकोमा कोषको स्वीकृति बेगर तनमािण गरेको संरर्नाको लागि कोषलाई तिनुिपने भाडाबाट कट्टा गनि 
दाबी गरेको िथा िी संरर्नाको लागि सम्बन्धमा कोष र क्र्ारे्बीर् र्ववाद रहेको देजखन्छ । र्ववाद 
तसजिना भएको ५ वषिसम्म पतन सम्झौिाको शिि बमोजजम कोष व्र्वस्थापनवाट तनणिर् तलई भाडा असलु 
गरेको देजखएन । समर्मा नै कारबाही गरी र्ववाद समाधान नगरेको कारण वषेतन बक्र्ौिा बढ्न गई 
२०७७ आषाढ मसान्िसम्म शलु्क जररवाना बाहेक रू.७० लाख ५८ हजार पगेुको छ । अतबलम्ब 
र्ववाद समाधान गरी बक्र्ौिा असलु हनुपुदिछ । 

59. धमिशाला सञ्चालन - कोषको स्वातमत्वमा रहेको काठमाडौं गौशाला जस्थि ९ रोपनी ९ आना जग्गा  
सञ्चालक पररषद्को २०६०।२।९ को तनणिर् अनसुार एक संस्थासँग अवतध उल्लेख नगरी वार्षिक 
रू.५१ हजार कोषलाई बहाल बझुाउने गरी सम्झौिा भएको देजखर्ो । उक्त सम्झौिा सम्बन्धमा 
साविजतनक लेखा सतमतिको २०६३।८।६ को तनणिर्मा ६ मर्हना तभर धमिशाला कोष आर्ैँ ले सञ्चालन 
गने गरी सम्झौिा रद्द गने उल्लेख छ । अजख्िर्ार दरुूपर्ोग अनसुन्धान आर्ोगले २०६६।१।१४ 
को परबाट मनातसब मार्र्कको अवतध र भाडा रकम ठदने गरी अको सम्झौिा गरी सो दसु्कृति सच्र्ाउन 
कोषलाई लेखी पठाएको छ । कोषले २०७६।७७ को वार्षिक कार्िक्रममा उक्त संस्थाले कोषको 
स्वीकृति वेगर भौतिक संरर्ना बनाई व्र्ापाररक प्रर्ोजनमा प्रर्ोग गरेकोले समर् सापेक्ष भाडा तनधािरण 
गने उल्लेख भएिापतन कुनै कार्िहरू गरेको देजखएन । साविजतनक लेखा सतमतिको तनणिर्अनसुार सम्झौिा 
रद्द गरी धमिशालाको सञ्चालनको वैकजल्पक व्र्वस्थापन गनुिपदिछ ।  

60. पशपुति धमिशाला बहाल - धमिशाला तलजमा ठदने  सम्बन्धमा कोषका सदस्र् सजर्वबाट तलज कार्िर्वतध, 
२०७५ स्वीकृि गरी  २०७५।१०।२९ मा सूर्ना प्रकाशन गरी प्रस्िाव माग गरेकोमा ४ प्रस्िाव पेस 
भएको मध्रे् ३ प्रस्िाव र्ोग्र् नभएको र एउटा प्रस्िाव मार र्ोग्र् ठहर गरी उक्त कार्िर्वतध बमोजजम 
प्रस्िाव स्वीकृि गरी वार्षिक रू.१ करोड ५ लाख ४१ हजार भाडा प्राप्त गने गरी १५ वषिको लातग 
२०७६।१।३० मा सम्झौिा गरेको देजखर्ो । उक्त धमिशाला तलजमा तलने सम्बन्धी बोलपर कागजािमा  
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बोलपरदािाले र्वगि वषिमा दान, दािव्र्, सामाजजक कार्िमा रू.३ करोड खर्ि गनुिपने शिि राखेको र ३ 
वटा बोलपरदािाले त्र्सरी खर्ि गरेको प्रमाण पेस नगरेको जनाई अस्वीकार गरेको देजखर्ो ।  

भाडा सम्झौिामा सम्झौिा तमतिले ३ मर्हना आन्िररक तनमािण अवतध रहने, त्र्स पतछ प्रत्रे्क 
मर्हनाको भाडा ७ गिे तभर बझुाउनपुने र त्र्सरी नबझुाएमा जररवाना लाग्ने व्र्वस्था छ । भाडामा 
तलने पक्षले २०७६ भार देजख २०७७ आषाढसम्म ११ मर्हनाको भाडा रू.९६ लाख ६३ हजार 
बझुाउनपनेमा रू.५२ लाख ७१ हजार मार बझुाएकोले रू.४३ लाख ९२ हजार  तलन बाँकी र्हसाबमा 
देखाएको छ । उक्त तलन बाँकी रकम जररवाना सर्हि असलु हनुपुदिछ । कोषको सञ्चालक पररषद्को 
स्वीकृति बेगर भाडामा लगाएको, तलजसम्बन्धी कार्िर्वतध पररषद् बाट स्वीकृति नभएको िथा भाडामा 
लगाउने र्वषर्सँग असान्दतभिक शिि राखी एक मार बोलपरदािाको प्रस्िाव छनौट गरेको  सम्बन्धमा 
छानतबन हनुपुदिछ । 

61. बोलपरदािाको र्ोग्र्िा - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा १० मा बोलपर सम्बन्धी कागजािमा 
र्ोग्र्िाका आधार उल्लेख गदाि कुनै खास तनमािण व्र्वसार्ीले मार भाग तलन पाउने वा नपाउने गरी 
व्र्वस्था गनि नहनेु उल्लेख छ । गौशाला भवुनेश्वरी ४०० तमटर दशिनमागिमा नाली सडक, तनमािण 
पेटी र पखािलमा ढुङ्गा छालने काम गनिको लातग बोलपर कागजािमा बोलपरदािाले र्वगिमा ढुङ्गा छालने 
कार्ि १ हजार ६०० वगि तमटर, ढुङ्गाको पखािल लगाउने कार्ि ६०० घनतमटर, ढुङ्गा ग्राभेल कार्ि 
४८३ रतनङ तमटर, पेटीमा ढुङ्गा छालने कार्ि ८६० रतनङ तमटरलगार्ि कार्ि गरेको हनुपुने गरी र्ोग्र्िा 
िथा शिि तनधािरण गरेको देजखर्ो । उक्त तनमािण कार्िको लागि अनमुान रू.९ करोड २१ लाख ९८ 
हजार स्वीकृि गरी बोलपर आह्वान गदाि ३ बोलपर पेस भएको मध्रे् २ बोलपरदािाको अनभुव नपगेुको 
जनाई एक मार बोलपरदािाको रू.९ करोड २१ लाख २३ हजारको प्रस्िाव स्वीकृि गरी र्ो वषि 
रू.६ करोड ३८ हजार भकु्तानी भएको छ । सडक, पेटी िथा पखािलमा ढुङ्गा छालने कार्ि जर्टल 
प्रार्वतधक कार्ि नभएकोले सडक, भवन, कम्पाउण्डवाल आठद तनमािण गरेका तनमािण व्र्वसार्ीले उक्त 
कार्ि सहजै गनि सक्ने देजखन्छ । र्स्िो कामको लातग र्वशेष र्ोग्र्िा िथा शिि राख्न ुआवश्र्क देजखँदैन । 
बढी भन्दा बढी तनमािण व्र्वसार्ीले भाग तलन सक्ने र्कतसमको शिि राखी प्रतिस्पधाि गराउनपुनेमा एक 
तनमािण व्र्वसार्ीको र्वगिको अनभुवसँग तमल्ने गरी र्ोग्र्िा र अनभुवको शिि राखेको सम्बन्धमा 
कारबाही हनुपुदिछ । 

पशपुति पररसरमा र्वद्यिुीर् सजावट कार्ि गनि रू.६ करोडको बजेट स्वीकृि गरी तडजाइन, 
लागि अनमुान िथा अनगुमन गनि एक इलेजक्ट्रकल इजन्जतनर्रलाई परामशिदािा तनर्कु्त गरेको र तनजले 
रू.५ करोड ९२ लाख ३४ हजारको लागि अनमुान पेस गरेको छ । सो कार्ि गनि बोलपर माग गदाि 
३ बोलपर पेस भएको, बोलपर मूल्र्ाङ्कनका लातग कोषको अनरुोधमा नेपाल र्वधिु प्रातधकरणबाट एक 
इजन्जतनर्रलाई खटाए िापतन बोलपर मूल्र्ाङ्कन कार्िमा तनज संलग्न नरहेको, तनजी क्षेरका एक 
इजन्जतनर्रलाई बोलपर मूल्र्ाङ्कन गनि र्वज्ञको रूपमा तनर्कु्त गरी मूल्र्ाङ्कन गदाि ३ वटै वोलपरदािा 
ग्राह्य नभएको जनाई सबै बोलपर २०७६।१२।१० मा रद्द गरेको देजखर्ो । बोलपरदािाको र्ोग्र्िा 
र शिि संशोधन गरी पनु २०७७।१।७ मा बोलपर आह्वान गरेको देजखन्छ । दोस्रो पटक बोलपर 
आह्वान गरेकोमा एकमार बोलपर दिाि भएअनसुार रू.५ करोड ९१ लाख ३९ हजार (लागि अनमुानको 
िलुनामा 0.16 प्रतिशि घटी) को प्रस्िाव स्वीकृि गरी २०७७।३।२५ मा सम्झौिा गरी र्ो वषि 
रू.२५ लाख ९० हजार पेस्की भकु्तानी ठदएको छ । प्रथम पटक बोलपर आह्वान गदाि कार्ि अनभुव 
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नपगु भएकोमा रद्द भएको कम्पनी नै दोस्रो पटकको बोलपर मूल्र्ाङ्कनमा र्ोग्र् रहेको जनाई सम्झौिा 
गरेको देजखर्ो । बोलपरको शिि िथा र्ोग्र्िा संशोधन गदाि एउटामार बोलपर दिाि भएको िथा 
लागि अनमुानको हाराहारीमा प्रस्िाव पेस गरेको छ । बोलपरका शिि िथा र्ोग्र्िा संशोधन भएको 
सम्बन्धमा छानतबन हनुपुने देजखएको छ । 

62. वनकाली उद्यान सञ्चालन - पशपुति क्षरे र्वकास कोष ऐन, २०४४ को दर्ा १० मा पशपुति क्षेरमा 
वकृ्षरोपण, वन बगैँर्ा, उद्यान आठदको व्र्वस्था कोष सञ्चालक पररषद्ले गने उल्लेख छ । कोषको 
कार्िसम्पादन सतमतिको २०७१।३।८ को तनणिर्अनसुार कोष र श्रीपशपुतिनाथप्रति आस्था नराख्न ेएक 
संस्था एवं सतमतिबीर् २०७१।३।१३ मा वनकाली मजन्दरको पूवि उत्तरको वनक्षेर लगार्ि र्ौर, 
वन, कुण्ड, पोखरी क्षेरमा उद्यान तनमािण,  र्वकास,  व्र्वस्थापन गनि कृपाल ुउद्यान नामको जशलापर 
राख्न ठदने गरी सम्झौिा भएको र सम्झौिा कार्म रहने अवतध खलुाएको छैन । सम्झौिा तमतिले ६ 
मर्हनातभर उद्यानको नक्सा तडजाइन गरी कोषबाट स्वीकृि गराउने व्र्वस्था भएकोमा स्वीकृति तलएको 
देजखएन । र्वश्व सम्पदा सूर्ीमा रहेको पशपुति क्षेरमा उद्यान सञ्चालन गने सम्बन्धमा र्नेुस्को र 
परुाित्व र्वभागको स्वीकृति तलएको छैन । उक्त संस्थालाई उद्यान सञ्चालन गनि ठदने सम्बन्धमा सञ्चालक 
पररषद् बाट समेि तनणिर् भएको छैन । उक्त उद्यानको संरक्षण एवं व्र्वस्थापन कार्ि कोषबाटै गने 
व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । 

63. पूजा सामग्री पसल व्र्वस्थापन – पशपुति पररसरमा उपहार िथा रू्ल पसल सञ्चालन गनि 
2075।2।13 मा रू.5 करोड ७८ लाख ९० हजार लागि रहेको 62 पसल कबल सर्हिको भवन 
तनमािण सम्पन्न भएकोमा हालसम्म पतन प्रर्ोगमा ल्र्ाएको देजखएन । उक्त भवन उपर्कु्त स्थानमा 
तनमािण नभएकोले उपहार िथा रू्ल पसलहरू अव्र्वजस्थि रूपमा सञ्चालन भएको देजखन्छ । पशपुति 
क्षेरमा उपहार िथा रू्ल व्र्वसार्ीको संख्र्ा १६४ रहेको उल्लेख छ । पशपुति क्षेर र्वकास कोषले 
२०७६।१२।१० मा सूर्ना प्रकाजशि गरी १२१ रू्ल व्र्वसार्ीले कोषलाई बझुाउनपुने बक्र्ौिा 
भाडा रकम २०७६।१०।१४ सम्म जम्मा गरे मार नर्ाँ भवनमा पसल सञ्चालन गनि गोला प्रथामा 
सहभागी हनु ठदने जानकारी गराएकोमा २०७७।३।२२ मा पनु: अको सूर्ना प्रकाजशि गरी रू.५ 
हजार धरौटी जम्मा गरेपतन गोलाप्रथामा सहभागी हनु पाउने तनणिर् गरेको देजखर्ो । िी व्र्वसार्ीहरूले 
रू.१ करोड ९ लाख २५ हजार बक्र्ौिा भकु्तानी नगरेको अवस्थामा समेि गोला प्रथामा सहभागी 
गराएकोले उक्त बक्र्ौिा असलुी हनु सकेको देजखएन । बक्र्ौिामा रकम जररवाना सर्हि असलु गने 
र तनतमिि भवन र्थाशीघ्र उपर्ोगमा ल्र्ाउनपुदिछ । 

64. अष्टदल िथा भैरव मूतिि ममिि -  गहेु्यश्वरी मजन्दर तभर रहेको अष्टदल र भैरवको मूतिि र्व.सं. २०५७ 
सालमा सनु ७१३ िोला र र्ाँदी १३३.३९४ के.जी.को पािाद्बारा मोतडएकोमा २०६७।५।१३ मा 
मोलम्बामा लवाल परेको उल्लेख छ । सनुद्वारा तनतमिि मूतििहरू १० वषिमै क्षति भैसकेकोमा ित्काल 
ममिि सम्भार नगरी ८ वषि पतछ ममिि  गनि मूतििमा जडान भएको सनु र्ाँदीको परीक्षण गदाि २ मूतििमा 
१७३.५ िोला सनु घटी रहेको मरु्लु्का पेस भएको छ । ममिि सम्भार गदाि रू्ल, रंग, अक्षिा आठदले 
जखर्ावट भएको उल्लेख गरे पतन सनुमा देखाइएको र्स्िो जखर्ावट असामान्र् रहेको छ । र्स 
सम्बन्धमा वस्िपुरक छानतबन नहुँदा हालको मूल्र्मा रू.१ करोड ५७ लाख ८९ हजारको सनु 
क्षर्र्करण भएको छ । गहेु्यश्वरी मजन्दरलाई कोष मािहिमा राखे िापतन मजन्दर व्र्वस्थापन गठुी 
संस्थानबाट भै रहेको छ । मजन्दरमा दै्बधस्वातमत्व कार्म रर्हरहँदा ममिि गनुिपने उल्लेख भएको ८ वषि 
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पतछ ममिि सम्भार गरेको र सनु िथा र्ाँदी पररणाम उल्लेख्र् मारामा न्रू्न हुँदा व्र्वस्थापन सतमतिमा 
रहेका पदातधकारीलाई जजम्मेवार र जवार्देही बनाएको पाइएन ।  

गहेु्यश्वरी मजन्दरमा रहेका उजल्लजखि मूतिि ममिि गनि २०७५।७६ र 2०७६।७७ मा सनु 
९४.५२ िोला र र्ाँदी समेि रु १ करोड १२ लाख ८४ हजारको खररद गरेको र ममिि ज्र्ाला 
रू.25 लाख समेि रू.१ करोड 37 लाख 8४ हजार खर्ि गरेको छ । ममिि कार्ि सम्पन्न नभएकोले 
खर्ि वरृ्द्ध हनेु जस्थति छ  । त्र्सैगरी कोषले वरपर राख्न ेर्ाँदी ३० के.जी. थप गने तनणिर् गरेकोमा 
8० के.जी. खररद गरेको छ । सार्वकको सनु र्ाँदी सम्बन्धमा प्रर्ोगशाला परीक्षणको प्रर्क्रर्ा 
अवलम्वन नगरेको, िालकु मन्रालर्, कोष िथा गठुी संस्थानबाट सतमति गठन गरी छानतबन गरेको 
देजखएन । घटेको सनुको मूल्र् रू.१ करोड ५७ लाख ८८ हजार र थप भएको ८० के.जी. र्ाँदीको 
2077 आषाढ मसान्िको बजारअनसुार हनेु रू.७२ लाख समेि रू.२ करोड २९ लाख ८८ हजार 
थप व्र्र्भार परेको छ । उक्त सनु िथा र्ाँदीबाट मूतिि ममिि िथा व्र्वस्थापन गने कार्ि प्रतिस्पधाि 
नगरी एक तनजी कम्पनीलाई जजम्मा ठदएको छ । ममिि सम्भार गदाि गालेको सनु र्ाँदी पर ुकोषमा 
पेस गने र उक्त परकुो पररणाम र्र्कन गरी सदस्र् सजर्वको तनणिर्बाट नष्ट गने उल्लेख भएकोमा 
कार्ािन्वर्न भएको छैन । जखर्ावटबाट भएको नोक्सानी, जखर्ा लाग्दा तनस्केको अवशेषको टुक्रा, 
परकुो जस्थति र्र्कन गरेर आगामी ठदनमा पनुः र्स्िो समस्र्ा नआउने गरी अष्टदल िथा भैरवको मूतिि 
प्रतिस्थापन कार्ि सम्पन्न गनुिपदिछ ।  

65. र्वद्यिुीर् शवदाह मेतसन खररद - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११ मा मालसामानको 
लागि अनमुान िर्ार गदाि साविजतनक तनकार्ले सोही प्रकृतिको सामान र्ाल ुवा अजघल्ला वषिहरूमा 
खररद गदाि लागेको वास्िर्वक लागि, प्रर्तलि दरभाउ र ढुवानी खर्िलाई आधार तलनपुने उल्लेख छ । 
कोषले २०६४।६५ मा रू.१ करोड १६ लाख ७७ हजारमा र्वद्यिुीर् शवदाह मेतसन खररद गरेकोमा 
सो मूल्र्लाई आधार तलई त्र्सपतछका वषिहरूमा नेपाल राि बैङ्कद्बारा प्रकाजशि थोक मूल्र्सूर्ीअनसुार 
मूल्र्वरृ्द्ध थप गरी र्स वषि रू.२ करोड ७६ लाख ३० हजारको लागि अनमुान स्वीकृि गरेको 
पाइर्ो। बाह्र वषि अगातड खररद गरेको मूल्र्लाई आधार तलई स्वीकृि गरेको लागि अनमुान र्थाथिपरक 
र तनर्मसम्मि देजखएन । हालको बजार मूल्र्, अन्िरािर्िर् बजारमा उपलब्ध मूल्र्, उत्पादक 
कम्पनीहरूबाट माग गदाि प्राप्त हनेु मूल्र्को खोजी गरेको देजखएन। सो मेतसन खररद गनि 
२०७६।५।१७ मा बोलपर माग गरेकोमा एक मार बोलपर प्राप्त भए अनसुार रू.२ करोड ८३ 
लाख ६३ हजारको सम्झौिा गरी र्ो वषि रू.२५ लाख १० हजार पेस्की ठदएको छ । उक्त मेतसन 
खररद गनि २०७५।१०।२९ मा बोलपर आह्वान भएकोमा ३ प्रस्िाव पेस भएको, बोलपर मूल्र्ाङ्कनको 
क्रममा रहेको अवस्थामा २०७६।१।३० मा साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को सािौँ संशोधन 
लागू भएकाले सो अनसुार बोलपर मूल्र्ाङ्कन गनि नतमलेको जनाई २०७६।२।२१ मा रद्द गरेको 
देजखर्ो । बोलपर भैसकेको र मूल्र्ाङकन प्रर्क्रर्ामा रहेको अवस्थामा बोलपर रद्द गनि नतमल्नेमा रद्द 
गरेको, लागि अनमुान तनर्मको व्र्वस्था बमोजजम िर्ार नगरेको, पनु: बोलपर माग गदाि एक मार 
बोलपर पेस भई स्वीकृि गरेको सम्बन्धमा कारबाही हनुपुदिछ । 

66. मौज्दाि र्र्िाि - पशपुति पररसर र्वस्िारको लातग २०७०।०२।३० मा एक रार्िर् दैतनकमा जग्गा 
अतधग्रहणसम्बन्धी सूर्ना प्रकाजशि गरी अतधग्रहण भएका जग्गाहरूको मआुवजा र्विरण गनि नेपाल 
सरकारबाट २०७१।७२ मा प्राप्त रकममध्रे् मआुवजा र्विरण गरी बाँकी रहेको रू.८० करोड ८२ 
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लाख १७ हजार एक बैङ्क खािामा मौज्दाि रहेको छ । उक्त रकम ित्कालै नेपाल सरकारलाई र्र्िाि 
गनुिपनेमा नगरी कोषको वर्ि रकम सरह मानी मूल कोषमा आम्दानी जनाइराखेको छ । सो रकममध्रे् 
मआुवजा तनधािरण गरी भकु्तानी दार्र्त्वमा रहेको रू.7 करोड 94 लाख 10 हजार घटाइ बाँकी रू.73 
करोड 39 लाख ७ हजार संघीर् सजञ्चिकोषमा दाजखला गनुिपदिछ ।  

67. कमिर्ारी व्र्वस्थापन - कोषको कमिर्ारी सम्बन्धी तनर्मावली,  २०६५ (छैटौ संसोधन) को तनर्म 
१२ मा कुनै खास कामको लातग कोषमा आवश्र्क र्ोग्र्िा प्राप्त व्र्जक्त नभएमा बढीमा २ वषिको 
लातग करारमा तनर्जुक्त गनि सर्कने र त्र्सरी तनर्जुक्त गदाि पदपूतिि िथा बढुवा सतमतिको तसर्ाररस हनुपुने 
व्र्वस्था छ । कोषमा ९६ जनालाई शे्रणीर्वहीनदेजख अतधकृि ठद्विीर् सरहको पदमा पदपूतिि िथा बढुवा 
सतमतिको तसर्ाररसबेगर तनर्जुक्त गरी र्ो वषि रू.३ करोड २३ लाख १३ हजार पाररश्रतमक खर्ि लेखेको 
देजखन्छ । कतिपर् कमिर्ारी दशौँ वषिदेजख करारमा कार्िरि रहेका छन ्। साथै कोषमा दरबन्दी 
नरहेको काननुी र प्रसे सल्लाहकार पदमा 4 जना तनर्जुक्त गरी र्ो वषि रू.६ लाख ४७ हजारसमेि खर्ि 
लेखेको छ । कमिर्ारी तनर्जुक्त गदाि काननुी व्र्वस्थाको पालना गनुिपदिछ ।  

68. सोझै खररद - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ मा रू.२० लाख भन्दा बढीको खररद बोलपरको 
माध्र्मबाट गनुिपने व्र्वस्था छ । कोषले कार्ािलर् सामान, सम्पजत्त ममिि, पवि सञ्चालन, जस्थर सम्पजत्त 
खररद लगार्िको खररद कार्ि बोलपरको माध्र्मबाट नगरी रू.५ लाख घटीका तबलबाट सोझै खररद 
गरी रू.४ करोड ९५ लाख ४४ हजार खर्ि गरेको छ । आतथिक वषिको अजन्िम ठदन २०७७।३।३० 
मा मार रू.१ करोड ५२ लाखका ५७ टुक्रा खररद गरी भकु्तानी गरेको देजखर्ो । वार्षिक कार्िक्रम 
र बजेट स्वीकृि भएपतछ खररद र्ोजना बनाई तमल्दो लर्ाकेज िर्ार गरी बोलपरको माध्र्र्मबाट खररद 
गनि र्वगि वषिमा समेि सझुाव ठदएकोमा आंजशक सधुार भए िापतन र्ो वषिसमेि स-साना लर्ाकेज बनाई 
सोझै खररद गरेको देजखर्ो । र्स्िो प्रवजृत्तमा सधुार गरी खररद कार्ि तमिव्र्र्ी र पारदशी बनाउनपुदिछ।  

69. सवारी साधन अनतधकृि प्रर्ोग - कोषले २०६२।२।३० मा भन्सार महसलु र मूल्र् अतभवरृ्द्ध कर 
बाहेक रू.७ लाख ३१ हजारमा खररद गरेको मारुिी जस्टम कार २०६७।११।१६ मा भक्तपरुमा 
दघुिटना भई ममिि गनि आतधकाररक वकि शपमा पठाएकोमा वकि शपले २०६८।३।१७ मा रू.८ लाख 
३४ हजारको लागि अनमुान पेस गरेकोले ित्कालीन सदस्र् सजर्वले अकै वकि शपमा पठाएको देजखन्छ। 
वकि शपले ममििगरी रू.१६ लाख १ हजारको तबल साथ २०७० सालमा गाडी र्र्िाि गरेकोमा सो कार 
पनुः २०७०।५।१७ मा काठमाडौँ तसर्लमा दघुिटना भई सामान्र् क्षति पगुी ममिि गनि सोही वकि शपमा 
पठाएकोमा ममिि गरी वकि शपले नै प्रर्ोग गरररहेको ित्कालीन सदस्र् सजर्वको प्रतिवेदनमा उल्लेख 
छ। उक्त कारको ममििबापि रू.८ लाख भकु्तानी भएकोमा क्षतिबापि बीमा कम्पनीबाट रू.८ लाख 
९५ हजार कोषमा प्राप्त भएको छ । कोषको सम्पजत्त वकि शपले अनतधकृि प्रर्ोग गरेको सम्बन्धमा 
कारबाही गरी उक्त कार अतभलम्ब कोषको तनर्न्रणमा ल्र्ाउनपुदिछ ।    

70. गरुुर्ोजना तनमािण - पशपुति क्षेरलाई र्वस्िार गरी अन्िरािर्िर् धातमिक िीथिस्थलको रूपमा र्वकास गने 
गरुुर्ोजना तनमािण गनि नेपाल सरकारले अनदुान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । र्ो वषि खर्ि गरेको 
रू.१ करोड ५ लाख २१ हजार समेि गरुुर्ोजना िर्ारी कार्िमा हालसम्म रू.२ करोड ८३ लाख ४६ 
हजार खर्ि गरेको छ । गरुुर्ोजना िर्ार गरी स्वीकृतिको लातग मन्रालर्मा पेस भई पनुरावलोकन 
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गरी पनुः पेस गनि प्राप्त भएकोमा पनुरावलोकनको कार्ि टुर्ङ्गएको छैन । गरुुर्ोजनालाई अजन्िम रूप 
ठदन नसक्दा समग्र पशपुतिनाथ क्षेरको र्वकास, पूवािधार र व्र्वस्थापनमा समेि असर परेको छ ।  

पशपुति क्षेर र्वकास कोष ऐन, २०४४ ले मठ मजन्दर व्र्वस्थापन गने जजम्मेवारी कोषलाई 
ठदए िापतन गहेु्यश्वरी मजन्दर, र्ाबर्हल क्षेरमा रहेका र्वतभन्न मठ मजन्दरलाई कोष मािहिमा ल्र्ाई 
व्र्वस्थापन गनि सकेको छैन । र्ाबर्हलजस्थि र्न्र र्वनार्क मजन्दरको व्र्वस्थापन हालसम्म एक गैर 
सरकारी संस्थाले गरररहेको छ । पशपुति पररसरका केही मजन्दरको भेटीघाटी व्र्वस्थापन र सञ्चालनमा 
पारदजशििा आउन नसकेको, वािावरण प्रदूषण तनर्न्रण मापदण्ड िजुिमा नभएको, ध्र्ानकेन्र, अध्र्र्न 
केन्र, र्ोग केन्र िथा शाजन्िमागिका जशक्षा, पर्वर स्नान गहृ तनमािण, मापदण्ड र कार्िर्वतध िजुिमा 
नभएको लगार्ि कार्ि गनि बाँकी रहेको छ । गरुुर्ोजनालाई अजन्िम रूप ठदई पूवािधार िथा 
व्र्वस्थापनका कार्ि अगातड बढाउनपुदिछ ।  

71. समन्वर् - पशपुति क्षेरको र्वकाससँग सरोकारवाला राख्न े परुाित्व र्वभाग, सडक र्वभाग काठमाडौं 
महानगरपातलका लगार्ि  सरोकारवाला तनकार्हरू सँग समन्वर् गरी र्वकास, तनमािण िथा संरक्षणको 
कार्ि गनुिपदिछ । हालसम्म आफ्नो स्वातमत्वको जग्गा, जग्गाको घेराबार िथा महत्वपूणि मठमजन्दर र 
सांस्कृतिक धरोहर िथा सम्पदाको संरक्षण कार्िको उजर्ि व्र्वस्थापन भएको छैन । वागमिी नदीको 
ढल व्र्वस्थापन, स्वच्छ पानीको पदापिण, र्क्रपथ र्वस्िार, तरभवुन अन्िरािर्िर् र्वमानस्थल र्वस्िार, 
महानगरपातलका िथा अन्र् तनकार्ले गने र्वकास तनमािण, स्थानीर् जनिाको आवास क्षरे व्र्वस्थापन 
जस्िा कार्ि समन्वर्ात्मक रूपमा भएको छैन । कोषको क्षेर तभर प्रवेश गने भक्तजनहरूको सरुक्षा, 
बसोबास िथा धमिशाला व्र्वस्थापन, धातमिक पर्िटकहरू आकषिक प्रवेश शलु्कमा एकीकृिपना जस्िा 
र्वषर्का लातग कोषले अन्र् तनकार्सँग समन्वर् गनि आवश्र्क छ । भगवान पशपुतिनाथको 
पूण्र्भतूमलाई र्वश्व शाजन्िको अतभर्ान स्थलको रूपमा रुपान्िरण गनि आधारभिू सेवा र पूवािधारमा 
समन्वर् र सहजीकरण गने कार्ि कोषले अगातड बढाउनपुदिछ ।  

नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण  
नेपालमा नागररक उड्डर्नको र्वकास, र्वस्िार िथा तनर्मन गनि र रार्िर् िथा अन्िरािर्िर् हवाई सम्पकि को 

लातग हवाई उड्डर्न, सञ्चार, पथ प्रदशिन र हवाई सेवा पररवहन सेवा सञ्चालन सरुजक्षि, तनर्तमि, स्िरीर् र प्रभावकारी 
बनाउन नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण ऐन, २०५३ अनसुार २०५५।९।१६ मा प्रातधकरणको स्थापना 
भएको हो।  

72. सञ्चालन नतिजा - गि वषिको नार्ा रू.२ अबि ७५ करोड रहेकोमा र्ो वषि रू.२ अबि २४ करोड 
रहेको छ। र्ो वषिसम्मको सजञ्चि नार्ा रू.६ अबि २१ करोड पगेुको छ। 

73. र्वत्तीर् प्रतिवेदनमान -नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण ऐन, २०५३ मा प्रातधकरणको लेखा सतमतिबाट 
स्वीकृि ढाँर्ा र िररकाबमोजजम राजखने व्र्वस्था छ । प्रातधकरणले नेपाल र्वत्तीर् प्रतिवेदनमानअनसुार 
र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गनि एक परामशिदािाको सेवा तलए पतन प्रतिवेदनमानको आधारमा िर्ार गरेको 
छैन।  

प्रातधकरणले सम्पजत्त, मेतसनरी िथा उपकरणको अतभलेख, जस्थर सम्पजत्त व्र्वस्थापन तनदेजशका, 
२०७५ मा वार्षिक भौतिक परीक्षण र अनगुमन िथा सम्पजत्तको मूल्र्ाङ्कन गरी अतभलेख अद्यावतधक 
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गनुिपने व्र्वस्था छ। प्रातधकरणले आफ्नो नाममा रहेको जग्गाको र्ववरण खलु्ने गरी अतभलेख राखेको 
छैन। प्रातधकरणले सम्पजत्त, मेतसनरी र उपकरणको अतभलेख अद्यावतधक नगरेकोले सम्पजत्त र्र्कन गनि 
सर्कने अवस्था छैन।  

74. मागिस्थ नगद - मागिस्थ नगद गि वषि रू.८३ करोड ६९ लाख ८९ हजार रहेकोमा र्ो वषि बढेर रू.१ 
अबि १७ करोड ६१ लाख भएको देजखन्छ। वषािन्िमा नागररक उड्डर्न कार्ािलर्हरूबाट प्रधान 
कार्ािलर्मा ट्रान्सर्र गरेको रकमहरूमध्रे् मूलकोषमा जम्मा हनु बाँकी रकम मार मागिस्थ नगदमा 
समावेश गनुिपनेमा र्स वषि िथा र्वगिका वषिहरूमा र्हसाब तमलान हनु नसकेको रकम पतन समावेश 
भएको देजखन्छ। प्रातधकरणले नागररक उड्डर्न कार्ािलर्हरूबाट प्रधान कार्ािलर्मा ट्रान्सर्र गरेको 
रकम र मूलकोषमा जम्मा भएका रकमहरूको तभन्निालाई मागिस्थ नगदमा देखाएको छ। र्हसाब 
नतमलेको रकम र्र्कन गरी र्रर्ारक गनि सम्बजन्धि पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनपुदिछ।  

75. 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 कार्ि तनर्मन 
गरी प्रातधकरणले ३९ वार्सेुवा कम्पनीलाई ३१ अन्िरािर्िर् िथा ३५ आन्िररक गन्िव्र्मा हवाई सेवा 
प्रदान गने स्वीकृति ठदएको प्रातधकरणको वार्षिक प्रतिवेदन २०१९/२० बाट देजखन्छ। हवाई सरुक्षण 
व्र्वस्था प्रभावकारी नभएकोले हवाई सेवा प्रारम्भ देजख हालसम्म ५८ वार्रु्ान र ३६ हेतलकलटर 
दघुिटनामा ४५१ व्र्जक्तको तनधन भएको हवाई सरुक्षा प्रतिवेदन, २०२० मा उल्लेख छ। हवाई दघुिटना 
सम्बन्धमा र्वतभन्न छानतबन सतमतिले ठदएका तनदेशनलाई हवाई सरुक्षाको क्षेरमा कार्ािन्वर्न गरेको 
अतभलेख व्र्वजस्थि देजखएन। हवाई सेवालाई सरुजक्षि र भरपदो बनाउनपुदिछ। 

76. 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 गैर सरकारी संस्थाहरूबाट प्राप्त हनु बाँकी रहेको रकम गि वषि रू.९६ करोड ८१ लाख 
६८ हजार रहेकोमा र्ो वषि रू.८६ करोड ९९ लाख ७७ हजार देजखन्छ। सार्वकदेजख र्वतभन्न 
एर्रलाइन्सहरूबाट प्राप्त हनु बाँकी रकमको समथिन नतलएको साथै हाल कतिपर् एर्रलाइन्सहरूको 
कारोवार बन्द भई अजस्ित्वमा नरहेको अवस्था छ। बक्र्ौिा असलु गनि प्रातधकरणले आवश्र्क लक्ष्र् 
तनधािरण गरी सम्बजन्धि पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनपुदिछ। 

77. र्वमानस्थल तनमािण मापदण्ड - हवाई नीति, २०६३ अनसुार तनकट्स्थ र्वमानस्थलबाट प्रस्िार्वि 
र्वमानस्थलको दरुी कम्िीमा र्हमाली र पहाडी क्षेरमा साधारणिर्ा २० नर्टकल माइल र िराई िथा 
तभरी मधेशमा ४० नर्टकल माइलको हनुपुनेमा संर्ालनमा नरहेका १२ र्वमानस्थलहरू सो मापदण्ड 
अनसुार तनमािण भएको देजखएन। प्रातधकरणले परुाना र्वमानस्थल ममििको अतिररक्त नर्ाँ र्वमानस्थल 
तनमाणि कार्िलाई पतन िीव्रिा ठदएको देजखन्छ। वषािन्िमा देशभर ५४ र्वमानस्थल रहेकोमा ३५ 
सञ्चालनमा रहेका र १९ सञ्चालनमा रहेका छैनन।् सञ्चालनमा रहेका र्वमानस्थलहरूमा पतन पर्ािप्त 
उडान भएका छैनन।् छोटो दरुीमा तनमािण भएको केही र्वमानस्थलहरू सञ्चालन पतछ पतन सडक 
र्ािार्ािको सहजिाले पूणि क्षमिामा सञ्चालन हनेु देजखँदैन। िसथि, सञ्चालन हनेु गरी मापदण्डले िोके 
अनसुार मार र्वमानस्थल तनमािण गनुिपदिछ।  
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78. ऋण र्हसाब - अथि मन्रालर्द्वारा प्रकाजशि साविजतनक संस्थानहरूको वार्षिक जस्थति समीक्षा, २०७८ र 
प्रातधकरणको र्वत्तीर् र्ववरण अनसुार नेपाल सरकारलाई तिनि बाँकी ऋणमा रू.१ अबि ४४ करोडको 
र्रक देजखएको छ। र्सरी नेपाल सरकारलाई तिनुिपने ऋण रकम ऋण व्र्वस्थापन कार्ािलर्सँग 
समन्वर् गरी समार्ोजन गनुिपने देजखन्छ।  

79. बहाल आम्दानी - र्वमानस्थल सेवा शलु्क तनर्मावली, २०६७ को तनर्म १६(७) ले गरेको व्र्वस्था 
अनरुूप प्रातधकरणले सम्झौिाअनरुूपको कार्ि मूल्र्ाङ्कन गरी सम्झौिालाई तनरन्िरिा ठदने वा नठदने तनणिर् 
गनुिपने व्र्वस्था गरेको देजखन्छ। हालसम्म बहालसँग सम्बजन्धि मदु्दा सवोच्र् अदालिमा १६, उच्र् 
अदालि, पाटनमा १५ र जजल्ला अदालि, काठमाडौँमा १७ र्वर्ाराधीन छन।् त्र्स्िै सम्झौिा अवतध 
समाप्त भएका बहालवालाहरूसँग प्रातधकरणको तनर्मावलीले गरेको व्र्वस्था अनरुूप बहाल असलु नगरी 
परुानो सम्झौिा अनरुूप हनु आउने रकम मार असलु गरेको हुँदा सम्बजन्धि पदातधकारीलाई जजम्मेवार 
बनाई तनर्मावलीको व्र्वस्थाअनरुूप बहाल गणना गरी असलु उपर गनुिपने देजखन्छ। 

80. उपर्ोग िथा ब्र्ागेज शलु्क - र्वमानस्थल सेवा शलु्क तनर्मावली, २०६७ को तनर्म २५ मा अन्र् 
सेवा शलु्क तलने व्र्वस्था अन्िगिि टतमिनल उपकरणको साझा उपर्ोग गरे बापि प्रातधकरणले सम्बजन्धि 
वार्सेुवा कम्पनीबाट सोझै वा सेवा प्रदार्क मार्ि ि प्रति र्ार ु अमेररकी डलर एक र प्रातधकरणले 
र्वमानस्थल ब्र्ागेज ररकजन्सतलएशन प्रणाली सेवा उपर्ोग गने वार्सेुवा कम्पनीबाट सोझै वा सेवा 
प्रदार्कमार्ि ि प्रति र्ार ुअमेररकी डलर ३५ सेन्टका दरले शलु्क लगाउने र असलुउपर गने व्र्वस्था 
छ। प्रातधकरणले वार्सेुवा प्रदार्कहरूलाई उपरोक्त सेवा प्रदान गनिका लातग एक सेवा प्रदार्क 
कम्पनीसँग २६ अक्टोबर २०१० मा सम्झौिा गरेको छ। सम्झौिा अनसुार उजल्लजखि सेवाहरू बापि 
टतमिनल उपर्ोगिर्ि  अमेररकी डलर १ असलु गनुि पनेमा उक्त सेवा प्रदार्कलाई तिनुिपने रकम घटाई 
असलु गरेको अमेररकी डलर ०.३७५ मार लेखाङ्कन गरेको पाइर्ो। साथै, ब्र्ागेजिर्ि  प्रति र्ार ु
अमेररकी डलर ०.३५ असलु गने र ०.१२ प्रातधकरण कार्ािलर्लाई बझुाउने सम्झौिाअनसुार अमेररकी 
डलर ०.१२ मार आम्दानी लेखाङ्कन गरेको पाइर्ो। र्सरी खूद रकममा मार बीजक जारी गदाि सो 
सेवा प्रदार्क कम्पनीलाई सेवा शलु्क भकु्तानीमा अतग्रम आर्कर समेि कट्टा नहुँदा सेवा प्रदार्कको 
उक्त आम्दानी करको दार्रामा आएको र्र्कन हनु सक्ने जस्थति छैन।  

त्र्स्िैगरी प्रातधकरणको र्हसाबमा र्स वषिसम्म सेवा प्रदार्कबाट बक्र्ौिा रहेको रू.३२ करोड 
५७ लाख ९२ हजारमध्रे् र्वगि वषि देजखको रू.१८ करोड देजखन्छ। बक्र्ौिा रकम समर्मै असलु 
गनि गराउन सम्बजन्धि पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउन ुपदिछ।  

81. पोखरा क्षरेीर् अन्िरािर्िर् र्वमानस्थल - पोखराजस्थि क्षेरीर् अन्िरािर्िर् र्वमानस्थल तनमािण गनि नेपाल 
सरकार र र्ीन सरकार िथा एजक्जम बैङ्कबीर् २१ मार्ि २०१६ मा कुल र्आुन १ अबि ३७ करोड 
८७ लाख ४० हजारको सम्झौिा भएको देजखन्छ। सम्झौिा पिाि ् उक्त 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 असोजसम्म सम्पूणि साँवा र सोको ब्र्ाजसर्हि 
भकु्तानी गनुिपने देजखन्छ। नोभेम्बर २०२० सम्ममा र्वमानस्थल तनमािणको भौतिक प्रगति ६६ प्रतिशि 
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र र्वत्तीर् प्रगति ५०.२७ प्रतिशि रहेको प्रातधकरणको वार्षिक प्रतिवेदनबाट देजखन्छ। कार्ि सम्पन्न १० 
जलुाई २०२० सम्म गनुिपनेमा कोतभड-१९ को महामारीको कारणले र्ढला हनु गई जलुाई २०२१ 
सम्म सम्पन्न हनेु प्रक्षेपण गररएको भए िापतन हाल सम्मको प्रगति अनसुार तनमािण कार्ि समर्मा सम्पन्न 
गनि र्वशेष िदारुकिा हनुपुने देजखन्छ।  

82. गौिम बदु्ध अन्िरािर्िर् र्वमानस्थल - गौिम बदु्ध अन्िरािर्िर् र्वमानस्थलको कार्िमध्रे् रन-वे, ट्याक्सी-
वे, एप्रोन, टतमिनल भवन, लगार्िका मखु्र् भौतिक संरर्नाको कार्ि र्ीनको एक कन्स्ट्रक्सन ग्रपुले गदै 
आइरहेको छ। नोभेम्बर १३, २०१४ बाट शरुु भएको र्ो ठेक्कामा हालसम्म पटक पटक गरी ३१ 
मार्ि २०२० सम्म म्र्ाद थप भएकोमा हालसम्म ९२ प्रतिशि कार्ि सम्पन्न भएको र थप काम गनि 
पनुः ३१ तडसेम्बर २०२० सम्म म्र्ाद थप भएको देजखर्ो। प्रगति जस्थति हेदाि थप समर्मा 
र्वमानस्थलको कार्ि सम्पन्न हनेु देजखएन। समर्मा नै काम गनि पहल गनुिपने देजखन्छ। 

83. व्र्ावसार्र्क भवन - तरभवुन अन्िरािर्िर् र्वमानस्थलको गोल्डेन गेटको पूवििर्ि को कररब ५१ रोपनी 
जग्गामा व्र्ावसार्र्क भवन तनमािण गनि नेपाल सरकार मजन्रपररषद्को २०६७।५।१७ को सैद्धाजन्िक 
सहमतिअनसुार एक तनमािण व्र्वसार्ीसँग २१ मर्हना तभर तनमािण कार्ि सम्पन्न गने र उक्त भवन ३० 
वषि पतछ प्रातधकरणलाई र्र्िाि गने गरी २०६९।७।२ मा सम्झौिा भएको छ। िर तनमािण व्र्वसार्ीले 
सम्झौिामा उल्लेख नभएको भतूमगि पार्कि ङ्ग तनमािण गरेको, स्वीकृि तडजाइन अनसुार भवनको उर्ाई 
३७ र्र्ट रहेकोमा ५२ र्र्ट उर्ाई हनेुगरी संरर्ना बनाएकोले पर्ािप्त मारामा सरुक्षाको प्रत्र्ाभतूि 
नरहेको व्र्होरा प्रातधकरणको २०७४।१२।२ र २०७४।१२।२५ को परमा उल्लेख छ। सम्झौिा 
भन्दा र्रक हनेु गरी तनमािण कार्ि गरेको सम्बन्धमा आवश्र्क कारबाही हनुपुदिछ।  

तनमािण कार्ि सम्पन्न भएपतछ तनजले प्रातधकरणलाई वार्षिक रू.७८ लाख जग्गा भाडा र भवन 
सञ्चालनमा आए पिाि ्पर्हलो १० वषिसम्म कुल आम्दानीको ५ प्रतिशि, दोस्रो १० वषिसम्म १५ 
प्रतिशि िथा बाकँी अवतधसम्म २५ प्रतिशिका दरले थप गरी हनु आउने रकम बझुाउने व्र्वस्था भए 
िापतन सो कम्पनीले हालसम्म जग्गा बहाल बापि तिनुि पने रू.७ करोड १५ लाख ३० हजार बझुाएको 
छैन । अिः तनर्मअनसुारको वार्षिक वरृ्द्ध दरअनसुार हनु आउने थप रकमसमेि गणना गरी उक्त 
रकम असलु गनुिपदिछ।  

84. धरौटी - र्वमानस्थल सेवा शलु्क तनर्मावली, २०६७ को तनर्म ४ को उपतनर्म (घ) मा वार्सेुवा 
कम्पनीले उडान सञ्चालन गनुि पूवि रू.३० लाख प्रातधकरणलाई अतग्रम धरौटी बझुाउनपुने व्र्वस्था छ। 
र्स्िै र्वमान उडान सम्बन्धी तनदेजशका, २०६९ मा अन्िरािर्िर् वार्सेुवा सञ्चालक संस्थाबाट प्रत्रे्क 
उडानको तसट क्षमिाको आधारमा एक मर्हनाको र्ारसेुवा सरु्वधा शलु्क र आन्िररक वार्सेुवा सञ्चालक 
कम्पनीले तसट क्षमिाको १५ ठदन बराबरको धरौटी राख्नपुने व्र्वस्था छ। तरभवुन अन्िरािर्िर् र्वमान 
स्थलले २१ वार्सेुवा कम्पनीबाट उडान सञ्चालन गनुिपूवि तलनपुने रू.६ करोड ३० लाख बराबरको 
धरौटी र १४ वार्सेुवा कम्पनीबाट उडानको तसटक्षमिाको आधारमा तलनपुने धरौटी रकम तलएको 
पाइएन। तनर्मावलीले िोकेअनसुार धरौटीबापिको रकम प्राप्त गरी अतभलेख अद्यावतधक गनि गराउन 
सम्बजन्धि पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनपुदिछ। 

85. गणुस्िर - तरभवुन अन्िरािर्िर् र्वमानस्थल कार्ािलर्ले खररद गरेको रू.१ करोड १६ लाखको एर्रपोटि 
ट्रली २०७४।१।२९ मा प्राप्त भएको िथा नेपाल ब्र्रुो अर् स्टाण्डडि एण्ड मेट्रोलोजीबाट सो ट्रलीको 
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गणुस्िर परीक्षण गराई २०७४।४।३ र २०७५।६।१७ मा प्राप्त प्रतिवेदन अनसुार उक्त ट्रलीको 
गणुस्िर सम्झौिामा िोर्कएको भन्दा कम गणुस्िरको देजखएको छ। र्स्िो अवस्थामा सम्बजन्धि 
आपूतििकिािलाई सोही समर्मा उक्त सामान अस्वीकृि गरी र्र्िाि नगरी र्वमानस्थल कार्ािलर्ले ट्रली 
प्रर्ोगमा ल्र्ाई सम्पूणि रकम भकु्तानी प्रकृर्ा प्रारम्भ गरेको देजखन्छ। कम गणुस्िरको सामान खररद 
िथा प्रर्ोग गराउन सम्बजन्धि पदातधकरीलाई जजम्मेवार बनाउनपुदिछ।  

86. अनावश्र्क खर्ि - तरभवुन अन्िरािर्िर् र्वमानस्थल कार्ािलर्ले २०७२ सालमा रू.५ करोड ९ लाखको 
कंर्क्रट कटर खररद गरेको तथर्ो । शरुुवािी र्रणदेजख नै प्रर्ोगमा नल्र्ाई उक्त सामान हालसम्म 
तनष्कृर् अवस्थामा राखेको पाइर्ो। रन-वेको छेउमा उतिने घाँस काट्नको लातग रू.१ करोड ४० 
लाखको ग्रास कटर गि वषि खररद गरे िापतन र्ो वषि घाँस काट्ने प्रर्ोजनका लातग सो मेतसन प्रर्ोग 
नगरी छुटै्ट सेवा प्रदार्कलाई ठेक्का ठदइएको छ । साथै, तरभवुन अन्िरािर्िर् र्वमानस्थल कार्ािलर्मा र्ो 
वषि जडान भएको रू.१ करोड ८९ लाखको पेरीरे्री लाइर्टङ्ग रन- वे देजख नजजक रहेको र सोको 
कारणले पाइलटहरूलाई रन-वेमा जहाज अविरण गराउने बेला भ्रम शृ्रजना गने र बाधा हनेु भनी 
प्रातधकरणको आन्िररक अध्र्र्न प्रतिवेदनमा समेि उल्लेख भएकोले पनुः हटाउनपुने अवस्था देजखन्छ। 
पर्ािप्त र्वश्लषेण बेगर र्स्िा खर्ि गरेकोले सम्बजन्धि पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनपुदिछ। 

87. बरु्टक एर्रपोटि खर्ि - तरभवुन अन्िरािर्िर् र्वमानस्थललाई बरु्टक र्वमानस्थलको रूपमा र्वकास गनि 
रू.७ करोड ३५ लाखको बजेट सर्हिको कार्िर्वतध नेपाल सरकार मजन्रपररषद्को २०७५।११।२८ 
को बैठकबाट तनणिर् भएको भए िापतन प्रातधकरणले बरु्टक एर्रपोटि शीषिकबाट थप खर्िहरू समेि 
गरेको देजखर्ो। हालसम्म बरु्टक एर्रपोटिसँग सम्बजन्धि खर्िहरूको एकीकृि र्ववरण िर्ार नगरेको 
िथा िी सामानहरू भौतिक रूपमा समेि पर्हर्ान गनि सर्कने अवस्था नरहेबाट बरु्टक एर्रपोटिको लातग 
भएका खर्िहरू पारदशी देजखएन। 

सासं्कृतिक संस्थान 

संस्कृतिमा नवजागरण ल्र्ाई सविसाधारणलाई स्वस्थ मनोरञ्जन गराउने, सांस्कृतिक कार्िक्रम िर्ार गरी 
त्र्सको सजीव प्रदशिन आठद उदे्दश्र् राखी २०१८ सालमा रार्िर् नार्घरको स्थापना भएको हो। र्सले आफ्नो 
तनर्तमि कार्िक्रमको प्रदिशनअन्िगिि तनःशलु्क िथा सपुथ मूल्र्मा र्टकट तबक्री गरी सविसाधारणलाई स्वस्थ 
मनोरञ्जन उपलब्ध गराउन धातमिक, सामाजजक िथा हाँस्र् नाटकका अजत्तररक्त गीति नाटक, नतृ्र्, नाटक, प्रहसन, 

लोक गीि, आधतुनक गीि एवं परम्परागि शास्त्रीर्-नतृ्र् िथा लोक नतृ्र्हरूले भररपूणि कार्िक्रमहरू सञ्चालन गदै 
आएको छ ।  

88. सञ्चालन नतिजा - संस्थानको र्ो वषिको कुल आम्दानी रू.३ करोड ९७ लाख ४२ हजार रहेकोमा 
रू.६ करोड 8७ लाख 75 हजार खर्ि भई रू.२ करोड ९० लाख ३३ हजार नोक्सान भएको छ। 
सांस्कृतिक संस्थान र्वगिका वषिहरूबाट नै तनरन्िर सञ्चालन नोक्सानीमा रहेको छ।  

89. नगद प्रवाह जस्थति - वषािन्िमा संस्थाको कोषमा नगद िथा बैङ्क मौज्दाि रू.१० लाख ८३ हजार रहेको 
छ। र्स वषिमा सञ्चालनबाट आएको खदु नगद प्रवाह रू.२ करोड १५ लाख ८० हजार, लगानी 
गतिर्वतधबाट खूद नगद प्रवाह रू.८५ हजार ऋणात्मक र र्वत्तीर् गतिर्वतधबाट खदु नगद प्रवाह रू.२ 
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करोड २५ लाख २६ हजार ऋणात्मक रहेको छ। संस्थानले नेपाल सरकारलाई बझुाउनपुने ब्र्ाज 
िथा र्कस्िाको रकम भकु्तानी िातलकाअनसुार बझुाउन सकेको छैन।  

90. हल बरु्कङ धरौटी - संस्थानको हल बूर्कङ धरौटी र्ो वषि रू.२३ लाख ९५ हजार पगेुको छ। 
संस्थानले उक्त धरौटी रार्िर् वाजणज्र् बैङ्कमा दाजखला गरी सोही बैङ्कबाट कारोबार गने गरेको छ। हल 
बूर्कङ धरौटी दार्र्त्व रू.२३ लाख ९५ हजार रहेकोमा उक्त बैङ्कमा रू.४४ हजारमार मौज्दाि रहेको 
देजखन्छ । र्सबाट भर्वष्र्मा हल बूर्कङ धरौटी बापिको रकम र्र्िाि गनि समस्र्ा पने देजखन्छ।  

91. ऋणको र्कस्िा िथा ब्र्ाज - संस्थानले नेपाल सरकारलाई तिनुिपने ऋणको र्कस्िा िथा ब्र्ाज रकम 
र्स वषिको अन्त्र्मा रू.२६ करोड ८६ लाख ३ हजार रहेको छ। संस्थानले र्वगिका वषि देजख नै 
नेपाल सरकारलाई बझुाउनपुने ब्र्ाज िथा र्कस्िा बझुाउन नसकेको कारणले तिनुि पने ऋणको ब्र्ाज 
िथा र्कस्िाको रकम प्रत्रे्क वषि वरृ्द्ध भएर गएको छ। र्सथि, संस्थानलाई दक्षिापूविक सञ्चालन गनि 
स्रोि पररर्ालन सर्हिको र्वकल्प पर्हर्ान गनुिपने देजखन्छ।  

िारा गाउँ र्वकास सतमति 

ग्रामीण जनिाको व्र्ापक सहभातगिामा नेपालको पर्िटन उद्योगलाई ग्रामीण क्षेरसम्म र्वकास र्वस्िार 
गरी सघन एवं समन्वर्ात्मक ढङ्गबाट पर्िटन क्षेरको प्रवद्धिन गरी प्रत्र्क्ष/अप्रत्र्क्ष रूपले पर्िटनको प्रतिर्ल 
ग्रामीण जनिासम्म परु् र्ाई ग्रामीण गररबीलाई न्रू्नीकरण गने उदे्दश्र्ले र्वकास सतमति ऐन, २०१३ बमोजजम 
२०३४ सालमा र्ो सतमति स्थापना भएको हो। सतमतिको केन्रीर् र शाखा कार्ािलर्हरू समेिमा २८ कमिर्ारी 
कार्िरि रहेका छन।्  

92. सञ्चालन नतिजा - सतमतिले गि वषि रू.५ करोड ६६ लाख १५ हजार आम्दानीबाट रू.१ करोड ८६ 
लाख ६० हजार नार्ा गरेकोमा र्ो वषि रू.६ करोड ३२ लाख २४ हजार आम्दानीबाट रू.१ करोड 
४९ लाख ५८ हजार नार्ा गरेको छ।  

93. र्वत्तीर् प्रतिवेदनमान - िारा गाउँ र्वकास सतमति गठन आदेश, २०३४ मा सतमतिको आर्-व्र्र्को 
लेखा सतमतिले बनाएको तनर्मबमोजजम राख्न े व्र्वस्था छ । सतमतिले नेपाल र्वत्तीर् प्रतिवेदनमान 
अनसुारको र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने तनणिर् गरेको छैन। नेपाल र्वत्तीर् प्रतिवेदनमान अनसुार र्वत्तीर् 
र्ववरण िर्ार गनुिपदिछ।  

94. बक्र्ौिा - र्वतभन्न ३ व्र्ापाररक र्मिबाट नर्ा ँसडक जस्थि भवनको पसल भाडा रू.3३ लाख 19 
हजार र सोमा वार्षिक १० प्रतिशिले हनेु ब्र्ाज असलु गनि बाँकी छ । सम्झौिा एवं प्रर्तलि काननु 
अनसुार उक्त बक्र्ौिा रकम असलु गनुिपदिछ। 

95. शेर्र लगानी - सतमतिले आफ्नो स्वातमत्वमा रहेको ३०४ रोपनी जग्गामध्रे् १५० रोपनी जग्गाको 
मूल्र् रू.१५ करोड र अन्र् भौतिक संरर्नाको रू.२ करोड समेि रू.१७ करोड िारागाउँ ररजेन्सी 
होटेल तलतमटेडमा शेर्रको रूपमा लगानी गरेको र १५४ रोपनी जग्गा सो होटेललाई भाडामा लगाएको 
देजखन्छ। लगानी भएको २५ वषि पतछ २०७४।७५ मा रू.१ करोड २५ लाख २६ हजार, 

२०७५।७६ र २०७६।७७ मा रू.२ करोड ४ लाखका दरले नगद लाभांश प्राप्त भएको छ। िर 
२०७४।७५ भन्दा अजघको लाभांश प्राप्त भएको छैन । शरुुवािी अवस्थामा होटेलको ३९.७७ प्रतिशि 
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शेर्र सतमतिले प्राप्त गरेकोमा होटेलको २०६४।४।१६ को परानसुार १०.१६ र २०७२।७३ को 
वार्षिक प्रतिवेदनअनसुार ९.०२ प्रतिशि कार्म भएको छ। सतमतिको शेर्रको र्हसाब घटेको र्वषर्मा 
गि वषिहरूको प्रतिवेदनमा समेि उल्लेख गररएको भए पतन र्स सम्बन्धमा सधुार भएको पाइएन।  

96. पट्टा सम्झौिा - सतमति र एक प्राईभेट तलतमटेड कम्पनीबीर् २०७४।११।११ मा ३० वषिको लातग 
सतमतिको ६ हजार ७२८.२८ वगिर्र्ट क्षेरर्ल र भतूमगि िला सर्हि ४.५ िला हनेु गरी नर्ाँ भवन 
तनमािण गरेर सञ् र्ालन गनिका लातग पट्टामा तलने ठदने सम्झौिा भएको तथर्ो। सम्झौिाको शििअनसुार 
पर्हलो दईु वषिको तनमािण अवतधमा वार्षिक रू.९५ लाख ५० हजारको दरले सतमतिलाई भाडा रकम 
बझुाउन ुपने र तनमािण अवतधसमेि ३० वषिको प्रति वषि हनेु बहाल रकमलाई तनमािण अवतधभर मातसक 
रूपमा र्वभाजन गरी प्रत्रे्क ३/३ मर्हनाको अतग्रम र तनमािण अवतध पिाि ्वार्षिक रूपमा अतग्रम पट्टा 
रकम पट्टामा तलनेले पट्टामा ठदनेलाई ७ ठदनतभर बझुाउनपुने उल्लेख छ। सम्झौिामा एक वषि म्र्ाद 
नघाई पट्टा रकम बझुाएमा पर्ास प्रतिशि थप पट्टा रकम लाग्ने व्र्वस्था छ। र्स अनसुार थप पट्टा 
रकम गि वषिको रू.१ करोड १६ लाख १९ हजारमा र्स वषिको रकमसमेि र्हसाब गरी असलु गनुि 
पदिछ। 

बहृद जनकपरु क्षरे र्वकास पररषद् 

97. सोझै खररद - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३१ मा रू.२० लाखभन्दा बढी लागि 
अनमुान भएको मालसामान खररद गदाि खलुा बोलपरको माध्र्मबाट गनुिपने व्र्वस्था छ । पररषद्को 
तनणिर्अनसुार घमु्िी शौर्ालर् ५० थान र बार्ो घमु्िी शौर्ालर् २ थान रू.१ करोड १० लाखमा 
एउटै र्मिबाट सोझै खररद गरेको छ । प्रतिस्पधाि नगरी सोझै खररद गने कार्ि तनर्मसम्मि देजखएन। 

हनमुान ढोका दरबार संग्रहालर् र्वकास सतमति 

98. पसल भाडा - सतमतिले सम्झौिा गरी पसल कबल बहालमा लगाएकोमा सम्झौिा अनसुार रू.८९ लाख 
७७ हजार भाडा असलु गरेको छैन । सम्झौिा अनसुार भाडा रकम असलु गनुिपदिछ । 

99. सम्झौिा कार्ािन्वर्न - सतमति र काठमाडौँ महानगरपातलकाबीर् २०६८ मा भएको सम्झौिा अनसुार 
र्वदेशी पर्िटक संग्रहालर्मा प्रवेश गदाि साकि  रािको लातग प्रतिव्र्जक्त रू.१५० र अन्र् मलुकुका 
नागररकबाट रू.१ हजार एकद्बार प्रणाली अनरुूप महानगरपातलकाले पर्िटन शलु्क उठाई सङ्कतलि 
रकममध्रे् २५ प्रतिशि सतमतिलाई बझुाउने व्र्वस्था रहेकोमा महानगरपातलकाबाट २०७६ आषाढदेजख 
२०७७ आषाढसम्मको शलु्क प्राप्त भएको देजखएन । सम्झौिा बमोजजम रकम प्राप्त गनुिपदिछ । 

100. तनर्न्रण - सतमतिले स्मारक क्षेरमा हनेु संरक्षण एवं तनमािणसम्बन्धी मापदण्डअनरुूप तनजी भवन तनमािण 
कार्िको उर्ाई तनर्न्रण नगरेको, शीषिक र्रक पारी रू.७ लाख २१ हजार खर्ि लेखेको, स्वीकृि 
बजेटको सीमामा नरही र्वतभन्न खर्ि शीषिकमा रू.४८ लाख ४६ हजार बढी खर्ि लेखेको, सम्झौिा 
अन्िगिि आपूतििकिािलाई रकम भकु्तानी गदाि रू.११ लाख ७७ हजारको ५० प्रतिशिले हनेु मूल्र् 
अतभवरृ्द्ध कर कट्टी नगरी आपूििकलाई पूरै भकु्तानी गरेको लगार्िका रकमहरू असलु र्स्र्ौट गनुिपने 
देजखएकोले सतमतिको आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली सदुृढ हनुपुदिछ ।  
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नेपाल पर्िटन िथा होटल व्र्वस्थापन प्रतिष्ठान 
101. होटल तनमािण - प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन हनेु बी.एर्.एम, र एम.एर्.एम कोषि अध्र्र्न गने र्वद्याथीहरूको 

लातग व्र्ावहाररक ज्ञान िथा तसकाइको लातग र्टजर्ङ्ग होटल तनमािण गरी 30 वषिसम्म सञ्चालन गनि एक 
व्र्वसार्ीसँग २०७४ मा सम्झौिा भएको तथर्ो । सम्झौिा तमतिले २ वषि वा तनमािण सम्पन्न तमतिले 
जनु पर्हले हनु्छ सो तमतिदेजख वार्षिक रू.१ करोड ६२ लाख १० हजार र प्रत्रे्क वषि ५.५ प्रतिशिको 
वरृ्द्धदरले भाडा रकम बझुाउने गरी तलज सम्झौिा भएकोमा रू.१ करोड 88 लाख ५9 हजार दाजखला 
गरेको छ । उक्त होटल तनमािण सम्पन्न भएको छैन । होटल तनमािणमा भएको र्ढलाइले अध्र्र्नरि 
र्वद्याथीको लातग व्र्ावहाररक ज्ञान िथा तसकाइमा समेि असर परेको देजखन्छ । सम्झौिाको शिि 
बमोजजम तनमािण सम्पन्न गरी होटल सञ्चालनमा ल्र्ाउनपुदिछ । 

नेपाल भ्रमण वषि २०२० को सजर्वालर् 

नेपाल सरकारको २०७४।७५ को  वार्षिक नीति िथा कार्िक्रममा कम्िीमा २० लाख पर्िटक आगमन 
गराई सन ्२०२० लाई नेपाल भ्रमण वषिको रूपमा मनाउने उदे्दश्र्अनरुूप मजन्रपररषद्को २०७४।४।३१ को 
तनणिर्बाट पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न मन्रीको संर्ोजकत्वमा मूल आर्ोजक सतमति गठन गरी नेपाल भ्रमण 
वषि अतभर्ान, २०२० सरुु भएको तथर्ो । कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गनि अतभर्ान र्तलरहेको अवस्थामा र्वश्वव्र्ापी 
रूपमा आएको महामारी कोतभड-१९ को कारण मजन्रपररषद्को २०७६।१२।९ को तनणिर्ले २०७७ वैशाख 
१ गिे देजख कार्िक्रम स्थगन भई सोही तमतिबाट सजर्वालर् खारेज भएको छ । 

102. उपलजब्ध - भ्रमण वषि अतभर्ान सञ्चालनको लातग सजर्वालर्ले रू.३५ करोड २८ लाख ७२ हजार 
खर्ि गरेकोमा सो अतभर्ान कोतभड-१९ को कारण  २०७७।१।१ देजख स्थतगि भएकोले कार्िक्रमको 
उपलजब्ध मापन गने जस्थति देजखएन । सो खर्िबाट सञ्चातलि कार्िक्रमले भर्वष्र्मा पर्िटन प्रबद्धिनमा 
अप्रत्र्क्ष र्ोगदान पगु्ने जनाए िापतन ित्कालको खर्ि उपलजब्धमूलक देजखएन । 

103. कार्िक्रम सञ्चालन - कार्िक्रम सञ्चालन गनि सजर्वालर्ले  रू.३० करोड ६३ लाख १० हजार खर्ि 
गरेकोमा सञ्चातलि कार्िक्रम मध्रे् नेपालतभर रू.२६ करोड 6६ लाख ७७ हजार र नेपाल बार्हरको 
कार्िक्रममा रू.३ करोड ९६ लाख ३३ हजार खर्ि गरेको छ । अतभर्ानको उदे्दश्र् संसारभर नेपालको 
प्रर्ार प्रसार गरी पर्िटक प्रबद्धिन कार्िक्रम सञ्चालन गने िर्ि  केजन्रि हनुपुनेमा अतधकांश कार्िक्रम 
आन्िररक पर्िटक प्रबद्धिनसँग केजन्रि रहेको देजखर्ो । उदे्दश्र्अनरुूप कार्िक्रम सञ्चालन भएको पाइएन ।  

 नेपाल पर्िटन बोडि ऐन, २०५३ अन्िरगि नेपाल पर्िटन बोडि स्थापना भई पर्िटन प्रबद्धिन 
सम्बन्धी कार्िहरू हुँदै आएको छ । नेपाल पर्िटन बोडिको स्थार्ी संरर्नाबाट र्सप्रकारका अतभर्ान 
सञ्चालन नगरी छुटै्ट अस्थार्ी संरर्ना खडा गरी कार्िक्रम सञ्चालन गनुि उपर्कु्त देजखएन ।   

104. भवन ममिि सधुार - भकूम्पबाट क्षतिग्रस्ि काठमाडौँ ठमेलजस्थि केशरमहल ममिि सम्भार गरी सजर्वालर् 
सञ्चालन गनि भवनको ममिि सधुारमा रू.५६ लाख २९ हजार खर्ि गरेकोमा रार्िर् पनुतनिमािण 
प्रातधकरणबाट रेक्ट्रो र्र्ट गनुिपने भएको जनाई सजर्वालर् २०७६।११।१ देजख काठमाडौं नक्साल 
जस्थि भाडाको घरमा सरेको र भाडाको घर ममिि गनि रू.९ लाख ५० हजार खर्ि गरेको देजखर्ो । 
भकूम्पबाट क्षतिग्रस्ि भवन ममिि गरेको र ित्कालै घर छाड्न ुपरेकोले उक्त खर्ि प्रर्ोजनर्वहीन हनु 
गएको छ । 
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105. सोझै खररद - नेपाल भ्रमण वषि, २०२० कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ को दर्ा ९ मा बीस 
लाख रुपैंर्ा भन्दा बढीको खररद गदाि रार्िर् बोलपरको माध्र्मवाट खररद गनुिपने उल्लेख छ । 
सजर्वालर्ले र्वतभन्न कार्िक्रमअन्िगिि रू.१२ करोड ८४ लाख ४० हजारको सोझै खररद गरेको छ । 
सो मध्रे्  कार्िक्रम कार्ािन्वर्न उपसतमतिको २०७६।८।४ मा बसेको बैठकले कार्िक्रम अन्िगिि 
उद् घाटन समारोहको व्र्वस्थापन गनि १५ ठदनको समर् ठदई खलुा बोलपर आह्वान गने तनणिर् गरेकोमा 
रू.४ करोड १३ लाख ७४ हजारको खररद कार्ि समेि बीस लाख रुपैंर्ा सम्मका लर्ाकेज बनाई टुक्रा 
गरी सोझै खररद गरेको छ । बोलपरको माध्र्मबाट खररद नगरी पटक पटक सोझै खररद गरेकोले 
खररद कार्ि प्रतिस्पधी र तमिव्र्र्ी देजखएन । खररद कार्िमा प्रतिस्पधाित्मक र्वतध अपनाउनपुदिछ ।  

106. अध्र्र्न सामग्री - सजर्वालर्ले कणािली नदीमा र् र्ाजफ्टङ सञ्चालन, पर्िटन प्रबद्धिनका र्वतभन्न दृश्र् 
तभतडर्ोहरू, जशवशजक्त सर्कि ट, नमस्िे सेन्टर तनमािण र टुररजम इन्भेष्टमेन्ट सतमट लगार्िका दृश्र् 
सामग्री, अध्र्र्न प्रतिवेदन िथा तनमािण िर्ार गरेबापि रू.१ करोड ४९ लाख ६ हजार खर्ि गरेको छ । 
उक्त दृश्र् सामग्री िथा अध्र्र्न प्रतिवेदनलगार्िका सम्पजत्तहरू नेपाल पर्िटन बोडिमा हस्िान्िरण गरी 
उपर्ोगमा ल्र्ाउने व्र्वस्था हनुपुदिछ ।    

अनगुमन िथा बेरुजू 

• अनगुमन - गि र्वगिका प्रतिवेदनमा आर्ोजनाहरूको प्रगति नभएको, संस्था सतमतिलाई ठदएको अनदुानको 
अनगुमन नभएको, क्र्ातसनो इजाजि नवीकरण नगराएको, क्र्ातसनो रोर्ल्टी असलुी नगरेको, सम्पदा 
पनुतनिमािणमा प्रर्ोग हनेु काठ सोझै खररद गरेको, करारका कमिर्ारी तनर्जुक्त गदाि तनर्मको पालना नभएको, 
मूल्र् समार्ोजन बढी भकु्तानी ठदएको, भाडा िथा बहाल असलु नगरेको लगार्ि 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.४४ करोड 61 लाख 96 हजार बेरुजू देजखएकोमा 
प्रारजम्भक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ रू.3 लाख 29 हजार र्स्र्ौट गरेकोले रू.44 करोड 58 
लाख 67 हजार बाँकी रहेको छ । सोमध्रे् रू.१ करोड 14 लाख म्र्ाद नाघेको पेस्की रहेको छ । 
र्स सम्बन्धी र्ववरण अनसूुर्ी १५ मा छ ।  

➢ संगठठि संस्था एवं सतमति १4 िर्ि  र्ो वषि रू.1 अबि 9 करोड 15 लाख 8 हजार बेरुजू देजखएकोमा 
प्रारजम्भक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ रू.11 करोड 60 लाख 89 हजार र्स्र्ौट गरेकोले रू.97 
करोड 54 लाख 19 हजार बाँकी रहेको छ । सोमध्रे् रू.10 लाख 21 हजार म्र्ाद नाघेको पेस्की 
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 कायिक्षेरमा 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 ९८ तनकायबाट कायि सम्पादन गरी सेवा 
प्रवाह भइरहेको छ ।  

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मािहि समेि ९२ कायािलयको तनम्नानसुार रू.२० अबि ८२ करोड 
३७ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छः 

(रू. लाखमा) 
र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य जम्मा 
७,२७,१२ १०,०५ १,१७,६६ १२,२७,५४ २०,८२,३७ 

1.1. उजललजखि लेखापरीक्षण रकममा यस मन्रालयमा र्वतनयोजन भै प्रधानमन्री िथा मजन्रपररषदको कायािलय, 
प्रदेश र स्थानीय तनकायमा तनकासा भएको रू. ९ अबि ११ करोड २० लाख समावेश छैन । अन्य 
मन्रालयबाट प्राप्त रू.१५ करोड २१ लाख ८२ हजार समावेश गररएको छ ।  

1.2. यो वषि मन्रालय मािहिका ३ कायािलयको र्वतनयोजन, धरौटी र अन्य कारोबारसमेि रू.७४ करोड 
६६ लाखको लेखापरीक्षण गनि बााँकी रहेको छ ।   

2. संगठठि, अन्य संस्था र सतमति - यो वषि ३ संस्थाको रू.२ अबि ६७ करोड ३५ लाखको लेखापरीक्षण 
सम्पन्न गररएको छ । 

3. कायिमूलक लेखापरीक्षण - यो वषि काठमाडौँ उपत्यकातभरका स्थानीय िहको सेवा प्रवाह र्वषयको 
कायिमूलक लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ ।  

4. 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 अमेररकी डलर 
१ करोड ७२ लाख १४ हजारको प्रार्वतधक सहयोग उपलब्ध हनेु उललेख भएकोमा प्राप्त सहायिाको 
लेखापरीक्षण गराएको छैन। ऐनको व्यवस्थाबमोजजम लेखापरीक्षण गराउनपुदिछ । 

5. छारवजृत्त - तनजामिी कमिचारीका सन्ितिलाई छारवजृत्त उपलब्ध गराउने तनदेजशका, २०७२ मा तनजामिी 
कमिचारीका सन्ितिलाई नेपालको जशक्षण संस्थामा अध्ययन गनि छारवजृत्त उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ 
। मन्रालयले छारवजृत्त तनदेजशका, २०७५ ियार गरी अथि मन्रालय र काननु िथा संसदीय मातमला 
मन्रालयमा पठाएकोमा सहमति प्राप्त नभएकोले २०७४।७५ मा रू.१४ करोड ६६ लाख 
२०७५।७६ मा रू.१५ करोड ५५ लाख ५५ हजार  र २०७६।७७ मा रू.१४ करोड २४ लाख 
४४ हजार र्वतनयोजन भए िापतन छारवजृत्त र्विरण हनु सकेको छैन । मन्रालयले तनदेजशका स्वीकृि 
गराई छारवजृत्त र्विरण गनि पहल गनुिपदिछ ।  
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6. कमिचारी समायोजन - नेपालको संर्वधानको धारा ३०२(२) मा यो संर्वधान प्रारम्भ हुाँदाका बखि सरकारी 
सेवामा कायिरि राष्ट्रसेवक कमिचारीलाई नेपाल सरकारले काननु बमोजजम संघ, प्रदेश र स्थानीय िहमा 
समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था तमलाउने उललेख छ । कमिचारी समायोजन ऐन, २०७४ लागू 
भएकोमा सो ऐनलाई २०७५।८।२३ मा प्रतिस्थापन गरी कमिचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ लागू 
भएको छ । यस अध्यादेशबाट समायोजन हनु नचाहने कमिचारीहरूको लातग व्यवस्था गररएको स्वेजछछक 
अवकाशलाई हटाई अन्य केही व्यवस्थामा समेि संशोधन गरी २०७५।११।१० मा संघीय संसदबाट 
पाररि भएपतछ कमिचारी समायोजन ऐन, २०७५ लागू भएको छ । काननुी व्यवस्थाबमोजजम कमिचारी 
समायोजनको कायि २०७५ चैरमा सम्पन्न भएको मन्रालयले जनाएको छ । यस सम्बन्धमा देजखएका 
व्यहोराहरू देहायनसुार छन:् 

6.1. नेपालको संर्वधानको धारा ५१(ख)को ४ मा साविजतनक प्रशासनलाई स्वछछ, सक्षम, तनष्पक्ष, पारदशी, 
भ्रष्टाचारमकु्त, जनउत्तरदायी र सहभातगिामूलक बनाउने राज्यको नीति रहेको छ । त्यसैगरी धारा 
२८५(१) मा नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गनि संघीय तनजामिी सेवा र आवश्यकिा अनसुार 
अन्य संघीय सरकारी सेवाहरूको गठन गनि सक्ने र त्यस्िा सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका शिि 
संघीय ऐन बमोजजम हनेु व्यवस्था रहेकोमा हालसम्म कमिचारी प्रशासन सम्बन्धी रार्ष्ट्रय नीति िजुिमा भई 
जारी भएको छैन । संघीय तनजामिी सेवा र्वधेयक प्रतितनतधसभामा २०७५।१०।२७ मा दिाि भएकोमा 
हालसम्म जारी भएको छैन । त्यसैगरी प्रदेश नं २ बाहेक अन्य ६ प्रदेशमा प्रदेश तनजामिी सेवा र 
स्थानीय सरकारी सेवा सम्बन्धी काननुको व्यवस्था भएको छैन । सरकारी सेवामा रार्ष्ट्रय नीति िथा 
संघ र प्रदेश िहमा तनजामिी सेवा र स्थानीय सरकारी सेवासाँग सम्बजन्धि काननुको अभावले प्रशासतनक 
संयन्रमा वजृत्त र्वकास, सेवा सरु्वधामा एकरूपिा एवं सरुवा, बढुवा प्रणालीलाई अनमुानयोग्य बनाउन 
सकेको पाइएन। नीति िथा काननुको अभावमा िीन िहको कमिचारी समायोजन िथा सेवा प्रवाहमा समेि 
समस्या परेको छ । कमिचारी प्रशासन सम्बन्धी आधारभिू मागिदशिन, तसद्धान्ि र नीति सर्हिको रार्ष्ट्रय 
नीति र संघ र प्रदेशहरूको तनजामिी सेवा ऐन र स्थानीय िहको सरकारी सेवा ऐन िजुिमा गरी लागू 
गनुिपदिछ । 

6.2. कमिचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ५(१)मा  सरकारी सेवाको कमिचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय 
िहको पदमा समायोजन गने प्रयोजनको 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 ४९ हजार १२२ दरबन्दी स्वीकृि भएकोमा ३७ 
हजार ९४४ कमिचारी समायोजन भई ११ हजार १७८ दरबन्दी ररक्त रहेको देजखयो । त्यसैगरी ७ 
प्रदेशमा २२ हजार २९७ दरबन्दी स्वीकृि भएकोमा १४ हजार ८६३ कमिचारी समायोजन भइ 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 हनु नसकेका २ हजार ४४३ कमिचारी फाजजलमा 
रहेको देजखन्छ । मन्रालयले कमिचारी समायोजनको सम्पूणि काम सम्पन्न भएको जनाए पतन फाजजलमा 
रहेका कमिचारी व्यवस्थापन गनि सकेको देजखएन । कुल स्वीकृि दरबन्दीमध्ये संघमा २२.७६ प्रतिशि, 
प्रदेशमा ३३.३४ प्रतिशि र स्थानीय िहहरूमा ३४.५५ प्रतिशि दरबन्दी ररक्त रहेको देजखन्छ । 
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जनसरोकारसाँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख् ने स्थानीय िहहरू र प्रदेशअन्िगििका कायािलयहरूमा कमिचारीहरूको 
अभाव हुाँदा सेवा प्रवाहमा समस्या िथा चनुौिी देजखएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरी प्रदेश 
र स्थानीय िहमा पदपूतििको प्रयास गदाि समेि अपेजक्षि रूपमा पदपूतिि हनु सकेको देजखएन । उजललजखि 
जस्थतिमा मन्रालयले प्रदेश लोक सेवा आयोग माफि ि ्पदपूतिि गनि समन्वयकारी भतूमका तनवािह गरी प्रदेश 
िथा स्थानीय िहहरूको कमिचारी व्यवस्थापन र प्रशासतनक संरचनामा मन्रालयको भतूमकालाई प्रभावकारी 
बनाउनपुदिछ ।  

6.3. तनजामिी सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधनमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन 
गरी िोकेको तमतिदेजख तनजामिी सेवाको शे्रणीगि व्यवस्थालाई िहगि प्रणालीमा रूपान्िरण गरी एकीकृि 
तनजामिी सेवा प्रणाली लागू गने व्यवस्था भएकोमा हालसम्म पतन सो व्यवस्थाको कायािन्वयन भएको 
छैन। नेपाल स्वास््य सेवा ऐन बमोजजम स्वास््य सेवा िहगि नै रहेको छ । त्यसैगरी कमिचारी 
समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ७ बमोजजम संघमा कायम भएको शे्रणी र िह दवैु प्रणालीमा िथा 
प्रदेश र स्थानीय सेवामा िहगि प्रणालीमा मार कमिचारी समायोजन गने व्यवस्था छ । पर्हले शे्रणीगि 
तनजामिी सेवामा कायिरि कमिचारी प्रदेश र स्थानीय िहमा समायोजन हनु चाहनेलाई िहगि िथा संघीय 
सेवा मै रहन चाहने भएमा शे्रणीगि कायम गरराँदा छनोट पद्धतिमा समानिाको प्रत्याभतूि हनु सकेको 
देजखएन। वषौँ अगातड तनजामिी सेवा काननुमा गररएको एकीकृि िहगि प्रणालीमा रुपान्िरणको लातग 
प्राप्त अवसर समेि उपयोग भएन । यसले गदाि कमिचारीहरूमा वजृत्त पथमा अन्यौल देजखाँदा कमिचारी 
समायोजनमा संघ नै पर्हलो  प्राथतमकिामा परेको देजखयो । हालको संघीय प्रणालीमा समेि केन्रीकृि 
तनजामिी सेवाको र्वगिको अवस्थामा खासै संरचनागि सधुार वा पनु:संरचना हनु सकेको देजखएन । 
हाल कायम रहेको शे्रणीगि व्यवस्थालाई िहगि बनाउाँदा वषौसम्म एउटै पदमा रहने कमिचारीहरूको 
वजृत्त र्वकास सम्बन्धी गनुासोलाई समेि सम्बोधन हनुकुा साथै िीन वटै िहका तनजामिी िथा सरकारी 
सेवाको एकीकृि प्रणालीमा रहने भएकोले र्वचाराधीन संघीय तनजामिी सेवा ऐन लागू गदाि र प्रदेश 
तनजामिी सेवा ऐन र स्थानीय सरकारी सेवा ऐनमा एकरूपिा कायम हनेु गरी िहगि एकीकृि 
तनजामिी/सरकारी सेवा प्रणालीको व्यवस्था गनुि पदिछ । 

6.4. कमिचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा २८ मा कमिचारी समायोजन ऐनको कायािन्वयन गने क्रममा 
कुनै कठठनाई उत्पन्न भएमा नेपाल सरकारले ऐनको प्रतिकूल नहनेु गरी आवश्यक व्यवस्था तमलाउन 
सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी तनजामिी सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७३क(१) मा आफूलाई परेको 
पीरमकाि िथा गनुासो िोर्कएको तनकायसमक्ष िोर्कएबमोजजम राख्न सक्ने व्यवस्था छ । कमिचारी 
समायोजन सम्बन्धमा २०७७ चैि मसान्िसम्म स्वास््य सेवाका १५ हजार १०८ र अन्य सेवाका ६ 
हजार ९०५ समेि २२ हजार १३ गनुासो प्राप्त भएकोमा अतधकृि स्िर २ हजार ७२९, सहायकस्िर 
११ हजार २१४ र शे्रणीर्वहीन ९६० गनुासोको सम्बोधन भएको देजखन्छ। प्राप्त भएका गनुासाहरू 
मध्ये स्वास््य सेवाका १ हजार ९२६ र स्वास््य सेवा बाहेकका ४ हजार २२३ कमिचारीको स्व-
इछछामा समायोजन तमलान गररएको छ । कमिचारी समायोजन एक संक्रमणकालीन र्वजशष्ट 
व्यवस्थापकीय कायि भएको र औपचाररक रूपमा २०७५ चैरमा कमिचारी समायोजन सम्पन्न भइसकेकोले 
गनुासो सनुवुाइ िथा आपसी सहमतिमा समायोजन संशोधन गदाि तनजश् चि मापदण्डका आधारमा 
गनुिपदिछ।  
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6.5. कमिचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १४ मा समायोजन भएका कमिचारीको सरुवा िथा बढुवा 
सम्बन्धी व्यवस्था र दफा १५ मा सेवाका शिि र सरुक्षा सम्बन्धी मापदण्डमा समायोजन हनेु कमिचारीको 
सेवा शिि र सरु्वधा समायोजन हनु ुपूविकै रहने व्यवस्था छ । संघीय िथा सबै प्रदेशमा प्रदेश तनजामिी 
सेवा ऐन हालसम्म पतन जारी नभएका कारण कमिचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १५(१) छ 
मा उललेख भएको प्रदेश वा स्थानीय िहको सेवामा समायोजन भएका कमिचारीलाई अन्िर सेवा 
प्रतिस्पधािमाफि ि ् प्रदेश वा स्थानीय िहको सेवाको पदमा पदोन्नतिको अवसर प्रदान गने व्यवस्थाको 
कायािन्वयन भएको छैन । प्रदेश नं २ ले जारी गरेको प्रदेश तनजामिी सेवा ऐन, २०७७ मा अन्िरसेवा 
प्रतिस्पधािसम्बन्धी व्यवस्थालाई सतुनजिि गरेपतन हालसम्म सोअनसुार र्वज्ञापन भएको छैन । उजललजखि 
अवस्थाले समायोजजि कमिचारीहरूले वजृत्त र्वकास र सेवा शििमा सरुजक्षि प्रत्याभतूि गराउन सकेको 
देजखएन । िसथि ऐनको उक्त व्यवस्थाको पूणि कायािन्वयनको लातग संघीय तनजामिी सेवा, सबै प्रदेशमा 
प्रदेश तनजामिी सेवा र स्थानीय सेवा सम्बन्धी काननुहरू लागू गनुिपदिछ ।  

7. व्यवस्थापन परीक्षण - तनजामिी सेवा ऐन, २०४९ को दफा  ७२(क) मा लोकसेवा आयोगको 
कायिक्षरेतभरका र्वषयहरू बाहेक सामान्य प्रशासन मन्रालयले नेपाल सरकारका र्वतभन्न तनकायहरूमा 
कायिरि तनजामिी कमिचारीले प्रचतलि काननु िथा अन्य प्रशासकीय तनयम र कायिर्वतधहरू पालना गरे 
नगरेको सम्बन्धमा सपुररवेक्षण, अनगुमन र मूलयाङ्कन गरी तनदेशन ठदन र त्यसरी सपुररवेक्षण गदाि कुनै 
तनजामिी कमिचारीउपर र्वभागीय कारबाही गनुिपने देजखएमा सोसमेि तसफाररस गनि सक्ने र सोको 
वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेस गने व्यवस्था छ।  तनजामिी कमिचारीहरूबाट व्यवस्थापकीय 
कामकारवाही गदाि प्रचतलि काननु र अन्य प्रशासकीय तनयम कायिर्वतध पालना गराई मानवीय भौतिक 
स्रोि साधनको सही व्यवस्थापनद्वारा प्रशासकीय दक्षिा र प्रभावकाररिा अतभवरृ्द्ध गरी साविजतनक 
व्यवस्थापनलाई नतिजामूलक बनाउन व्यवस्थापन परीक्षण तनदेजशका, २०६७ जारी भएको छ । यस्िो 
व्यवस्थापन परीक्षण सबै तनकायहरूको आलोपालो गनुिपने र परीक्षण गनुिपने र्वषयहरूमा संगठनात्मक 
नीति र व्यवहार, संगठन संरचना, कायिप्रर्क्रया र कायािलय र्वन्यास, कमिचारी व्यवस्थापन र अतभलेख, 
आतथिक प्रशासन र जजन्सी व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र पारदजशििा, सूचना प्रर्वतधको प्रयोग, कमिचारीहरूको 
गनुासो व्यवस्थापन िथा अन्य र्वषयहरू उललेख गररएको छ ।  

यो वषि मन्रालयबाट केन्रका २ र संखुवासभा जजललाको ५ कायािलयको व्यवस्थापन परीक्षण 
गरेको र्ववरण पेस भएको छ । व्यवस्थापन परीक्षण सम्बन्धी हालको व्यवस्थामा पररणाम र 
सधुारभन्दा प्रर्क्रयामा जोड ठदने गरेको, परीक्षणका सूचक, आधार र मापदण्डको तनमािण एवम ्
कायािन्वयन नभएको, परीक्षणका लातग संस्थागि क्षमिाको स्िर अत्यन्ि कमजोर रहेको, मन्रालयमा 
सानो आकारमा रहेको प्रशासन सधुार िथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखाले वार्षिक न्यून संख्यामा परीक्षण 
मारै गरररहेको, व्यवस्थापन परीक्षणका लातग छुटै्ट परीक्षकको व्यवस्था नगररएको िथा देशभररका 
तनकायको अनगुमन, परीक्षण गनि सम्भव नभएको देजखन्छ । प्रशासकीय संगठनको र्वतभन्न पक्षको 
परीक्षणमा संलग्न तनकायसाँग व्यवस्थापन परीक्षणसम्बन्धी कायिको समन्वय हनु सकेको देजखएन । 
व्यवस्थापन परीक्षण प्रतिवेदन कायािन्वयनको अवस्था कमजोर रहेको र सोको अनगुमन भएको िथा 
व्यवस्थापन परीक्षणको पषृ्ठपोषणलाई कायिसम्पादन मूलयाङ्कनको संयन्रमा समावेश गरेको पाइएन । 
तनजामिी सेवा ऐन, २०४9 र व्यवस्थापन परीक्षण तनदेजशका, २०६७ बमोजजम व्यवस्थापन परीक्षण 
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गरी उक्त व्यवस्थापन परीक्षण गरेको प्रतिवेदनको अध्ययन िथा र्वश्लेषण समेि गनुिपदिछ र सो 
सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सझुावहरू पेस हनु ुपदिछ ।  

8. वैदेजशक िातलम िथा अध्ययन -  तनजामिी सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४०(घ) मा वैदजशक अध्ययनमा 
जान चाहने तनजामिी कमिचारीले अध्ययनबाट फकेर आएपतछ कबतुलयिनामामा िोर्कएको शििबमोजजम 
काम गनेगरी कबतुलयिनामा गनुिपने व्यवस्था छ। साथै सरकारी मनोनयनमा गएका तनजामिी कमिचारीले 
अध्ययन, िातलम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेपतछ सेवा गनि नआएमा वा दफा ४०(ग) बमोजजम गनुिपने 
सेवा अवतध पूरा नगरेमा त्यस्िो कमिचारीबाट अध्ययन, िातलम वा अध्ययन भ्रमण अवतधभर तनजले 
पाएको िलब, भत्ता तनजले प्राप्त गरेको छारवजृत्त रकम िथा कबतुलयिनामामा उललेख भएका अन्य 
रकमहरूसमेि िोर्कएको अवतधतभर नबझुाएमा सरकारी बााँकीसरह असलुउपर गररने व्यवस्था छ। 
मन्रालयले वैदेजशक अध्ययन, िातलम वा अध्ययन भ्रमणमा जाने, गएर आएका वा नआएका, 
कबतुलयिनामामा उललेख भएका शिि पूरा गरेका वा नगरेका, शिि पूरा नगरेका भए िलब, भत्ता वा 
छारवजृत्त रकम असलु उपर भए नभएको िथा र्वभागीय कारवाही सम्बन्धमा कमिचारीहरूको अद्यावतधक 
र्ववरणको व्यवजस्थि अतभलेख राख् ने गरेको देजखएन । िसथि मन्रालयले अध्ययन, िातलम वा अध्ययन 
भ्रमणमा जाने सबै कमिचारीको अध्यावतधक अतभलेख राख् न सबै मन्रालय वा तनकायहरू आफैले र्ववरण 
प्रर्वर्ष्ट गने गरी सूचना प्रर्वतध प्रणालीको र्वकास गनुि पने र अध्ययन र्वदा समाप्त भए पिाि ्सेवा नगने 
कमिचारीलाई तनजामिी सेवा तनयमाली, २०50 को तनयम 53क (4) वमोजजम कारबाही गनुिपने एवं 
त्यस्िा कमिचारीहरूको समेि र्ववरण अद्यावतधक गनुिपदिछ। 

स्थानीय पूवािधार र्वभाग 
9. कायिक्रम र प्रगति - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली २०६४ को तनयम २६ मा बजेट िथा कायिक्रम 

कायािन्वयन र प्रगति समीक्षा गनुिपने र िोर्कएको समयमा िोर्कए बमोजजम प्रगति हातसल गनुि पने 
व्यवस्था छ । यो वषि र्वभाग र अन्िगििका कायािलयहरूबाट कायिक्रम सञ्चालन गनि रू.२ अबि ९ 
करोड ३४ लाख बजेट र्वतनयोजन भएको मध्ये रू.१ अबि २४ करोड १२ लाख अथािि ्५९ प्रतिशि 
खचि भएको छ । सोमध्ये गणेशमान तसंह समावेशी भवनको १८ प्रतिशि, र्वभाग मािहिका कायािलयहरू 
ग्रामीण सडक सञ्जाल सधुार आयोजनाको ४५ प्रतिशि, स्थानीय स्िरका सडक पलु िथा सामदुार्यक 
पहुाँच सधुार पररयोजनाको ५१ प्रतिशि र रार्ष्ट्रय ग्रामीण यािायाि सदुृढीकरण कायिक्रमको २ प्रतिशि 
मार कायि प्रगति भएको िथा ४८  पलु तनमािण कायि शरुू भएको छैन। वार्षिक कायिक्रम कायािन्वयनमा 
आइपने समस्याहरूको पर्हचान र र्वश्लषेण गरी समाधान गने गरेको देजखएन । वार्षिक कायिक्रममा 
उललेख भएका र्क्रयाकलाप कायािन्वयन गनि कायििातलका बनाई कायािन्वयन गने र कायिक्रम कायािन्वयन 
क्रममा देजखएका समस्याहरू समयमै समाधान गनि ध्यान ठदनपुने देजखएको छ । 

सस्पेन्सन तिज तडतभजन 
10. िइुन प्रतिस्थापन - नेपाल सरकारले २०७२।६।२५ मा िईुन भएको स्थानमा झोलङेु्गपलु तनमािण गरी 

िइुन प्रतिस्थापन गने तनणिय गरे अनसुार िइुन प्रतिस्थापन कायिक्रम कायिन्वयनमा आएको छ। यो वषि 
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तडतभजनले 18  िइुन र्वस्थापन गने उललेख भएकोमा 6 झोलङेु्ग पलुमार तनमािण कायि सम्पन्न भएको 
छ । 

11. खररद व्यवस् थापन - साविजतनक खररद तनयमावली २०६४, को तनयम ६ अनसुार साविजतनक तनकायले 
खररदको लातग आवश् यक बजेट, तनमािण स्थलको व्यवस्था हनुपुने, मआुवजा वा क्षतिपूतिि र्विरणको 
सतुनजश् चििा र प्रचतलि काननु बमोजजम गनुि पने वािावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको स्वीकृति लगायिका 
आवश् यक पूवि ियारी गरी बोलपर आव्हान गनुिपने उललेख छ। सस्पेन्सन बजृ तडतभजनले वालमीर्क 
आश्रम तरवेणीधाम झोलङेु्ग तनमािण कायि २०७०।३।३० मा १८ मर्हनातभर सम्पन् न गनि तनमािण 
व्यवसायीसाँग रू.५ करोड ८७ लाख २२ हजारमा सम्झौिा गरेको छ। प्रारजम्भक वािवरणीय प्रभाव 
मूलयाङ्कन भई कायि शरुू भइसकेपतछ जचिवन राजष् िय तनकुञ् ज कायािलयले वािवरणीय प्रभाव परीक्षण 
समेि गनुिपने उललेख गरी २०७२।१२।२१ मा पराचार गरेको छ । उक्त स्थानमा पलु तनमािण 
गनुिअजघ यनेुस्कोको अनमुति तलनपुने प्रावधानबमोजजम २०७६।२।२ मा मार अनमुति प्राप् ि भएकोले 
कायिसम्पादनमा र्ढलाइ भएको छ । पलुको भौतिक प्रगति हालसम्म ६० प्रतिशि मार भएको अवस्था 
छ । योजना सञ्चालन गनुि पूविका ियारीमा कायि नगरी खररद सम्झौिा गरेकोले तनमािणको अवतध र 
लागि समेिमा वरृ्द्ध भएको र सविसाधारणलाई समयमै सेवा उपलब्ध गराउन असर पने देजखन्छ । 
पलु तनमािण कायिमा आइपरेका समस्याहरू समाधान गरी तनमािण कायि सम्पन् न गनुिपदिछ ।  

12. न्यून प्रगति - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५९ अनसुार साविजतनक तनकायसाँग खररद 
सम्झौिा गनेले सम्झौिाबमोजजम काम शरुु नगरेमा, काम शरुु गरी बीचैमा छाडेमा वा सम्झौिा 
वमोजजम कामको प्रगति नगरेमा साविजतनक तनकायले त्यस्िो सम्झौिा जनुसकैु वखि अन्त्य गनि सक्ने 
व्यवस्था छ । यस तडतभजन र तनमािण व्यवसायीबीच र्वतभन्न स्थानमा ९ झोलङेु्ग पलु तनमािण गनि 
खररद सम्झौिा भए बमोजजम २०७६।९।४ सम्म तनमािण कायि शरुु नगरेको, तनमािण कायि शरुु 
गरेकाको कायि प्रगति न्यून रहेको, तनमािण कायि लामो समयसम्म स्थतगि गरेकोमा पटक पटक िाकेिा 
गदाि कायि प्रगति हनु नसकेकोले खररद सम्झौिा रद्द गने सम्बन्धी सूचना २०७६।९।४ मा प्रकाशन 
गरेको देजखन्छ । खररद सम्झौिा अन्त्य गने सम्बन्धी कारबाहीको टुङ्गो लगाएको देजखएन । ऐन 
िथा सम्झौिाको प्रावधानबमोजजम तनमािण कायि सम्पन्न गनुिपदिछ । 

ग्रामीण सडक सञ्जाल सधुार आयोजना  
नेपाल सरकार र एतसयाली र्वकास बैङ्कबीच २०७४।१०।२९ मा सम्झौिा भई ग्रामीण सडक सञ्जाल 

सधुार आयोजना  २०७४।७५ देजख कायािन्वयनमा रहेको छ । एतसयाली र्वकास बैङ्कबाट अमेररकी डलर 
१०० तमतलयन सहतुलयि ऋण र नेपाल सरकारबाट अमेररकी डलर ३५.७२ तमतलयन समेि आयोजनाको कुल 
लागि अमेररकी डलर १३५.७२ तमतलयन रहेको छ । आयोजनाको अवतध सन ्२०२२ सम्म र कायिक्षेर 
लतलिपरु, पविि, रोलपा, रुकुम र झापा जजलला रहेका छन ्। आयोजनामा यो वषि रू.२ अबि १५ करोड २९ 
लाख समेि रू.६ अबि १६ करोड ४० लाख खचि भएको छ ।  

13. लक्ष्य िथा प्रगति- आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम २६ मा बजेट िथा कायिक्रम 
कायािन्वयन र प्रगति समीक्षा गनुिपने र िोर्कएको समयमा िोर्कएबमोजजम प्रगति हातसल गनुिपने व्यवस्था 
छ । आयोजनाअन्िगिि र्वतभन्न जजललाका २७ ग्रामीण सडकको ३८० र्कलोतमटर स्िरोन्नति (कालोपरे) 
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गने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म १३० र्कलोतमटर पक्की सडक तनमािण गरी र २५० र्कलोतमटर सडक 
तनमािणाधीन अवस्थामा रहेको देजखयो । योजनाको दईु तिहाई समय व्यिीि भइसकेको अवस्थामा ३४ 
प्रतिशि मार प्रगति  भएकोले िोर्कएको लक्ष्यअनसुार प्रगति हनु सकेको देजखएन । लजक्षि कायिक्रम 
समयमै सम्पन्न गरी प्रतिफल हातसल गनेिफि  ध्यान ठदनपुदिछ । 

14. परामशिदािा खचि - आयोजना अन्िगिि १६ जजललामा तनमािण हनेु ग्रामीण सडक तनमािण कायिको 
सपुररवेक्षण गने कामको लातग एक परामशिदािासाँग २०७५।१।२ मा ३० मर्हनाको लातग रू.५१ 
करोड २१ लाख ३५ हजारको सम्झौिा भएकोमा हालसम्म रू.१९ करोड ५२ लाख भकु्तानी भएको 
छ । आयोजनाको ८६ प्रतिशि समय व्यिीि भइसक्दा सडकको चौडाई, र्वस्िार िथा मोड सधुार 
कायिको २८० र्कलोतमटर (७०.८९ प्रतिशि) र सडक कालोपरे गने कायि १३० र्कलोतमटर (१४.२३ 
प्रतिशि) कायि प्रगति भएको छ। परामशिदािाको म्याद थप हुाँदा लागि अझै बढ्न सक्ने देजखएकोले 
समयमै कायिसम्पन्न गनुिपदिछ । 

15. सवारी साधन भाडा - साविजतनक लेखा सतमतिको २०६९।१।१५ को तनणियमा तनमािण कायिको तबल 
अफ क्वाजन्टटीमा सवारी साधन िथा मेजशनरी औजार, सामान खररद िथा भाडा समावेश गरी ठेक्का 
सम्झौिा गनि नतमलने उललेख छ ।आयोजनाले लतलिपरु सडकको ठेक्का सम्झौिामा भकु्तानी ठदने 
व्यवस्था गरी सवारी साधन भाडा रू.७९ लाख ९४ हजार  भकु्तानी गरेको छ । साविजतनक लेखा  
सतमतिको तनणिय र्वपरीि तबल अफ क्वाजन्टटीमा सवारीसाधन भाडा राखी भकु्तानी गनुि तनदेशन अनकूुल 
देजखएन । 

16. बीमा - आयोजनाले तनमािण व्यवसायीसाँग भएको सम्झौिामा बीमाको रकम बीमा सम्बन्धी डकुमेण्ट 
िथा पोतलसी पेस भएपतछ ७० प्रतिशि र तनमािण कायि सम्पन्न भई ररु्ट सछयाउने अवतधसम्ममा बााँकी 
३० प्रतिशि भकु्तानी ठदने व्यवस्था छ । आयोजनाले ३ खररद प्याकेजमा तबल अफ क्वाजन्टटीमा 
राखेको बीमा रकमको ७० प्रतिशिले हनेु रू.१ करोड ५३ लाख ६१ हजार भकु्तानी गनुिपनेमा 
शिप्रतिशि रू.२ करोड १९ लाख ४५ हजार भकु्तानी गरेकोले बढी भकु्तानी ठदएको रू.६५ लाख ८३ 
हजार असलु हनुपुदिछ ।  

17. सडक तनमािण - रोलपा जजललाजस्थि तमजझङ्ग-धौतलद्बार, नामजा-पाङ्ग सडक र तमजजङ्ग-रुतनवाङ्ग बडाचौर, 
गमु्ची, हजािङ्ग सडक तनमािण गनि एक तनमािण व्यवसायीसाँग २०७७।१।७ सम्म सम्पन्न गनेगरी 
२०७४।१२।१६ मा रू.४४ करोड ३० लाख ४५ हजारको सम्झौिा भएको छ । सम्झौिा अवतधको 
८० प्रतिशि समय व्यिीि हुाँदा भौतिक प्रगति १६ प्रतिशि रहेको र काम सचुारु गनि पटक पटक 
िाकेिा गदाि पतन तनमािण व्यवसायीले काम अगातड नबढाएको आधारमा तनमािण व्यवसायीसाँग भएको 
सम्झौिा बमोजजम ठेक्का िोड्ने र कालो सूचीमा राख्न ेप्रर्क्रया अगातड बढाउन २०७६।१०।६ मा 
र्वभागस्िरीय तनणिय भई ठेक्का अन्त्य गरेको देजखयो । खररद सम्झौिामा तनमािण व्यवसायीले 
सम्झौिाबमोजजम तनमािण कायि नगरेमा ठेक्का अन्त्य गरी शरुु ठेक्का रकमको २५ प्रतिशि रकम असलु 
गने व्यवस्था छ । सो अनरुूप तनमािण व्यवसायीबाट रू.९ करोड ८० लाख १८ हजार असलु गनुिपनेमा 
रू.३ करोड १५ लाख ९९ हजारमार असलु गरेकोले बााँकी रू.६ करोड ६४ लाख १९ हजार असलु 
हनुपुदिछ । 
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जजलला समन्वय सतमतिहरू   
18. जजलला सभा - नेपालको संर्वधानको धारा 220(8) मा जजलला सभाको सञ्चालन, जजलला समन्वय 

सतमतिका सदस्य र जजलला सभाका पदातधकारीहरूले पाउने सरु्वधा िथा जजलला सभा सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था प्रदेश काननु बमोजजम हनेु व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनसुार जजलला समन्वय सतमति प्रदेश 
सरकार अन्िगिि रहने देजखए िापतन कायािलय प्रमखु लगायिका कमिचारी एवं बजेट यस मन्रालयबाट 
उपलब्ध गराई संघीय कायािलय अन्िगिि राखेको छ । यस सम्बन्धमा गि वषिको प्रतिवेदनमा समेि 
औलँयाइएकोमा सधुार भएको देजखएन । काननुी र कायि प्रकृतिको आधारमा प्रदेश अन्िगिि रहनपुने 
कायािलयलाई संघ अन्िगिि राखेको उपयकु्त देजखएन । 

19. वर्षिक समीक्षा एवं अनगुमन - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 92 बमोजजम जजलला 
समन्वय सतमतिको कायािलयले जजललातभरका र्वकास, तनमािण कायिलाई प्रभावकारी बनाउन वषिको 
कजम्िमा एक पटक वार्षिक प्रगति समीक्षा गनुिपने र आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा सम्बजन्धि 
मन्रालय र प्रदेश सरकारका मन्रालयलाई प्रत्येक आतथिक वषि समाप्त भएको दईु मर्हना तभर प्रतिवेदन 
ठदनपुने व्यवस्था छ। अतधकांश जजलला समन्वय सतमतिले काननुबमोजजम सम्पादन गनुिपने उक्त कायि 
गरेको देजखएन।काननुी व्यवस्थाको कायािन्वयनको अभावमा र्वकास तनमािण कायिको पारदजशििा र 
कायािन्वयनको सतुनजिििा नहनेु भएकाले काननुमा भएको व्यवस्था बमोजजम अतनवायि बार्षिक समीक्षा 
र अनगुमन गनुिपदिछ। 

20. कोष मौज्दाि - जजलला समन्वय सतमति कोष सञ्चालन तनदेजशका, 2075 र संघीय मातमला िथा 
सामान्य प्रशासन मन्रालयको 2075।10।11 को परानसुार कमिचारी कलयाणकोष बाहेक अन्य 
खािामा मौज्दाि रहेको रकम कोष िथा लेखा तनयन्रक कायािलयको ख६ र्वर्वध खािामा िान्सफर 
गरी सोही खािाबाट आम्दानी खचि गने उललेख छ । जजलला समन्वय सतमतिको कायािलय बारा, 
भक्तपरु, रुपन्देही, कर्पलवस्ि,ु दाङ, नवलपरासी र सलयानले रू.43 करोड 14 लाख 85 हजार 
तनदेजशका बमोजजम िान्सफर गरेको देजखएन । उक्त रकम सम्बजन्धि कोष िथा लेखा तनयन्रक 
कायािलयको र्वर्वध खािामा िान्सफर गनुिपदिछ । 

21. पदातधकारी सरु्वधा-  गाउाँ सभा‚ नगर सभा र जजलला समन्वय सतमतिका सदस्यले पाउने सरु्वधासम्बन्धी 
ऐन‚ २०७६ मा सेवा सरु्वधासम्बन्धी व्यवस्था छ । जजलला समन्वय सतमतिको कायािलय काठमाडौं, 
कातलकोट, नवलपरु लगायि 3२ कायािलयले उक्त ऐनमा उललेख नभएको बैठक भत्ता, यािायाि खचि, 
पोशाक खचि र चाडपवि खचिवापि रू.६९ लाख ४२ हजार भकु्तानी ठदएको देजखयो । ऐन र्वपरीि 
भकु्तानी ठदएको तनयमसम्मि देजखएन । 

22. नदीजन्य पदाथि उत्खनन ्- अजख्ियार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोगको कायािलय, बटुवलको परअनसुार 
१ तनमािण व्यवसायीले िोर्कएको क्षेर भन्दा अन्य साि स्थानबाट नदीजन्य पदाथि उत्खनन ्गरेकोले सो 
वापि बझुाउनपुने रू.23 लाख 7 हजार ३ ठदनतभर जजलला समन्वय सतमतिको कायािलय रुपन्देहीमा 
बझुाउन ुपनेमा बझुाएको छैन । उक्त रकम सरकारी बााँकी सरह असलु गनुिपदिछ । 

23. तबल बेगर खचि - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, 2064 को तनयम 36(3) मा खचिको तबल भरपाई 
सर्हिको लेखा राख्न ुपने व्यवस्था छ । जजलला समन्वय सतमतिको कायािलय नवलपरु, डोलपा, तसरहा, 
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बारा लगायि 14 कायािलयले बील भरपाई भन्दा रू.61 लाख 47 हजार बढी खचि गरेको देजखएकोले 
सो रकम असलु हनुपुदिछ । 

24. अनगुमन परीक्षण - जजलला समन्वय सतमतिको कोष सञ्चालन तनदेजशका, २०७५ अनसुार गठन भएको 
कायिक्रम व्यवस्थापन सतमतिको २०७६।३।२४ र २०७६।३।२५ को तनणियअनसुार पुाँजीगि 
र्वकास तनमािण कायिक्रम सञ्चालन गनि स्थानीय िहले लेखा राख्न,े खचि गने िथा लेखापरीक्षण समेि गने 
गराउने गरी रकम उपलव्ध गराएकोमा सो अनदुान रकमबाट भएको कायिको प्रगति र्ववरण तलई 
जजलला समन्वय सतमतिले अनगुमन गरी प्रतिवेदन पेस गनुिपदिछ । जजलला समन्वय सतमति मकवानपरु, 
नवुाकोट, काभ्र,े नवलपरु लगायि 11 जजलला समन्वय सतमतिको कायािलयले स्थानीय िहहरूलाई  
ठदएको रू.60 करोड 83 लाख 17 हजार पुाँजीगि अनदुान रकम खचि गरेकोमा उक्त खचिको कायि 
प्रगति र्ववरण र अनगुमन गरेको प्रतिवेदन पेस भएको देजखएन। 

25. साविजतनक तनमािण – साविजतनक खररद काननु र खररद सम्झौिाको कायािन्वयन गरी साविजतनक तनमािण 
कायि सम्पन्न गनुिपदिछ ।यस सम्बन्धी व्यहोरा तनम्नानसुार छन: 

25.1. भारिीय सरकारको सहयोगमा भवानी उछच माध्यातमक र्वद्यालय, तसन्धलुीको भवन तनमािणका लातग एक 
तनमािण व्यवसायीसाँग २०६९।११।२६ मा २०७१।४।१९ सम्म तनमािण कायि सम्पन्न गने गरी रू.४ 
करोड १९ लाख ८३ हजारको सम्झौिा भएको देजखन्छ । तनमािण कायिको लातग २०७४।७५ सम्म 
रू.२ करोड २१ लाख ४७ हजार भकु्तानी भएपतछ तनमािण व्यवसायीले काम सचुारु गरेको नदेजखाँदा 
तनमािण कायि अधरुो रहेको छ । तनमािण व्यवसायीले कायि सम्पन्न गनेिफि  ध्यान नठदएकोले खररद 
सम्झौिा बमोजजम कारबाही गरी तनमािण कायि सम्पन्न गनुिपदिछ ।  

25.2. जजलला समन्वय सतमतिको कायािलय, गलुमीले भारिीय सरकारबाट अनदुान प्राप्त धाराचौर तनम्न माध्यतमक 
र्वद्यालय भवन तनमािण गनि एक तनमािण व्यवसायीसाँग रू.1 करोड ६8 लाखमा 2073।7।3 मा 
सम्झौिा गरेको र 2074।7।2 सम्म सम्पन्न गररसक्नपुनेमा हाल सम्म तनमािण कायि सम्पन्न भएको 
नदेजखएकोले समयमै कायि सम्पन्न गने िफि  पहल गनुिपदिछ ।  

25.3. जजलला समन्वय सतमति, सलािहीले राजेश्वरी उछच माध्यतमक र्वद्यालय भवन तनमािण गनि 2071।5।8 
मा एक तनमािण व्यवसायी साँग रू.२ करोड ४९ लाखमा सम्झौिा भई 2077।9।14 सम्म म्याद 
थप भएको देजखन्छ । यो वषिसम्म रू.1 करोड 84 लाख 32 हजार भकु्तानी भए िापतन कायि सम्पन्न 
भएको छैन। पटक पटक म्यादथप भएकोमा समेि समयमा कायिसम्पन्न नगने तनमािण व्यवसायीलाई 
सम्झौिा बमोजजम कारबाही गनुिपदिछ ।  

25.4. जजलला समन्वय सतमति, स्याङ्जाले र्वद्यालय भवन तनमािण गनि 2073।2।18 मा एक तनमािण 
व्यवसायीसाँग रू.5 करोड 27 लाख 91 हजारमा ठेक्का सम्झौिा गरी 2075।12।23 सम्म सम्पन्न 
गनुिपने उललेख छ।उक्त तनमािण व्यवसायीलाई रू.4 करोड 85 लाख 42 हजार भकु्तानी भएिापतन 
कायिसम्पन्न प्रमाण पेस भएको छैन । 

25.5. जजलला समन्वय सतमतिको कायािलय, सनुसरीले एक र्वदेशी राजदूिावासबाट प्राप्त सहयोगबाट पूवी 
क्षेरीय प्रहरी वोतडिङ स्कूल धरानको भवन, होस्टेल र खेल मैदान तनमािण कायि 2075।3।27 मा 
सम्पन्न गनेगरी एक तनमािण व्यवसायी साँग 2073।12।4 मा रू.3 करोड 34 लाख 25 हजारमा 
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सम्झौिा गरेकोमा यो वषि सम्म रू.2 करोड 48 लाख 67 हजार भकु्तानी भएको छ । उक्त तनमािण 
व्यवसायीले हालसम्म पतन तनमािण कायि सम्पन्न गरेको देजखएन । उक्त भवन तनमािणको कायि सम्पन्न 
गनि िफि  पहल गनुिपदिछ । 

26. घटी दाजखला - जजलला समन्वय सतमति, काठमाडौंले चन्रातगरी केबलकारसाँग गरेको सम्झौिा अनसुार 
र्टकट दस्िरु वापि यो वषि रू.56 लाख 7 हजार बझुाउनपुनेमा रू.30 लाख 46 हजार  मार 
बझुाएकोले बााँकी रू.25 लाख 61 हजार सजञ्चिकोषमा दाजखला गनुिपदिछ । 

27. घटी जजम्मेवारी सारेको - कायि सञ्चालन कोष ऐन, २०४३ को दफा 7 मा गि आतथिक वषिको अन्त्यमा 
बााँकी रहेको मौज्दाि रकम प्रत्येक आतथिक वषिको प्रारम्भमा कोषमा जजम्मेवारी साने व्यवस्था छ । 
जजलला समन्वय सतमतिको कायािलय, िाप्लेजङुले 2075।76 मा र्वर्वध खािामा रहेको मौज्दाि रू.6 
करोड ५१ लाख ६१ हजार ख-6 खािामा िान्सफर गरेको पाइयो । उक्त खािामा रू.5 करोड ५१ 
लाख ५१ हजार मार आम्दानी देखाई 2076 को जेष्ठ र आषाढमा रू.2 करोड ४४ लाख ७९ हजार 
खचि गरी रू.३ करोड ६७ लाख २१ हजार 2076।77 मा जजम्मेवारी सारेकोले फरक परेको रू.१ 
करोड ९ हजारका सम्बन्धमा छानतबन गरी र्हसाब तमलान गनुि पदिछ । 

28. धरौटी र्फिाि- आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ६६ र ६७ बमोजजम प्रयोजन समाप्त 
भएको परुानो िथा म्याद तभर धरौटी र्फिाि तलन नआएमा तनयम ६७ बमोजजमको कायिर्वतध अपनाई 
राजस्वमा आम्दानी बााँध्नपुने व्यवस्था छ।जजलला समन्वय सतमतिको कायािलय कास्की, नवुाकोट, 
अघािखााँची, सनुसरी लगायि 12 कायािलयमा प्रयोजन सर्कएको र नामनामेसी नखलेुका परुाना धरौटी 
रू.4 करोड 57 लाख 18 हजार रहेकोले तनयमावलीको व्यवस्था अनसुार कायिर्वतध बमोजजम राजश् वमा 
दाजखला गनुिपदिछ ।  

कायिमूलक लेखापरीक्षण 

काठमाडौँ उपत्यकातभरका स्थानीय िहको सेवा प्रवाह 
नेपालको संर्वधानले संघीय लोकिाजन्रक गणिन्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी 

िीन िहको हनेु व्यवस्था गरेको छ । मलुकुको नयााँ संरचनामा  संघ, ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय िह रहेका 
छन ्। त्यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यका तभरका स्थानीय िहको सेवा प्रवाहको मूलयाङ्कन गनि उपत्यका तभरका 
गोकणेश्वर, सूयिर्वनायक र गोदावरी नगरपातलका छनौटगरी कायिमूलक लेखापरीक्षण गदाि देजखएका व्यहोरा देहाय 
बमोजजम छन:्  

29. दीघिकालीन योजना - रार्ष्ट्रय योजना आयोगले ठदगो र्वकास लक्ष्य स्थानीयकरण स्रोि पजुस्िकामाफि ि ्
स्थानीय िहलाई योजना िजुिमा गदाि ठदगो र्वकासका लक्ष्यलाई समेि सम्बोधन गने व्यबस्था तमलाएको  
छ । स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ मा उललेख भएका लघ,ु घरेल ुिथा साना उद्योग दिाि 
िथा तनयमन, स्थानीय संघ संस्था दिाि िथा तनयमन, आधारभिू स्वास््य जशक्षा, माध्यतमक जशक्षा, 
लैंतगक समानिा िथा सामाजजक समावेशीकरण, खानेपानी िथा सरसफाइ, स्थानीय सडक, शहरी र्वकास 
सम्बजन्धि कायिक्रम िथा बजेट िजुिमा गदाि ठदगो र्वकास लक्ष्य र मध्यकातलन खचि संरचनासंग आवद्ध 
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भएको देजखएन । ठदगो र्वकास लक्ष्य हातसल गनि सहयोग परु् याउने काक्रि महरूका लातग दीघिकालीन 
आतथिक प्रक्षेपण गरी मध्यकालीन खचि अन्िगिि वार्षिक कायिक्रम िथा बजेट िजुिमा गनुिपदिछ ।  

30. योजना छनौट - स्थानीय िहको वार्षिक योजना िथा बजेट िजुिमा ठदग्दशिनमा बस्िी िहको योजना 
िजुिमा गदाि वडा सतमतिले वडामा प्रतितनतधत्व गने सदस्यलाई योजना िजुिमा गनि सहजीकरण गने देजख 
योजना प्राथतमर्ककरण गरी  छनौट गने गरी १० चरण तनधािरण भएको छ । उजललजखि ३ 
नगरपातलकाले २०७६।७७ मा रू.१ अबि ४ करोड ८३ लाख ३७ हजारका वडागि िथा पातलका 
स्िरीय १ हजार २६८ योजना छनौट गदाि उललेख भए अनसुारका चरणहरू पार गरेको छैन । 
पातलकाहरूले रू.१ देजख २ लाखसम्मका २४३, रू.२ देजख ५ लाख सम्मका ४६७ र रू.५ लाखभन्दा 
मातथका ५५८ योजना सञ्चालन गरेका छन ्। प्राथतमकीकरण सूचकको आधार तलइि दीघिकातलन प्रभाव 
पाने योजना ियार गनि नसकेकोले एउटै टोल र क्षेरमा हरेक वषि स÷साना प्रकृतिका योजना 
कायािन्वयनमा आउने र ठदगो रूपले सम्पन्न हनु नसकी दोहोरो पदै जाने अवस्था समेि रहेको छ । 
दीघिकाल सम्म स्थानीय र्वकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पाने योजना छनौट गरी कायािन्वयन गनुिपदिछ। 

31. क्षरेगि कायिक्रम - स्थानीय िहको वार्षिक योजना िथा बजेट िजुिमा ठदग्दशिनमा सामाजजक र्वकासका 
जशक्षा, स्वास््य, खानेपानी िथा सरसफाइ, संस्कृति प्रवद्धिन, लैंतगक समानिा िथा सामाजजक 
समावेशीकरण जस्िा क्षरेमा समानपुातिक रूपमा वजेट व्यवस्थापन गनुिपने उललेख छ । पातलकाहरूले 
प्रत्येक वषि जस्थर रूपले प्राथतमकीकरणका क्षेर तनधािरण गरी कायिक्रम र बजेट व्यवस्थापन गरेका 
छैनन ्। कृर्ष, जशक्षा, स्वास््य र यवुा िथा खेलकुद  समेि ४ क्षेरमा गोकणेश्वरले रू.२० करोड १८ 
लाख २९ हजार, सूयिर्वनायकले रू.२२ करोड ४ लाख ५४ हजार र गोदावरीले रू.३४ करोड ४३ 
लाख ७४ हजार वजेट व्यवस्था गरी खचि गरेका छन ्। 

 नगरपातलका 

क्षरे यवुा िथा  
खेलकुद  जम्मा 

कृर्ष जशक्षा स्वास््य 

रकम प्रतिशि रकम प्रतिशि रकम प्रतिशि रकम प्रतिशि रकम प्रतिशि 
गोकणेश्वर 2568 1.27 146382 72.53 52779 26.15 100 0.05 201829 100 
सूयि र्वनायक 1645 0.75 161172 73.11 57537 26.10 100 0.04 220454 100 
गोदावरी 2568 0.75 231005 67.08 100701 29.24 100 2.93 344374 100 

क्षेरगि रूपमा र्वश्लषेण गदाि उजललजखि ३ नगरपातलकाले कृर्षमा 0.75 देजख 1.27 
प्रतिशिसम्म, जशक्षामा ६७.08 देजख 73.11 प्रतिशिसम्म, स्वास््यमा २६.10 देजख 29.24 
प्रतिशिसम्म र यवुा िथा खेलकुदमा 0.04 देजख 2.93 प्रतिशिसम्म बजेट र्वतनयोजन गरेको छ । 
यसबाट बजेट िजुिमा गदाि क्षरेगि सन्िलुन कायम भएको देजखएन । आवतधक तबकास योजना बनाई 
त्यसको आधारमा िोर्कएको कायिर्वतध परुा गरी सवै क्षेरको समानपुातिक र्वकास गने गरी कायिक्रम 
िथा वजेट िजुिमा गनुि पदिछ । 

32. न्यार्यक सतमति - स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ को पररछछेद-8 (दफा ४६ देजख ५३) मा 
स्थानीय िहमा न्यार्यक कायि सम्बन्धी व्यवस्था छ । पातलकाहरूले उपलब्ध गराएको र्ववरण अनसुार 
२०७६।७७ मा कुल ७७८ मदु्दाका सम्बन्धमा कारवाही भएकोमा ७२ मदु्दा मेलतमलापमा गएको, 
१८ मदु्दा अदालि गएको, १७१ मदु्दा तनणिय नभई िामेलीमा रहेको र ९४ मदु्दा जजम्मेवारी सरेको छ । 
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दिाि भएका मदु्दाको तछटो छररिो माध्यमबाट तछनोफानो गरी जजम्मेवारी सने संख्यामा कमी लयाउाँदै 
तछटो समयमा न्याय प्रदान गनेगरी सतमतिको कायि व्यवजस्थि गनुिपदिछ । 

33. सामाजजक सरुक्षा - स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा संघ र प्रदेश काननुको 
अधीनमा रही पातलकाले सामाजजक सरुक्षा कायिक्रमको कायािन्वयन िथा सञ् चालन गने व्यवस्था छ । 
गोकणेश्वर नगरपातलकाले २ हजार ७३७ लाभग्राहीलाई रू.८ करोड ६७ लाख ८९ हजार, सूयिर्वनायक 
नगरपातलकाले ३ हजार ७९८ लाभग्राहीलाई रू.१० करोड ६० लाख ४२ हजार िथा गोदावारी 
नगरपातलकाले ५ हजार ४१३ जनालाई रू.१६ करोड २९ लाख ७२ हजार सामाजजक सरुक्षा भत्ता 
र्विरण गरेको छ । लाभग्राहीको नामनामेसी स्थानीय िहको वेब साइटमा राख् नपुने, अधिवार्षिक रूपमा 
र्ववरण अद्यावतधक गनुिपने, लामो अवतधसम्म बैङ्कबाट भत्ता नजझकेका लाभग्राहीको वास्िर्वक अवस्था 
यर्कन गरी खािा व्यवस्थापन गनुिपने जस्िा कायिर्वतधको प्रर्क्रया पूरा गरी सामाजजक सरुक्षा भत्ता र्विरण 
िथा अतभलेख व्यवजस्थि गनुिपदिछ । 

34. फोहोरमैला व्यवस्थापन - स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(२) मा स्थानीय स्िरमा 
सरसफाइ िथा फोहोरमैला व्यवस्थापन गनुिपने प्रावधान छ । एतसयाली र्वकास बैङ्कद्वारा नेपालका ५८ 
स्थानीय िहलाई समेटी सन ्२०१२ मा गररएको नेपालका स्थानीय िहमा नगलने फोहोर व्यवस्थापन 
सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनअनसुार प्रति घर पररवारले प्रति ठदन १७० ग्राम फोहोर उत्पादन गने ि्याङ्क 
रहेको छ । प्राप्त र्ववरण अनसुार गोकणेश्वर नगरपातलकामा ४.६, सूयिर्वनायक नगरपातलकामा ३.५ र 
गोदावारी नगरपातलकामा ३.५ मेर्िकटन ठोस फोहोर उत्पादन हनेु गरेको देजखन्छ । वािावरण  
व्यवस्थापनमा गोकणेश्वरले रू.३८ लाख २५ हजार, सूयिर्वनायकले रू.७३ लाख र गोदावरी 
नगरपातलकाले रू.५० लाखसमेि जम्मा रू.१ करोड ६१ लाख २५ हजार बजेट व्यवस्थापन गरेिापतन 
फोहोर उत्पादन हनेु स्रोिमा नै फोहोरको वगीकरण गरी अगाितनक, प्लार्ष्टक, कागज, ग्लास, धाि,ु 
टेक्सटाइल, रवर िथा छाला जन्य र अन्य फोहोर उजचि व्यवस्थापन गनि सकेका छैनन ्। सङ्कलन 
स्थल व्यवजस्थि गदै प्रशोधन केन्र तनमािण गरी फोहोरमैलाको उजचि व्यवस्थापन गनुिपदिछ । 

35. तनमािण इजाजि - स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ को दफा २७ देजख ४५ सम्म भवन तनमािण 
सम्बन्धमा पालना गनुिपने व्यवस्था छ । काठमाडौँ उपत्यका र्वकास प्रातधकरणको २० वषे रणनीतिक 
र्वकास योजना (२०१५ देजख २०३५) ले काठमाडौँ उपत्यकाको संरचना तनतमिि क्षेर सन ्२०३० 
सम्म २२ हजार ७९८ हेक्टर पगु्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यसलाई आधारका रूपमा तलाँदा पातलकाहरूमा 
समेि जनसंख्या वरृ्द्धसाँगै सहरीकरण बढ्ने देजखन्छ । आतथिक वषि २०७६।७७ मा गोकणेश्वर 
नगरपातलकाले ३ हजार ६१६, सूयिर्वनायकले २ हजार ९४३ र गोदावारीले २ हजार ८८० तनमािण 
इजाजि जारी गरेको देजखन्छ । पातलकाहरूले घर िथा संरचना तनमािण गदाि व्यवजस्थि सहरीकरणलाई 
प्राथतमकिा ठदन सकेका छैनन ्। स्वीकृि भएअनसुारको मापदण्ड पालना गरी तनमािण भए नभएको 
अनगुमन गरी तनमािण कायि व्यवजस्थि गनुिपदिछ ।  

36. न्यूनिम आधारभिू सेवा  - नगरपातलकाहरूले आफनो क्षरेमा बसोवास गने नागररकहरूलाइि स्वछछ 
खाने पानी, स्वास्थ सेवा, सडक र नाली, ढल व्यवस्था, तबजलुी आपूतिि, पाकि  चउर वा खलुला स्थानको 
व्यवस्था गरी नागररकहरूका लातग आधारभिू सेवा उपलव्ध गराएको हनुपुदिछ । यस सम्बन्धमा 
देजखएका व्यहोरा तनम्नानसुार छन:् 
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36.1. वािावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १५ मा जनजीवन, जनस्वास््य िथा वािावरणमा प्रतिकूल 
प्रभाव नपने गरी कायि गनुिपने व्यवस्था छ । खानेपानी िथा सरसफाइ मन्रालको २०७७ फालगणुसम्मको 
ि्याङ्कअनसुार धोवीघाट, सललाघारी र बालकुमारी ढल प्रशोधन केन्रको तडजाइन सम्पन्न भएपतन ७४ 
प्रतिशि तनमािण कायि सम्पन्न भएको छैन । गोकणेश्वर र गोदावरीले ढल तनमािण कायिमा यो वषि रू.१ 
करोड ७ लाख ५० हजार र रू.३०  लाखका योजना स्वीकृि गरी सम्पन्न गरेका छन ्। कुल जनसंख्या 
१ लाख १३ हजार भएको सूयिर्वनायक नगरपातलकाको सहरी क्षेरको अतधकांश ढल हनमुन्िे खोलामा 
र १ लाख ७ हजार जनसंख्या भएको गोकणेश्वरको ढल वागमिी र्कनारा हुाँदै गहेुश्वरीजस्थि ढल प्रशोधन 
केन्रमा पगु्ने गरेको छ । त्यस्िै १ लाख १५ हजार जनसंख्या रहेको गोदावरी नगरपातलकाको नगरउन्मखु 
वडाको ढल हात्तीवन देजखनै गोदावरी खोलामा तमसाउने गरेको छ । अप्रशोतधि ढल सोझै नदीमा तमसाउाँदा 
जलचरको पाररजस्थतिकीय प्रणालीमा असर परेको छ । नदीको असपासमा रहेका ढल सरु्द्धकरण प्लाण्ट 
सधुार गदै तनमािणाधीन प्रशोधन केन्र समयमा सम्पन्न गरी अप्रशोतधि ढल सोझै नदीमा तमसाउने कायिमा 
सधुार गनुिपदिछ । 

36.2. पन्रौँ योजनाले ९० प्रतिशि जनसंख्यालाई आधारभिू खानेपानी सेवा उपलव्ध गराउने लक्ष्य तलएको 
छ। खानेपानी िथा सरसफाइ मन्रालयको ि्याङ्कअनसुार २०७८ फालगणुसम्ममा आधारभिू खानेपानी 
पहुाँच पगेुको जनसंख्या ९१.५ प्रतिशि पगेुको छ । पातलकाहरूले एकीकृि ि्याङ्क नराखेकोले रार्ष्ट्रय 
ि्याङ्कसंग पातलकाको ि्याङ्कक आवद्ध हनेु देजखएन । गोकणेश्वर, सूयिर्वनायक र गोदावरी नगरपातलकाले 
खानेपानी सम्बन्धी योजनामा क्रमश: रू.५ करोड २५ लाख ५० हजार, रू.५५ लाख ५० हजार र 
रू.८० लाख ८३ हजार खचि गरेको भएपतन जनसख्या वरृ्द्धको आधारमा खानेपानी आवश्यकिाको प्रक्षेपण 
गरी र्विरण प्रणाली सदुृढ गनि सकेका छैनन ्। यसबाट नागररकको अत्यावश्यक सेवा मातथको पहुाँच 
स्थापना हनु सकेको छैन । पातलकागि ि्याङ्कलाई रार्ष्ट्रय ि्याङ्कसाँग आवद्ध गदै खानेपानीका स्रोिको 
पर्हचान िथा बहाव क्षेरको संरक्षण जस्िा माध्यमबाट भतूमगि जलभण्डार पनुभिरण हनेु व्यवस्था  गदै 
र्विरण प्रणालीमा सधुार गनुिपदिछ ।  

36.3. स्वास््योपचार र दैतनक जीवनयापनसाँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्न े स्वास््य सेवालाई महत्वपूणि न्यूनिम 
आधारभिू सेवाको रूपमा ग्रहण गरी नगरपातलकाहरूले नगर अस्पिाल िथा स्थानीय स्वास््य 
संस्थामाफि ि स्वास््य सेवा उपलव्ध गराउाँदै आएका छन ्। स्वास््य सेवामा यो वषि गोकणेश्वरले रू.५ 
करोड २७ लाख ७९ हजार, सूयिर्वनायकले रू.५ करोड ७५ लाख ३७ हजार र गोदावरीले रू.१० 
करोड ७ लाख १ हजार खचि गरेका छन ्। अस्पिाल िथा स्वास््य संस्थाले साधारण सेवा उपलव्ध 
गराउाँदै आएको भएपतन जर्टल प्राकृतिका रोगको तनदान र उपचारका लातग उपकरण िथा दक्ष 
जनशजक्तको अपयािप्तिा रहेको छ । सेवा सम्बन्धमा गररएको सवेक्षणमा भाग तलएकामध्ये ५८ प्रतिशिले 
स्थानीय अस्पिाल िथा स्वास््य चौकीबाट सेवा तलएकोले स्थानीय र न्यून आय वगि स्वास््य सेवाका 
लातग स्थानीय अस्पिाल जाने गरेको देजखन्छ । स्रोि, साधन िथा जनशजक्त व्यवस्था माफि ि स्वास््य 
संस्थाको क्षमिा वरृ्द्ध गरी स्वास््य सेवा सदुृढ बनाउनपुदिछ । 

36.4. यो वषि कालोपरे, ग्राभेल र ढलान सडक तनमािणमा गोकणेश्वरले रू.११ करोड ३ लाख ५० हजार, 
सूयिर्वनायकले रू.१० करोड ८१ लाख र गोदावरी नगरपातलकाले रू.१६ करोड ५ लाख  ५० हजार 
खचि गरेका छन ्। नगरपातलकाहरूले गि र्वगिमा तनमािण भएका सडकको अतभलेख (रोड इन्भन्िी) 
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राखेका छैनन ्। यसबाट पातलकामा कालोपरे, ग्राभेल र कछची सडक कति छन ्भन्ने यर्कन हनेु 
देजखएन । रोड इन्भन्िीको अभावमा प्रत्येक वषि सडक तनमािण अवश्यकिा पर्हचान गनि कठठन भई 
एकै स्थानमा दोहोररएर योजना स्वीकृि हनेु अवस्था देजखन्छ । अिः रोड इन्भेन्िी व्यवजस्थि गरी 
स्थानीय ि्याङ्कलाई रार्ष्ट्रय ि्याङ्कसाँग आवद्ध गनुि पदिछ ।  

36.5. काठमाडौँ उपत्यका र्वकास प्रातधकरणको २० वषे रणनीतिक र्वकास योजना ले उपत्यकामा रहेका 
साविजतनक खलुला स्थल, सहरी वन िथा जलाधार क्षेरहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनका लातग साझेदारीमा 
आधाररि खलुला स्थल र्वकास, र्वस्िार र परीमाजिनमा जोड ठदएको छ । प्रातधकरणले गोकणेश्वरको 
नयााँपाटीमा ७, गोकणिमा ४ र जोरपाटीमा १३ गरी २४, गोदावरीमा १३ र सूयिर्वनायकमा १० खलुला 
स्थलको पर्हचान गरी काठमाडौँका खलुला स्थल सम्बन्धी मानजचर पजुस्िकामा समावेश गरेको छ । 
खलुला क्षेर पर्हचान भएका सरकारी स्वातमत्वका क्षरेहरूको संरक्षण, सरुक्षा िथा व्यवस्थापन गनि  
नगरपातलकाहरूले प्रभावकारी कायिक्रम िजुिमा गनि सकेका छैनन ्। स्थानीय वािावरण िथा जैर्वक 
र्वर्वधिा संरक्षण गदै पाररजस्थतिकीय प्रणाली समेिको संरक्षण गनि प्रभावकारी कदम चालनपुदिछ ।  

37. तनयतमि सेवा प्रवाह - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररछछेद-३ मा  नगरपातलकाको 
काम, कििव्य र अतधकार िोर्कएको छ । नगरपातलकाले नागररकिा, र्वपन् न र्वद्याथी, अपाङ्गिा, स्वास््य 
उपचार जस्िा क्षेरमा सेवाग्राहीको सहजिाका लातग सम्बजन्धि तनकायमा तसफाररस गने, जन्म, मतृ्य,ु 
र्ववाह िथा बसाइाँसराइ प्रमाणीकरण, घरबाटो तसफाररस िथा नक्सा पास जस्िा क्षरेमा सेवा प्रवाह गदै 
आएको छ । घर तनमािण इजाजि, योजना सम्झौिाको कायािन्वयन, सामाजजक सरुक्षा र्विरण, पञ् जीकरण 
िथा न्यार्यक सतमति सम्बन्धमा यो वषि पातलकाहरूले सम्पन्न गरेका सेवा प्रवाह देहाय अनसुार रहेको 
छः 

क्र.सं. सेवाको र्कतसम इकाई 
नगरपातलका 

गोकणेश्वर सूयिर्वनायक गोदावारी 
१ घर नक्सा सम्बन्धी वटा ३६१६ २९४३ २८८० 
२ योजना सम्झौिा वटा ३५४ २१८ ६९६ 
३ सामाजजक सरुक्षा जना २७३७ ३७९८ ५४२७ 
४ पञ् जीकरण जना 7079 १८०४ 6099 
५ न्यार्यक सतमति (उजरुी फस्यौट) वटा २७६ १२९ ३७३ 

सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा प्रति नगरपातलका ९० सेवाग्राहीसाँग प्रश्नावली भराइएकोमा सवेक्षणमा 
भाग तलएका ५१ प्रतिशि सेवाग्राहीले सेवा तलन लाग्ने समयको सम्बन्धमा अनतभज्ञ रहेको, ११ 
प्रतिशिले आवश्यक कागजाि परु् याउन नसकेको, ३० प्रतिशिले कमिचारी नभेर्टएको र ८ प्रतिशिले 
प्रर्क्रया नतमलेकोले पटक पटक एउटै कामका लातग कायािलयमा आउन ु परेको जनाएका छन ्। 
नगरपातलकाले प्रदान गने सेवाका सम्बन्धमा सविसाधारण नागररकलाई बडापर माफि ि जानकारी प्रदान 
गरी िोर्कएको समय तभर सेवा प्रवाह व्यवजस्थि गनुि पदिछ । 

38. आकजस्मक सेवा - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(२) मा र्वपद् व्यवस्थापन 
सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संवि २०७६ चैरदेजख फैतलएको कोरोना महामारी तनयन्रण गनि 
गोकणेश्वर नगरपातलकाले रू.१ करोड ६२ लाख १५ हजार,  सूयिर्वनायक नगरपातलकाले रू.१ करोड 
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४७ लाख ९ हजार र गोदावरी नगरपातलकाले रू.१ करोड ९ लाख ६६ हजार खचि गरेको छ । यस 
सम्बन्धमा देजखएका प्रमखु व्यहोरा तनम्नानसुार छन ्: 

38.1. राहि सामग्री खररदमा गोकणेश्वर नगरपातलकाले रू.९५ लाख ९७ हजार, सूयिर्वनायकले रू.५७ लाख 
५० हजार र गोदावरी नगरपातलकाले रू.१ करोड ६ लाख ४ हजार खचि गरेको छ । गोकणेश्वर 
नगरपातलकाले यस प्रयोजनका लातग सबै रकम वडा अध्यक्षहरूलाई पेस्की उपलव्ध गराएकोमा 
फरफारक भएको छैन । सूयिर्वनायक नगरपातलकाले रू.८० लाख ३५ हजारको सामग्री सोझै खररद 
गरी र्विरण गरेको छ भने गोदावरी नगरपातलकाले रू.१ करोड ६ लाख ३ हजारका सामग्री दरभाउपर 
माफि ि खररद गरे पतन खाद्यान्नको गणुस्िर िथा र्विरण प्रर्क्रयाको पारदजशििाका सम्बन्धमा भरपदो 
तनयन्रणको व्यवस्था कायम गरेको छैन । राहि आवश्यक पने वास्िर्वक वगि पर्हचान गने भरपदो 
संयन्र तनमािण गरी राहि र्विरण कायि थप व्यवजस्थि गनुि पदिछ ।  

38.2. कोरोना संक्रमण समदुाय स्िरमा फैलन नठदन संक्रमण पर्हचान भएका व्यजक्तलाई आइसोलेसनमा राख्न े
र र्वदेशबाट फर्कि एका व्यजक्तलाई क्वारेजन्टनमा राख्न ेव्यवस्था बमोजजम गोकणेश्वरले सहयोगी उछच 
माध्यातमक र्वद्यालय, गोकणि र ओख्रनेी माध्यातमक र्वद्यालय, सनु्दरीजल समेि दईु स्थानमा 
नगरपातलकाको आन्िररक स्रोिबाट क्वारेजन्टन सञ्चालन गरी रू.२० लाख खचि गरेकोमा संघीय 
सरकारबाट सोधभनाि प्राप्त हनु नसकेकाले उक्त व्यवस्थाले तनरन्िरिा पाएको छैन । त्यस्िै, छुटै्ट 
क्वारेजन्टन सञ्चालन नगरी सूयिर्वनायकले रू.२४ लाख २ हजार र गोदावरीले रू.१९ लाख ५१ 
हजारको सामग्री खररद गरी होम क्वारेजन्टनका लातग र्विरण गरेको जनाए पतन लाभग्राहीको अद्यावतधक 
अतभलेख राखेको छैन । संक्रमणको चनुौिी कायमै रहेको पररप्रके्षमा सोधभनाि प्राप्त हनेु भरपदो व्यवस्था 
गरी आन्िररक स्रोि समेिको पररचालन गदै  आइसोलेसन िथा क्वारेजन्टन व्यवस्थापन प्रभावकारी 
बनाउन ुपदिछ । 

39. कृर्ष क्षरे संरक्षण - काठमाडौँ उपत्यका र्वकास प्रातधकरणको २० वषे रणनीतिक र्वकास योजना 
(२०१५ देजख २०३५) ले कृर्षयोग्य जतमनको संरक्षणका लातग कृर्ष योग्य र सहर तभरका खाली 
जतमनको संरक्षण गदै बस्िी क्षेरमानै जनघनत्व बढ्ने गरी संरचना तनमािण गरी सहरीकरणको गणुात्मक 
र्वकासमा जोड ठदएको छ । पातलकाहरूले कृषकहरूलाई कृर्षयोग्य जतमन र्वक्री गनिबाट रोकी 
व्यावसार्यक कृर्ष गनि प्रोत्सार्हि गनि सकेका छैनन ्। खाद्यान्न िथा उन्नि जािको िरकारी बीउ र्विरण, 
कृर्ष िातलम, उपकरण खररद, क्षमिा अतभवरृ्द्ध िातलम, कौशी िरकारी खेिी िातलम जस्िा कायिक्रममा 
सञ्चालन गनि गोकणेश्वर, सूयिर्वनायक र गोदावरीले क्रमश: रू.२४ लाख २० हजार, ८१ लाख ९ हजार 
र १ करोड १५ लाख ५६ हजार खचि गरेको छ । स-साना कायिक्रम वडामाफि ि कायािन्वयन गरेको 
भए पतन कृर्षमा व्यवसायीकरण प्रोत्सार्हि गरी जतमन खण्डीकरण हनेु कायि तनरुत्सार्हि गने उत्प्ररेणात्मक 
कायिक्रम सञ्चालन गनि सकेको देजखएन । व्यावसार्यक कृर्ष प्रोत्सार्हि गरी कृर्ष योग्य भतुमको संरक्षण 
गने गरी कायिक्रम व्यवस्थापन गनुिपदिछ ।  

40. ि्याङ्क अतभलेखीकरण - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(२) मा स्थानीय िहले 
आधारभिू ि्याङ्क सङ्कलन गरी अतभलेखीकरण गनुिपने व्यवस्था छ । स्थानीय िहले व्यजक्तगि घटना 
दिाि, पञ्जीकरण, नािा प्रमाजणि, घरबाटो तसफाररस, भवन तनमािण इजाजि, वस्ि ुिथा सेवाको गणुस्िर 
तनयमन जस्िा सेवा नगरपातलका िथा मािहिका वडा कायािलयबाट सञ्चालन हुाँदै आएका छन ्। 
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पातलकाहरूले छुट्टा छुटै्ट वडाहरूमा र पातलकाका सम्वजन्धि शाखामा िी र्ववरणहरू ियार गने गरे पतन 
एकीकृि अतभलेख ियार गरी प्रगति प्रतिवेदनमा समावेश गरेका छैनन ्। पातलकाले स्थानीय वस्ि ुिथा 
सेवाको गणुस्िरका सम्बन्धमा तनयमन गने गरेको जानकारी गराएपतन तलपीवद्ब  अतभलेख नराखेकोले 
गणुस्िर तनयमनका क्रममा देजखएका समस्याहरू भर्वष्यमा नदोहोररने गरी सधुार गरे, नगरेको सम्बन्धमा 
अनगुमन िथा समीक्षा गरेका छैनन ् । ि्याङ्क अतभलेखीकरण व्यवजस्थि गदै तनयमन व्यवस्था 
पररणाममखुी बनाउनपुदिछ ।  

41. पारदजशििा - सशुासन (व्यवस्थापन िथा सञ् चालन) ऐन, २०६४ को दफा ३७ मा कायािलयले 
कम्प्यूटरीकृि सूचना प्रर्वतध व्यवहारमा लयाउनपुने उललेख छ । उपरोक्त व्यवस्था अनसुार 
नगरपातलकाहरूले केही र्ववरण साविजतनक गरेपतन अतधकांश र्ववरण साविजतनक गरेको छैनन ् । 
पारदजशििा कायम गनि नीति िथा कायिक्रम, बजेट वक्तव्य, वार्षिक योजना र्ववरण, परीषदका तनणियहरू, 
आयव्यय, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, साविजतनक सनुवाइि प्रतिवेदन, सामाजजक परीक्षण प्रतिवेदन, अनगुमन 
प्रतिवेदन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, नागररक बडापर जस्िा महत्वपूणि सूचना वेबसाइटमा राखेको छैन । 
यसबाट साविजतनक चासो रहने सूचना एवं जानकारीहरू जनिासाँग सरोकारवालाहरूलाई उपलव्ध भएन । 
नगरपातलकाहरूको सेवा िथा र्क्रयाकलापहरूमा पारदजशििा कायम हनेुगरी सूचना प्रवाह व्यवस्थापन 
गनुि पदिछ । पारदजशििा सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्न छन:् 

41.1. स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८(५) मा स्थानीय िहले सेवाप्रवाह पारदशी, 
उत्तरदायी र जवाफदेही वनाउन साविजतनक सनुवुाई गनुिपने व्यवस्था छ । उजललजखि ३ पातलका 
अन्िगिि २०७५।७६ मा कुल ६४५ योजनामा रू.३१ करोड १४ लाख ८० हजार खचि भएको 
भएपतन कायािन्वयन अवस्था, लाभ, गणुस्िर मूलयाङ्कन हनेु गरी साविजतनक सनुवुाई गरेको पाइएन । 
समदुायको उपजस्थतिमा साविजतनक सनुवुाईमा उठेका सवाल िोर्कएको समयावतधतभर सम्वोधन गदै  
अतभलेखीकरण समेि गने गरी सधुार गनुिपदिछ । 

41.2. सशुासन (व्यवस्थापन िथा सञ् चालन) तनयमावली, २०६५ तनयम १४ मा सरकारी कायािलयले 
कायािलय पररसरतभर सवैले देख् ने उपयकु्त ठाउाँमा नागररक वडापर राख् नपुने व्यवस्था रहेको छ । 
वडापरमा सेवा प्राप्त गनि पेस गनुिपने कागजाि, सेवा सम्बन्धमा गरेका गनुासो सनु् ने अतधकारीको पद र 
नाम, सेवा प्रवाहको प्राथतमकिा र क्षतिपूतिि प्राप्त हनेु वा नहनेु समेि खलुाउनपुने व्यवस्था छ । 
नगरपातलकाहरूले वेब साइटमा नागररक बडापर राखेको भएपतन सूयिर्वनायक र गोदावरी नगरपातलकाले 
कायािलय पररसरमा बडापर राखेका छैनन ्। नगरपातलकाहरूले वेब पेजमा राखेको बडापरमा पातलकाले 
उपलव्ध गराउने सबै सेवाहरूको प्रर्क्रया र लाग्ने शलुक उललेख गरेको समेि पाइएन । कायािलय 
पररसरमा बडापर नराख्नाले सेवाग्राहीलाइि कायिप्रर्क्रया, सेवा शलुकका सम्बन्धमा अन्यौलिा हनेु जस्थति 
छ। साथै नागररकलाइि सेवा बारे स-ुसूजचि गराइि त्यस बमोजजम सेवा माग गने वािावरण ियार भएको 
देजखएन । तनयमावलीले िोके अनसुारको ढााँचा र स्थानमा नागररक बडापर राखी तनधािररि समयमा 
सेवा प्रवाह हनेु व्यहोरा सतुनजिि गनुिपदिछ । 

41.3. सशुासन (व्यवस्थापन िथा सञ् चालन) तनयमावली, २०६५ को तनयम २० मा गनुासो व्यवस्थापनका 
लातग कायािलयमा गनुासो सनु् ने अतधकारी (नोडल अतधकृि) िोक्नपुने, गनुासो तलन तनःशलुक टेतलफोन, 
अनलाइन सेवा जस्िा उपयकु्त माध्यमको व्यवस्था गनुिपने, गनुासो प्राप्त भएको २४ घण्टातभर नोडल 
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अतधकृिले व्यवस्थापनका लातग सझुाव सर्हि कायािलय प्रमखु समक्ष पेस गनुिपने, गनुासो व्यवस्थापनका 
लातग कायिलय प्रमखुले ित्काल आदेश ठदनपुने र आदेश भएकोमा गनुासो व्यवस्थापन गरी गनुासोकिािलाई 
जानकारी ठदनपुने व्यवस्था छ । लेखापरीक्षणमा छनोट भएका िीनवटै पातलकाले गनुासो सनु् न नोडल 
अतधकृि िोकेको छैन । गोकणेश्वर नगरपातलकाले उजरुी पेटीका राखेको भए पतन तनयतमि रूपमा खोलने 
गरेको छैन ।अन्य दईु पातलकामा उजरुी पेर्टका राखेको छैन । पातलकाहरूले गनुासो दिाि गरी समाधान 
गने कायिलाई प्राथतमकिामा राखेको पाइएन । यसबाट पातलकाहरूले गनुासो व्यवस्थापनमा प्रभावकारी 
भतुमका तनवािह गनि सकेको देजखएन । गनुासो व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाई सेवाग्राहीमा सशुासनको 
अनभुतूि प्रदान गनुिपदिछ । 

संगठठि संस्था सतमति 

तनजामिी कमिचारी अस्पिाल 
42. आय-व्यय - यो वषि नेपाल सरकारको अनदुान रू.२७ करोड ७७ लाख ८२ हजार, आन्िररक स्रोिबाट 

रू.५४ करोड ३१ लाख १४ हजार, र्वपन्न नागररक सहायिा अनदुान रू.२ करोड ८३ लाख ९४ 
हजार, र्वर्वध आय रू.६९ करोड २ लाख ५० हजार र गि वषिको मौज्दाि रू.११ करोड ६ लाख 
समेि रू.१ अबि ६५ करोड १ लाख ४० हजार आय मध्ये गि वषिको चेक भकु्तानी रू.१७ करोड 
५९ लाख ८३ हजार समेि रू.१ अबि ४० करोड ४६ लाख १ हजार खचि भई रू.२४ करोड ५५ 
लाख ३९ हजार मौज्दाि रहेको छ ।  

43. सेवा प्रवाह - अस्पिालले यो वषि तनजामिी कमिचारी िथा तिनका पररवार र सविसाधारण व्यजक्तलाई 
उपचार सेवा उपलव्ध गराएको छ । तनजामिी कमिचारीलाई  लजक्षि गरी स्थार्पि अस्पिालले तनजामिी 
सेवाका कमिचारीको उपचारमा परेको चापलाई ध्यान ठदई सविसाधारणको उपचार गने प्रबन्ध गनुिपने 
देजखन्छ ।  

44. मेतडकल अतडट - संक्रमणको जोजखमलाई कम गनि, सरसफाइमा ध्यान ठदन, गणुस्िररय सेवा प्रदान गनि, 
कमिचारीको कायिसम्पादन स्िरको मूलयाङ्कन गनि, लागिको र्वश्लषेण गनि, उत्पादन सामग्रीको र्वश्लषेण गनि 
मेतडकल अतडट गनुिपदिछ । यसले रोगको पर्हचान, उपचार प्रर्क्रया, शलयर्क्रया, र्वरामीको अस्पिालमा 
बसाई सम्बन्धमा देजखएका कतमकमजोरी पर्हलयाई सधुार गनि सहयोग गदिछ । अस्पिालले यस वषिसम्म 
मेतडकल अतडट गरेको छैन । र्वगिमा पतन सो व्यहोरा उललेख गरेकोमा सधुार गरेको छैन । 
अस्पिालले परु् याउने सेवा गणुस्िरीय र प्रभावकारी बनाउन मेतडकल अतडट गनुिपदिछ ।  

45. कोतभड-19 को व्यवस्थापन - नेपाल सरकारबाट कोतभड-१९ को उपचारको लातग रू.१० लाख प्राप्त 
भएको र अस्पिालबाट आम्दानी भएको रकममध्येबाट कमिचारी िलब भत्तामा रू.४ करोड ९१ लाख 
९४ हजार र लयाब सामग्री िथा पी.पी.ई. मास्क लगायिका स्वास््य सामग्रीमा रू.३२ लाख ९५ 
हजार समेि रू.५ करोड २४ लाख ८९ हजार खचि भएको छ ।   
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नेपाल प्रशासतनक प्रजशक्षण प्रतिष्ठान  
46. र्वत्तीय जस्थति िथा सञ्चालन नतिजा - प्रतिष् ठानको गि वषिको आय रू.३१ करोड ३६ लाख ४२ हजार 

रहेकोमा यो वषि रू.३१ करोड ६ लाख २ हजार प्राप्त गरी गि वषि भन्दा ०॰९७ प्रतिशिले घटी आय 
प्राप्त भएको छ । यस्िै गि वषि रू.२९ करोड ३९ लाख ३८ हजार खचि भएकोमा यो वषि रू.२५ 
करोड ९२ लाख २२ हजार (गि वषि भन्दा ११॰८१ प्रतिशिले घटी) खचि भएको छ । प्रतिष् ठान 
कोषिफि को आय गि वषिको भन्दा ३१॰७४ प्रतिशिले बढेको र प्रतिष् ठान कोष िफि को खचि ५॰७२ 
प्रतिशिले वरृ्द्ध भएको छ । दार्यत्व कोषिफि  पेन्सन, उपदान र अन्य सरु्वधा वापि रू.२४ करोड 
४२ लाख ९९ हजार रहेको छ । 

47. रणनीति कायािन्वयन - प्रतिष्ठानले सञ्चालन गने प्रजशक्षण, अनसुन्धान एवं परामशि कायिहरूलाई प्रभावकारी 
ढंगले सम्पादन गनिका लातग २०७२।२०७३ देजख २०७६।२०७७ सम्मको पञ्चवषीय रणनीतिक 
योजना िजुिमा गरी कायािन्वयन गरररहेको छ । प्रजशक्षण कायिक्रमहरूलाई अतधकृि कमिचारीहरूको 
सक्षमिामा आधाररि बनाउने, प्रजशक्षण कायिक्रमको स्िरीकरण र पररमाजिन गने, नीतिगि अनसुन्धान 
कायिहरूको प्रबद्बिन 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 श्रोिको उछचिम पररचालन गने जस्िा रणनीतिक उदे्दश्यहरू कायािन्वयन अवस्थाको 
मूलयाङ्कन गरेको देजखएन ।   

अनगुमन िथा बेरूजू 
• अनगुमन - गि र्वगिका प्रतिवेदनमा लक्ष्यअनसुार प्रगति नभएको, ठेक्का अधरुो रहेको, मूलय समायोजनमाबढी 

भकु्तानी गरेको, बीमा नगरेको, सोझै खररद गरेको, तनमािण कायिमा समन्वय नगरेको, िेश्रो चौमातसकमा बढी 
खचि भएको, पेस्की फस्यौट नभएको, बहाल रकम असलुी हनु नसकेको, बैङ्क समायोजन र्हसाब ियार नगरेको, 
तबल भपािई बेगर खचि गरेको लगायिका व्यहोरा औलँयाइएकोमा सधुार भएको देजखएन । र्वगिका व्यहोरा 
पनुरावजृत्त नहनेु गरी कायिसम्पादन गनुिपदिछ ।   

• बेरुजू जस्थति - यो वषि मन्रालय र मािहिसमेिका तनकायको लेखापरीक्षणबाट देजखएको बेरूजूको जस्थति 
देहायअनसुार छ । 

➢ सरकारी कायािलयिफि  ७५ तनकायमा यो वषि रू.९८ करोड ५६ लाख १८ हजार बेरूजू देजखएकोमा 
प्रारजम्भक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ १४ तनकायले रू.६१ लाख २४ हजार फस्यौट गरेकोले रू. 
९७ करोड ९४ लाख ९४  हजार फस्यौट गनि बााँकी रहेको छ । सोमध्ये रू.७३ करोड ९६ लाख 
९९ हजार म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ । यस सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची १५ मा छ ।   

➢ संगठठि संस्था एवं सतमति ३ िफि  यो वषि रू.९० लाख ६८ हजार बेरुजू देजखएकोमा प्रारजम्भक 
प्रतिवेदन उपलव्ध गराएपतछ २ तनकायले रू.३ लाख ४४ हजार फस्यौट गरेकोले रू.८७ लाख २४ 
हजार बााँकी रहेको छ । यस सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची १६ मा छ ।  
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सञ्चार िथा सूचना प्रर्वति मन्रालय 

नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोजजम मन्रालयको कायि क्षेरमा सूचना िथा 
सञ्चार प्रर्वति सम्बन्िी नीति, काननु, मापदण्ड, कायािन्वयन र तनयमन िथा सोसम्बन्िी अध्ययन, अनसुन्िान र 
तनयमन, सरुक्षण मदु्रण, हलुाकसम्बन्िी नीति, सञ्चालन र तनयमन, साइबर सरुक्षा, तनयन्रण, र्िक्वेन्सी बााँडफाट 
िथा तनयमनलगायिका कायि रहेका छन ्। मन्रालय र मािहि सरकारी कायािलय िथा संगठठि संस्थासमेि 
105 तनकायबाट कायि सम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ। 

1. सरकारी कायािलय -  मन्रालय र मािहिसमेि 90 सरकारी कायािलयको तनम्नानसुार रू.38 अबि 56 
करोड 72 लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छः 

(रू.लाखमा) 
र्वतनयोजन  राजस्व िरौटी अन्य करोबार जम्मा 
6,04,75 8,53,52 23,28 23,75,17 38,56,72 

1.1. उजललजखि लेखापरीक्षण रकममा यस मन्रालयमा र्वतनयोजन भई शहरी र्वकास मन्रालयअन्िगिि खचि 
भएको रू.27 लाख 48 हजार समावेश छैन ।  

1.2. यो वषि मन्रालयअन्िगिि जजलला हलुाक कायािलय बााँके, सनुसरी र िनकुटाको र्वतनयोजन, राजस्व, 
िरौटी र हलुाक बचि बैङ्कसमेि रू.४६ करोड ८३ लाख ४९ हजारको लेखापरीक्षण हनु बााँकी रहेको 
छ।  

2. संगठठि संस्था िथा सतमति -  यो वषि 12 संस्थाको रू.52 अबि 31 करोड 4 लाखको लेखापरीक्षण 
सम्पन्न भएको छ। 

3. सूचना प्रर्वति लेखापरीक्षण - यो वषि रार्िय िथ्याङ्क सरुक्षा प्रणाली र्वषयको सूचना प्रर्वति लेखापरीक्षण 
सम्पन्न भएको छ । 

4. आवतिक योजना कायािन्वयन - पन्रौँ योजनामा सञ्चार िथा सूचना प्रर्वति क्षेरमा िोर्कएका सूचकहरूको 
पररमाणात्मक लक्ष्य र प्रगति जस्थि देहायअनसुार छः  

नतिजा सूचक इकाइ 
2०७६।७७ को 

लक्ष्य प्रगति 

सञ्चार िथा सूचना प्रर्वतिबाट रोजगारी तसजिना संख्या हजारमा 240 प्राप्त नभएको 
अजटटकल फाइबर र्वस्िार र्क. मी. १०३७० 9596 
फोर जी/एल.टी.ई. सेवा र्वस्िार प्रयोगकिाि प्रतिशि २० 15.3 

र्फक्स्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा र्वस्िार प्रतिशि 17.8 16.83 

सरकारी डाटा सेन्टर संख्या 2 २ 

रेतडयोको पहुाँच प्रतिशि ९० ८७ 

टेतलतभजनको पहुाँच प्रतिशि ७8 ७२ 

इ.एम.एस. सेवा र्वस्िार जजलला ६४ ६४ 

इ.एम.एस. सेवा र्वस्िार देश/संख्या ४२ ३९ 

अनलाइनमाफि ि ्सरकारी सेवा प्रवाह संख्या ३० २२ 
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नतिजा सूचक इकाइ 
2०७६।७७ को 

लक्ष्य प्रगति 

सञ्चारग्रामको स्थापना संख्या १ १ 

तडजजटल साक्षरिा प्रतिशि ५५ - 

इि-गभमेण्ट र्वकास सूचकाङ्क  ०.५२ - 

रार्िय साइबर सरुक्षाः क्षेरगि सी.इ.आर.टी. संख्या २ १ 

सूचना प्रर्वतिसम्बन्िी उद्योग संख्या २९३५ - 

टेतलफोन घनत्व प्रतिशि १३९ १२९.३४ 

इन्टरनेट प्रयोगकिाि (कुल जनसंख्या) प्रतिशि ६५ ७३ 

आिारभिु पी.एस.टी.एन. टेतलफोनका ग्राहक संख्या जना लाखमा ८ ७.४८ 

मोबाइल टेतलफोनको ग्राहक संख्या जना लाखमा ३९८ ३८७.५४ 

हलुाक सेवामा अनलाइन ट्रयार्कङ्ग प्रणाली जजलला ७५ ७० 

उजललजखि प्रगति र्ववरणअनसुार अजटटकल फाइबर र्वस्िार, अनलाईनमाफि ि सरकारी सेवा 
प्रवाह, फोर-जी र एल.टी.ई. सेवा र्वस्िार, र्फक्सड ब्रोडब्याण्ड सेवा र्वस्िार,  रेतडयोको पहुाँच, 
टेतलतभजनको पहुाँच, इ.एम.एस सेवा र्वस्िार, रार्िय साइबर सरुक्षा, टेतलफोनको घनत्व, मोबाइल 
टेतलफोनको ग्राहक संख्या, हलुाक सेवामा अनलाइन ट्रयार्कङ्ग प्रणालीमा लक्ष्यअनसुार प्रगति भएको 
छैन। सञ्चार िथा सूचना प्रर्वतिबाट रोजगारी तसजिना, तडजजटल साक्षरिा, ई-गभमेण्ट र्वकास सूचकाङ्क र 
सूचना प्रर्वतिसम्बन्िी उद्योग संख्या नतिजा सूचकको प्रगति र्ववरण प्राप्त भएको छैन। इटहरी र बााँकेमा 
डाटा सेन्टर स्थापना गनि रू.4 करोड िथा लतलिपरु र बटुवलमा इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर स्थापना 
गनि रू.5 करोड बजेट र्वतनयोजन भएकोमा िी कायि शरुु हनु सकेको छैन। तडजजटल नेपाल िेमवकि को 
पााँच वषे रार्िय कायियोजनाअन्िगिि सािवटै प्रदेशमा तडजजटल नेपाल िेमवकि  अतभमखुीकरण कायिक्रम 
सञ्चालन गने, तडजजटल साक्षरिा कायिक्रम सञ्चालन गने र सामदुार्यक र्वद्यालयमा सूचना प्रर्वति 
प्रयोगशाला स्थापना गने कायिक्रम रहेकोमा प्रदेश नं १,  प्रदेश २, वागमिी र गण्डकी प्रदेशमा 
अतभमखुीकरण कायिक्रम सञ्चालन गररएको र सो बाहेक अन्य प्रदेशमा कायिक्रम सञ्चालन गरेको  छैन। 
साथै तडजजटल साक्षरिा कायिक्रम सञ्चालन गने कायि शरुु नै गरेको पाइएन। सामदुार्यक र्वद्यालयमा 
सूचना प्रर्वति प्रयोगशाला स्थापना गनि ९९० र्वद्यालय छनौट भएको मध्ये ४८५ र्वद्यालयमा मार 
प्रयोगशाला स्थापना भएको छ। िोर्कएको लक्ष्य हातसल हनेु गरी कायिक्रम सञ्चालन गनुिपदिछ।   

5. बजेट वक्तव्य कायािन्वयन - बजेट वक्तव्य २०७६।७७ मा खमुलटारमा रार्िय ज्ञानपाकि  स्थापना गने 
कायिक्रमको लातग रू.1 करोड बजेट व्यवस्था भएकोमा रू.3 लाख 29 हजार बैठक भत्तामा खचि 
भएको साथै अत्याितुनक सरु्विा सम्पन्न स्टुतडयो तनमािण कायिको लातग रू.2 करोड बजेट व्यवस्था 
भएकोमा खचि भएको छैन। प्रदेशस्िरमा सञ्चार ग्राम स्थापना गने कायिक्रम रहेकोमा प्रदेश 1 मा 
िाररणीप्रसाद कोइराला सञ्चार ग्राम भवनको संरचना तनमािण गने कायि सम्पन्न भएको र बााँकी प्रदेशमा 
सञ्चारग्राम स्थापना भएको पाइएन।भ-ूउपग्रसम्बन्िी काननुी र संस्थागि संरचना ियार गनि रार्िय भ-ू
उपग्रह नीति ियार गरी भ-ूउपग्रह तनमािण सम्झौिा गने कायिक्रम रहेकोमा भ-ूउपग्रह नीति, 2077 
स्वीकृि भएिापतन सो को लातग भ-ूउपग्रह सम्बन्िी काननुी र संस्थागि संरचना ियार भएको छैन। 
बजेट वक्तव्यमा उललेख भए बमोजजम कायिक्रमको कायािन्वयन हनुपुदिछ। 



सञ्चार िथा सूचना प्रर्वि मन्रालय 

 516 महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७8 

6. ठदगो र्वकास लक्ष्य - सूचना िथा सञ्चार प्रर्वतिसम्बन्िी तसप, दक्षिा भएका वयस्कहरूको संख्या वरृ्ि 
गनि इन्टरनेट प्रयोगकिाि वयस्क जनसंख्याको प्रतिशि सन ्2019 सम्म 59.6 प्रतिशि, र्वद्यालयक्षेरमा 
इन्टरनेट सेवा र्वस्िार गनि इन्टरनेट पहुाँच भएका र्वद्यालय 28.6 प्रतिशि, मर्हला सशक्तीकरणलाइि 
टेवा परु् याउन 15 देजख 24 वषि उमेर समूहका इन्टरनेट प्रयोग गने मर्हला संख्या 40.5 प्रतिशि र 
मोबाइल नेटवकि द्बारा समेर्टएका जनसंख्याको र्हस्सा 96 प्रतिशि, परु् याउने ठदगो र्वकासको लक्ष्य 
रहेकोमा सोको प्रगति मन्रालयले ियार गरेको छैन।   

7. नीति िजुिमा र कायािन्वयन -  नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, 2074 अनसुार मन्रालयले 
सञ्चार िथा सूचना प्रर्वतिसाँग सम्बन्िी र्वतभन्न नीति िजुिमा, कायािन्वयन र मूलयाङ्कन गनुिपने उललेख छ। 
मन्रालयले नीति कायािन्वयनमा प्रभावकारीिाको अध्ययन गराएकोमा  कायािन्वयन जस्थति तनम्नानसुार 
छः  

7.1. ब्रोडब्याण्ड नीति, २०७१ मा र्वद्यिुको व्यवस्था नभएको उच्च पहाडी क्षेरमा वैकजलपक ऊजािको प्रयोग, 
ब्रोडब्याण्ड एक्सेस नेटवकि  तनमािण गनि तनजी सेवाप्रदायकसाँग सहकायि गरी लागि सहभातगिा मोडेलबाट 
कायािन्वयनमा आएको छ। र्वस्िाररि, तनवािि िथा प्रतिस्पिी ब्रोडब्याण्ड सेवाको उपलब्ििा तनजिि गनि 
डाटा रोतमङ सम्बन्िी र्वस्ििृ तनयम िजुिमा गरी लागू गने, थोक प्रतिस्पिाि तनयमनको पनुरावलोकन गदै 
जस्थर िथा मोबाइल ब्रोडब्याण्ड सेवामा पयािप्त प्रतिस्पिाि सतुनजिि गने, सन ्२०२० सम्म सबै गाउाँ 
पातलकामा सामदुार्यक सूचना केन्द्र स्थापना गने, ब्रोडब्याण्ड पूवाििार िथा सेवा र्वस्िारलाई सहजीकरण 
गनि सम्बजन्िि केन्द्रीय िथा स्थानीय कमन सतभिस डक्ट व्यवस्था सम्बन्िमा तनयामक तनकायद्बारा 
तनदेजशका ियार गने लगायिका र्वषय कायािन्वयन भएको छैन। 

7.2. दूरसञ्चार नीति, २०६० मा उललेख भए अनसुार दूरसञ्चार ऐन संशोिन भइि कायािन्वयनमा आएको, 
अन्िरआबििा तनदेजशका लागू भइि कायािन्वयन भएको छ। खलुा िथा प्रर्वति िटस्थ अनमुति प्राप्त गने 
र्वति, प्रर्क्रयाबारे तनजी क्षेरलाई जानकारी गराउने, एउटै  र्कतसमका सेवा प्रदायकको लातग अनमुतिपर 
दस्िरु िोक्ने र्वति एकै र्कतसमको हनेु, वार्षिक दस्िरुको हकमा लेखापरीक्षकले प्रमाजणि गरेको वार्षिक 
आम्दानीको आिारमा तनजिि प्रतिशि नेपाल दूरसञ्चार प्रातिकरणले िोक्ने, अनमुति पर दस्िरु, रेतडयो 
स्पेक्ट्रम दस्िरु िथा अन्य दस्िरुसम्बन्िी कायि गने तनकायले कायि सञ्चालन खचिको लातग पयािप्त हनेु 
गरी उठाउने र्वषय कायािन्वयन भएको छैन। 

7.3. सूचना िथा सञ्चार प्रर्वति नीति, २०७२ मा उजललजखि सूचना प्रर्वति न्यायातिकरण स्थापना गने, सरकारी 
तनकायहरूमा कुनै पतन सूचना िथा सञ्चार प्रर्वतिजन्य उपकरण िथा सेवामा लगानी गनुिपवुि क्लाउड 
कम्टयरु्टङ र्वकलपको र्वस्ििृ मूलयाङ्कन गने, रार्िय क्लाउड कम्टयरु्टङ रणनीति, सन ्२०१७ सम्ममा 
लागू गने, नीति िथा योजना तनमािण प्रर्क्रयामा भौगोतलक सूचनाको माध्यमद्बारा प्रभावकारी सहयोग 
परु् याउन रार्िय भौगोतलक सूचना प्रणाली पूवाििारको र्वकास गने लगायिका कायिको कायािन्वयन भएको 
छैन।  

नीतिको प्रभावकारी कायािन्वयन गनि तनदेशक सतमति गठन भए िापतन सो सतमतिको बैठक 
नहनु,ु नीति कायािन्वयन गनि कायि योजना नबनाउन ुर अनगुमन मूलयाङ्कनको लातग िेमवकि  ियार गरी 
कायािन्वयन नगदाि उजललजखि नीतिको कायािन्वयन प्रभावकारी देजखएको छैन। नीतिमा उजललजखि लक्ष्य 
िथा उदे्दश्य पूरा हनेु गरी कायि गनुिपदिछ।  
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8. राजस्व अतभलेख - दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३२(२) मा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गने व्यजक्तले 
आफूले कबलु गरेको वा दूरसञ्चार तनयमावली, २०५४ को तनयम २६ बमोजजम वार्षिक कुल आम्दानीको 
४ प्रतिशिले हनेु रकम रोयलटीको रूपमा नेपाल सरकारलाई बझुाउनपुने व्यवस्था छ। यो वषि 
रोयलटीबापि रू.३ अबि ९६ करोड ८४ लाख र र्िक्वेन्सी दस्िरु बापि रू.३ अबि ८७ करोड 80 
लाख प्राप्त भएको आिारमा आम्दानी जनाएको छ। मन्रालयले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गने तनकायहरूले 
नेपाल सरकारलाई बझुाउनपुने रोयलटी र र्िक्वेन्सी दस्िरुको अतभलेख िथा लगि नराखेकोले प्राप्त 
हनुपुने राजस्व यर्कन हनु सकेन। साविजतनक लेखा सतमतिले २०७६।२।१२ मा अतभलेख व्यवजस्थि 
बनाइि अद्यावतिक गनि तनदेशन ठदएको छ। प्राप्त हनुपुने, प्राप्त भएको र प्राप्त हनु बााँकी राजस्वको लगि 
िथा अतभलेख राख्नपुदिछ। 

9. र्कस्िा कायम - दूरसञ्चार तनयमावली, २०५4 को तनयम 26 मा अनमुति प्राप्त व्यजक्तले कुल वार्षिक 
आम्दानीको 4 प्रतिशिले हनेु रकम प्रत्येक वषि रोयलटीको रूपमा नेपाल सरकारलाइि बझुाउनपुने र 
तनयम 31 मा रेतडयो र्िक्वेन्सी दस्िरु प्रत्येक वषिको लातग िोर्कएबमोजजम बझुाउनपुने व्यवस्था छ। 
दस्िरु नवझुाएमा दूरसञ्चार ऐन, 2053 को दफा २८(3) मा प्रातिकरणले अनमुतिपर खारेज गनि 
सक्ने उललेख छ। िीन सेवा प्रदायकले रोयलटी िथा र्िक्वेन्सी  नवीकरण दस्िरु नबझुाएको कारणबाट 
प्रातिकरणले सेवा प्रदायकको अनमुतिपर खारेज गरेकोमा नेपाल सरकार, मजन्रपररषद्को 
२०७६।९।२१ को तनणियबाट बक्यौिा रकम र्कस्िामा बझुाउन ठदने तनणिय भएको छ। उक्त िीन 
सेवा प्रदायकबाट २०७७ आषाढ मसान्ितभर दाजखला गनुिपने राजस्व रू.५ अबि १ करोड ८६ लाख 
२९ हजार पााँच र्कस्िामा पााँच आतथिक वषितभर बझुाउन सक्ने गरी तनणिय भएकोले उक्त राजस्व 
२०८०।८१ सम्म असलु हनेु देजखन्छ। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ मा राजस्व रकम र्कस्िामा बझुाउने 
सरु्विा रहेको छैन भने सेवाप्रदायकले िोर्कएको तमतितभर रोयलटी िथा र्िक्वेन्सी बझुाउन स्वीकार 
गरी बोलकबोल गरेको अवस्थामा राजस्व असलु गनि प्रभावकारी कदम चालनपुनेमा सेवाप्रदायकलाई 
र्कस्िामा बझुाउने गरी सहतुलयि ठदएको देजखयो । राज्यले ित्काल प्राप्त गने राजस्व ५ वषिमा मार 
प्राप्त हनेु जस्थतिले सो राजस्व रकमको वििमान मूलयमा मदु्रा स्फीतिका कारण उललेखनीय ह्रास हनेु 
अवस्था छ।  

मजन्रपररषद्को तनणियअनसुार एक तनजी टेतलकम कम्पनीले र्कस्िा सरु्विाअन्िगिि पर्हलो 
र्कस्िाको रू.५९ करोड ८८ लाख ६९ हजार २०७७ आषाढ मसान्ितभर दाजखला गनुिपनेमा दाजखला 
गरेको छैन। ित्काल असलु गनुिपने राजस्व 5 वषिको र्कस्िा सरु्विा ठदाँदासमेि असलु नगरेको मनातसब 
देजखएन । यस्िो प्रवजृत्तमा सिुार गरी राजस्व असलु गनुिपदिछ। 

10. रोयलटी - दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनसुार प्रातिकरणले तनयमानसुार बझुाउन बााँकी रोयलटी िथा ग्रामीण 
दूरसञ्चार कोषबापिको रकम नबझुाएकाले एक सेवाप्रदायकको अनमुतिपर खारेज गरेको र बक्यौिा 
रू.५० लाख ८७ हजार बझुाउन पराचार गरे पतन सो रकम असलु भएको छैन। काननुबमोजजम 
आवश्यक कारबाही गरी थप दस्िरुसमेि असलु गनुिपदिछ । 

11. र्िक्वेन्सी दस्िरु - दूरसञ्चार रेतडयो र्िक्वेन्सी (बााँडफााँड िथा मूलय) सम्बन्िी नीति, २०६९ िथा  
दूरसञ्चार तनयमावली, २०५४ को तनयम ३१ मा रेतडयो र्िक्वेन्सी बापिको दस्िरु वषि समाप्त भएको 
६ मर्हनातभर िथा थप र्िक्वेन्सी, अतिकिम र्िक्वेन्सी र तभस्याटको दस्िरु आतथिक वषि शरुु भएको 
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३ मर्हनातभर अतग्रम भकु्तानी गनुिपने र उक्त अवतितभर भकु्तानी नगरेमा बााँकी दस्िरुको प्रत्येक मर्हना 
दईु प्रतिशिका दरले थप दस्िरुसमेि लाग्ने व्यवस्था छ। यो वषि २ सेवा प्रदायकले न्यूनिम र्िक्वेन्सी 
िथा माइक्रोवेभ र्िक्वेन्सी दस्िरु दाजखला नगरेकोले थप दस्िरुसमेि रू.२४ करोड ६५ लाख १४ 
हजार असलु गनुिपदिछ। 

12. दूरसञ्चार रोयलटी - दूरसञ्चार ऐन, 2053 को दफा 32(1) र दूरसञ्चार तनयमावली, २०५४ को तनयम 
26(1) अनसुार अनमुतिपर प्राप्त व्यजक्तले कुल वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशिले हनेु रकम रोयलटीको 
रूपमा नेपाल सरकारलाई बझुाउनपुने व्यवस्था छ। र्वतभन्न 8 दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाले आय 
वषि 2075।76 को कुल आय रू.75 करोड 30 लाख 11 हजारको ४ प्रतिशिले हनेु रोयलटी 
रू.3 करोड 1 लाख 20 हजार दाजखला गरेका छैनन।् त्यस्िै ४ सेवा प्रदायकले ग्राहकसाँग असलु 
गरेको ममिि िथा सपोटि चाजि र अन्य चाजि आम्दानी रू.२ अबि ७३ करोड ७० लाखको ४ प्रतिशिले 
हनेु रोयलटी रू.१० करोड ९5 लाखसमेि दाजखला गनुिपनेमा उक्त आम्दानी घटाई रोयलटी दाजखला 
गरेकोले छुट रोयलटी असलु गनुिपदिछ। 

13. अनदुानको उपयोग - आतथिक कायिर्वति तनयमावली, २०६४ को तनयम  41(3) मा सालबसाली 
प्रकृतिका बाहेक र्वशेष प्रकारका पटके कायिक्रम, आयोजनाका लातग ठदएको तनकासाको अध्ययन अनगुमन 
गरी प्रतिवेदन ियार गनुिपने व्यवस्था छ। मन्रालयले यो वषि गोरखापर संस्थान, नेपाल टेतलतभजन, 
चलजचर र्वकास बोडि, रार्िय समाचार सतमति, रेतडयो प्रसार र्वकास सतमति र प्रसे काउजन्सललाई भवन 
तनमािण, समावेशी प्रकाशन, मेतसन खररद, लेख रचना प्रकाशनलगायिमा रू.७७ करोड ६८ लाख 60 
हजार सशिि अनदुान ठदएकोमा अनदुानबाट भएको कायिक्रम, खचि र उपलजब्ि सम्बन्िमा अनगुमन 
गरेको छैन। सम्बजन्िि संस्थाबाट खचिको र्ववरण प्राप्त गरी खचि नभएको रकम र्फिाि तलनपुने िथा 
सशिि अनदुानको अनगुमन गरी सम्बजन्िि कायिमा उपयोग गरेको सतुनजिि हनुपुदिछ।  

हलुाक सेवा र्वभाग 
नेपाली जनिालाई शीघ्र िथा र्वश्वसनीयरूपमा जचठीपर पहुाँच िथा िनादेश सरु्विा प्रदान गनि हलुाक 

ऐन, २०१९ अन्िगिि स्थार्पि हलुाक सेवा र्वभागले जचठीपर सम्बजन्िि समक्ष परु् याउने, हलुाक र्टकट प्रकाशन 
गने, िनादेश व्यवस्था गने, बचि बैङ्क सञ्चालन गने जस्िा कायिहरू गदै आएको छ।  

14. हलुाक सेवा सञ्चालन - सूचना िथा सञ्चारको क्षेरमा भएको प्रर्वतिको र्वकास िथा तनजी क्षेरले समेि 
जचठीपर, पासिल िथा कुररयर सेवा सञ्चालन गरेकोले सरकारी हलुाक सेवाको कायिक्षरे प्रतिस्पिी बन्दै 
गएको छ। स्वदेशिफि  सन ्२०१7 मा सािारण, रजजिी, बीमा, पासिल, बकुपोष्टलगायि ३ करोड 34 
लाख ५१ हजार गोटा आदान प्रदान भएकोमा सन ्२०१8 मा 2 करोड 53 लाख 34 हजार र सन ्
२०१9 मा 1 करोड 44 लाख 82 हजार आदान प्रदान भएकोले अजघललो वषिको िलुनामा १ करोड 
८ लाख ५२ हजारले घटेको छ। प्रत्येक वषि हलुाकको काम घट्दै गइरहेको छ। सूचना प्रर्वतिको 
बढ्दो प्रयोगको जस्थतिमा परम्परागि हलुाक सेवालाइि र्वर्विीकरण, र्वस्िार र भरपदो बनाउनपुदिछ। 
यसका लातग प्रतिस्पिी, व्यावसार्यक, प्रर्वतियकु्त िथा आितुनकीकरण गनि आवश्यक नीतिगि, काननुी 
िथा संस्थागि सिुार गनुिपदिछ। 
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15. टतमिनल ड्यजू -  र्वभाग र र्वश्व हलुाक संघबीचको सम्झौिाअनसुार र्वतभन्न मलुकुबाट तलन ु ठदनपुने 
रकमको र्हसाब वषि व्यिीि भएको छ मर्हनातभर यर्कन गररसक्नपुने व्यवस्था छ। र्वभागले सन ्
२०१६ देजखकै एक्सप्रसे मेल, पासिल िथा अन्य जचठीपरको प्राप्त हनुपुने रकमको अन्िरािर्िय डााँक 
लेखा र्हसाब अद्यावतिक नगरेकोले सरकारलाई प्राप्त हनुपुने राजस्व यर्कन भएको छैन। अन्िरािर्िय 
डााँक सञ्चालनसम्बन्िी यनुाइटेड पोटिल यतुनयनको सफ्टवेयरमा आई.पी.एस. पोष्टमा २०२० जनवरीदेजख 
प्रारजम्भक अतभलेख राख्न ेकायि शरुु भएको र्वभागले जनाएको छ। िोर्कएको प्रर्क्रया अपनाई समयमा 
र्हसाब राफसाफ गनुिपदिछ।  

16. हवाइि ढुवानी खचि - र्वश्व हलुाक संघको परमन्जषुा तनदेजशका, २०१३ अनसुार एयर कन्भेयन्स ड्यूजमा 
हवाई ढुवानी भाडा नागररक उड्डयन कपोरेसनको हवाई सेवा र्वत्तीय िथ्याङ्कमा उजललजखि दरुी र पर 
िथा पासिलको िौललाई तनिािररि एसडीआरको दरले गणना गरी भकु्तानी गनुिपने व्यवस्था छ। र्वभागले 
गोश्वारा हलुाक कायािलयबाट र्वतभन्न मलुकुमा पठाएका पर िथा पासिलको डेतलभरी तबल, िौलको र्ववरण 
िथा मातसक र्ववरणसमेिको अतभलेख राखी सोको आिारमा एयर कन्भेयन्स ड्यूजको भकु्तानी गनुिपनेमा 
सम्बजन्िि हवाई कम्पनीको िौल, दूरी र रुट नखलुने बीजकको आिारमा यो वषि रू.३ करोड १२ 
लाख ५५ हजार भकु्तानी ठदएको छ। र्वश्व हलुाक संघले िोकेको अतभलेख अद्यावतिक गरी हवाई 
ढुवानी खचि भकु्तानी गनुिपदिछ।   

17. हलुाक बचि बैङ्क - गोश्वारा र  जजलला हलुाक कायािलय ६८ ले हलुाक बचि बैङ्कको कारोबार सञ्चालन 
गरररहेका छन।् िी बैङ्कमा यो वषिको अन्त्यमा रू.१ अबि ५८ करोड ३४ लाख मौज्दाि रहेको छ। 
हलुाक बचि बैङ्कको र्हसाब पूणिरूपमा सफ्टवेयरमा नरहेको, कारोबारको पररमाण प्रत्येक वषि वरृ्ि हुाँदै 
गएको, केही जजललामा कायिरि कमिचारीबाट रकमको अपचलन भएको, लगानी गनि मन्रालयले रोक 
लगाएकोले जाजरकोट लगायिका जजललामा आजजिि ब्याजभन्दा बढी ब्याज भकु्तानी गदाि घाटा व्यहोनुि 
परेको जस्िा कारणले बैङ्क प्रभावकारी देजखएको छैन। बचि बैङ्क सञ्चालन गने सम्बन्िमा पनुरावलोकन 
गनुिपने व्यहोरा गि र्वगि वषिको प्रतिवेदनमा उललेख भए िापतन जस्थति यथावि छ।  

18. लेखापरीक्षण - हलुाक बचि बैङ्क कायिसञ्चालन तनदेजशका, 2073 को बुाँदा 56 मा बचि बैंङ्कको 
कारोबारको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कायािलयबाट हनेु व्यवस्था छ। हलुाक बचि बैङ्क सञ्चालन 
भएका जजलला हलुाक कायािलय भोजपरु, उदयपरु, रौिहट, र इलाका हलुाक कायािलय जशवनगर, रौिहट 
समेि 4 कायािलयले लेखापरीक्षण गराएका छैनन।् तनयमानसुार लेखापरीक्षण गराइि बचि बैङ्कको 
कारोबार अद्यावतिक गनुिपदिछ।  

रार्िय सूचना प्रर्वति केन्द्र 
सूचना प्रर्वतिको र्वकासको लातग रार्ियस्िरमा सबै र्कतसमका िथ्याङ्क संकलन गरी सूचना बैङ्कको रूपमा 

काम गने, सरकारी कायािलयको कम्टयटुर अतभलेखीकरण र सोको र्वकास एवं र्वस्िारमा सहयोग परु् याउने र 
सूचना प्रर्वति सम्बन्िी नीति र योजनाको र्वस्िार गने उदे्दश्यले रार्िय सूचना प्रर्वति केन्द्र, र्वकास सतमति 
(गठन) आदेश, २०५८ अनसुार स्थापना भएको  हो।  

19. खररद गरुुयोजना - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को  तनयम 7(1) मा खररद गरुुयोजना ियार 
गनुिपने व्यवस्था छ। केन्द्रले एक वषिभन्दा बढी अवतिसम्म सञ्चालन हनेु कायिक्रममा खररद गरुुयोजना 
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ियार नगरी बोलपरको माध्यमद्बारा 15 कायिको रू.1 अबि 64 करोड लागि अनमुान भएको पुाँजीगि 
कायिक्रममा रू.१ अबि 61 करोड 75 लाख 8 हजार खचि गरेको छ। खररद गरुुयोजना ियार गरी 
खचि गनुिपदिछ। 

20. खररद प्रतिस्पिाि - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा २६(६) मा कुनै बोलपरदािाले आपसमा 
तमलेमिो गरी बोलपर दाजखला गरेको प्रमाजणि भएमा बोलपर रद्द गनि सर्कने व्यवस्था छ। बोलपरको 
माध्यमबाट इन्टरप्राइज स्टोरेज तडभाइस आपूतिि िथा जडान, नेटवकि को स्िरोन्नति, लाइिसेन्स अफ 
इन्टरप्राइज इमेल सेक्यरुरर्ट सफ्टवेयर आपूतिि िथा जडान, डेस्कटप, कम्टयटुर, लयापटप लगायिका 
खररद कायि गनि यो वषि १५ टयाकेजको सम्झौिामध्ये ११ खररद टयाकेजमा कुल लागि अनमुान रू.१ 
अबि ६६ करोड ६९ लाख रहेकोमा २.७२ प्रतिशि घटी रू.१ अबि ६२ करोड १६ लाखमा सम्झौिा 
भएको छ। यस्िै ७ टयाकेजको लागि अनमुानको िलुनामा ०.२१ देजख ०.९५ प्रतिशिसम्म घटीमा 
र ४ टयाकेजको १.११ देजख २.९७ प्रतिशिसम्म घटीमा सम्झौिा भएको छ। कुलमध्ये ६ टयाकेजमा 
एक/एक र ५ टयाकेजमा दइुि/दईु मार बोलपर पेस भएको छ। यस्िो अवस्थामा आपसमा तमलोमिो 
गरी बोलपर दाजखला भए नभएको यर्कन हनुपुदिछ ।  

सरुक्षण मदु्रण केन्द्र 
र्वकास सतमति ऐन, २०१३ को दफा (३) ले ठदएको अतिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारको तनणियले 

सरुक्षण मदु्रण र्वकास सतमति (गठन) आदेश, २०७३ बमोजजम सरुक्षण मदु्रण केन्द्रको स्थापना भएको हो।  

21. सरुक्षण मदु्रण छापाखाना - आतथिक कायिर्वति तनयमावली, २०६४ को तनयम 22(1) मा योजनाको 
र्वस्ििृ सभेक्षण, ड्रइङ तडजाइन, लागि अनमुानअनसुार बजेट िजुिमा गनुिपने उललेख छ। पन्रौँ योजनाले 
सरुक्षण मदु्रण केन्द्र स्थापना गने लक्ष्य तलएअनसुार २०७६।७७ को नीति िथा कायिक्रममा २ वषितभर 
सरुजक्षि छापाखाना स्थापना गने उललेख छ। मेतसन खररदसम्बन्िी  र्वषयको सम्बन्िमा टुङ्गो नलाग्दै  
छापाखाना स्थापना गने प्रयोजनका लातग रू.८६ करोड २७ लाख १५ हजार खचि भइसकेको देजखन्छ । 
छापाखाना स्थापना गने सम्बन्िमा देजखएका व्यहोरा तनम्नानसुार छन:् 

21.1. साविजतनक खररद तनयमावली, 2064 को तनयम 85(5ख) मा र्वदेशी मलुकुको सरकार वा त्यस्िो 
मलुकुको साविजतनक तनकायसाँग मालसामान खररद गदाि त्यस्िो सरकार वा तनकायबाट तनिािररि तबक्री 
मूलयमा सोझै खररद गनि सर्कने व्यवस्था छ । सरुक्षण मदु्रणसम्बन्िी उपकरण, प्रसे मेतसन, औजार 
प्रणाली िथा अन्य आवश्यक सामग्री जी टु जी र्वतिबाट खररद गनि नेपाल सरकार (मजन्रपररषद्) 
2076।7।20 मा सैिाजन्िक स्वीकृति ठदएको छ। उपकरण मेतसन खररद गने सम्बन्िमा केन्द्रले 
गठन गरेको प्रार्वतिक सतमतिले प्रसे मेतसनलगायिका उपकरणको लागि रू.३३ अबि हनेु गरी प्रतिवेदन 
ठदए िापतन स्वीकृि भएको छैन । लागि अनमुान स्वीकृि नहुाँदै उपकरण खररद सम्बन्िमा माग गरेको 
प्रस्िावअनसुार िान्स सरकार र जमिन सरकारको िफि बाट प्रस्िाव प्राप्त भएको र दवैु प्रस्िाव नेपालको 
आवश्यकिाअनसुार हनुसक्ने देजखएकोले कुनै एक देशको प्रस्िाव स्वीकृि गनि नेपाल सरकार 
मजन्रपररषदमा पेस भएकोमा मजन्रपररषदबाट २०७६।९।७ मा उक्त दईु देशका प्रस्िावमध्ये 
उपयकु्तिाको आिारमा मन्रालयले नै स्वीकृि गरी सोझै खररद गनि सक्ने तनणिय भएको छ।  
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21.2. मजन्रपररषद्को २०७६।९।७ को तनणियानसुार िान्स सरकार र जमिनी सरकारबाट प्राप्त प्रस्िाव 
सम्बन्िमा मन्रालयले आवश्यक तनणिय गनि सक्ने गरी तनदेशन भएकोमा मन्रालयबाट सोअनसुार तनणिय 
नगरी नगरी पनुः मजन्रपररषदमा प्रस्िाव पेस गरेको र मजन्रपररषद्को २०७७।१।२ को तनणियअनसुार 
जी टु जी र्वतिबाट सोझै खररद गने तनणिय कायम नराख्न ेर खलुा प्रतिस्पिाित्मक र्वतिद्बारा खररद गनि 
मन्रालयले नै प्रर्क्रया अजघ बढाउने तनणिय गरी तनदेशन ठदए िापतन सो खररद प्रर्क्रया शरुु भएको छैन ।  

21.3. छापाखाना स्थापना गने कायिको लातग र्वस्ििृ ड्रइङ, तडजाइन िथा लागि अनमुान एवं एकीकृि खररद 
गरुुयोजना स्वीकृि नै नभएको अवस्थामा छुट्टाछुटै्ट कायिक्रम स्वीकृि गरी यो वषिसम्म जेनेरेटर खररदमा 
रू.48 करोड 70 लाख 62 हजार, इन्िन ट्याङ्की तनमािणमा रू.18 करोड 77 लाख 46 हजार, 
सूचना प्रर्वति पाकि को प्रशासतनक भवन िथा आवास भवन ममििमा रू.2 करोड 37 लाख 26 हजार, 
तनमािणस्थल र्वकासमा रू.4 करोड 15 लाख 52 हजार, पानी ट्याङ्की तनमािणमा रू.1 करोड 3 लाख 
5 हजार, गाडी खररदमा रू.1 करोड 99 लाख 4 हजार, परामशि सेवामा रू.1 करोड 50 लाख, 
कम्टयटुर, टलटर खररदमा रू.2 करोड 43 लाख 57 हजार, तबजलुी िार व्यवस्थापनमा रू.4 करोड 
72 लाख 1 हजार र स्टेसनरी िथा ममिि सम्भारमा रू.58 लाख 62 हजारसमेि रू.८६ करोड २७ 
लाख १५ हजार खचि गरेको छ।  

उक्त खचिमध्ये सरुक्षण छपाइ मेतसनको स्पेतसर्फकेसनको आिारमा सो मेतसनसाँग तमलने गरी 
सम्बजन्िि उपकरण खररद गनुिपनेमा छपाइ मेतसनको खररद टुङ्गो नलाग्दै गि वषि खररद गरेको रू.१ 
करोड १४ लाख ७५ हजार र यो वषि रू.१ करोड २८ लाख ८२ हजारसमेि रू.२ करोड ४३ लाख 
५७ हजारको र्प्रन्टर, टलटर, कम्टयटुर, उपकरणलगायिका सामान खररद गरी प्रयोगर्वहीन अवस्थामा 
रहेको छ । 

21.4. साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम 115 मा आपूतििकिािबाट प्राप्त मालसामान स्वीकृि 
स्पेतसर्फकेसन र गणुस्िरबमोजजम भए नभएको परीक्षण गनि बढीमा िीन जना र्वज्ञ रहेको सतमति गठन 
गनि सक्ने र त्यस्िो सतमतिले परीक्षण गरी स्वीकृि र अस्वीकृि मालसामानको नाम, प्रतिशि, 
स्पेतसर्फकेसन खलुने प्रतिवेदन ियार गनुिपने उललेख छ । इन्िन ट्याङ्की तनमािण गने कामको खररद 
सम्झौिामा सामान डेतलभरी भएपतछ ८० प्रतिशि र जडान, परीक्षण र सञ्चालन शरुु भएपतछ २० 
प्रतिशि भकु्तानी गने व्यवस्था छ। उक्त ट्याङ्कीको परीक्षण गरी प्राप्त सतमतिको प्रतिवेदनमा र्वस्ििृ 
र्ववरण नखलुाई स्पेतसर्फकेसनबमोजजम रहेको व्यहोरा मार उललेख गरेको आिारमा एक आपूतििकिािलाइि 
६ स्टोरेज ट्याङ्कीको रू.14 करोड 67 लाख 36 हजार भकु्तानी गरेको छ । त्यसैगरी सम्झौिा रकम 
रू.१६ करोड ६१ लाख ४७ हजारको २० प्रतिशिले हनेु रू.३ करोड ३२ लाख २९ हजार रोक्का 
गरेकोमा जडान, परीक्षण र सञ्चालनको काम गनि बााँकी रहेको अवस्थामा उक्त रकम भकु्तानी गरेको 
छ । सम्झौिाको शिि र्वपररि जडान, टेर्ष्टङ, कतमसतनङ, स्वीकृि गणुस्िर र स्पेतसर्फकेसनबमोजजम 
भए नभएको सम्बन्िमा छानतबन गरी यर्कन गनुिपदिछ। 

सरुक्षण मदु्रण छापाखानासम्बन्िी मेतसन उपकरण खररद र पूवाििार र्वकाससम्बन्िी गरुुयोजना 
िथा लागि अनमुान स्वीकृि नहुाँदै खररद प्रर्क्रया शरुु गनुि, मजन्रपररषद्को जी टु जी खररद र्वतिअनसुार 
खररद प्रर्क्रया शरुु गने सैिाजन्िक सहमतिअनसुार प्राप्त प्रस्िावहरूको सम्बन्िमा तनणिय नगनुि िथा खलुा 
प्रतिस्पिाित्मक र्वतिअनसुारको प्रर्क्रयासमेि शरुु नगनुि, छापाखानाको लातग मेतसनको टुङ्गो नै नलाग्दै 



सञ्चार िथा सूचना प्रर्वि मन्रालय 

 522 महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७8 

रू.८६ करोड २७ लाखको पूवाििार र उपकरण खररद गरी प्रयोगर्वहीन अवस्थामा राजखन ुिथा 
स्पेतसर्फकेसनअनसुार कायि नभएको अवस्थामा समेि रकम भकु्तानी गररनलुगायिका कायि 
तनयमसम्मि र औजचत्यपूणि देजखएन । 

सूचना प्रर्वति लेखापरीक्षण 

रार्िय िथ्याङ्क सरुक्षा प्रणाली  
नेपाल सरकारको सूचना प्रर्वति क्षरेको र्वकास र प्रवििन गने उदे्दश्यका साथ सन ्२००१ मा रार्िय 

सूचना प्रर्वति केन्द्रको स्थापना भएको हो । केन्द्रले सरकारी तनकायहरूको लातग सूचना प्रर्वति परामशि सेवा, 
सरकारी डोमेन दिाि, इमेल सभिर, सरकारी नेटवकि  व्यवस्थापन, जनशजक्त िातलम, कोलोकेशन सेवा, 
भच ुिअलाइजेशन र क्लाउड सेवा, वेब होजस्टङ्ग, सफ्टवेयर र्वकास, सरकारी डाटा सेन्टर सञ्चालन लगायिका 
सेवाहरू प्रवाह गदै आएको छ । तसंहदरबार जस्थि सरकारी एकीकृि डाटा केन्द्र र हेटौंडाजस्थि तडजाष्टर ररकभरी 
केन्द्रको व्यवस्थापन िथा सञ्चालन यस केन्द्रले गने गरेको छ । यस केन्द्रबाट सञ्चातलि सरकारी सूचना 
प्रणालीको सूचना प्रर्वति लेखापरीक्षण गदाि देजखएका ब्यहोराहरू तनम्न छन:् 

22. सूचना प्रर्वति नीति िथा कायिर्वति - केन्द्रले ठदगो, भरपदो र गणुस्िरीय सेवा प्रवाहको लातग सूचना 
प्रर्वति सम्बन्िी सरुक्षा नीति, हाडिवेयर िथा सफ्टवेयर नीति, डाटाको गोपनीयिा सम्बन्िी नीति, ब्याकअप 
नीति, पहुाँच नीति, पररवििन व्यवस्थापन नीति, िेस्रो पक्ष उपयोग नीति िथा कायिर्वति िजुिमा गरी लागू 
गनुिपदिछ । केन्द्रले सूचना प्रर्वतिसम्बन्िी उक्त नीति िथा कायिर्वतिहरू ियार गरी लागू गरेको पाइएन। 
डाटा केन्द्र सञ्चालनमा पहुाँच नीति नहुाँदा सरुक्षा िथा गोपनीयिा भङ्ग हनु सक्ने जोजखम, सेवा प्रवाहको 
तनरन्िरिा सम्बन्िी नीति नहुाँदा भर्वष्यमा गनुिपने कामको योजना हनु नसकेको जस्थति छ। केन्द्रले 
प्रणाली व्यवस्थापनको लातग आवश्यक नीतिहरू िजुिमा गरी स्वीकृि गराएर लागू गनुिपदिछ । 

23. गणुस्िर परीक्षण र स्िर तनिािरण -  डाटा सेन्टरले प्रदान गने सेवाको अन्िरािर्िय मापदण्ड अनसुार 
परीक्षण गराइि गणुस्िर तनिािरण गरेको हनुपुदिछ । एकीकृि डाटा केन्द्र र तडजाष्टर ररकभरी केन्द्रले 
सञ्चालन प्रर्क्रया र गणुस्िर सम्बन्िमा रार्िय वा अन्िरार्िय मान्यिा प्राप्त स्विन्र तनकायबाट मान्यिा 
प्राप्त नगरेको साथै टेतलकम्यतुनकेसन्स ईन्डिी एशोतसएसन अनसुार स्िर तनिािरण प्रमाण पर तलएको 
पाइएन । डाटा सेन्टरको पूवाििार, वािावरण, सरुक्षा, पहुाँच, प्रकोप व्यवस्थापन आठद दृर्ष्टकोणले 
प्रार्वतिक रूपमा सरुजक्षि र सेवाको गणुस्िर अन्िरािर्िय मापदण्ड अनरुूप नै छ भन्न ेसम्बन्िमा आश्वस्ि 
हनेु अवस्था छैन । सरकारी एकीकृि डाटा केन्द्र र सो अन्िगिि सञ्चातलि तडजाष्टर ररकभरी केन्द्रको 
मान्यिाप्राप्त स्विन्र तनकायबाट गणुस्िर परीक्षण गराई स्िर तनिािरणको प्रमाणपर तलने र मापदण्डहरूको 
पालना सम्बन्िमा तनयतमि रूपमा आन्िररक िथा बाह्य परीक्षण गराई सेवाको गणुस्िर कायम 
गनुिपदिछ।   

24. कनेजक्टतभटी - सरकारी डाटा बैङ्कको रूपमा रहेको केन्द्रलाई प्रयोगकिाि, तडजाष्टर ररकभरी केन्द्र िथा 
सरोकारपक्षहरू बीच सम्बन्ि स्थार्पि गराउन, केन्द्रमा नेटवकि को अर्वजच्छन्निा बनाई राख्न िथा एकल 
र्वन्द ुअवरोिलाई न्यूनीकरण गनि वैकजलपक व्यवस्था सर्हिको इन्टरनेट िथा इन्ट्रानेट कनेजक्टतभटीको 
व्यवस्था हनु ुपदिछ। केन्द्रमा हाल नेपाल टेतलकमबाट २ तगगाबाइट प्रतिसेकेण्ड (जीबीपीएस) बराबरको 
इन्टरनेट जोतडएको भए िापतन यसको वैकजलपक व्यवस्था गररएको छैन । तसंहदरवार तभर र आसपास 
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रहेका सरकारी तनकायहरूले समेि यस केन्द्रबाट इन्टरनेट सेवा तलने गरेकामा नेपाल टेतलकमबाट 
तलएको २ जीबीपीयस क्षमिाको ब्यान्डर्वथ व्यवस्थापन गदाि माग र आपूतििको सन्िलुन मापन गरी 
इन्टरनेट सेवा प्रदान गनुिपदिछ । १ फेब्रअुरी, २०२१ देजख २८ फेब्रअुरी, २०२१ सम्मको नोड 
उपलब्ििाको ररपोटिअनसुार उपलब्ििा ९९.९ प्रतिशि हनुपुनेमा औसिमा ९९ प्रतिशिभन्दा कम र 
न्यूनिम ६८.१३ प्रतिशि सम्म भएको देजखयो ।  यसबाट सरकारी तनकायहरूमा इन्टरनेटको गति 
र्ढलो भई परफमेन्समा कमी आउने गरेको छ । साथै कनेजक्टतभटीको वैकजलपक व्यवस्था नहुाँदा कुनै 
कारणले एकल र्वन्द ुअवरोि आएमा इन्टरनेट अवरुि भई सेवा प्रभार्वि हनेु अवस्था छ । सरकारी 
तनकाय एवं अन्य सरोकारवालालाई उपलब्ि ब्याण्डर्वथ, माग र आपूतििको अनपुाि तमलान हनेुगरी 
कनेजक्टतभटी व्यवस्था गनुिपदिछ । 

25. इन्टरप्राइज ई-मेल सेवा - केन्द्रले उपलब्ि स्रोि सािनको तमिव्ययी एवं दक्षिापूविक उपयोग गनुिपदिछ । 
सरकारी तनकायमा कायिरि कमिचारीहरूका लातग आतिकाररक सरकारी ई-मेल आई.डी. तनःशलुक 
उपलव्ि हुाँदै आएकोमा २०७६ वैशाखदेजख Zimbra को Enterprise Email System प्रयोग गनि शरुु 
गरी २०७५।७६ मा १० हजार इमेलको लाइसेन्स, सपोटि र सेक्यरुरटीको लातग रू.९ करोड ९० 
लाख ४४ हजार खचि भएको छ । २०७६।७७ मा थप १० हजार लाइसेन्सको लातग उक्त System 

को ईमेल  िथा सरुक्षा र सपोटि सतभिस खररदको लातग रू.९ करोड ८७ लाख ५ हजार गरी जम्मा 
२० हजार ईमेलको लातग हालसम्म रू.१९ करोड ७७ लाख ४७ हजार अथािि ् प्रति ईमेल रू.९ हजार 
८८७ खचि भएको छ ।  उक्त २० हजार लाइसेन्सबाट हालसम्म १२ हजार १७८ मार इमेल 
एकाउन्ट बनाएकोमा सोमध्ये कररब २५ प्रतिशि मार सर्क्रय रहेको र बााँकी ७५ प्रतिशि ईमेल 
आईडी लामो समयदेजख प्रयोगमा रहेको पाइएन। १ हजार ८८ प्रयोगकिािले पतछललो १ वषिदेजख, 
२९६० ले ९० ठदनदेजख र ३ हजार ७९३ ले ३० ठदन देजख ईमेल लग-इन गरेका छैनन ्।  

त्यसै गरी, एउटै कमिचारीको पतन user@nepal.gov.np मा र सम्बजन्िि कायािलयको डोमेन 
(user@office.gov.np) मा २ वटा एकाउण्ट बनाउने र सरुवा भै जााँदा पतछललो कायािलयको डोमेनमा 
पतन थप एकाउण्ट बनाउन सक्ने भएकोले यसरी प्रत्येक पटक सरुवा हुाँदै जााँदा एकाउण्ड थप हुाँदै जाने 
देजखन्छ। यस र्कतसमको व्यवस्थाले ठूलो संख्यामा ईमेल आईडी आवश्यक पने र ठूलो रकम अपव्यय 
हनेु देजखन्छ । केन्द्रले २०७७।७८ मा रू.३ करोड ७७ लाख ९९ हजारमा १५ हजार ईमेलको 
Support and Subscription Renew गरेको छ भने बााँकी ५ हजार ईमेल हाल आवश्यक नपने उललेख 
गरी सोका लातग सपोटि सेवा खररद गरेको छैन । खररद गररएको २० हजार ईमेल यूजर मध्ये 
हालसम्म १२ हजार १७८ मार प्रयोग भई ७ हजार ८२२ यूजर प्रयोग नहुाँदा प्रति एकाउण्ट रू.९ 
हजार ८८७ का दरले रू.७ करोड ७३ लाख ३९ हजारको उपलजब्ि देजखएन । यसबाट साविजतनक 
स्रोिको उपयोग तमिव्ययी िवरले भएको देजखएन सम्बजन्िि तनकायहरू बीचको समन्वयको कमीका 
कारण उपयुिक्त बमोजजम साविजतनक स्रोिको अनावश्यक खचि हनेु अवस्था तसजिना भएको छ । तनजामिी 
र्किाबखानाको सूचना प्रणालीसाँग आबद्घिा स्थार्पि गरी सेवामा नरहेका कमिचारीको ईमेल आफैँ  हट्ने 
गरी व्यवस्था गनुिका साथै ईमेल एकाउण्ट बनाइसकेपतछ तनजिि अवतिसम्म प्रयोग नगरेमा आफैँ  
तनजष्क्रय हनेु, ररु्ट भएका ईमेल मेटाएर वा ररु्ट सच्याएर ईमेल सभिरलाई तनयतमि रूपमा अद्यावतिक 
गने र खररद भएको ईमेल लाइसेन्स उपयोग भएपतछ मार थप खररद गनुिपदिछ । 
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26. ब्याक अप र ररकभरी - डाटा सेन्टरमा भण्डारण भएका डाटालाई पूणिरूपमा सरुजक्षि र अद्यावतिक राख्न 
ररयलटाइम ब्याकअपको व्यवस्था हनुपुदिछ । काठमाडौँजस्थि केन्द्र र हेटौँडाजस्थि तडजास्टर ररकभरी 
केन्द्रमा रहेका सूचना एवं िथ्याङ्क एकै समयमा अद्यावतिक हनेु गरेको पाइएन । केन्द्रले ररयल टाइम 
तसन्क्रोनस ब्याकअपको लातग यस वषि रू.५१ करोड ८६ लाख ७० हजार को २० थान  डेल ईएमसी 
यतुनटी भण्डारण उपकरण खररद गरी सञ्चालनमा लयाएको छ । यद्यर्प काठमाडौँ र हेटौँडामा रहेका 
उपकरणको भसिन फरक परी पूणि रूपमा कम्टयार्टबल नभएको कारण ६० तमनेटको अन्िरालमा मार 
एतसन्क्रोनस ब्याकअप हनेु गरेको पाइयो ।  साथै दईु केन्द्रमा सञ्चातलि कतिपय उपकरणहरूको पयािप्तिा 
र सामन्जस्यिा हनु नसक्दा प्रकोपको समयमा काठमाडौँ केन्द्रबाट हनेु गरेका सेवाहरू हेटौँडाबाट सचुारु 
हनेु गरेका छैनन।्  तसन्क्रोनश ब्याकअप हनु नसकेको अवस्थामा ट्राजन्जसन डाटाको प्रयोगले तडजाष्टर 
ररकभरीमा समस्याहरू आउन सक्ने देजखन्छ । कुनै दघुिटना वा प्रकोपबाट केन्द्रको डाटा सेन्टरमा क्षति 
हनु पगेुमा प्रणाली र डाटाको सम्पूणि रूपमा ररकभरी नहनेु जस्थति छ। तडजाष्टर ररकभरी केन्द्र हेटौँडा, 
कायािलयको यन्र िथा उपकरणहरू केन्द्र संग कम्टयार्टबल हनेुगरी ररयल टाइम ब्याक अपको व्यवस्था 
हनुपुदिछ।  

27. सरुक्षा व्यवस्था िथा पहुाँच तनयन्रण - डाटा सेन्टरमा भण्डारण भएको िथ्याङ्क बहपुक्षीय दृर्ष्टकोणबाट 
सरुजक्षि छ भनी पूणि रूपमा आश्वस्ि हनुको लातग डाटा सेन्टर ISO 27001 (इन्फरमेशन सेक्यरुरटी 
म्यानेजमेण्ट) बाट Certified भएको, बहिुह सरुक्षा प्रणाली िथा बह-ुआयातमक प्रमाणीकरण (Multi 

Factor Authentication) जडान र एजन्टमालवेयर, फायरवाल लगायिका सरुक्षा िथा पहुाँचमा तनयन्रण 
हनुपुदिछ । यस केन्द्रमा सरकारी तनकायहरूको अति गोटय िथा संवेदनशील िथ्याङ्क रहने र त्यस्िा 
िथ्याङ्क भर्वष्यमा समेि उपयोगी हनेु कारणले दीघिकालसम्म सरुजक्षि रूपमा भण्डारण हनेु व्यवस्था 
हनुपुदिछ । केन्द्रले २०७७।२।२४ मा रू.९ करोड ८९ लाख ८९ हजार मा Security Operation 

Center (SOC) खररद गरी जडान गरेकोमा SOC मा भएका ४ वटा टुलस (Tools) मध्ये रू.१ करोड 
१८ लाख ९८ हजारको Vulenability Assessment  (VA) भलनरातबतलटी एसेसमेण्ट र रू.६९ लाख 
७३ हजार को Penetration Testing (PT) Tool खररद गरेको भए िापतन प्रयोगमा लयाएको छैन । 
VAPT र अन्य SOC Tools को प्रयोग नहुाँदा सम्भार्वि जोजखमहरूको पर्हले नै पर्हचान गरी सरुक्षासाँग 
सम्बजन्िि खिराको पर्हचान र समािान गनि सर्कंदैन । हाल जडान गररएको SOC ले केन्द्रको प्रणालीलाई 
मार Monitor गने िर हेटौंडाको प्रणालीलाई यसमा आवि गररएको छैन। दवैु केन्द्रले डाटा सेन्टरको 
अन्िरािर्िय स्िरको सरुक्षा मापदण्ड पूरा गने ISO 27001 Certification तलएका छैनन ्। डाटा सेन्टरमा 
कमिचारीको काडिबाट ढोका खलुने व्यवस्था भएको िर एकजनाको काडि अरुले पतन प्रयोग गनि तमलने 
र एकपटक ढोका खलुदा िेरैजना प्रवेश गनि तमलने देजखयो । आउटसोतसिङ्ग सेवा प्रदायकका कमिचारीलाई 
समेि महत्वपूणि डाटा एवं सूचनामा पहुाँच ठदने गरेको पाइयो । केन्द्रले भरपदो सरुक्षा र पहुाँच नीति 
ियार गरी लागू गरेको पाइएन । िथ्याङ्कको सरुक्षा सम्बन्िमा बहपुक्षीय तनयन्रणको संयन्र नहुाँदा 
डाटा सेन्टरमा रहेका िथ्याङ्कको पाईरेसी, ह्यार्कङ्ग, भाइरस, र्फतसङ्ग, मालवेयर जस्िा साइबर थ्रटेको 
जोजखम रहन्छ । पहुाँच तनयन्रण कमजोर हुाँदा सूचना प्रर्वति प्रणाली, िथ्याङ्क र पूवाििारमा क्षति पगु्ने, 
महत्वपूणि सूचनाहरू नष्ट हनेु र दरुूपयोग हनेु जोजखम रहने भएकाले  केन्द्रले िथ्याङ्क सरुक्षा र पहुाँच 
नीति ियार गरी लागू गरेर डाटा सेन्टरको अन्िरािर्िय स्िरको सरुक्षा मापदण्ड पूरा हनेुगरी बहपुक्षीय 
िथा बहिुहको िथ्याङ्क सरुक्षाको व्यवस्था गनुिपदिछ ।  
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28. कायिक्रममा दोहोरोपना - जी.आई.डी.सी.ले सरकारी डाटा केन्द्रको रूपमा काम गदै आएकोमा अथि 
मन्रालय, महालेखा तनयन्रक कायािलय, अजख्ियार दरुूपयोग अनसुन्िान आयोग, आन्िररक राजश्व 
र्वभाग, भन्सार र्वभाग, नागररक उड्डययन प्रातिकरण, कमिचारी संचय कोष, सवोच्च अदालि, नेपाल 
प्रहरी, तरभवुन र्वश्वर्वद्यालय लगायिका सरकारी तनकायहरूले आफ्नै डाटा सेन्टर स्थापना गरेका छन ्
भने अन्य केही संघीय तनकाय, कतिपय प्रदेश स्िरीय तनकाय र स्थानीय िहले समेि डाटा सेन्टर 
स्थापनाको ियारी गरररहेका छन ्। डाटा सेन्टर आफैँ मा खजचिलो, सरुक्षाको दृर्ष्टकोणले संवेदनशील र 
व्यवस्थापन िथा सञ्चालनको लातग प्रार्वतिकरूपमा उच्च िहको दक्ष जनशजक्त आवश्यक पने भएकोले 
र्वतभन्न तनकायले छुटै्ट डाटा सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालन गने कायि चनुौिीपूणि देजखन्छ साथै केन्द्रको 
डाटा सेन्टरलाइि नै प्रयोग गनि सर्कनेमा तनकायहरूले छुट्टाछुटै्ट डाटा सेन्टर स्थापना गनि, यन्र उपकरण 
खररद गनि र ममिि सम्भारसमेि गनि खचि भैरहने हुाँदा दोहोरोपना देजखएको छ।  

29. पेमेन्ट गेट वे - मलुकुतभर र बार्हरबाट हनेु भकु्तानीलाई पूणिरूपमा र्वद्यिुीय माध्यमबाट गने/गराउने 
उदे्दश्यले सञ्चालन गनि लातगएको पूवाििार नेशनल पेमेन्ट गेटवे हो । पेमेन्ट गेटवेको लातग 
२०७५।३।२९ तभर कायि सम्पन्न गने गरी २०७५।३।१९ मा एक आपूतििकिािसाँग रू.२४ करोड 
२७ लाख ८० हजार को खररद सम्झौिा भएकोमा हालसम्म रू.२३ करोड २७ लाख ५८ हजार 
भकु्तानी गरेको छ । पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनको लातग नेपाल राि बैङ्कसाँगको समन्वयमा पररयोजना अगातड 
बढाइए िापतन सम्झौिा गरेको कररब िीन वषि तबतिसकेको र सम्झौिा अंकको ९५.८७ प्रतिशि भकु्तानी 
भैसकेको अवस्थामा समेि गेटवे प्रयोगमा आएको छैन । जसले गदाि वारेण्टी, ग्यारेण्टी, लाइसेन्स 
अबति र प्रयोग तमति समेि सर्कने जोजखम देजखएको छ ।   

30. स्रोि सािनको उपयोग - तनकायहरूले स्रोि सािनको उपयोगबाट उच्चिम प्रतिफल तलन सर्कने गरी 
आवश्यकिा पर्हचान र प्रार्वतिकरूपमा कम्टयार्टबल हनेु भए मार माग र खररद गररनपुदिछ । डाटा 
सेन्टरमा प्रयोग गनिको लातग यन्र, उपकरण िथा प्रर्वति खररद गरेकोमा उपयोग नभएको अवस्था छ।  
डी.आर.सी., हेटौँडामा संघीय कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास मन्रालयअन्िगिि कृर्ष व्यवस्थापन सूचना 
प्रणाली आयोजनाको सभिर सेटमा भएका रू.१ करोड ७४ लाख २५ हजार मूलयका र्वतभन्न र्कतसमका 
१४ थान यन्र/उपकरण गि वषिदेजख प्रयोगर्वहीन अवस्थामा रहेका छन।् 

31. वेब होजस्टङ्ग सेवा - आम नागररकलाई र्वद्यिुीय माध्यमबाट साविजजनक सूचना िथा सेवा प्रवाह गने भरपदो 
संयन्र वेबसाइट हो । वेबसाईटबाट प्रवाह हनुे सूचना एवं सेवा सहज, भरपदो, सरुजक्षि र अद्यावतिक 
हनुपुदिछ । वेबहोजस्टङ्ग सेवा ठदने तनकायले डोमेन नाम दिाि, आईपी एडे्रस उपलब्ि, वेब स्पेस व्यवस्थापन, 
वेब एडे्रस पररवििन, वेबसाइटसम्बन्िी िथ्याङ्कको सरुक्षा िथा भण्डारणलगायिका कायिहरु गदाि प्रभावकाररिा 
र तनरन्िरिामा ध्यान ठदनपुदिछ । केन्द्रले उपलब्ि गराउन ेसेवाहरु मध्ये सरकारी तनकायहरुको वेबसाइट 
दिाि,  होजस्टङ्ग लगायि वेबसाईट व्यवस्थापनका कायि समेि पदिछन।् केद्रले C-Panel र Virtual Machine 

(VM) माफि ि नेपालका सरकारी तनकायलाई वेबहोजस्टङ्ग सेवा उपलब्ि गराउाँदै आएकोमा सोही सेवा Virtual 

Machine  माफि ि सूचना प्रर्वति र्वभागले पतन उपलब्ि गराउने गरेको छ । यसरी एउटै कामको लातग 
दईु तनकाय संलग्न हुाँदा सेवा प्रवाहमा अन्यौलिा तसजिना भई स्रोि, सािन, जनशजक्त, समय व्यवस्थापन र 
काममा समेि दोहोरोपना आउन सक्ने देजखन्छ।  

केन्द्रले C-Panel माफि ि वेब होजस्टङ्गको लाइसेन्स नवीकरणका लातग २०७६।११।२ मा 
रू.४ लाख ७९ हजार, १ हजार ५०० आईपी एडे्रसका लातग अिेतलयन डलर १ हजार १२६ एक 
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वषिको सपोटि सेवाको लातग २०७७।२।३२ मा रू.४ लाख ९५ हजार, भकु्तानी गरेको छ । वेब 
होजस्टङ्ग सेवाका लातग केन्द्रसाँग रहेका ५ वटा C-Panel मा हालसम्म जम्मा १ हजार २१२ वेबसाइट 
होजस्टङ्ग भएका छन ्। C-Panel मा दिाि भएका १ हजार २१२ मध्ये २२२ वेबसाइट चाल ुहालिमा 
रहेका छैनन ्। हाल चाल ुअवस्थामा रहेका वेबसाइटको लातग जम्मा दईु C-Panel भए पगु्नेमा थप 
िीन C-Panel को लातग खचि भैरहेको छ । यसिफि  केन्द्रको ध्यान गएको पाइएन ।  हाल केन्द्रको 
कुल वेब होर्ष्टङ्गको लातग तसटयानलको १६.२ टेराबाइट क्षमिा मध्ये ४४ प्रतिशि अथािि ७.२ टेराबाइट 
मार उपयोग गरररहेको छ । दिाि भएका वेबसाइटको डाटाबेसमा ६ वटा िेहेरो र ५४ वटा दोहोरो 
परेको देजखन्छ । यसरी दोहोरो, िेहेरो परेका र सञ्चालनमा नआएका वेबसाइटको लातग वार्षिक सञ्चालन 
खचि व्यहोनुि परेको छ । प्रति वेबसाइट न्यूनिम १ हजार २४ र्कलोबाइट स्पेस उपलब्ि गराएकोमा 
२८९ वेबसाइटले १०० र्कलोबाइट भन्दा कम स्पेस उपयोग गरेको पाइयो भने कम स्पेस भए पगु्ने 
िेरै वेबसाइटले बढी स्पेस ओगटेको देजखयो । त्यसैगरी १९७ वेबसाइटलाई अनतलतमटेड स्पेस उपलब्ि 
गराएको र ९ वेबसाइटले उपलब्ि गराएको कोटाभन्दा बढी स्पेस उपयोग गरेको देजखयो । 

वेबसाइट दिाि भैसकेपतछ कति स्पेस उपलब्ि गराउने भन्न ेसम्बन्िमा स्पष्ट नीति बनाई स्पेशको 
अतिकिम उपयोग गनुि पदिछ । साथै वेब होर्ष्टङ्ग सम्बन्िी काम कुन तनकायले गने हो स्पष्ट र्कटान गरी 
समयमै अतिकार र जजम्मेबारी िोकी काम र खचिमा हनुसक्ने दोहोरोपना र अन्यौलिाको अन्त्य गनुिपदिछ। 

32. क्लाउड कम्टयरु्टङ्ग आर्कि टेक्चर -  डाटा केन्द्रसाँग आबि भएका तनकायलाई पूवाििार, सभिर, डाटाबेस, 
इन्टरनेट, नेटवर्कि ङ्ग, कोलोकेशन, वेब होजस्टङ्ग, ईमेल िथा परामशि सेवा उपलब्ि गराउने उदे्दश्य 
अनरुूप जी.आई.डी.सी.लाई तडजस्ट्रब्यटेुड आर्कि टेक्चर संरचनामा तनमािण गररएको छ । यस 
आर्कि टेक्चरले भौतिक पूवाििारमा बढी खचि गनुिपने, ठूलो आकार र बढी खजचिला यन्र उपकरण जडान 
गनुिपने, िेरै जनशजक्त आवश्यक पने जस्िा कारणले यस प्रकारको डाटा सेन्टर सञ्चालनमा सरकारलाई 
बढी आतथिक भार पनि जान्छ । केन्द्रको र्वद्यमान क्षमिाको लगभग उच्चिम उपयोग भैसकेकोले 
हालकै अवस्थाको पूवाििारबाट थप सरु्विा ठदन सक्ने सम्भावना न्यून देजखन्छ । तडस्ट्रीव्यटेुड 
आर्कि टेक्चर संरचनाको सट्टा क्लाउड कम्टयरु्टङ्ग आर्कि टेक्चरमा इन्टरनेटको प्रयोग गरी भच ुिअल 
माध्यमबाट एक आपसमा आवि भै प्रणाली सञ्चालनको तनतमत्त आवश्यक पने आिारभिू हाडिवेयर 
बाहेकका सम्पूणि पूवाििार, टलेटफमि र प्रोग्राम शेयर गरेर एकै समयमा िेरै प्रयोगकिािले कायि सम्पादन 
गनि सम्भव हनेु भएकोले पतछलला वषिहरूमा र्वश्वका अतिकांश मलुकुहरूले क्लाउड कम्टयरु्टङ्ग 
आर्कि टेक्चर अपनाएका छन ् । सञ्चालन िथा व्यवस्थापन खचिमा तमिव्ययीिा कायम हनेु, न्यून 
जनशजक्तबाट सञ्चालन गनि सर्कने र सरुजक्षि एवं भरपदो हनेु  हुाँदा केन्द्रले र्फजजकल डाटा सेन्टर 
सञ्चालनको सट्टा क्लाउड आर्कि टेक्चरमा रुपान्िरण हनु ुउपयकु्त देजखन्छ ।  

संगठठि संस्था, अन्य संस्था िथा सतमति 

नेपाल दूरसञ्चार प्रातिकरण 

नेपालमा दूरसञ्चार क्षेरको र्वकास िथा र्वस्िार गने उदे्दश्यले दूरसञ्चार ऐन, 2053 बमोजजम 
२०५४।11।२० मा प्रातिकरणको स्थापना भएको हो। प्रातिकरणको यस वषिको सञ्चालन नाफा रू.18 अबि 
47 करोड 6 लाख 96 हजार र सजञ्चि नाफा रू.25 अबि 12 करोड  57 लाख 17 हजार रहेको छ। 
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33. मोबाइल सेवा नवीकरण - दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ िथा तनयमावली, २०५४ को तनयम 
१२ मा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले नवीकरण दस्िरु बझुाउने व्यवस्था रहेको छ । प्रतिस्पिािबाट छातनएको 
सबैभन्दा बढी रकम बझुाउन कबोल गने सेवा प्रदायकले रू.२० अबि बझुाउन मन्जरु गरेअनसुार अन्य 
सेवा प्रदायकले समेि सोही रकम बझुाई नवीकरण गने व्यवस्था प्रातिकरणले गरेको छ । कबलु 
गरेको दस्िरु एकमषु्ट असलु गनुिपनेमा काननुी आिार बेगर नै नेपाल सरकारले र्कस्िामा बझुाउन सक्ने 
व्यवस्था गरेको छ। यो वषिसम्म २ सेवा प्रदायकले नवीकरण दस्िरु रू.४३ अबि ६९ करोड ७६ 
लाख बझुाएका छैनन ्। उक्त रकम असलु गनुिपदिछ । 

34. यतुनफाईड लाइसेन्स दस्िरु - दूरसञ्चार सेवाको रेतडयो र्िक्वेन्सी (बााँडफााँट िथा मूलयसम्बन्िी) नीति, 
२०७३ ले आिारभिू टेतलफोन सेवाको नवीकरण दस्िरुको सम्बन्िमा व्यवस्था गरेको छ। अनमुति 
पर प्राप्त गरेको दश वषिको तनतमत्त सेवा प्रदायकले अनमुति पर प्राप्त गरेको वषिदेजख नै िोर्कएको रकम 
भकु्तानी गनुिपने उललेख छ। अनमुति परको नवीकरणको लातग रू.२० अबि १३ करोड २8 लाख 
दाजखला गरेपिाि नवीकरण गररने उललेख छ। उक्त प्राविानअन्िगिि अनमुतिपर तलएका २ सेवा 
प्रदायकले २०७६।७७ सम्म दाजखला गनुिपने नवीकरण शलुक रू.३ अबि ४० करोड दाजखला गरेका 
छैनन।् उक्त शलुक असलु गनुिपदिछ। 

35. ग्रामीण दूरसञ्चार र्वकास कोष - ग्रामीण दूरसञ्चार र्वकास कोषको गि वषिको मौज्दाि रू.21 अबि 98 
करोड 90 लाख र यो वषिको आम्दानी रू.3 अबि 82 करोड 25 लाखसमेि कुल आम्दानी रू.25 
अबि 81 करोड 15 लाखमध्ये रू.17 अबि 33 करोड 95 लाख खचि भइि रू.8 अबि 47 करोड 
20 लाख मौज्दाि रहेको छ। कोषबाट अजटटकल फाइबर तबछ्याउन र लजक्षि समूहसम्म तनःशलुक 
इन्टरनेट सेवा परु् याउने समेि दइुि पररयोजना कायािन्वयन गनि प्रातिकरणले 2076।77 सम्म र्वतभन्न 
सेवाप्रदायकसाँग 21 टयाकेजमा रू.15 अबि 15 करोड 92 लाखको सम्झौिा गरेको छ। खररद 
सम्झौिा कायािन्वयन सम्बन्िमा देजखएका व्यहोरा तनम्नानसुार छन:्  

35.1. मध्यपहाडी लोकमागि हुाँदै जजलला सदरमकुामहरू जोड्ने ब्याकबोन पररयोजनाको टयाकेज-१ बाट पााँचथर 
जजललाको जचयोभञ्ज्याङदेजख िाठदङ र गोरखा जजललाको आरुघाटसम्मको खण्ड प्रदेश नं. 1,2 र 
वागमिीमा पने जजलला सदरमकुाम जोड्ने गरी 2 हजार 197 र्क.तम. अजटटकल फाइबर तबछ्याउन 
डी.डब्ल.ुडी.एम. तसस्टम 26 वटा र कोर राउटर इक्यपुमेन्ट 48 वटा जडान गनि 2073।6।12 
मा नेपाल दूरञ्चार कम्पनी तलतमटेडसाँग रू.4 अबि 87 करोडको खररद सम्झौिा भएको छ । उक्त 
कम्पनीलाई मोतबलाइजेसन पेस्की रू.61 करोड 55 लाख 12 हजार ठदएपतछ अन्य भकु्तानी भएको 
छैन । सम्झौिा अवति 2 वषि रहेकोमा 2078।७।१ सम्म म्याद थप भएको छ। थप भएको 
अवतिमा कायि सम्पन्न हनुपुदिछ । 

35.2. टयाकेज-२ बाट गोरखाको आरुघाटदेजख पजिम गण्डकी र लजुम्बनी प्रदेशमा पने जजलला सदरमकुाम 
जोड्न 2 हजार 117 र्कलोतमटर अजटटकल फाइबर तबछ्याउने, डी.डब्ल.ुडी.एम. तसस्टम 21 वटा र 
कोर राउटर इक्वीपमेन्ट 73 वटा जडान गनि एक सेवाप्रदायकसाँग काम 24 मर्हनातभर सम्पन्न गने 
गरी २०७४।१।२५ मा खररद सम्झौिा भएको तथयो । तनजले काम शरुु नै नगरेकोले म्याद थप 
नगरी सम्झौिा अन्त्य गरेकोमा उक्त र्वषय अदालिमा र्वचारािीन छ। कायिसम्पादन जमानि रू.10 



सञ्चार िथा सूचना प्रर्वि मन्रालय 

 528 महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७8 

करोड 5 लाख र मोतबलाइजेसन पेस्की जमानि रू.40 करोड 20 लाख जफि गनुिपने व्यहोरा गि 
वषिको प्रतिवेदनमा समेि औलँयाइएकोमा जफि गरेको छैन। 

35.3. टयाकेज-३ अन्िगिि कणािली प्रदेश र सदूुरपजिम प्रदेशमा पने मध्यपहाडी लोकमागि र सोको  आसपासका 
जजलला सदरमकुामसम्म 2 हजार 512 र्कलोतमटर अजटटकल फाइबर तबछ्याउने कायिको लातग एक 
सेवाप्रदायकसाँग २०७४।४।३ मा भएको रू.3 अबि 94 लाखको खररद सम्झौिाअनसुार 2 वषितभर 
काम सम्पन्न हनुपुनेमा सम्पन्न नभएका कारण प्रातिकरणले सम्झौिा अन्त्य गरेको छ। कायिसम्पादन र 
पेस्की जमानिका रू.75 करोड 23 लाख 50 हजार जफि गरे िापतन पेस्कीमा लाग्ने ब्याज र तनमािण 
कायि सम्पन्न गनि लाग्ने थप लागि असलु भएको छैन। उक्त टयाकेजको काम सम्पन्न गनि 
2076।9।18 मा नेपाल टेतलकमसाँग रू.3 अबि 81 लाखको सम्झौिा भएकोमा कुनै कायि भएको 
छैन । 

35.4. गाउाँ पातलका, नगरपातलका िथा सो मािहिका वडा कायािलय, सामदुार्यक माध्यतमक र्वद्यालय, 
सामदुार्यक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ब्रोडब्याण्डमाफि ि ्तनःशलुक इन्टरनेट सेवा परु् याउने पररयोजनाको 18 
टयाकेजको लातग रू.5 अबि 26 करोड 98 लाखको सम्झौिा भएकोमा रू.2 अबि 38 करोड 65 
लाख (45.29 प्रतिशि) खचि भएको भएको छ। कुल टयाकेजमध्ये 11 टयाकेजमाफि ि 41 जजललाको 
काम 100 प्रतिशि र 2 टयाकेजमाफि ि 9 जजललाको काम 50 प्रतिशि कायि सम्पन्न भएको छ। 
बााँकी 5 टयाकेजको प्रगति शून्य रहेको छ। इन्टरनेट जडान गनुिपने कुल साइट संख्या 16 हजार 
601 मध्ये 9 हजार 833 (59.23 प्रतिशि) साइटमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको छ। सम्झौिा 
अवति एक वषि रहेकोमा भौतिक िथा र्वत्तीय प्रगति न्यून रहेकोले पररयोजना िोर्कएको अर्वतितभर 
सम्पन्न हनेु जस्थति देजखएन। पररयोजना सम्पन्न गनि थप िदारुकिा अपनाउनपुदिछ। 

35.5. पररयोजना शरुु हनु ुअजघ लागि लाभ र्वश्लषेण हनुपुदिछ। प्रातिकरणले ब्रोडब्याण्ड नेटवकि  पररयोजनाबाट 
गाउाँ पातलका, नगरपातलका, सामदुार्यक र्वद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ५१२ के.बी.पी.एस क्षमिाको 
ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा परु् याएको छ। मन्रालयले वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा उक्त क्षमिा पयािप्त 
नभएकोले पररयोजनाको ठदगोपनामा समस्या देजखएको व्यहोरा उललेख छ। यस सम्बन्िमा प्रातिकरणले 
सेवाग्राहीले न्यून रकम थप गरी क्षमिा अतभवरृ्ि गनि सक्ने, सम्बजन्िि क्षेरसम्म कनेजक्टतभटी परु् याउने 
मार प्रातिकरणको दार्यत्व रहेको र सम्बजन्िि तनकायले नै यसको दीघिकालीन उपयोगको लातग योजना 
ियार गनुिपने उललेख गरेको छ। पररयोजनाको तनमािण शरुु हनुअुजघ प्रर्वतिको छनौट एवं लागि र 
लाभको र्वश्लषेण नगरी रू.4 अबि 39 करोड 67 लाखको लागिमा सञ्चातलि पररयोजना उपलजब्िमूलक 
देजखएको छैन। प्रातिकरणले २०७६ जेष्ठमा जारी गरेको श्विेपरमा हाल उपलब्ि गराएको इन्टरनेटको 
व्याण्डर्वथ क्षमिा ५१२ के.बी.पी.एस भएकोमा सोको सट्टा न्यूनिम क्षमिा ५ एम.बी.पी.एस.गनुिपने 
उललेख गरेको छ । इन्टरनेट सेवाको माग, प्रयोग र प्रभावकाररिा मूलयाङ्कन गरी इन्टरनेट सेवाको 
ठदगोपनामा कायम हनेु गरी कायिक्रम सञ्चालन गनुिपदिछ ।  

36. र्वत्तीय सरु्विा - नेपाल दूरसञ्चार प्रातिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार र्वकास कोष) र्वतनयमावली, २०६८ मा 
छनौट भएको सेवाप्रदायकलाई प्रारजम्भक र्वत्तीय सरु्विा बापि कुल अनदुान रकमको २० प्रतिशिले 
हनेु रकम भकु्तानी गनुिपने उललेख छ। उक्त सरु्विा अतग्रम रूपमा कायिसञ्चालन गनि ठदइने र्वत्तीय 
सरु्विा भएकोले मूलय अतभवरृ्ि कर बाहेकको रकमको आिारमा ठदनपुदिछ । ग्रामीण दूरसञ्चार र्वकास 
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कोषबाट 3 सेवाप्रदायकलाइि मूलय अतभवरृ्ि कर बाहेक रू.4 अबि 81 करोड 17 लाखको २० 
प्रतिशिले हनेु रू.96 करोड 23 लाख प्रारजम्भक र्वत्तीय सरु्विा ठदनपुनेमा मूलय अतभवरृ्ि करसर्हिको 
आिारमा रू.1 अबि 8 करोड 74 लाख ठदएकोले रू.12 करोड 51 लाख बढी भकु्तानी ठदएको छ। 
बढी भकु्तानी ठदएको उक्त रकम र्फिाि गनुिपदिछ।  

37. परामशि सेवा -  साविजतनक खररद ऐन, 2063 को दफा २९ मा सम्बजन्िि तनकायको उपलब्ि 
जनशजक्तबाट कुनै काम हनु नसक्ने भएमा परामशि सेवा तलनसक्ने व्यवस्था छ। ब्रोडब्याण्ड नेटवकि  
पररयोजनाको टयाकेज ४ का सेवाप्रदायकबाट सलािही, रौिहट, बारा र पसाि जजललामा भएको कामको 
अनगुमन गनि एक परामशिदािासाँग रू.६३ लाख ७१ हजारको सम्झौिा गरी रू.४१ लाख ४१ हजार 
भकु्तानी भएको छ। उक्त परामशिदािाले अनगुमन गरी पेस गरेको प्रतिवेदनमा एफ.टी.टी.एच. नम्बर 
अफ एक्सेस पोटिस 2 लाख ३१ हजार 624, जी.पी.ओ.एन. ओ.एल.टी.टाइप-एक 78 वटा, टाइप-
दईु ३२ वटा जडान भएको उललेख छ। सोही स्थानमा प्रातिकरणले अनगुमन गदाि एफ.टी.टी.एच. 
नम्बर अफ एक्सेस पोटिस 3 लाख 31 हजार 774, जी.पी.ओ.एन. ओ.एल.टी.टाइप-एक 79, टाइप-
दइुि ३९ वटा जडान भएको उललेख छ। सेवाप्रदायकले गनुिपने तबल अफ क्वाजन्टटीको काममध्ये आठ 
आइटमको सबै कामको पररमाणमा फरक परेको छ। यसरी प्रातिकरणको जनशजक्तबाट हनु सक्ने 
कामको लातग परामशिदािा तनयजुक्त गरेकोले थप व्ययभार परेको छ। परामशिदािाले गरेको अनगुमनमा 
ररु्ट देजखएकोमा परामशिदािालाइि कारबाही गरी भकु्तानी भएको रू.४१ लाख ४१ हजार असलु 
गनुिपदिछ।  

38. लागि अनमुान - प्रातिकरणको खररद र्वतनयमावली, 2073 मा दरभाउ तनिािरण गनुिपने उललेख छ। 
प्रातिकरणले दूरसञ्चारसम्बन्िी पूवाििार तनमािण गने कायिको लातग लागि अनमुान ियार गनि मापदण्ड 
वा नम्सि बनाएको छैन। अघािखााँची, गलुमी, पालपा र टयूठान जजललामा ब्रोडब्याण्ड नेटवकि  932 साइटमा 
जडान गनि रू.50 करोडको लागि अनमुान स्वीकृि गरेकोमा जशरोभार खचिबापि प्रतिसाइट रू.90 
हजारले 932 साइटको रू.8 करोड 38 लाख 80 हजार लागिमा समावेश गरेको छ । प्रत्येक 
आइटमको दररेटमा नै जशरोभार समावेश भएकोमा पनुः थप गनि तमलने देजखएन । खररद 
र्वतनयमावलीबमोजजम लागि अनमुान यथाथिपरक हनुपुदिछ। 

रेतडयो प्रसार सेवा र्वकास सतमति (रेतडयो नेपाल) 
र्वक्रम सम्वि ्2007 सालदेजख सञ्चातलि रेतडयो नेपाल र्वकास सतमति ऐन, 2013 बमोजजम 2041 

भाद्रदेजख रेतडयो प्रसार सेवा र्वकास सतमतिका रूपमा सञ्चातलि हुाँदै आमजनिा समक्ष जनसरोकारका 
र्वषयलगायिको प्रसारणमाफि ि सेवा परु् याउाँदै आएको छ। यो वषि रू.62 करोड 5 लाख 30 हजार आम्दानी 
भएकोमा रू.64 करोड 78 लाख 2 हजार खचि भएको छ।  

39. कोष दाजखला - आतथिक कायिर्वति तनयमावली, 2064 को तनयम 33 मा आतथिक वषितभर खचि नभै 
बााँकी रहन आएको रकम र्फिाि दाजखला गनुिपने व्यवस्था छ। मन्रालयबाट स्वीकृि कायिक्रम र 
अजख्ियारी अनसुार सशिि अनदुान बापि तडजजटल अकािइतभङ्गको लातग तनकासा भएको रू.50 लाखमध्ये 
रू.30 लाख 19 हजार खचि भइि रू.19 लाख 81 हजार बााँकी रहेको र एक सञ्चार स्मतृिग्राम 
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स्थापनाको लातग रू.3 करोड 75 लाख तनकासा भएको रकम खचि नभै बााँकी रहेकोले सो समेि रू.3 
करोड 94 लाख  81 हजार संघीय सजञ्चि कोषमा दाजखला गनुिपदिछ।  

चलजचर र्वकास बोडि 
चलजचर क्षरेको र्वकास र प्रवििन गने उदे्दश्यले 2057 सालमा चलजचर र्वकास बोडिको स्थापना 

भएको हो । बोडिको यो वषिको आम्दानी रू.6 करोड 7 हजार रहेकोमा रू.11 करोड 80 लाख 62 हजार खचि 
भएको छ।  

40. कोष दाजखला - आतथिक कायिर्वति तनयमावली, २०६४ को तनयम ३३ मा आतथिक वषितभर खचि नभई 
बााँकी रहेको रकम र्फिाि दाजखला गनुिपने व्यवस्था छ। मन्रालयबाट स्वीकृि कायिक्रम र 
अजख्ियारीअनसुार बोडिलाई यो वषि रू.२ करोड ३३ लाख सशिि अनदुान तनकासा ठदएकोमा रू.३६ 
लाख १५ हजार खचि गरी रू.१ करोड ९६ लाख ८५ हजार बााँकी रहेको छ। उक्त बााँकी रकम 
संघीय सजञ्चि कोष दाजखला हनुपुदिछ ।  

गोरखापर संस्थान - २०७५।७६ 
सविसािारण जनिालाई सकभर बढी मारामा सररक गराई त्यसको प्रकाशनको स्िर उठाएर समय 

अनकूुल बढ्िा लोकर्प्रय र प्रभावकारी बनाउन संस्थान ऐन, २०१९ अनसुार परपतरका प्रकाशन गने उदे्दश्यले 
२०२० मा स्थापना भएको हो। यसले नेपाली िथा अंग्रजेी रार्िय दैतनक पतरकालगायि प्रकाशन गदै आएको 
छ। संस्थानको केन्द्रीय र शाखा कायािलयहरूसमेि ३ कायािलयमा ३५५ कमिचारी कायिरि छन।्  

41. र्वत्तीय जस्थति र सञ्चालन नतिजा - यस वषि शेयर पुाँजी रू.१ करोड १५ लाख १७ हजार,  सजञ्चि नाफा 
िथा जगेडा कोष रू.४ करोड ७९ लाख ५५ हजार, दीघिकालीन ऋण कोष रू.७ करोड रहेको छ। 
जस्थर सम्पजत्त पुाँजीगि कोष रू.१ करोड ९९ लाख ४० हजार र सजञ्चि नाफा रू.४३ लाख रहेको 
देजखन्छ। जस्थर सम्पजत्त रू.१० करोड १ लाख 44 हजार र खदु चाल ुसम्पजत्त रू.२ करोड ९३ लाख 
२८ हजार समेि सम्पजत्त रू.१२ करोड ९४ लाख ७२ हजार रहेको देजखन्छ। यस वषि रू.५७ करोड 
७४ लाखको आम्दानी िथा रू.५८ करोड ८२ लाख सञ्चालन खचि गरेको छ। गि वषिसम्म रू.४ करोड 
७८ लाख नाफा रहेकोमा यस वषिको नोक्सान रू.१ करोड ८ लाख िथा २०७०।७१ र २०७१।७२ 
को नपगु आयकर रू.३ करोड २७ लाख घटाउाँदा सजञ्चि नाफा रू.४३ लाख पगेुको छ।  

42. र्वत्तीय प्रतिवेदनमान - संस्थानले नेपाल र्वत्तीय प्रतिवेदनमान बमोजजम र्वत्तीय र्ववरणहरू ियार गरेको 
छैन।उपदान कोष रकम खचि व्यवस्था नगरेको, मौज्दािको मूलयाङ्कन लागि र खदु प्राटय मूलय मध्ये 
घटी हनेुगरी मूलयाङ्कन नगरेको, जस्थर सम्पजत्तको मूलयाङ्कन िथा पनुः मूलयाङ्कन नगरेको, सरकारी 
अनदुानको लेखाङ्कन र सहायिाको खलुासा नगरेको अवस्था छ। र्वत्तीय प्रतिवेदनमान अनसुार र्वत्तीय 
र्ववरण ियार गनुिपदिछ ।  

43. खररद व्यवस्थापन - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ६ मा  साविजतनक तनकायले िोर्कएको 
सीमाभन्दा बढी रकमको खररद गदाि खररद गरुुयोजना र वार्षिक खररद योजना ियार गनुिपने व्यवस्था 
छ । खररद योजना ियार नगरी संस्थानका प्रकाशनहरू छपाइ कायिका लातग कागज, मसी, टलेट र 
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सम्बजन्िि केतमकलसहरू खररद गरी यो वषि रू.८ करोड ४९ लाख ४९ हजार खचि गरेको छ । 
तनयमबमोजजम गरुु योजना र वार्षिक खररद योजना ियार गरी खररद कायि गनुिपदिछ। 

44. ऋण िथा लगानी - नेपाल सरकार, अथि मन्रालय र संस्थान बीच २०७०।३।२८ मा सम्झौिा भई 
छपाइ मेतसन खररद गनि रू.५ करोड र २०७०।८।१२ मा सम्झौिा भई भवन तनमािण गनि रू.२ करोड 
ऋण ५ प्रतिशि ब्याज दरमा उपलब्ि गराएकोमा भाखा नाघेको सााँवा िथा ब्याज रू.५ करोड २५ लाख 
७७ हजार नेपाल सरकारलाई भकु्तानी गरेको छैन। उक्त रकम नेपाल सरकारलाई र्फिाि गनुिपदिछ।  

नेपाल टेतलतभजन  
सञ्चार क्षेरमा टेतलभजनको माध्यमबाट सूचना प्रवाह गने, श्रव्य-दृश्य माध्यममाफि ि स्वदेश िथा र्वदेशमा 

रहेका नेपाली जनिाहरू, नेपाली भाषी िथा नेपाली भाषा प्रमेीहरूलाई जनचेिनामूलक सूचना, समाचार िथा 
मनोरञ्जन प्रदान गने िथा र्वकासका लातग सञ्चार गने उदे्दश्यले सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ अन्िगिि २०४१ 
मा यो संस्था स्थापना भएको हो। संस्थाको केन्द्रीय र शाखा कायािलयहरूमा २८२ स्थायी र अस्थायीसमेि 
३९१ जना कमिचारी कायिरि रहेका छन।्  

45. र्वत्तीय जस्थति र सञ्चालन नतिजा - यस वषि शेयर पुाँजी रू.३ अबि ४० करोड १२ लाख, सजञ्चि नोक्सान 
रू.१ अबि ७२ करोड ९२ लाख, ऋण िथा अनदुान रू.८ करोड २ लाख रहेको देजखन्छ। जस्थर 
सम्पजत्त रू.७१ करोड २८ लाख र खदु चाल ुसम्पजत्त रू.१ अबि ३ करोड ९४ लाखसमेि सम्पजत्त 
रू.१ अबि ७५ करोड २२ लाख रहेको देजखन्छ। गि वषि रू.१५ करोड २७ लाख ६६ हजार नोक्सान 
रहेकोमा यस वषि रू.२० करोड ९३ लाख ९४ हजार नोक्सान भै सजञ्चि नोक्सान रू.१ अबि ७२ 
करोड ९२ लाख पगेुको छ। संस्थानले यस वषि रू.३६ करोड ५१ लाख आम्दानी र रू.७७ करोड 
८० लाख सञ्चालन खचि प्रक्षपेण गरेकोमा रू.३९ करोड ८५ लाखको आम्दानी िथा रू.६१ करोड 
३१ लाख सञ्चालन खचि गरेको छ। आम्दानी भन्दा बढी खचि प्रक्षेपण गनुि उपयकु्त देजखएन।  

46. र्वत्तीय प्रतिवेदनमान - संस्थाले र्वत्तीय प्रतिवेदनमान बमोजजम र्वत्तीय र्ववरण ियार गरेको छैन। 
लेखानीति सम्बन्िी प्रयािप्त जानकारी एवं खलुासाहरू नगरेको, जजन्सीको मूलयाङ्कन खदु प्राटय मूलय र 
लागिमध्ये घटी रकममा गनुिपनेमा सो नगरेको, र्वगि वषिका केही कारोबारहरूलाई सम्बजन्िि वषिमा 
समायोजन नगरी यो वषिको कारोबार सरह प्रस्ििु गरेको, समायोजन गनि नतमलने कायि पर्हचान गरी 
खलुासा नगरेको, नेपाल लेखामान १६ अनसुार जस्थर सम्पजत्तको मूलयाङ्कन, पनुःमूलयाङ्कन िथा मूलयमा 
क्षय गणना िथा ह्रास कट्टी नगरेको लगायिका व्यहोरा गि वषि औलँयाएकोमा जस्थति यथावि छ। 
र्वत्तीय प्रतिवेदनमानको प्रयोग पूणिरूपमा हनुपुदिछ।  

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी तलतमटेड  
सार्वकमा दूरसञ्चार संस्थानको नामबाट दूरसञ्चार सेवा उपलब्ि गराउाँदै आएकोमा २०६१।१।१ देजख 

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी तलतमटेडमा पररणि भई सेवा उपलब्ि गराउदै आएको छ। संस्थान कम्पनीमा रुपान्िरण 
भएपतछ 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 बह ुसेवा प्रदायक कम्पनीको रूपमा 
जीएसएम, सीडीएमए, एफटीटीएच, पीएसटीएन, र वाइम्याक्स जस्िा सेवाहरू प्रदानगदै आएको छ।कम्पनीमा ४ 
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हजार ८२ कमिचारी कायिरि छन।् कम्पनीको ७ प्रादेजशक तनदेशनालय, १६ एकीकृि सम्भार यतुनट िथा १६२ 
ग्राहक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन।् 

47. र्वत्तीय जस्थति र सञ्चालन नतिजा - कम्पनीको शेयर पुाँजी १५ अबि र जगेडा कोष ७६ अबि ८४ करोड 
२१ लाखसमेि कुल पुाँजी रु ९१ अबि ८४ करोड २१ लाख रहेको छ। चाल ुदार्यत्व िथा व्यवस्था 
रू.२६ अबि २१ करोड २ लाख रहेको छ।कम्पनीको कुल आम्दानी गि वषि रू.४३ अबि ८४ करोड 
रहेकोमा यस वषि २ प्रतिशिले कमी आई रू.४२ अबि ९९ करोड रहेको छ। कम्पनीको नाफा गि 
वषि रू.९ अबि ७५ करोड ७५ लाख रहेकोमा यस वषि रू.९ अबि ७४ करोड ८९ लाख रहेको छ। 
कम्पनीले २०७६/७७ मा जीएसएम िेस्रो नवीकरण शलुक बापि रू.४ अबिको व्यवस्था कायम गरे 
िापतन कर प्रयोजनका लातग सो रकम दार्यत्व तनिि वा भकु्तानीको बखिमा मार दाबी गने भएकाले 
यसको असर चाल ुआयकर दार्यत्व र स्थगन करमा परेको छ।  

48. अनपुाि र्वश्लषेण - कम्पनीको महत्वपूणि अनपुाि िथा अन्य सूचकहरूको जस्थति देहायअनसुार रहेको छः 
क्र.सं. अनपुाि आिार २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ २०७६।७७ 
१ खदु नाफा अबि १३.५५ १५.३७ १७.४८ ९.७६ ९.७५ 
२ इजक्वटीमा लाभ प्रतिशि १६.२६ १६.८३ १७.५४ १०.६२ १०.६१ 
३ चाल ुअनपुाि अनपुाि ३.८८ ४.२२ ४.११ ३.०४  १.९४ 
४ सञ्चालन माजजिन प्रतिशि ५२.१० ५७.७७ ५८.९६ ४७.३६  ५०.०९ 
५ प्रतिशेयर आम्दानी रू. ९०.३६ १०२.४९ ११६.५६ ६५.०५  ६४.९९ 
६ शेयर मूलय आम्दानी अनपुाि अनपुाि ७.६२ ६.६० ६.१९ १०.६५  १३.०० 
७ कमिचारी संख्या संख्या ४,१४८ ४,१५७ ४,२२० ४,१७९ ४,०८२ 
८ खदु नाफा अनपुाि प्रतिशि ३०.६४ ३४.४७ ३८.६२ २२.२६ २२.६८ 

49. आम्दानीमा ह्रास - कम्पनीको गि वषिभन्दा यस वषिमा प्रति प्रयोगकिाि औसि आम्दानीमा उललेख्य 
तगरावट आएको छ । प्रर्वतिको र्वकाससाँगै डाटा सेवाप्रयोग गने ग्राहकको संख्या बढ्दै गएकाले 
ग्राहकलाई िीब्र गतिको डाटा सेवा उपलब्ि गराउन अन्य सेवा प्रदायकसाँग प्रतिस्पिाि गनुिपरेको छ । 
कम्पनीले फोरजी/एलटीई र एफ.टी.टी.एच.सेवा र्वस्िारमा भएको र्ढलाइका कारण ग्राहकको 
मागअनसुार इन्टरनेटसर्हिको सेवाप्रदान गनि नसक्दा प्रति ग्राहक आम्दानी घट्दै गएको देजखन्छ । 
कम्पनीले प्रदान गरेको र्वतभन्न सेवाका प्रति ग्राहक आम्दानी तनम्नानसुार रहेको छः  

क्र.सं. सेवा 2076।77 को आम्दानी 
(रू.) कुल ग्राहक संख्या 

औसि प्रति ग्राहक आम्दानी (रू.) थप/घट 
प्रतिशि 2076।77 207५।७६ 

१. पी.एस.टी.एन ् २,१७१,२३७,७८४ ६६४,३४२ ३,२६८.२५ ३,८८०.६७ -१५.७८% 
२. जी.एस.एम ् २३,४२५,४६५,६२० १७,४८०,९६४ १,३४०.०६ १,२१३.२६ १०.४५% 
३. सी.डी.एम.ए ३५२,३६०,७०१ १,८०२,२२१ १९५.५१ ३७८.२१ -४८.३१% 
४. एडी.एस.एल ् ९००,५९५,४४३ १९३,९६७ ४,६४३.०३ ४,८०२.४४ -३.३२% 
५. एफ.टी.टी.एच. ११७,३५३,०१६ ३७,१३८ ३,१५९.९२ ६,३०२.८५ -४९.८७% 
६. तलजलाइन २३७,५७९,९५९ २,८२८ ८४,००९.८९ ९१,९७४.७५ -८.६६% 

यस वषि देशव्यापी रूपमा फोरजी/एलटीई सेवाको र्वस्िार गदै लगेको अवस्थामासमेि कम्पनीले 
जीएसएम सेवाको आम्दानीमा अपेक्षाकृि वरृ्ि गनि नसकेकाले टेतलकम सेवाबाट प्राप्त हनेु आम्दानी 
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घट्दै गईरहेको छ । कम्पनीले नयााँ प्रर्वतिको प्रयोग र समयमै योजना कायािन्वयन गरेर ग्राहकको 
चाहना र माग अनसुारको सेवा र्वस्िार गरी आम्दानी गनुिपने देजखन्छ । 

50. सम्पजत्त पुाँजीकरण - कम्पनीले उपयोग गनि योग्य भएको आिारमा पुाँजीगि खचिलाई पुाँजीकरण गरेको 
छ । २०७७ असार मसान्िसम्म चौथो पसु्िा (फोर जी/एल.टी.ई.) को २ हजार ३६७ साईट अन 
एयर भई आयआजिन गनि शरुु गरे िापतन १ हजार ९३२ साईट मार पुाँजीकरण गरेको छ। कुल 
लागि रू.४ अबि ३७ करोड ९३ लाख ५२ हजार बराबरको १ हजार ९३२ साइट मार पुाँजीकरण 
गरेको छ। उक्त साइटहरूमध्ये रू.२ अबि ८५ करोड ४ लाख ७५ हजार बराबरको १ हजार १६९ 
साइटको अस्थायी स्वीकारोजक्त प्रमाणपरको आिारमा पुाँजीकरण गरेको िथा रू.१ अबि ५२ करोड ८८ 
लाख ७७ हजार बराबरको ७६३ साइट टेर्ष्टङ्ग कायि सम्पन्न प्रतिवेदन र खचिका प्रमाण बेगर पुाँजीकरण 
गरेको पाइयो। यसले ह्रास कट्टी खचि र पुाँजीकृि सम्पजत्तको लागिमा असर परेको छ। यसका अतिररक्त 
४३५ साइट २०७७ असार मसान्िसम्ममा अन एयर भई आयआजिन गनि शरुु भए िापतन पुाँजीकरण 
नगरेकाले तनमािणािीन पुाँजीगि कायि बढी देजखएको िथा जायजेथा, टलान्ट र उपकरण र सोको ह्रास 
कट्टी खचि कम भएको छ। प्रमाण कागजाि बेगर रू.१ अबि ५८ करोड ७१ लाख ३१ हजारका अन्य 
पररयोजना २०७६।४।१ मा पुाँजीकरण गरेको छ । यसले पतन ह्रास कट्टी र पुाँजीकृि सम्पजत्तको 
लागिमा असर परेको छ। 

51. पुाँजीगि तनमािणािीन कायि प्रगति - करार सम्झौिा बमोजजम रू.५ अबि ६० करोड ४६ लाखको पुाँजीगि 
उपकरण र अन्य सामान खररद भएको र िी सामानहरू सटलायसिको अिीनमा रहे िापतन पुाँजीगि 
तनमािणािीन कायि प्रगतिमा समावेश गरेको छ। यस वषिको र्वत्तीय र्ववरणमा समावेश गरेको उजललजखि 
सम्पजत्तको मूलय र अजस्ित्वको यर्कन गनि सर्कएन। 

52. ऋण लगानी -  वषािन्िमा अपर िामाकोशी हाइड्रोपावर तलतमटेडबाट रू.११ अबि ४५ करोड सााँवा िथा 
ब्याज प्राप्त गनि बााँकी छ। यस वषि रू.९० करोड ऋण प्रवाह र रू.१ अबि १२ करोड ब्याज पुाँजीकरण 
भई थप ऋण लगानी भएकोमा सहर्वत्तीय कजाि सम्झौिा र पारीपाश ुदृर्ष्टबन्िक गरेको पाइएन । 

53. अचल सम्पजत्तको बीमा - वषािन्िमा कम्पनीको स्वातमत्वमा रहेको जग्गा र सवारी सािनबाहेक कररब 
रू.२४ अबिको सम्पजत्त, उपकरण र औजार रहेकोमा रू.७ अबि ६७ करोड बराबरको सम्पजत्तको लातग 
मार अजग्न र भकूम्प र्वरुिको बीमा गरेको छ। यस्िै कम्पनीको संकलन केन्द्रमा रहेको नगद मौज्दाि, 
मेतसनरी पाटिस िथा जजन्सी मौज्दािको बीमा गरेको छैन। 

54. जोजखम व्यवस्थापन - कम्पनीको तबतलङ तसस्टम, डाटा सेक्यरुरटी, र्वतभन्न र्कतसमका सफ्टवयेर, सूचना 
प्रर्वति उपकरणहरूको सञ्चालन लगायिका क्षेरमा पयािप्त जोजखम व्यवस्थापन भएको पाइएन। कम्पनीले 
अन्य कम्पनीहरूका उपकरण िथा सफ्टवयेरहरूको प्रयोग गरररहेकाले सफ्टवयेर सरुक्षाको जोजखम 
अत्यन्ि बढी रहेको छ । साथै, कम्पनीले टेतलकम कोर उपकरण िथा िी उपरकणहरू रहेका 
भवनहरूमा सरुक्षाका लातग पहुाँचमा तनयन्रण, िापक्रमको तनयन्रण, भवन आइसोलेट जस्िा र्वशेष 
उपायहरूको उजचि प्रवन्ि गरेको पाइएन। यसका अतिररक्त कम्पनीले सफ्टवयेर िथा डाटा 
सेक्यरुरटीकोसमेि बतलयो सरुक्षाको प्रवन्ि यथाशीघ्र गनुिपने देजखन्छ। 

55. फोरजी/एलर्टई सेवा - कम्पनीले देशव्यापी रूपमा िीव्रगति र उच्च क्षमिाको डाटा ट्रान्सफर गने 
प्रर्वति फोर जी/एलटीई सेवा र्वस्िारका लातग आवश्यक पूवाििार तनमािणािीन छ। यसका लातग छुट्टा 
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छुटै्ट कोर, रेतडयो एक्सेस नेटवकि  १ र २ का लातग भ्याट र कर बाहेक रू.१९ अबि ६८ करोड खचि 
गने तनणिय गरेको र करार अनसुार तभन्नतभन्न तमतिका खररद आदेश जारी गरेको छ । उक्त पररयोजना 
फेब्रअुरी २०२० तभर सम्पन्न गररसक्नपुनेमा हालसम्ममा कायिसम्पन्न नभएिा पतन उक्त र्वषयमा कुनै 
तनणिय नभएको र पररयोजनाको पररमाजजिि कायििातलका बनाई लागू गरेको पाइएन। सो पररयोजनाको 
र्ढलाईले कम्पनीको व्यवसाय र आयआजिनमा उललेखनीय असर पने देजखन्छ।  

56. एफ.टी.टी.एच. सेवा - असीतमि डाटा ट्रान्सफर क्षमिा भएको फाइबरमा आिाररि प्रर्वति (एफ.टी.टी.एच.) 
र्वस्िार गने कायि २०६७।६८ बाट शरुु गरेकोमा हालसम्म उललेख्य प्रगतिहनु सकेको देजखएन। 
२०७७ असार मसान्िसम्म २ लाख १९ हजार ग्राहक संख्या बनाउने लक्ष्य रहेकोमा ४४ हजार २०० 
ग्राहक मार रहेको देजखन्छ। हालको पररवतििि अवस्थामा डाटा, टेतलफोन िथा इन्टरनेट टेतलतभजन 
जस्िा सेवा एउटै सेवा प्रदायकबाट ठदई ग्राहकको सन्िरु्ष्ट वरृ्ि गनुिपने अवस्थामा एफ.टी.टी.यच. सेवा 
र्वस्िारमा भएको र्ढलाइले कम्पनीको सेवा र्वस्िार, ग्राहक अविारणा िथा प्रभावकाररिामा असर पनि 
गई आम्दानीमासमेि असर पनि गएको देजखन्छ। हालसम्मको एफ.टी.टी.एच. सेवार्वस्िारको प्रगति 
सन्िोषजनक नरहेकाले ग्राहकको चाहना र माग अनसुारको गणुस्िरीय सेवा उपलब्ि गराउन रणनीतिक 
योजनाबनाई कायािन्वयन गनुिपने देजखन्छ।  

57. ब्याण्ड र्वथ खररद/प्रयोग - कम्पनीले दूरसञ्चार सेवाप्रदान गनिको लातग आवश्यक इन्टरनेट ब्याण्डर्वथ 
र्वदेशी सेवाप्रदायक कम्पनीहरूसाँग खररद गरी उपयोग गरररहेको छ। इन्टरनेट ब्याण्डर्वथ शलुक वापि 
३ र्वदेशी सेवाप्रदायक कम्पनीलाई यस वषि रू.१ अबि ४२ करोड ८७ लाख ७१ हजार भकु्तानी 
भएकोमा ब्याण्ड र्वथको उपयोग केही मर्हनामा खररद क्षमिाको ५० प्रतिशि भन्दा कम मार उपयोग 
गरेको देजखन्छ। त्यस्िै स्याट्लाइट ब्याण्ड र्वथ पतन ३ र्वदेशी सेवाप्रदायक कम्पनीहरूबाट प्राप्त 
गरररहेकोमा सेवा शलुक अन्य तनजी सेवा प्रदायकहरूले भकु्तानी गरेको भन्दा बढी देजखएकाले सिुार 
गनुिपने देजखन्छ। टेतलकमले फाइबर, माइक्रोवेभजस्िा वैकजलपक उपायहरूको अवलम्बन गरी 
स्याटलाइट ब्याण्ड र्वथको उपयोग कम गनुिपने देजखन्छ। 

58. नेटवकि  अनकूुलिा िथा ट्रार्फक व्यवस्थापन - टेतलफोन, मोबाइल, इन्टरनेट सेवामा देशको सबभन्दा 
ठूलो कम्पनीको हैतसयिले ग्राहकलाई प्रदान गने सेवा र स्िररय र्वश्वसनीय बनाउन कम्पनीले देशको 
१६ स्थानमा एकीकृि सम्भार यतुनटको व्यवस्था गरेको छ। िर िी यतुनटबाट उपकरण ममिि सम्भार 
कायि समयमा हनु सकको छैन। र्वद्यिु, ब्याकअप ब्याट्री, सवारीसािन र टुलस उपलब्ि नहनु,ु ररर्पटर 
टावरमा समस्या आउन,ु यथेष्ट र सक्षम जनशजक्तको कमी हनु,ु र्वदेशी सेवा प्रदायक कम्पनीसाँग प्रयाप्त 
समन्वय नहनु ुजस्िा कारणले लामो समयसम्म नेटवकि  नचलने अवस्था रहेको छ। यसबाट ग्राहक 
सेवामा नकारात्मक असर पनि गई आम्दानीमा समेि नकारात्मक असर परेको छ। िसथि कम्पनीले 
यथातसघ्र नेटवकि  अजटटमाइजेसन िथा ममिि सम्भार नीतिमा सिुार गरी आवश्यक व्यवस्था गनुिपने 
देजखन्छ। त्यस्िै, कम्पनीको ग्रामीण क्षेरमा रहेका बेस स्टेशनको अत्यन्ि न्यून उपयोग भएको 
देजखएकाले बेस स्टेसन िथा अन्य उपकरणहरूको अतिकिम उपयोग गरी बढी भन्दा बढी ट्रार्फक 
तसजिना गनुिपने देजखन्छ।  

59. अन्िरािर्िय कल ट्रार्फक - र्वश्वव्यापी रूपमा नयााँ नयााँ प्रर्वतिको र्वकास िथा सामाजजक सञ्जालको 
र्वकाससाँगै अन्िरािर्िय कल ट्रार्फक घट्दै गइरहेको छ। नेपाल टेतलकमको आम्दानीमा अन्िरािर्िय 
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कल आम्दानी गि वषि रू.५ अबि ८३ करोड ३९ लाख रहेकोमा यो वषि रू.५ अबि ३३ करोड ३३ 
लाख रहेको छ। यसरी र्वगिमा अन्िरािर्िय कल आम्दानीमा भएको कमीलाई पूरा गनि नयााँ व्यापार 
प्रवििन रणनीति बनाई लागू गनुिपने अवस्था रहेको छ। यसका साथै नेपालबाट बार्हर जाने अन्िरािर्िय 
कलका लातग न्यूनिम मूलय लाग्ने क्याररयरमाफि ि पठाउने व्यवस्थाका लातग तसस्टम जडान गनुिपने 
देजखन्छ।  

60. क्षमिा अतभवरृ्ि योजना - देशमा र्वद्यमान िीब्र प्रतिस्पिाित्मक बजारको अवस्थामा कम्पनीले आफ्नो 
सेवाहरूलाई नयााँप्रर्वतिमा स्िरोन्निी गरी ग्राहकलाई गणुस्िरीय सेवाप्रदान गनि सकेमा मार प्रतिस्पिाि 
गनि सक्ने देजखन्छ। यसका लातग कम्पनीले फोरजी/एलटीई सेवा यथा सक्य तछटो देशव्यापी रूपमा 
सञ्चालन गनुि पने िथा ग्राहकको डाटा सम्बन्िी आवश्यकिा परुा गनि एफ.टी.टी.एच. सेवालाई पतन 
यथाशीघ्र र्वस्िार गनि अपररहायि छ।दूरसञ्चार क्षेरमा िीब्र प्रतिस्पिाित्मक बजारको अवस्थामा आितुनक 
प्रर्वति अवलम्बन गनुिका साथै सञ्चालनमा रहेका प्रर्वतिमा थप क्षमिा र्वस्िार गरी जीएसएम थ्री जी, 
फोर जी/एलटीई जस्िा प्रर्वतिहरूमाफि ि स्िरीय, भरपदो सेवा बढी भन्दाबढी सेवाग्राहीहरूलाई उपलब्ि 
गराउाँदै कम्पनीको सेवाप्रति आकर्षिि िथा आवि गराई दूरसंचार क्षेरमा रहेको कम्पनीको अग्रणी 
भतूमकालाई तनरन्िरिा ठदन िाररर्हि सेवािफि  मलुकुभर फोरजी/एलटीई सेवा र्वस्िार गने िथा भ्याल ु
एडेड सेवाहरू सञ्चालन गने र वायरलाइन ब्रोड ब्याण्ड सेवाको क्षमिा, गणुस्िर र बजार र्वस्िारलाई 
िीब्रिा प्रदान गनि एफ.टी.टी.एच. सेवाको व्यापक र्वस्िार गने कायिक्रमलाई प्राथतमकिामा राखेको 
देजखन्छ। कम्पनीको जीयसयम र सी.डी.एम.ए. सेवा अन्िगिि टु जी,थ्री जी, फोरजी सेवामा सी.डी.एम.ए. 
वाइम्याक्स सेवाको अन्त्य (फेज आउट) गने तनणिय बाहेक अन्य परुाना पसु्िाका प्रर्वतिको समयापेक्ष 
फेजआउट सम्बन्िी योजनाहरू संचालक सतमतिमा छलफल िथा तनणिय भएको देजखएन। 

61. रणनीतिक योजना - प्रर्वतिमा समयानकूुल लगानी हनु नसक्न,ु समयानकूुल सेवा िथा प्रोडक्ट र्वस्िार 
नहनु ुर गणुस्िरीय सेवा देशभरर परु् याउन नसक्न ुआठद कारणले गदाि कम्पनीको प्रगति िथा र्वत्तीय 
अवस्थामा प्रभाव पनि गएको देजखन्छ । प्रर्वतिमा भइरहेको र्वकास, र्वद्यमान िीब्र प्रतिस्पिाित्मक बजार, 
ग्राहकको आवश्यकिा िथा कम्पनीको व्यावसार्यक लक्ष्य अनसुार आवश्यक व्यावसार्यक रणनीतिको 
अभाव रहेको देजखन्छ। संचालक सतमतिको २०७६।९।१७ को तनणियबमोजजम व्यवस्थापनलाई ६ 
मर्हनातभर व्यावसार्यक रणतनतिक योजना ियार गनि तनदेशन ठदएकोमा ियार गरेको पाईएन। 

अनगुमन िथा बेरुजू 

• अनगुमन - गि र्वगिका प्रतिवेदनमा राजस्वको लगि नराखेको, वक्यौिा रकम र्कस्िामा बझुाउन तनणिय 
भएको, रोयलटी िथा र्िक्वेन्सी दस्िरु असलु नगरेको, हलुाक सेवाको पनुः संरचना नगरेको, हलुाक बचि 
बैङ्कमा रहेको रकमको पररचालन सरुजक्षि िवरबाट नगरेको, मोबाइल सेवाको नवीकरण दस्िरु, यतुनफाइड 
लाइसेन्स दस्िरु असलु नगरेको, खचि नभइि बााँकी मौज्दाि सजञ्चिकोष दाजखला नगरेको, सशिि अनदुान 
ठदएकोमा खचि िथा उलजब्िको अनगुमन नगरेको जस्िा व्यहोरा औलँयाइएकोमा यो वषि सिुार भएको छैन। 
र्वगिको व्यहोरा पनुरावजृत्त नहनेु गरी कायि सम्पादन गनुिपदिछ।  

• बेरुजू जस्थति - यो वषि मन्रालय र मािहि समेिका तनकायको लेखापरीक्षणबाट देजखएको बेरुजूको जस्थति 
देहायअनसुार छ।  
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➢ सरकारी कायािलयिफि  57 तनकायमा रू.1 अबि 52 करोड 45 लाख 25 हजार बेरुजू देजखएकोमा 
प्रारजम्भक प्रतिवेदन उपलब्ि गराएपतछ 6 तनकायले रू.24 लाख 15 हजार फस्यौट गरेकोले रू.1 
अबि 52 करोड 21 लाख 10 हजार बााँकी रहेको छ। सोमध्ये रू.4 करोड 94 लाख 61 हजार म्याद 
नाघेको पेस्की रहेको छ। यस सम्बन्िी र्वस्ििृ र्ववरण अनसूुची 15 मा छ।  

➢ संगठठि संस्था िथा अन्य संस्थािफि  10 तनकायको रू.8 करोड 58 लाख 62 हजार बेरुजू बााँकी 
देजखएकोमा फछ्यौट नगरेकोले बााँकी रहेको छ। सो मध्ये रू.1 लाख म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ। 
यससम्बन्िी र्वस्ििृ र्ववरण अनसूुची 16 मा छ। 



 537 महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७8 

स्वास््य िथा जनसंख्या मन्रालय 

नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोजजम मन्रालयको कायिक्षरेमा स्वास््यसम्बन्धी 
नीति, योजना िथा कायिक्रमको िजजिमा, कायािन्वयन, अनजगमन र मूल्याङ्कन गने, स्वास््य सेवामा सबै नागररकको 
सहज पहजुँच सजतनज चि गने, गजणस्िरीय स्वास््य सेवालाई प्रयोगमा ल्याउने वािावरण प्रत्याभतूि गराउने, एलोप्यातथक, 
आयजवेददक, होतमयोप्यातथक र यजनानीजस्िा 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 संस्था समेि ४४ तनकायबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ । 

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मािहिसमेि १६ सरकारी कायािलयको तनम्नानजसार रू.2३ अबि ९६ 
करोड 1६ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ:        

 (रू. लाखमा)                                                                           

र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य जम्मा 
23,२2,५५ 22,50 १०,१७ 40,94 २३,९६,१६ 

उजल्लजखि लेखापरीक्षण रकममा यस मन्रालयमा र्वतनयोजन भई रक्षा, गहृ, परराष्ट्र, संस्कृति 
पयिटन िथा नागररक उड्डयन, संघीय मातमला िथा सामान्य प्रशासन, शहरी र्वकास  र जशक्षा र्वज्ञान 
िथा प्रर्वतध मन्रालय र प्रदेश एवं स्थानीय िह अन्िगििका तनकायबाट भएको खचि समावेश छैन।  

2. अन्य संस्था  र सतमति  - यो वषि २7 अन्य संस्था िथा सतमतिको रू.45 अबि 3३ करोड १६ लाखको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । यो वषि पाटन स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठानको 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 बक्तव्य 
२०७६।७७ मा ८ दािाबाट २९ कायिक्रमको लातग अमेररकी डलर ५ करोड ४३ लाख ३८ हजारको 
हजने रू.६ अबि 57 करोड 38 लाख 68 हजार प्रार्वतधक सहायिा प्राप्त हजने उल्लेख छ। मन्रालयले 
प्रार्वतधक सहायिा अन्िगिि भएको खचिको र्ववरण उपलब्ध गराएको छैन । प्रार्वतधक सहायिा अन्िगिि 
भएको खचिको र्ववरण पेस गरी लेखापरीक्षण गराउनजपदिछ । 

4. सोझै भ जक्तानी -  मन्रालयलाई यो वषि एकीकृि स्वास््य पूवािधार र्वकास कायिक्रममा जमिन सरकारको 
सहयोग अन्िगिि के.एफ.डब्लज.बाट सोझै भ जक्तानी हजने गरी अनजदानिफि   रू.३६ करोड ३६ लाख बजेट 
व्यवस्था भएकोमा रू.२५ करोड ६७ लाख खचि भएको छ । मन्रालयले उक्त रकम 3 तनमािण 
व्यवसायीलाई स्वास््य संस्थाको भवन तनमािण बापि भ जक्तानी गरेको जनाए िापतन खचिको से्रस्िा 
लेखापरीक्षणको लातग पेस गरेको छैन । सोको लेखापरीक्षण गराउनजपदिछ । 

5. गैरबजेटरी सहयोग - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम २७ मा वैदेजशक सहायिाबापि 
कज नै र्कतसमको सहायिा प्राप्त गदाि वार्षिक कायिक्रम िथा बजेटमा प्रतिर्वजम्बि गरी आम्दानी खचि गनजिपने 
व्यवस्था छ । यो वषि मन्रालयले रू.१ करोड ८७ लाख ३५ हजार¸ रार्ष्ट्रय जनस्वास््य प्रयोगशालाले 
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रू.१ करोड १२ लाख ४१ हजार¸ नेपाल स्वास््य अनजसन्धान पररषद्ले रू.२ करोड ३६ लाख ३६ 
हजार र रार्ष्ट्रय स्वास््य जशक्षा िथा सञ्चार केन्रले रू.४७ लाख ९८ हजारसमेि रू.5 करोड 84 
लाख 10 हजार वैदेजशक सहायिा प्राप्त गरी परामशि सेवा, िातलम िथा अनजसन्धानलगायिका कायिमा 
खचि गरेकोमा त्यस्िो सहायिा कायिक्रम िथा बजेटमा समावेश गरेको पाइएन । तनयमको व्यवस्था 
पालना गनजिपदिछ । 

6. वैदेजशक सहयोग - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन¸२०७६ को दफा १३ मा राजस्व 
र व्ययको अनजमानमा वैदेजशक सहायिालाई समावेश गनजिपने व्यवस्था छ। रार्ष्ट्रय क्षयरोग केन्र,  
इर्पतडमीयोलोजी िथा रोग तनयन्रण महाशाखा र रार्ष्ट्रय एड्स िथा यौनरोग केन्रअन्िगििका कायिक्रम 
सञ्चालनका लातग १९ जजलाई २०१८ मा स्वास््य मन्रालय, सेभ द जचल्रेन इन्टरनेसनल र ग्लोबल 
फन्ड बीच भएको तरपक्षीय सम्झौिामा सेभ द जचल्रेन इन्टरनेसनललाई प्रमजख प्रातप्तकिािको रूपमा तलई 
२०२१ सम्म रू.३ अबि ३८ करोड २१ लाख ५० हजारको सम्झौिा भई यो वषि रू.३० करोड ४२ 
लाख ९२ हजार खचि भएको छ । वैदेजशक सहायिा रकम सरकारी तनकायबाट खचि गरी सोको 
लेखापरीक्षण गराउनजपदिछ । 

7. लेखापरीक्षण - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा ३५ मा सबै प्रकारका 
आय-व्यय िथा कारोबारको िोर्कएबमोजजमको लेखा र र्वत्तीय र्ववरण पेस गरी लेखापरीक्षण गराउनजपने 
व्यवस्था छ । रार्ष्ट्रय क्षयरोग केन्रअन्िगिि यो वषि वस्िजगि सहायिा रू.९ करोड 7४ लाख सरकारी 
संयन्रभन्दा बार्हरको सेभ द जचल्रेनमाफि ि खचि भएको छ । स्वास््य सेवा र्वभागले 15 दाि ृतनकायबाट 
रू.28 करोड 56 लाख 45 हजार प्राप्त गरी रू.3 करोड 76 लाख 30 हजार खचि गरेकोमा 
लेखापरीक्षणको लातग से्रस्िा पेस भएको छैन । ऐनको व्यवस्थाअनजसार सबै प्रकारका आय-व्यय िथा 
कारोबारको लेखापरीक्षण गराउनजपदिछ ।  

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 आतथिक र्ववरणमा नेपाल 
स्वास््य अनजसन्धान पररषदले प्राप्त गरेको वस्िजगि सहायिाको र्ववरण िथा अस्पिाल र प्रतिष्ठानहरूको 
कायिसञ्चालन कोषको रकम समावेश गरेको छैन । त्यसैगरी संघ, प्रदेश िथा स्थानीय िहमा 
स्वास््यसम्बन्धी समग्र कायिको लातग उपलब्ध गराएको रकमको एकीकृि अतभलेख राखेको देजखएन । 
तनयमानजसार सबै आतथिक कारोबारहरू मन्रालयको केन्रीय र्वत्तीय र्ववरणमा समावेश गनजिपदिछ ।  

• नीति कायािन्वयन िथा उपलजब्ध  

9. नीति कायािन्वयन - रार्ष्ट्रय स्वास््य नीति, २०७६ अनजसार गजणस्िरीय एवं आधारभिू स्वास््य सेवा 
तनःशजल्क रूपमा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । नीति कायािन्वयन सम्बन्धमा देजखएका प्रमजख व्यहोरा 
तनम्नानजसार छन:्  

9.1. उक्त नीतिमा र्वषयगि र्वस्ििृ रणनीति ियार भएपतछ सम्बजन्धि र्वद्यमान र्वषयगि नीतिहरू स्वि: 
खारेज हजने उल्लेख छ । रार्ष्ट्रय स्वास््य नीतिको अलावा रार्ष्ट्रय जनसंख्या नीति 2071, रार्ष्ट्रय 
स्वास््य बीमा नीति २०७१, रार्ष्ट्रय रक्तसञ्चार  नीति २०७१, रार्ष्ट्रय मजख स्वास््य नीति २०७०, रार्ष्ट्रय 
जनस्वास््य प्रयोगशाला नीति¸ २०६९¸ रार्ष्ट्रय स्वास््य सञ्चार नीति¸ २०६९¸ रार्ष्ट्रय औषतध नीति¸२०५१¸ 
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रार्ष्ट्रय आयजवेद स्वास््य नीति¸ २०५२ लगायिका नीतिहरू कायािन्वयनमा रहेका छन ्। र्वषयगि 
रणनीतिहरू ियार नभएकोले संघीय संरचना अनजकूल नीति कायािन्वयन भएको छैन। संघ¸ प्रदेश र 
स्थानीय िहमा कायिक्षेरको बाुँडफाुँटबमोजजम नीति िथा रणनीतिहरूमा थप स्पष्टिा गनि पजनरावलोकन 
हजनजपदिछ । 

9.2. रार्ष्ट्रय 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 सजतनजिि गने उल्लेख छ । स्वास््य संस्थामा तन:शजल्क औषतध पयािप्त नभएको, जचर्कत्सक 
िथा स्वास््यकमीहरूको पद ररक्त रहेकोले उजल्लजखि नीति पूणि कायािन्वयन हजन नसक्दा अपेजक्षि नतिजा 
प्राप्त हजन सकेको छैन । स्वास््यसुँग सम्बजन्धि नीतिहरूको प्रभावकारी कायािन्वयन गरी सेवा प्रवाहमा 
सजधार गनजिपदिछ । 

जनस्वास््य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ५० मा मानव स्वास््यको र्वषयमा प्रभाव पाने 
स्वास््यका बहृि ्सामाजजक तनधािरकहरूलाई सम्बोधन गनि र्वषयगि क्षेरको नीति िथा कायिक्रमहरूमा 
जनस्वास््यका मजद्दाहरूलाई समावेश गने सम्बन्धमा नीतिगि सजझाव ददनको लातग रार्ष्ट्रय जनस्वास््य 
सतमतिको गठन गररने उल्लेख छ । ऐन प्रारम्भ भएको २ वषि तबतिसक्दा पतन सतमति गठन नभई 
स्वास््यका मजद्दाहरूको तनक्यौल हजन सकेको छैन । ऐनको व्यवस्थाबमोजजम सतमति गठन हजनजपदिछ । 

10. आवतधक योजना कायािन्वयन - पन्रौँ योजनामा स्वास््य क्षरेमा िोर्कएका सूचकहरूको पररमाणात्मक 
लक्ष्य र प्रगति जस्थति देहायअनजसार छ: 

क्र. सं. सूचक इकाई पन्रौ योजनामा उजल्लजखि 
२०७६।७७ को लक्ष्य 

२०७६।७७ को 
प्रगति 

1.  माि ृमतृ्यजदर (प्रतिलाख जीर्वि जन्ममा) जना २०० २३९ 

2.  ५ वषि मजतनको बाल मतृ्यजदर (प्रतिहजार जीर्वि जन्ममा) जना ३५ २८ 

3.  ५ वषि मजतनका कम िौल भएका बालबातलका प्रतिशि २० 24.3 

4.  नवजाि जशशज मतृ्यजदर (प्रतिहजार जीर्वि जन्ममा) जना १८ १६ 

5.  कज ल प्रजनन ्दर प्रतिशि २.३ २ 

6.  ५ वषिभन्दा मजतनका बालबातलकामा भएको प जड्कोपना प्रतिशि ३२ ३१.५ 

7.  पररवार तनयोजनको आधजतनक साधन प्रयोग दर प्रतिशि ५२ 42.9 

8.  स्वास््य संस्थामाफि ि प्रसूति सेवा तलने मर्हला प्रतिशि ६५ 65.6 

9.  दक्ष स्वास््यकमीको उपजस्थतिमा जजन्मएका बच्चाहरू प्रतिशि ६९ 62.4 

10.  प्रोटोकलअनजसार चार पटक गभिविी जाुँच गने मर्हला प्रतिशि ७१ 52.6 

11.  तभटातमन ए प्राप्त गने मर्हला प्रतिशि ७५ ५7.3 

12.  डीपीटी हेप खोप िेस्रो प्राप्त गने बालबातलका प्रतिशि ९१ 77.9 

13.  दादजरा खोप प्राप्त गने बालबातलका प्रतिशि ९१ 79.6 

14.  िोर्कएबमोजजम सबै खोप पाउने बच्चाहरू प्रतिशि >९० ६४.5 

15.  नयाुँ एच आई भी सङ्क्क्रतमि वार्षिक व्यजक्त (प्रति लाखमा) संख्या २२ ९.4 

16.  गभिविी मर्हलामध्ये पीएमटीसीटी सेवा पाएका मर्हला प्रतिशि ७५ 56.3 

17.  कालाजारको संक्रमण भएका व्यजक्त (प्रति १० हजारमा) प्रतिशि ० ०.०2 

18.  हाजत्तपाइले रोगको र्प्रभलेन्स दर प्रतिशि ० ५.५ 

19.  स्वास््य बीमामा आबर्द् भएको जनसंख्या प्रतिशि ४० ११ 
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उजल्लजखि लक्ष्यमध्ये माि ृ मतृ्यजदर, 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, हाजत्तपाइले रोगको र्प्रभलेन्स दर र स्वास््य बीमामा आबर्द् भएको जनसंख्यासम्बन्धी लक्ष्यमा 
न्यून प्रगति  भएको छ । पन्रौ योजनाका नतिजा खाकामा तबतभन्न कानजन, कायिर्वतध, मापदण्ड िथा 
संगठन संरचना ियार गरी कायािन्वयन गने उल्लेख छ ।योजना कायािन्वयनको एक वषि पूरा भैसके 
िापतन नीतिगि िहबाट िजजिमा गनजिपने स्वास््य संस्थाको सङ्क्ख्या, प्रकार, स्थान िथा आवयक स्वास््य 
जनशजक्तको तनधािरण गनि गजरुयोजना, एकीकृि रार्ष्ट्रय स्वास््य र्वत्तीय रणनीति, स्वास््य र्वज्ञान 
प्रतिष्ठानहरूको एकीकृि छािा ऐनलगायिका दस्िावेजहरू स्वीकृि भएको पाइएन । आवयक दस्िावेज 
िथा संगठन संरचना बनाई उल्लेख भएका र्क्रयाकलाप तनधािररि समयावतधतभर कायािन्वयन गनजिपदिछ । 

11. ददगो र्वकास लक्ष्य -  ददगो र्वकास लक्ष्यअन्िगिि २०७६।७७ मा सबै उमेर समूहका व्यजक्तको 
स्वस््य जीवन सजतनजिि गदै समरृ्द् जीवन प्रवर्द्िन गनि सन ्२०30 सम्म मािमृतृ्यज अनजपाि प्रति 1 
लाखमा 70 भन्दा कम गने उल्लेख भएकोमा यो वषिसम्म 239 रहेको, नवजाि जशशज मतृ्यज प्रतिहजार 
जीर्वि जन्ममा 12 र 5 वषिमजतनका बालमतृ्यज 25 मा सीतमि गने उल्लेख भएकोमा क्रमशः 16 र 
28 रहेको छ । नसने रोगबाट हजने असामर्यक मतृ्यजदरलाइि रोकथाम र उपचारबाट सन ्2030 सम्म 
एक तिहाइले कम गने गन्िव्य िोर्कएकोमा सोसम्बन्धी सूचकाङ्क उपलब्ध नभएको िथा सडक 
दजघिटनाबाट हजने मतृ्यज र घाइिेको संख्यालाइि 2030 सम्म आधा घटाउन 7 वटै प्रदेशमा ट्रमा सेन्टर 
स्थापना गने कायिक्रम रहेकोमा स्थापना कायि अगातड बढ्न सकेको छैन । स्वास््य बीमा कायिक्रम 
2072।73 देजख शजरु भएकोमा हालसम्म 22 लाख 10 हजार 572 मार सहभागी भएका, 
एच.आइि.भी सङ्क् क्रतमि र क्षयरोगका तबरामी गि वषिभन्दा वरृ्र्द् भइि क्रमशः 37 हजार 516 र 27 
हजार 745 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 बक्तव्य, २०७६।७७ मा स्वास््य बीमा मजलजकभर र्वस्िार गने 
उल्लेख भएकोमा ५8 जजल्लामा लागू भएको, सभािइकल क्यान्सर र्वरुर्द् खोप कायिक्रम सञ्चालन गनि 
रू.७ करोड ७५ लाख बजेट व्यवस्था गरेकोमा उक्त कायिक्रम पररमाजिन गरेको,  सप्तरीमा रामराजाप्रसाद 
तसंह स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गने उल्लेख भएकोमा स्थापना नभएको, दजई वषितभर सबै वडामा 
एक-एक स्वास््य संस्था स्थापना गनि 520 स्वास््य भवन तनमािण गने उल्लेख भएकोमा 245 भवनको 
कायिसम्पन्न भएको र ३० भवन तनमािण कायिको प्रगति शून्य रहेको छ ।आयजवेद सेवािफि  ३४ भवन 
तनमािण गने लक्ष्य रहेकोमा ८ भवन सम्पन्न भएको छ । बजेट बक्तव्यमा उजल्लजखि कायिक्रम 
कायािन्वयन नहजदाुँ वा न्यून हजुँदा स्वास््य सेवा प्रवाहमा असर पने भएकोले उजल्लजखि कायिक्रम 
कायािन्वयन गनजिपदिछ । 

13. बजेट अबण्डा - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम २० मा बजेट िथा कायिक्रम ियार 
गनजिपने व्यवस्था छ । यो वषि मन्रालयको दजई बजेट उपशीषिकमा रू.१२ अबि १ करोड ६० लाख 
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बजेट स्वीकृि भएकोमा रकमान्िरबाट रू.१० अबि ३४ करोड २८ लाख (८६ प्रतिशि) घटाई रू.१ 
अबि ६७ करोड ३२ लाख कायम गरेको छ । बजेट िजजिमा गदाि नै बाुँडफाुँट गनि सर्कने स्वास््यकमीको 
िलब िथा सजर्वधा रू.१ अबि ९६ करोड ३१ लाख र स्वास््य चौकी िथा अस्पिालको भवन तनमािणको 
लातग रू.६ अबि ४४ करोड मन्रालयको नाममा अवण्डा राखी पटक पटक कायिक्रम संशोधन गरी 
आतथिक वषिको अन्िमा मािहि कायािलयलाई बजेट अजख्ियारी ददएको पाइयो । यस्िो कायिमा सजधार गरी 
आतथिक अनजशासन कायम   गनजिपदिछ ।  

14. पेट सीटी स्क्यान मेतसन - सरकारी अस्पिालहरूमा क्यान्सरको सङ्क्क्रमण िथा फैलावट पत्ता लगाउन 
आवयक पने अत्याधजतनक पेट सी.टी. स्क्यान मेतसन उपलब्ध छैन। मन्रालयले उक्त मेतसन खररदको 
लातग बी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पिाललाई रू.१० करोड व्यवस्था गरेकोमा सञ्चालक 
सतमति गठन िथा कायिकारी तनदेशकको तनयजजक्त र्िलाइले खररद गनि समय नभएको कारण जनाई 
कायिक्रम संशोधन गरी सीओटज लेजर माइक्रोस्कोप िथा एसेसररजलगायिका उपकरण खररद गरेको छ । 
क्यान्सर जस्िो जर्टल रोगको उपचार गनि अत्यावयक मेतसन सविसजलभ नहजुँदा तबरामीहरू महङ्गो उपचार 
तलन अन्य मजलजकमा जानज परेको वाध्यात्मक पररजस्थति छ । यस्िो जस्थतिको अन्त्य हजनजपदिछ । 

15. स्वास््य कर कोष - सजिीजन्य पदाथि तनयन्रण र तनयमन गने तनयमावली, २०६८ मा सजिीजन्य पदाथिको 
अन्िःशजल्कबाट उठेको रकमको २५ प्रतिशि स्वास््य कर कोषमा जम्मा गने व्यवस्था छ । उक्त 
कोषमा २०७२।७३ देजख २०७५।७६ सम्मको सजिीजन्य पदाथिको अन्िःशजल्क रू.७५ अबि ७२ 
लाखको २५ प्रतिशिले हजने रू.१८ अबि ७५ करोड १८ लाख प्राप्त हजनजपनेमा रू.२ अबि ६५ करोड 
३२ लाख प्राप्त भएको छ । कोषमा न्यून रकम प्राप्त भएकोले कोषबाट अन्य तनकायमा बाुँडफाुँट हजने 
रकमसमेि न्यून हजने देजखुँदा िोर्कएबमोजजम कायिक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हजन सकेको छैन । 
तनयमावलीको व्यवस्थाबमोजजम रकम प्राप्त गरी कायिक्रमको प्रभावकारी कायािन्वयन हजनजपदिछ ।  

• जनशजक्त व्यवस्थापन 

16. संगठन, व्यवस्थापन - नेपालको संर्वधानको अनजसूची ५, ६, ७ र ८ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय िहको 
स्वास््य सम्बन्धी अतधकार उल्लेख छ । अनजसूचीमा संघको सूचीमा स्वास््यसम्बन्धी नीति, मापदण्ड, 
गजणस्िर, तनयमनलगायिका अतधकार, संघ र प्रदेशको संयजक्त कायिसूचीमा स्वास््य सेवा अतधकार 
प्रदेशअन्िगिि, औषतध िथा र्वषादीसम्बन्धी र स्थानीय िहको कायिसूचीमा आधारभिू स्वास््यसम्बन्धी 
अतधकार रहने उल्लेख छ । स्वास््यसम्बन्धी काम गनि संघअन्िगिि ४४ तनकाय,  प्रदेशअन्िगिि २२९ 
तनकाय र स्थानीय िहअन्िगिि ४ हजार ३९२ तनकायसमेि ४ हजार ६६५ तनकाय रहने व्यवस्था 
गरेको देजखयो । मन्रालयअन्िगििका ३ र्वभागमध्ये औषतध व्यवस्था र्वभाग अन्िगिि ४ कायािलय रहे 
िापतन स्वास््य सेवा र्वभाग र आयजवेद िथा वैकजल्पक जचर्कत्सा र्वभाग मािहि कज नै कायािलय रहेको 
छैन । स्वास््य सेवा र्वभागको मजख्य कायि मन्रालयको काममा सहजीकरण गने रहेको र र्वभाग 
मािहि अन्य कायािलयसमेि नरहेकोले प्रशासतनक र सेवा प्रवाह सरलीकृि गनि एवं लागिअनजसार 
अत्यतधक लाभ प्राप्त हजने गरी संगठन पजनरावलोकन हजनजपने व्यहोरा गि वषिसमेि औल्याएकोमा जस्थति 
यथावि ्छ ।  

17. कमिचारी समायोजन - नेपाल स्वास््य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २५ख. मा कज नै पतन कमिचारीलाई 
पदीय जजम्मेवारी नददई एक मर्हनाभन्दा बिी अवतधसम्म राख् न नहजने उल्लेख छ । मन्रालयअन्िगिि 
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सातबकमा ३१ हजार ५९२ दरबन्दी रहेको मध्ये संघ, प्रदेश र स्थानीय िहमा २६ हजार ८०६ 
समायोजन गरेको, ४४४ फाजजलमा रहेको र 4 हजार 342 दरबन्दी ररक्त रहेको उल्लेख छ । 
समायोजन कायिको लातग गि वषि रू.१ करोड ७ लाख र यो वषि थप रू.१५ लाख ३६ हजार खचि 
भएको छ । समायोजन पिाि ्पतन कतिपय कायािलयमा बिी र कतिपय कायािलयमा घटी कमिचारी 
रहेको हजुँदा समायोजन व्यवस्था प्रभावकारी बनाई सेवा प्रवाह च जस्ि दजरुस्ि बनाउनजपदिछ।   

18. अनजदान - सामजदार्यक अस्पिालहरूलाई अनजदान ददने सम्बन्धी तनदेजशका, २०७३ को दफा ४ मा 
अनजदान प्राप्त गनिसक्ने सामजदार्यक अस्पिालको छनौट गदाि रार्ष्ट्रयस्िरको दैतनक पतरका एवं मन्रालयको 
वेभ साइटमा सूचना प्रकाजशि गनजिपने व्यवस्था भए िापतन सो प्रर्क्रया पूरा नगरी मन्रालयले ९ 
सामजदार्यक अस्पिाल िथा संस्थालाई रू.१३ करोड ८७ लाख २७ हजार र स्वास््य सेवा र्वभागले 
एक संस्थालाई रू.४० लाखसमेि रू.१४ करोड २७ लाख २७ हजार अनजदान उपलब्ध गराएको छ। 
तनदेजशकाको प्रर्क्रया पूरा नगरी र्विरण गररएको अनजदान तनयमसम्मि देजखएन ।  

• स्वास््य संस्था तनयमन 

19. 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 १४ संस्था (मेतडकल कलेज, 
अस्पिाल) ले ७ हजार ४६१ शय्याको स्वास््य संस्था सञ्चालन गनि तनवेदन ददएकोमा रार्ष्ट्रय भवन 
संर्हिा,2060 बमोजजम भवन तनमािण भएको कागजाि पेस नभएकोले स्वास््य संस्था सञ्चालन अनजमतिको 
तनवेदन उपर थप कारबाही गरेको देजखएन । सञ्चालन अनजमति नभए िापतन स्वास््य संस्था सञ्चालन 
भइरहेको र सञ्चालन अनजमति माग गरेको १1 वषिसम्म तनणियर्वहीन अवस्था रहनज उजचि देजखुँदैन । 
यस सम्बन्धमा गि वषिको प्रतिवेदनमा समेि उल्लेख गररएकोमा जस्थति यथावि ्रहेकोले मन्रालयले 
आवयक तनणिय गनजिपदिछ ।   

20. अनजमति दस्िजर - स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन िथा स्िरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी तनदेजशका, २०७० 
मा स्वास््य संस्था स्थापना, सेवा र्वस्िार वा स्िरोन्नतिको अनजमति तलन प्रतिशय्या रू.४ हजारका दरले 
दस्िजर बजझाउनजपने उल्लेख छ । मन्रालयमा स्िरोन्नतिको लातग तनवेदन ददएकामध्ये 5 संस्थाले १ 
हजार ९२५ शय्या क्षमिाको लातग अनजमति प्राप्त गरेकोमा ३ हजार ६६१ शय्या राखी सेवा ददएको 
उक्त संस्थाको वेभसाइटमा खजलाएको छ । िी अस्पिालहरूले अनजमति पाएको भन्दा बिी शय्या राखी 
सेवा प्रदान गरे िापतन बिी सञ्चालन गरेको १ हजार ७३६ शय्याको रू.६९ लाख ४४ हजार अनजमति  
दस्िजर राजस्व दाजखला गरेका छैनन।् यस सम्बन्धमा छानतबन गरी छजट रकम असजल हजनजपदिछ ।
  

21. तनजी अस्पिाल अनजगमन - स्वास््य सेवा र्वभागको तनयमन क्षेरमा ५१ शय्यादेजख २०० शय्यासम्मका 
९९ अस्पिाल रहेकोमा यो वषि ८१ को अनजगमन गरेको छ । अस्पिालको अनजगमन गदाि अतधकांश 
अस्पिालको भौतिक संरचना कमजोर रहेको, आवासीय िथा व्यापाररक प्रयोजनका लातग बनेका ठाउुँमा 
सञ्चालन गरेको, कायियोजनाअनजसार कायि नगरेको, औजार उपकरण मापदण्डअनजसार व्यवस्थापन नभएको, 
प्रयोगशाला मापदण्डअनजसार नभएको, जेष्ठ नागररक कक्ष नरहेको, फोहोरमैलाको उजचि व्यवस्थापन 
नभएको, सघन उपचार कक्ष िथा नतसिङ कमिचारी िोर्कएको अनजपािभन्दा घटी राखेको, संक्रामक रोगको 
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लातग उजचि प्रबन्ध नगरेको, अतधकांश अस्पिालका जनशजक्त पूणिकालीन नरहेको लगायिको अवस्था 
देजखएको अनजगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हरेक वषिको अनजगमनबाट कमजोरीहरू देजखए िापतन 
आगामी ददनमा सजधार गने शििमा वषेनी नवीकरण गरेकोमा सोही व्यहोराहरू पजनरावजृत्त भइरहेको 
देजखन्छ । िसथि मापदण्डअनजसार सञ्चालन नभएका स्वास््य संस्थालाई कारबाही गनजिपदिछ ।  

22. तनयमन - स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन िथा स्िरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी तनदेजशका, २०७० ले 
स्वास््य संस्थाहरूको तनयमन गनि मन्रालय र मािहका कायािलयलाई िोकेको भएपतन प्रभावकारी 
तनयमन हजन नसक्दा अस्पिालको स्थापना, सञ्चालन, शजल्क तनधािरण िथा सेवा प्रवाहमा कमी कमजोरी 
देजखएको छ । जशक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वतध मन्रालयको अनजमतिमा 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 देजखदैंन । त्यसैगरी औषतध िथा औषतधजन्य पदाथि र 
खाद्यवस्िजको तनयमन समेि प्रभावकारी नभएको अवस्था छ । यी र्वषयहरू अन्िरसम्बजन्धि भएकोमा 
तनयमन कायि दजई अलग तनकाय (औषतध व्यवस्था र्वभाग र खाद्य प्रर्वतध िथा गजण तनयन्रण र्वभाग) 
बाट हजने गदाि तनयमन प्रभावकारी हजन सकेको छैन । अिः तनयमन कायिलाई प्रभावकारी बनाउन 
स्विन्र र अतधकार सम्पन्न तनयमनकारी तनकायको व्यवस्था गनजिपदिछ ।  

23. सेवा शजल्क तनधािरण - स्वास््य संस्था स्थापना,  सञ्चालन िथा स्िरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी तनदेजशका, 
2070 को दफा ३० मा स्वास््य संस्थाले प्रदान गने सेवाको गजणस्िरको आधारमा तलनसक्ने सेवा 
शजल्कसम्बन्धी मापदण्ड तनधािरण गनि ९ सदस्यीय सेवा शजल्क तनधािरण सतमति रहने व्यवस्था छ । 
स्वास््य संस्थाले तलने शजल्कमा र्वर्वधिा रहेको र तनजी क्षरेका स्वास््य संस्थाको सेवा शजल्क सरकारी 
स्वास््य संस्थाको िजलनामा बिी रहेको ठहर गरी सोको र्वस्ििृ रूपमा अध्ययन गरी शजल्क तनधािरण 
गनि सतमतिले 2076।9।27 मा 11 सदस्य रहेको 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 ।  

24. राजस्व छजट तसफाररस - स्वास््य संस्थाले पैठारी गने स्वास््य उपकरण, एम्बजलेन्स, शववाहनको लातग 
राजस्व छजटको तसफाररस मन्रालयबाट हजने गरेको छ। मन्रालयले यो वषि रू.५अबि २९ करोड ६६ 
लाख बराबरको ८६ एम्बजलेन्ससर्हि स्वास््य सामग्री 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, सजझावहरूको 
कायािन्वयन गरे नगरेको र सहजतलयिपूणि मूल्य तनधािरण गरेको यर्कन गने अवस्था 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 हजनेगरी व्यवस्था 
गनजिपदिछ । 

 



स्वास््य िथा जनसंख्या मन्रालय 

 544 महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७8 

• स्वास््य सेवा प्रवाह 

25. सेवाको गजणस्िर- अस्पिालको सेवा प्रभावकारी हजन भौतिक अवस्था, जनशजक्त िथा उपकरणलगायिको 
उजचि व्यवस्थापन हजनजपदिछ । स्वास््य संस्थामा आवयक पूवािधारको जस्थति देहायअनजसार छः 

25.1. शजक्रराज ट्रर्पकल िथा सरुवारोग अस्पिालबाट प्राप्त र्ववरणमा अस्पिालअन्िगिि रहेका ११ भवनमध्ये 
९ भवन ४२ वषि पजरानो रहेको उल्लेख छ । उक्त अस्पिालमा प्रत्येक वषि तबरामीको चाप बढ्दै 
गइरहेको र यो वषि १ लाख २६ हजार ४९४ जनालाई सेवा ददएको छ । तबरामी प्रिीक्षालय कक्ष 
साुँघजरो भएकाले बार्हर बाटोमा उतभनज परेको, र्वतभन्न प्रकारका सरुवा रोगका तबरामी एकै स्थानमा 
रहनजपरेको, शौचालय र पार्कि ङस्थल पयािप्त नभएको जस्िा समस्याले अस्पिाल सञ्चालनमा कदठनाइ 
परेको देजखयो । शहरी क्षेरभन्दा बार्हर ३०० शय्याको सरुवा रोग अस्पिाल तनमािण गनि नेपाल 
सरकार मजन्रपररषद्बाट सैर्द्ाजन्िक सहमति प्राप्त भए िापतन लागि अनजमानसर्हिको गजरुयोजना स्वीकृि 
नभएकोले तनमािण कायि अगातड बढ्न सकेको छैन । प्रत्येक वषि सरुवा रोगको तबरामी बढ्दै गएको 
िथा हाल महामारीको रूपमा र्वश्वभर फैतलएको कोरोना, सासि जस्िा र्वतभन्न प्रकारका भाइरसको 
संक्रमणबाट सजरजक्षि रहन अस्पिालको क्षमिा पयािप्त नभएकोले गजरुयोजना स्वीकृि गरी अस्पिालको 
पूवािधारमा सजधार गनजिपदिछ । 

25.2. पोखरा स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठानमा ३७७ शय्या सञ्चालनमा रहे िापतन प्रत्येक ददन तबरामीको चाप 
बिीरहेकोले उक्त शय्या पयािप्त नभएको अवस्था छ । अस्पिालको लातग नेपाल सरकारले स्वीकृि 
गरेको ५०० शय्याको लातग स्थान अभावको कारण सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको देजखयो ।प्रतिष्ठानले 
यो वषि एक आपूििकबाट रू.२४ लाख २८ हजारमा अटोक्ल्याम मेतसन र अको आपूििकबाट रू.१ 
करोड ९ लाखमा न्यूरो अथोसजिरीका सामान आपूतिि गने गरी गि वषि सम्झौिा गरेकोमा उक्त मेतसनरी 
उपकरण प्राप्त भएको छैन । आवयक उपकरण आपूतिि िथा पूवािधार तनमािणमा आवयक ध्यान ददई 
सेवा प्रवाहमा सजधार गनजिपने देजखन्छ । 

25.3. नारायणी अस्पिालले मजटजको शल्यर्क्रया गनि प्रयोग हजने रू.४ करोड ९२ लाख १० हजारको क्याथ 
ल्याब मेतसन एक आपूििकबाट २०७६ चैरमा प्राप्त गरेकोमा सो मेतसन जडान नगरी खजल्ला रूपमा 
राखेको छ । अस्पिालले नयाुँ भवन तनमािण गरी जडान गने जनाएिापतन हालसम्म नयाुँ भवन तनमािण 
भएको छैन ।त्यस्िै अस्पिालमा रहेको एकमार सी.टी. स्क्यान मेतसन ममिि नगरेको कारण प्रयोगमा आउन 
सकेको छैन ।अस्पिालमा इकोकातडियो उपकरण ममिि नहजुँदा मजटजका तबरामीहरूले सेवा पाएका छैनन ्। 
त्यसैगरी एम.आर.आइि, सी.टी. स्क्यान लगायिका उपकरण अभाव र आई.सी.यू बेड उपलब्ध नभएको 
कारण भनाि भएका 413 तबरामीलाइि अन्यर रेफर गरेको छ ।  

अस्पिालको पूवािधार र्वकास िथा उपकरण व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाहमा सजधार गनजिपदिछ । 

26. सेवाको पहजुँच - अस्पिालले तबरामीलाई सविसजलभ िथा तछटो छररिो सेवा प्रदान गनजिपदिछ । पन्रौ 
योजनामा स्वास््य उपचारमा व्यजक्तगि खचि 53 प्रतिशिबाट घटाई 40 प्रतिशि पजर् याउने उल्लेख छ । 
शर्हद धमिभक्त रार्ष्ट्रय प्रत्यारोपण केन्रमा ८६ जनाले मगृौला प्रत्यारोपण र २५६ जनाले डाइलाइतसस 
सेवा नपाएको, शल्यजचर्कत्सा सेवा प्राप्त गनि काजन्ि बाल अस्पिालमा ६ मर्हनासम्म, बी.पी. कोइराला 
मेमोररयल क्यान्सर अस्पिालमा ४५ ददनसम्म, वीर अस्पिालमा र्फस्टजलाको शल्यर्क्रया लातग ३ मर्हना 
िथा र्पत्त िथा र्पसाब थैलीको पत्थरी सम्बन्धी शल्यर्क्रया गनि ३ मर्हनासम्म प्रिीक्षा गनजिपने अवस्थाले 
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स्वास््य सेवामा सविसाधारणको सहज पहजुँच भएको देजखएन । यसैगरी डडेल्धजरा अस्पिालमा ३४ 
जचर्कत्सकको दरबन्दी रहे िापतन बालरोग, नाक, कान,  घाुँटी,  हाडजोनी,  गाइनोकोलोजी रोगको र्वशेषज्ञ 
जचर्कत्सकलगायि १२ पदपूतिि नहजुँदा तबरामीलाई अन्यर रेफर गनजि परेको छ ।  

अस्पिालहरूले शल्यजचर्कत्सासम्बन्धी दैतनक, मातसक र क्षरेगि िातलका ियार गरी उपलब्ध 
स्रोिको अतधकिम उपयोग गनजिपने व्यहोरा गि वषिको प्रतिवेदनमा औलँ्याएकोमा अपेजक्षि सजधार भएको 
छैन । नागररकको मौतलकहकको रूपमा रहेको स्वास््य सेवालाई सजतनजिि गनि स्वास््य सेवा प्रवाहमा 
गजणात्मक सजधार गरी सेवाको सहज पहजुँचको व्यवस्था गनजिपदिछ । 

27. मेतडकल अतडट - अस्पिालले तबरामीलाई गजणस्िरयजक्त हेरचाह, उपचार सेवा, उपकरण व्यवस्थापन, 
अनजगमन िथा मूल्याङ्कनका लातग र्वश्व स्वास््य संगठनले तनधािरण गरेको मापदण्डअनजसार अस्पिालको 
सेवास्िर, तबरामीको अतभलेख, रोगको पर्हचान, संक्रमण तनयन्रण, उपचार प्रर्क्रया, उपकरण सञ्चालन 
जस्थति, सजजिकल केस, स्वास््यकमीको व्यवहार, तबरामीको अस्पिाल बसाई, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सेवा 
शजल्क, खाना िथा पोषण जस्थति, 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 पाइएन । यस सम्बन्धमा मन्रालयले तनदेजशका ियार 
गरी अस्पिालहरूले सञ्चालन गरेको र्वतभन्न सेवा िथा कायिक्रमको समकक्षी परीक्षण गराई सेवा प्रवाहलाई 
प्रभावकारी बनाउनजपदिछ ।  

28. खेरजाने दर - प्रयोगशालामा उपयोग हजने केतमकल्स िथा ररएजेन्टलगायिका वस्िज अतधकिम उपयोग 
हजने गरी खेर जाने दर िोकी उपलजब्धको नम्सि स्वीकृि गनजिपदिछ । यो वषि रार्ष्ट्रय जनस्वास््य 
प्रयोगशालाले रू.७  करोड ५० लाख खचि गरेकोमा तबतभन्न परीक्षणमा केतमकल्स ३ देजख ९७ प्रतिशि, 
परोपकार प्रसूति िथा स्त्रीरोग अस्पिालले र्वतभन्न र्कट र ररएजेन्टमा 45.51 प्रतिशि, डडेल्धजरा 
अस्पिालले तभटातमन बी-12 परीक्षण र्कटमा 33 प्रतिशिसम्म नोक्सान देखाएको छ । उपयजिक्त 
जस्थतिले केतमकल्स िथा ररएजेन्टको खपि सम्बन्धमा तनयन्रण प्रणालीलाई भरपदो बनाउन नम्सि स्वीकृि 
गरी खेर जाने दर तनजिि सीमातभर राखी लागि तनयन्रण गनजिपदिछ । 

29. औषतधको गजणस्िर - अत्यावयक प्राथतमक सेवा गजणस्िरीय एवं प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउन 
स्वास््य सेवा र्वभागले २०६४।६५ देजख ७० प्रकारका औषतध तनःशजल्क र्विरण कायि शजरु गरेको छ । 
त्यसरी उपलब्ध गराएको औषतध गजणस्िरीय हजनजपदिछ । नेपाल स्वास््य अनजसन्धान पररषदले २०७६ 
मागिमा साविजतनक गरेको अनजसन्धान नतिजामा नेपालका स्वास््य संस्थाहरूले र्विरण गने अति आवयक 

औषतधहरूमध्ये १५.१६ प्रतिशि औषतध गजणस्िरहीन रहेको उल्लेख छ। त्यसैगरी औषतधको भण्डारणमा 
उजचि प्रकाश, िापक्रम, आरििालगायिको व्यवस्थापन नभएको जनाएको छ। उजल्लजखि जस्थतिले 
गजणस्िरीय औषतधको आपूतिि िथा र्विरणको लातग थप सजधार गनजिपने देजखएको छ । 

30. फामेसी सञ्चालन - स्वास््य सेवामा सबैको पहजुँच सजतनजिि गनि र दक्ष जनशजक्तमाफि ि अस्पिालबाट 
फामेसी सञ्चालन गरी तबरामी एवं सेवाग्राहीलाई सजलभ िथा गजणस्िरीय सेवा पजर् याउन फामेसी सेवा 
तनदेजशका, २०७२ लागू भएको छ । फामेसी सेवा सञ्चालन गरेका अस्पिालमा सबै प्रकारका औषतध 
नभएको, नाफा नोक्सान देजखने गरी र्वत्तीय र्ववरण ियार नगरेको,  प्रत्येक मर्हनाको तबक्रीको १० 
प्रतिशि र वषािन्िमा नाफाको ९० प्रतिशि अस्पिालको मूल खािामा जम्मा नगरेको, अजन्िम मौज्दािको 
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भौतिक तनरीक्षण नगरेको, औषतधको मागअनजसार फामेसीमा औषतध उपलब्ध नभएको, समयमा औषतध 
खररद नभएको, व्यापाररक नामबाट औषतध तसफाररस भएको, फामेसीको लातग दक्ष जनशजक्त व्यवस्थापन 
नभएको, वार्षिक प्रतिवेदन मन्रालयमा नपठाएको, मन्रालयबाट अनजगमन नभएको जस्िा अवस्था देजखएका 
छन ्। तनयमनकारी तनकायबाट तनदेजशकाको प्रावधानअनजसार फामेसी सञ्चालन गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी 
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 रकममार तनजलाई भ जक्तानी गने व्यवस्था छ । तनयमको 
उक्त व्यवस्था र्वपरीि रार्ष्ट्रय जनस्वास््य प्रयोगशाला, कणािली स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठान, डडेल्धजरा 
अस्पिाललगायि 14 तनकायले रू.1 करोड 79 लाख 33 हजार मूल्य अतभवरृ्र्द् कर आपूििकलाई नै 
भ जक्तानी गरेको छ । उक्त रकम राजस्व दाजखला हजनजपदिछ ।  

32. पूवितनधािररि क्षतिपूतिि - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२१ मा तनमािण व्यवसायी, 
आपूतििकिाि, परामशिदािा वा सेवा प्रदायकको र्िलाइका कारण खररद सम्झौिामा िोर्कएको म्यादमा 
सम्पन्न हजन नसकेमा पूवितनधािररि क्षतिपूतिि तलनजपने व्यवस्था छ । यो वषि स्वास््य सेवा र्वभाग, राप्ती 
स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठान, जचर्कत्सा र्वज्ञान रार्ष्ट्रय प्रतिष्ठान लगायि 12 तनकायले आपूतििकिाि, तनमािण 
व्यवसायीबाट  रू.1 करोड 7 लाख 2 हजार पूवितनधािररि क्षतिपूतिि असजल गरेका छैनन ्। उक्त रकम 
सम्झौिाको शििबमोजजम असजल गनजिपदिछ ।  

33. पाररश्रतमक कर - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७ मा पाररश्रतमक भ जक्तानी गदाि पाररश्रतमक कर 
कट्टा गनजिपने व्यवस्था छ । यो वषि जचर्कत्सा र्वज्ञान रार्ष्ट्रय प्रतिष्ठान, परोपकार प्रसूति िथा स्त्रीरोग 
अस्पिाल,  पोखरा स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठानसमेि 11 तनकायले पाररश्रतमक भ जक्तानीमा रू.34 लाख 
98 हजार कर कट्टी गरेका छैनन ्। उक्त रकम असजल गनजिपदिछ ।  

34. बिी भ जक्तानी - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ३६ मा कज नै रकमको भ जक्तानी ददुँदा 
ररि पजगे नपजगेको जाुँच गनजिपने व्यवस्था छ । यो वषि जचर्कत्सा र्वज्ञान रार्ष्ट्रय प्रतिष्ठान, भरिपजर 
अस्पिाल, भेरी अस्पिाल लगायि 18 तनकायले दोहोरो िलब र तबलभन्दा बिी रू.60 लाख 88 हजार 
भ जक्तानी गरेका छन ्। बिी भ जक्तानी भएको उक्त रकम असजल गनजिपदिछ ।  

35. सजञ्चिकोष दाजखला - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ३३ मा आतथिक वषिको अजन्िममा 
खचि नभई बाुँकी रहेको रकम सजञ्चिकोष र्फिाि गनजिपने उल्लेख छ । यो वषि जचर्कत्सा र्वज्ञान रार्ष्ट्रय 
प्रतिष्ठान, डडेल्धजरा अस्पिाल, नारायणी अस्पिाल लगायि 6 तनकायले आतथिक वषिको अजन्िममा खचि 
नभई बाुँकी रहेको रू.15 करोड 67 लाख 58 हजार सजञ्चि कोष र्फिाि नगरेकोले उक्त रकम राजस्व 
खािामा दाजखला गनजिपदिछ ।  

36. उठ्न बाुँकी भाडा - सम्झौिाबमोजजम पसल, कवलको भाडा िोर्कएको म्यादतभर असजल गनजिपदिछ । यो 
वषि जचर्कत्सा र्वज्ञान रार्ष्ट्रय प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठान, भरिपजर अस्पिाललगायि 11 
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तनकायले सम्झौिाअनजसार रू.4 करोड 87 लाख 71 हजार भाडा असजल गरेका छैनन ्। उक्त रकम 
सम्झौिाका शिि अनजसार असजल गनजिपदिछ ।  

37. र्वगिको भ जक्तानी - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ४० 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, कोशी 
अस्पिाल,  बी.पी. कोइराला क्यान्सर अस्पिाल, भरिपजर अस्पिाल लगायि 9 तनकायले र्वगिको 
भ जक्तानी ददन बाुँकी रू.7 करोड 69 लाख 16 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 । 

38. सोझै खररद - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा प्रतिस्पधाि सीतमि हजने गरी टजक्रा पारी 
खररद गनि नहजने उल्लेख छ । जचर्कत्सा र्वज्ञान रार्ष्ट्रय प्रतिष्ठान, कणािली स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठान, भेरी 
अस्पिाललगायि १8 तनकायले प्रतिस्पधाि नगराई रू.20 करोड 81 लाख 22 हजारको 
औषतधलगायिका सामान सोझै खररद गरेका छन । प्रतिस्पधाि बेगरको खररदमा तनयन्रण  गनजिपदिछ ।  

39. तबरामी राशन - मानतसक अस्पिालले तबरामीको राशनको लातग ४2 आइटमको बोलपर माग गरेकोमा 
एक आपूििकसुँग रू.18 लाख 83 हजारमा खररद सम्झौिा गरेको छ । आपूतििकिािले सम्झौिामा 
उल्लेख भएका मजगी दाल, गहजुँको पीठो, घ्यू,  र्वतभन्न िरकारीलगायि १0 आइटममा प्रति र्कलोग्राम 
रू.1 कबोल गरेकोमा उक्त खाद्यान्न आपूतिि गरेको देजखएन। डाईर्टतसयनले तसफाररस गरेअनजसार 
तबरामीलाई खाना उपलब्ध नभएको सम्बन्धमा सम्बजन्धि पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनजपदिछ ।  

40. एम्बजलेन्स सञ्चालन - अस्पिालको सम्पजत्त प्रयोग बापि प्राप्त रकम अस्पिालको खािामा आम्दानी बाुँध्नज 
पदिछ । डडेल्धजरा अस्पिालले िीन एम्बजलेन्स सञ्चालनबाट रू.१३ लाख ६६ हजार आम्दानी गरेकोमा 
एक एम्बजलेन्सको रू.२ लाख ९० हजार मार सतमतिको खािामा दाजखला गरेको छ । एम्बजलेन्स 
सञ्चालनको आम्दानी खचिको छानतबन गरी दाजखला गनि बाुँकी रू.१० लाख ७६ हजार सम्बजन्धिबाट 
असजल गनजिपदिछ ।  

41. ओभरहेड - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १० मा तनमािण कायिको लागि अनजमान 
ियार गदाि १५ प्रतिशि ओभरहेड समावेश गनि सर्कने व्यवस्था छ । मालसामान खररदको लागि 
अनजमानमा ओभरहेड समावेश गने व्यवस्था छैन । कणािली स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठानले अस्पिाल भवन 
तनमािण कायिका एक तनमािण व्यवसायीलाई मेतसनरी उपकरण खररदबापि रू.६ करोड २२ लाख ६३ 
हजार भ जक्तानी ददुँदा १५ प्रतिशिले हजने रू.९३ लाख ४० हजार ओभरहेडसमेि समावेश गरी भ जक्तानी 
ददएको तनयमसम्मि देजखएन । उक्त रकम असजल गनजिपदिछ । 

स्वास््य सेवा र्वभाग  
सबै वगि, क्षरे र समजदायका नागररकको स्वास््य सेवामा पहजुँच र सेवाको उपलब्धिा सजतनजिि गदै 

गजणस्िरीय स्वास््य सेवा प्रदान गनि, नीति तनमािणलगायिका कायिमा स्वास््य िथा जनसंख्या मन्रालयलाई पोषण, 
र्वस्िाररि खोप, उपकरणहरू, पररवार तनयोजनसम्बन्धी औषतध एवं साधनहरूको र्विरणमा स्वास््य संस्थालाई 
सहयोग र सहजीकरण गनि र्वभागको स्थापना भएको छ ।  
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42. खोप उपयोग - र्वभागले बालबातलकाहरूलाई तनःशजल्क रूपमा उपलब्ध गराउुँदै आएको खोप सम्भव 
भएसम्म खेर नजाने गरी लगाउने व्यवस्था गनजिपदिछ । र्वभागले उपलब्ध गराएको र्ववरणअनजसार यो 
वषि खोप लगाएको संख्या र खेर गएको खोप संख्या देहायअनजसार छः 

खोपको नाम खोप लगाएको 
(संख्या) 

खोप खचि भएको 
(संख्या) 

खोप खेर गएको 
(संख्या) 

खेर गएको 
प्रतिशि 

वी.सी.जी. ५३३७३५ २४२४८१३ १८९१०७८ ७८ 

पेन्टा÷डी.पी.टी.  १५२२३४७ १९६४०३३ ४४१६८६ २२.४९ 

दादूरा रू.वलेा  ९२०७९१ १७२६५६७ ८०५७७६ ४६.६७ 

पोतलयो ओ.पी.भी.  १५०२९६६ १९५६१०६ ४५३१४० २३.१७ 

जे.ई. ४७२०८० ८८९१६६ ४१७०८६ ४६.९१ 

टी.डी.  ७४३२१२ १६११३४० ८६८१२८ ५३.८८ 

खोप कायिक्रम तमिव्ययी र कज शल रूपमा सञ्चालन नभएको कारण वैदेजशक मजरामा खररद 
भएको खोपको मारा बिी खेर गएको देजखएको छ । खोपको प्यार्कङ खोलीसकेपतछ तनजिि अवतधमा 
उपभोग गनजिपने र डोजअनजसार उपभोग हजन नसकेमा स्विः खेर जाने कारण खेर जाने दर बिी भएको 
स्वास््य संस्थाले उल्लेख गरेका छन ्। खोप तलने िातलकामा उजचि व्यवस्थापन तमलाई खेर नजाने 
गरी प्रयोग गनजिपदिछ । 

43. िातलम सञ्चालन - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ३६(५) मा सरकारी तनकायबाट 
कज नै िातलम, सेतमनार, गोष्ठी आदद सञ्चालन गनजिपदाि कायिक्रम िथा लागि अनजमान ियार गरी स्वीकृि 
गराउनजपने उल्लेख छ । र्वभागका एक कमिचारीले िातलम कायिक्रम िथा लागि अनजमान स्वीकृि 
नगराई र्वतभन्न जजल्लामा पाुँच िातलम कायिक्रम सञ्चालन गरेको जनाई कायिक्रम सम्पन्न भएको साि 
मर्हनापतछ रू.५८ लाख २९ हजार शोधभनाि माग गरेको देजखयो । सञ्चातलि िातलम कायिक्रम िथा  
लागि अनजमान स्वीकृि नभएको, पेस्कीसमेि नतलई आफ्नै खचिबाट कायिक्रम सम्पन्न गरेको भनी माग 
गरेको आधारमा भ जक्तानी ददएको तनयमसम्मि देजखएन । यस्िो प्रवतृिमा तनयन्रण गनजिपदिछ ।  

44. सहर्वत्तीयकरण - मन्रालय िथा गाभी फण्डलगायिको सहर्वत्तीय व्यवस्थाअन्िगिि गाभी फण्डबाट प्राप्त 
हजने रकमबाट खररद गनजिपने औषतधको रकम यजतनसेफलाई भ जक्तानी ददई सोमाफि ि खररद गने गरेको छ । 
यो वषि सोही व्यवस्थाअन्िगिि यजतनसेफलाई रू.१७ करोड ५५ लाख ७४ हजार पेस्की ददएकोमा फस्यौट 
भएको छैन । र्वभागको बजेटबाट खचि हजने रकमको खररद कायि दाि ृ तनकायमाफि ि ्गराउने कायि 
उपयजक्त देजखुँदैन ।  

45. खोप कोष पररचालन - खोप ऐन, २०७२ को दफा २१ ले खोप कायिक्रमको र्वकास गनि खोप कोषको 
व्यवस्था गरेको छ । सो कोषमा यो वषिसम्म मौज्दाि रहेको रू.१८ करोड २८ लाख ३ हजार 
तनजरक्रय रहेको छ । कोष सञ्चालनसम्बन्धी कायिर्वतध ियार गरी उक्त रकम पररचालन गनजिपदिछ । 

46. आवयकिा पर्हचान - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ४(१) मा साविजतनक तनकायले 
मालसामान तनमािण कायि वा सेवा खररद गनजि अजघ त्यससम्बन्धी स्पेतसर्फकेसन, योजना, नक्सा, तडजाइन, 
र्वशेष आवयकिा वा अन्य र्ववरण ियार गनजिपने व्यवस्था छ । र्वभागले नसने रोगसम्बन्धी कायिक्रमको 
लातग रू.65 लाख 81 हजारको ररएजेन्ट र मेतसनरी औजार खररद गरेकोमा उक्त कायिक्रम नै सञ्चालन 
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नभएकोले सामग्री मौज्दाि रहेको छ । आवयकिा र्वश्लषेण गरी खररद भएका सामान मौज्दाि नरहने 
व्यवस्था तमलाउनजपदिछ ।  

47. र्वपन्न नागररकको उपचार -  र्वपन्न नागररक औषतध उपचार कोष तनदेजशका, २०७५ अनजसार सामाजजक 
रूपमा र्पछतडएका वा आतथिक रूपमा र्वपन्न नागररकहरूका लातग राज्यले र्वशेष व्यवस्था गनि, िथा 
औषतध उपचारबापि सहायिा पजर् याउन मजटज, मगृौला, क्यान्सर, पार्कि न्सन्स, अल्जाइमसि, स्पाईनल इन्जजरी, 
हेड इन्जजरी र तसकलसेल एतनतमया रोग पर्हचान र उपचार गनि रू.2 अबि 39 करोड 74 लाख 72 
हजार वजेट व्यवस्था भएकोमा र्वपन्न नागररकको उपचारमा भएको खचि रू.२ अबि 30 करोड 79 
लाख 25 हजार उपचार गने अस्पिालहरूलाइि शोधभनाि ददएको छ। र्वपन्न नागररकको उपचार गने 
स्वास््य संस्थाको अनजगमन गरी खचिको यथाथििा यर्कन गनजिपदिछ । 

48. सहजतलयि - र्वपन्न नागररक औषतध उपचार कोष तनदेजशका, २०७५ को दफा ४(५) मा र्वपन्न नागररक 
उपचार सेवाबापिको सहजतलयि िोर्कएको अस्पिालमाफि ि ददने उल्लेख छ । नेपालमा मगृौला प्रत्यारोपण 
गने तबरामीलाई प्रत्यारोपणपूवि अङ्गदािा र ग्रहणकिािको प्रयोगशाला परीक्षण गनि र्वलबमोजजम अतधकिम 
रू.५० हजार र प्रत्यारोपण पिाि ्औषतध खररदको लातग रू.१ लाख िथा र्वदेशमा प्रत्यारोपण गने 
तबरामीहरूलाई प्रत्यारोपण पिाि ्औषतध सेवनको लातग रू.१ लाख सहजतलयि ददने व्यवस्था छ । 
र्वभागले यो वषि तरभ जवन र्वजश्वद्यालय जशक्षण अस्पिाल, वीर अस्पिाल र शहीद धमिभक्त रार्ष्ट्रय प्रत्यारोपण 
केन्रबाट मगृौला प्रत्यारोपण गरेका १३२ िथा र्वदेशमा प्रत्यारोपण गरेका १४ समेि १४६ तबरामीको 
प्रयोगशाला परीक्षण शजल्क र औषतध सेवन सहजतलयिमा रू.२ करोड 11 लाख 47 हजार र गि वषिमा 
र्वपन्न नागररक औषतध उपचार व्यवस्थापन सतमतिबाट तनणिय भई भ जक्तानी हजन वाुँकी रहेको रू.४४ 
लाख 42 हजार समेि कज ल रू.२ करोड 55 लाख ८9 हजार तनदेजशकाबमोजजम सम्बजन्धि अस्पिालबाट 
तबरामीलाई सहजतलयि ददनजपनेमा र्वभागबाट तबरामीलाई सोझै भ जक्तानी ददएको छ । तनदेजशकाबमोजजम 
सम्बजन्धि अस्पिालले तबरामीलाई सहजतलयि ददने व्यवस्था तमलाउनजपदिछ ।  

49. कोतभड-१९ खचि - यो वषि मन्रालय र मािहिका 19 तनकायबाट 2076 माघदेजख 2077 आषाि 
मसान्िसम्म कोतभड-१९ महामारी रोकथाम, तनयन्रण र उपचारमा संघीय सरकारको रू.१ अबि ७९ 
करोड ८८ लाख, प्रदेश सरकारको रू.६ करोड ५१ लाख र आन्िररक स्रोिबाट रू.३ करोड १३ 
लाखसमेि रू.1 अबि 89 करोड 52 लाख खचि भएकोमध्ये औषतध र स्वास््य सामग्रीमा रू.1 अबि 
15 करोड 18 लाख (60.78 प्रतिशि), मेतसनरी उपकरण खररदमा रू.29 करोड १० लाख 
(15.35 प्रतिशि), जोजखम भत्ता र्विरणमा रू.12 करोड 55 लाख (6.62 प्रतिशि)¸ पूवािधार तनमािण 
र ममिि संम्भारमा रू.9 करोड 40 लाख (4.96 प्रतिशि) र अन्यमा रू.23 करोड 2९ लाख 
(12.29 प्रतिशि) खचि भएको छ । बजेटको शीषिकगि बाुँडफाुँट नभएकोले कोतभड-१९ सुँग प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध नभएको करार सेवा शजल्क,  बैठक भत्ता समेिमा खचि भएको देजखन्छ । 

50. स्वास््य सामग्री खररद - साविजतनक खररद तनयमावली¸  २०६४ को तनयम १४५ मा ित्काल खररद 
नगदाि साविजतनक सजरक्षा¸  र्हि िथा सामजदार्यक स्वास््यमा पने संकटलाई मध्यनजर गरी खररद 
आवयकिाको तलजखि र्ववरण¸ गजणस्िर¸ पररमाण¸ शिि र कायि सम्पन्न गनि लाग्ने अवतध जस्िा र्ववरण 
ियार गरी आपूििकसुँग तलजखि दरभाउ वा प्रस्िाव तलई स्वच्छ र उजचि मूल्यको लातग वािाि गरी र्वशेष 
पररजस्थतिमा खररद गनि सक्ने व्यवस्था छ । स्वास््य सेवा र्वभागलाई नेपालमा कोतभड-१९ महामारी 
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रोगको तनयन्रण¸  रोकथाम र उपचारको लातग आवयक पने स्वास््य सामग्री र्वशेष पररजस्थतिमा खररद 
गनि नेपाल सरकार मजन्रपररषद्ले २०७६।१२।९ मा सहमति ददएको देजखयो । सो सम्बन्धमा 
स्वास््य सेवा र्वभागबाट प्राप्त र्ववरणको आधारमा र्वश्लषेण गदाि देजखएका व्यहोरा तनम्नानजसार छन:् 

50.1. स्वास््य सेवा र्वभागले १९ प्रकारका स्वास््य सामग्री खररदको लातग अमेररकी डलर ९० लाख ७७ 
हजारको लागि अनजमान ियार गरी खजल्ला प्रस्िाव आव्हान गरेकोमा एक आपूििकको अमेररकी डलर 
१ करोड ३ लाख ३८ हजार (लागि अनजमानभन्दा १३.९० प्रतिशि बिी) को प्रस्िाव स्वीकृि गरी 
२०७६।१२।१४ मा सम्झौिा गरेको छ । सम्झौिामा आपूििकले िीन लटमा स्वास््य सामग्री 
उपलव्ध गराउने उल्लेख भएअनजसार 2076।12।17 तभर पर्हलो लटमा अमेररकी डलर ९० लाख 
५३ हजारका सामग्री उपलव्ध गराउनजपने शिि राजखएको छ ।शििअनजरुप अमेररकी डलर २३ लाख 
३४ हजारका मार सामग्री आपूतिि गरेको छ । आपूतिि भएका सामग्रीको प्रार्वतधक परीक्षण नगरी 
उपयोग भएको देजखयो । आपूििकले सम्झौिामा िोर्कएको लटबमोजजमका बाुँकी सामग्री आपूतिि नगरेको 
र अत्यावयक सामग्री आंजशक मार आपूतिि गरेकोले सम्झौिाबमोजजम कायि सम्पादन नगरेको कारण 
जनाई २०७६।१२।१९ मा तनजसुँगको सम्झौिा अन्त्य गरेको छ ।  सम्झौिा गदाि राखेको कायि 
सम्पादन जमानि अमेररकी डलर ५ लाख १७ हजार जफिगरी राजस्वमा दाजखला गरेको छ । िर 
साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५९(८) बमोजजम बाुँकी रहेको कायि पूरा गनि जे जति रकम 
आवयक पछि सो रकम त्यसरी कायि नगने आपूतििकिािबाट सरकारी बाुँकी सरह असजल गनजिपनेमा सो 
सम्बन्धी प्रर्क्रया अगातड बिाएको देजखएन ।  

आपूििकलाई चीनबाट चाटिडि उडान माफि ि िजवानी गरेको भाडा रू.१ करोड ९४ लाख २३ 
हजार र आपूतिि गरेको सामग्रीको मूल्य अमेररकी डलर २३ लाख ३४ हजार भ जक्तानी गरेको छैन । 
न्यार्यक तनरूपणको लातग आपूििकले सवोच्च अदालि र पाटन उच्च अदालिमा दायर गरेको ररट 
र्वचाराधीन रहेको छ । उक्त खररद कायिको सक्कल से्रस्िा पाटन उच्च अदालिमा पेस भएको जानकारी 
प्राप्त भएको छ ।उक्त सक्कल से्रस्िा लेखापरीक्षणको लातग पेस गनजिपदिछ।  

50.2. साविजतनक खररद ऐन, 2063 को दफा 71 मा पूवि योग्यिाको प्रस्िाव, वोलपर, परामशि सेवाको 
आशयपर वा प्रस्िाव वा तसलवन्दी दरभाउपर परीक्षण र मूल्याङ्कन गनि साविजतनक तनकायका प्रमजख वा 
तनजले िोकेको वररष्ठ अतधकृिको अध्यक्षिामा 4 सदस्य रहेको मूल्याङ्कन सतमति गठन हजने उल्लेख छ । 
कोतभड-19 रोगको रोकथाम िथा तनयन्रणको लातग अति आवयक सामानहरू र्वशेष पररजस्थतिमा 
खररद गनि प्रकाजशि सूचनाबमोजजम पेस भएका 7 प्रस्िावदािाको मूल्याङ्कन गनि ऐनमा व्यवस्था भएको 
सतमति गठन नगरी मन्रीको प्रमजख सल्लाहकारको संयोजकत्वमा 6 सदस्य रहेको सतमति गठन गरी 
वािाि गरेको पाइयो । ऐनको व्यवस्था र्वपरीि सतमति गठन गनजिको आधार, कारण र औजचत्य पजर्ष्ट हजने 
देजखएन । कानजनमा जजम्मेवारी निोर्कएका व्यजक्तहरूबाट भएका तनणिय कानजनसम्मि देजखएन । 

51. कोतभड-१९ सम्बन्धी सामग्री खररद - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम  १४५ मा 
साविजतनक तनकायले खररदको आवयकिाको तलजखि र्ववरण, गजणस्िर, पररमाण, शिि र कायिसम्पन्न गने 
अवतध लगायि र्ववरण ियार गरी आकजस्मक पररजस्थतिको सामना गनि आवयक पररमाण र 
समयावतधका लातग मार यथासम्भव प्रतिस्पधाि गराई वा एउटा मार आपूतििकिािसुँग तलजखि दरभाउ वा 
प्रस्िाव तलई स्वच्छ र उजचि मूल्यको लातग वािाि गरी खररद गनजिपने उल्लेख छ । यो वषि स्वास््य 
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सेवा र्वभागले उक्त तनयमबमोजजम पी.पी.ई, मास्क, स्यानीटाइजरलगायिका स्वास््य सामग्री बोलपरको 
माध्यमबाट रू.१ अबि १४ करोड ५७ लाख र सोझै खररदबाट रू.१ करोड ३४ लाख ७० हजारमा 
खररद गरी भ जक्तानी गरेको छ। उजल्लजखि खररद सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्नानजसार छन:् 

51.1. साविजतनक खररद तनयमावली¸2064 को तनयम 11 मा साविजतनक तनकायले मालसामानको लागि 
अनजमान ियार गदाि सम्वजन्धि साविजतनक तनकायले चालज वा अजघल्ला वषिहरूमा सोही प्रकृतिको खररद 
गदाि लागेको वास्िार्वक लागि¸ स्थानीय बजारमा प्रचतलि दरभाउ¸ उद्योग वाजणज्य संघले जारी गरेको 
दररेटको आधारमा ियार गनजिपने व्यवस्था छ । स्वास््य सेवा तबभागले रू.1 अबि ७१ करोड 7५ 
लाख 6४ हजार लागि अनजमानका पी.पी.ई. आरडीटी¸ भीटीएम मास्क¸ स्यानीटाइजर लगायिका 
सामग्रीहरू खररद गनि बोलपरको माध्यमबाट खररद गनि रू.1 अबि 1९ करोड 5८ लाखको सम्झौिा 
गरी रू.१ अबि १४ करोड 5७ लाख भ जक्तानी गरेको छ। तबभागले रू.4 करोड 8५ लाख मूल्यका 
51 प्रकारका स्वास््य सामग्री लागि अनजमान स्वीकृि नगरी अन्य अस्पिालवाट प्राप्त प्रस्िावको आधारमा 
सोझै खररद गरेको छ ।  

51.2. साविजतनक तनकायले खररद गदाि साविजतनक खररद ऐन¸ २०६३ को दफा ८(१) मा  उजल्लजखि कज नै 
र्वतध अपनाई खररद गनजिपने व्यवस्था छ । कोतभड-१९ महामारीको रोकथाम र तनयन्रणका लातग 
नेपाल सरकार मजन्रपररषद्को २०७६।१२।१६ को तनणिय बमोजजम आवयक पने औषतध, उपकरण 
िथा अन्य सामग्रीहरू स्वास््य िथा जनसंख्या मन्रालयसुँग समन्वय गरी आवयकिा अनजसार रक्षा 
मन्रालयले नेपाली सेना माफि ि सरकार-सरकार (जी टज जी) र्वतधबाट खररद गने उल्लेख छ । नेपाली 
सेनामाफि ि खररद गने तनणिय भएका 398 र्कतसमका सामग्रीमध्ये १५ प्रतिशिमा नबढ्ने गरी स्वास््य 
सेवा र्वभागले खररद गने स्वास््य मन्रालयका सजचवस्िरको तनणियका आधारमा 3 आपूििकबाट रू.36 
करोड 18 लाखका स्वास््य सामग्री  साविजतनक खररद तनयमावली, 2064 को तनयम 145 बमोजजम 
खररद गरेको छ । नेपाल सरकार मजन्रपररषद्को तनणियबाट खररदको एउटा र्वतध तनजिि गररसकेपतछ 
सो मध्येको केही सामग्री छज टै्ट प्रर्क्रयाबाट खररद गनजि परेको कारण स्पष्ट भएन । सोको आधार र 
पजरयाईं पेस हजनजपदिछ ।  

51.3. स्वास््य सेवा र्वभागले कोतभड-१९ को लातग प्रयोगशाला परीक्षण जनस्िरमा पजर् याउनका लातग रार्ष्ट्रय 
जनस्वास््य प्रयोगशालाबाट प्राप्त दररेट िथा स्पेतसर्फकेसनबमोजजम पीसीआर र्कट¸ ररएजेन्ट िथा 
भी.टी.एम. खररद कायिको लागि अनजमान ियार गरी एक आपूििकसुँग रू.4 करोड 52 लाखमा ठेक्का 
सम्झौिा गरेको छ । आपूििकले बोलपर सम्बन्धी कागजािमा एउटा कम्पनीले उत्पादन गरेको 3 
एम.एल.को भी.टी.एम. २५ हजार थान आपूतिि गनि प्रस्िाव गरेकोमा गजणस्िर परीक्षण नगरी अको 
कम्पनीको उत्पादन खररद गरेको छ । सम्झौिामा उल्लेख भएभन्दा फरक कम्पनीबाट उत्पाददि 
सामग्री खररद गरेको सम्बन्धमा  छानतबन गरी सम्वजन्धिलाइि जजम्मेवार बनाउनजपदिछ । 

51.4. साविजतनक खररद तनयमावली¸ २०६४ को तनयम ११४ मा साविजतनक तनकायले आपूतिि गरेका 
मालसामान सम्झौिामा उजल्लजखि प्रार्वतधक स्पेतसर्फकेसन र गजणस्िर बमोजजम भए नभएको तनरीक्षण 
वा परीक्षण गनजि गराउनज पने व्यवस्था छ । स्वास््य सेवा र्वभागले एक आपूििकबाट कोतभड 19 
उपचारमा आवयक ११ प्रकारका औषतध खररद गरी रू.२ करोड ४३ लाख ६५ हजार भ जक्तानी 
ददएकोमा आपूतिि भएका औषतधको केतमष्ट समेिको र्वज्ञ सतमतिवाट गजणस्िर परीक्षण गदाि ६ प्रकारका 
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औषतध गजणस्िर योग्य रहेको, ४ प्रकारका औषतध सम्झौिाअनजसारको नभएको र ईन्सूतलन अस्पाटिको 
उत्पादन मजलजक फरक परेको अवस्थामा समेि र्वभागले सवै सामग्री स्वीकार गरेको छ । खररद 
सम्झौिामा उजल्लजखि शिि र स्फेतसर्फकेसनबमोजजम मेल नखाएका औषतध स्वीकार गनजि उजचि होइन । 
यसको कारण, आधार र औजचत्य स्पष्ट गनजिपदिछ । 

52. आर.डी.टी. र्कटको उपयोग - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन¸ 2076 को दफा 53 
मा साविजतनक जवाफदेहीको पद धारण गरेको व्यजक्तले ददएको आदेश वा तनदेशनमा भएको कारोवार 
वा तनज आफैले गरेको कारोवारका सम्वन्धमा सम्वजन्धि व्यजक्त जजम्मेवार हजने उल्लेख छ । स्वास््य 
सेवा  र्वभागले यो वषि 2 आपूििकसुँग रु 27 करोड 81 लाख 83 हजार मूल्यका 3 लाख 96 
हजार 445 थान आर.डी.टी र्कट बोलपर िथा वािािको माध्यमबाट खररद गरेको देजखयो । उक्त 
कीट र्वश्व स्वास््य संगठनले आकजस्मक रुपमा सतभिलेन्स प्रयोजनमा प्रयोग गनि सर्कने जनाए पतन 
नेपालमा कोतभड-१९ को पर्हचानकै तसलतसलामा प्रयोग गरेकोले उक्त खचि उपलजब्धमूलक देजखएन । 
खररद पररमाणमध्ये यो वषि 3 लाख 12 हजार 402 र्कट प्रयोग भैसकेपतछ नेपाल सरकारले 
2077।4।14 मा र्कट प्रयोग गनि बन्द गने तनणिय गरेको कारण प्रयोग हजन बाुँकी रू.5 करोड 29 
लाख 47 हजार बराबरको 84 हजार 43 कीटमध्ये स्वास््य सेवा र्वभागमा रहेको ८ हजार १९६ 
कीटको म्याद २१ माचि २०२१ मा समाप्त भइसकेको र बाुँकी ७५ हजार ८४७ अन्य स्वास््य 
संस्थामा पठाएकोमा सोको अवस्था यर्कन गरेको छैन । उक्त कीटको आवयकिा र प्रयोगको 
औजचत्यको बारेमा र्वस्ििृ अध्ययन र्वश्लषेण नगरी गररएको खररद र प्रयोगबाट सरकारी स्रोि साधनको  
अपव्यय हजनजको साथै जनमानसमा समेि र्वश्वनीयिा कायम हजन सकेको छैन ।  

कोतभड-१९ सम्बन्धमा देजखएका अन्य व्यहोरा कोतभड सम्बन्धी र्वशेष लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा 
समावेश गररएको 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 
सम्बन्धमा प्रचारप्रसार गने, औषतध उद्योगको स्थापना, औषतधको आयाि तनयाििको तसफाररस एवं औषतध उद्योग 
र तबके्रिाको तनरीक्षण गने र्वभागका प्रमजख कायि रहेका छन ्। 

53. औषतधको परीक्षण - औषतध ऐन, २०३५ को दफा 13 र 14 मा औषतधको गजणस्िर जाुँच गनजिपने 
व्यवस्था छ । औषतधको गजणस्िर कायम राख् न औषतध व्यवस्था र्वभागले यो वषि ९१८ नमूना परीक्षण 
गरेकोमा ८८ (९.५८ प्रतिशि) औषतधमा कैर्फयि देजखएको छ। यसरी कैर्फयि देजखएका िथा 
मापदण्ड बेगरका ४० प्रकारका औषतध बजारबाट र्फिाि गनि तनदेशन ददने तनणिय गरेको छ । उपयजिक्त 
जस्थतिले औषतधको गजणस्िरमा आश्वस्ि हजने अवस्था देजखएन । औषतधको गजणस्िर परीक्षणको दायरा 
बिाउनजका साथै अनजगमन कायिलाइि थप प्रभावकारी बनाउनजपदिछ । 

54. मूल्य तनधािरण - औषतध ऐन, 2035 को दफा 26 मा औषतध व्यवस्था र्वभागले आवयक देखेमा 
कज नै औषतधको मूल्य तनधािरण गरी राजपरमा प्रकाशन गनिसक्ने व्यवस्था छ । र्वभागले यो वषिसम्म  
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144 प्रकारका औषतधको मूल्य तनधािरण गरेकोमा 117 औषतधको मूल्यमार राजपरमा प्रकाजशि गरेको  
देजखयो । र्वभागले भन्सार प्रयोजनका लातग, औषतध िथा मोड्यूकल दिाि गदाि समेि मूल्य तनधािरण 
गरेको छ । मूल्य तनधािरण भएका सबै औषतधको  मूल्य साविजतनक गनजिपदिछ ।  

रार्ष्ट्रय जनस्वास््य प्रयोगशाला 
प्रयोगशालाले जनस्वास््य एवं जचर्कत्सकीय सेवासुँग सम्बजन्धि रोगको खोजपड्िाल, तनदान िथा 

अनजसन्धान र प्रयोगशालाहरूको तनयमनसम्बन्धी कायिहरू गदै आएको छ । प्रयोगशालाले यो वषि १ लाख ६७ 
हजार १४३ जनाको ४ लाख ५८ हजार परीक्षण गरेको छ । गि वषि २४४ प्रकारको परीक्षण सेवा ददएकोमा 
यो वषि २२६ प्रकारका सेवा प्रदान गरेको छ ।  

55. पूवािधार, जनशजक्त र सेवा प्रवाह -  प्रयोगशालाको सेवा प्रभावकारी बनाउन भौतिक पूवािधार, उपकरण 
र जनशजक्त व्यवस्थापन प्रभावकारी हजनजपदिछ । प्रयोगशालामा भवन िथा स्थान पयािप्त नरहेको, एउटै 
कोठामा धेरै तबरामीको रगि नमूना सङ्कलन गनजिपने अवस्था रहेको, र्वतभन्न पदमा ६४ दरबन्दी स्वीकृि 
भएकोमा एघारौँ िहको माइक्रोवायोलोजजष्ट लगायि २३ प्रार्वतधक पद पूतिि नभएको अवस्था छ ।कोतभड-
१९ जस्िो महामारीको अवस्थामा हालको पूवािधार र जनशजक्त पयािप्त नभएको कारण सेवा प्रवाहमा र्िलाई 
भएको छ । देशको एकमार केन्रीय प्रयोगशालामा आवयक भवन, स्थान, उपकरण िथा जनशजक्तको 
अभावका कारण मानव अङ्ग प्रत्यारोपण गदाि गररने एच.एल.ए टाइर्पङ टेष्ट, बाथ रोग पत्ता लगाउन 
गररने एच.एल.बी. 27 टेष्ट, वाथ रोगको अवस्था थाहा पाउन गररने एन्टी सीसीपी टेष्ट, कज कज रमा लाग्ने 
र्फते्त जजका मातनसको शरीरमा पजगेको पत्ता लगाउन गररने इकाइनोकोतसस एजन्टबडी टेष्ट, मानव जजन 
र क्रोमोजोमको अवस्था थाहा पाउन गररने मोतलकज लर टेष्टलगायिका 35 भन्दा बिी प्रकारका परीक्षण 
हजन नसकेकोले तबरामीहरू तनजी प्रयोगशाला िथा बाह्य मजलकसम्म पजगेर परीक्षण गराउनजपने अवस्था 
रहेको छ । िसथि प्रयोगशाला भवन एवं पूविधार र पयािप्त दक्ष जनशजक्तको व्यवस्था तमलाई तबरामीलाई 
समयमै गजणस्िरीय सेवा प्रदान गनजिपदिछ । 

56. अनजमति नवीकरण - स्वास््य प्रयोगशाला स्थापना सञ्चालन मापदण्ड सम्बन्धी तनदेजशका, २०७३ को वजुँदा 
नं २८(१) मा कज नै पतन तनकायमा दिाि नगरी, अनजमति नतलई प्रयोगशाला सञ्चालन गनि नपाउने र सो 
अनजमति नतलई सञ्चालन गरेको पाईएमा त्यस्िो स्वास््य संस्थालाई प्रचतलि नेपाल कानजनबमोजजम कारबाही 
गररने र सोको रेकडि राखी भर्वरयमा समेि सञ्चालन गनि नददने व्यवस्था छ । प्रयोगशालाको अतभलेखअनजसार  
गि वषिसम्म ३९७ प्रयोगशाला दिाि भएकोमा यो वषिसम्म ४२६ दिाि भएका छन ्। एउटै रोगको परीक्षण 
गदाि प्रयोगशालाले फरक फरक नतिजा ददने, सञ्चालन अनजमति नवीकरण नगराउने अवस्था र्वद्यमान रहेकोले 
तनजी प्रयोगशालाको प्रभावकारी अनजगमन गरी सेवाको गजणस्िरमा सजधार गनजिपदिछ ।  

रार्ष्ट्रय एड्स िथा यौनरोग तनयन्रण केन्र 
एच.आई.भी. एड्स र यौन रोगको संक्रमणलाई रोकथाम िथा तनयन्रण गने, जचर्कत्सा सेवा, जशक्षा सूचना 

िथा सञ्चारको माध्यमलाई सजदृि, सशक्त र प्रभावकारी बनाउने र यस्िो रोगबाट मजलजकमा पनिसक्ने दूरगामी 
असरहरूमा कमी ल्याउने उदे्दयले २०५२ मा केन्रको स्थापना भएको हो ।  
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57. सेवा प्रवाह - एच.आई.भी. को महामारीलाई अन्त्य गने र्वश्वव्यापी लक्ष्य हातसल गनि नेपालले एच.आई.भी. 
रोकथाम र उपचारको लातग सन ्२०१६ देजख २०२१ सम्मका लातग रार्ष्ट्रय एच.आई.भी. रणनीति 
योजना ियार पारेको छ । योजनाले २०२० सम्ममा एच.आई.भी. सङ्क्क्रतमि व्यजक्तमध्ये ९० प्रतिशिले 
एच.आई.भी. परीक्षण गरी जानकारी पाउने र त्यसरी जानकारी प्राप्तमध्ये ९० प्रतिशिले ए.आर.भी. 
औषतध उपचार प्राप्त गने र ए.आर.भी.मा भएकामध्ये कम्िीमा ९० प्रतिशि एच.आई.भी. सङ्क्क्रतमिको 
शरीरमा रहेको भाइरस (एच.आई.भी.) को भार कम गने उल्लेख छ । एड्सको महामारीलाई २०३० 
सम्म अन्त्य गने लक्ष्य रहेकोमा र्वगि िीन वषिको एच.आई.भी. एड्ससम्बन्धी सूचक िथा ि्याङ्क 
तनम्नानजसार देजखन्छ: 

(सङ्क्ख्यामा) 

क्र.सं. र्ववरण २०७४।७५ २०७५।७६ २०७६।७७ 
1 जम्मा अनजमातनि एच.आई.भी.सङ्क्क्रतमि 31020 35062 37516 
2 सङ्क्क्रतमिमध्ये पजरुष 19020 21719 23216 
3 सङ्क्क्रतमिमध्ये मर्हला 12000 13343 14300 
4 सङ्क्क्रतमि बालबातलका (कज ल सङ्क्क्रतमिमध्ये) 1192 1299 1299 
5 नयाुँ एच.आई.भी.संक्रमण 835 2298 2416 
6 एड्सको कारण मतृ्यज हजनकेो संख्या 1306 895 895 

उपलब्ध ि्याङ्कअनजसार र्वक्रम सम्वि २०६६ मा एच.आइ.भी. सङ्क्क्रतमि संख्या ३ हजार 
९६८ भएकोमा एक दशकपतछ यो संख्या ९.४५ गजणाले वरृ्र्द् भई ३७ हजार ५१६ पजगेकोले 
सङ्क्क्रतमिको संख्या तनयन्रण हजन सकेको देजखदैन । उपयजिक्त जस्थतिले २०३० सम्म महामारी अन्त्य 
गने लक्ष्य प्रातप्तमा कदठनाइ हजने देजखुँदा प्रवर्द्िनात्मक कायिक्रम कायािन्वयन गनजिपने देजखन्छ ।   

58. म्याद समाप्त भएका औषतध - केन्रको जजन्सी तनरीक्षण प्रतिवेदनअनजसार ७1 प्रकारका ३ लाख ५६ 
हजार २४६ याब्लेट,  ५ हजार ५८१ बोिल, १ हजार १४० भायल,  ७३ जार, ७ लाख ५६ हजार 
४५१ टेष्ट र्कट, ६२६ एम्पजल, ३ हजार १५५ क्याप्सजल र ४६ हजार 100 यूब सामानहरू प्रयोग 
गनि नतमल्ने एवं म्याद समाप्त भएको देजखयो । यसरी एकािफि  औषतध एवं औषतधजन्य सामानको अभाव 
देजखएको छ भने अकोिफि  खररद भएका औषतध र सामानको म्याद समाप्त भइि उपयोग नहजने जस्थति 
देजखएकोले औषतध खररद िथा व्यवस्थापन कायि प्रभावकारी हजन सकेको पाइएन । औषतध एवं 
औषतधजन्य सामानको आवयकिा पर्हचान गरी खररद व्यवस्थापनमा केन्रले ध्यान ददनजपदिछ ।  

अन्य संस्था र सतमति 

स्वास््य बीमा बोडि 
 नेपाली नागररकको स्वास््य उपचारमा भइरहेको व्यजक्तगि खचिलाई तमिव्ययी िथा व्यवजस्थि गरी 
सविसजलभ रूपमा गजणस्िरीय स्वास््य सेवाको 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 ।  
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59. कायिक्रम कायािन्वयन - नेपाल सरकारको नीति िथा कायिक्रममा मजलजकभर स्वास््य बीमा र्वस्िार गने 
उल्लेख छ । मजलजकभर सबै जजल्लामा सेवा र्वस्िार गने लक्ष्य राखी यो वषि रू.५ अबि १९ करोड 
५१ लाख र्वतनयोजन भएकोमा ५८ जजल्लामा मार कायिक्रम लागू गरी रू.३ अबि ८७ करोड २९ 
लाख र्वतभन्न अस्पिाललाइि शोधभनाि भ जक्तानी ददएको छ । लक्ष्यबमोजजम 19 जजल्लामा कायिक्रम 
सञ्चालन हजन नसकेकोले िी जजल्लाका नागररक स्वास््य बीमा कायिक्रमबाट वजञ्चि हजन पजगेका छन ्। 
िसथि लक्ष्यअनजरूप प्रभावकारी रूपमा कायिक्रम सञ्चालन गनजिपदिछ । 

60. ददगोपना - बोडिले नेपाली नागररकले जजनसजकै अस्पिालमा स्वास््य उपचार गराए पतन उपचार खचि 
शोधभनाि हजने व्यवस्था गरेको छ। बीमा योजना कायिक्रममा गि वषिसम्म 16 लाख 86 हजार 229 
नागररक सहभागी रहेकोमा यो वषि 22 लाख 10 हजार 572 सहभागीबाट रू.१ अबि 42 करोड 
10 लाख र्प्रतमयम प्राप्त भएको छ । बीतमिले स्वास््य सेवा तलएको तबल भरपाईको आधारमा बोडिले 
र्वतभन्न अस्पिाललाई रू.३ अबि ८७ करोड 29 लाख (र्प्रतमयमको िजलनामा 272.55 प्रतिशि) 
शोधभनाि भ जक्तानी भएको छ । बीमा योजनामा सहभागीबाट प्राप्त बीमा र्प्रतमयमभन्दा रू.2 अबि 45 
करोड 19 लाख बिी खचि भएकोले ददगो रूपमा कायिक्रम सञ्चालन गनि कदठनाइ हजने देजखन्छ । यो 
कायिक्रमको ददगोपनाका लातग बीमा शजल्कलाइि पजनरावलोकन गनजिपदिछ ।  

61. बीमा कायिक्रममा सहभातगिा - रार्ष्ट्रय जनगणना, २०६८ अनजसार कायिक्रम कायािन्वयन भएका ५८ 
जजल्लाको जनसंख्या 1 करोड 85 लाख 24 हजार 501 रहेकोमा यस कायिक्रममा 22 लाख 10 
हजार 572(11.93 प्रतिशि) मार सहभागी भएको देजखयो । कज ल जनसंख्याको 88.07 प्रतिशि 
सहभागी नभएकोले सेवाको गजणस्िर सजतनजिि गरी चेिनामजलक कायिक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन 
गनजिपने देजखन्छ।  

 कतिपय सेवा प्रदायक संस्थाले सेवा नददएको, सेवा तलुँदा अनावयक झमेला भइि सहज सेवा 
तलन नसकेको लगायि बीतमिका गजनासा रहेको पाइयो । कायिक्रममा सहभागीले प्रभावकारी सेवा प्राप्त 
गरे नगरेको सम्बन्धमा बोडिले अनजगमन गरी ित्काल गजनासो सम्बोधन गने, कायिक्रमको महत्वको 
बारेमा प्रचार प्रसार गने लगायिका कायिमाफि ि बीमामा सहभातगिा वरृ्र्द् गनजिपदिछ ।  

62. बीमा आबर्द्िा - स्वास््य बीमा तनयमावली, २०७५ को तनयम ३ मा राष्ट्रसेवक,  वरृ्द्ाश्रम, अनाथालय, 
सजधार गहृ, संरक्षण गहृलगायिका संस्थाहरूमा आजश्रि सबैलाई िथा ७० वषि पजगेका जेष्ठ नागररकलाई 
कायिक्रममा आबर्द् गनजिपने व्यवस्था छ । तनयमावलीको व्यवस्थाअनजसार सबै राष्ट्रसेवक कमिचारी िथा 
अन्य संस्थाका सबै आजश्रि व्यजक्त कायिक्रममा आबर्द् भएको देजखदैन । स्वास््य बीमा कायिक्रममा 
लजक्षि वगिका सबै नातगरकलाई आबर्द् गरी कायिक्रम सञ्चालन गनजिपदिछ ।  

63. कायिक्रममा दोहोरोपना - नेपाल सरकारले सविसाधारण िथा लजक्षि वगिलाई आधारभिू स्वास््य 
सेवाअन्िगिि ७० प्रकारका औषतध तन:शजल्क र्विरण गरेको, आमा सजरक्षा, मर्हलाको आङ खसेको 
उपचार तनःशजल्क गरेको, ७५ वषि पूरा भएका जेष्ठ नागररकलाई तनःशजल्क उपचार गरेको िथा मगृौला,, 
क्यान्सर रोगलगायि ८ प्रकारका कडारोगको उपचार सहजतलयि दरमा उपलब्ध गराउुँदै आएको छ । 
यसैगरी स्वास््य बीमा कायिक्रममा आबर्द् पररवारले रू.१ लाखसम्मको उपचार खचि बीमा कम्पनीमाफि ि 
ददने गरेको छ । नागररकलाई र्वतभन्न तनकायबाट सहजतलयि प्रदान गदाि कायिक्रममा दोहोरोपना भएको 
देजखन्छ । िसथि त्यस्िा कायिक्रममा दोहोरोपना नहजने व्यवस्था तमलाउनजपदिछ । 
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64. कोषको 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 । यो वषिसम्म बीमा र्प्रतमयम बापि सङ्कलन गरेको रू.२ अबि 80 करोड 70 लाख लगानी िथा 
खचि नगरी र्वर्वध खािामा मौज्दाि रहेको छ । बोडिले कोषमा सङ्कतलि रकम खचि गने सम्बन्धमा 
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 सरकारप्रतिको तनभिरिा कम गने गरी स्रोिको 
पररचालन गनजिपदिछ । 

जचर्कत्सा र्वज्ञान रार्ष्ट्रय प्रतिष्ठान (वीर अस्पिाल) 
नेपालको पर्हलो स्थार्पि वीर अस्पिाललाई २०६३ मा र्वशेष ऐनअन्िगिि जचर्कत्सा र्वज्ञान रार्ष्ट्रय 

प्रतिष्ठानको संरचनातभर संस्थागि गररएको छ । जचर्कत्सा र्वज्ञान रार्ष्ट्रय प्रतिष्ठान अन्िगिि हाल वीर अस्पिाल, 
नतसिङ क्याम्पस र रार्ष्ट्रय ट्रमा सेन्टर सञ्चालनमा रहेका छन ्। अस्पिालले र्वशेषज्ञ स्वास््य उपचार सेवा, 
असहाय िथा र्वपन्न वगिलगायि सविसाधारणलाई जचर्कत्सा सेवा पजर् याउुँदै आएको छ । सोको अतिररक्त 
प्रतिष्ठानले जचर्कत्सा र्वज्ञान र नतसिङ र्वषयको उच्चस्िरको जनशजक्त उत्पादन गदै आएको देजखन्छ । यो वषि 
अस्पिालले रू.2 अबि 33 करोड 6 लाख 97 हजार खचि गरी 3 लाख ७५ हजार ६७९ तबरामीलाई स्वास््य 
उपचार सेवा ददएको छ ।  

65. सेवा प्रवाह- उपचारको लातग आउने सेवाग्राहीलाई उपलब्ध सबै प्रकारका सेवा समयमै ददई अस्पिाललाई 
प्रभावकारी िथा दक्ष रूपमा सञ्चालन गनजिपदिछ । अस्पिालले यो वषि बर्हरङ्गिफि  ३ लाख ३७ हजार 
१५०, आकजस्मकिफि  ३८ हजार ५२९ र भनाि भएका १० हजार ९४१ तबरामीलाई उपचार सेवा 
ददएको छ । अस्पिालको स्वीकृि दरबन्दी १ हजार २३७ मध्ये ८७४ पदपूतिि भएको छ। सोमध्ये 
जचर्कत्सकिफि  २२० दरबन्दीमध्ये १९१ पदपूतिि भएको छ । अस्पिालले २९ जचर्कत्सकलाई 
अन्यरबाट काजमा ल्याएको छ । अस्पिालले संगठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षण कायि गरेको छैन ।  

 अस्पिालमा रहेको १६ स्लाइसको तसटी स्क्यान मेतसन १¸ पल्मोनरी फन्सण्टेड मेतसन १, 
ग्यास्ट्रो इण्डोस्कोपी मेतसन ४ तबग्ररे उपयोग र्वर्हन भएका छन ्। गि वषि एक गैरसरकारी संस्थाबाट 
प्राप्त रू.२ करोड ५३ लाख मूल्यको फाइब्रोस्क्यान मेतसन जडान नगरी राखेको छ । त्यसैगरी उपचार 
सम्बन्धी उपकरण दजरुस्ि नहजने, तबरामीको चापको कारण सामान्य उपचारको लातग लामो समयसम्म 
प्रिीक्षा गनजिपने¸ समयमै सेवा उपलब्ध नहजने अवस्था र्वद्यमान रहेका छन ्। सामान्यदेजख जर्टल प्रकारको 
उपचार गदै आएको र प्रत्येक वषि तबरामीको चापसमेि बढ्दै गएकोले सेवा प्रवाहको गजणस्िर सजधार गनि 
प्रतिष्ठानले ध्यान ददनजपदिछ ।  

66. औषतध पसल - स्वास््य मन्रालयले जारी गरेको फामेसी सेवा तनदेजशका, २०७२ मा अस्पिाल आफैं ले 
गजणस्िरयजक्त फामेसी सञ्चालन गनजिपने व्यवस्था गरेको छ । सवोच्च अदालिले २०७४।६।८ मा 
मन्रालयले तनधािरण गरेको मापदण्डअनजसारको गजणस्िरयजक्त फामेसी सेवा वीर अस्पिाल आफैँ ले सञ्चालन 
गनजि भनी परमादेश समेि जारी भएको छ । यस वषि प्रतिष्ठानले अस्पिाल हािामा रहेका ७ सटरमा 
औषतध पसल¸ होटेल िथा अस्पिाल क्षेरमा प्रतिकूल असर पने वस्िजवाहेक अन्य व्यापार व्यवसाय गनि 
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बोलपर आह्वान गरेपतन एउटा सटरको मार सम्झौिा गरी बाुँकी छ सटरमा सार्वकका तनजी औषतध 
पसलहरू यथावि सञ्चालनमा रहेको पाइयो । अस्पिाल पररसर तभर तनजी  औषतध पसल सञ्चालन 
नगने सरकारको नीति िथा सवोच्च अदालिको फैसला कायािन्वयन गनजिपदिछ ।  

67. भौतिक पूवािधार - तबरामीको चाप र सेवा र्वस्िारसुँगै अस्पिालको भौतिक पूवािधारमा समेि र्वस्िार िथा 
सजधार हजनजपदिछ । अस्पिालमा कोतभड-१९ का तबरामीको अत्यातधक चाप भएकोले तबरामीले भनािको 
लातग प्रिीक्षा गनजिपने अवस्था रहेको, आकजस्मक कक्षमा शय्या अपयािप्त रहेको, एक शय्यामा एकै पटक 
२ तबरामीको उपचार भैरहेको, आई.सी.यू. शय्यामा सबैमा तबरामी रहेको िथा अस्पिालले सेवा प्रदान 
गने कक्ष साुँघजरो रहेको पाइयो। आवयक स्थान अभावको कारण यो वषि खररद भएको मेतसन र शय्या 
उपयोग नभै सजजिकल भवनको पार्कि ङ प्यासेजमा जशलबन्दी अवस्थामा नै रहेको देजखयो । अस्पिालले 
सेवाको मापदण्ड पूरा हजने गरी भौतिक पूवािधारको व्यवस्था गनजिपदिछ । 

68. मेतसन उपकरण- अस्पिालले क्यान्सर रोगको उपचारको लातग २०७५ मा खररद गरेको रू.४७ करोड 
९० लाख ६० हजारको सी.टी. तसमजलेटर मेतसन र टोमोथेरापी मेतसन 3 वषिभन्दा बिी समय तबतिसक्दा 
पतन जडान नगरी सशस्त्र प्रहरी बल, हल्चोकमा राखेको अवस्था छ । उक्त मेतसन जडान गरी क्यान्सर 
तबरामीको सेवाप्रवाह गनजिपदिछ । 

69. कमिचारी दरबन्दी िथा काज - जचर्कत्सा र्वज्ञान रार्ष्ट्रय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ मा प्रतिष्ठानको सभाले 
कमिचारी दरबन्दी स्वीकृि गने व्यवस्था छ भने नेपाल स्वास््य सेवाका कज नै कमिचारीलाई प्रतिष्ठानको 
अनजरोधमा प्रतिष्ठानमा काजमा खटाएमा प्रतिष्ठानको कमिचारीले पाए सरहको सजर्वधा पाउने उल्लेख छ । 
प्रतिष्ठानको आन्िररक आम्दानीबाट पाररश्रतमक िथा सजर्वधा खचि लेख्न ेगरी जचर्कत्सा र्वज्ञान रार्ष्ट्रय 
प्रतिष्ठान सभाले र्वतभन्न पदका ५३५ दरबन्दी स्वीकृि गरेको छ । प्रतिष्ठानले स्वीकृि दरबन्दीअनजसार 
कमिचारी तनयजक्त गरी िलब भत्ता लगायिको सजर्वधा खचि लेख् नजपदिछ ।प्रतिष्ठानले स्वीकृि दरबन्दीभन्दा 
९६ बिी कमिचारी तनयजक्त गरी यो वषि िलब मार रू.५ करोड २१ लाख १३ हजार खचि लेखेको छ । 
स्वीकृि दरबन्दीभन्दा बिी कमिचारी भनाि गरी थप व्ययभार पाने सम्बजन्धि पदातधकारीलाई जजम्मेवार 
बनाउनजपदिछ ।  

यस्िै प्रतिष्ठानले यो वषि र्वतभन्न तनकायमा दरबन्दी रहेका ४५ जचर्कत्सक िथा स्वास््यकमी 
लाई काजमा ल्याई रू.४ करोड ३८ लाख ३१ हजार िलब भत्ता िथा सजर्वधा खचि लेखेको छ । 
कमिचारीहरू लाई काजमा राखी खचि लेख् ने कायिमा तनयन्रण हजनजपदिछ । 

70. सेवा सजर्वधा - नेपाल स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठान तनयमावली, २०६४ मा नेपाल सरकारको स्वीकृतिबेगर 
अस्पिाल र्वकास सतमतिमा स्थायी, अस्थायी वा करारमा कमिचारी भनाि गरेमा अस्पिालको आफ्नै 
स्रोिबाट खचि व्यहोनजिपने व्यवस्था छ । अस्पिालको सतमतिले तनयजक्त गरेका कमिचारीको पाररश्रतमक 
एवं अन्य सजर्वधा बापि नेपाल सरकारको अनजदानबाट रू.१६ करोड ११ लाख २९ हजार खचि लेखेको 
छ ।त्यस्िा कमिचारी तनयजजक्त गदाि नेपाल सरकारको स्वीकृति तलएको छैन । अिः तनयमावली र्वपरीि 
खचि लेख् ने कायिमा तनयन्रण हजनजपदिछ ।  

71. प्रतिवेदन - वािावरण संरक्षण तनयमावली, २०५४ मा १०० शय्याभन्दा बिीको अस्पिाल तनमािण गदाि 
वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनजिपने उल्लेख छ । अस्पिाल पररसरमा तनमािण हजने सजजिकल भवनको 
वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन  गनि एक परामशिदािासुँग २०७५।३।२१ मा रू.१९ लाख १ हजारको 
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सम्झौिा भएको र २०७६।१।२१ मा कायि सम्पन्न गनजिपनेमा २०७६।६।१०  मा मस्यौदा प्रतिवेदन 
मार पेस भएको छ । परामशिदािालाई यो वषिसम्म रू.१५ लाख २१ हजार भ जक्तानी ददएको छ । 
भवन तनमािण कायि अजन्िम चरणमा रहुँदा समेि वािावरणीय प्रभावको अजन्िम प्रतिवेदन पेस गरेको छैन । 
प्रतिष्ठानले वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी तनमािण कायि गरेको कारण रू.५ लाख जररवाना तिरेको 
छ । सम्झौिानजसार समयमा प्रतिवेदन नददने परामशिदािालाई साविजतनक खररद ऐन, तनयमबमोजजम 
कारबाही हजनजपदिछ ।  

 रार्ष्ट्रय ट्रमा सेन्टर  
72. सेवा प्रवाह - सेन्टरले अथोपेतडक्स, न्यूरो, बनि प्लास्ट, सी.टी.भी.एस. र पोष्ट अपरेशनसमेि ४ वाडिबाट 

सेवा सञ्चालन गदै आएको छ । सेन्टरमा २०० शय्या सञ्चालनमा रहेकोमा आइ.सी.यू. कक्षमा ११ र 
इमरजेन्सी सेवाको लातग ३२ शय्या रहेका छन ्। गि वषि बर्हरङ्ग सेवा तलनेको संख्या ७९ हजार 
२३९ रहेकोमा यो वषि ५९ हजार १३३ रहेको छ । गि वषि १८ हजार २६३ जनाले आकजस्मक 
सेवा तलएकोमा यो वषि १६ हजार ३९४ जनाले सो सेवा तलएको देजखयो । भनाि भई उपचार गराउनेको 
संख्या गि वषि ४ हजार २४ रहेकोमा यो वषि ३ हजार ६३४ जना रहेको छ । त्यसैगरी गि वषि ५ 
हजार २ जनाको जर्टल शल्यर्क्रया भएकोमा यो वषि ४ हजार २२४ जनाको शल्यर्क्रया भएको छ । 
सेन्टरको लातग र्वतभन्न पदमा २६२ कमिचारी दरबन्दी स्वीकृि भएकोमा २२८ पूतिि भई ३४ ररक्त 
रहेको छ । जचर्कत्सकिफि  13 पद ररक्त रहेको र जचर्कत्सक 9 िथा नतसिङ िफि का 37 कमिचारी 
अध्ययन र असाधारण तबदामा रहेकोले सेवा प्रवाहमा असर परेको छ ।सेवाग्राहीको चापअनजसार जनशजक्त 
व्यवस्थापन गनजिपदिछ ।  

73. अनजदान खचि - जचर्कत्सा र्वज्ञान रार्ष्ट्रय प्रतिष्ठान तनयमावली, २०६४ मा नेपाल सरकारको स्वीकृतिबेगर 
अस्पिाल र्वकास सतमतिमा आवयक कमिचारीहरू स्थायी, अस्थायी वा करारमा भनाि गरेमा अस्पिालको 
आफ्नै स्रोिबाट व्यहोनजिपने व्यवस्था छ ।नेपाल सरकारको अनजदानबाट प्रतिष्ठानिफि का १३३ 
कमिचारीहरूलाई मातसक िलबको अतिररक्त प्रतिष्ठानको तनणियको आधारमा नतसिङ िथा अन्य भत्ताबापि 
यो वषि रू.५३ लाख ११ हजार भ जक्तानी गरेको छ । उजल्लजखि तनयमावलीको प्रवधानअनजरूप सतमतििफि  
कमिचारीको िलब भत्ता आन्िररक स्रोिबाट व्यवस्थापन गनजिपदिछ ।  

बी.पी. कोइराला स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठान, धरान 
 नेपाललाई स्वास््य क्षेरमा आत्मतनभिर बनाउदै लैजान, सबिसाधारण 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 । 

74. सञ्चालन जस्थति - प्रतिष्ठानले यो वषि नेपाल सरकारको अनजदान रू. ७७ करोड ४२ लाख,  प्रदेश 
सरकारको अनजदान रू.१२ लाख,  आन्िररक स्रोिबाट रू.१ अबि ९३ करोड ८४ लाखसमेि रू.२ अबि 
७१ करोड ३८ लाख आय प्राप्त गरेकोमा रू.२ अबि ४२ करोड ३९ लाख खचि भइि रू.२८ करोड 
९९ लाख बचि रहेको छ । प्रतिष्ठानको आन्िररक आयभन्दा रू.४८ करोड ५५ लाख बिी खचि भएको 
देजखन्छ । प्रतिष्ठानको कज ल खचिमध्ये िलब भत्ता िथा ज्यालामा २०७४।७५ मा ६८.२३, 

२०७५।७६ मा ६२.०८ र २०७६।७७ मा ७४.५८ प्रतिशि खचि भएको छ । आतथिक वषि 
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२०७६।७७ मा पजुँजीगि खचि रू.२९ करोड ४२ लाख (कज ल खचिको १२.१३ प्रतिशि) रहेको छ । 
उपयजिक्त जस्थतिले प्रतिष्ठानको आन्िररक आम्दानीले मार प्रशासतनक खचि समेि व्यवस्थापन गनि कदठन 
रहेको देजखन्छ । प्रतिष्ठानको आय वरृ्र्द् गने िथा खचिमा तमिव्यर्यिा कायम गनेिफि  ध्यान ददनजपदिछ। 

75. आय–व्यय र्ववरण - बी.पी. कोइराला स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठान तनयमावली, २०५५ को तनयम १४ 
बमोजजम प्रतिष्ठानले कज ल आय-व्यय,  सञ्चालन बचि, दार्यत्व र सम्पजत्तको र्ववरण ियार गने गरेको छ । 
िर डेण्टल, नतसिङ, ल्याबोरेटरी, एकेडेतमक (कलेजिफि ), मेतडकल उपकरण र्वभागलगायिका प्रत्येक 
र्वभागको आम्दानी खचि र त्यसबाट हजने बचि िथा नोक्सान जस्थति यर्कन हजने र्ववरण ियार गरेको 
छैन । िसथि प्रत्येक र्वभागको आय-व्यय र्ववरण ियार गनजिपदिछ ।  

76. कोष सञ्चालन - बी.पी. कोईराला स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ को दफा १४ बमोजजम 
प्रतिष्ठानलाई प्राप्त सबै प्रकारको रकम मूल कोषमा जम्मा गनजिपने व्यवस्था छ । प्रतिष्ठानमा र्वतभन्न ७ 
कोषमा गि वषिको समेि रू. ५ करोड ८५ लाख २३ हजार आयमध्ये यो वषि रू.२ करोड ६० लाख 
६१ हजार खचि भई रू.३ करोड २४ लाख ६२ हजार मौज्दाि रहेको छ । उक्त रकम मूल कोषमा 
जम्मा गरेको छैन । उक्त रकम मूल कोषमा समावेश नगरेकोले प्रतिष्ठानको आय-व्यय र्ववरणले यथाथि 
जचरण गरेको छैन । 

77. सेवा प्रवाह - प्रतिष्ठानअन्िगििको अस्पिालबाट २०७४।७५ मा ७ लाख २७ हजार, २०७५।७६ 
मा ८ लाख १४ हजार र २०७६।७७ मा ५ लाख ४७ हजार जनालाई अन्िरङ्ग िथा बर्हरङ्ग सेवा 
प्रदान गरेको देजखन्छ । अप्रसेन कक्ष, दक्ष जनशजक्त र उपकरणलगायि समस्याको कारण देखाई 
शल्यजचर्कत्सा िफि  नाक, कान, घाुँटी, न्यूरो सजिरी, डेण्डल सजिरी र ग्याष्टोलोजीमा १ मर्हना, जनरल 
सजिरीमा १.५ मर्हना, स्त्री िथा प्रसूतिमा २ मर्हना, आथोपेतडकमा ३ मर्हना र पेतडयार्ट्रकमा ५ मर्हना 
तबरामीले प्रिीक्षा गनजिपरेको देजखन्छ । अस्पिालको सेवालाई प्रभावकारी वनाई लामो समयसम्म प्रिीक्षा 
गनजिपने अवस्थाको अन्त्य गनजिपदिछ । 

78. बहृि ्गजरुयोजना - प्रतिष्ठानले दीघिकालीन नीति,  रणनीतिसमेि खजलाई रणनीतिक योजना ियार गरेको पाइएन 
। दीघिकालीन योजनाबेगर प्रतिष्ठान सञ्चालन गरेको कारण एम.बी.बी.एस. र बी.डी.एस.िफि  कोटा 
घटेको अवस्था छ । त्यसैगरी ४०० शय्याको मािजृशशज भवन हाल तनमािण चरणमा रहे िापतन २०० 
शय्याको कातडिक सेन्टर र २०० शय्याको अंकोलोजी भवन तनमािणसम्बन्धी कायि शजरु भएको छैन । 
फामेसी र इमजेन्सी भवन र्वस्िार कायिमा हालसम्म क्रमशः रू.९ करोड ४३ लाख र रू.१ करोड 
५६ लाख खचि भएको छ । प्रतिष्ठानलाई ददगो एवं सबल संस्था बनाउन दीघिकालीन रणनैतिक योजना 
ियार गरी सोहीबमोजजम सञ्चालन, र्वकास र र्वस्िार हजनजपदिछ । 

79. भाडा असजली - बी.पी.कोइराला स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठान तनयमावली, २०५५ को तनयम १७.६ मा 
प्रतिष्ठानको स्वातमत्वमा वा अधीनमा रहेको घर वा जग्गा भाडामा ददुँदा वा प्रतिष्ठानले आफ्नो प्रयोजनको 
लातग भाडामा तलुँदा सतमतिबाट िोर्कएबमोजजम हजने व्यवस्था छ । प्रतिष्ठानले २४ व्यजक्त एवं फमिसुँग 
जग्गा एवं घर भाडामा ददने गरी सम्झौिा भएकोमा र्वगिको समेि रू.१ करोड ७१ लाख भाडा प्राप्त 
गनजिपनेमा यो वषि रू.६५ लाख मार प्राप्त भएको छ । बाुँकी रू.१ करोड ६ लाख सम्झौिाबमोजजम 
आवयक कारबाही गरी असजल गनजिपदिछ ।    
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80. जनशजक्त - प्रतिष्ठानमा कमिचारी दरबन्दी ३ हजार २26 स्वीकृि भएकोमा १ हजार ८८० पदपूतिि भएको 
छ । सोमध्ये जचर्कत्सक ७६८ दरबन्दीमध्ये ३६१, नसि 958 दरबन्दीमध्ये ६९६ र प्यारामेतडक्स 
२३0 दरबन्दीमध्ये १४८ मार पदपूतिि भएको छ भने कज ल दरबन्दीको ५9 प्रतिशि पदपूतिि भएको छ । 
स्वीकृि दरबन्दीअनजसार पदपूतिि नभएकोले सेवा प्रवाहमा असर परेको छ । प्रतिष्ठानको जनशजक्त 
सम्बन्धमा व्यवस्थापन िथा सवेक्षण गरी ररक्त पदको पदपूतिि गरी सेवाको गजणस्िरमा सजधार गनजिपदिछ ।  

81. जग्गा संरक्षण - बी.पी. कोइराला स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठान तनयमावली, २०५५ को पररच्छेद १५ मा 
जजन्सी सम्पजत्तको लेखा र जजम्मा संरक्षण गनजिपने व्यवस्था छ । प्रतिष्ठानको नाममा धरान 
उपमहानगरपातलका (घोपा क्याम्प) मा २८२ तबघा 9 कठ्ठा 3 धजर, सोही उपमहानगरपातलका 
छािाचोकमा १ तबघा 4 कठ्ठा 13.1 धजर,  सजन्दरहरैचा मोरङमा १४ तबघा 10 कठ्ठा 13.5 धजर, 
बासवारी काठमाडौँमा ३ रोपनी 15 आना 2 दाम जग्गा रहेको छ । उक्त जग्गामध्ये धरान छािाचौकमा 
रहेको जग्गामा साविजतनक सवारी पार्कि ङ िथा अतिक्रमण गरी घर टहरा वनाएको देजखन्छ । जग्गाको 
उजचि संरक्षण र उपयोग गनजिपने व्यहोरा गि र्वगिको प्रतिवेदनमा औल्याएकोमा जस्थति यथावि ्छ ।  

82. भवन तनमािण - प्रतिष्ठानले ४०० शय्याको प्रसूति िथा जशशज स्याहार उपचार केन्र भवन तनमािण गनि 
रू.2 अबि 18 करोड 45 लाख 96 हजारको लागि अनजमान स्वीकृि गरेकोमा 3 वषितभर तनमािण 
कायि सम्पन्न गनि एक तनमािण व्यवसायीसुँग २०७३।३।२८ मा रू. 2 अबि 17 करोड 98 लाखको 
सम्झौिा गरेको छ । उक्त भवन तनमािणाधीन अवस्थामा प्रतिष्ठानको ित्कालीन सहकज लपति (स्वास््य 
मन्री) को 2074।8।8 को तनणियले तनमािण कायि स्थतगि भएकोमा पजनः 2076।3।12 मा 
सहकज लपतिबाट तनमािण कायि गराउन तनदेशन भएको िथा उपकज लपतिले सम्झौिा अवतध कायि सतमतिबाट 
समथिन गराउने गरी 2 वषि थप गरेपतछ तनमािण कायि सजचारु गरेको छ । यो वषिसम्म तनमािण 
व्यवसायीलाइि रू.66 करोड 47 लाख 99 हजार भ जक्तानी भएको छ । तनमािण व्यवसायीले समयमा 
भ जक्तानी नपाएको कारण ब्याज रू.4 करोड 3 लाख 7 हजार र मूल्य समायोजन बापि रू.7 करोड 
14 लाख 40 हजार दाबी गरेको छ । उपयजिक्त कारण बेगर तनमािण कायि स्थतगि गनि आदेश ददने 
पदातधकारीलाइि जजम्मेवार बनाइि तनमािण कायि सम्पन्न गनजिपदिछ ।  

83. उपकरण प्रयोगर्वहीन - स्वास््य सेवा प्रवाहका लातग खररद भएको मेतसन उपकरणहरूको समयमा ममिि 
सम्भार गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनजपदिछ। प्रतिष्ठानमा रहेका रू.९ करोड ७२ हजारमा खररद गरेको 
फोटोथेरापी, सीटी स्क्यान, भेजन्टलेटर, तसररन्ज पम्पलगायिका १९ उपकरण िथा मेतसनरीहरू चालज अवस्थामा 
रहेका छैनन ्। उपयजिक्त जस्थतिले सेवा प्रवाहमा प्रभाव परेको र खररद खचि उपलजब्धर्वहीन भएको छ ।  

84. प्रयोगशालाको आम्दानी - प्रतिष्ठानको थाइराइड ल्याबमा प्रयोग हजने 5 प्रकारका 46 हजार 350 थान 
ररएजेन्ट र्कट उपयोग भए िापतन रू.81 लाख 26 हजारमा खररद गरेका 27 हजार 824 थान 
ररएजेन्ट र्कटको आम्दानी प्रतिष्ठानको सफ्टवेयरमा प्रर्वर्ष्ट गरेको पाइएन । उजल्लजखि अवस्थाले 
प्रतिष्ठानले प्रयोग गरेको सफ्टवेयरले देखाएको आम्दानी, र्कट खररद, तनकासी पररमाण र परीक्षण संख् या 
सम्बन्धमा यर्कन गनि सर्कएन । िसथि सफ्टवेयरको र्वश्वसनीयिा परीक्षण गरी आय-व्यय यर्कन 
हजनजपदिछ ।   

85. खचिको सीमा - बी.पी. कोइराला स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठान तनयमावली, २०५५ मा प्रतिष्ठानले स्वीकृि 
बजेट िथा कायिक्रमको अधीनमा रही खचि गनजिपने व्यवस्था छ ।यो वषि प्रतिष्ठानले कमिचारीहरूको 
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िलब, ज्याला िथा सजर्वधा, ममिि िथा सम्भार, स्वास््य सामग्री फतनिचर पजस्िक खररद, भवन तनमािण 
िथा अन्य प्रशासतनक कायिमा स्वीकृि बजेटभन्दा रू. ८ करोड ७७ लाख ३६ हजार बिी खचि गरेको 
छ ।बजेटको सीमातभर रही खचि गनजिपदिछ । 

86. अध्ययन प्रतिवेदन - प्रतिष्ठानको २०७२।७३ देजख २०७४।७५ सम्मको आतथिक कारोबार सम्बन्धमा 
प्रधानमन्री कायािलयका एक सजचवको संयोजकत्वमा गदठि सतमतिले प्रतिष्ठानको कज लपतिसमक्ष 
2075।5।17 मा प्रतिवेदन पेस गरेको छ । सो प्रतिवेदनमा मािजृशशज भवनको बोलपर, मेतसनरी 
उपकरण िथा सवारीसाधनको खररद, प्रतिष्ठानको समग्र सञ्चालन र व्यवस्थापन, आयसम्बन्धी तनणिय, 
राजस्व दाजखला िथा लेखाङ्कन िथा र्वत्तीय अनजशासनलगायिका र्वषय औलँ्याएकोमा सोको कायािन्वयन 
अवस्थाको प्रगति र्ववरण ियार गरेको देजखएन । उक्त प्रतिवेदनमा औलँ्याएका व्यहोरा कायािन्वयन 
गरी भर्वरयमा यस्िो पजनरावजृत्त नहजने व्यवस्था गनजिपदिछ । 

87. र्वस्िाररि सेवा -  प्रतिष्ठानलाई र्वस्िाररि सेवा (पेइङ जक्लतनक) बाट २०७५।७६ मा रू.२३ करोड 
९५ लाख २१ हजार आम्दानी भएकोमा जचर्कत्सक, प्रार्वतधक िथा अन्य कमिचारीलाई रू.११ करोड 
२४ लाख ९३ हजार (४६.९७ प्रतिशि) र्विरण गरी रू.१२ करोड ७० लाख २८, हजार (५३.०३ 
प्रतिशि) खजद आम्दानी प्राप्त भएको छ । उक्त सेवाबाट यो वषि रू.१४ करोड ६२ लाख ४५ हजार 
आम्दानी भएकोमा जचर्कत्सक,  प्रार्वतधक िथा अन्य कमिचारीलाई रू.९ करोड ६८ लाख २० हजार 
(६६.२० प्रतिशि) र्विरण गरी रू.४ करोड ९४ लाख २५ हजार (३३.८ प्रतिशि) खजद आम्दानी 
भएको छ । र्वस्िाररि सेवािफि का अतधकांश सेवाको दस्िजर सामान्य सेवाको भन्दा विी रहेको अवस्थामा 
अस्पिाललाई प्राप्त हजने आम्दानीको अनजपाि पजनरावलोकन गनजिपने व्यहोरा गि र्वगि वषिदेजख औलं्याइएकोमा 
सजधार भएको छैन । यसमा सम्बजन्धि तनकायले ध्यान ददनजपदिछ । 

88. लागि अनजमान - साविजतनक खररद तनयमावली, 2064 को तनयम ११ मा मालसामानको लागि 
अनजमान ियार गदाि सम्बजन्धि साविजतनक तनकाय वा अन्य साविजतनक तनकायले चालज वा अजघल्ला 
वषिहरूमा सोही प्रकृतिको खररद गदाि लागेको वास्िर्वक लागि, स्थानीय बजारमा प्रचतलि दरभाउ, अन्य 
बजारको प्रचतलि दरभाउ उद्योग वाजणज्य संघले जारी गरेको दररेट र मालसामान आपूतिि गने स्थानसम्म 
लाग्ने अनजमातनि िजवानी खचिसमेिलाई आधार तलनजपने व्यवस्था छ। प्रतिष्ठानले मेतसनरी उपकरण, 
केतमकल्स ररएजेन्टस, मालसामान िथा अन्य सामग्रीहरूको लागि अनजमान ियार गदाि केही आपूििकबाट 
प्राप्त दररेटको आधारमा औसि दररेट गणना गरी लागि अनजमान स्वीकृि गरेको देजखयो । सीतमि 
आपूििकसुँग दररेट तलएर ियार गरेको लागि अनजमान यथाथिपरक देजखएन । तनयममा व्यवस्था 
भएबमोजजम लागि अनजमान ियार गरी खररद कायिलाई प्रतिस्पधी र तमिव्ययी बनाउनजपदिछ । 

89. आन्िररक तनयन्रण -  बी.पी. कोइराला स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठान तनयमावली, २०५५ मा प्रतिष्ठानले 
आन्िररक तनयन्रण प्रणाली ियार गरी लागू गनजिपने उल्लेख छ । प्रतिष्ठानले आन्िररक तनयन्रणको 
कायिर्वतध ियार गरेको पाइएन । प्रतिष्ठानको कायि प्रकृति र उदे्दय पूरा गनि आवयक पने कायििातलका 
सर्हिको आन्िररक तनयन्रण कायिर्वतध ियार गरी कायािन्वयन गनजिपदिछ ।  
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राप्ती स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठान 
नेपालको सबै क्षरेमा बसोबास गने नागररकलाई सरल िथा सहज िवरले गजणस्िरीय स्वास््य सेवा प्रदान 

गने नीतिअनजरूप राप्ती स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७४ अनजसार प्रतिष्ठानको स्थापना भएको हो । प्रतिष्ठानले 
यो वषि 65 हजार 228 जनालाइि सेवा प्रदान गरेको छ । 

90. शैजक्षक कायिक्रम - प्रतिष्ठानको २०७६।४।७ को सभामा पेस भएको प्रतिवेदनमा चालज आतथिक वषितभरै 
बी.एस्सी. नतसिङ, ब्याचलर अफ जक्लतनकल प्याथोलोजी र एनेस्थेतसया अतसस्टेण्ट कायिक्रम सञ्चालन गने 
उल्लेख गरे िापतन पाठ्यक्रमसमेि ियार नभएकोले शैजक्षक कायिक्रमहरू सञ्चालन गरेको छैन । 
अस्पिालको क्षमिा र्वस्िारको लातग भवन तनमािणाधीन अवस्थामा रहे पतन शैजक्षक कायिक्रमको लातग 
आवयक पने भवनहरू पयािप्त छैनन ्। प्रतिष्ठानको उदे्दय हातसल गनि भौतिक पूवािधार तनमािण िथा 
शैजक्षक कायिक्रम सञ्चालन गने कायिमा पहल गनजिपदिछ । 

91. डायलातसस सेवा - स्वास््य िथा जनसंख्या मन्रालयको २०७४।८।६ को तनणियबमोजजम अस्पिालमा 
हेमोडाईलातसस सेवा केन्र स्थापना गरी ३ मर्हनातभर 8 मेतसनबाट डाइलातसस सेवा ददन एक तनजी 
स्वास््य संस्थासुँग २०७५।९।१७ मा १० वषिको लातग सम्झौिा भएको छ । उक्त संस्थाले 
प्रतिष्ठानबाट उपलब्ध गराएको २ मेतसनबाटमार हप्तामा १८ तबरामीलाई सेवा उपलब्ध गराउुँदै आएको 
पाइयो। संस्थाले सम्झौिाको शििअनजसार सेवा र्वस्िार नगरेकोले यो वषि १९ तबरामी डाइलातसस उपचार 
सेवाको प्रिीक्षा सूचीमा रहेको देजखन्छ । सम्झौिाको शििबमोजजम सेवा र्वस्िार गनजिपदिछ । 

92. जग्गा अतिक्रमण - प्रतिष्ठानले आफ्नो स्वातमत्वको जग्गाको संरक्षण गनजिपदिछ । प्रतिष्ठानको नाममा 
रहेको सार्वक घोराही गाउुँ र्वकास सतमति वडा नं. ५क र ५ख मा रहेको 5 तबघा 8 कठ्ठा जग्गामाध्ये 
5 कठ्ठा 8 धजर जग्गा स्थानीय व्यजक्तहरूबाट अतिक्रमण गरेको देजखन्छ । आवयक कानजनी प्रर्क्रया 
अवलम्बन गरी प्रतिष्ठानको जग्गा संरक्षण र उपयोग गनजिपदिछ । 

93. इण्डोर भवन र्वस्िार - साविजतनक खररद ऐन, 2063 को दफा 4 मा साविजतनक तनकायले तनमािण 
कायि गनजि अजघ त्यस सम्बन्धी स्पेतसर्फकेसन, योजना, नक्सा, तडजाइन, र्वशेष आवयकिा वा अन्य 
र्ववरण ियार गनजिपने व्यवस्था छ । इण्डोर भवन िेस्रो िलासम्म र्वस्िारको लातग २०७६।३।१८ 
सम्म कायिसम्पन्न गनि एक तनमािण व्यवसायीसुँग २०७४।३।१८ मा रू.३ करोड ४६ लाख १६ 
हजारको खररद सम्झौिा भएकोमा दोस्रो िल्लासम्म तनमािण गरी रू.२ करोड १६ लाख ११ हजार भ जक्तानी 
गरेको छ । तनमािण अगातड बिाउन िेस्रो िल्लाको रइङ्ग िथा नक्सा उपलब्ध गराउन नसकेकोले 
सजर्वस्िाको आधारमा ठेक्का सम्झौिा अन्त्य गरेको देजखयो । तनमािण कायिको पूवि ियारी नगरी ठेक्का 
सम्झौिा गने पदातधकारीलाइि जजम्मेवार बनाउनजपदिछ ।  

94. सीटी स्क्यान मेतसन - प्रतिष्ठानले सीटी स्क्यान मेतसन खररदको लातग ियार गरेको स्पेतसर्फकेसनमा 
यूएसए-एफतडए प्रमाजणि हजनजपने उल्लेख छ । सोही स्क्यान मेतसन आपूतििको लातग पेस भएका 5 
बोलपरमध्ये एक आपूििकले जापानमा तनतमिि मेतसनको रू.६ करोड ६४ लाख ५७ हजार मूल्य प्रस्िाव 
गरेकोमा यूएसए-एफडीए प्रमाजणि नभएको कारण मूल्याङ्कनबाट हटाएको छ । िर सोही स्पेतसर्फकेसन 
नतमलेको अको आपूििकको चीनमा तनतमिि मेतसन रू.७ करोड २५ लाख २४ हजारको प्रस्िाव स्वीकार 
गरी खररद सम्झौिा गरेकोले खररद कायि तनयमसम्मि र तमिव्ययी देजखएन । बोलपर आह्वान गदाि 
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िोर्कएको स्पेतसर्फकेसनभन्दा फरक मेतसन खररद गरेकोले मूल्यान्िर र सोको गजणस्िर सम्बन्धमा 
छानतबन हजनजपदिछ ।  

95. आई.सी.यू. कक्ष - प्रतिष्ठानले १० शय्या क्षमिाको आई.सी.यू. कक्ष सञ्चालन गनि आवयक मेतसनरी 
िथा उपकरणको लातग रू.२ करोड २८ लाख ५३ हजार खचि गरेको छ । अस्पिालको आई.सी.यू 
कक्ष िेस्रो िलामा रहेकोले तलफ्ट र र् याम्प नभएको कारण सञ्चालनमा आएको छैन । आई.सी.यू. 
कक्षमा सहज पहजुँचको लातग आवयक पने भौतिक पूवािधारको तनमािण गरी सेवा प्रवाह गनजिपदिछ ।  

परोपकार प्रसूति िथा स्त्री रोग अस्पिाल 
प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउने उदे्दयले यो अस्पिाल 2016 मा स्थापना भएको हो । अस्पिालमा 

489 शय्या सञ्चालनमा रहेको छ । यो वषि नेपाल सरकारको अनजदान रू.४५ करोड ८९ लाख ३० हजार र 
आन्िररक आय रू.४४ करोड ६३ लाख ४२ हजारसमेि कज ल आय रू.९० करोड ५२ लाख ७२ हजारमध्ये 
रू.९० करोड २ लाख ६० हजार खचि भएको छ । अस्पिालले यो वषि २ लाख ५८ हजार 892 जनालाई 
प्रसूति, पररवार तनयोजन, पाठेघर खस्ने समस्या, क्यान्सर उपचार, बच्चाको खोप िथा स्याहार लगायिका सेवा 
प्रदान गरेको छ। 

96. जनशजक्त - अस्पिालको स्वीकृि कमिचारी दरबन्दी 648 रहेकोमा 559 पदपूतिि भई ८९ ररक्त रहेको   
छ । स्वीकृि दरबन्दीमध्ये नेपाल सरकारिफि को ९ जचर्कत्सक, 5 नतसिङ िथा अन्य 17 पद ररक्त 
रहेको छ । र्वकास सतमतििफि  35 जचर्कत्सकको स्थायी दरबन्दी रहेकोमा 2 मार स्थायी पदपूतिि 
भई बाुँकी करार सेवाबाट पदपूतिि गरेको देजखन्छ । अस्पिालको संगठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षण गरी 
आवयकिा अनजसारको पदपूतिि गरी सेवा प्रवाहमा सजधार गनजिपने देजखन्छ ।    

97. प्रसूति सेवा - अस्पिालले यो वषि 22 हजार 461 लाई प्रसूति सेवा उपलब्ध गराएको छ । र्वश्व 
स्वास््य संगठनले सकारात्मक रूपले प्रसूतिको सेवा अनजभव हजने गरी सेवा ददन र माि ृिथा जशशजको 
स्वास््यमा सजधार गरी समरृ्द् स्वास््य जीवनस्िरको लातग सेवा उपलब्ध गराउुँदा ५६ र्वषय कायािन्वयन 
गनजिपने व्यहोरा सजझावको रूपमा औलं्याएको छ। उक्त सजझावमा प्रसूतिको समयमा सम्मानजनक व्यवहार, 
प्रभावकारी सञ्चार व्यवस्था, अतभभावक (श्रीमान)् को उपजस्थति, तनरन्िर हेरचाहलगायिका र्वषय 
समेर्टएको छ । अस्पिालले सेवाको स्िर मापन गनि सेवाग्राही सन्िजष्टी सम्बन्धमा सवेक्षण गरेको छैंन । 
प्रसूति सेवा तलन आउनेलाई र्वश्व स्वास््य संगठनले सजझावमा उल्लेख गररएका र्वषयको पालना गरी 
गजनासो नआउने गरी सेवा उपलब्ध हजन सकेमा प्रसूतिसम्बन्धी सकारात्मक भावना तसजिना भई मािजृशशजको 
स्वास््यमा सजधार र समरृ्द् स्वास््य जीवनस्िरको अपेजक्षि नतिजा प्राप्त हजनसक्ने देजखन्छ । यस 
सम्बन्धमा अस्पिालले गम्भीरिापूविक ध्यान ददनजपदिछ ।  

98. प्रसूति िथा तसजररन - र्वश्व स्वास््य संगठनको अध्ययनले १० प्रतिशिसम्मको तसजररन सेक्सनले 
मािजृशशजको मतृ्यजदरमा कमी ल्याउन प्रभावकारी भए िापतन सोभन्दा बिी तसजररन दर मािजृशशजको मतृ्यज 
दरमा कमी ल्याउनेसुँग सम्बजन्धि नभएको र १० देजख १५ प्रतिशिसम्मको दरलाई आइडल दर 
मानेको छ । त्यसैगरी उक्त अध्ययनले तसजररन र्वतधबाट प्रसूति सेवा ददुँदा आमा र बच्चामा अल्पकालीन 
िथा दीघिकालीन असर पनेिफि समेि औलं्याएको छ । अस्पिालले उपलब्ध गराएको ि्याङ्कअनजसार 
तसजररन र्वतधबाट प्रसूति सेवा उपलब्ध गराएको िीन वषिको जस्थति देहायअनजसार छ:  
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र्ववरण २०७४।७५ प्रतिशि २०७५।७६ प्रतिशि २०७६।७७ प्रतिशि 
जम्मा प्रसूति सेवा 20680 - 22147 - 22461 - 
सामान्य प्रसूति 12353 59.73 12445 56.19 12054 53.67 
असामान्य प्रसूति 8327 40.27 9702 43.81 10407 46.33 
लोयर सेक्सन तसजररन सेक्सन 6082 29.41 7318 33.04 7945 35.28 

उपयजिक्त ि्याङ्कबाट र्वगि वषिभन्दा यो वषि सामान्य रूपमा प्रसूति हजनेको दर घटेको र 
असामान्य प्रसूति हजनेको दर बढ्दै गएको छ । यसैगरी तसजररन र्वतधबाट प्रसूति गराउनेको अनजपाि 
गि वषिभन्दा 2.24 प्रतिशि र २०७4।७5 को िजलनामा 5.87 प्रतिशि बिेकोले र्वश्व स्वास््य 
संगठनले उल्लेख गरेको दरभन्दा यो वषि 20.28 प्रतिशि बिी देजखएको छ । 

99. औषतध मौज्दाि - आमा सजरक्षासम्बन्धी औषतध िथा औषतधजन्य सामग्री सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा 
उपलब्ध हजने गरी मौज्दाि व्यवस्थापन गनजिपदिछ । अस्पिालले ियार गरेको औषतध िथा औषतधजन्य 
सामग्रीको मौज्दाि परीक्षण गदाि क्याजल् सयम ग्लजकोनेट, डेर्पन लगायि 30 प्रकारका औषतध िथा 
औषतधजन्य सामग्रीको मौज्दाि शून्य रहेको र फेतनरामाइन, तथयोसोललगायि 31 प्रकारका औषतधको 
मौज्दाि िोर्कएको न्यूनिम मौज्दािभन्दा न्यून रहेको देजखयो । अत्यावयक औषतध िोर्कएको न्यूनिम 
पररमाणभन्दा कम नहजने गरी मौज्दाि राखी सेवालाई प्रभावकारी र गजनासोरर्हि बनाउनजपदिछ । 

100. औषतधको उपलब्धिा - तबरामी एवं सेवाग्राहीलाई सजलभ र गजणस्िरीय सेवा पजर् याउन अस्पिालले फामेसी 
सेवा तनदेजशका, २०७२ जारी गरेको छ। ब्रोमोक्रजप्टन, डानाजोल क्पाप्सजल, पान्टाप्राजोल, प्रोजेस्टोरोन 
जेल लगायिका र्वतभन्न औषतध तबरामीबाट माग हजने गरेकोमा फामेसीबाट उपलब्ध गराउन नसकेको 
जस्थति छ। मागबमोजजमका औषतधको अभावले सविसजलभ सेवा उपलब्ध नहजुँदा आवयक व्यवस्थापन 
गरी प्रभावकारी रूपमा फामेसी सेवा सञ्चालन गनजिपदिछ । 

101. मेतसन उपकरण - अस्पिालको सेवा प्रभावकारी हजन आवयक उपकरण चालज हालिमा उपलब्ध हजनजपदिछ । 
यो वषि अस्पिालले एम.आर.आई. मेतसनको अभावमा 5 हजारभन्दा बिी तबरामीलाई अन्यर रेफर गनजि 
परेको उल्लेख छ। गभिमा रहेको बच्चाको समग्र अवस्था पर्हचान गनिको लातग उच्च गजणस्िरसर्हिको 
अल्ट्रासाउण्ड मेतसन आवयक पनेमा हाल अस्पिालमा कम क्षमिाको धेरै वषि पजरानो दजईवटा मार 
मेतसन रहेकोले उक्त मेतसनबाट फेटल एनोमली स्क्यान गनि कदठनाइ भइरहेको, गभिविी मर्हलाले 5/6 
घण्टासम्म प्रिीक्षा गनजिपरेको, पजरानो क्षमिाको मेतसनबाट धेरै संख्यामा स्क्यान गनजि पदाि पेटतभर रहेको 
बच्चाको समग्र अवस्था पत्ता लगाउन कदठनाइ हजने गरेको लगायिको समस्या रहेका छन ्। 

       त्यसैगरी पेटको साधारण अल्ट्रासाउण्डको लातग आवयक पने आधजतनक अल्ट्रासाउण्ड मेतसन 
अस्पिालमा नहजुँदा हाल उपलब्ध कम क्षमिाको मेतसनबाट रोगको तनदान गनि कदठनाइ भइरहेको, 
तबरामीले 4/5 घण्टासम्म प्रिीक्षा गनजिपरेको, एउटै मेतसनबाट धेरै संख्यामा स्क्यान गनजिपदाि नतिजा 
फरक पनिसक्ने लगायिको अवस्था छ। आवयक मेतसन िथा जनशजक्तको अभावले प्रतिददन 6० भन्दा 
बिी तबरामीलाई सेवा उपलब्ध हजन नसकेको जस्थति छ । अस्पिालले आवयक मेतसन उपकरण 
व्यवस्थापन गरी सेवालाई सजधार गनजिपदिछ ।    

102. परामशि सेवा - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ मा सेवा शजल्क भ जक्तानी गदाि सेवा प्रदायकलाई 
स्रोिमा १५ प्रतिशि कर कट्टी गनजिपने व्यवस्था छ । अस्पिालले रू. 43 करोड 80 लाखमा तनमािण 
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सम्पन्न हजने गरी सम्झौिा भएको एक भवन तनमािण कायिको लातग प्रार्वतधक सेवा प्रदान गरेबापि भवन 
तनमािण कायिको सम्झौिा रकमको 2.5 प्रतिशि र रतनङ्ग तबल ियार गरेबापि तबल रकमको 1.25 
प्रतिशि शजल्क ददने गरी  परामशि सेवा प्राप्त गनि तरभ जवन र्वश्वर्वद्यालय इजन्जतनयररङ अध्ययन संस्थानसुँग 
सम्झौिा गरेको छ । अस्पिालले उक्त संस्थालाई यो वषिसम्म रू.91 लाख 43 हजार भ जक्तानी ददएको 
छ । संस्थानले कर बीजक जारी नगरेकोमा ऐनको व्यवस्थाबमोजजम १५ प्रतिशिले हजने रू.13 लाख 
71 हजार कर कट्टी गरेको छैन । कर रकम असजल गरी सजञ्चिकोष 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 तनयोजन लगायि सेवा प्रवाह 
गरेको छ । अस्पिालले यो वषि खचि गरेको रू.८२ करोड ७० लाख ५४ हजारमध्ये कमिचारीको िलब भत्ता 
र सजर्वधामा मार रू.३० करोड ८३ लाख ७१ हजार खचि गरेको छ । अस्पिालले यो वषि २ लाख ६६ हजार 
६९ लाई सेवा प्रदान गरेको छ ।  

103. गजरुयोजना - स्वास््य मन्रालयबाट २०७४।२।२५ मा स्वीकृि अस्पिालको गजरुयोजनाअनजसार १ 
हजार शय्याको शैजक्षक प्रतिष्ठान, इमजेन्सी भवन, मेटरनीटी, पेतरयार्टक, क्यान्सर, साइक्यार्ट्रक व्लक, 
कमिचारी आवास भवन तनमािण गने उल्लेख भएकोमा उक्त कायि आरम्भ भएको देजखएन । नेपाल 
सरकारले उक्त अस्पिाललाई र्वजशर्ष्टकृि र्वशेषज्ञ सेवासर्हिको संघीय अस्पिालमा स्िरोन्नति गरे िापतन 
गजरुयोजनामा उल्लेख भएका भौतिक पूवािधार तनमािण हजन नसकेकोले सेवा प्रवाहमा असर परेको छ । 
गजरुयोजनाबमोजजमका कायि सम्पन्न गनजिपदिछ ।  

104. सेवा प्रवाह - अस्पिालमा जचर्कत्सक, नसि, पारामेतडक्स िथा अन्यसमेि ३८१ कमिचारीको दरबन्दी 
रहेकोमा ३७८ पदपूतिि भएको छ । नेपाल सरकारबाट ३०० शय्याको अस्पिाल स्वीकृि भएकोमा 
अस्पिाल र्वकास सतमतिले ३०० थप गरी ६०० शय्याको अस्पिाल सञ्चालनमा ल्याएको छ । 
अस्पिालले एकै ददन औसिमा १ हजार ५०० तबरामीको उपचार गरे िापतन जचर्कत्सकको सेवा तलन 
तबहान ६ बजेदेजख नै अस्पिाल पजतगसक्नजपने र कम्िीमा ४ देजख ६ घण्टासम्म प्रिीक्षा गनजिपने अवस्था 
देजखयो । शल्य जचर्कत्सािफि  पत्थरीको अप्रशेन गनि ३ देजख ६ मर्हना, पाठेघर खस्ने रोग िथा 
यूमरको अप्रशेन गनि १ देजख २ मर्हनासम्म प्रिीक्षा गनजिपने जस्थति रहेकोले तबरामीले अन्य अस्पिालबाट 
सेवा तलन बाध्य हजनज परेको लगायिका समस्या देजखएको छ । प्रत्येक वषि तबरामीको चाप बढ्दै गएको 
अवस्थामा अस्पिालले सेवालाई थप व्यवजस्थि गनि जचर्कत्सक लगायि पयािप्त भौतिक पूवािधारको व्यवस्था 
गरी सेवा प्रवाहमा सजधार गनजिपदिछ ।  

105. स्वास््य पूवािधार - अस्पिालको सेवा प्रभावकारी हजन र्वशेष प्रकारका उपचारका लातग आवयक पने 
उपचार कक्ष र मेतसन उपकरणको व्यवस्था गनजिपदिछ । यस अस्पिाललाई र्वजशर्ष्टकृि र्वशेषज्ञ सेवा 
सर्हिको अस्पिालमा स्िरोन्नति गरे िापतन मजटज रोगको सघन उपचार कक्ष, गजम्भर तबरामीलाई राजखने 
सजजिकल आई.सी.यू. कक्ष, ट्रमा सेन्टर, एम.आर.आई. मेतसन, गभिमा रहेको बच्चाको समग्र अवस्था 
पर्हचान गने फेटल एनोमली स्क्यान मेतसनलगायिका उपकरण अस्पिालमा उपलब्ध भएको देजखएन । 
तबरामीको अतधक चाप रहेको यस अस्पिालबाट उजल्लजखि सेवा उपलब्ध हजन नसकेकोले अन्य तनजी 
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अस्पिालमा उपचार गराउुँदा तबरामीले महंगो शजल्क व्यहोनजि परेको अवस्था छ । आवयक उपचार 
कक्ष र मेतसन, उपकरण समेिको व्यवस्था गरी गजणस्िरीय स्वास््य उपचार सेवा योग्य बनाउनजपदिछ ।  

106. जग्गा तलज - सरकारी जग्गा दिाि िथा तलजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कायिनीति, 
२०७१ मा भोगातधकार ददएको जग्गा तलजमा पररणि गनजिपने उल्लेख छ । कायिनीतिमा तलज रकम 
तनधािरण गदाि मालपोि कायािलयले रजजषे्ट्रशन प्रयोजनको लातग िोकेको चालज वषिको न्यूनिम मूल्याङ्कनको 
आधारमा गररने र न्यूनिम वार्षिक तलज रकमको प्रतिशि समेि िोकेको छ । अस्पिालले वार्षिक रू.९ 
लाख तलने गरी २०५०।४।२४ मा ४९ वषिको लातग ९ तबघा जग्गा एक मेतडकल कलेजलाई तलजमा 
उपलब्ध गराएको छ । मालपोि कायािलय, जचिवनको मूल्याङ्कन अनजसार उक्त स्थानको जग्गाको मूल्य 
२०७६।७७ को न्यूनिम मूल्य प्रति कठ्ठा रू.६३ लाखले रू.१ अबि १३ करोड ४० लाख हजन आउुँछ । 
मालपोि ऐन, २०३४ को दफा २४(१) को प्रयोजनको लातग जारी भएको सरकारी जग्गा दिाि िथा 
तलजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कायिनीति, २०७१ को अनजसूची १(३)ङ बमोजजम 
तलजमा पररणि भए प्रतिवषि उक्त मूल्यको १ प्रतिशिले हजने रू.१ करोड १३ लाख ४० हजार तलज 
शजल्क प्राप्त हजने अवस्था रहेकोमा रू.९ लाखमार प्राप्त गने गरी तलजमा ददएकोले अस्पिालले रू.१ 
करोड ४ लाख ४० हजार गजमाएको अवस्था देजखन्छ । 

 त्यस्िै नेपाल नेर ज्योति संघअन्िगिि सञ्चातलि भरिपजर आुँखा अस्पिाललाई ४ तबघा जग्गा 
भोगातधकारमा ददएकोमा तलजमा पररणि भएको देजखएन । अस्पिालको मजख्य प्रवेशद्बारको दायाुँिफि  १ 
कट्ठाभन्दा बिी जग्गामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले २ िले भवन तनमािण गरी उपयोग गरेकोमा उक्त 
जग्गा अस्पिालले भाडा वा तलजमा ददएको सम्झौिालगायिका प्रमाण रहेको देजखएन । यस सम्बन्धमा 
सम्बजन्धि तनकायले सरकारी जग्गा दिाि िथा तलजमा गराउने कायिनीति, २०७१ बमोजजम सम्झौिा 
पररमाजिन र संशोधन गरी न्यूनिम तलज रकम असजल गनजिपने र आफ्नो स्वातमत्वको जग्गा कानजनको 
रीि पजर् याइि उपयोग गनजिपने व्यहोरा गि र्वगि वषिको प्रतिवेदनमा औलं्याएकोमा जस्थति यथावि ्छ ।  

107. घटी शजल्क - नेपाल सरकारको २०५३।३।१४ को तनणियअनजसार एक तनजी मेतडकल कलेजलाई 
जक्लतनकल र्फल्ड प्रयोग गनि ददएबापि मातसक रू.१ लाखले वार्षिक रू.१२ लाख तलने र प्रत्येक वषि 
१० प्रतिशि वरृ्र्द् हजने उल्लेख छ । वार्षिक वरृ्र्द् दरअनजसार यो वषि रू.१ करोड ७ लाख ४५ हजार 
असजल गनजिपनेमा रू.३९ लाख ६० हजार मार असजल गरेकोले बाुँकी रू.६७ लाख ८५ हजार असजल 
गनजिपदिछ ।  

108. प्रसूति अनजदान - आमा सजरक्षा कायिक्रम कायिर्वतध तनदेजशका, २०६५ (िेस्रो संशोधन सर्हि) को दफा 
५(३) अनजसार स्वास््य संस्थामा प्रसूति गराएबापि स्वास््य संस्थाबाट ददने अनजदान रकम प्रसूति संस्थाको 
आधारमा िोर्कएबमोजजम खचि गनजिपने उल्लेख छ । अस्पिालले उपलब्ध गराएको वार्षिक 
प्रतिबेदनअनजसार १२ हजार ६९२ प्रसूति र एन्टी डी प्रयोग गने ११७ मर्हलाको लातग रू.४ करोड ३ 
लाख ६८ हजार अनजदान उपलब्ध गराउनजपनेमा अस्पिाल र्वकास सतमतिलाई रू.४ करोड २२ लाख 
९९ हजार शोधभनाि ददएकोले बिी शोधभनाि ददएको रू.१९ लाख ३१ हजार र्फिाि तलई सजञ्चिकोष 
दाजखला गनजिपदिछ ।  

109. खररद भएका औषतध र्फिाि - अस्पिाल फामेसीले आपूििकबाट खररद गरेको औषतधको म्याद समाप्त 
भएमा, टजटेफज टेमा वा तबक्री नभई अतधक मौज्दाि रहेमा सम्झौिाको शिि अनजसार उक्त औषतध आपूतििकिािबाट 
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प्रतिस्थापन गनजिपदिछ । यो वषि अस्पिाल फामेसीले खररद गरेकोमध्ये रू.८४ लाख ३ हजार मूल्य 
बराबरको औषतधको म्याद समाप्त भएको वा अन्य कारणले आपूििकलाई र्फिाि गरेकोमा रू.६४ लाख 
५६ हजारको औषतधमार प्रतिस्थापन भएको देजखयो । प्रतिस्थापन हजन बाुँकी यस वषिको रू.१९ लाख 
४७ हजार र गि वषिको रू.२ लाख १० हजार समेि रू.२१ लाख ५७ हजार आपूििकबाट असजल 
गनजिपदिछ ।  

शहीद धमिभक्त रार्ष्ट्रय प्रत्यारोपण केन्र 
र्वकास सतमति ऐन, २०१३ अन्िगिि नेपाल सरकारले मानव अङ्ग प्रत्यारोपण र्वकास सतमति (गठन) 

आदेश, २०६८ जारी गरी केन्रको स्थापना गरेको हो । यो वषि अस्पिालको कज ल आय रू.३४ करोड ३४ 
लाख ३६ हजारमध्ये नेपाल सरकारको अनजदान रू.24 करोड 11 लाख 48 हजार रहेको छ । कज ल खचि 
रू.३३ करोड ६७ लाख ९४ हजारमध्ये कमिचारी िलब भत्तामा रू.११ करोड २४ लाख ७२ हजार खचि 
भएको देजखन्छ । केन्रले यो वषि ३४ हजार ४६९ जनालाई सेवा उपलब्ध गराएको छ । 

110. सेवा प्रवाह - केन्रले २०६९।१२।१६ देजख मगृौला प्रत्यारोपण कायि शजरु गरेकोमा २०७७ आषाि 
मसान्िसम्म ६९५ 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 ४९, कलेजो प्रत्यारोपण एक जना र औसिमा १६८ को डाइलाइतसस  
भएकोमा मजटजको शल्यर्क्रया हजन सकेको देजखएन । केन्रमा डाइलाइतसस गने ८०  मेतसनमध्ये ३२ 
मार सञ्चालनमा रहेको देजखयो । डायलाईतससको माग बिी भए िापतन गि वषिको िजलनामा सेवा 
प्रवाहमा ह्रास  आएको छ । राज्यले तनःशजल्क उपलब्ध गराउने घोर्षि नीति अन्िगििको सेवाको लातग 
पयािप्त शय्या, जनशजक्त िथा पूवािधारको अभावले अपेजक्षि सेवा उपलब्ध हजन सकेको छैन । पूवािधारको 
उजचि व्यवस्थापन गरी घोर्षि नीतिअनजरूप सेवा उपलब्ध गराउनजपदिछ । 

111. 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 १५२, करार ९१ समेि २४३ पूतिि भएको र ४ कमिचारी सेसन वेसीसमा कायिरि 
रहेको पाइयो । ररक्त २५६ पदमध्ये कन्सल्टेन्ट िथा अन्य जचर्कत्सकहरू ७१, नतसिङ स्टाफ ८३, 
प्रार्वतधक अतधकृि १५, प्रार्वतधक सहायक २९ र प्रशासन िथा लेखािफि का २३ कमिचारी रहेका छन । 
दरबन्दीअनजसार पदपूतिि गरी सेवा प्रवाहमा सजधार गनजिपने देजखन्छ । 

112. प्रत्यारोपणको प्रिीक्षा अवतध - केन्रले यो वषि ४९ जनाको मगृौला प्रत्यारोपण गरेको देजखन्छ । तनयतमि 
मगृौला प्रत्यारोपणको लातग २०७६ श्रावणदेजख २०७७ वैशाख 4 सम्म तनवेदन दिाि गराएका मध्ये 
८६ तबरामी प्रत्यारोपणको प्रिीक्षामा रहेको देजखयो । यो वषिको प्रत्यारोपणको प्रगतिसुँग िजलना गदाि 
तबरामीले २० मर्हना भन्दा बिी प्रिीक्षा गनजिपने देजखन्छ । केन्रले उपलब्ध गराएको र्ववरणअनजसार  9 
मर्हनासम्म डायलातसस गने तबरामीको प्रिीक्षा सूचीमा २५६ तबरामी रहेको देजखुँदा मगृौला रोगको 
तबरामीको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा तनदान, रोकथाम िथा उपचारको कायि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन 

गनजिपने जस्थति रहेको छ ।  
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113. 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 उक्त सेवा गि वषिसम्म २० जनालाई उपलब्ध गराएकोमा २०७५।१०।१० पिाि ्
सेवा सञ्चालन हजन सकेको छैन। उपचार सम्बन्धी उपकरण िथा जनशजक्त मौजजदा रहेको अवस्थामा 
ित्सम्बन्धी सेवा उपलब्ध नगराएको उजचि देजखएन । उपलब्ध स्रोि साधनको उपयोग गरी प्रभावकारी 
सेवा प्रदान गनजिपदिछ । 

शहीद गंगालाल रार्ष्ट्रय हृदय केन्र 
 नेपालमा ददन प्रतिददन वरृ्र्द् हजुँदै गइरहेको मजटजरोगको रोकथाम, तनदान, उपचार िथा हृदयरोगीहरूको 
पजनस्थापिना गनि आवयक उच्चस्िरीय स्वास््य सेवा सविसजलभ रूपमा स्वदेशमै उपलब्ध गराई हृदय रोगसम्बन्धी 
उच्चस्िरीय अध्ययन र अनजसन्धानको लातग आवयक दक्ष जनशजक्त ियार गने उदे्दयले यस केन्रको स्थापना 
भएको हो । यो वषि केन्रको कज ल आय रू.२ अबि ९८ लाख १६ हजारमध्ये नेपाल सरकारको अनजदान रू.८२ 
करोड १० लाख र आन्िररक आय रू.१ अबि १८ करोड ८८ लाख रहेको  छ । कज ल खचि रू.१ अबि  ८८ 
करोड ५० लाख ४० हजारमध्ये िलब भत्तामा रू.३९ करोड ६३ लाख ८३ हजार खचि भएको छ । 

114. सेवा प्रवाह - यो वषि केन्रले १५ वषिमजतनका बालबातलका ६१३ र ७५ वषिमातथका जेष्ठ नागररक ६८४  
मजटजरोगीलाई तनःशजल्क उपचार सेवा प्रदान गरेको छ । बाथ मजटजरोगीहरूको तनःशजल्क भल्भररङ्ग िथा 
शल्यर्क्रया ४२३, साुँघजररएको भल्व खोल्ने तनःशजल्क उपचार २५७, बर्हरङ्ग सेवा १ लाख २ हजार, 
मजटजको शल्यर्क्रया १ हजार १४७, क्याथल्याबमाफि ि ६ हजार २२८ जना तबरामीहरूलाई र्वतभन्न सेवा 
उपलब्ध गराएको छ ।  

115. र्वस्िाररि स्वास््य सेवा - केन्रमा गि वषि र्वस्िाररि स्वास््य सेवा (पेइङ्ग जक्लतनक) बाट रू.१४ करोड 
७८ लाख ४९ हजार प्राप्त भएको मध्ये जचर्कत्सक लगायिका कमिचारीलाई र्विरण पिाि ्रू.८ करोड 
३१ लाख ३७ हजार खजद आम्दानी देखाएकोमा यो वषि रू.९ करोड ३८ लाख १२ हजार प्राप्त गरी 
र्विरण पिाि ्रू.५ करोड १९ लाख ४० हजार खजद आम्दानी देखाएको छ । उक्त सेवाबाट गि 
वषिको िजलनामा खजद आम्दानी रू.३ करोड ११ लाख ९७ हजार (३७.५२ प्रतिशिले) घटेको छ। 
गि वषिको िजलनामा आम्दानी घटेको कारण पर्हचान गरी सजधार गनजिपने देजखन्छ ।  

116. जनशजक्त - यो केन्र मजटजरोगीको उपचारमा केजन्रि अस्पिाल भए िापतन शैजक्षक कायिक्रम सञ्चालन 
नहजुँदा मजटजरोगको उपचारमा आवयक दक्ष जनशजक्त उत्पादन हजनसकेको छैन । हाल मजटजरोगसम्बन्धी 
उच्च अध्ययनको लातग वैदेजशक अध्ययनमा नै भर पनजिपने अवस्था र्वद्यमान छ । केन्रको लातग ६०८ 
को दरबन्दी स्वीकृि भएकोमा स्थायी र करार गरी ४८५ पदपूतिि गरी १२३ पद ररक्त रहेको छ । 
ररक्त पदमध्ये सजिरी ११,  कातडियोलोजी १२, नतसिङ २६, रेतडयोलोजी ९, प्याथोलोजी ८ लगायि   
प्रार्वतधक पदहरू रहेका छन ्। देशमा अन्यर मजटजरोगसम्बन्धी अध्यापन हजने छज टै्ट शैजक्षक संस्थासमेि 
नभएको अवस्थामा दीघिकालीन नीति ियार गरी केन्रको क्षेर र्वस्िार गदै दक्ष जनशजक्त उत्पादन गनि 
आवयक व्यवस्था गनजिपने देजखएको छ ।  
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काजन्ि बाल अस्पिाल 
बालबातलकासम्बन्धी उपचार सेवा प्रदान गने गरी र्वजशर्ष्टकरण गने र अस्पिाललाई बाल स्वास््यसम्बन्धी 

अध्ययन अनजसन्धान केन्रको रूपमा संस्थागि र्वकास गने उदे्दयले २०१९ मा स्थार्पि यो अस्पिाल ३०३ 
श}य्याको केन्रीय बाल अस्पिालको रूपमा सञ्चालन हजुँदै आएको छ । यो वषि अस्पिालको कज ल खचि रू.४४ 
करोड २८ लाख ६ हजारमध्ये कमिचारीको िलब भत्ता र सजर्वधामा रू.२२ करोड ७६ लाख ५० हजार खचि 
भएको छ । यो वषि अस्पिालले १ लाख ४५ हजार ७९६ लाई सेवा प्रदान गरेको छ ।  

117. सेवा प्रवाह - यस अस्पिालमा ५२ शय्याको आइि.सी.यू. सेवा सञ्चालन गने क्षमिा रहेकोमा ४२ शय्या 
मार सञ्चालनमा रहेकोले शय्याको अभावमा तबरामीलाई अन्यर अस्पिालमा रेफर गनजि परेको अवस्था 
छ । अस्पिालले स्थान, जनशजक्त र उपकरणका अभावका कारणले सबै शय्या सञ्चालन गनि नसर्कएको 
जनाएको छ । जचर्कत्सकको सेवा तलन तबहान ६ बजे नै र्टकटको लाइन बसी ४ देजख ७ घण्टा 
प्रिीक्षा गनजिपने र शल्यजचर्कत्सा सेवा तलन तबरामीले ६ मर्हनाभन्दा बिी समय प्रिीक्षा गनजिपने जस्थति 
छ । अस्पिालको दैतनक प्रशासन िथा सेवा सञ्चालन गनि स्वास््य सेवाअन्िगििका कमिचारी िथा 
अस्पिालको आन्िररक स्रोिबाट पाररश्रतमक पाउने गरी स्वीकृि दरबन्दीमध्ये र्वशेषज्ञ जचर्कत्सक २७ 
समेि २१४ पद ररक्त रहेको छ । रोग परीक्षणको लातग अत्यावयक पने एम.आर.आई. मेतसन 
अस्पिालमा नभएकोले नाक, कान, घाुँटी, हाडजोनीका तबरामी अन्यर रेफर गनजि परेको अवस्था छ । 
अस्पिालमा आवयक मेतसन उपकरणको व्यवस्थापन गरी देजखएका कमी कमजोरीलाई सजधार गरी सेवा 
प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनजपदिछ ।  

118. उपदान कोष - काजन्ि बाल अस्पिाल तनयमावली, २०६३ को पररच्छेद ४ मा कमिचारी सेवा तनवतृ्त 
हजुँदा ददनजपने सजर्वधा रकमको लातग अवकाश िथा उपदान कोषको व्यवस्था गरेको छ । र्वगि वषिमा 
उपदान कोषमा रू.८ लाख ४१ हजार र कमिचारी कल्याण कोषमा रू.३ लाख ६० हजार जम्मा 
गरेकोमा यो वषि कोषमा रकम जम्मा भएको छैन । अवकाश प्राप्त कमिचारीलाई अस्पिालको तनयतमि 
बजेटबाट यो वषि रू.११ लाख ७९ हजार भ जक्तानी ददएको छ । अस्पिालले कोष सञ्चालन कायिर्वतध 
ियार गरी सेवा तनवतृ्त कमिचारीले पाउने सजर्वधाको लातग योगदानमा आधाररि सेवा तनवतृ्त कोष सञ्चालन 
गनजपदिछ ।  

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 रार्ष्ट्रय प्रषेण अस्पिालको रूपमा बी.पी. कोइराला मेमोररयल 
क्यान्सर अस्पिाल ऐन, २०५३ अन्िगिि यस अस्पिाल स्थापना भएको छ । यो वषि अस्पिालले १ लाख १६ 
हजार २८२ जनालाई सेवा उपलब्ध गराएको छ । 

119. र्वत्तीय जस्थति - अस्पिालले यो वषि नेपाल सरकारको अनजदान रू.७० करोड ९ लाख र आन्िररक 
स्रोिबाट रू.४५ करोड ५० लाख ५ हजारसमेि रू.१ अबि १५ करोड ५९ लाख ५ हजार आय प्राप्त 
गरेकोमा रू.१ अबि ३० करोड ४ लाख ६७ हजार खचि गरेको छ । उक्त खचिमध्ये सरकारी 
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अनजदानबाट ५३.९० प्रतिशि र आन्िररक आयबाट ४६.१० प्रतिशि खचि व्यहोरेकोले अनजदान मातथको 
तनभिरिामा वरृ्र्द् भएको देजखन्छ ।  

120. बजेट कायािन्वयन - यो वषि अस्पिाललाई सभािइकल क्यान्सर र्वरुर्द् खोप कायिक्रम सञ्चालन गनि  रू.५ 
करोड र अस्पिाल भवन तनमािणको गि वषिको भ जक्तानी गनि रू.४ करोड र्वतनयोजन भएकोमा खोप 
कायिक्रमको लातग एच.पी.भी. भ्याजक्सन खररद कायिको सम्झौिा भए िापतन खररद हजन नसकेको र भवन 
तनमािण कायिको अदालिमा मजद्दा र्वचाराधीन रहेकोले भ जक्तानी हजन नसकेको जस्थति छ । नेपाल 
सरकारबाट सशिि अनजदानबापि प्राप्त रकम खचि हजन नसकेमा र्फिाि गनजिपनेमा अस्पिालको खािामा नै 
मौज्दाि राखेकोले उक्त रकम राजस्व दाजखला हजनजपदिछ ।  

121. आम्दानी प्रक्षपेण - अस्पिालले यो वषि रू.६२ करोड ७० लाख आन्िररक आय हजने अनजमान गरेकोमा 
रू.३५ करोड ३७ लाख २८ हजार(५६.४२ प्रतिशि) मार आम्दानी गरेको छ । कमिचारीको िलब 
भत्ता र सजर्वधामा रू.४४ करोड २४ लाख ४८ हजार बजेट खचि देजखएकोले आन्िररक आयबाट 
कमिचारी खचिसमेि धान्न नसकेको अवस्था छ । तबरामीले सीटी स्क्यान, एम.आर.आई, तभतडयो 
एक्सरेलगायिको सेवाका लातग रकम जम्मा गरे िापतन तबरामीले सेवा तलन नचाहेको जनाई यो वषि 
रू.४१ लाख १६ हजार र्फिाि गरेको छ । लक्ष्यअनजसारको कायिक्रम सञ्चालन गरी आन्िररक आम्दानी 
र सेवा प्रवाहमा सजधार गनजिपने देजखएको छ ।  

122. क्यान्सर रोगको जस्थति - अस्पिालले सन ्२०१७ मा ियार गरेको प्रतिवेदनमा नेपालका र्हमाल, पहाड 
र िराईका र्वतभन्न १५ जजल्लामा १0 हजार ५१६ नयाुँ क्यान्सर रोगीको तनदान र उपचार भएको 
उल्लेख छ । पर्हचान भएका क्यान्सर रोगीमध्ये मजख्यियाः पाठेघरको मजख, फोक्सो, र्पत्तथैली, थाइराइड, 
आमाशय, तडम्बाशय िथा स्िन क्यान्सरको रोगीको संख्या अतधक देजखएको छ । सजिीजन्य पदाथि 
सेवनका कारण क्यान्सर हजनेको अनजपाि बिेको छ । यो जस्थतिले उपचार सेवा र्वस्िार हजन नसकेको 
र प्रभावकारी रोकथामका कायिक्रम सञ्चालन नभएको जस्थति छ । क्यान्सर रोगको रोकथाममा थप 
ध्यान ददनजपने र ित्सम्बन्धी कायिक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गनजिपने देजखएको छ ।  

123. सेवा प्रवाह - अस्पिालबाट प्राप्त र्ववरणमा यो वषि १ हजार ४५८ ले रेतडयोथेरापी सेवा प्राप्त गरेको 
उल्लेख छ । अस्पिालमा ३ रेतडयोथेरापी मेतसन रहेको र तबरामीले ४ हप्ताको प्रिीक्षा पिाि ्सेवा 
पाउने गरेको देजखयो । शल्यजचर्कत्सा पर्द्तिबाट उपचार गराउन ३० देजख ४५ ददनसम्म प्रिीक्षा गरी 
यो वषि ३ हजार ४५३ ले सेवा तलएको देजखन्छ । अस्पिालको कमिचारी प्रशासन तनयमावली, २०६६ 
को तनयम ११५ बमोजजम कायािलय समय बार्हर स्वीकृति तलई काम गनि सक्ने व्यवस्थाअनजसार 
जचर्कत्सकलाई स्वीकृति ददने गरेको छ । अस्पिालको ई-हाजजरी अतभलेख परीक्षण गदाि कतिपय 
जचर्कत्सकले आएको र गएको समेि दजवै समय तनयतमि हाजजर गरेको देजखएन ।  

 पेट सीटी स्क्यान मेतसन, बोनम्यारो ट्रान्सप्लाण्ट मेतसन, टोमोथेरापी कन्भेसनल तसमजलेटर जस्िा 
अत्यावयक मेतसनको अभाव रहेको, पजराना मेतसन उपकरण वषौदेजख ममिि हजन नसकेको, अस्पिालमा 
तबरामीलाई सहयोग पजर् याउने सहयोगी कक्ष नभएकाले सेवा प्रवाहमा असर परेको छ । र्वजशष्टखालको 
सेवा उपलब्ध गराउने अस्पिालले मेतसनरी उपकरणको व्यवस्थापन गरी आन्िररक तनयन्रण प्रणालीलाई 
मजबजि बनाई यथासमयमा गजणस्िरीय सेवा उपलब्ध गराउनजपदिछ ।  



स्वास््य िथा जनसंख्या मन्रालय 
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124. र्वशेष कोष - अस्पिालको आतथिक प्रशासन तनयमावली, २०६६ को तनयम ४ मा कमिचारी कल्याण 
कोष, औषतध उपचार र्वशेष कोष, कमिचारी बीमा कोष, फामेसी र्वशेष कोष, क्यान्सर उपचार र्वशेष 
कोषलगायिका कोषहरू रहने र िी कोषहरूमा अस्पिालको िफि बाट र कमिचारीको योगदान, संघ संस्था 
वा व्यजक्तबाट जम्मा हजने रकम स्वीकृि कायिर्वतधबमोजजम खचि गनि सर्कने उल्लेख छ । यस वषिसम्म 
कमिचारी कल्याण कोषमा रू.२१ करोड ७५ लाख, दीघिकालीन अस्पिाल जगेडा कोषमा रू.३२ करोड, 

उपचार खचि कोषमा रू.१७ करोड ५० लाख दार्यत्व देखाए िापतन रकम जम्मा गरेको छैन । यो 
वषि अवकाश प्राप्त कमिचारीलाई उपदान, सजञ्चि तबदा र औषतध उपचार खचि बापि तनयतमि बजेटबाट 
रू.२ करोड ६५ लाख ९४ हजार भ जक्तानी गरेको छ । अस्पिालले कोष सञ्चालन कायिर्वतध स्वीकृि 
गरी सेवा तनवतृ्त कमिचारीले पाउने सजर्वधाको लातग योगदानमा आधाररि सेवा तनवतृ्त कोष सञ्चालन 
गनजिपदिछ ।  

125. खररद भएको औषतध र्फिाि -  अस्पिाल फामेसीले आपूििकबाट खररद गरेको औषतधको म्याद समाप्त भएमा, 
टजटेफज टेमा वा तबक्री नभई अतधक मौज्दाि रहेमा सम्झौिाको शििअनजसार उक्त औषतध आपूििकबाट प्रतिस्थापन 
गनजिपदिछ । यो वषि फामेसीले खररद गरेको औषतधमध्ये रू.३७ लाख ४८ हजार मूल्यको औषतधको म्याद 
समाप्त भएको वा अन्य कारणले आपूििकलाई र्फिाि गरेकोमा रू.१८ लाख ८२ हजारको औषतधमार 
प्रतिस्थापन भएकोले बाुँकी रू.१८ लाख ६६ हजार औषतधको रकम आपूििकबाट असजल गनजिपदिछ।  

अनजगमन िथा बेरुजू 

• अनजगमन - गि र्वगिका प्रतिवेदनमा खररद योजनाअनजसार खररद नगरेको, दरबन्दीअनजसार पदपूतिि नभएको, 
िेस्रो चौमातसक िथा आषाि मर्हनामा बिी खचि गरेको, र्वश्व स्वास््य संगठनले तनधािरण गरेको 
मापदण्डअनजसार मेतडकल अतडट नगराएको, अस्पिाल र्वकास सतमतििफि को कायि सञ्चालन कोष र र्वर्वध 
खािािफि को आय-व्यय समावेश गरी केन्रीय आतथिक र्ववरण ियार नगरेको, पूवितनधािररि क्षतिपूतिि असजल 
नगरेको, तबल भरपाईभन्दा बिी भ जक्तानी गरेको, सोझै खररद गरेको, भ जक्तानीमा कर कट्टी नगरेको, पाररश्रतमक 
कर कट्टी नभएको, मन्रालयबाट छनौट भई छारवजृत्तमा गएका र्वद्याथीले सम्झौिाबमोजजम कायि गरे 
नगरेकोमा अद्यावतधक लगि नराखेको लगायिका व्यहोरा औलँ्याइएकोमा अतधकाशं अस्पिाल िथा स्वास््य 
संस्था सोही अवस्थामा रहेको पाइयो । र्वगिका व्यहोरा पजनरावजृत्त नहजने गरी कायि सम्पादन गनजिपदिछ । 

• बेरुजू जस्थति - यो वषि मन्रालय र मािहिका तनकायको लेखापरीक्षणबाट देजखएको बेरुजूको जस्थति 
देहायअनजसार छः 

➢ सरकारी कायािलयिफि  1२ तनकायमा रू.1 अबि 84 करोड 96 लाख 9 हजार बेरुजू देजखएकोमा 
प्रारजम्भक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ 4 तनकायले रू. 72 लाख 95 हजार फस्यौट गरेकोले रू.1 
अबि 84 करोड 23 लाख 14 हजार बेरुजू बाुँकी रहेको छ । सोमध्ये रू.1 अबि 2 करोड 6 लाख 
6 हजार म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ । यस सम्बन्धी र्ववरण अनजसूची 15 मा छ । 

➢ संगदठि, अन्य संस्था र सतमति 2६ िफि  रू.५ अबि ८ करोड ८5 लाख 9८ हजार बेरुजू देजखएकोमा 
प्रारजम्भक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ ५ तनकायले रू.3 करोड 61 लाख 79 हजार फस्यौट गरेकोले 
रू.५ अबि ५ करोड २४ लाख १९ हजार बाुँकी रहेको छ । सोमध्ये रू.72 करोड 56 लाख 1 
हजार म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ । यस सम्बन्धी र्ववरण अनजसूची 16 मा छ ।  
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रार्िय योजना आयोग 

रार्िय योजना आयोग (गठन िथा सञ्चालन) आदेश, २०७४ बमोजजम गठठि आयोगले रािको िीव्र 
आतथिक प्रगति र सन्ितुलि िथा ठदगो र्वकासका लातग दूरगामी सोचसर्हिको र्वकास योजनाको िजुिमा गनि र 
त्यसको कायिन्वयनमा सहजीकरण एवं अनगुमन िथा मूल्याङ्कन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय िहको र्वकाससम्बन्धी 
नीति, योजना िजुिमा र कायािन्वयनमा समन्वय, सहयोग र सहजीकरणका लातग कायि गरररहेको छ ।  

1. सरकारी कायािलय - रार्िय योजना आयोग र मािहिका ३५ सरकारी कायािलयको तनम्नानसुार रू.५९ 
करोड ३ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ: 

                                                                   (रू. लाखमा) 
र्वतनयोजन राजश्व धरौटी अन्य कारोबार जम्मा 
५७,३७ १३ ८० ७३ ५९,०३ 

2.  पन्रौँ योजना - पन्रौँ योजना कायािन्वयनमा आएको प्रथम वषिमा केही सूचकमा आशािीि सधुार आएको 
छ। यद्यर्प धेरै सूचकमा अपेक्षाकृि उपलजधध हातसल भएको छैन । सूचकाङ्क िथा उपलजधधको जस्थति 
तनम्नानसुार छ: 

क्र.सं. सूचक 
आधार वषि 

(२०७5।७6) 
२०७6।७7 
को लक्ष्य 

२०७6।७7 
को प्रगति 

1.  वार्षिक औसि आतथिक वरृ्िदर (आधारभिू मूल्यमा, प्रतिशि) 6.8 8.5 -2.10 
2.  कृर्ष क्षेत्रको वार्षिक औसि वरृ्िदर (प्रतिशि) 4.8 4.7 2.2 
3.  उद्योग क्षेत्रको वार्षिक औसि वरृ्िदर (प्रतिशि) 12.2 15.1 -3.7 
4.  सेवा क्षेत्रको वार्षिक औसि वरृ्िदर (प्रतिशि) 7.9 8.7 -4.0 
5.  वार्षिक औसि मदु्रास्फीति (प्रतिशि) 4.6 6.0 6.2 
6.  प्रतिव्यजि रार्िय आय (अमेररकी डलरमा) 1047 1127 1126 
7.  गररबीको रेखामतुनको रहेका जनसंख्या (तनरपेक्ष गररबी) 

(प्रतिशि) 
18.7 17.1 16.7 

8.  मानव र्वकास सूचकाङ्क 0.579 0.591 0.५८७ 
9.  अपेजक्षि आय ु(जन्म हुुँदाको समयमा, वषि) 69.7 71 71 
10.  खानेपानी सेवा पगुकेो जनसंख्या (प्रतिशि) 89 92 91 
11.  १५-२४ वषि उमेर समूहको साक्षरिा दर (प्रतिशि) 92 92 92 
12.  र्वद्यिु उत्पादन (जतडि क्षमिा, मेगावाट) 1250 2219 15५५.4 
13.  र्वद्यिुमा पुँहचु प्राप्त पररवार (प्रतिशि) 88 92 90 
14.  तसुँचाइ (हेक्टर लाखमा) 14.7 14.93 14.87 
15.  इन्टरनेट सेवामा पुँहचु प्राप्त जनसंख्या (प्रतिशि) 65.9 68 68 

स्रोिः पन्रौं योजना र आतथिक सभेक्षण २०७७।७८ र रार्िय योजना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६।७७, ठदगो 
र्वकास लक्ष्य प्रगति मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, २०१६-२०१९  



रार्िय योजना आयोग 
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उपयुिि िातलका अनसुार वार्षिक आतथिक वरृ्िदर, कृर्ष क्षते्रको वार्षिक वरृ्िदर, उद्योग क्षते्रको 
वार्षिक वरृ्िदर र सेवा क्षेत्रको वार्षिक वरृ्िदर  क्रमश: 8.5 प्रतिशि, 4.7 प्रतिशि, 15.1 प्रतिशि 
र  ८.७ प्रतिशि हातसल गने लक्ष्य रहेकोमा क्रमश: 2.10 प्रतिशि ऋणात्मक, 2.२ प्रतिशि , ३.7 
प्रतिशि ऋणात्मक र ४ प्रतिशि ऋणात्मक रहेको छ। प्रतिव्यजि रार्िय आय अमेरीकी डलर 1 
हजार 127 डलर परु् याउने लक्ष्य राखेकोमा 1 हजार 126, खानेपानी सेवा पगेुको जनसंख्या 92 
प्रतिशि परु् याउने लक्ष्य रहेकोमा 91 प्रतिशि, र्वद्यिु उत्पादन 2 हजार 219 मेगावाट जतडि क्षमिा 
परु् याउने लक्ष्य रहेकोमा 1 हजार 555.4 मेगावाट र तसुँचाइ सरु्वधा 14.93 लाख हेक्टरमा परु् याउने 
लक्ष्य रहेकोमा 14.87 लाख हेक्टरमा तसुँचाइ सरु्वधा पगेुको छ । कोतभड-१९, प्राकृतिक 
र्वपदलगायिका कारणबाट मानव स्वास््य जशक्षा प्रणाली, रोजगारी र समग्र अथििन्त्रमा पनि गएको 
असर र्वश् लेषण गरी उपयुिि िरीकाले सम्बोधन गनुिपदिछ ।  

3. अनगुमन िथा मूल्याङ्कन - आयोगको 207६।7७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनसुार 
आयोगले रार्िय गौरवका २४ आयोजना मध्ये मेलम्ची खानेपानी आयोजना, तसक्टा तसुँचाइ आयोजना, 
मातथल्लो िामाकोशी बहउुदे्दश्यीय आयोजना, तनजगढ अन्िरार्िय र्वमानस्थल आयोजना, बढुीगण्डकी 
जलर्वद्यिु आयोजना¸ मध्य पहाडी लोकमागिको सदूुर पजिम र कणािली प्रदेश खण्ड¸ हलुाकी लोकमागि 
िथा  कालीगण्डकी कोररडोरको र्वतभन्न खण्ड र रािपति चरेु िराई मधेश संरक्षण र्वकास सतमति 
लगायि १० आयोजनाको स्थलगि अवलोकन गरेको छ । स्थलगि अनगुमन गरी सम्बजन्धि तनकायले 
प्रभावकारी कायािन्वयनमा ध्यान केजन्द्रि गनुिपने लगायिका सझुाव सर्हिको प्रतिवेदन ियार गरी 
सम्बजन्धि मन्त्रालयमा पेश गरेको छ ।  

उि प्रतिवेदनमा आयोजनाहरूको वििमान जस्थति, र्वद्यमान समस्याहरू उल्लेख गदै समस्या 
समाधान गने, प्रदेशका आयोजनामा भएका समस्या समाधान गनि रार्िय र्वकास समस्या समाधान 
सतमतिमा प्रदेशको सहभातगिा बढाउने, आवतधक योजनासुँग सरकारको नीति िथा कायिक्रम र बजेटलाई 
सामञ्जस्यिा कायम गने, लगानीको वािावरण र काननुी पूवािधार ियार गनि मौजदुा कानूनको पनुरावलोकन 
गने, आतथिक सामाजजक रुपान्िरण गने प्रकृतिका वहृि आयोजनाको लातग पयािप्त स्रोि साधनको व्यवस्था 
गने, प्रदेश र स्थानीय िहवाट सञ्चातलि कायिक्रमको प्रगति प्रतिवेदन तलने प्रणालीको र्वकास गने, प्रदेश 
र स्थानीय िहको बजेटमा अन्िरािर्िय सहायिाको पररचालन रार्िय योजना आयोगको नेितृ्वमा गने,  
र्वकास आयोजना सम्बन्धी मापदण्ड, मागिदशिन िथा तनदेजशकालाई सबै िहले कायािन्वयन गने लगायिका 
सझुावहरू पूणि रूपमा कायािन्वयन भएको देजखएन। आयोगले सबै आयोजनाको अनगुमन गने र सम्बजन्धि 
मन्त्रालय िथा आयोजनाले आयोगले ठदएका सझुावलाई प्रभावकारी कायािन्वयनको सतुनजिििा गनुि 
पदिछ। साथै र्वषय, क्षते्रगि मन्त्रालयहरूले आयोगले स्वीकृि गरेका कायिक्रम िथा आयोजनाभन्दा 
फरक कायिक्रम िथा आयोजना सञ्चालन गरे नगरेको बारे समेि आयोगले अनगुमन गनुिपदिछ । 

4.  अध्ययन, अनसुन्धान र अन्वेषण - आयोगमा उपाध्यक्ष लगायि 7 सदस्य, १२ कायिकारी तनदेशक र 
26 योजना अतधकृिसमेि १०५ दरबन्दी रहेको छ। आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनसुार 
र्हमाली क्षेत्रमा पनुवािस िथा पनुस्थािपना सम्बन्धमा अध्ययन शरुु गरेको, सम्पन्न भएका ३ आवतधक 
योजनामा जशक्षा सम्बन्धी नीति िथा कायिक्रम कायािन्वयनको अवस्था मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, नेपालका नदी 
प्रणाली र जलाधार व्यवस्थापनका सन्दभिमा रणनीतिक कायियोजना सम्बन्धी दस्िावेज¸ ढुङ्गा तगट्टी 
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बालवुासम्बन्धी नीतिको मस्यौदा र प्रारजम्भक बालर्वकास रार्िय रणनीति २०७६-२०८७ को मस्यौदा 
ियार गरी स्वीकृतिका लातग मजन्त्रपररषद् मा पेस गरेको एकीकृि प्रतिवेदन रार्िय ढाुँचा सम्बन्धी अध्ययन¸ 
कोतभड-१९ महामारीका कारण कृर्ष सहकारी िथा गररबी तनवारण क्षेत्र, समर्िगि आतथिक पयिटन 
वाजणज्य िथा आपूतििलगायिका १४ र्वषयगि क्षेत्रको अध्ययन, खाद्य सरुक्षा एटलस २०१९ पररमाजिन 
लगायिका र्वषयमा आयोगबाट अध्ययन, अनसुन्धान िथा अन्वेषण गरेको उल्लेख छ । आयोगको 
र्वद्यमान जनशजिको क्षमिाको उपयोग गदै रार्िय र्वकासको लातग नीति, योजना िथा कायिक्रम 
िजुिमामा नेितृ्वदायी भतूमका तनवािह गनि रार्िय महत्वका र्वषयमा थप अध्ययन, अनसुन्धान गरी प्राप्त 
नतिजालाई कायािन्वयन गनि पहल गनुिपने देजखन्छ । 

5.  प्राथतमकिा प्राप्त आयोजना - संघीय मन्त्रालय िथा तनकायहरूवाट 207६।7७ मा प्राथतमकिाका 
आयोजनाहरू कायािन्वयन भएको मध्ये २४ रार्िय गौरवका आयोजना समेि पर्हलो प्राथतमकिा प्राप्त 
257 र दोश्रो प्राथतमकिा प्राप्त ६४ आयोजना कायािन्वयन भएको देजखन्छ। रार्िय गौरव र पर्हलो 
प्राथतमकिाका समेि २५७ आयोजनामध्ये यो वषि 8० प्रतिशिभन्दा बढी प्रगति हनेु आयोजना ८८, 
50 देजख 79 प्रतिशिसम्म प्रगति हनेु १००, 50 प्रतिशिभन्दा कम प्रगति हनेु ५१ र प्रगति नखलेुका 
आयोजना १८ रहेका छन।् आयोगले प्राथतमकिा प्राप्त आयोजनाको अनगुमन मूल्याङ्कन गरी कायािन्यनका 
क्रममा आइपरेका समस्याहरू समाधान गरी लजक्षि प्रगति हातसल गनुिपनेमा प्राथतमकिा प्राप्त कतिपय 
आयोजनाको समेि प्रगति न्यून रहेको र कुनै पतन आयोजना तनधािररि समयमा सम्पन्न नभएको अवस्थाले 
आयोजनाको अनगुमन, मूल्याङ्कन गने आयोगको भतूमकालाई प्रभावकारी बनाउनपुदिछ । 

6.  मध्यमकालीन खचि संरचना - आयोगले दीघिकालीन सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, रणनीति र प्राथतमकिाका साथै 
सरकारको वार्षिक नीति िथा कायिक्रम र ठदगो र्वकासको लक्ष्य सन ्2030 को मागिजचत्रलाई समेि 
आधार तलई मध्यमकालीन खचि संरचना िजुिमा गरेको छ। आयोगले मध्यमकालीन खचि संरचनाको 
उपलजधध र आगामी ३ वषिको समर्िगि आतथिक खाका ियार गदाि र्वशेषि पन्धौँ योजनामा उजल्लजखि 
आतथिक वरृ्िदरको लक्ष्यका आधारमा खाका तनधािरण गरेको छ। उि खचि संरचनामा समावेश गररएका 
वषिहरूको अपेजक्षि उपलजधधभन्दा वास्िर्वक उपलजधध न्यून रहेको देजखएकोले उजल्लजखि लक्ष्य हातसल 
गनि चनुौतिपूणि देजखन्छ। िीन िहका सरकारमाफि ि सञ्चालन हनेु र्वकास आयोजना बाुँडफाुँटसम्बन्धी 
मापदण्ड, रार्िय गौरवका आयोजना, रुपान्िरणकारी आयोजनामा आवश्यक बजेटको सतुनजिििा गने, 
कोतभड-१९ लगायिका महामारीले तसजिना गरेको प्रभाववाट अथििन्त्रका र्वर्वध क्षते्रमा पारेको असरलाई 
न्यूनीकरण गदै िोर्कएको लक्ष्य हातसल गने गरी संरचनाको िजुिमा गनुिपदिछ । 

7.  आयोजना बैङ्क - आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा १७ मा संघ, प्रदेश 
िथा स्थानीय िहमा सञ्चालन गने आयोजनाको वगीकरण रार्िय योजना आयोगको तसफाररसमा नेपाल 
सरकारले गने र आयोगमा रार्ियस्िरको एक आयोजना बैङ्क रहने उल्लेख छ । उजल्लजखि व्यवस्था 
अनसुार आयोजना कायािन्वयनका लातग तनधािररि मापदण्डको आधारमा आयोजना प्रर्वर्िका लातग 
आयोगले रार्िय आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन सूचना प्रणाली ियार गरे अनसुार आयोजना बैंकमा 
207८।1।7 सम्ममा २१ मन्त्रालय, आयोग िथा संवैधातनक तनकायका 6 हजार 697 आयोजना 
सूचीकृि भएको देजखन्छ ।आयोगले ियार गरेको रार्िय आयोजना बैङ्कको आयोजना पर्हचान, मूल्याङ्कन, 
छनौट िथा प्राथतमकीकरण मागिदशिन, २०२० मा भएको व्यवस्था अनसुार यस अवतधमा सजुचकृि 
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आयोजना मध्ये ९५३ आयोजना पर्हचान चरण र ३४५ आयोजना मूल्याङ्कन चरणमा छन ्। हालसम्म 
कुनै पतन आयोजना छनौट चरणमा पगेुको छैन। देशको समग्र आतथिक र्वकासका लातग सञ्चालन गररने 
आयोजना प्रभावकारी कायािन्वयन गनि आयोजना पर्हचान, मूल्याङ्कन, छनौट र प्राथतमकीकरण प्रकृया 
प्रभावकारी बनाउनपुने, आयोजना दोहोरो नपने गरी छनौट गने र छनौट भएका आयोजना समयमै सम्पन्न 
गरी नयाुँ आयोजनाको छनौट गने जस्िा पक्षहरूमा र्वषयगि मन्त्रालयहरूलाई समेि जजम्मेवार बनाउने 
व्यवस्था गनुिपदिछ । 

ठदगो र्वकास लक्ष्य (२०१6-२०३०) 
 नेपाल समेि र्वश्वका १९३ राि सहभागी भई सन ्२०१५ सेप्टेम्बरको संयिु रािसंघको महासभाले 
सन ्२०३० सम्म ठदगो र्वकासका लातग १७ प्रमखु लक्ष्य सर्हिको ठदगो र्वकास एजेन्डा, २०३० लाई 
अनमुोदन गरेको छ । आतथिक, सामाजजक र वािावरणीय आयाम समेर्टएका ठदगो र्वकासका लक्ष्यका र्वश्वव्यापी 
१६९ पररमाणात्मक गन्िव्य र २३४ सूचक रहेका छन।् ठदगो र्वकासका १६ प्रमखु लक्ष्य र १५९ गन्िव्यका  
लातग २४५ अतिररि सूचक थप गरी ४७९ सूचक िय गरेको छ।  

ठदगो र्वकासका लक्ष्यहरू हातसल गने १५ वषिको अवतध मध्ये ६ वषिभन्दा बढीको अवतध व्यिीि भई 
कररब ९ वषि मात्र बाुँकी रहेको छ। ठदगो र्वकासका लक्ष्यहरूको कायािन्वयनको अवस्था सम्बन्धमा आयोगले 
रार्िय समीक्षा प्रतिवेदन, २०२० िथा ठदगो र्वकासका लक्ष्य प्रगति मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, २०१९ प्रकाशन गरेको 
देजखन्छ। 

8.  सूचक मूल्याङ्कन - ठदगो र्वकासका लातग तनधािरण गररएका लक्ष्यहरू २०३० हातसल गनि १६ प्रमखु 
लक्ष्यका १५९ गन्िव्यका  लातग 245 अतिररि सूचक थप गरी ४७९ सूचक िय गरेको छ। ठदगो 
र्वकासका लक्ष्य प्रगति मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, २०१९ मा कुल 479 सूचकमध्ये 35 प्रतिशि सूचकको 
ि्याङ्क तनयतमि र आवतधक आधारमा उपलधध हनेु िथा बाुँकी ५५ प्रतिशि ि्याङ्कहरू जनगणना, 
सवेक्षण र प्रशासतनक ि्याङ्कमाफि ि उपलधध हनेु उल्लेख छ  । सूचकका बाुँकी १० प्रतिशि ि्याङ्क 
उपलधध हनु नसक्ने उल्लेख भएको जनाएको छ । उि प्रतिवेदनअनसुार यो अवतधको मूल्याङ्कनका 
लातग २१८ (४४ प्रतिशि) सूचकको ि्याङ्कमात्र समावेश गरी मूल्याङ्कन गरेको देजखन्छ। 

 खासगरी ठदगो र्वकास लक्ष्य २ शून्य भोकमरी,  लक्ष्य ६ सफा पानी िथा सरसफाइ, लक्ष्य 
९ उद्योग र पूवािधार, लक्ष्य ११ ठदगो सहर र समदुायहरू, लक्ष्य १२ जजम्मेवारी पूवि उपभोग िथा 
उत्पादन,  लक्ष्य १३ नवीन खोज जलवाय ुपररवििन मौसम र लक्ष्य १७ साझेदारीसुँग सम्बजन्धि सम्पूणि 
लक्ष्यसुँग सम्बजन्धि प्रगतिको ि्याङ्कहरू उपलधध हनु नसकेको अवस्था छ ।  

 कररब ५५ प्रतिशि ि्याङ्क ५ देजख १० वषिसम्ममा हनेु जनगणना िथा सवेक्षणमा आधाररि 
भएको,  लक्ष्य हाुँतसल गनि संघ, प्रदेश र स्थानीय िहबाट समेि एकीकृि गरी अतभलेखीकरण गनुिपने 
देजखएको छ । प्रदेश र स्थानीय िहबाट सम्पादन हनेु र्क्रयाकलापहरू ठदगो र्वकासका सम्बजन्धि 
सूचकाङ्कमा समावेश गने प्रणालीको अभावमा ि्याङ्कहरू अद्यावतधक हनु सकेको छैन । ठदगो र्वकास 
लक्ष्यमा भएका प्रगतिको अनगुमन र मूल्याङ्कन गनि सबै सूचकको सूचना िथा ि्याङ्क समयमै उपलधध 
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हनेु, प्राप्त गने, र्वश्लषेण गने, नतिजा सम्प्रषेण गने िथा अन्िर सम्बजन्धि लक्ष्यको मूल्याङ्कन गने उपयिु 
र्वतध र प्रणालीको र्वकास गनुिपने देजखन्छ ।  

9.  आवतधक प्रगति - ठदगो र्वकासका लक्ष्यहरूको कायािन्वयनको अवस्था सम्वन्धमा नेपालले सयिु 
रािसंघमा पेस गरेको स्वेजछछक रार्िय समीक्षा प्रतिवेदन, २०२० िथा ठदगो र्वकासका लक्ष्य प्रगति 
मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, २०१९ वमोजजम नेपालको ठदगो र्वकास लक्ष्यहरूमा ि्याङ्क उपलधध भएका २१८ 
सूचकमध्ये अतधकाशं सूचकमा तनधािरण गररएको लक्ष्यभन्दा न्यून प्रगति भएको देजखन्छ । 

 कुल जनसंख्या मध्ये सन ्2019 सम्ममा दैतनक अमेररकी डलर १.२५ भन्दा कम आजिन 
गने जनसंख्या १७ प्रतिशिमा सीतमि राख्न ेलक्ष्य तलएकोमा सोको उपलजधध मापन भएको देजखएन। 
प्रतिठदन अमेररकी डलर 1.90 आजिन गने जनसंख्या २८.५ प्रतिशिमा झाने लक्ष्य तलएकोमा १५ 
प्रतिशि, सामाजजक सरुक्षा खचि १२.1 प्रतिशि हनेु लक्ष्य भएकोमा 11.7 प्रतिशि, र्वश्व खाद्य  सरुक्षा 
सूचकाङ्कमा ५७ अङ्क लक्ष्य रहेकोमा ४६ अङ्क मात्र प्राप्त गरेको देजखन्छ। माि ृमतृ्यदुर प्रतिलाख १२५ 
मा झाने लक्ष्य रहेकोमा २३९ रहेकोले लक्ष्य हातसल गनि थप चनुौिी रहेको देजखन्छ । माध्यतमक 
जशक्षामा कुल भनािदर ७२ प्रतिशि परु् याउनपुनेमा ७१.64 प्रतिशि रहेको, कक्षा ५ को गजणि, नेपाली 
र अंग्रजेी र्वषयको तसकाई दर क्रमशः ५५, ६६ र ५७ प्रतिशि हातसल गने लक्ष्य तलएकोमा लक्ष्यको 
क्रमशः ३५, ३४ र ४१ प्रतिशि मात्र हातसल भएको साथै प्रति र्वद्याथी साविजतनक खचि रू.१९ हजार 
परु् याउने लक्ष्य रहेकोमा रू.१२हजार रहेको, प्राथतमक िह उत्तीणि दर 90.7 हनेु लक्ष्य रहेकोमा 85.8 
प्रतिशि रहेको देजखन्छ । 

 त्यस्िै नवीकरणीय ऊजािमा जलर्वद्यिुको जतडि क्षमिा २ हजार ३०१ मेगावाट परु् याउने लक्ष्य 
रहेकोमा १ हजार २५० मेगावाट पगेुको, कुल ऊजाि खपिमा नवीकरणीय ऊजािको र्हस्सा २२.१ 
परु् याउने लक्ष्य रहेकोमा ५ प्रतिशि पगेुको, ३० तमनेटमा बजारको पुँहचु रहने घरधरुी 57 प्रतिशि 
रहने लक्ष्य रहेकोमा 44.7 प्रतिशि मात्र रहेको, प्रति १ लाख जनसंख्यामा दैवी प्रकोपमा परी मतृ्य ु
हनेु संख्या 331 मा झाने लक्ष्य तलएकोमा 968 रहेको, कमिौल हनेु ५ वषि मतुनका बछचा 20 
प्रतिशिमा झाने लक्ष्य रहेकोमा 24.3 प्रतिशि रहेको, कृर्षयोग्य भतूममा तसुँचाइ सरु्वधा 40 प्रतिशि 
परु् याउने लक्ष्यमध्ये 33 प्रतिशि मात्र हातसल गरेको, आधतुनक प्रणालीबाट पररवार तनयोजन गने १५-
49 वषिका मर्हलाले आधतुनक प्रणालीबाट पररवार तनयोजन गने संख्या 71 प्रतिशि परु् याउने लक्ष्य 
तलएकोमा 56 प्रतिशि मात्र रहेको देजखन्छ। लजक्षि वगि 90 प्रतिशिलाई रार्िय खोप कायिक्रममा 
सहभातगिा गराउने लक्ष्य तलएकोमा 42.6 प्रतिशि मात्र रहेको, स्वास््य सेवाको पुँहचु 95 प्रतिशि 
जनसंख्यामा परु् याउने लक्ष्य तलएकोमा 75 प्रतिशि मात्र पगेुको, कुल गाहिस््य उत्पादनको िलुनामा 
स्वास््य खचि 5.60 परु् याउने लक्ष्य रहेकोमा 1.90 प्रतिशि मात्र रहेको साथै मर्हला िथा बालबातलका 
बेचतबखन प्रतिवषि 725 जनामा झाने लक्ष्य तलएकोमा 946 जना प्रतिवषि रहेको देजखएकाले तनधािरण 
गरेको लक्ष्य हातसल भएको छैन । 

 उजल्लजखि सूचकहरूमा िोर्कएको प्रगति हातसल गनिका लातग संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र 
स्थानीय िहहरूमा ठदगो र्वकासका लक्ष्यहरू हातसल गनि संस्थागि संरचना, लक्ष्य केजन्द्रि बजेट र स्रोि 
व्यवस्थापन गनुिपदिछ ।  
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10. लक्ष्य र सूचकाङ्कको आन्िररकीकरण - ठदगो र्वकास लक्ष्यहरूलाई प्रदेश र स्थानीय िहहरूले आ-आफ्ना 
नीति, कायिक्रम र बजेटमा आबि गरी प्रभावकारी कायािन्वयन गरे मात्र लक्ष्य प्राप्त हनु सक्दछ। 
नेपालको संर्वधानले स्थानीय िहलाई कृर्ष, जशक्षा, स्वास््य, सफा पानी र सरसफाई, लैर्ङ्गक समानिा, 
स्थानीय आतथिक र्वकास, वन, भतूमसधुार, सहकारी जस्िा क्षेत्रमा कायि गने जजम्मेवारी ठदएको हुुँदा 
गररबीको अन्त्य ,शून्य भोकमरी, स्वास््य जीवन, गणुस्िरीय जशक्षा, लैर्ङ्गक समानिा, सफा पानी िथा 
सरसफाई, असमानिाको न्यूनीकरण लगायिका ठदगो र्वकासका लक्ष्य हातसल गनि प्रदेश र स्थानीय 
िहको भतूमका महत्वपूणि छ । 

  ठदगो र्वकास लक्ष्यहरूलाई प्रदेशको आवतधक योजनासुँग तमलान गनि केही प्रदेशले आधार रेखा 
सूचकाङ्क ियार गरी पररमाणात्मक लक्ष्यहरू तनधािरण गरे िापतन स्थानीय िहमा सोको शरुुवाि हनु 
सकेको छैन । ठदगो र्वकासका लक्ष्यहरूलाई हातसल गनि संघ, प्रदेश िथा स्थानीय िहका आवतधक 
र्वकास योजनाबीचको अन्िरसम्बन्ध वरृ्ि गनुिपने, ठदगो र्वकासका लक्ष्यसुँग स्थानीय िहको आवतधक 
योजना तमलान गनुिपने िथा संघबाट हस्िान्िरण गररने सशिि अनदुान लगायिका रकमलाई ठदगो र्वकास 
लक्ष्यहरूसुँग आबि गरी कायिक्रम िजुिमा र कायािन्वयन गने, आम नागररक, गैरसरकारी संस्था, सहकारी 
लगायि सबै पक्षको सहभातगिा रहने गरी ठदगो र्वकास लक्ष्यलाई आन्िररकीकरण गरी सोको कायािन्वयन 
िथा अनगुमन र मूल्याङ्कन गनिका लातग िीनवटै िहका सरकारले कायि गनुिपदिछ । 

11. संस्थागि संरचना - ठदगो र्वकास लक्ष्य कायािन्वयनका लातग प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा रार्िय तनदेशन 
सतमति, रार्िय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा कायािन्वयन िथा समन्वय सतमति र 
आयोगका सदस्यहरूको अध्यक्षिामा ९ र्वषयगि सतमति गठन भए िापतन सो अनरुूप प्रदेश सरकार र 
स्थानीय िहहरूमा समन्वय गनि सतमति गठन भएको छैन । ठदगो र्वकास लक्ष्य कायािन्वयन, समन्वय 
र अनगुमन िथा मूल्याङ्कन गनि संघ, प्रदेश र स्थानीय िीनै िहमा उपयिु संस्थागि संरचना र पितिको 
र्वकास गरी प्रभावकारी अनगुमन र मूल्याङ्कन गने व्यवस्था हनुपुदिछ । 

12. र्वत्तीय व्यवस्था - ठदगो र्वकासका लक्ष्य प्राप्त गनि नेपालले वार्षिक रू.२० खबि २५ अबि लगानी गनुिपने 
अनमुान गरेको छ। प्रमखु ठदगो र्वकास लक्ष्यका क्षेत्रहरूमा गनुिपने लगानीको िलुनामा र्वद्यमान 
र्वतनयोजनको प्रवजृत्तलाई र्वश् लेषण गदाि ठदगो र्वकास लक्ष्यका क्षेत्रहरूमध्ये साविजतनक  रू.२ खबि १८ 
अबि र तनजी क्षेत्रहरूमा रू. ३ खबि ६७ अबिसमेि रू. ५ खबि ८५ अबि हनेु अनमुान गरेको देजखन्छ। 
लगानीको लातग नपगु स्रोिमध्ये खानेपानी र सरसफाइ, ऊजाि, यािायाि औद्योतगक र शहरी पूवािधारमा 
५९ प्रतिशि र सामाजजक क्षते्रिफि  गररबी, स्वास््य, जशक्षा र लैर्ङ्गक समानिािफि  ३१ प्रतिशि स्रोिको 
अभाव रहने र समर्िमा कुल गाहिस््य उत्पादनको वार्षिक १२.८ प्रतिशि स्रोिको कमी हनेु उल्लेख 
छ। सो आुँकलन सरकारले कुल गाहिस्थ उत्पादनको २७ प्रतिशि राजस्व प्राप्त गने आधारमा गरेको देजखएिापतन 
र्वगि ३ वषिको ि्याङ्क हेदाि राजस्व सङ्कलन अनमुानभन्दा कम रहेकोले र्वत्तीय स्रोिको अभाव अझै बढ्दै जाने 
देजखन्छ।  

   राजस्वका दायरा र्वस्िार गरी थप राजस्व सङ्कलन, वैदेजशक सहायिाको उछचिम पररचालन, 
पुुँजीगि खचि वरृ्ि गनि सहतुलयि ऋणको उपयोग िथा अनदुानको र्हस्सा बढी प्राप्त गनेिफि  अग्रसर 
हनुपुदिछ । साथै सहकारी र तनजी क्षेत्रको सहभातगिा अतभवरृ्ि गनि थप प्रयास गनुिपदिछ । 
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13. लक्ष्यको समग्र अवस्था र सधुारका क्षते्र - ठदगो र्वकासका लक्ष्य प्रगति मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, २०१९ मा 
ठदगो र्वकासका लक्ष्यहरूको उपलजधधलाई सन्िोषजनक, मध्यम, न्यून र प्रगति नभएको गरी ४ समूहमा 
र्वभाजन गरी मापन गने व्यवस्था छ । नेपालले गररबीको अन्त्य र असमानिा घटाउने २ लक्ष्यमा मात्र 
सन्िोषजनक, गणुस्िरीय जशक्षा, लैर्ङ्गक समानिा, खचि धान्न सक्ने ऊजाि,  जैर्वक र्वर्वधिाको संरक्षण र 
लक्ष्य प्रातप्तमा र्वश्व साझेदारीसमेिका ५ लक्ष्यमा मध्यम, भोकमरीको अन्त्य, सबैका लातग स्वास््य 
जीवनको सतुनजिििा,  सबैका लातग स्वछछ खानेपानी र सरसफाई,  भरपदो समावेशी र ठदगो आतथिक 
र्वकास, सरुजक्षि सहर र मानव बस्िी, जलवाय ुपररवििन न्यूनीकरण र शान्ि र समावेशी समाज तनमािण 
गने ७ लक्ष्यमा न्यून र ठदगो र समावेशी पूवािधार र्वकास, ठदगो उत्पादन र उपभोगको सतुनजिििा गने 
२ लक्ष्यमा कुनै पतन प्रगति गनि नसकेको अवस्था छ ।  

तनधािररि समयमा ठदगो र्वकासका लक्ष्यहरू हातसल गनिका लातग क्षेत्रगि कायिक्रमको 
कायािन्वयन र सोको मूल्याङ्कन पितिलाई ठदगो र्वकासका लक्ष्यहरूसुँग आवि गनुिपने देजखन्छ। ठदगो 
र्वकासका लक्ष्यहरूको स्थानीयकरणको अवस्था कमजोर रहेको, लक्ष्यहरू हातसल गनिका लातग तनजी 
सरकारी गैर सरकारी संस्था, नागररक समाज, र्वकास साझेदार लगायिका सरोकारवालासुँगको समन्वय 
र सहभातगिा प्रभावकारी नभएको ठदगो र्वकासका लक्ष्हरुलाई मध्यमकालीन खचि संरचना र बजेटसुँग 
िादात्म्यिा गरी कायिक्रम सञ्चालन गनुिपनेमा प्रदेश र स्थानीय िहमा सोको अभाव रहेको साथै कोतभड-
19 बाट मानव स्वास््य, जशक्षा रोजगारी र समग्र अथििन्त्रमा परेको प्रभावले ठदगो र्वकासका लक्ष्यहरू 
हातसल गनि थप चनुौिी देजखएकाले िीन वटै िहका सरकारले थप रणनीति िय गनुिपने देजखन्छ । 

अनगुमन िथा बरेुजू 

• अनगुमन - गि र्वगिका प्रतिवेदनमा सोझै खररद, खचिको गने अवतध र क्षमिामा सधुार, परामशि 
सेवािफि को खचिको उपादेयिा, अनगुमन िथा मूल्याङ्कन कायिको प्रभावकाररिा सम्बन्धमा सझुाव 
ठदइएकोमा सोबमोजजम अपेजक्षि सधुार गरेको देजखुँदैन । र्वगिका व्यहोरा पनुरावजृत्त नहनेु गरी कायि 
सम्पादन गनुिपदिछ ।  

• बेरुजू जस्थति - आयोग र मािहिसमेि ३ तनकायमा यो वषि रू.१ करोड ९3 हजार बेरुज ुदेजखएकोमा 
प्रारजम्भक प्रतिवेदन उपलधध गराएपतछ रू.२ लाख ४1 हजार फस्यौट गरेकोले रू.९८ लाख ५२ हजार 
बाुँकी रहेको छ । यस सम्बन्धी 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 मूल 
संरचिा संघ, प्रदेश र स्थािीय तह गरी तीि तहको हिेु र िेपालको राज्यशन्त्िको प्रयोग संघ, प्रदेश र 
स्थािीय तहले संर्वधाि तथा काििुबमोन्त्िम 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 काििुबमोन्त्िम हिेु व्यवस्था छ । 

संर्वधािको धारा ५९ मा प्रदेशले आफ्िो अनधकारनभरको आनथिक अनधकारसम्बन्त्धी र्वषयमा 
काििु 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 प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीको सम्बन्त्धमा 
लेखापरीक्षण गरी  अलग अलग प्रनतवेदि तयार गरी प्रदेश प्रमखुसमक्ष पेस गििसक्िे 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 कायािलयको २०७६।७७ को लेखापरीक्षण गििका लानग लेखापरीक्षण 
योििा तथा कायिक्रम स्वीकृत गरी लेखा उत्तरदायी अनधकृतलाई कायितानलकाको िािकारी गराइएको 
नथयो । स्थलगत रूपमा लेखापरीक्षण टोली खटाई प्रदेश तहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । 
स्थलगत रूपमा िारी 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 प्रदेश २ वागमती गण्डकी लनु्त्म्बिी कणािली सदूुरपन्त्िम 
1.  कुल क्षेरफल 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 क्षेर 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 (२०६८) हिारमा 26494 4534 5404 5529 2414 4891 1169 2553 

3. प्रदेशको कायि सञ्चालि - संर्वधािको भाग १३ मा प्रदेशको कायिकाररणी अनधकार मन्त्न्त्रपररषदमा निर्हत 
हिेु, संर्वधाि र अन्त्य काििुको अधीिमा रही प्रदेशको शासि व्यवस्थाको सामान्त्य निदेशि, नियन्त्रण 
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र सञ्चालि गिे अनभभारा प्रदेश मन्त्न्त्रपररषदमा रहिे व्यवस्था छ । त्यसैगरी भाग १४ मा प्रदेशको 
व्यवस्थार्पकासम्बन्त्धी व्यवस्था र भाग १५ मा प्रदेश व्यवस्थापि कायिर्वनध अन्त्तगित प्रदेशसभाको 
व्यवस्थापकीय अनधकार, प्रदेश सभामा र्वधेयक प्रस्ततु गिे, पाररत गिे, र्फताि नलिे, प्रमाणीकरण गिे, 
अध्यादेश एवं र्वधेयक प्रमाणीकरण  गिे उल्लेख छ ।  

4. प्रदेश आनथिक कायिप्रणाली - संर्वधािको भाग १६ मा प्रदेश आनथिक कायि प्रणालीअन्त्तगित काििुबमोन्त्िम 
बाहेक कर लगाउि वा ऋण नलि िपाइिे, प्रदेश सन्त्ञ्चतकोष, 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 सन्त्ञ्चतकोष - संर्वधािको धारा २०४ अिसुार गठुी रकम बाहेक प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हिेु सबै 
प्रकारका रािस्व, अिदुाि,  ऋणलगायतको रकम प्रदेश सन्त्ञ्चतकोषमा आम्दािी बािँनधिे र सोही कोषबाट 
खचि गिे व्यवस्था छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कायािलयहरूबाट प्राप्त प्रदेशगत सन्त्ञ्चतकोषको 
र्ववरणअिसुार २०७६।७७ मा रू.२ खबि ३१ अबि ९९ करोड २७ लाख आम्दािी भएकोमा रु १ 
खबि ५६ अबि ११ करोड ४२ लाख खचि गरी रु ७५ अबि ८७ करोड ८५ लाख बािँकी रहेको छ । 
खचि मध्ये  प्रदेश िं १ मा रू.२९ अबि ८३ करोड ३२ लाख, प्रदेश िं २ मा रू.१८ अबि १ करोड 
७२ लाख, वागमती प्रदेशमा रू.२७ अबि ९५ करोड ९ लाख, गण्डकी प्रदेशमा रू.२० अबि ४१ करोड 
३६ लाख,  लनु्त्म्बिी प्रदेशमा रू.२५ अबि ४० करोड ७१ लाख, कणािली प्रदेशमा रू.१६ अबि ८८ 
करोड २ लाख र सदूुरपन्त्िम प्रदेशमा रू.१७ अबि ६१ करोड २० लाख खचि भएको छ । समग्रमा 
६७.२९ प्रनतशतमार 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 सन्त्ञ्चतकोषमा र 40 प्रनतशत स्थािीय 
सन्त्ञ्चतकोषमा दान्त्खला गिुिपिे व्यवस्था छ । प्रदेश िं. १ को रू.23 करोड 41 लाख 20 हिार, 
प्रदेश िं. २ को रू.25 करोड ५५ लाख ९१ हिार, बागमती प्रदेशको रू.28 करोड ९५ लाख ४७ 
हिार, कणािली प्रदेशको रू.9 करोड १३ लाख ४९ हिार र सदूुरपन्त्िम प्रदेशको रू.३ करोड ५५ 
लाख ११ हिार समेत रू.90 करोड 61 लाख 18 हिार प्रदेशका आनथिक मानमला तथा योििा 
मन्त्रालयले बािँडफािँट गरेको छैि । ऐिको व्यवस्थाबमोन्त्िम उि रकम बािँडफािँट हिुपुदिछ । 

7. सरकारी कायािलयको लेखापरीक्षण - िेपालको संर्वधािको धारा २४१ अिसुार प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार 
एवं सबै प्रदेश सरकारी कायािलयको लेखा काििुबमोन्त्िम नियनमतता, नमतव्यर्यता, कायिदक्षता, 
प्रभावकाररता र औन्त्चत्यसमेतको र्वचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हिेु व्यवस्थाबमोन्त्िम यो 
वषि सातै प्रदेश  मातहतका १ हिार 19 कायािलयको रू.२ खबि २२ अबि ६० करोड ५२ लाख र 
१ कायािलयको बक्यौता रू.१ अबि ४ करोड ४ लाखको  लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । यससम्बन्त्धी 
र्ववरण अिसूुची 1 मा संलग्ि छ । 
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8. अन्त्य संस्था तथा सनमनतको लेखापरीक्षण - िेपालको संर्वधािको धारा २४१ बमोन्त्िम प्रदेश सरकार 
मातहतका ७६ अन्त्य संस्था तथा सनमनतको रू.८ अबि ७२ करोड ५९ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न 
गररएको छ । यससम्बन्त्धी र्ववरण अिसूुची ४ मा संलग्ि छ । 

9. लेखापरीक्षण बक्यौता - िेपालको संर्वधाि तथा प्रचनलत काििुअिसुार सबै सरकारी कायािलय, अन्त्य संस्था 
तथा सनमनतको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कायािलयबाट गराउिपुिे व्यवस्था छ । उि 
व्यवस्थाअिसुार प्रदेश िं. १ को २ निकाय, वागमती प्रदेशको 5, लनु्त्म्बिी प्रदेशको १, कणािली प्रदेशको १ 
र सदूुरपन्त्िम प्रदेशको ५ समेत १4 निकायको २०७६।७७ को लेखापरीक्षण िभएकोले रू.२ अबि ४3 
करोड 3० लाख ४८ हिारको लेखापरीक्षण बक्यौता रहेको छ । यससम्बन्त्धी र्ववरण अिसूुची 3 मा छ।  

10. पेस्की बािँकी - प्रचनलत काििुअिसुार कायिक्रम सञ्चालि तथा निमािणतफि 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 २०७७ आषाढसम्म फस्यौट हिु बािँकी रहेको 
पेस्की रू. ३ अबि 63 करोड ७३ लाख रहेको छ । यससम्बन्त्धी र्ववरण अिसूुची ८ मा छ। 

11. असलुी - प्रदेश सरकार मातहतका निकायबाट गत र्वगत वषिको बेरुिू सम्परीक्षणको क्रममा रू.७ करोड 
६१ लाख ४७ हिार, चाल ुवषिको लेखापरीक्षणको क्रममा रू.२ करोड ७४ लाख ५२ हिार र प्रारन्त्म्भक 
प्रनतवेदि पठाएपनछ रू. ४० करोड ९९ लाख 6९ हिारसमेत रू. 51 करोड ३5 लाख 68 हिार र 
अन्त्य निकायतफि  रू.२८ लाख ७८ हिारसमेत रू. 51 करोड ६4 लाख 46 हिार असलु भएको छ। 
यससम्बन्त्धी र्ववरण अिसूुची 9 मा संलग्ि छ ।  

12. अनग्रम कर - प्रदेश सरकार मातहतका १२१ निकायले २०७६।७७ मा भिुािीको स्रोतमा कट्टा 
गिुिपिे अनग्रम कर कट्टा िगरेकोले रू.१ करोड ६४ लाख असलु गिुिपिे देन्त्खएको छ । यससम्बन्त्धी 
र्ववरण अिसूुची  12 मा संलग्ि छ । 

13. काििु निमािण - संर्वधािको धारा ५७ मा प्रदेशको अनधकार अिसूुची-6 मा उन्त्ल्लन्त्खत र्वषयमा निर्हत 
रहिे र त्यस्तो अनधकारको प्रयोग संर्वधाि र प्रदेश काििुबमोन्त्िम हिेु, साझा अनधकार संर्वधाि, संघीय 
काििु, प्रदेश काििु र गाउिँसभा वा िगरसभाले बिाएको काििुबमोन्त्िम हिेु व्यवस्था छ । साझा 
अनधकारको क्षेरमा काििु बिाउिँदा संघीय काििुसिँग िबान्त्झिे गरी बिाउिपुिे व्यवस्था छ । प्रदेशको 
अनधकार क्षेर सम्बन्त्धमा पाररत काििु र पाररत हिु बािँकी काििुको र्ववरण निम्िािसुार छः 

प्रदेश 
काििु पाररत भएको 

संख्या 
प्रदेश सभामा पसे 

संख्या 
आन्त्तररक मानमला तथा काििु मन्त्रालयबाट 

सैद्धान्त्न्त्तक सहमनत प्राप्त संख्या  
1 42 49 17 
2 39 13 21 
वागमती प्रदेश 58 59 1 
गण्डकी 46 49 0 
लनु्त्म्बिी 59 65 6 
कणािली 36 37 0 
सदूुरपन्त्िम 47 0 0 

िम्मा ३२७ २७२ 45 



खण्ड - २: प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय 

 582 महालेखापरीक्षकको अन्त्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रनतवेदि, २०७8 

उन्त्ल्लन्त्खत तानलकाअिसुार प्रदेश संसदको प्रथम अनधवेशिदेन्त्ख २०७6।७7 सम्म आनथिक 
मानमला तथा काििु मन्त्रालयबाट ६४४ काििु निमािणको लानग सैद्धान्त्न्त्तक स्वीकृनत नलएको मध्ये 
327 काििु प्रदेश सभाबाट पाररत गरी लागू भएको, 272 काििुको मस्यौदा तयार भई स्वीकृनतको 
लानग प्रदेश सभामा पेस भएको र बािँकी 45 निमािणको चरणमा रहेको देन्त्खन्त्छ । सेवा प्रवाह तथा 
कायिसञ्चालिका लानग आवश्यक काििु निमािण गरी कायािन्त्वयि गिुिपिे देन्त्खएको छ ।  

14. संगठि र कमिचारी व्यवस्थापि - िेपालको संर्वधाि धारा ३०२ मा प्रदेश सरकारी सेवाहरूको गठि र 
सञ्चालि सम्बन्त्धी व्यवस्था छ । संघीय मानमला तथा सामान्त्य प्रशासि मन्त्रालयबाट प्राप्त र्ववरणअिसुार 
िेपाल सरकारले प्रदेश सरकारको १ हिार 102 निकायको लानग २३ हिार ६७८ दरबन्त्दी स्वीकृत 
भएकोमा १५ हिार ४4३ पदपूनति भई ८ हिार २3५ पद ररि रहेका छि ्। यससम्बन्त्धी प्रदेशगत 
र्ववरण निम्िािसुार छः 

प्रदेश िं. मन्त्रालय र निकाय संख्या कुल दरबन्त्दी संख्या पदपूनति संख्या ररि संख्या 
1 183 3882 2470 १४१२ 
2 129 3034 2094 930 
वागमती 191 ३८७५ २५8२ १293 
गण्डकी 153 2813 2039 ७७४ 
लनु्त्म्बिी 182 ४४१४ २५६८ १८४६ 
कणािली 128 २५५५ १५५७ ९४८ 
सदूुरपन्त्िम 129 ३११५ २१३३ ९८२ 
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प्रदेश िं. 2 ले केही पद पदपूनतिको लानग प्रदेश लोकसेवा आयोगमा माग पठाएको छ । अन्त्य 
प्रदेशले पदपूनतिको लानग माग पठाएको देन्त्खएि । दरबन्त्दीअिसुार पदपूनति गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी 
बिाउिपुदिछ ।  

15. तहगत दोहोरो संरचिा - संर्वधािको अिसूुची-६ एवं स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४ बमोन्त्िम 
कृर्ष, पश,ु न्त्शक्षा, स्वास््यलगायतका कायिक्रमह स्थािीय तहमा हस्तान्त्तरण भएकोमा प्रदेश तहमा समेत 
कृर्ष, घरेल,ु स्वास््य, सडक, शहरी र्वकास लगायतका कायािलय स्थापिा भएको देन्त्खन्त्छ । स्थािीय 
तहमा हस्तान्त्तरण भएका कायिक्रमको लानग प्रदेश तहमा एवं संघीय सरकारले खारेि गरेका क्षेरीय 
निदेशिालयहरू समेत प्रदेश तहमा स्थापिा भएबाट काममा दोहोरोपि एवं प्रशासनिक खचिमा वरृ्द्ध हिेु 
अवस्था देन्त्खएको छ । प्रदेश सरकारअन्त्तगित कामको आवश्यकताको आधारमा मार कायािलय स्थापिा 
र कमिचारी व्यवस्थापि हिुपुदिछ । 

16. िीनत तिुिमा र कायािन्त्वयि - प्रदेश सरकार कायिर्वभािि नियमावली, 2074 ले मन्त्रालयगत रूपमा 
तिुिमा गरी कायािन्त्वयि गिुिपिे िीनत तथा काििु उल्लेख गरेको छ । आनथिक मानमला तथा योििा 
मन्त्रालयले कायि र्वभािि ियमावलीमा उन्त्ल्लन्त्खत प्रदेश स्तरको आनथिक स्थार्यत्व र मूल्य न्त्स्थरता, 
रािस्व चहुावट नियन्त्रण, त्याङ्क सूचिा प्रणाली तथा अनभलेख व्यवस्थापि सम्बन्त्धी िीनत, भनूम व्यवस्था, 
कृर्ष तथा सहकारी मन्त्रालयले कृर्ष, पश ुर्वकास तथा खाद्य पोषण, खाद्य सरुक्षा एवं गणुस्तर, कृर्ष 
एवं पशिुन्त्य व्यवस्थापि, भनूम व्यवस्थापि, िग्गा िापिािँच, भ-ूउपयोग, घर िग्गा रन्त्िषे्ट्रसि, दान्त्खल 
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खारेि, स्वानमत्व हस्तान्त्तरण एवं सकुुम्बासी, दनलत, मिु कमैया िस्ता क्षेरमा िीनत तिुिमा गरेको 
देन्त्खएि । 

त्यसैगरी भौनतक पूवािधार र्वकास मन्त्रालयले ऊिाि, र्वद्यतु, नसिँचाइ सेवा र्वस्तार लगािी प्रवद्धिि, 
रार्ष्ट्रय िलस्रोत, सरकारी कायािलयहरूको भौनतक व्यवस्थापि निमािण, सरुन्त्क्षत बसोबास एवं िग्गा 
एकीकरण सम्बन्त्धी िीनत र सामान्त्िक र्वकास मन्त्रालयले प्रदेशस्तरको र्वश्वर्वद्यालय तथा उच्च न्त्शक्षा 
सम्बन्त्धी मर्हला हक सम्बन्त्धी, लोपोन्त्मखु, सीमान्त्तकृत, गरीब, ज्येष्ठ िागररकसम्बन्त्धी, रोिगारी प्रबद्धिि, 
भाषा, संस्कृनत, धमिको संरक्षण र सामान्त्िक सरुक्षा तथा टे्रड यनुियि सम्बन्त्धी प्रादेन्त्शक िीनत तिुिमा 
गरेको देन्त्खिँदैि । यसले मन्त्रालयबाट सम्पादि हिेु कायिमा प्रभाव पिे देन्त्खन्त्छ । समयमै उि िीनतहरू 
तिुिमा गरी कायािन्त्वयि गिुिपदिछ । 

17. मध्यमकालीि खचि संरचिा - प्रदेश आनथिक कायिर्वनध ऐि, २०७४ बमोन्त्िम प्रत्येक आनथिक वषिको बिेट 
तिुिमा गिुि अन्त्घ आगामी तीि आनथिक वषिको आम्दािी र खचिको प्रक्षेपणसर्हतको मध्यकालीि खचि संरचिा 
तयार गिुिपिे व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश आनथिक नममला तथा योििा मन्त्रालयहरूले आम्दािी र खचि 
प्रक्षेपण गरे तापनि कायिक्रमको लागत र समय खलुाई प्राथनमकीकरण गरेको पाइएि । आवनधक योििा, 
मध्यमकालीि खचिको संरचिा र बिेट तिुिमा गदाि ददगो र्वकासका सूचकसिँग समन्त्वय हिेु गरी तयार 
गिुिपदिछ । 

18. स्रोत अिमुाि र खचि सीमा - प्रदेश आनथिक कायिर्वनध ऐि, २०७४ बमोन्त्िम बिेट तथा कायिक्रम 
तिुिमा गदाि प्रस्तार्वत बिेटको पषु्ट्याईका लानग प्रस्तार्वत योििा, कायिक्रम लगायतका र्ववरण खलु्िे 
गरी तयार गिुिपिेमा प्रस्तार्वत बिेटको पषु्ट्याई िहुिँदा बिेट र्वनियोिि दक्षता कमिोर देन्त्खएको छ । 
बिेटको मागिदशिि र सीमा यथाथिपरक हिुपुिे देन्त्खन्त्छ । बिेट तिुिमा गदाि ददगो र्वकास लक्ष्यसिँग 
आवद्धसमेत गिुिपदिछ । 

19. बिेट तथा िीनतगत कायिक्रम - सबै प्रदेश सरकारबाट संसदमा आय-व्ययको अिमुािसर्हत बिेट प्रस्ततु 
हुिँदा वार्षिक िीनत तथा कायिक्रमसिँग आवद्ध गरे तापनि कायिक्रम तथा बिेटको कायािन्त्वयि पक्ष कमिोर 
रहेको, योििा संशोधि 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 कायिक्रमलाई बिेटमा समावेश गरी प्रभावकारी कायािन्त्वयि 
गिुिपदिछ ।  

20. केन्त्रीय र्वत्तीय र्ववरण - प्रदेश आनथिक कायिर्वनध ऐिमा सम्बन्त्न्त्धत मन्त्रालयको लेखा उत्तरदायी 
अनधकृतले मन्त्रालय र मातहत कायािलयहरूको र्वनियोिि (स्रोत खलेुको), रािस्व, धरौटी, कोषहरू 
सर्हत सम्पूणि आय-व्ययको कायािलयगत र रकमगत खचि खलेुको केन्त्रीय र्वत्तीय र्ववरण तयार गरी 
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कायािलय र महालेखापरीक्षकको कायािलयमा कानतिक मसान्त्तनभर पेस गररसक्िपुिे 
र पेस गिि िसर्किे मिानसबको कारण भएमा म्याद थप गिि सक्िे व्यवस्था छ । म्याद थप अवनध 
नभर पनि र्वत्तीय र्ववरण पेस िगरेमा प्रचनलत काििुबमोन्त्िम र्वभागीय कारबाही समेत हिु सक्िे 
व्यवस्था छ । वागमती प्रदेश बाहेक अन्त्य ६ प्रदेश अन्त्तगितका कुिै पनि मन्त्रालयले केन्त्रीय र्वत्तीय 
र्ववरण तयार गरी पेस गरेका छैिि ्। उन्त्ल्लन्त्खत अवस्थामा मन्त्रालय र मातहत कायािलयको यथाथि 
आनथिक अवस्थाको र्वश्लषेण गिि सर्कएि । ऐिको व्यवस्थाबमोन्त्िम र्वन्त्त्तय र्ववरण पेश गिुिपदिछ । 
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21. एकीकृत केन्त्रीय प्रगनत - प्रदेश आनथिक कायिर्वनध ऐिमा मन्त्रालयले मातहत कायािलयबाट वार्षिक 
प्रगनतको र्ववरण नलई एकीकृत केन्त्रीय प्रगनत र्ववरण तयार गरी त्यसको भौनतक र र्वत्तीय पक्षको 
सामूर्हक समीक्षा गिुिपिे व्यवस्था छ । यसरी समीक्षा गदाि प्रगनत कम भएको कारण र सोको न्त्िम्मेवार 
व्यन्त्ि पर्हचाि गरी  सधुारकालानग चाल्िपुिे कदम र प्रगनत न्त्यूि भएको सम्बन्त्धमा न्त्िम्मेवार व्यन्त्ि 
उपर आवश्यक कारवाही समेत गिुिपिे उल्लेख छ । प्रदेश मन्त्रालयहरूले उि व्यवस्थाअिसुार सबै 
कायािलयबाट प्रगनत नलई केन्त्रीय प्रगनत र्ववरण तयार िगरेको कारण समग्र खचि र उपलन्त्धधको अवस्था 
मूल्याङ्कि गिि सर्कएि । तोर्कएको समयमा प्रगनत र्ववरण िपठाउिे कायािलय प्रमखुको तलवसमेत 
रोक्का गिि सर्किे व्यवस्था भए तापनि प्रगनत िपठाउिे कायािलयलाई कुिै कारबाही गरेको छैि । ऐिको 
व्यवस्थाबमोन्त्िम एकीकृत केन्त्रीय प्रगनत र्ववरण तयार गरी समीक्षा गिुिपदिछ ।   

22. र्वत्तीय न्त्िम्मेवारी र िवाफदेर्हता - प्रदेश 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, केन्त्रीय आनथिक र्ववरण तयार गिे, मातहत कायािलयको 
र्हसाव केन्त्रीय र्हसावमा समावेश गरे िगरेको िािँचवझु 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 । 

23. आन्त्तररक नियन्त्रण प्रणाली - प्रदेश आनथिक कायिर्वनध ऐि, २०७४ मा प्रदेश तहका सबै लेखा उत्तरदायी 
अनधकृतले गिुिपिे कामको प्रकृनतअिसुार आन्त्तररक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी सो ऐि प्रारम्भ भएको  
एक वषिनभर लागू गररसक्िपुिे व्यवस्था छ । प्रदेशका लेखा उत्तरदायी अनधकृतहरूले आन्त्तररक 
नियन्त्रण प्रणाली तिुिमा गरी लागू गरेको देन्त्खएि । आन्त्तररक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कायािन्त्वयि 
गिुिपदिछ ।  

24. ददगो र्वकास लक्ष्य - प्रदेशमा ददगो र्वकासका बारेमा ििचेतिा अनभवरृ्द्ध गिे, रार्ष्ट्रय ददगो र्वकास 
लक्ष्यसिँग सम्बन्त्न्त्धत रणिीनतहरूमा प्रादेन्त्शक दृर्िकोणका लानग पैरवी गिे, रार्ष्ट्रय स्तरका लक्ष्यहरूलाई 
प्रादेन्त्शक सन्त्दभि अिरुूप बिाउिे, अिगुमि मूल्याङ्कि गिे, स्थािीय तहका र्वकासका र्क्रयाकलपाहरूको 
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 
उपलन्त्धध 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। 
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25. 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 २०७६।७७ को बिेट र खचिको न्त्स्थनत निम्िािसुार रहेको छ:   

प्रदेश वार्षिक बिेट चाल ुखचि पुिँिीगत खचि कुल खचि खचि प्रनतशत 
प्रदेश िं. 1  422004 119666 178666 298332 70.69 
प्रदेश िं. २  387256 97819 82352 180172 46.53 
वागमती   476079 122688 156820 279508 58.71 
गण्डकी 321348 64269 139867 204136 63.52 
लनु्त्म्बिी  ३६४१६८ १०६८५७ १४७२१३ २५४०७० 69.77 
कणािली  ३४३५३४ ७३४४९ ९५३५२ १६८८०२ 49.14 
सदूुरपन्त्िम  २३७९१५ 83236 ९२८८३ १७६१२० 74.03 

िम्मा  2552304 667984 893153 1561140 61.17 

प्रदेशको औसत खचि 61.17 प्रनतशत रहेकोमा सबभन्त्दा बढी  प्रदेश िं १ को 7०.६९ र 
सबभन्त्दा कम प्रदेश िं २ को को ४६.५3 प्रनतशत रहेको छ । 

26. समािीकरण अिदुाि - संघको स्रोतबाट प्राप्त र्वत्तीय समािीकरण अिदुािबाट खचि भएको रकमको र्ववरण 
प्रत्येक वषिको कानतिक १ गते, माघ १ गते, वैशाख १ गते र आषाढ मसान्त्तमा प्रदेश लेखा नियन्त्रक 
कायािलयमा बझुाइसक्िपुिे प्रदेश लेखाउत्तरदायी अनधकृतको न्त्िम्मेवारी रहेकोमा मन्त्रालयहरूले उि र्हसाब 
२०७७ कानतिक मसान्त्तसम्म पनि बझुाएको देन्त्खएि । यो वषि सात प्रदेशमा रू. ४६ अबि २७ करोड ३२ 
लाख १२ हिार र्वत्तीय समािीकरण अिदुाि निकासा भएकोमा रू. २३ अबि ८७ करोड ५५ लाख ५१ 
हिार (५१.59 प्रनतशत) खचि भई रु २२ अबि ३९ करोड ७६ लाख ६१ हिार बािँकी रहेको छ । तोकेको 
समयनभर खचि रकमको र्ववरण बझुाउिे व्यवस्था कायािन्त्वयि गिुिपदिछ । 

27. समपूरक अिदुाि - यो वषि ७ प्रदेशमा संघीय सरकारले रु ४ अबि ४७ करोड ८४ लाख समपूरक 
अिदुाि निकासा गरेकोमा रू.३ अबि ९० करोड ३४ लाख  ८९ हिार खचि गरी रू. ५७ करोड ४९ 
लाख ११ हिार बािँकी रहेको देन्त्खयो । यस सम्बन्त्धमा देन्त्खएका व्यहोरा यसप्रकार रहेका छि:् 

27.1. प्रदेश िं.१ सरकारलाई रू.७५ करोड ३८ लाख समपूरक अिदुाि उपलधध गराएकोमा रू. २ अबि  
४८ करोड ८८ लाख ६९ हिार खचि गरी निकासाभन्त्दा रू.१ अबि ७3 करोड ५० लाख 69 हिार 
बढी खचि गरेको छ । बढी खचि गरेको आधार स्पि गिुिपदिछ । 

27.2. समपूरक अिदुािबापत संघीय सरकारले प्रदेश िं. २ सरकारलाई रू.२३ करोड ३७ लाख उपलधध 
गराएको छ । उि रकम खचि गदाि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको लागत सहभानगतामा योििा 
तथा कायिक्रम सञ्चालि गिुिपिेमा प्रदेश सरकारको योगदाि खलु्िे गरी खचिको अद्यावनधक अनभलेख 
राखेको पाइएि । संघ र प्रदेशको अिपुात खलु्िे अनभलेख अद्यावनधक गरी खचि गिुिपदिछ । 

27.3. बागमती, लनु्त्म्बिी, गण्डकी, कणािली र सदूुरपन्त्िम प्रदेशलाई रू.३ अबि ४९ करोड ९ लाख  निकासा 
भएकोमा रु १ अबि ३८ करोड १६ लाख ३८ हिार खचि गरी रु २ अबि १० करोड ९२ लाख ६२ 
हिार र्फताि गरेका छि ्। खचिको अद्यावनधक अनभलेख िभएकोले संघ र प्रदेशको खचि अिपुात यर्कि 
गिि सर्कएि ।   
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28. चौमानसक तथा आषाढ मर्हिाको खचि - आनथिक मानमला तथा योििा मन्त्रालयहरूबाट चौमानसक रूपमा 
खचि गिे गरी कायिक्रम र बिेट स्वीकृत गरेको भए तापनि अनधकांश बिेट तेस्रो चौमानसक र आषाढ 
मर्हिामा खचि भएको अबस्था छ । सातै प्रदेशका भौनतक पूवािधार र्वकास मन्त्रालय र मातहतका 
कायािलयले गरेको चौमानसक एवं आषाढ मर्हिाको खचिको न्त्स्थनत निम्िािसुार छः 

(रू.लाखमा) 

प्रदेश कुल खचि रकम 
कुल खचि मध्ये चौमानसक एवं आषाढको खचि 

प्रथम चौमानसक दोश्रो चौमानसक तेस्रो चौमानसक आषाढ मर्हिा 
प्रदेश िं. 1  १५९६४१ 15436 49106 95099 ६१८१४ 
प्रदेश िं. २ 55244 1182 5474 48587 35569 
वागमती 120546 ४३७3 २६६०5 ८९५६८ ६७०७2 
गण्डकी 117239 17354 40712 59172 31878 
लनु्त्म्बिी  १२७१४४ ९०२3 ३९९७९ ७८१४2 ५२५८9 
कणािली 46304 166 11024 35114 28239 
सदूुरपन्त्िम  ७७२८8 ३९3 १५७३५ ६११६1 ४४६०5 

िम्मा  ७०३४०६ ४७९२७ १८८६३5 ४६६८४3 ३२१७६6 
खचि प्रनतशत 100 6.81 26.82 66.37 45.74 

मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त खचिको र्वश्लषेण गदाि 7 प्रदेश सरकारका भौनतक पूवािधार मन्त्रालय 
मातहतको कुल पुिँिीगत खचि  रू.70 अबि 34 करोड 6 लाख मध्ये प्रथम चौनमसकमा 6.81 प्रनतशत, 
दोश्रो चौनमसकमा 26.82 र तेस्रो चौनमसकमा 66.37 प्रनतशत र आषाढ मर्हिामा रू.३2 अबि 17 
करोड 66 लाख (45.74 प्रनतशत) खचि भएको न्त्स्थनत छ । आनथिक वषिको अन्त्तमा अनधक खचि 
गरी योििा सञ्चालि गदाि सञ्चानलत आयोििाको गणुस्तर कायम हिु िसक्िे न्त्स्थनत रहेको छ । स्वीकृत 
कायिक्रमअिसुार चौमानसक रूपमा कायिक्रम सञ्चालि गिुिपदिछ । 

29. भिुािी बािँकी - प्रदेश आनथिक कायिर्वनध नियमावलीमा चाल ुवषिको बिेटले िखाम्िे गरी दार्यत्व नसिििा 
गिि िहिेु र कुिै कारणले यो वषिको बिेटबाट भिुािी ददि िसर्किे भएमा भिुािी ददि बािँकीको र्ववरण 
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कायािलयबाट प्रमान्त्णत गराई आनथिक र्ववरणसाथ पेस गिुिपिेमा कुिै पनि प्रदेश 
कायािलयले पेस गरेका छैिि ् । महालेखा नियन्त्रकको कायािलयबाट प्राप्त भिुािी ददि बािँकीको 
र्ववरणअिसुार प्रदेश िं. १ मा रू.९१ करोड ५६ लाख, प्रदेश िं. २ मा रू.१७ लाख, वागमती प्रदेशमा 
रू.६ करोड ६१ लाख, लनु्त्म्बिी प्रदेशमा रू.१ करोड ३६ लाख, कणािली प्रदेशमा रू.७७ लाख, सदूुरपन्त्िम 
प्रदेशमा रू.१ करोड ६० लाखसमेत रू.१ अबि २ करोड ७ लाख भिुािी ददि बािँकी रहेको उल्लेख छ।  

चाल ुबिेटले िखाम्िे, कायि सम्पन्न िगरी बािँकी देखाउिे तथा बढी खचि हिेु गरी दार्यत्व 
नसिििा गिि िहिेु नसद्धान्त्त र नियम र्वपरीत अत्यनधक रकम भिुािी बािँकीमा देखाउि ुउपयिु देन्त्खिँदैि । 
बिेटभन्त्दा बढी दार्यत्व नसिििा गरी भिुािी बािँकी देखाउिे कायिमा नियन्त्रण गिुिपदिछ । 

30. 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 प्रदेशमा रू.२ खबि ५९ अबि ६३ 
करोड ५५ लाख शरुु बिेट र्वनियोिि भएकोमा रू.34 अबि ५४ करोड ६५ लाख रकमान्त्तर गरेको 
छ । रकमान्त्तर मध्ये २०७७ आषाढ मर्हिामा मार प्रदेश िं.१ ले रू.२० करोड ९६ लाख, प्रदेश 
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िं. २ ले रू.१ अबि ३ करोड १८ लाख, वागमती प्रदेशले रू.३२ करोड ४४ लाख ४९ हिार, गण्डकी 
प्रदेशले रू.५७ करोड ७७ लाख ७ हिार र लनु्त्म्बिी प्रदेशले रू.५६ करोड ११ लाख २१ हिार 
रकमान्त्तर गरेको छ । 

वषािन्त्तमा रकमान्त्तर गरी खचि गिे कायिमा नियन्त्रण गिुिपदिछ ।  

31. प्रदेश आन्त्तररक स्रोत पररचालि - प्रदेश सरकारहरूको २०७६।७७ को कुल खचि रू.१ खबि ५६ 
अबि ११ करोड ४२ लाख खचि रहेकोमा प्रदेश सरकारको आन्त्तररक स्रोतबाट रू.83 अबि 29 करोड 
4६ लाख (53.35 प्रनतशत) खचि गरेको छ । खचिको न्त्स्थनत यस प्रकार छः 

(रू.लाखमा) 
प्रदेश कुल खचि प्रदेश स्रोतबाट खचि खचि प्रनतशत 

प्रदेश िं. 1 298332 147379 49.40 
प्रदेश िं. 2 180172 121945 67.68 
वागमती 27950८ 175467 62.78 
गण्डकी  204136 ११४८७१ 56.27 
लनु्त्म्बिी २५४०७० १३६६३2 53.78 
कणािली १६८८०२ 53072 31.44 
सदूुरपन्त्िम १७६१20 ८३५८१ 47.46 

िम्मा 156114० 832947 53.35 

प्रदेश सरकारहरूले यो वषि गरेको कुल खचिमध्ये आन्त्तररक स्रोतबाट औसतमा 53.35 प्रनतशत 
र संघीय सरकारको स्रोतबाट 46.65 प्रनतशत खचि गरेको देन्त्खयो । आन्त्तररक स्रोतअन्त्तगित सबैभन्त्दा 
घटी कणािली प्रदेशको 31.44 प्रनतशत र सबैभन्त्दा बढी प्रदेश िं. २ ले 67.68 प्रनतशत खचि गरेको 
छ । वार्षिक बिेट यथाथिमा आधाररत रही तिुिमा गिुिपदिछ । 

32. रािस्व अिमुाि र प्रानप्त - सात प्रदेश सरकारले बिेट विव्यमाफि त २०७६।७७ मा कर रािस्व, 
गैरकर रािस्व, बािँडफािँटबाट प्राप्त हिेु रािस्व र बेरुिूसमेत रू.१ खबि ६ अबि ८० करोड ८४ लाख 
प्रक्षेपण गरेकोमा रु ७१ अबि 71 करोड 92 लाख (67.14 प्रनतशत) प्राप्त गरेको देन्त्खन्त्छ । प्रदेश 
सरकारको रािस्वको आधार तथा क्षेरगत असलुी प्रक्षेपणको तलुिामा न्त्यूि रहेको छ । प्रदेशगत 
रािस्व प्रक्षपेण र असलुी यसप्रकार छ: 

(रू.लाखमा) 

प्रदेश रािस्व प्रक्षपेण 
रािस्व प्रानप्त (अिदुाि 

बाहेक) 
प्रानप्त प्रनतशत 

प्रदेश िं. 1  209930 107067 51.00 
प्रदेश िं. २  135432 98098 72.43 
वागमती   295466 २१५३६७ 72.89 
गण्डकी 113826 73740 64.78 
लनु्त्म्बिी  १४८०६३ १०१९३2 68.84 
कणािली  ७७२२७ ५२२१७ 67.61 
सदूुरपन्त्िम  ८८१४० 68771 78.02 

िम्मा 1068084 717192 67.15 
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प्रदेशहरूले प्रक्षेपणअिसुार रािस्व प्रानप्त गरेको देन्त्खएि । उन्त्ल्लन्त्खत तानलकाअिसुार सबैभन्त्दा 
बढी सदूुरपन्त्िम प्रदेशले ७8.02 प्रनतशत र सबैभन्त्दा घटी प्रदेश िं. 1 ले ५१ प्रनतशत प्राप्त गरेको 
छ । रािस्वको आधार र्वस्तार गदै आन्त्तररक स्रोत पररचालि अनभवरृ्द्ध गिुिपदिछ ।   

33. संघीय सन्त्ञ्चतकोष र्फताि - प्रदेश र्वनियोिि ऐि, २०७६ को दफा ४(१२) बमोन्त्िम र्िि हिेु गरी 
निकासा भएको अिदुाि रकम खचि िभएकोमा संघीय सन्त्ञ्चतकोषमा र्फताि गिुिपिे व्यवस्था छ । संघीय 
सरकारबाट सातै प्रदेशलाई सशति, र्वशेष र समपूरक अिदुािमा रू.५४ अबि १२ करोड ५ लाख 
निकासा भएकोमा रू.४० अबि ९१ करोड 30 लाख खचि भई रू.१3 अबि 20 करोड 75 लाख बािँकी 
रहेको छ ।  

34. संघीय कायािलयलाई निकासा - प्रदेश मन्त्रालयको बिेटबाट प्रदेश िं. 1 ले मन्त्रालयमाफि त ७४ संघीय 
निकायलाई रू.61 करोड ३३ लाख ९८ हिार, प्रदेश िं. 2 ले ४ मन्त्रालयमाफि त ४५ संघीय  
निकायलाई रू. 45 करोड 7७ लाख 33 हिार, लनु्त्म्बिी प्रदेशले २ मन्त्रालयमाफि त ७८ संघीय  
निकायलाई रू.10 करोड ३१ लाख ७९ हिार र सदूुरपन्त्िम प्रदेशले २ मन्त्रालयमाफि त रू.2 करोड 
२६ लाख ४६ हिार संघीय निकायलाई निकासा ददएको छ । 

35. अबण्डा बिेट - प्रदेश आनथिक कायिर्वनध ऐिमा कायिक्रम बिेट स्वीकृत गिुिपिे व्यवस्था भएकोमा 
मन्त्रालयले कायिक्रमअिसुार बिेट स्वीकृत िगरी क्षेरगत रूपमा एकमिु बिेट स्वीकृत गरी सम्बन्त्न्त्धत 
मन्त्रीले पनछ आवश्यकताअिसुार बिेट बािँडफािँट गरी पठाउिे गरेको देन्त्खयो । सात प्रदेशमध्ये 
निम्िािसुार ६ प्रदेशले रू.१५ अबि ७१ करोड ६९ लाख अबण्डा राखी खचि गरेका छि ्। अबण्डा 
रकमको र्ववरण देहायअिसुार छ:  

(रू.लाखमा) 
प्रदेश मन्त्रालय कामको क्षरे रकम 

प्रदेश िं. 1 सामान्त्िक र्वकास मन्त्रालय र्वद्यालय न्त्शक्षा कायिक्रम 1000 
प्रदेश िं. २ मखु्यमन्त्री, भौनतक पूवािधार र उद्योग मन्त्रालय र्वनभन्न निमािण र परामशि सेवा 22677 
वागमती   भौनतक पूवािधार र्वकास मन्त्रालय स्थािीय तहलाई निकासा  १९८०० 
गण्डकी भौनतक पूवािधार मन्त्रालय र अन्त्तगित र्वनभन्न निमािण र परामशि सेवा ४९३१० 
लनु्त्म्बिी  भौनतक पूवािधार मन्त्रालय र अन्त्तगित र्वनभन्न निमािण र परामशि सेवा १४८७ 
सदूुरपन्त्िम  र्वनभन्न ४ मन्त्रालय र्वनभन्न निमािण र परामशि सेवा ६२८९५ 
  िम्मा  १५७१६९ 

क्षेरगत रूपमा एकमिु बिेट स्वीकृनत गदाि पहुिँच हिेु समदुाय वा व्यन्त्िको क्षेरमा कायिक्रम 
पिे र अन्त्य क्षेरमा कायिक्रम िपिे, आनथिक वषिको अन्त्त्यमा बिेट बाडिँफािँट भई गणुस्तरहीि काम हिु  
सक्िे िोन्त्खम देन्त्खन्त्छ । यस्तो कायि बिेट नसद्धान्त्त र्वपरीत देन्त्खिँदा यसमा नियन्त्रण हिुपुदिछ ।  

36. सोझै खररद - सावििनिक खररद ऐि, २०६३ बमोन्त्िम प्रनतस्पधाित्मक र्वनध अवलम्बि गरी खररद कायि 
गिुिपिेमा यो वषि  प्रदेश िं. 2, वागमती, गण्डकी, लनु्त्म्बिी र सदूुरपन्त्िमसमेत ५ प्रदेशले रू.३६ करोड 
४२ लाख ३३ हिार लागतको र्वनभन्न सडक, गेट र अन्त्य निमािण कायि सीधै गराई खचि लेखेको छि।् 
प्रदेश िं. 1, प्रदेश िं. २,  वागमती, गण्डकी, लनु्त्म्बिी र कणािलीसमेत ६ प्रदेशले रू.31 करोड ९९ 
लाख २६ हिारको फनििचर, ल्यापटप, र्प्रन्त्टर, औषनध, पम्प, पाइप, र्फर्टङ्ग आदद सामाि सोझै खररद 
गरेको छि ्। सावििनिक खररद ऐि तथा नियमको व्यवस्था पालिा गिुिपदिछ । 
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37. पाइप/र्फर्टङ्स मौज्दात - सावििनिक खररद नियमावली, २०६४ को नियम ३ मा सावििनिक निकायले 
खररद कारबाहीको तयारी गदाि आवश्यकता पर्हचाि गिुिपिे व्यवस्था छ । र्वनभन्न ७ प्रदेश मध्ये 
कणािली बाहेक ६ प्रदेशका भौनतक पूवािधार र्वकास मन्त्रालयअन्त्तगित २३ निकायले आनथिक वषिको 
अन्त्तमा मौज्दात बािँकी रहिे गरी रू.८८ करोड ११ लाखका पाइप तथा र्फर्टङ्गस खररद गरी मौज्दात 
राखेको पाइयो । उि मालसामािको प्रदेशगत मौज्दातको न्त्स्थनत यसप्रकार छः 

(रू.लाखमा) 
प्रदेश निकायको संख्या सामाि रकम 

प्रदेश िं. 1  5 पाइप तथा र्फर्टङ्गस 1147 
प्रदेश िं. २  4 पम्प, पाइप, र्फर्टङ्गस आदद 741 
वागमती   ४ पाईप तथा र्फर्टङ्गस पाटिस १८३५ 
गण्डकी १ पाइप तथा र्फर्टङ्गस मौज्दात 1422 
लनु्त्म्बिी  ६ पाईप तथा र्फर्टङ्गस २७७३ 
सदूुरपन्त्िम  ३ पाइप र र्फर्टङ्गस ८९3 

िम्मा 23  8811 

आयोििाको प्रगनत र आवश्यकताको आधारमा खररद गिपुिेमा बिेटको आधारमा खररद 
गरेकोले मौज्दात रहि गएको देन्त्खन्त्छ । यस्तो कायिमा नियन्त्रण गिुिपदिछ । 

38. सवारीसाधि खररद - सवारीसाधि खररद सम्बन्त्धी मागिदशिि, २०७४ र प्रदेशले लागू गरेको सावििनिक 
खचिको मापदण्ड, कायिर्वनध, र नमतव्यर्यता सम्बन्त्धी निदेन्त्शका, २०७५ मा सवारीसाधि खररद सम्बन्त्धमा 
व्यवस्था गरी पदानधकारी र कायािलयको लानग खररद गररिे सवारीसाधिको अनधकतम सीमा रकम तोर्कएको 
छ । उन्त्ल्लन्त्खत निदेन्त्शकामा मखु्यमन्त्री वा समािस्तरका पदानधकारीलाई रू.१ करोडसम्मको र सभामखु, 
मन्त्री तथा प्रमखु सन्त्चवलाई रू.७५ लाखसम्मको र महाशाखा प्रमखु र कायािलय प्रमखुलाई रू.30 
लाखसम्मको सवारीसाधि उपलधध गराउिे उल्लेख छ । यो वषि प्रदेश िं. १ ले रू.34 करोड 13 लाख 
8 हिार, प्रदेश िं. २ ले रू.९ करोड ६० लाख, वागमती प्रदेशले रू.33 करोड 14 लाख ४2 हिार, 
गण्डकी प्रदेशले रू.30 करोड 75 लाख 97 हिार र लनु्त्म्बिी प्रदेशले रू.27 करोड 1६ लाख 58 
हिारको सवारीसाधि खररद गरेको देन्त्खयो । सवारीसाधि खररदमा भएको वरृ्द्धसिँगै ममति र इन्त्धि खचिमा 
समेत वरृ्द्ध हिेु देन्त्खएको छ । सवारीसाधि खररद गदाि कनतपय कायािलयले मापदण्डको पालिा गरेको 
देन्त्खएि । मापदण्डको पालिा गरी सवारीसाधि खररदमा नमतव्यर्यता कायम गिुिपदिछ ।  

39. अिदुाि र्वतरण - प्रदेशहरूले र्वनभन्न प्रकारका अिदुाि र्वतरण गिि कायिर्वनधहरू तिुिमा गरेको देन्त्खन्त्छ । 
यो वषि कायिर्वनधमा उन्त्ल्लन्त्खत प्रर्क्रया पूरा िगरी निम्िािसुारका प्रदेशअन्त्तगित कृर्ष मन्त्रालय र मातहत 
२३ निकायबाट रू.4 अबि ८३ करोड ३८ लाख अिदुाि र्वतरण गरेको छ: 

(रू. लाखमा) 

प्रदेश कायि र्वनधहरूको कायािन्त्वयि अवस्था 
निकाय 
संख्या 

अिदुाि 

प्रदेश िं. 1 संगदठत संस्था र सहकारीलाई अिदुाि ददि ेव्यवस्था िभएकोमा ददएको 3 104 
कायिर्वनध र्वपरीत ५०% बढी अिदुाि निकासा ददएको 1 215 
एउटै संस्थालाई दोहोरो अिदुाि भिुािी ददएको 2 5696 

वागमती प्रदेश कायिर्वनध निमािणको आधार िखलुाई अिदुाि निकासा ददएको 1 16567 
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प्रदेश कायि र्वनधहरूको कायािन्त्वयि अवस्था 
निकाय 
संख्या 

अिदुाि 

परामशिदातालाई िपाउिे अिदुाि भिुािी ददएको 1 12 
संस्था तोकेर अिदुाि निकासा ददएको 1 13745 

गण्डकी प्रदेश कायिर्वनध निमािणको आधार िखलुाई अिदुाि निकासा ददएको 1 11046 
एउटै कृषक समहुलाई र्वनभन्न निकायबाट अिदुाि प्रदाि गरेको 5 119 
संस्था तोकेर अिदुाि निकासा ददएको 5 227 
३ कायिक्रम सञ्चालि गिुिपिेमा घटी सञ्चालि गरेकोमा पूरै अिदुाि 
निकासा ददएको 

1 153 

लनु्त्म्बिी प्रदेश न्त्शत भण्डार सम्बन्त्धी कायिर्वनध िपरु् याई १० न्त्शत भण्डारलाई अिदुाि 
निकासा ददएको 

1 406 

सदूुरपन्त्िम प्रदेश  अिदुाि रकम खचि िगरी बैंक मौज्दात राखेको 1 47 
िम्मा 23 48337 

अिदुाि र्वतरण गिे प्रयोििका लानग तयार गररएको कायिर्वनधको प्रर्क्रया परुा गरेरमार अिदुाि 
र्वतरण गिे र कायिर्वनध तिुिमा काििुी आधार समेत स्पि गिुिपदिछ ।   

40. उपभोिा सनमनतमाफि त खररद - सावििनिक खररद नियमावली, २०६४ को नियम ८४(१) मा सावििनिक 
निकायले स्वीकृत कायिक्रम र खररद योििाअिसुार २० लाख रुपैयािँसम्म लागत अिमुाि भएको 
मालसामाि वा निमािण कायि नसलबन्त्दी दरभाउपरको माध्यमबाट र नियम ३१(१) अिसुार २० लाख 
रुपैयािँ भन्त्दा बढी लागत अिमुाि भएको निमािण कायि, मालसामाि खररद गदाि बोलपरको माध्यमबाट 
खररद गिेपिे उल्लेख छ । खािेपािी तथा सरसफाई नडनभिि कायािलय, सलािहीले एक उपभोिा 
सनमनतमाफि त रू.३७ लाख 10 हिार र रूपन्त्देहीले २१ उपभोिा सनमनतमाफि त रू.४ करोड ३ लाख 
२२ हिार समेत रू.4 करोड ४० लाख ३२ हिारका पाइप तथा र्फर्टङ्ग खररद गरेका छि ्। 
बोलपरको माध्यमबाट खररद गिुिपिे उि मालसामाि उपभोिा सनमनत माफि त खररद गरेको साथै 
उन्त्ल्लन्त्खत पाइप तथा र्फर्टङ् स सामग्री सम्बन्त्न्त्धत योििामा िडाि गरेको समेत िदेन्त्खएकोले उि खररद 
कायि नियमसम्मत देन्त्खएि । साविन्त्िनिक खररदमा प्रनतस्पधाित्मक र्वनध अवलम्बि गदै खररद भएका 
मालसामाि उपयोग तथा िडाि गरेको सनुिश् चत गिुिपदिछ ।  

41. आयोििाको स्वीकृनत - प्रदेश आनथिक कायिर्वनध ऐि, २०७४ तथा नियमावलीहरूमा 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 ।  

42. कायिक्रम कायािन्त्वयि - आनथिक कायिर्वनध तथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐि, २०७६ को दफा २३ (४) 
मा प्रगनत समीक्षा प्रनतवेदि समेतका आधारमा समग्र प्रदेशको बिेट तथा कायिक्रम कायािन्त्वयि अवस्थाको 
मूल्याङ्कि गरी आनथिक मानमला तथा योििा मन्त्रालयले अधिवार्षिक र वार्षिक रूपमा  रािस्व वैदेन्त्शक 
अिदुाि एव ्ऋणको प्रानप्त र पररचालि, समर्िगत आनथिक र र्वत्तीय न्त्स्थनत, कायिक्रम कायािन्त्वयि 
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अवस्था मूल्याङ्कि गरी एकीकृत अधिवार्षिक मूल्याङ्कि प्रनतवेदि माघ मसान्त्तनभर र वार्षिक मूल्याङ्कि 
प्रनतवेदि आनथिक वषि समाप्त भएको ४ मर्हिानभर सावििनिक गररसक्िपुिे व्यवस्था छ ।  

यो वषि प्रदेश िं. 2 का र्वनभन्न मन्त्रालयको लानग रू.३८ अबि ७२ करोड ५६ लाख को 
बिेट पेस भएकोमा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कायािलयबाट प्राप्त सन्त्ञ्चतकोषको र्ववरणअिसुार रू.18 अबि 
1 करोड 72 लाख (46.52 प्रनतशत) खचि गरेको छ । सशति अिदुाि शीषिकबाट भौनतक पूवािधार 
र्वकास मन्त्रालयलाई र्वनभन्न पूवािधार निमािण गिि निकासा भएको रू.37 करोड 27 लाख, उद्योग, 
पयिटि, वि तथा वातावरण मन्त्रालयलाई वातावरण संरक्षण र सावििनिक निमािणमा ददएको रू.15 
करोड 98 लाख र सामान्त्िक र्वकास मन्त्रालयलाई गैरआवासीय भवि निमािण एवं खररद गिि निकासा 
भएको रू.3 करोड 65 लाखको कुिै काम भएको छैि । आनथिक मानमला तथा योििा मन्त्रालयले 
खचिको मूल्याङ्कि गरी वार्षिक प्रनतवेदि सावििनिकीकरण गरेको छैि । बिेटका व्यवस्था कायािन्त्वयि 
गिुिपदिछ । 

43. ऐि, नियमको पालिा - सावििनिक खररद ऐि, २०६३ र नियमावली २०६४ अिसुार सावििनिक 
निकायहरूले सावििनिक खररद कायिलाई व्यवन्त्स्थत गिि गिुिपिे कामहरू मध्ये लनु्त्म्बिी प्रदेशका 
निकायहरूले कनतपय खररद कायिमा खररद योििा तयार िगिे, पूवािधार योििाहरू अधरुो राख्न,े 
मालसामाि वा निमािण कायिको प्याकेि िबिाउिे, कम अवनधको िमाित नलिे, छिौट भएको 
बोलपरदाता सम्झौता गिि िआएको अवस्थामा कालो सूचीमा राख् ि िपठाउिे, परामशिदाता मानथ निभिर 
रहिे, प्रगनतका आधारमा पेस्की ददिपुिेमा पूरै पेस्की ददिे, भेररएसि आदेश स्वीकृत िगराई काम 
गराउिे, निमािण व्यवसायीको र्ढलाइको कारण काम िभएको अवस्थामा समेत पूविनिधािररत क्षनतपूनति 
िनलई म्याद थप गिे, सम्झौताबमोन्त्िम काम शरुु िगिे, बीचैमा काम छोड्िे, सम्झौताअिसुार कायि 
प्रगनत िगिे निमािण व्यवसायीको िमाित िफत गरी बािँकी काम गिि लाग्िे रकम असलु िगिे, निमािण 
स्थलको तयारी बेगर बोलपर प्रकाशि गिे िस्ता कायि गरेको छ । 

यसैगरी िम्सि बेगर परामशि सेवाको लागत अिमुाि तयार गिे, बोलपरबाट गिुिपिे काम टुक्रा 
पारी सोझै खररद वा निमािण गिे, उपभोिा सनमनतबाट रू.१ करोडभन्त्दा बढी लागत अिमुािको काम 
गराउिे, तोर्कएबमोन्त्िम उपभोिाको योगदाि िगराउिे, योििा हस्तान्त्तरण िगिे, समयमा पेस्की 
फस्यौट िगिे, कायि स्वीकार प्रनतवेदि तयार िगिे, सम्झौताको म्याद थप गदाि मूल्य समायोििबाट 
पिे व्ययभारलाई र्वचार िगिे, ५० प्रनतशत मूल्य अनभबरृ्द्ध कर कट्टा िगरी पूरै भिुािी ददिे गरेको 
देन्त्खयो । नियममा उन्त्ल्लन्त्खत व्यवस्थाको पालिा हिेु गरी कायि सम्पादि गिुिपदिछ । 

44. रािश् व बािँडफाट अस्पिता - स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४ को दफा ६४च 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 काििुअिसुार बािँडफािँट हिेु गरेको छ । उि दफा संघीय आनथिक 
ऐि, २०७५ द्वारा खारेि गरी दफा ६२क थप गरेर ढुङ्गा नगट्टी बालवुा नबक्रीबाट प्राप्त रकम स्थािीय 
सन्त्ञ्चतकोषमा िम्मा गिे गरी सो करमा स्थािीय तहको एकल अनधकार कायम गरेको तर सो अिरुूप 
प्रदेश काििु संशोधि िगरेकोले सङ्कनलत रािस्व बािँडफािँटमा अस्पिता देन्त्खएको छ । ऐिको संशोनधत 
दफा ६२क र्वपरीत हिेु गरी संघीय मन्त्न्त्रपररषदले ढुङ्गा नगट्टी बालवुा र्वक्री तथा व्यवस्थापि सम्बन्त्धी 



खण्ड - २: प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय 

 592 महालेखापरीक्षकको अन्त्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रनतवेदि, २०७8 

मापदण्ड, २०७७ िारी गरी उि करमा प्रदेश र स्थािीय तहको साझा अनधकार कायम गरेको 
देन्त्खएबाट थप अस्पिता नसिििा गरेको देन्त्खयो । 

यो वषि लनु्त्म्बिी प्रदेश र सदूुरपन्त्िम प्रदेशका १97 स्थािीय तहमध्ये 43 स्थािीयतहले असलु 
गरेको रकमको ४० प्रनतशतले हिेु रू.१9 करोड 27 लाख 37 हिार प्रदेशलाई पठाएको छ भिे 
अन्त्य स्थािीय तहहरूले असलु गरेको पूरै रकम आफ्िै सन्त्ञ्चतकोषमा राखेको देन्त्खयो । यसै गरी प्रदेश 
िं. 1, 2 र गण्डकी प्रदेशका 66 स्थािीय तहले रू.27 करोड 63 लाख 7 हिार बािँडफािँट िगरी 
स्थािीय सन्त्ञ्चतकोषमा राखेका छि ्। कणािली प्रदेशका स्थािीय तहबाट प्रदेश सरकारलाई रू.13 लाख 
१४ हिारमार प्राप्त भएको छ । रािस्व बािँडफािँटसम्बन्त्धी काििु तथा मापदण्ड तिुिमा गदाि संघीय 
काििुसिँग िबान्त्झिे गरी स्पि काििुी व्यवस्था गिे र सोको आधारमा रािस्व सङ्कलि तथा बािँडफािँट 
गिुिपदिछ ।  

45. पूविनिधािररत क्षनतपूनति - सावििनिक खररद नियमावली, २०६४ को नियम १२१ मा निमािण व्यवसायीको 
र्ढलाइको कारणले सम्झौताबमोन्त्िमको काम तोकेको म्यादमा सम्पन्त् ि गिि िसकेमा सम्झौता रकमको 
१० प्रनतशत िबढ्िे गरी साधारणतया प्रनतददि सम्झौता रकमको 0.05 प्रनतशत पूविनिधािररत क्षनतपूनति 
लाग्िे व्यवस्था छ । तोर्कएको अवनधमा कायि सम्पन्न िगरेका प्रदेश िं. 2 का ३ निकायको ४ निमािण 
कायिमा रू.1 करोड ५८ लाख ४३ हिार, लनु्त्म्बिी प्रदेशको १ निकायको १ निमािण कायिमा रू.४७ 
लाख ५७ हिार, गण्डकी प्रदेशको १ निकायको १ निमािण कायिमा रू.28 लाख ३६ हिार र वागमती 
प्रदेशको १ निकायको  १ निमािण कायिमा रू.27 लाख ५४ हिार समेत रू.2 करोड ६१ लाख ९० 
हिार पूविनिधािररत क्षनतपूनति असलु गरेको देन्त्खएि । नियमािसार लाग्िे पूविनिधािररत क्षनतपूनति असलु 
गिुिपदिछ ।  

46. भतूप्रभावी काििुबाट सरु्वधा - भतूप्रभावी काििु निमािण गिुि काििुको नसद्धान्त्त अिकूुल हुिँदैि । वागमती 
प्रदेश सरकार, मन्त्न्त्रपररषद्को २०७६।७।२९ को निणियले प्रदेश सभाका पदानधकारीहरूको पाररश्रनमक 
र सरु्वधा सम्बन्त्धी ऐि, २०७५ को अिसूुची-१ र २ संशोधि गरी प्रदेश सभाका पदानधकारी तथा 
सदस्यहरूको सेवा सरु्वधा २०७६।४।१ देन्त्ख लागू हिेु गरी वरृ्द्ध गरी १०३ पदानधकारीहरूलाई 
रू.३७ लाख ४८ हिार र १०६ स्वकीय सन्त्चवहरूलाई रू. ३८ लाख ३१ हिारसमेत रू.७५ लाख 
७९ हिार थप पाररश्रनमक भिुािी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्न्त्रपररषद्को २०७६।९।९ को 
निणियले अिसूुची १ लाई संशोधि गरी प्रदेश सभाका पदानधकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सरु्वधामा 
२०७६।४।१ देन्त्ख लागू हिेु गरी वरृ्द्ध गरी थप पाररश्रनमकबापत रू.३० लाख ७० हिार भिुािी 
गरेको छ । भतूप्रभावी काििु निमािणमाफि त सेवा सरु्वधा थप गिे कायि काििुको नसद्धान्त्त र्वपरीत 
देन्त्खन्त्छ । यस्तो प्रकृन्त्त्तमा सधुार हिुपुदिछ ।  

47. प्रदेश सम्पकि  कायािलय - प्रदेश िं. 1 को मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायािलय प्रादेन्त्शक रािधािी 
र्वराटिगरमा स्थापिा भई सञ्चालिमा रहेको छ । यो वषि सो कायािलयले काठमाडौँमा सम्पकि  कायािलय 
स्थापिा गरी फनििचर लगायतका मालसामाि खररदमा रू.15 लाख 55 हिार र महारािगंिमा मानसक 
रू.2 लाख 75 हिार भिुािी गिे गरी २०७६।९।९ देन्त्ख घर भाडामा नलई रू.18 लाख 42 
हिारसमेत रू.३३ लाख ९७ हिार खचि गरेको छ । कणािली प्रदेश मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को 
कायािलय, कणािलीले काठमाडौँमा सम्पकि  कायािलय स्थापिा गरी र्वनभन्न मालसामाि खररद गरी रू.1 
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लाख ७२ हिार खचि गरेको छ । वागमती प्रदेश मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद कायािलय हेटौडाले 
काठमाडौँ सम्पकि  कायािलय स्थापिा गरी पारीश्रनमक तथा कायािलय सञ् चालिमा रू. ५ लाख ६१ 
हिार खचि गरेको छ । त्यसैगरी सदूुरपन्त्िम प्रदेश मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद कायािलयले काठमाडौँमा 
सम्पकि  कायािलय स्थापिा गरी टेलीनभिि, कम्प्यूटर फनििचर लगायतमा रू. ६ लाख ८५ हिार खचि 
गरेको छ । काििुी व्यवस्था र िीनतगत निणिय बेगर काठमाडौँमा समेत कायािलय स्थापिा गरी खचि 
गिुि औन्त्चत्यपूणि देन्त्खएि । 

48. थप ग्रडे - कमिचारी समायोिि ऐि, २०७५ को दफा ४ मा सरकारी सेवामा शे्रणीगत रूपमा कायिरत 
कमिचारीलाई प्रदेश वा स्थािीय तहमा समायोिि गदाि तह नमलाि तथा ग्रडे कायम हिेु सम्बन्त्धी 
व्यवस्था छ । पािँच वषि वा सोभन्त्दा बढी सेवा अवनध भएका रािपर अिर्ङ्कत दितीय, रािपर अिर्ङ्कत 
प्रथम, रािपरांर्ङ्कत ततृीय र रािपरार्ङ्कत दितीय शे्रणीका सरकारी सेवाका शे्रणीगत कमिचारीहरू प्रदेश 
तथा स्थािीय तहको मानथल्लो तहमा समायोिि हुिँदा ग्रडेको व्यवस्था रहेको देन्त्खिँदैि । प्रदेश िं. 1 
अन्त्तगित आन्त्तररक मानमला तथा काििु मन्त्रालय बाहेकका १0 निकाय तथा मन्त्रालय र मातहतका 
कायािलयले ग्रडे िपाउिे तहमा समायोिि भएका कमिचारीहरूलाई ग्रडे थप गरी रू.२ करोड ३६ लाख 
३१ हिार बढी भिुािी गरेका छि ्। यसैगरी प्रदेश िं. २ मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायािलयले 
रू.५ लाख १० हिार बढी ग्रडे भिुािी गरेको छ । उि रकम असलु हिुपुदिछ । 

49. योििा बेगरको खचि दार्यत्व - प्रदेश िं. 1 का आन्त्तररक मानमला तथा काििु मन्त्रालयले मखु्यमन्त्री 
अत्यावश्यक सेवा केन्त्र (सञ्चालि व्यवस्थापि) कायिर्वनध, २०७७ स्वीकृत गरी बारुणयन्त्र, प्रहरीभ्याि, 
एम्बलेुन्त्स खररद गरी स्थािीय तहमा पठाउिे गरेको पाइयो । कायिर्वनधमा गाडी तथा बारुणयन्त्रको 
ममित सम्भार र इन्त्धि लगायतको सञ्चालि खचि स्थािीय तहले व्यहोिे र उपकरण सञ्चालिको न्त्िम्मेवारी 
प्रहरी कायािलयको हिेु व्यवस्था छ । कायिर्वनधको बुिँदा िं. ९ मा सेवा केन्त्रका उपकरण सञ्चालिको 
लानग आवश्यक ििशन्त्ि प्रदेश प्रहरी कायािलय र सम्बन्त्न्त्धत स्थािीय तहले समन्त्वय गरी व्यवस्थापि 
गिुिपिे उल्लेख छ । यो वषि मन्त्रालयबाट ११ वारुणयन्त्र र १४ सावारी साधि (र्पकअप) रू.10 
करोड 55 लाख 39 हिारमा खररद गरी 11 स्थािीय तहमा पठाएकोमा स्थािीय तह छिौटको आधार 
पेस भएि । बारुणयन्त्र सञ्चालि गिे तानलम िददएको, सवारी साधि, बारुणयन्त्र र उपकरणहरू सेवाकेन्त्र 
व्यवस्थापि सनमनतले बनु्त्झनलई आम्दािी गिुिपिे उल्लेख भएकोमा सेवाकेन्त्र स्थापिा िगरेको तथा 
बारुणयन्त्र सञ्चालि गिे फायर फाइटर िरहेको अवस्था देन्त्खएको छ । स्थािीय तहमा सेवा सञ्चालिका 
लानग खररद कायि गदाि सम्बन्त्न्त्धत स्थािीय तहमाफि त िै बिेट हस्तान्त्तरण गरी कायि गिुिपदिछ ।  

50. मेला सञ् चालि - प्रदेश िं. 1 मन्त्न्त्रपररषदको 2077।2।21 को निणियािसुार उद्योग, पयिटि, वि 
तथा वातावरण मन्त्रालयले व्यापार मेला आयोििा तथा मेला उत्सव प्रवद्धिि कायिक्रम गिि काठमाडौँका 
२ एवं झापा, मोरङ र सिुसरी न्त्िल्लाका १४ समेत १६ संस्थालाई रू.४० लाख ८३ हिार र्वतरण 
गरेको छ । कायिक्रम सञ्चालिको लानग मन्त्रालय र ती संस्थाबीच नलन्त्खत सम्झौता भएको छैि । 
मन्त्रालयले औद्योनगक मेला सञ्चालिका लानग २०७७।२।२७ मा र्वराटिगर न्त्स्थत एक संस्थालाई 
रू.9 लाख अिदुाि ददएको छ । कोनभड-19 का कारण िेपाल सरकारले २०७६।१२।११ देन्त्ख 
लकडाउि घोषणा गरी मेला उत्सव कायिक्रममा रोक लगाएको अवनधमा समेत मेलाउत्सव आयोििा 
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गररएको उल्लेखगरी रकम भिुािी गरेको छ । उि खचिका नबल, भरपाई लगायत लेखापरीक्षण 
प्रनतवेदि समेत िनलएकोले खचिको वास्तर्वकता यर्कि गिि छािनबि गिुिपदिछ ।  

51. अिगुमि - आनथिक कायिर्वनध नियमावली, २०६४ को नियम ४१ (३) मा र्वशेष प्रकारका पटके 
कायिक्रम आयोििा सञ्चालि गिि कुिै संस्था तथा व्यन्त्िलाई अिदुाि ददिँदा सोबाट भएको प्रगनत र्ववरण 
नलई निधािररत काममा खचि भएको र लेखापरीक्षण गराएको सम्बन्त्धमा अिगुमि तथा मूल्याङ्कि गिे 
व्यवस्था छ । यो वषि प्रदेश िं. 2 का भनूम व्यवस्था, कृर्ष तथा सहकारी मन्त्रालयले ५० प्रनतशत 
अिदुािमा १०० थाि याक्टर रू.4 करोड 94 लाख 1५ हिारमा र शत ्प्रनतशत अिदुािमा 100 
सेट कम्प्यटुर एवं र्प्रन्त्टर रू.68 लाख 12 हिारमा खररद गरी याक्टर र्कसािलाई र कम्प्यटुर तथा 
र्प्रन्त्टर र्वद्यालयहरूलाई र्वतरण गरेको छ । कम्प्यटुर तथा र्प्रन्त्टर सम्बन्त्न्त्धत र्वद्यालयमा दान्त्खला भएको 
प्रमाण पेस भएको छैि । सो सम्बन्त्धमा अिगुमि गरी अिदुाि प्रभावकारी र िनतिा योग्य भए िभएको 
सम्बन्त्धमा मन्त्रालयबाट मूल्याङ्कि गरेको देन्त्खएि । अिदुाि उपयोगको सनुिन्त्ितता गिुिपदिछ ।  

52. एकिार िीनत - कृर्ष, पश ुतथा मत्स्य र्वकास कायिक्रमको अिदुाि एकद्वार प्रणालीबाट सञ् चालि हुिँदा 
पारदन्त्शिता हिेु र दोहोरो र्वतरणको अवस्था रहिँदैि । यो वषि वागमती प्रदेशका भनूम व्यवस्था, कृर्ष 
तथा सहकारी मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट र्वनभन्न व्यन्त्ि तथा संस्थालाई रू.१ अबि 65 करोड 
67 लाख अिदुाि प्रदाि गरेको छ । संघीय सरकार, प्रदेश मन्त्रालय, पश ु तथा मत्स्य र्वकास 
निदेशिालय, कृर्ष र्वकास निदेशिालय, भेटेररिरी अस्पताल तथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्त्र, कृर्ष ज्ञाि केन्त्र, 
प्रधािमन्त्री कृर्ष आधनुिकीकरण पररयोििा तथा स्थािीय तह समेतबाट स्पि िीनत तथा कायिक्रम र 
सीमा निधािरण िगरी एकै प्रकृनतका अिदुाि कायिक्रम एकभन्त्दा बढी निकायबाट ददिे गरेको र ददएको 
अिदुािको केन्त्रीकृत अनभलेख राख्न ेिगरेबाट एकै कृषक पटक पटक लाभग्राही हिेु अवस्था छ । 
अिदुािबाट कृषकको आयस्तरमा परेको प्रभाव, कृर्ष उत्पादि तथा उत्पादकत्वमा वरृ्द्ध तथा रोिगारी 
नसिििालगायतका र्वषयमा अिगुमि भएको छैि । स्पि कायिक्रम र िीनत तथा सीमा निधािरण गरी 
एकद्वार प्रणालीबाट अिदुाि ददिे र ददएको अिदुािको उपयोग र उपलन्त्धध सम्बन्त्धमा अिगुमि गरी 
पारदन्त्शिता कायम गिुिपदिछ । 

53. निमािण स्थलको सनुिन्त्ितता - सावििनिक खररद नियमावली, २०६४ को नियम ६(३) मा निमािण 
सम्बन्त्धी कायिको सम्झौता गिुि अगावै कायि स्थल सनुिन्त्ित गिुिपिे व्यवस्था छ । प्रदेश िं. 1 का 
शहरी र्वकास तथा भवि निमािण कायािलय मोरङले र्वराटिगर-िोगविी िाका, रािीमा स्वागतिार तथा 
आकासे पलु निमािण कायि २०७९।3।14 सम्म सम्पन्न गिि २०७७।२।२७ मा निमािण व्यवसायीसिँग 
रू.8 करोड 72 लाख 11 हिारको सम्झौता गरी यस वषि रू.58 लाख 60 हिार पेस्की उपलधध 
गराएको छ । उि निमािण स्थल रािी-र्वराटिगर-धराि सडकको ३० नमटर चौडाईनभर निमािण हिेु 
हुिँदा सडक र्वभागको स्वीकृनत नलिपुिेमा नलएको देन्त्खएि । स्वागतिार र पैदलयारी पलु बिाउिे 
स्थाि र्ववाददत भै ड्रइङ नडिाइ िै फेरबदल गिुिपिे अवस्था देन्त्खएकोले सम्बन्त्न्त्धत निकायहरू बीच 
समन्त्वय कायम गिुिपिे देन्त्खएको छ । यसैगरी लनु्त्म्बिी प्रदेशले भौनतक पूवािधार र्वकास मन्त्रालय 
अन्त्तगित दाङ न्त्िल्लाका सडक पूवािधार र्वकास कायािलय र सहरी र्वकास तथा भवि निमािण कायािलयले 
निमािणस्थल यर्कत िगरी रू.१६ करोड ८७ लाख ३१ हिारको खररद सम्झौता गरेकोले निमािण कायि 
अगानड बढेको छैि । निमािणस्थल सनुिन्त्ित भएपनछ मार ठेक्का व्यवस्था गररिपुदिछ । 
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54. भेररएसि - सावििनिक खररद नियमावली, २०६४ को नियम ११८ मा सम्झौता गदािको बखत पूवाििमुाि 
गिि िसर्कएको पररन्त्स्थनत नसिििा भई भेररएसि आदेश िारी गिुिपिे भएमा ऐिको दफा ५४ बमोन्त्िम 
भेररएसि आदेश िारी गिुिपिे व्यवस्था छ । प्रदेश िं. 1 अन्त्तगितको पूवािधार र्वकास कायािलय, मोरङले 
3 निमािण व्यवसायीसिँग खररद सम्झौतामा उन्त्ल्लन्त्खत कायि पररमाण भन्त्दा बढी कायि गराई रू.7 करोड 
5६ लाख 22 हिार बढी भिुािी गरेकोमा भिुािी गिुि अगावै थप कामको भेररएसि स्वीकृत गराएको 
पाइएि । भेररएसि स्वीकृत िगरी भिुािी गिुि नियमसम्मत देन्त्खएि । 

55. कायिक्रम संशोधि - प्रदेश िं. 1 को प्रदेश आनथिक कायिर्वनध नियमावली, २०७५ को नियम २५ मा 
कायािलयले स्वीकृत कायिक्रम संशोधि गिि आवश्यक ठािेमा संशोधि गिुिपिे स्पि कारण खोली तालकु 
मन्त्रालयको स्वीकृत नलई लागत िबढ्िे गरी रू.१ करोड सम्म लागत अिमुाि भएको कायिक्रममा 
आवश्यक संशोधि गिि सक्िे र संशोधिको िािकारी मन्त्रालय र प्रदेश योििा आयोगलाई ददिपुिे 
व्यवस्था छ । प्रदेश िं. 1 का पूवािधार र्वकास कायािलय, मोरङ र पािँचथरले कायिक्रम संशोधि बेगर 
यो वषि ९४ योििामा रू.1 अबि २४ करोड २५ लाख ६ हिार खचि गरेका छि ्। नियमावली र्वपरीत 
गरेको खचि नियनमत देन्त्खएि ।  

56. पुिँिीगत अिदुाि - प्रदेश आनथिक कायिर्वनध नियमावली, २०७५ मा बिेटमा रहेको अिदुाि ददिँदा योििा, 
कायिक्रम, र यथासम्भव लागत समेत खलुाई ददिपुिे व्यवस्था छ । प्रदेश िं. 1 को सामान्त्िक र्वकास 
मन्त्रालयले मन्त्न्त्रपररषद को २०७7।३।१8 को निणियबाट एक स्मनृत प्रनतष्ठािलाई प्रयोगशाला 
सञ्चालिको लानग गणुस्तर परीक्षण मेनसि र इन्त्क्वपमेन्त्ट खररद गिि रू.2 करोड अिदुाि ददएको छ । 
मन्त्रालयले अिदुाि निकासा गदाि प्रयोगशाला निमािणको लागत अिमुाि, संस्था छिौटको आधार तथा 
निकासा भएको रकमबाट तोर्कएको कायिमा खचि गरे िगरेको कायिसम्पन्न प्रनतवेदि, लेखापरीक्षण 
प्रनतवेदि नलएको छैि । पुिँिीगत अिदुाि तोर्कएको कायिमा उपयोग भएको सनुिश् चत गरी नियमािसुार 
अिदुाि उपलधध गराउि ुपदिछ ।  

57. आर्वष्ट्कार केन्त्र - प्रदेश िं. 1 मा आर्वष्ट्कार केन्त्र स्थापिा र सहयोगका लानग सामान्त्िक र्वकास 
मन्त्रालय र एक प्रार्वनधक र्वश्वर्वद्यालयवीच २०७७।२।२१ मा सम्झौता भएको छ ।सो को लागत 
अिमुाि रू.1 करोड ८ लाख ३३ हिारमध्ये मन्त्रालयले रू.97 लाख 50 हिार र र्वश्वर्वद्यालयले 
रू.१० लाख ८३ हिार व्यहोिे गरी सम्झौता भई यो वषि र्वश्वर्वद्यालयलाई पूरै रकम भिुािी गरेको 
छ । सम्झौताको शतिमा इन्त्सेप्सि ररपोटि बझुाएपनछ सम्झौताको ४० प्रनतशत, खचिको लेखापरीक्षण र 
सामान्त्िक परीक्षण गरी प्रमान्त्णत नबल, भरपाईहरू मन्त्रालयमा बझुाएपनछ मार अन्त्न्त्तम र्कस्ताबापतको 
रकम उपलधध गराइिे र लेखापरीक्षण प्रनतवेदि आनथिक वषि समाप्त भएको ६० ददिनभर मन्त्रालयमा 
पेस गिुिपिे व्यवस्था छ । सम्झौताअिसुार इन्त्सेप्सि ररपोटिको आधारमा पर्हलो र्कस्ता बापतको रू.३९ 
लाख मार भिुािी ददिपुिेमा पूरै रकम भिुािी भएको तथा उन्त्ल्लन्त्खत प्रावधािअिसुारको प्रनतवेदि 
नलएको िदेन्त्खएकोले तोर्कएको कायिमा खचि भएको सनुिन्त्ित हिु सकेि । बढी भिुािी ददएको रू.58 
लाख ५० हिार र्फताि गरी कायि सम्पन्न पिात मार निकासा गिुिपदिछ । 

58. सरु्वधा र खचिको सीमा - मखु्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पाररश्रनमक तथा सरु्वधा सम्बन्त्धी ऐि, २०७५ को 
अिसूुची १ मा सरकारी घरको बन्त्दोबस्त िभएमा राज्यमन्त्रीलाई फनििचर उपलधध गराउिे व्यवस्था 
छ । प्रदेश िं. को भमूी व्यवस्था, कृर्ष तथा सहकारी मन्त्रालयले राज्यमन्त्रीको कायिकक्ष र निवासमा 
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फनििचर, टेनलनभिि, भान्त्सामा प्रयोग हिेु सामाि खररद गरी रू.16 लाख ४२ हिार र सामान्त्िक 
र्वकास मन्त्रालयले रू.13 लाख ४६ हिारसमेत रू.29 लाख ८८ हिारको मालसामाि सोझै खररद 
गरी भिुािी गरेको पाइयो । ऐिमा निवासको फनििचर सरु्वधाको सीमा उल्लेख िभएकोले खचि नियन्त्रण 
गिि आवश्यक व्यवस्था गिुिपिे देन्त्खएको छ ।  

59. अन्त्तर सरकारी र्वत्तीय हस्तान्त्तरण - र्वनियोिि ऐि, २०७६ को दफा ७ ले प्रदेश सशति अिदुाि 
प्रदाि गिे सम्बन्त्धी कायिर्वनध, २०७५ खारेि गरेको छ । प्रदेश िं. 1 को सामान्त्िक र्वकास 
मन्त्रालयले १३ न्त्िल्लामा रंगशाला र खेल मैदाि निमािणको लानग सदरमकुामका स्थािीय तहमा रू.60 
लाख, पहाडी भेगका स्थािीय तहमा रू.20 लाख र तराईका स्थािीय तहमा रू.15 लाखका दरले 
१२३ स्थािीय तहमा रू.42 करोड ६० लाख  निकासा ददएको छ । उि रकमबाट भएको प्रगनत 
र खचिको अिगुमि गरी प्रनतवेदि तयार िगरेकोले उपलन्त्धधको अवस्था स्पि भएि । रकम सदपुयोग 
भए/िभएको सनुिन्त्ित गिुिपदिछ ।  

60. स्वास््य उपकरण - प्रदेश िं. 1 मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद कायािलयले २०७६।१२।७ मा न्त्यूितम 
दश बेडको भेन्त्न्त्टलेटरसर्हत ५० शैयाको कोशी कोनभड अस्पताल (सार्वक िेशिल टे्रनडङ नलनमटेडको 
भविमा) स्थापिा गिे गरी भौनतक पूवािधार र्वकास मन्त्रालयमाफि त ्भवि ममित सम्भार र स्वास््य 
उपकरण खररद लगायतका कायि गराई रू.२ करोड खचि गरेको छ । यो वषि स्वास््य कायािलय 
मोरङबाट खररद गरी पठाइएका रू.35 लाख 56 हिारका मालसामाि, प्रदेश प्रयोगशालाबाट खररद 
गरी पठाइएका रू.१२ लाख २७ हिारको उपकरण र मन्त्रालयले खररद गरी पठाएका रू.69 लाख 
88 हिार मूल्यका उपकरण र अन्त्य सामग्रीसमेत रू.१ करोड १७ लाख ७१ हिारको न्त्िन्त्सी अन्त्खलेख 
तयार गरेको पाइएि । ती उपकरण र अन्त्य सामग्रीहरू न्त्िन्त्सी आम्दािी गरी प्रयोग भएको सनुिन्त्ितता 
गिुिपदिछ ।  

61. कायि सञ्चालि स्तरको कायि - प्रदेश कायिर्वभािि नियमावली, २०७४ अिसुार िीनत निमािण एवं 
अिगुमिको न्त्िम्मेवारी रहेको मन्त्रालयले मातहत निकायबाट सञ्चालि गिुिपिे र्वनभन्न र्वकास कायिक्रम 
समेत आफैँ ले सञ्चालि गरेको देन्त्खयो । प्रदेश िं. 2 मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायािलयले पोखरी 
एवं िदी सौन्त्दयिकरण, शौचालय, मठ, मन्त्न्त्दर र मन्त्स्िद निमािण, छाराको लानग साइकल खररद आदद 
कायिमा रू.57 करोड 44 लाख 93 हिार, उद्योग, पयिटि, वि तथा वातावरण मन्त्रालयले पयिटि 
पूवािधार निमािण, नसमसार क्षेर संरक्षणलगायतका निमािण कायिमा 71 करोड, भनूम व्यवस्था, कृर्ष तथा 
सहकारी मन्त्रालयले तानलम, युबवेल िडाि, याक्टर खररदलगायतका कायिक्रममा रू.59 करोड 12 
लाख 50 हिार, भौनतक पूवािधार र्वकास मन्त्रालयले पलु तथा बाटो निमािण, परामशि सेवा खररद आदद 
कायिमा रू.35 करोड 50 लाख र सामान्त्िक र्वकास मन्त्रालयले दनलत छारावास, प्रादेन्त्शक छापाखािा, 
र्वद्यालय, क्याम्पस, अस्पताल भवि, रंगशाला, लगायतका निमािण कायिमा रू.66 करोड बिेट व्यवस्था 
गरी आफैँ ले कायिक्रम सञ्चालि गरेको छ । यसैगरी वागमती प्रदेशका उद्योग, पयिटि, वि तथा 
वातावरण मन्त्रालयले भ-ूसंरक्षण तथा तटबन्त्ध निमािणलगायत र्वनभन्न ६३ कायिमा रू.९ करोड ८ लाख 
८९ हिार भिुािी गरेको छ ।  

मातहत कायािलयको कामको अिगुमि मूल्याङ्कि गिे निकाय आफैँ ले कायिक्रम कायािन्त्वयिमा 
संलग्ि रहेको उन्त्चत देन्त्खएि । यस्ता कायिक्रम कायिसञ्चालि स्तरका कायािलयबाट गराउिपुदिछ । 
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62. दोहोरो सरु्वधा - प्रदेश िं. 2 सभा कायिसञ्चालि नियमावली, 2075 को नियम 201(1) मा सभामखुको 
सभापनतत्वमा गठि भएको पािँच सदस्यीय सन्त्चवालय सञ्चालि तथा व्यवस्थापि सनमनतले सन्त्चवालयका 
कमिचारीको लानग थप सरु्वधा ददि सक्िे उल्लेख छ । व्यवस्थापि सनमनतको २०७५।३।१३ को 
बैठकबाट सन्त्चवालयका कमिचारीहरूको लानग कायिसम्पादिको आधारमा शरुु तलब स्केलको ८० 
प्रनतशतसम्म प्रोत्साहि भत्ता, प्रनतददि खािा-खािा खचि रू.५००, सावििनिक र्वदाको ददि रू.७०० र  
बिेट र्वशेष भत्ताबापत एक मर्हिाको तलब बराबर रकम ददिे निणिय गरेको छ । प्रोत्साहि भत्ताको 
मापदण्ड निधािरण गदाि 10 बिेदेन्त्ख 5 बिेसम्म काम गरेबापत 50 अङ्क र कायािलय समय बाहेक 
अनतररि समय काम गरेबापत अको 50 अङ्क ददई शरुु तलब स्केलको 80 प्रनतशत प्रोत्साहि भत्ता 
पाउिे उल्लेख गरी प्रोत्साहि भत्ताबापत रू.1 करोड 50 लाख 81 हिार खचि लेखेको छ ।  

अनतररि समयमा काम गदाि स्पि सूचकको आधारमा दोहोरो िपिे गरी भत्ता भिुािी गिुिपिेमा 
कायािलय समय (10 देन्त्ख 5 बिेसम्म) मा काम गरेकोमा 50 प्रनतशत र कायािलय समय बाहेक 
अनतररि समय काम गरेबापत अको 50 प्रनतशत प्रोत्साहि भत्ता खचि लेन्त्खसकेपनछ कायािलय समय 
पिात अनतररि समय काम गरेबापत २५ स्थायी कमिचारीलाई खािा-खािा भत्तामा रू.38 लाख 2४ 
हिार दोहोरो र सोही अवनधनभर बिेटको समयमा काम गरेबापत एक मर्हिाको तलब रू.9 लाख 5५ 
हिारसमेत रू.४७ लाख ७९ हिार दोहोरो-तेहेरो खचि लेखी थप व्यय भार परेको देन्त्खयो । यस 
सम्बन्त्धमा निणिय गिे पदानधकाररलाई न्त्िम्मेवार बिाई उि रकम असलु गिुिपदिछ । 

63. िपाउिे सरु्वधा भिुािी - कणािली प्रदेश सभाका पदानधकारी तथा सदस्यले पाररश्रनमक र सरु्वधासम्बन्त्धी 
ऐि, २०७५ को दफा ३(१) मा पदानधकारी र सदस्यले अिसूुची १ मा उल्लेख भएवमोन्त्िमको 
पाररश्रनमक पाउिे व्यवस्था छ । कणािली प्रदेश सरकार मन्त्न्त्रपररषद्को 2075।3।16 को निणियले  
सत्तापक्षका एक सदस्यलाई र्वपक्षी दलको िेता सरहको सेवा सरु्वधा उपलव्ध गराउिे व्यवस्था गरी 
थप सरु्वधा रू.१० लाख ४९ हिार उपलधध गराएकोले ऐि र्वपरीतको उि खचि असलु गिुिपदिछ । 
उि सरु्वधा 2077 श्रावणदेन्त्ख नििले पररत्याग गिुिभएको कायािलयको प्रनतर्क्रयामा उल्लेख छ । 

64. कालो सूची - सावििनिक खररद ऐि, 2063 को दफा 63(1)ख मा बोलपरबाट छिौट भएको बोलपर 
दाता सम्झौता गिि िआएमा कालोसूचीमा राख्न सक्िे र त्यसको लानग सावििनिक खररद अिगुमि 
कायािलयमा लेखी पठाउिपुिे व्यवस्था छ । प्रदेश सभा २ का प्रदेश सभा सन्त्चवालयले (प्रफ्याब) स्टेट 
भवि निमािण गिि रू.1 करोड 13 लाख २० हिारको लागत अिमुाि स्वीकृत गरी बोलपर आव्हाि 
गरेकोमा प्रथम घटीवाला एक निमािण व्यवसायीको रू.67 लाख 7१ हिार र दोस्रो घटीवाला अको 
निमािण व्यवसायीको रू.93 लाख 6७ हिार अङ्क कबोल रहेको देन्त्खयो । सन्त्चवालयले प्रथम 
घटीवालाको कबोल अङ्क 2076।11।8 मा स्वीकृत गरी सम्झौता गिि परचार गरेकोमा सम्पकि  राख्न 
िआएको कारण उल्लेख गरी नििले राखेको बोलपर िमाित रू.3 लाख ९ हिार िफत गरी दोस्रो 
घटीवाला निमािण व्यवसायीको कबोल रू.93 लाख 6७ हिार स्वीकृत गरेको छ । उि निमािण 
व्यवसायीसिँग 2077।3।15 सम्म निमािण कायि सम्पन्न गिे गरी 2077।2।11 मा सम्झौता 
गरेकोमा निमािण कायि अधरुो रहेको छ । पर्हलो घटीवाला ठेक्का स्वीकृतपनछ सम्झौता गिि िआएका 
कारण सरकारलाई रू.25 लाख 96 हिार थप व्ययभार पिि गएको छ । सन्त्चवालयले उि निमािण 
व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्न सावििनिक खररद अिगुमि कायिलयलाई पराचार गरेको देन्त्खएि ।  
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65. थप व्ययभार - सावििनिक खररद ऐि, 2063 को दफा 8 र 9 मा प्रनतस्पधाि सीनमत हिेु गरी खररद 
गिि िहिेु र खररद ऐिको दफा 63(१)(ख) मा छिौट भएको प्रस्तावदाता सम्झौता गिि िआएमा 
कालोसूचीमा राख्न सर्किे व्यवस्था छ । प्रदेश िं. 2 का प्रदेश सभा सन्त्चवालयले बोलपरको माध्यमबाट 
ल्यापटप खररद गदाि सबैभन्त्दा घटीवाला र्वराटिगर न्त्स्थत एक फमिले 118 थाि ल्यापटपको प्रनत थाि 
रू.99 हिार 574 का दरले रू.1 करोड १७ लाख ५० हिारको बोलपर स्वीकृत गरी सम्झौता 
गिि 2075।12।5 मा पराचार गरेकोमा सम्झौता गिि िआएकाले नििको बोलपर िमाित रू.4 
लाख 26 हिार िफत गरी दोस्रो घटीवाला बोलपरदाताको रू.1 करोड 59 लाख (35.32 प्रनतशत 
बढी) को बोलपर स्वीकृत गरेकोले रू.41 लाख 5१ हिार थप व्ययभार पिि गएको छ । सोही 
आपूतिकबाट भेररएसि स्वीकृत िगरी थप 18 थाि ल्यापटप रू.2४ लाखमा खररद गरेबाट थप रू.6 
लाख 33 हिार व्ययभार पिि गएको छ । बोलपर पिात सम्झौता गिि िआउिे पर्हलो घटीवाला एक 
बोलपरदातालाई खररद ऐिको दफा 63(१)ख बमोन्त्िम कालोसूचीमा राख्न सावििनिक खररद अिगुमि 
कायािलयलाई पराचार गरेको देन्त्खएि । 

66. परामशि सेवा खचि - प्रदेश िं. 2 मा मखु्यमन्त्री स्वच्छता अनभयािअन्त्तगित प्रदेश २ का आठ न्त्िल्लामा 
रहेका ३४ पोखरी सौन्त्दयीकरण र मझौला स्तरका १६ िदी खोलाहरूको र्वस्ततृ आयोििा प्रनतवेदि र 
गरुुयोििा तयार गिि मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायािलयले रू.४ करोड २१ लाख २८ हिार 
परामशि सेवा शीषिकबाट खचि गरेको छ । आठ न्त्िल्लाका र्वनभन्न ३४ पोखरीको "ररिोभेसि तथा 
धयरु्टर्फकेसि कायिको र्वस्ततृ आयोििा प्रनतवेदि तयार गिे कायिमा रू.5/5 लाखको बिेट स्वीकृत 
गरी मौिदुा सूचीमा रहेका अलग अलग परामशिदाताबाट काम गराएको देन्त्खयो । कुिै एक न्त्िल्लानभरका 
र्वनभन्न पोखरीहरूलाई एउटै प्याकेि बिाई नसलबन्त्दी दरभाउ पर वा बोलपरबाट परामशि सेवा खररद 
गिि सर्किेमा सो िगरी रू.1 करोड 27 लाख 42 हिारको काम सोझै गराएकोले नियनमत देन्त्खएि । 

यसै गरी मन्त्न्त्रपररषद्को कायािलयले यो वषि ८ न्त्िल्लामा पिे र्वनभन्न १६ िदीहरूमा िदी 
नियन्त्रण गरुुयोििा र प्रार्वनधक प्रनतवेदि तयार गिे कायिमा समाि र्कनसमले रू.२० लाख नभर अलग 
अलग िदीको रू.३ करोड ३ लाख ८९ हिार लागत अिमुाि तयार गरेकोले र्फल्डको अवस्थाअिसुार 
िै लागत अिमुाि तयार भएको मान्न सर्कएि । न्त्िल्ला एवं क्षेरअिसुार िदीको प्याकेि बिाइ 
प्रनतस्पधािबाट परामशि सेवा खररद गिि सर्किेमा प्रनत िदी ३ परामशिदाताबाट मार प्रस्ताव माग गरी 
बढी अङ्क प्राप्त गिेको आनथिक प्रस्ताव स्वीकृत गरी परामशि सेवाबापत रू.२ करोड ८७ लाख भिुािी 
गरेको छ । प्याकेि बिाई प्रनतस्पधािबाट परामशि सेवा खररद िगरेकोले खररद कायि ियमसम्मत एवं 
नमतव्ययीपूणि देन्त्खएि । 

67. परामशि सेवाको िम्सि - सावििनिक खररद नियमावली, २०६४ को नियम ७२ (१) मा २० लाख 
रुपैयािँभन्त्दा कम रकमको परामशि सेवा मौिदुा सूचीमा रहेका परामशिदाताबाट नलन्त्खत रूपमा प्रार्वनधक 
र आनथिक प्रस्ताव माग गरी खररद गिि सर्किे र गणुस्तर र लागत र्वनधअिसुार प्रस्ताव मूल्याङ्कि गरी 
परामशिदाता छिौट गिुिपिे व्यवस्था छ । सदूुरपन्त्िम प्रदेशको भौनतक पूवािधार मन्त्रालयले िम्सि बेगर 
परामशि सेवाको रू.२० लाख नभरको टुक्रा टुक्रा लागत अिमुाि तयार गरी आनथिक प्रस्ताव मार नलई 
सिुियागाड र िौगाड िलर्वद्यतु आयोििाको र्वस्ततृ आयोििा प्रनतवेदि तयारी, छुमछुमगाड िलर्वद्यतु 
आयोििाको प्रारन्त्म्भक वातावरणीय परीक्षण, पथरैया नसिँचाइ योििाको र्वस्ततृ आयोििा प्रनतवेदि 
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तयारीसमेतका ७ आयोििाको र्वस्ततृ सभे, नडिाइि तथा लागत अिमुाि तयार गराई परामशिदातालाई 
रू.१ करोड ३२ लाख ३६ हिार भिुािी गरेको छ । मन्त्रालयले पेस भएका प्रनतवेदिहरूको मूल्याङ्कि 
तथा स्वीकृनत समेत गरेको छैि । आवश्यक िम्सि तिुिमा गरी लागत अिमुाि तथा र्वस्ततृ आयोििा 
प्रनतवेदि तयार गिुिपदिछ ।  

68. छोरी न्त्शक्षा बीमा - छोरी न्त्शक्षा बीमा/मदु्दती वचत कायिक्रम सञ्चालि कायिर्वनध, २०७६ अिसुार 
२०७५ माघ १ पनछ िन्त्न्त्मएका प्रदेश २ का आठ वटै न्त्िल्लाका बानलकाहरूलाई कायिक्रममा आवद्ध 
गरी मदु्दती खाता बाहकले २० वषि उमेर परुा गरेपनछ नििले मदु्दती अवनधनभरै र्वद्यालय न्त्शक्षा वा १२ 
कक्षा वा सो सरह पूरा गरेको र २० वषिको उमेरसम्म र्ववाह िगरेको अवस्थामा सेवा प्रदायक सस्थाले 
एकमिु रू.३ लाख भिुािी ददिपुिे उल्लेख छ । मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदको कायािलय र एक 
बैङ्कसिँग भएको सम्झौताको बुिँदा िं १ मा एक छोरी मदु्दती बीमाबापत िम्मा गिि एक पटकमा रु ३७ 
हिारका दरले सेवा प्रदायक संस्थालाई २७७८ बानलकाको िाममा रू.१४ करोड ९९ लाख ८७ हिार 
उपलव्ध गराएको देन्त्खयो । उि रकम प्राप्त भएपनछ बैङ्कले छोरी मदु्दती खाता खोली सो खातासम्बन्त्धी 
सम्पूणि र्ववरण कायािलयलाई ददिपुिे व्यवस्था छ । बैङ्कले बानलकाको खातामा रकम िम्मा भएको, 
खाता सञ्चालि गरेको वा कुिै बीमा पोनलसी िारी गरेको  प्रमाण पेस गरेको छैि । तोर्कएको कायिमा 
खचि भएको सनुिन्त्ितता हिुपुदिछ ।  

69. बढी भिुािी - सावििनिक निकायले प्रचनलत काििुले तोकेबमोन्त्िमको आधारमा मार खचि गिुिपदिछ । 
प्रदेश िं. 1 का पूवािधार र्वकास कायािलय, मोरङले िापी र्कताबमा उन्त्ल्लन्त्खत पररमाणभन्त्दा बढी 
पररमाणको नबल तयार गरी रू.50 लाख ९१ हिार बढी भिुािी गरेको छ । प्रदेश िं.2 का कृर्ष 
र्वकास निदेशिालय धिषुाले कायिर्वनधमा तोकेभन्त्दा रू.1 करोड २६ लाख ८६ हिार बढी हिेु गरी 
१९ संस्थालाई अिदुाि ददएको छ । गण्डकी प्रदेशको भौनतक पूवािधार र्वकास मन्त्रालयले िमूिा गाउिँ 
कायिक्रम सञ्चालि कायिर्वनधअिसुारको स्थािीय निकायको २० प्रनतशत योगदािको रकम रू.67 लाख 
९४ हिारसमेत भिुािी गरेको तथा कणािली प्रदेशका कृर्ष र्वकास निदेशिालयले कृर्ष सडक निमािणमा 
मेनसिबाट हिेु दरभन्त्दा बढी दरमा निमािण कायि गराई रू.68 लाख १० हिार बढी भिुािी भएको छ । 
बढी भिुािी भएको उि रकम सम्बन्त्न्त्धतलाई न्त्िम्मेवार बिाई असलु गिुिपदिछ ।   

70. प्रस्तावभन्त्दा बढी भिुािी - कृर्ष व्यवसाय प्रवद्धिि अिदुाि कायिर्वनध, 2076 को दफा 6 मा छिौट 
सनमनतको नसफाररसमा अिदुािग्राहीलाई उपलधध गराउिे रकम स्वीकृत कायिक्रमअिसुार निधािरण गिे 
व्यवस्था छ । प्रदेश िं. 1 को भनूम व्यवस्था कृर्ष तथा सहकारी मन्त्रालयले तेह्रथमु न्त्िल्लाको एक 
कृर्ष सहकारी संस्थासिँग कोल्ड स्टोरेि र वेटनलन्त्फ्टङ मेनसि खररद गरी िडािसमेतको लानग 
पररयोििाको लागत रू.3 करोड 99 लाख 46 हिार मध्ये संस्थाले रू.1 करोड 49 लाख 46 
हिार र प्रदेश मन्त्रालयले रू.2 करोड 50 लाख व्यहोिे पररयोििा प्रस्तावमा लगािीको बािँडफािँट गरी 
यो वषि रू.99 लाख 25 हिार भिुािी भएको छ । संस्थाले पेस गरेको पररयोििा प्रस्तावमा प्रदेश 
मन्त्रालयले रू.2 करोड 50 लाख व्यहोिे उल्लेख भएकोमा सन्त्चवस्तरीय निणियको आधारमा प्रदेश 
मन्त्रालयले रू.3 करोड अिदुाि ददिेगरी संस्थासिँग सम्झौता गरेकोले रू.50 लाख थप आनथिक व्ययभार 
पारेको छ । 
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संस्थाबाट पेस भएको पररयोििा प्रस्तावमा संरचिा निमािणतफि को काममा 52.94 प्रनतशत 
अिदुाि ददिे व्यवस्था छ । संस्थालाई यो वषि उि कायिको लानग काम रू.1 करोड ४1 लाख 16 
हिारको 70 प्रनतशतले हिेु रू.9८ लाख ८१ हिार भिुािी गरेको देन्त्खयो । संरचिा निमािणमा 
52.94 प्रनतशतले रू.74 लाख 73 हिारमार भिुािी हिुपुिे रू.9८ लाख ८१ हिार भिुािी 
भएकोले बढी भिुािी भएकोमा रू.24 लाख ८ हिार असलु हिुपुदिछ । 

71. सीमाभन्त्दा बढीको कायि - सावििनिक खररद नियमावली, २०६४ को नियम ९७(1) मा एक करोड 
रुपैंयासम्म लागत अिमुाि भएको निमािण कायि वा सोसम्बन्त्धी सेवा उपभोिा सनमनत वा लाभग्राही 
समदुायबाट गराउि वा प्राप्त गिि सर्किे र उन्त्ल्लन्त्खत एक करोड रुपैयािँसम्मको लागत अिमुािमा मूल्य 
अनभवरृ्द्ध कर, ओभरहेड, कन्त्न्त्टिेन्त्न्त्स रकम र ििसहभानगताको अंशसमेतको रकम समावेश हिेु व्यवस्था 
छ । प्रदेश िं. २ का पूवािधार र्वकास कायािलय नसरहा र धिषुाले १८ उपभोिा सनमनतबाट रू.२० 
करोड ७३ लाख ३५ हिार, वागमती प्रदेशको शहरी र्वकास तथा भवि कायािलय काभ्रपेलाञ्चोकले २ 
योििामा रू.2 करोड २६ लाख ५० हिार गण्डकी प्रदेशका िलस्रोत तथा नसिँचाइ नडनभिि स्याङ्िाले 
२ योििामा रू.२ करोड २४ लाख, लनु्त्म्बिी प्रदेशको ६ कायािलयको ३४ योििामा रू.३९ करोड 
५९ लाख ८९ हिार र सदूुरपन्त्िम प्रदेशको खािेपािी तथा सरसफाई र नसिँचाइ र्वकास नडनभििका 
१२ योििामा रु १३ करोड १० लाख ७७ हिारसमेत रू.७७ करोड ९४ लाख ५१ हिार लागत 
अिमुािको कायि उपभोिा सनमनतले निमािण गिि सक्िे सीमा िाघेर कायि गराई खचि लेखेको देन्त्खयो । 
सीमाभन्त्दा बढीको काम प्रनतस्पधाित्मक र्वनधबाट गराउिपुदिछ ।     

72. निमािण पेस्की - प्रदेश िं. २ को प्रदेश सरकारले तिुिमा गरेको "ििता आवास कायिक्रम कायिर्वनध, 
२०७६" मा ििता आवास निमािण सनमनत वा सम्बन्त्न्त्धत लाभग्राहीलाई आवासको िग खन्ने कायि सम्पन्न 
भएपनछ ३५ प्रनतशत रकम उपलधध गराइिे, नसल (झ्यालको तल्लो भाग) को काम सम्पन्न भएपनछ थप 
५० प्रनतशत र पूरा कायि सम्पन्न भएपनछ बािँकी १५ प्रनतशत सम्बन्त्न्त्धतको खातामा रकम उपलधध 
गराइिे व्यवस्था छ । प्रदेश िं.2 का शहरी र्वकास तथा भवि नडनभिि कायािलय, धिषुाले कायिर्वनध 
प्रनतकूल हिेु गरी सम्बन्त्न्त्धत लाभग्राही/सनमनतलाई पेस्की ििाई सम्झौता हिुासाथ ३५ प्रनतशत र िग 
खन्ने कायि सम्पन्न भएपनछ थप ५० प्रनतशत पेस्की उपलधध गराएको छ । कायिर्वनधमा उन्त्ल्लन्त्खत 
व्यवस्थाअिसुार तोर्कएको कायि सम्पन्न भएपनछ मार भिुािी ददिपुिेमा १७७ निमािण सनमनतलाई 964 
घर निमािण गिि तोर्कएको कायि सम्पन्न िहुिँदै रू.३२ करोड ४० लाख पेस्की उपलधध गराएको 
नियमसम्मत देन्त्खएि । यसैगरी सोही नडनभििले र्वनभन्न ६१ निमािण सनमनत एवं लाभग्राहीलाई आवास 
निमािणका लानग प्रथम र्कस्ता रू.४ करोड १ लाख निकासा उपलधध गराएकोमा निमािण कायि शरुु गरेको 
देन्त्खएि । कायिर्वनध र्वपरीत पेस्की ददिेलाई न्त्िम्मेवार बिाई खचि िभएको रकम र्फताि गरी फरफारख 
गिुिपदिछ ।  

73. प्रदेश गौरवका योििा - बागमती प्रदेश सरकारको 2076।77 को िीनत तथा कायिक्रम र बिेट 
विधयमा र्वनभन्न ४ योििालाइि प्रदेश गौरवका आयोििा घोषणा गरेको छ । उि आयोििामध्ये 
हेटौँडा अस्पताललाइि मदिकुमार भण्डारी स्वास््य र्वज्ञाि प्रनतष्ठाि िामाकरण गरी स्वास््य सेवाको 
गणुस्तर अनभवरृ्द्ध गिे गरी प्रदेश गौरवका आयोििा घोषणा गरेकोमा प्रनतष्ठािसम्बन्त्धी ऐि तथा 
नियमावली िारी िभएको, पषु्ट्पलाल प्रदेश चक्रपथ निमािण गिि भौनतक पूवािधार र्वकास मन्त्रालयले प्रदेश 
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यातायात गरुुयोििाको मस्यौदा तयार गरे तापनि यो वषि बिेट व्यवस्था िगरेको, पोिबहादरु बोगटी 
सरुुङ्ग मागि (भीमफेदी-कुलेखािी) को र्वस्ततृ पररयोििा प्रनतवेदि तयार गिि रू.1 करोड ५५ लाख 
५४ हिार खचि गरे तापनि निमािण कायि शरुु भएको छैि । 

आयोििाको क्षेर, भौगोनलक आवश्यकता, प्रार्वनधक आनथिक, सामान्त्िक र वातावरणीय रूपमा 
सम्भाव्यता, लाभान्त्न्त्वत ििसंख्या, निमािण अवनध, रोिगारी नसिििा, लागत, लाभ लागत र्वश्लषेण 
लगायतका आधारमा प्रदेश गौरवका आयोििा पर्हचाि एवं छिौट गिुिपिेमा यस्तो मापदण्ड बिाएको 
देन्त्खएि । मापदण्ड बिाई गौरवका आयोििा छिौट गिुिपदिछ । 

74. न्त्यूि लागत सहभानगता - सावििनिक खररद ऐि, 2063 को दफा 45 मा पररयोििाको मखु्य उदे्दश्य 
िै रोिगारीको नसिििा गिे र लाभग्राही समदुायलाइि सहभागी गराउिे भएमा उपभोिा सनमनतबाट काम 
गराउि सर्किे व्यवस्था छ । त्यस्तै सावििनिक खररद नियमावलीको नियम 97 मा उपभोिा सनमनतबाट 
कायि गराउिँदा लागत सहभानगता गराउिपुिे धयवस्था छ । वागमती प्रदेशका पयिटि र्वकास आयोििाले 
पूवािधार निमािणको कायिमा ९५ उपभोिा सनमनतको योगदाि रू.१ करोड १५ लाख ७१ हिार, लनु्त्म्बिी 
प्रदेशका िलस्रोत तथा खािेपािीसम्बन्त्धी २ कायािलयका ५५ योििाको रू.२७ लाख ६२ हिार, 
कणािली प्रदेशका कृर्ष सम्बन्त्धी ६ कायािलयको योििामा सनमनतको योगदाि रू.१ करोड ३९ लाख, 
सदूुरपन्त्िम प्रदेशको न्त्शक्षा र्वकास निदेशिालयले भौनतक संरचिा निमािणमा ४६ उपभोिा सनमनतको 
योगदाि रू.11 लाख ४७ हिार तथा गण्डकी प्रदेशका खािेपािी तथा सरसफाई कायािलय स्याङ्िाले 
सहलगािीअन्त्तगितको रू.91 लाख २२ हिारसमेत रू.२ करोड ४७ लाख ४१ हिार उपभोिाको 
योगदाि भिुािीमा कट्टा गरेको छैि । उपभोिा सनमनतसिँगको सम्झौताअिसुार लागत सहभानगताको 
रकम भिुािीमा कट्टा िगरेकोले उि रकम असलु गिुिपदिछ । 

75. काठ दाउराको मौज्दात - वि व्यवस्थापि कायािन्त्वयि योििाअिसुार सङ्कनलत तथा ढलापडा काठ दाउरा 
समयमा िै नललाम नबक्री गिुिपदिछ । यो वषिको अन्त्तमा प्रदेश िं. १ को मोरङ, सिुसरी र उदयपरु वि 
नडनभििमा १ लाख २० हिार ५४९ घिर्फट, प्रदेश िं. २ को महोत्तरी वि नडनभिि कायािलयमा ७6 
हिार 417.66 घिर्फट, बागमती प्रदेशका १३ कायािलयमा ८ लाख 7 हिार 473.56 घिर्फट, 
लनु्त्म्बिी प्रदेशका वि नडनभिि कायािलय बािँकेमा ५६ हिार ६७९.67 घिर्फट र गण्डकी प्रदेशका १० 
कायािलयमा २ लाख २ हिार ३२४.83 घि र्फट समेत १२ लाख ६३ हिार ४४४.72 घिर्फट 
काठ मौज्दात रहेको देन्त्खयो । सङ्कनलत काठ लामो समयसम्म नबक्री र्वतरण िगरी मौज्दात रहिँदा वषेनि 
काठ दाउराको गणुस्तरमा ह्रास भई रािस्व आिििमा असर पिे देन्त्खएकोले समयमा िै नललाम नबक्री 
गिुिपदिछ ।   

76. उत्तर पनु्त्स्तका छपाइ - २०७6 को एस.ई.ई. परीक्षा सञ्चालिको लानग वागमती तथा गण्डकी प्रदेशका 
न्त्शक्षा र्वकास निदेशिालयले ििक न्त्शक्षा सामग्री केन्त्रबाट मूल उत्तरपनु्त्स्तका १६ लाख ५७ हिार र 
थप उत्तरपनु्त्स्तका १२ लाख ३३ हिार छपाइ गरी रू.१ करोड ६८ लाख ५८ हिार खचि गरेका छि ्। 
वागमती प्रदेशको निदेशिालयले थप उत्तरपनु्त्स्तका छपाइ गिि स्वीकृनत िनलई ९२ हिार थाि मूल र 
२ लाख ८५ हिार थप उत्तरपनु्त्स्तका छपाइ गरी थप रू.१५ लाख ७९ हिार बढी खचि गरेको देन्त्खयो। 
यसैगरी गण्डकी प्रदेशका निदेशिालयले र्वद्याथी संख्याको आधारमा ५ प्रनतशत थप गरी हिेु ४ लाख 
९८ हिार ८८६ थाि उत्तरपनु्त्स्तका छपाइ गिुिपिेमा १ लाख १६ हिार ११४ थाि बढी छपाइ गरी 
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रू.९ लाख ८३ हिार थप व्ययभार पारेको देन्त्खयो ।आवश्यकता र्वश्लषेणको आधारमा िम्सिबमोन्त्िम 
उत्तरपनु्त्स्तका छपाइ गिुिपदिछ ।   

77. उपलन्त्धधर्वहीि खचि - वागमती प्रदेशका सावििनिक निमािण कायािन्त्वयि इकाइि कायािलय, धाददङले 
सल्यािटारमा रङ्गशाला निमािणको लानग एक निमािण व्यवसायीसिँग २०७७।१।६ मा निमािण सम्पन्न 
गिे गरी रू.२ करोड १४ लाख ८७ हिारमा खररद सम्झौता भएकोमा मआुविा र्ववादको कारण 
निमािण कायिमा स्थािीयको अवरोध भइि कायािलयले बीचमै ठेक्का अन्त्त्य गरी प्रार्वनधक िािँपिािँचको 
आधारमा रू.४१ लाख ७6 हिार भिुािी गरेको छ । स्थािीय सरोकारवालाहरूसिँग समन्त्वय िगरी 
निमािण शरुु गरेकोले र्ववाद उत्पन्न भइि केही कायि भएपनछ आयोििा स्थनगत भएकोले खचि 
उपलन्त्धधर्वहीि हिु पगेुको छ । त्यस्तै गोदावरी रङ्गशाला निमािण कायिको लानग रू.५९ लाख ५७ 
हिारको लागत अिमुाि स्वीकृत भई निमािण कायि शरुु गरी रू.11 लाख ४९ हिार भिुािी पिात 
उि रङ्गगशाला निमािण हिेु स्थािमा ३ हिार नसट क्षमताको अन्त्तरािर्ष्ट्रय सम्मेलि केन्त्र निमािण गिे 
निणिय भएको कारण ििाइि खररद सम्झौता अन्त्त्य गरेको छ । संघीय योििा तथा कायिक्रमसिँग समन्त्वय 
िगरी रंगशाला निमािण शरुु गरेका कारण भएको खचि उपलन्त्धध र्वहीि हिु पगेुको छ । 

78. आनथिक सहायता - सावििनिक खचिमा नमतव्यर्यता र प्रभावकाररता कायम गिे सम्बन्त्धी िीनतगत 
मागिदशिि, २०७५ मा सरकारको वार्षिक कायिक्रममा परेका बाहेक कुिै पनि सरकारी तथा गैरसरकारी 
संस्थालाई आनथिक सहायता र अिदुाि िददिे, तोर्कएको मापदण्डनभर रहेर मार क्षनतपूनति, आनथिक 
सहायता तथा औषनध उपचार खचि बापत आनथिक सहायता प्रदाि गिे, यस्तो सहायता पाउिे व्यन्त्ि तथा 
संस्थाको अनभलेख राखी एउटै व्यन्त्ि तथा संस्थालाई दोहोरो सरु्वधा उपलधध गराउि िहिेु र उि 
व्यवस्था प्रदेश सरकारका सबै कायािलयहरूले पालिा गिुिपिे उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेशका मखु्यमन्त्री 
तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायािलय, कास्कीले यो वषि व्यन्त्िगततफि  ६९ ििालाई औषनध उपचारको लानग 
रू.८ लाख १५ हिार तथा ३८ संस्थालाई सामान्त्िक कायिक्रम, पयिटि सार्हन्त्त्यक महोत्सव प्रार्वनधक 
र्वषयको कक्षा सञ्चालिलगायतका कायिबापत रू.१ करोड ९१ लाख ७९ हिारसमेत गरी रू.१ करोड 
९९ लाख ९४ हिार कायिमा आनथिक सहायता र्वतरण गरेको छ । यस्तो खचिमा नियन्त्रण गरी 
नमतव्यर्यता कायम गिुिपदिछ ।   

79. पोल खररद तथा शेयर - काठेपोल प्रनतस्थापि सम्बन्त्धी कायिर्वनध, २०७५ को बुिँदा िं. ७ मा काठेपोल 
प्रनतस्थापि कायिमा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट लगािी गिे रकमको शेयर गण्डकी प्रदेश सरकारको 
िाममा आउिे व्यवस्थाको लानग िेपाल र्वद्यतु प्रानधकरणलाई मन्त्रालयबाट लेखी पठाउिे उल्लेख छ । 
यस कायिर्वनधअन्त्तगित रही भौनतक पूवािधार र्वकास मन्त्रालयले र्वनभन्न नसिँचाइ कायािलयहरूबाट पोल 
खररद गिि रू.२२ करोड २१ लाख निकासा गरेको छ । मन्त्रालयले र्वद्यतु प्रानधकरणसिँग नलन्त्खत 
सहमनत िगरी एकतफी रूपमा कायिर्वनध बिाएका कारणले शेयर प्राप्त गिि सकेको छैि । प्रदेशले 
लगािी गरेको रकमको शेयर स्वानमत्व एवं प्रनतफल नलिे व्यवस्था नमलाउिपुदिछ । 

80. मूल्य समायोिि - सावििनिक खररद नियमावली, २०६४ को नियम ११९ को उपनियम २(ख) अिसुार 
सम्पन्त् ि भएको काममा लागेको श्रम, सामग्री र उपकरणको मार मूल्य समायोिि हिेु गरी सूर निधािरण 
गिुिपिे र सोहीअिसुार सम्झौतामा उल्लेख गरी सोही आधारमा मूल्य समायोिि भिुािी ददिपुिे उल्लेख 
छ । सोसम्बन्त्धमा देन्त्खएका व्यहोरा यसप्रकार छि:् 
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80.1. गण्डकी प्रदेशअन्त्तगितको पूवािधार र्वकास कायािलय, म्याग्दीले बागलङु-बेिी सडक र बेिी-दरबाङ सडक 
निमािण कायिको लानग मूल्य समायोिि गणिा गदाि फरक सूचकाङ्क राखी रू.२१ लाख ३८ हिार बढी 
भिुािी गरेको छ । बेिी-दरबाङ सडक र बेिी-गलेश्वर सडक निमािण कायिको सम्झौतामा मोनबलाइिेसि 
पेस्की कट्टा गररसकेपनछको नबल रकममा मूल्य समायोिि भिुािी गिे उल्लेख भएकोमा पेस्की कट्टा 
िगरी मूल्य समायोििमा रू.३७ लाख 89 हिार बढी भिुािी गरेको छ । उि रकम असलु गिुिपदिछ । 

80.2. सदूुरपन्त्िम प्रदेशले ठेक् का सम्झौतामा मोनबलाइिेसि पेस्की फस्यौट र प्रोनभििल समको रकम घटाइि 
बािँकी रकमबाट मूल्य समायोिि गणिा गिुिपिे व्यवस्था भएकोमा पूवािधार र्वकास कायािलय, बैतडीले 
मोनबलाइिेसि पेस्की र प्रोनभििल समको भिुािी िघटाई मूल्य समायोिि रकम गणिा गरी दईु निमािण 
व्यवसायीलाई रू.६८ लाख २४ हिार बढी मूल्य समायोिि भिुािी गरेको देन्त्खएकोले असलु गिुिपदिछ। 

81. अधरुा ठेक्का - सावििनिक खररद ऐि, २०६३ को दफा ५९, ६३ र खररद नियमावलीको नियम १२८ 
अिसुार निमािण व्यवसायीले सम्झौताबमोन्त्िम काम शरुु िगरेमा, काम शरुु गरी बीचमै छोडेमा वा 
सम्झौताबमोन्त्िम प्रगनत िगरेमा सावििनिक निकायले त्यस्तो सम्झौता ििुसकैु बखत अन्त्त्य गिि सक्िे, 
१० प्रनतशत सम्म पूविनिधािररत क्षनतपूनति लगाउिे, बािँकी काम सम्झौता गिेको लागतबाट पूरा गराउिे 
र कालोसूचीमा राख्न लेखी पठाउिे व्यवस्था छ ।  

भौनतक पूवािधार र्वकास मन्त्रालयअन्त्तगित लनु्त्म्बिी प्रदेशका ३ कायािलयमा रू.२ अबि ६९ 
करोड ३३ लाख ७ हिारमा ठेक्का सम्झौता भएका ४६ ठेक्काहरू पटक पटक म्याद थप गदाि पनि रू.१ 
अबि ८८ करोड ५६ लाख ५७ हिारको मार (70 प्रनतशत) काम गरी ठेक्का अधरुो रहेका छि ्। 
कणािली प्रदेशका ७ कायािलयमा गत र्वगतमा सम्झौता भई शरुु म्याद िाघेका रू.२ अबि २९ करोड 
८४ लाख ६१ हिारका ६४ ठेक्कामा यो वषि रू.५० करोड २ लाख ५३ हिार (२१.७६ प्रनतशत) 
भिुािी भई ठेक्काको काम अधरुो रहेको अवस्था छ । यसैगरी सदूुरपन्त्िम प्रदेश अन्त्तगित २ कायािलयले 
२ निमािण व्यवसायीसिँग २०७६।३।२६ सम्म कायि सम्पन्न गिे गरी रू.24 करोड 46 लाख 17  
हिारको ठेक्का सम्झौता गरेकोमा पटक पटक गरी ३०० प्रनतशतसम्म म्याद थप गदाि समेत रू.13 
करोड 91 लाख 91 हिारको काम सम्पन्न गिि बािँकी रहेको छ । तोर्कएको म्यादमा कायि सम्पन्न 
िगिे निमािण व्यवसायीलाई ऐि र नियमावलीको उपयुिि व्यवस्थाअिसुार आवश्यक कारबाही गरी 
निमािण कायि सम्पन्न गराउिपुदिछ ।  

82. आयोििाहरूको हस्तान्त्तरण - सावििनिक खररद नियमावली, २०६४ को नियम ९७(१२) अिसुार 
उपभोिा सनमनतबाट निनमित योििाहरू ममित सम्भार र सञ्चालिको लानग सम्बन्त्न्त्धत लाभग्राहीलाई 
हस्तान्त्तरण गिुिपिे व्यवस्था छ । लनु्त्म्बिी प्रदेशअन्त्तगित नसंचाइसिँग सम्बन्त्न्त्धत ४ कायािलयहरूले यो 
वषि सम्पन्न भएका रू.३३ करोड २७ लाख २५ हिारका १३३ आयोििाहरू हस्तान्त्तरण गरेका छैिि ्।  

83. ररु्टपूणि निमािण - सावििनिक खररद ऐि, २०६३ को दफा ४ मा निमािण कायि गिुि अन्त्घ त्यससम्बन्त्धी 
स्पेनसर्फकेसि, योििा, िक्सा, नडिाइि तयार गिुिपिे व्यवस्था छ । त्यस्तै दफा ५क.२ मा ररु्टपूणि 
नडिाइि गरेको कारण खररद कायि प्रभार्वत भएमा त्यस्तो नडिाइि तयार, िािँच वा स्वीकृत गिे पदानधकारी 
र सो कायिमा संलग्ि परामशिदाता प्रचनलत काििुबमोन्त्िम कारबाहीको भानगदार हिेु व्यवस्था छ । लनु्त्म्बिी 
प्रदेशका सडक पूवािधार र्वकास कायािलयले गलु्मीको बडागाउिँ र वामीलाई िोड्िे बडीगाडि पलुको निमािण 
कायि २०७५।३।२७ मा सम्पन्न गिे गरी एक निमािण व्यवसायीसिँग रू.५ करोड १७ लाख ८४ हिारमा 
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सम्झौता भई यो वषिसम्म रू.३ करोड १५ लाख ८० हिार भिुािी भएको देन्त्खन्त्छ । २०७४ असार 
र साउिमा आएको बाढीले पलुको क्याप परेुको कारण देखाई प्रथम पटक पलुको लम्बाई १.३ नमटर र 
उचाई २.४६ नमटर बढाई नडिाइि संशोधि गरेको नथयो । संशोनधत नडिाइिअिसुार पलु निमािण गदै 
िािँदा २०७७ मा आएको बाढीले पलुको सपुर स्ट्रकचर पिु: भत्कि गई निमािण कायि बन्त्द भएको छ ।  

यसैगरी कणािली प्रदेशको पूवािधार र्वकास कायािलय, िमु्लाले २०७६।१२।३० नतला खोलामा 
पक्की पलु रू.२ करोड ८८ लाख ७ हिारको लागवतमा कायि सम्पन्न गरेको छ । उि पलुको लम्बाई 
१५ नमटर िपगेुको कारण पिुः अको निमािण व्यवसायीसिँग सम्झौता गरी रू.१ करोड ५१ लाख १४ 
हिारमा कायि सम्पन्न गरेको छ ।शरुुमा भएको सम्झौताअिसुार प्रनत नमटर कररब रू.४ लाख ६५ 
हिार लागेकोमा दोस्रो सम्झौता अिसुार झण्डै रू.१० लाख ८ हिार लागेकोले रू.८१ लाख ४५ 
हिार थप व्ययभार परेको छ । ररु्टपूणि नडिाइि गिे परामशिदातालाई न्त्िम्मेवार बिाई गणुस्तरीय 
निमािण कायि गराउिपुदिछ । 

84. प्रोत्साहि भत्ता - कणािली प्रदेश मन्त्न्त्रपररषदको 2076।9।8 को निणियले यो वषि कणािली प्रदेशमा 
कायिरत कमिचारीलाई न्त्िल्लागतरूपमा रू.४ हिारदेन्त्ख १० हिारका दरले मानसक प्रोत्साहि भत्ताको 
व्यवस्था गरेको छ । िेपाल सरकारले २०७६ चैर ११ देन्त्ख २०७७  िेष्ठ ३२ सम्म बन्त्दाबन्त्दी 
घोषणा गरी सरकारी तथा नििी कायािलय बन्त्द गरेको अवनधको ३७ कायािलयले उपन्त्स्थनतबेगर 
कमिचारीलाई रू.३८ लाख ३१ हिार भत्ता र्वतरण गरेकोमा रू.5 लाख ९९ हिार असलु गरेको छ । 
बािँकी रू.३२ लाख ३२ हिार असलु हिुपुदिछ । 

85. नििी सन्त्चवालय र कमिचारी सरु्वधा - कणािली प्रदेश सभाका पदानधकारी तथा सदस्यको पाररश्रनमक 
सरु्वधासम्बन्त्धी ऐि, २०७५ को दफा ५(१)मा आफ्िो कायिकालमा पदानधकारी र सदस्यले नििी 
सन्त्चवालयको लानग अिसूुची-२ मा उल्लेख भएबमोन्त्िमको कमिचारी सरु्वधा पाउिे व्यवस्था छ । 
अिसूुचीको रिव्यमा स्वकीय सन्त्चवालयका कमिचारीले शरुु तलब स्केलअिसुारको रकम मार पाउिे 
व्यवस्था छ । प्रदेश सभाका पदानधकारी तथा सदस्यको स्वकीय सन्त्चवालयका ५१ कमिचारीलाई एक 
मर्हिाको तलब स्केल बराबरको चाडपवि खचि रू.१३ लाख ५३ हिार भिुािी गरेको देन्त्खयो । ऐि 
र्वपरीतको उि खचि असलु हिुपुदिछ । 

86. पीसीआर मेनसि - सावििनिक खररद नियमावली, २०६४ को नियम ११ मा सावििनिक निकायले 
सम्बन्त्न्त्धत मालसामािको स्पेनसर्फकेसिको अधीिमा रही लागत अिमुाि तयार गिुिपिे व्यवस्था छ । 
कणािली प्रदेश अस्पताल, सखेुतले नबलबेगर न्त्शक्षण अस्पतालबाट एक पीसीआर मेनसि खररद गरी 
रू.३२ लाख १० हिार भिुािी ददएको छ । उि मेनसि खररद गरेको केही समय पिात ्नबनग्रएकोले 
अको मेनसिबाट पीसीआर परीक्षण भइरहेको देन्त्खयो । नरभवुि र्वश्वर्वद्यालय न्त्शक्षण अस्पताल नबके्रता 
िभएको र परुािो मेनसि सरकारी निकायहरूबीच खररद नबक्रीको सट्टा हस्तान्त्तरण गरी प्रयोग गिि 
सर्किेमा नबलबेगर खररद नबक्री गरेको र्वषयमा छािनबि गिुिपदिछ । 

87. गणुस्तर परीक्षण तथा नियन्त्रण –  सावििनिक खररद नियमावली, २०६४ को नियम १११ को उपनियम 
१ को खण्ड (ङ) अिसुार ठेक्का सम्झौता कायािन्त्वयि गदाि गणुस्तर पक्षको निरीक्षण तथा परीक्षण गिुिपिे 
व्यवस्था छ । सदूुरपन्त्िम प्रदेशका भौनतक पूवािधार र्वकास मन्त्रालयअन्त्तगित रहेका पूवािधार र्वकास, 

नसिँचाइ, खािेपािी र शहरी र्वकाससिँग सम्बन्त्न्त्धत कायािलयहरूले यो वषि निमािण कायिमा रू.१ अबि ७७ 



खण्ड - २: प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय 

 605 महालेखापरीक्षकको अन्त्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रनतवेदि, २०७8 

करोड ४ लाख ९८ हिार खचि गरेका छि ् । आफ्िै प्रयोगशाला वा अन्त्य कायािलयहरूको 
प्रयोगशालाबाट स्पेनसर्फकेसिअिसुारको संख्यामा निमािण सामग्रीहरूको गणुस्तर परीक्षण गिुिपिेमा 
पूवािधार र्वकास कायािलयहरूले केही मारामा आफ्िै प्रयोगशालाबाट गणुस्तर परीक्षण गरे तापनि अन्त्य 
कायािलयहरूको प्रयोगशाला िरहेको र गणुस्तर परीक्षण गराएको छैि । 

यसैगरी प्रदेश िं. 1 अन्त्तगित भौनतक पूवािधार र्वकास मन्त्रालय र भनूम व्यवस्था सहकारी तथा 
कृर्ष मन्त्रालय अन्त्तगित ५ निकायबाट रू.४५ करोड ३२ लाख ९१ हिारको निमािण कायि गराएकोमा 
गणुस्तर परीक्षण गररएको छैि । सो मध्ये रू.४२ करोड ९३ लाख ४९ हिारको उपभोिा सनमनत 
माफि त काम गराएको छ । गणुस्तर परीक्षण तथा नियन्त्रणबाटै ददगो र्वकास सनुिन्त्ित हिेु भएकोले 
गणुस्तर परीक्षण िगरी निमािण गिे गराउिे प्रार्वनधकलाई न्त्िम्मेवार बिाउिपुदिछ ।  

88. पकेट कायिक्रम - प्रधािमन्त्री कृर्ष आधनुिकीकरण पररयोििाको सघि फलफूल र्वकास कायिक्रम 
सञ्चालि कायिर्वनध, २०७५ को नियम ७ मा ३ र्कस्तामा भिुािी गिुिपिे,  प्रथम र्कस्ता भिुािी 
गिुिभन्त्दा अगानड २० प्रनतशत कायि गरेको हिुपुिे,  अन्त्न्त्तम र्कस्ता भिुािी गिुिभन्त्दा अगानड कायिसम्पन्न 
पेस हिुपुिे व्यवस्था छ । सदूुरपन्त्िम प्रदेशका कैलाली र कञ्चिपरु न्त्िल्लाका तरकारी, धाि, मकै, गह ु
उत्पादिका ३४ व्यावसार्यक कृर्ष उत्पादि केन्त्र (धलक) ले ५० प्रनतशत अिदुािअन्त्तगित रू.७ करोड 
७२ लाख १ हिार सञ्चालक सनमनतलाई अिदुाि ददएको देन्त्खयो । यसैगरी ११८ कृषक समूहलाई ५० 
प्रनतशत लागत साझेदारीबापत बढीमा प्रनतसमूह रू.५ लाखसम्मका कायिक्रम सञ्चालिको लानग रू.११ 
करोड ६१ लाख ३४ हिार भिुािी गरेको छ । उन्त्ल्लन्त्खत प्रावधािअिसुारको कायिप्रगनतको आधारमा 
तीि र्कस्तामा अिदुाि ददिपुिेमा एकमिु भिुािी ददएकोले कायिर्वनधको पालिा भएको देन्त्खएि । 
अिदुाि उपयोगको प्रगनत र्ववरण र खचिको र्ववरण नलई अिगुमिसमेत गिुिपदिछ । 

89. कायिक्षरे बार्हरको कायि - संघ, प्रदेश र स्थािीय तहको न्त्िम्मेवारीमा पिे र्वकास कायिक्रम तथा आयोििा 
बािँडफािँट तथा वगीकरण मापदण्ड, २०७६ मा प्रदेश तहको शहरी पूवािधार, सरकारी भवि र आधनुिक 
बहउुदे्दश्यीय सम्मेलि केन्त्रहरूको निमािण, सञ्चालि र ममित सम्भारको न्त्िम्मेवारी पिे व्यवस्था छ । 
सदूुरपन्त्िम प्रदेशको शहरी र्वकास तथा भवि निमािण कायािलय, डोटीले राििैनतक व्यन्त्िहरूको िामका 
प्रनतष्ठािहरू, शहीद गेटहरू, समदुायद्वारा सञ्चानलत सहकारी भविहरू, संग्रहालयहरू, परकार महासंघका 
न्त्िल्लान्त्स्थत कायािलय भविहरूलगायत कायि क्षेर वार्हरका २६ संरचिा निमािणको काम उपभोिा 
सनमनतसिँग रू.४ करोड ९२ लाख ९२ हिारमा सम्झौता गरी यो वषि रू.४ करोड ४३ लाख ८६ 
हिार खचि गरेको छ । कायि क्षेरनभर पिे ििता आवास कायिक्रम बाहेक कुिै पनि कायिक्रम सञ् चालि 
गरेको छैि । कायिक्षेर बार्हर बिेट नबनियोिि तथा कायािन्त्वयि गिे प्रवनृ्त्त्तमा नियन्त्रण हिुपुदिछ । 

90. रािस्व बक्यौता - आनथिक कायिर्वनध नियमावली, 2064 को नियम 10 मा लगती रािस्वको लेखा 
अद्यावनधक गरी असलु एवं दान्त्खला गिुिपिे र नियम 13 मा आनथिक वषि समाप्त भएको 35 ददिनभर 
असलु गिि बािँकी रािस्वको कच्चावारी तयार एवं नभडाि गरी रािस्वको आनथिक र्ववरण तयार गिुिपिे 
व्यवस्था छ । प्रदेश िं. 2 का प्रादेन्त्शक अस्पतालले १९ व्यवसायीसिँग सटर कवल भाडाबापत यो 
वषिको अन्त्तसम्म रू.91 लाख ९५ हिार लनु्त्म्बिी प्रादेन्त्शक अस्पतालले १८ सटरको भाडा रू.19 
लाख ६४ हिार र सदूुरपन्त्िम प्रदेशका टीकापरु र सेती प्रदेन्त्शक अस्पतालले सटर भाडा रू.१ करोड 
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७५ लाख ५८ हिारसमेत रू.२ करोड ८७ लाख १७ हिार असलु गिि बािँकी देन्त्खएको छ । 
नियमािसुार भाडा असलु िगिे पदानधकारीलाई न्त्िम्मेवार बिाई भाडा असलु गिुिपदिछ । 

कोनभड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण 
प्रदेश सरकारहरूले कोनभड-१९ रोकथाम,  नियन्त्रण र उपचारको लानग प्रदेश कोनभड कोष, प्रदेश सन्त्ञ्चत 

कोष र प्रदेशन्त्स्थत संघ, संस्थाहरूबाट प्राप्त रू. २ अबि 37 करोड ५६ लाख मध्ये राहत सामग्री खररद, कृर्ष धयाि 
नमिाहा, क्वारेन्त्न्त्टि एवं आइसोलेशि केन्त्र निमािण एवं व्यवस्थापि, िोन्त्खम भत्ता र्वतरण र स्वास््य सामग्री उपकरण 
एवं औषधी खररद समेतमा रू. १ अबि ४९ करोड ७० लाख खचि गरी रू. ८७ करोड ८६ लाख बािँकी देखाएका 
छि ्। यस सम्बन्त्धमा देन्त्खएका केही व्यहोरा देहायबमोन्त्िम छि ्।    

91. िोन्त्खम आिँकलि र पूवि तयारी - िेपालमा पर्हलोपटक २०७६ माघमा कोरोिा परु्ि भए पिात ्महामारी 
आउि सक्िे अिमुाि गरी भर्वष्ट्यमा हिुसक्िे क्षनत, संक्रनमत हिुसक्िे संख्या, आवश्यक औषधी उपकरणको 
व्यवस्थापि आदद पूवितयारीको काम गिि िेपाल सरकार र स्थािीय तहसिँग समन्त्वय गरी प्रदेश सरकारहरूले 
समेत कोनभड-१९ नियन्त्रण र रोकथामसम्बन्त्धी र्क्रयाकलापको िोन्त्खम आिँकलि र पूवि तयारीको काम 
गिुिपिेमा महामारी फैनलए पिात मार क्वारेन्त्न्त्टिहरू तथा आइसोलेशि केन्त्र निमािण गिे, अस्पताल 
व्यवस्थापि लगायतका कायि शरुु गरेको देन्त्खयो । योििाबद्ध रूपमा काम िहुिँदा एकद्वार प्रणालीबाट बिेट 
व्यवस्था िभई र्वनभन्न निकायबाट रकम निकासा गरी खचि गरेको छ । पूवि तयारी िगरेको कारणले नबरामी 
बढ्दै गए पनछ र्वद्यालय, िनसिङ क्याम्पस लगायतलाई क्वारेन्त्न्त्टिको रूपमा सञ्चालि गरी पर्हचाि भएका 
नबरामीलाई अस्पताल पठाउिे गरेको देन्त्खयो । 

कोनभड-19 लगायत सम्भार्वत महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लानग समयमै िोन्त्खम 
आिँकलि तथा पूवि तयारीको व्यवस्थापि नमलाउिपुिे देन्त्खएको छ । 

92. समन्त्वय तथा सहिीकरण - कोनभड-१९ को प्रभाव न्त्यूिीकरण तथा नियन्त्रण गिे उद्देश्यले प्रदेशमा प्रदेश 
संकट व्यवस्थापि केन्त्र र प्रदेश आपतकालीि सञ्चालि केन्त्र, न्त्िल्लामा न्त्िल्ला आपतकालीि सञ्चालि केन्त्र 
र र् यार्पड रेस्पोन्त्स र्टम तथा स्थािीय तहमा स्थािीय कोनभड रोकथाम समूह र वडामा अिगुमि सनमनतको 
व्यवस्था गिे उल्लेख छ । यी सबै संयन्त्रको भनूमका र कायिक्षेर स्पि बिाउि िसकेकोले बिकेा क्वारेन्त्न्त्टि 
तथा आइसोलेशि सेन्त्टर उपयोगमा िआउिे तर शंकास्पद संक्रनमत व्यन्त्िहरू परीक्षण बेगर क्वारेन्त्न्त्टिमा 
िबसी समदुायको सम्पकि मा पगुेको देन्त्खन्त्छ । यसवाहेक एउटै प्रकृनतका खचिहरू संघ, प्रदेश र स्थािीय 
तहबाट समेत भएको देन्त्खन्त्छ । अन्त्तर निकायगत समन्त्वयलाई प्रभावकारी बिाई उपलधध स्रोतको अनधकतम 
उपयोग हिु ुपदिछ ।   

93. उपकरण खररद र प्रयोग -  महामारी नियन्त्रणका लानग खररद भएका उपकरणहरू उद्देश्य अिरुूप उपयोग 
गिुिपिेमा प्रदेश १ ले ििस्वास््य प्रयोगशालालाई मेन्त्शि, उपकरण तथा ररएिेन्त्ट खररदका लानग २०७६।७७ 
मा रू. 4 करोड 50 लाख बिेट र्वनियोिि गरेकोमा खररद प्रर्क्रया र्ढलो शरुु गरेकोले प्रयोगशाला 
सञ्चालिमा आएको पाइएि ।त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको एक अस्पतालले रू.1 करोड 32 लाख 5३ हिारमा 
खररद गरेको भेन्त्न्त्टलेटर लगायतका मेनडकल उपकरणहरू हालसम्म पनि प्रयोगमा ल्याएको छैि । मिाङ 
न्त्िल्ला अस्पतालले रू.४८ लाख ६० हिारको अन्त्क्सिि प्लान्त्ट तथा रू.९६ लाख ७९ हिारको आइनसय ु
उपकरण र न्त्िल्ला अस्पताल, पवितले रू.१ करोड ६९ लाख ९ हिारको आईनसयू भेन्त्न्त्टलेटर लगायत १६ 
प्रकारका सामग्री खररद गरेकोमा अस्पतालमा आईनसयू र भेन्त्न्त्टलेटर सञ्चालि गिि आवश्यक ििशन्त्ि िभएका 
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कारण हालसम्म पनि सञ्चालिमा आएको छैि । सञ्चालिका लानग ििशन्त्ि व्यवस्था िगरी सामाि खररद 
गरेकोले ती मालसामािको वारेन्त्टी अवनध समाप्त हुिँदासम्म पनि सञ्चालिमा ल्याउि सकेको पाइएि । खररद 
भएका स्वास््य उपकरणहरू उपयोगमा ल्याउिपुदिछ । 

94. कृर्ष धयाि अिदुाि  – प्रदेश सरकारले िारी गरेको कोरोिा भाइरसबाट नसन्त्िित बन्त्दाबन्त्दीको कारण कृषकमा 
पिि गएको प्रनतकूल प्रभाव न्त्यूिीकरण गिि राहत तथा अिदुाि प्रवाह निदेन्त्शका, 2076 को बुिँदा िं. ४(२) 
मा कृर्ष ऋणको हकमा  2076 चैरदेन्त्ख  2077 असारसम्म धयाि अिदुाि ददि ेउल्लेख छ । सोही 
निदेन्त्शकाको बुिँदा ८ मा रू. ५ लाखसम्म ऋण भएका ऋणीलाई  12 प्रनतशतसम्म धयाि अिदुाि ददिे 
व्यवस्था छ । निदेन्त्शकाबमोन्त्िम ५ कायािलय माफि त ्बैंक तथा र्वत्तीय संस्थालाई रू. 15 करोड २७ लाख 
९३ हिार धयाि अिदुाि उपलव्ध गराएको छ । बैँक तथा र्वत्तीय संस्थाहरूले कृर्ष ऋणमा ददएको व्याि 
अिदुाि लाभग्राही कृषकहरूको वैंक खातामा रकम िम्मा भएको र तोर्कएको उद्देश्य अिरुूप खचि भएको 
प्रमाण पेश गरेको छैि । उि अिसुार रकम सम्बन्त्न्त्धत कृषकहरूले प्राप्त गरेको प्रमाण पेश हिुपुदिछ । 

95. बचत रकम - प्रदेश १ आनथिक कायिर्वनध नियमावली, २०७५ को नियम ७७ मा आनथिक वषिको अन्त्त्यसम्म 
खचि िभएको रकम प्रदेश सन्त्ञ् चतकोष दान्त्खला राख्नपुिे व्यवस्था छ । कृर्ष ज्ञाि केन्त्र, झापाले कोनभडबाट 
प्रभार्वत कृषकहरूलाई राहत र्वतरण गिि बािँकी रहेको रू.९५ लाख ३५ हिार धरौटी खातामा िम्मा गरेको 
छ । यसैगरी सामान्त्िक र्वकास मन्त्रालयले प्रदेश ििसरुक्षा कोषबाट प्राप्त रकम मध्ये खचि िभई बािँकी 
रहेको रू. 1 करोड 25 लाख 48 हिार र्फताि गरेको पाइएि । 

प्रदेश सरकारबाट प्रदाि गररएको राहत रकम खचि गरी बचत हिु आएमा कोरोिा भाइरस रोगको 
िोन्त्खम नियन्त्रण उपचार तथा व्यवस्थापि कोषमा र्फताि गिुिपिे व्यवस्था सदूुरपन्त्िम प्रदेश सरकार द्धारा िारी 
निदेन्त्शकामा उल्लेख छ । आन्त्तररक मानमला तथा काििु मन्त्रालयबाट यो वषि ८८ स्थािीय तहलाई 
आइसोलेशि केन्त्र निमािण र राहतको लानग रू.21 करोड ३० लाख ४० हिार, प्रदेश मातहतका ४४ 
निकायलाई रू.१ करोड ४० लाख र सामान्त्िक र्वकास मन्त्रालयलाई रू. २० करोड ४० हिार निकासा 
ददएकोमा खचि हिु िसकी बचत भएको रकमको र्ववरण अद्यावनधक गरेको छैि । त्यस्तै 31 स्थािीयतहमा 
मौज्दात रहेको रू.९ करोड ८५ लाख १० हिार उि कोषमा र्फताि गरेको छैि । आइसोलेशि केन्त्र निमािण 
गरी बािँकी रकम प्रदेश सन्त्ञ्चत कोष र्फताि गिुिपदिछ ।   

लेखापरीक्षण बेरुिू 
• यो वषिको बेरुिू - प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कायािलय, अन्त्य संस्था र सनमनततफि को २०७६।७७ को 

लेखापरीक्षण रकम र बेरुिू अङ्क निम्िािसुार रहेको छः 
(रू.हिारमा) 

प्रदेश लेप गररएको कायािलय 
संख्या 

लेखापरीक्षण 
रकम 

कुल बरेुिू 
रकम  

पेस्की बाहेक 
बेरुिू रकम 

बरेुिू 
प्रनतशत 

पेस्की बाहेक बरेुिू 
प्रनतशत 

प्रदेश िं. 1 183 44570340 1265156 1175449 2.83 2.63 
प्रदेश िं. २ 129 31986228 1805918 1415880 5.65 4.43 
वागमती 191 51090583 ७२५२२९ ६५५८४९ 1.42 1.28 
गण्डकी 153 30746907 604099 458402 1.96 1.49 
लनु्त्म्बिी 182 39647865 ९४७४८५ ८७५८१४ 2.39 2.21 
कणािली 128 २३४३९५६० ८३4781 ६८6638 ३.५६ २.९3 
सदूुरपन्त्िम 129 २६७७७६१० ५७५१५७ ४३०१०१ २.१५ १.६१ 

िम्मा 1095 248259093 675782५ 5698133 2.72 2.29 
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उपयुिि तानलकाअिसुार सबभन्त्दा बढी बेरुिू प्रदेश िं. २ को ५.६५ प्रनतशत र सबैभन्त्दा कम 
बेरुिू वागमती प्रदेशको १.४२ प्रनतशत रहेको छ । 

• अद्यावनधक बेरुिू - प्रदेश सरकार मातहत सरकारी कायािलय, अन्त्य संस्था र सनमनततफि को गत वषिसम्मको 
बािँकी बेरुिू रू.८ अबि 67 करोड 22 लाख 70 हिार रहेकोमा सम्परीक्षणबाट रू.२ अबि ४३ करोड 
87 लाख 87 हिार फस्यौट भई रू.6 अबि २3 करोड 34 लाख 83 हिार बािँकी रहेको र यो वषि 
रू.6 अबि 75 करोड 78 लाख 2५ हिार थप भई अद्यावनधक बेरुिू रू.12 अबि 99 करोड 13 लाख 
८ हिार रहेको छ । सो रकममा रू. 3 अबि 63 करोड 88 लाख 73 हिार पेस्की रहेको छ । यस 
सम्बन्त्धी प्रदेशगत र्ववरण देहायबमोन्त्िम छ:  

(रू.हिारमा) 

प्रदेश गत सम्मको 
बािँकी 

सम्पररक्षण बािँकी यो वषिको थप तेस्रो प्रनतवदेि 
सम्मको बािँकी 

बरेुिू बािँकी मध्ये 
पेस्की 

प्रदेश िं. 1  1696129 447029 1249100 1265156 2514256 751319 
प्रदेश िं. २  1990008 106709 1883299 1805918 3689217 985462 
वागमती   988287 328432 659855 ७२५२२९ १३८५०८४ २७८५०७ 
गण्डकी 1644816 709179 935637 604099 153973६ 671032 
लनु्त्म्बिी  ९४७३४२ 573671 373671 ९४७४८५ 1321156 २०८४२६ 
कणािली  ५१७१७० ४०४०२ ४७६७६८ ८३4781 1311549 ३७७४५६ 
सदूुरपन्त्िम  ८८८५१८ २३३३६५ ६५५१५३ ५७५१५७ १२३०३१० ३६६६७१ 

िम्मा 8672270 2438787 6233483 675782५ 1299130८ 3638873 
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स्थानीय तह 

नेपालको संर्वधान जारी भएपति जनताको सबैभन्दा नजजकको सरकारको रूपमा स्थानीय तहको तनवािचन 
भई संर्वधानबमोजजम काननु तनमािण गने, स्थानीय बातसन्दाको आवश्यकता, माग र प्राथतमकताका आधारमा 
योजना तजुिमा गने, आतथिक स्रोत साधनको अनमुान र सो स्रोतको दक्षतापूणि उपयोग गने, सहभातगतात्मक तवरले 
र्वकास तनमािण सञ्चालन गने र स्वातमत्वबोध गराउने, जिक्षा, स्वास््य, कृर्ष, पिपुालन तथा वन व्यवस्थापन, 
फोहोरमैला व्यवस्थापन, स्थानीय सेवाप्रवाह, साविजतनक जग्गा संरक्षण र स्थानीय र्ववाद समाधान गने आफूबाट 
सम्पादन भएका काम कारबाहीको त्याङ्क तथा अतभलेख राख्न,े आतथिक सिुासन व्यवस्थापन गने लगायतका 
कायिहरू सम्पादन गरेका िन ्। 

• संवैधातनक र काननुी व्यवस्था 
1. संवैधातनक र काननुी व्यवस्था - संर्वधानको धारा २१४ बमोजजम स्थानीय तहको कायिकाररणी अतधकार 

संर्वधान र संघीय काननुको अधीनमा रही गाउँपातलका वा नगरपातलकामा तनर्हत हनेु र धारा २२१ मा 
व्यवस्थापकीय अतधकार गाउँ सभा र नगर सभामा रहने व्यवस्था ि । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 
२०७४ अनसुार स्थानीय तहको िासन व्यवस्थाको सामान्य तनदेिन, तनयन्रण र सञ्चालन गने अतभभारा 
गाउँपातलका र नगरपातलकाको हनेु उल्लेख ि ।  

2. काम, कतिव्य र अतधकार - स्थानीय तहको अतधकार संर्वधानको अनसूुची-८ मा उल्लेख ि । स्थानीय 
तहको अतधकार क्षेर अन्तगित नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफ.एम. सञ्चालन, स्थानीय कर, दस्तरु, 
स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीयस्तरका र्वकास आयोजना, आधारभतू र माध्यतमक जिक्षा, आधारभतू 
स्वास््य र सरसफाई, स्थानीय, ग्रामीण तथा कृर्ष सडक र तसँचाइ, कृर्ष तथा पिपुालन, ज्येष्ठ नागररक, 
अिक्तहरूको व्यवस्थापन लगायतका र्वषय रहेका िन ्। सोबाहेक स्थानीय तहले संघ तथा प्रदेिसँगको 
सहकायिमा प्रयोग गने साझा अतधकार संर्वधानको अनसूुची-९ मा उल्लेख ि । संघ वा प्रदेिले संर्वधान 
तथा प्रचतलत काननुबमोजजम आफ्नो अतधकार क्षेरतभरको कुनै र्वषय स्थानीय तहलाई काननु बनाई 
तनक्षपेण गनि सक्ने व्यवस्था ि ।  

3. संरचना - कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये प्रदेि नं.१ मा १३७, प्रदेि नं.२ मा १३६, वाग्मती प्रदेिमा 
११९, गण्डकी प्रदेिमा ८५, लजुम्बनी प्रदेिमा १०९, कणािली प्रदेिमा ७९ र सदूुरपजिम प्रदेिमा ८८ 
रहेका िन ्। गाउँपातलकामा ५ देजख १५ सम्म वडा तथा नगरपातलकामा ९ देजख ३५ सम्म वडा 
रहने गरी स्थानीय तहको गठन हनेु व्यवस्था ि । स्थानीय तहको संख्या सीमाना, जनसंख्या, भगूोल, 
प्रिासतनक सगुमता, पूवािधार र्वकासको अवस्था, आतथिक सक्षमता, प्राकृततक स्रोत साधनको उपलब्धता 
र भार्षक सांस्कृततक तथा सामदुार्यक बनौटको आधारमा ६ महानगरपातलका, ११ उप-महानगरपातलका, 
२७६ नगरपातलका र ४६० गाउँपातलका रहेका िन ्। 

4. काननु तनमािण - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीय तहहरूले 
आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका र्वषयमा ऐन तथा सोको अधीनमा रही तनयम तनदेजिका, कायिर्वतध र 
मापदण्ड बनाई कायािन्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था ि । स्थानीय तह सञ्चालनको लातग संघीय 
मातमला तथा सामान्य प्रिासन मन्रालयले ३० नमूना काननुहरू उपलब्ध गराएको र अन्य आवश्यक 
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काननुहरू तनमािणको क्रममा रहेको देजखन्ि । स्थानीय तहको लातग ४० भन्दा बढी काननु आवश्यक 
पने अवस्था रहेको ि । यो वषिसम्म ४६८ स्थानीय तहले औसतमा ३१ ऐन, काननु, कायिर्वतध र 
तनयमावली तजुिमा गरेको अवस्था देजखन्ि । आवश्यकता अनसुार काननुहरू नवनेको सन्दभिमा स्थानीय 
तहको कायिसम्पादन, सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररता ल्याउन आवश्यक काननु तनमािणमा स्थानीय तहहरू 
थप सर्क्रय हनुपुने देजखएको ि । 

5. आतथिक कायिप्रणाली - संर्वधानको धारा २२८ देजख २३० सम्म स्थानीय तहको आतथिक कायिप्रणाली 
सम्बन्धी व्यवस्था ि । काननुबमोजजम बाहेक स्थानीय तहमा कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण तलन 
नपाइने व्यवस्था ि । स्थानीय तहले आफ्नो अतधकार क्षेरतभरको र्वषयमा रार्िय आतथिक नीतत, पुजँी 
र श्रमबजार, तिमेकी प्रदेि वा स्थानीय तहलाई प्रततकूल नहनेु गरी काननु बनाई कर लगाउनपुने 
व्यवस्था ि । स्थानीय तहमा एक स्थानीय सजञ्चतकोष रहने, सो कोषमा गाउँपातलका वा नगरपातलकालाई 
प्राप्त हनेु सबै प्रकारको राजस्व, नेपाल सरकार र प्रदेि सरकारबाट प्राप्त हनेु अनदुान तथा पातलकाले 
तलएको ऋण रकम र आन्तररक रूपमा उठाएको राजस्व तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त हनेु रकम जम्मा 
हनेु र स्थानीय काननुबमोजजम खचि गने उल्लेख ि । स्थानीय तहले प्रत्येक आतथिक वषिको राजस्व र 
व्ययको अनमुान काननुबमोजजम गाउँ सभा वा नगर सभाले पाररत गनुिपने र राजस्व तथा व्ययको अनमुान 
पेस गदाि घाटा बजेट तनमािण गनुिपने भएमा घाटा पूतति गने स्रोत समेतको प्रस्ताव गनुिपने उल्लेख ि । 
राजस्व सङ्कलन र खचि व्यवस्थापनलाई व्यवजस्थत गनि स्थानीय तहहरूले आतथिक कायिर्वतध तथा र्वत्तीय 
उत्तरदार्यत्वसम्बन्धी काननु बनाएका िैनन ्। र्वत्तीय अनिुासन, जवाफदेर्हता र पारदजििता पविद्धन हनेु 
गरी आतथिक कारोबार सञ्चालन गनि तत्सम्बन्धी काननु बनाई लागू गनुिपदिि । 

6. प्रदेि र स्थानीय सरकार बीचको सम्बन्ध - 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 बाँडफाँट लगायतका अन्तर 
सम्बजन्धत र्वषयहरूमा समन्वय कायम गनि प्रदेि समन्वय पररषद् रहने व्यवस्था ि । यो वषि गण्डकी 
र कणािली बाहेक अन्य प्रदेिमा प्रदेि समन्वय पररषद्को बैठक नबसेको, प्रदेि सरकारले स्थानीय 
तहमा हस्तान्तरण गनुिपने साना योजनाहरू आफैँ ले सञ्चालन गने गरेको, स्थानीय तहले गने कायिको 
लातग समेत प्रदेिस्तरका कायािलय स्थापना गरेको, स्थानीय तहहरूले राजस्व बाँडफाँट गरी पठाउनपुने 
रकम प्रदेि सरकारलाई पूणि रूपमा नपठाएका लगायतका जस्थतत देजखएको ि । र्वकास तनमािणमा 
सन्तलुन कायम गनि तनयतमत रूपमा प्रदेि समन्वय पररषदको बैठक बसी प्रदेि सरकार र स्थानीय 
तहबीच समन्वय कायम गनुिपदिि  । 

• र्वत्तीय र्ववरण 
7. समग्र आय व्यय - महालेखा तनयन्रक कायािलयले तयार गरेको एकीकृत वार्षिक आतथिक र्ववरण 

अनसुार यो वषि ७५३ स्थानीय तहहरूको कुल बजेट रू.४ खबि ६७ अबि ५६ करोड १० लाख 
रहेकोमा संघ र प्रदेिबाट हस्तान्तरण गरेको अनदुान रू.२ खबि ६५ अबि ९५ करोड, संघ र प्रदेि 
सरकार राजस्व बाँडफाटँबाट रू.५४ अबि १५ करोड, आन्तररक राजस्व आय रू.३० अबि ५३ करोड 
र गत वषिको मौज्दात रू.५० अबि ७९ करोडसमेत रू.४ खबि १ अबि ४१ करोड आय प्राप्त गरेको 
मध्ये रू.३ खबि २० अबि ६ करोड खचि गरी रू.८१ अबि ३५ करोड मौज्दात रहेको ि । यो वषि 
लेखापरीक्षण भएका ६९४ स्थानीय तहहरूले पेस गरेको र्वत्तीय र्ववरणको एकीकृत त्याङ्कअनसुार 
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मौज्दात समेत देहायअनसुार रू.४ खबि ८१ अबि ४६ करोड ६८ लाख आय र रू.३ खबि ९२ अबि 
११ करोड ७० लाख व्यय भई रू.८९ अबि ३४ करोड ९८ लाख बाकँी रहेको देजखन्ि ।  

(रु लाखमा) 

तस. नं. प्रदेि 
लेखापरीक्षण गररएका 
स्थानीय तहको संख्या 

आय व्यय बाकँी मौज्दात 
गतवषिको 
जजम्मवेारी अनदुान राजस्व वाडँफाडँ आन्तररक आय अन्य जम्मा चाल ुखचि प ुजँीगत खचि अन्य खचि जम्मा  

1 १ 133 73880 508170 91085 34033 196487 903655 353549 232103 198753 784406 119249 
2 २ 131 131386 475209 79237 23897 156295 866024 241865 201416 226995 670276 195748 
3 बाग्मती 98 220313 419998 116022 109071 162844 1028248 326990 271528 133354 731871 296377 
4 गण्डकी 85 45542 298153 48497 34664 102781 529636 220689 120669 109160 450518 79119 
5 लजुम्बनी 95 64186 389252 73875 28149 111302 666763 290570 175311 95150 561031 105732 
6 कणािली 73 25019 226382 35186 4013 71574 362174 167322 86755 62530 316606 45567 
7 सदूुरपजिम 79 35968 274721 49265 11086 87128 458168 211247 126765 68450 406462 51706 

जम्मा 694 596294 2591885 493167 244913 888411 4814668 1812232 1214547 894392 3921170 893498 

8. सरु सफ्टवेयरको प्रयोग - स्थानीय कोषको सञ् चालन, व्यवस्थापन र प्रततवेदन प्रणालीमा एकरूपता र 
िदु्धता कायम गनि महालेखा तनयन्रक कायािलयले सबै स्थानीय तहहरूमा स्थानीय सजञ् चत कोष 
व्यवस्थापन प्रणाली (सरु सफ्टवेयर) प्रयोग गने व्यवस्था गरेको ि । उक्त कायािलयले स्थानीय 
तहहरूको एकीकृत वार्षिक आतथिक र्ववरण सरुबाट प्राप्त प्रततवेदनको आधारमा तयार गरेको ि । सो 
कायािलयका अनसुार ७३४ स्थानीय तहले बजेट, आम्दानी, खचिको र्ववरण तथा प्रततवेदन कारोवार 
तहमै सरु प्रणाली माफि त तयार गरेका र बाँकीले आतथिक वषिको अन्तमा र्ववरणहरू सरु प्रणालीमा 
प्रर्वर्ि गरेका िन ्। सरु प्रणालीबाट प्राप्त हनेु म.ले.प.फा.नं. २७२ को ढाँचामा र्वत्तीय प्रततवेदन तयार 
गने स्थानीय तह ४०९ रहेका िन।् यस ढाँचामा र्वत्तीय प्रततवेदन तयार गने कततपय स्थानीय तहहरूले 
स्थानीय साझेदारी र्वकास कायिक्रम, प्रदेि पूवािधार र्वकास, सामाजजक सरुक्षा लगायतका कायिक्रममा 
भएका कारोबार सरुमा समावेि गरेका िैनन ्। खचि र लेखाङ्कनलाई ररु्टरर्हत र पारदिी गराउने 
उदे्दश्यले लागू भएको सरु प्रणाली पूणि रूपमा अवलम्बन गरी सोही प्रणालीबाट प्राप्त हनेु र्वत्तीय प्रततवेदन 
लेखापरीक्षणमा उपलब्ध गराउन ुपदिि ।   

9. जजम्मेवारी घट/बढ - स्थानीय तहहरूले प्रातप्त र भकु्तानीको एकीकृत वार्षिक प्रततवेदन तयार गदाि गत 
वषिको मौज्दात यस वषि जजम्मेवारी सानुिपदिि । जजम्मेवारी साने क्रममा फरक परेमा सोको पषु्ट्याईं 
उल्लेख गनुिपदिि । यो वषि २५० स्थानीय तहले जजम्मेवारी फरक सारेको मध्ये १४९ ले रू.२ अबि 
१ करोड ५८ लाख ५ हजार घटी र १०२ ले रू.९५ करोड २० लाख ४१ हजार बढी जजम्मेवारी 
सारेकोमा कारण खलुाएका िैनन ्। यस सम्बन्धमा यर्कन गरी यथाथि जजम्मेवारी सानुिपदिि ।  

10. बैङ्क र्हसाब तमलान - स्थानीय तहहरूले मातसक रूपमा से्रस्ता र बैङ्क खाताको र्हसाब तमलान गरी 
म.ले.प.फा.नं. २१२ को ढाँचामा बैङ्क र्हसाब तमलान र्ववरण तयार गनुिपनेमा ३६० स्थानीय तहले 
यस्तो र्ववरण तयार गरेका िैनन ्। र्ववरण तयार नगने ३४५ स्थानीय तहको से्रस्ता र बैङ्कमा रू.१२ 
अबि १२ करोड ५५ लाख २८ हजार फरक परेको मध्ये ११२ स्थानीय तहको से्रस्ताभन्दा बैङ्कमा 
रू.२ अबि ३० करोड ७७ लाख ३३ हजार घटी रहेको देजखएकोले बैङ्क र्हसाब तमलान र्ववरण तयार 
गरी फरक परेको सम्बन्धमा यर्कन गनुिपदिि ।  

• योजना, बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा 
11. आवतधक योजना तजुिमा - स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउँपातलका तथा 

नगरपातलकाले आफ्नो अतधकार क्षेरतभरका र्वषयमा स्थानीयस्तरको र्वकासका लातग आवतधक योजना 
बनाई लागू गनुिपनेमा अतधकांि स्थानीय तहले आवतधक योजना तयार गरेका िैनन ्। आवतधक योजना 
तयार गने स्थानीय तहहरूले पतन वार्षिक बजेट तथा कायिक्रम तयार गदाि आवतधक योजनामा समावेि 
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भएका दीघिकालीन र्वषयलाई भन्दा सालवसाली र्वषयहरूमा ध्यान केजन्ित गरेको देजखन्ि । स्थानीय 
तहको एकीकृत, समानपुाततक र ददगो र्वकासका आवतधक योजना तजुिमा गरी कायािन्वयन गनुिपदिि। 

12. वार्षिक योजना तथा बजेट तजुिमा - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजजम स्थानीय तहले 
आफ्नो अतधकार क्षेरतभर रही आतथिक अतधकारसम्बन्धी र्वषयमा काननु बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, 
तनणिय गने, नीतत तथा योजना तयार गने र त्यसको कायािन्वयन गने व्यवस्था ि । स्थानीय तहहरूले 
बजेटको पूवि तयारी, सीमा, र्वषयगत क्षरे, स्रोत अनमुान र आयोजना प्राथतमकीकरणका आधारमा बजेट 
तजुिमा गदाि प्राथतमकताक्रम तनधािरण नगरेको र बजेट तजुिमा गनुिपूवि भौगोतलक, सामाजजक, आतथिक तथा 
पूवािधारलगायतका क्षेरको यथाथि जस्थतत देजखने स्थानीय तहको प्रोफाइल तयार गरी साविजतनक गरेको 
देजखंदैन । योजना तजुिमा, कायािन्वयन, अनगुमन र लाभको र्हस्सेदारीमा स्थानीयको सहभातगता सतुनजित 
हनेु गरी योजना तजुिमा प्रणाली सदुृढ हनु सकेको िैन ।  

त्यस्तै सोही ऐनमा आन्तररक आय, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हनेु रकम, अनदुान, ऋण र 
अन्य आयको प्रक्षेपण र सन्ततुलत र्वतरणको खाका तथा बजेट सीमा तनधािरण गनि ४ सदस्यीय स्रोत 
अनमुान तथा बजेट सीमा तनधािरण सतमतत रहने व्यवस्था ि । सो सतमततले ऐनको दफा ६७ बमोजजम 
आगामी वषिको बजेट, कायिक्रम, सीमा, िनौट लगायतको प्रर्क्रयालाई सभामा पेस गरी योजना तजुिमा 
प्रर्क्रयाको कायािन्वयन भएको िैन । सो अनरुूपको प्रर्क्रया अवलम्बन गनुिपदिि । 

13. स्रोतको अनमुान तथा बजेट - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६, ६७ र ७१ बमोजजम 
वार्षिक आय-व्ययको प्रक्षेपण, र्वतरणको खाका र बजेट सीमातभर रही तयार गरेको अनमुान 
कायिपातलकाबाट स्वीकृत गरी प्रत्येक वषिको आषाढ १० तभर सभामा पेस गरी सोही मर्हनाको अन्तसम्म 
बजेट पास गररसक्नपुने व्यवस्था ि । संघ तथा प्रदेिबाट प्राप्त हनेु राजस्व बाँडफाँड तथा र्वत्तीय 
हस्तान्तरण लगायत आन्तररक स्रोततफि को बजेट तथा कायिक्रम बनाउँदा स्रोतगत खचि देजखने गरी तयार 
गरेको देजखएन । राजस्व बाँडफाँड, र्वत्तीय समानीकरण र आन्तररक स्रोत सबै रकमलाई एउटै बास्केटमा 
राखी बजेट तथा कायिक्रमको प्राथतमकता तनधािरण नगरी चाल ुतथा पुजँीगत प्रकृततको कायिमा खचि गरेको 
ि । स्थानीय तहहरूले रार्िय तथा प्रादेजिक प्राथतमकता र स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी 
प्रक्षेर्पत स्रोत र साधनको सन्ततुलत र्वतरणको खाकाको आधारमा बजेटको बाँडफाँड गनुिपदिि  ।  

14. मध्यमकालीन खचि संरचना - अन्तरसरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ मा स्थानीय 
तहले साविजतनक खचिको र्ववरण तयार गदाि आगामी तीन वषिमा हनेु खचिको प्रक्षपेणसर्हत प्रस्तार्वत 
योजनाको उदे्दश्य, खचि िुटयाउन आवश्यकताको पषु्ट्याईं, योजना कायािन्वयन हनु सक्ने आतथिक वषि 
र त्यसपतिका दईु आतथिक वषिमा योजना लागू गनि आवश्यक पने खचिको र्ववरण, खचि व्यहोने स्रोत, 
प्रततफल र उपलजब्धको प्रक्षपेण, योजनाको मध्यम अवतधको खचिको रणनीतत र त्यसको वार्षिक 
खचिसँगको तादात्म्यता, गत आतथिक वषिमा िुयाइएको खचिअनसुार लक्ष्य हातसल भए नभएको यथाथि 
र्ववरणसर्हत मध्यकालीन खचि संरचना तयार गनुिपने व्यवस्था ि । स्थानीय तहहरूले सो बमोजजम 
मध्यकालीन खचिको संरचना तयार गरेको देजखएन । ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजजम मध्यमकालीन 
खचि संरचना तयार गनुिपदिि। 

15. बजेट पेस - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजजम स्थानीय तहहरूले आगामी 
आतथिक वषिको योजना तथा कायिक्रम र आय-व्ययको अनमुातनत र्ववरण आषाढ १० तभर सभामा पेस 
गनुिपनेमा २०७७ आषाढ १० गतेतभर ५५२ स्थानीय तहले मार बजेट पेस गरेका िन ्। तोर्कएको 
समय तभर बजेट पेस नगने स्थानीय तह 201 मध्ये प्रदेि नं. १ का ३०, प्रदेि नं. २ का ७८, 
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बाग्मतीप्रदेिका २४, गण्डकी प्रदेिका १८, लजुम्बनी प्रदेिका १०, कणािली प्रदेिका १३ र सदूुरपजिम 
प्रदेिका २८ रहेका िन ्। समयमै बजेट पेस तथा पाररत नहुँदा भएको आम्दानी र खचिले वैधता 
नपाउने भएकोले काननुको पालना गनुिपदिि। 

16. योजना सञ्चालन - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोजजम स्थानीय तहले योजना 
बनाउँदा मध्यम तथा दीघिकालीन प्रकृततका आयोजनाहरूको सूची समेत तयार गरी कायािन्वयनमा 
ल्याउनपुने व्यवस्था ि । यो वषि र्ववरण उपलब्ध गराउने ३९० स्थानीय तहले ८८ हजार २२१ 
योजना सञ्चालन गरी रू.६२ अबि ७८ करोड ८० लाख १३ हजार खचि गरेका िन ्। यसरी सञ्चातलत 
योजना मध्ये रू.५ लाखभन्दा मतुनका ६२ हजार ७७२ (७१ प्रततित) र सो भन्दा बढीका २५ हजार 
४४९ (२९ प्रततित) रहेका िन ्। स्थानीय तहले स-साना टुके्र योजनाको संख्या घटाउन ुपदिि ।  

17. वार्षिक बजेट र खचि - महालेखा तनयन्रक कायािलयले तयार गरेको एकीकृत वार्षिक आतथिक र्ववरण 
अनसुार स्थानीय तहहरूको २०७६।७७ को कुल बजेट रू.४ खबि ६७ अबि ५६ करोड १० लाख 
मध्ये रू.३ खबि २० अबि ५ करोड ९5 लाख (६८.४५ प्रततित) खचि भएको ि । कुल खचि मध्ये 
चाल ुखचि रू.१ खबि ९२ अबि ७६ करोड ३२ लाख (६०.२३ प्रततित), पुजँीगत खचि रू.१ खबि २७ 
अबि १५ करोड ५४ लाख (३९.७३ प्रततित) र र्वत्तीय व्यवस्थातफि  रू.१४ करोड ९ लाख (०.०४ 
प्रततित) खचि रहेको ि । कुल र्वतनयोजनको तलुनामा ६८.४५ प्रततित मार खचि भएकोले स्थानीय 
तहहरूको बजेट यथाथितामा आधाररत रहेको पाइएन।  

18. प्रातप्त  र खचि - महालेखा तनयन्रकको कायािलयले तयार गरेको एकीकृत वार्षिक आतथिक र्ववरण अनसुार 
यो वषि स्थानीय तहहरूले आन्तररक राजस्व रू.३० अबि ५३ करोड २४ लाख, संघ तथा प्रदेि 
सरकारबाट राजस्व  बाँडफाटँ रू.५४ अबि १४ करोड ९७ लाख, गत वषिको मौज्दात रू.५० अबि 
७८ करोड ५१ लाख समेत आन्तररक स्रोततफि  रू.१ खबि ३५ अबि ४६ करोड ७२ लाख प्राप्त भएको 
ि । आन्तररक स्रोततफि  प्राप्त रकम मध्ये चाल ुरू.५७ अबि ७७ करोड ४९ लाख (५५.६५ प्रततित), 
पुजँीगत रू.४५ अबि ९१ करोड ५० लाख (४४.२३ प्रततित) र र्वत्तीय व्यवस्थामा रू.१२ करोड 
१६ लाख (०.१२ प्रततित) समेत रू.१ खबि ३ अबि ८१ करोड १५ लाख खचि भई रू.३१ अबि ६५ 
करोड ५७ लाख मौज्दात रहेको ि ।  

19. क्षरेगत खचिको जस्थतत - स्थानीय तहको एकीकृत, समानपुाततक र दीगो र्वकासका लातग क्षेरगत रूपमा 
समानपुाततक बजेट र्वतनयोजन गरी खचि गनुिपदिि । यस वषि ७५३ मध्ये ६९४ स्थानीय तहको 
लेखापरीक्षण भएकोमा र्ववरण प्राप्त ५७९ स्थानीय तहको क्षेरगत खचिको जस्थतत तनम्नानसुार रू.२ खबि 
४८ अबि ६२ करोड ९7 लाख रहेको िः  

(रू. लाखमा) 
क्र.सं. खचि िीषिक खचि खचि मध्ये प्रततित 
1. सामाजजक र्वकास 1101273 44.29 
2. पूवािधार र्वकास 672577 27.05 
3. कायिसञ्चालन तथा प्रिासतनक 433566 17.44 
4. आतथिक र्वकास 129749 5.22 
5. र्वत्तीय व्यवस्थापन  87961 3.54 
6. संस्थागत सेवा प्रवाह 39627 1.59 
7. वातावरण तथा र्वपद् व्यवस्थापन 21544 0.87 

 जम्मा 2486297 100.00 
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उजल्लजखत तातलका अनसुार स्थानीय तहहरूले सबैभन्दा बढी सामाजजक र्वकासमा ४४.२९ 
प्रततित र सबैभन्दा घटी वातावरण तथा र्वपद् व्यवस्थापनमा ०.८७ प्रततित खचि गरेको देजखन्ि ।  

20. र्वतनयोजनभन्दा बढी खचि - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा आगामी आतथिक 
वषिको योजना तथा कायिक्रम र आय व्ययको अनमुातनत र्ववरण खलुाउनपुने उल्लेख ि । यस्तै 
आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ मा सीमा नाघी खचि गनि नहनेु उल्लेख ि । गाउँ/नगर सभाले 
र्वतनयोजन गरेको भन्दा ४३ स्थानीय तहले रू.२८ करोड ४ लाख ६ हजार बढी खचि गरेका िन ्। 
तनधािररत बजेटको सीमा नाघी खचि गने कायिमा तनयन्रण गनुिपदिि । 

21. अबण्डा बजेट - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजजम बजेट तथा कायिक्रमको 
प्राथतमकीकरणका आधार तयार गरी स्रोत अनमुान तथा सीमा तनधािरणका आधारमा अबण्डा नराखी 
आय-व्ययको अनमुान पेस गनुिपने व्यवस्था ि । यो वषि १९३ स्थानीय तहले रू.८ अबि ९ करोड ९ 
लाख अबण्डा राखी बजेट तथा कायिक्रम स्वीकृत गरेका िन ्। अबण्डामा रकम र्वतनयोजन गरी 
कायिपातलकाको तनणियबाट खचि गने कायिमा तनयन्रण गनुिपदिि । 

• आन्तररक स्रोत पररचालन  
22. राजस्व पररचालन - महालेखा तनयन्रक कायािलयले तयार गरेको एकीकृत वार्षिक आतथिक र्ववरण 

अनसुार स्थानीय तहहरूले यो वषि आन्तररक आयबाट रू.१ खबि ७८ अबि ४० करोड प्राप्त गने अनमुान 
गरेकोमा रू.१ खबि ३५ अबि ४७ करोड (७६.०८ प्रततित) प्राप्त गरेको ि । सो मध्ये गत वषिको 
मौज्दात रू.५० अबि ७८ करोड ५१ लाख (३७.४९ प्रततित), राजस्व बाँडफाँडबाट रू.५४ अबि १४ 
करोड ९७ लाख (३९.३७ प्रततित) र आन्तररक श्रोतबाट रू.30 अबि ५३ करोड २४ लाख (२३.१४ 
प्रततित) प्राप्त भएको ि । नेपाल सरकारको अनदुान समेतको कुल प्रातप्त रू.४ खबि ४ अबि ३० 
करोड ७५ लाख मध्ये स्थानीय तहको यस वषिको आन्तररक स्रोतको आय ७.५५ प्रततित मार 
देजखएको ि । आन्तररक स्रोत बढोत्तरी गनुिपदिि ।  

23. बक्यौता असलुी - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्िेद ९ मा र्वत्तीय अतधकार क्षेर 
अन्तगित र्वतभन्न कर तथा िलु्क लगाउने र आय ठेक्का बापत बक्यौता रकमसमेत असलुी गने व्यवस्था 
ि । यो वषि १४७ स्थानीय तहबाट रू.८३ करोड ६३ लाख १० हजार असलु गनि बाकँी रहेको 
ि। स्थानीय तहहरूले उठ्नपुने रकमको लगत समेत तयार गरेका िैनन ्। उठ्न बाँकी राजस्वको 
लगत तयार गरी असलु गनुिपने र प्राप्त हनु बाकँी रकमलाई र्वत्तीय र्ववरणमा समावेि गने व्यवस्था 
तमलाउनपुदिि ।  

24. राजस्व िुट - स्थानीय तहहरूले ढुङ्गा, तगट्टी, बालवुा संकलन तथा तबक्री गनि ठेक् का बन्दोबस्त गरेकोमा 
कोतभड-१९ महामारी लगायतका कारण कायिपातलका एवं सभाको तनणियको आधारमा यो वषि ६० 
स्थानीय तहले रू.६० करोड २५ लाख िुट प्रदान गरेका िन ्। ठेक् का सम्झौता गदाि दैतनक संकलन 
गनि सक्ने पररमाण नखलुाएको एवं सम्झौता बमोजजम संकलन र तबक्री गरेको अतभलेख नराखेको 
अवस्थामा ठेक् का अवतधको अनकूुल समयमा सम्झौता बमोजजमको पररमाण संकलन र तबक्री गनि सक्ने 
अवस्था समेत रहेको ि । तसथि यसरी िुट ददएको सम्बन्धमा िानतबन गरी िुट रकम असलु 
गनुिपदिि। 

प्रदेिको आतथिक ऐन, 2075 मा राजस्व रकममा िुट ददने अतधकार प्रदेि सरकारको हनेु, िुट 
ददएको रकम प्रदेि राजपरमा प्रकाजित गनुिपने, राजस्व िुट रकमलाइि प्रत्येक वषि आतथिक मातमला 
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तथा योजना मन्रालयले प्रदेि सभामा पेस गनुिपने व्यवस्था रहेको ि । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 
2074 मा दहत्तर र बहत्तरको राजस्व िुट सम्बन्धमा प्रि व्यवस्था नभएकोले प्रदेि काननु अनसुार 
राजस्व िुट सम्बन्धी तनणिय गनुिपनेमा स्थानीय तहहरूले तनणिय गरी राजस्व िुट ददएको काननु सम्मत 
देजखएन ।  

• अनदुान प्रातप्त तथा र्फताि 
25. अनदुान प्राप्त - यो वषि संघीय सरकारबाट स्थानीय तहलाई र्वत्तीय समानीकरण अनदुान रू.८९ अबि 

९१ करोड २९ लाख, सिति अनदुान रू.१ खबि ४५ अबि १५ करोड, समपूरक अनदुान रू.४ अबि ४ 
करोड ४२ लाख र र्विेष अनदुान रू.३ अबि ९१ करोड ६२ लाखसमेत रू.२ खबि ४३ अबि २ करोड 
हस्तान्तरण भएको ि । प्रदेि सरकारबाट यो वषि स्थानीय तहहरूलाई र्वत्तीय समानीकरण अनदुान 
रू.६ अबि २८ करोड २ लाख, सिति अनदुान रू.८ अबि २७ करोड ७२ लाख, समपूरक अनदुान 
रू.५ अबि ७८ करोड १७ लाख र र्विेष अनदुान रू.२ अबि ५८ करोड ४८ लाख समेत रू.२२ अबि 
९२ करोड ३९ लाख हस्तान्तरण गरेको समेत स्थानीय तहलाई संघ र प्रदेिबाट कुल रू.२ खबि ६५ 
अबि ९५ करोड अनदुान उपलब्ध गराएको  ि ।  

26. र्फताि गनुिपने अनदुान - महालेखा तनयन्रक कायािलयबाट प्राप्त र्ववरण अनसुार संघीय सजञ् चत कोषबाट यो 
वषि स्थानीय तहहरूलाई सिति, समपूरक र र्विेष अनदुानमा रू.१ खबि ५३ अबि २९ करोड ५० लाख  
लाख अनदुान उपलब्ध गराएकोमा रू.१ खबि ३५ अबि ९१ करोड २५ लाख खचि भई रू.१७ अबि ३८ 
करोड २५ बचत रहेको ि । बचत रकम मध्ये रू.१० अबि ८१ करोड ८१ लाख संघीय सजञ् चत कोष 
र्फताि भई रू.६ अबि ५६ करोड ४४ र्फताि हनु बाँकी रहेको ि । त्यसैगरी प्रदेि सजञ् चत कोषबाट सिति, 
समपूरक र र्विेष अनदुानमा रू.१६ अबि ६४ करोड ३७ लाख अनदुान उपलब्ध गराएकोमा रू.१२ अबि 
२१ करोड ४१ लाख खचि भई रू.४ अबि ४२ करोड ९६ बचत रहेको ि । बचत रकम सम्बजन्धत 
सजञ् चत कोषमा र्फताि हनु हनुपदिि । 

27. औद्योतगक ग्राम - नेपाल सरकारले स्थानीय तहमा औद्योतगक ग्राम स्थापना गनि िनोट भएकामध्ये यो 
वषि ४३ स्थानीय तहलाई रू.९२ लाखका दरले रू.३९ करोड ५६ लाख अनदुान प्रदान गरेको ि । 
औद्योतगक ग्रामका लातग र्हमाली र दगुिम पहाडी क्षेरमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेरमा ४० रोपनी र तराई 
क्षेरमा ७ तबगाह न्यूनतम क्षरेफल तोकेको ि । घनाबस्तीबाट १ र्क.मी. दूरी बार्हर मार औद्योतगक 
ग्राम स्थापना गनुिपने र २ सय तमटरको पररतधतभर मानव बस्ती र्वकास गनि नहनेु मापदण्ड रहेको ि 
। प्राप्त अनदुानबाट सीमा पखािल, तारबार, पहुँचमागि, ११ के.भी.ए. र्वद्यतु प्रसारण लाइन लाइन गोदाम 
घर, पानीको आपूतति, फोहोर व्यवस्थापन लगायतका पूवािधार र्वकास गनुिपने व्यवस्था ि । अनदुान 
प्राप्त गने ४३ स्थानीय तहमध्ये ३ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण बाँकी रहेको ि । लेखापरीक्षण भएका 
४० मध्ये २८ स्थानीय तहले काम सरुु नै नगरेको र सोमध्ये बाग्लङुको ताराखोला गाउँपातलकाले 
रू.९२ लाख र्फताि गरेको ि । बाँकी २७ स्थानीय तहले रू.२४ करोड ८४ लाख र १२ स्थानीय 
तहले यो वषि आंजिक खचि गरी बचत रहेको रू.४ करोड ५४ लाख समेत रू.२९ करोड ३८ लाख 
बाँकी रहेको ि । उक्त रकम संघीय सजञ्चत कोषमा र्फताि गनुिपदिि । 

 

   



स्थानीय तह 

 616 महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रततवेदन, २०७७ 

• लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षण 
28. लेखापरीक्षण - कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये यो वषि ६९४ स्थानीय तहको रू.८ खबि १३ अबि ९५ 

करोड ४५ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको ि । बक्यौता लेखापरीक्षणतफि  ५ स्थानीय तहको 
२०७५।७६ को रू.३ अबि १० करोड ६० लाखको लेखापरीक्षण यो वषि सम्पन्न भएको ि । सो 
समेत यो वषि रू.८ खबि १७ अबि ६ करोड ५ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको ि । प्रदेिगत 
स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सम्बन्धी र्वस्ततृ र्ववरण अनसूुची-२१ मा ि । 

29. बेरुजू फस्यौट र सम्परीक्षण - स्थानीय तहको बेरुजू फस्यौट र सम्परीक्षण सम्बन्धमा तनम्नानसुार 
देजखएको िः 

29.1. लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० मा प्रत्येक गाउँपातलका र नगरपातलकाले महालेखापरीक्षकको 
कायािलयबाट लेखापरीक्षण गराउनपुने, महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी सकेपति अलग 
अलग लेखापरीक्षण प्रततवेदन जारी गनि सक्ने र यसरी जारी भएको प्रततवेदन स्थानीय तहले प्रचतलत 
काननु बमोजजम गाउँसभा वा नगरसभामा पेस गरी िलफल गनुिपने व्यवस्था ि । अतधकांि स्थानीय 
तहहरूले यस सम्बन्धी काननु तनमािण गनि बाकँी रहेकोले प्रततवेदन िलफल र बेरुजू असलु फस्यौट 
एवं तनयतमत गने कायिर्वतधको सम्बन्धमा अस्पिता रहेको ि ।  

29.2. स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ को दफा २२ मा सभाले आफ्नो कायि प्रणालीलाई व्यवजस्थत 
गनि तनयमावली बनाई कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा लेखा सतमतत लगायतका सतमतत गठन गनि सक्ने 
उल्लेख ि । यसरी गठन हनेु लेखा सतमततको प्रमखु जजम्मेवारी महालेखापरीक्षकको प्रततवेदन उपर 
िलफल र कायािन्वयन हनुपुनेमा सतमततको बनौट, सदस्य संख्या, कायिक्षेर र जजम्मेवारीको सम्बन्धमा 
स्पि गरेको िैन ।  

29.3. यसरी र्वतभन्न काननुमा लेखापरीक्षण प्रततवेदनमा िलफल, सतमतत र बेरुजू फस्यौटको सम्बन्धमा उल्लेख 
भएतापतन स्थानीय तहहरूले यस सम्बन्धी कायिर्वतध सर्हतको काननु नबनाएको अवस्थाले अतनयतमत 
बेरुजू फस्यौट गने सम्बन्धमा अस्पिता रहेको ि । कततपय स्थानीय तहहरूले लेखा सतमततमा िलफल 
गराई सभाबाट तनयतमत गरेको, कततपयले कायिपातलकामा िलफल गराई सोझै सभामा पेस गरी तनयतमत 
गरेको अवस्था ि । सभाले के-कस्ता बेरुजू तनयतमत गनि सक्ने भन्न ेसम्बन्धमा समेत स्पि नभएकोले 
काननुमा व्यवस्था नभएका सरु्वधा भकु्तानी भई असलु गनुिपने गरी औलं्याएका, काननु र्वपरीत राजस्व 
िुट ददएका बेरुजू समेत तनयतमत गरी सम्परीक्षणको लातग पठाउने गरेका िन ्। 

तसथि, स्थानीय तहले लेखा सतमततको गठन, कायिक्षेर, बेरुजू फस्यौटको र्वतध र प्रकृया समेत 
खलुाई स्पि काननुी व्यवस्था गनुिपदिि ।  

30. बेरुजू असलुी - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुजू फस्यौट सम्बन्धी 
व्यवस्था ि । सो बमोजजम बेरुजू फस्यौट गने, गराउने काम कतिव्य प्रमखु प्रिासकीय अतधकृतको 
हनेु उल्लेख ि । यो वषि लेखापरीक्षणको क्रममा बढी भकु्तानी गरेको, अतग्रम कर कट्टी नगरेको, 
संघीय सजञ्चतकोष दाजखला नगरेको लगायतका व्यहोरा औलँ्याएपति २९0 स्थानीय तहले रू.43 करोड 
74 लाख 10 हजार र प्रारजम्भक प्रततवेदन जारी गरेपति २१६ स्थानीय तहले रू.२५ करोड ३८ 
लाख ५३ हजारसमेत रू.६9 करोड १2 लाख 63 हजार असलुी तथा दाजखला गरेका िन ्। र्वगत 
वषिको बेरुजू सम्परीक्षणको क्रममा २६९ स्थानीय तहबाट रू.४१ करोड ६९ लाख ३० हजार असलु 
भई यो वषि जम्मा रू.१ अबि १० करोड ८१ लाख ९३ हजार असलु भएको ि । अजन्तम लेखापरीक्षणमा 
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सबै कारोबारको परीक्षण नगरी नमूना िनौटको आधारमा केही कारोबारको परीक्षण गने र्वद्यमान 
काननुी व्यवस्था रहेको हुँदा यसप्रकार बढी भकु्तानीलाई न्यूनीकरण गनि आन्तररक लेखापरीक्षणमा 
प्रभावकाररता ल्याउनपुदिि ।  

31. लेखापरीक्षण बक्यौता - लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० अनसुार स्थानीय तहको लेखापरीक्षण 
महालेखापरीक्षकको कायािलयबाट गराउनपुने व्यवस्था ि । लेखापरीक्षणको लातग से्रस्ता पेस नभएको 
एवं कोतभड-१९ को कारण स्थलगत लेखापरीक्षणमा असहज पररजस्थतत रहेबाट तनम्नानसुार लेखापरीक्षण 
बक्यौता रहन गएको िः 

31.1. कोतभड-१९ महामारी एवं लेखा तथा से्रस्ता पेस नभएको कारण यो वषि देहायअनसुार ५९ स्थानीय 
तहको लेखापरीक्षण गनि बाकँी ि ।  
तस.न. प्रदेि स्थानीय तह जजल्ला तस.न. प्रदेि स्थानीय तह जजल्ला 
1 प्रदेि नं १  तबतािमोड नगरपातलका झापा 31 लजुम्बनी स्वगिद्वारी नगरपातलका प्यठुान 
2 प्रदेि नं १  साँगरुीगढी गाउँपातलका धनकुटा 32 लजुम्बनी गंगादेव गाउँपातलका रोल्पा 
3 प्रदेि नं १  चौतबसे गाउँपातलका धनकुटा 33 लजुम्बनी रामपरु नगरपातलका पाल्पा 
4 प्रदेि नं १  कटहरी गाउँपातलका मोरङ 34 लजुम्बनी ससु्ता गाउँपातलका पजिम नवलपरासी 
5 प्रदेि नं 2 धनकौला गाउँपातलका सलािही 35 लजुम्बनी सरावल गाउँपातलका पजिम नवलपरासी 
6 प्रदेि नं 2 रामनगर गाउँपातलका सलािही 36 लजुम्बनी पाल्हीनन्दन गाउँपातलका पजिम नवलपरासी 
7 प्रदेि नं 2 कटहररया नगरपातलका रौतहट 37 लजुम्बनी प्रतापपरु गाउँपातलका पजिम नवलपरासी 
8 प्रदेि नं 2 गढीमाई नगरपातलका रौतहट 38 लजुम्बनी मधवुन नगरपातलका बददिया 
9 प्रदेि नं 2 पकाहा मैनपरु गाउँपातलका पसाि 39 लजुम्बनी ठाकुरद्वारा नगरपातलका बददिया 
10 बाग्मती तलख ुतामाकोिी गाउँपातलका रामेिाप 40 लजुम्बनी गेरुवा गाउँपातलका बददिया 
11 बाग्मती तलसंखपुाखर गाउँपातलका तसन्धपुाल्चोक 41 लजुम्बनी जानकी गाउँपातलका बाँके 
12 बाग्मती सनुकोिी गाउँपातलका तसन्धपुाल्चोक 42 लजुम्बनी खजरुा गाउँपातलका बाँके 
13 बाग्मती बलेफी गाउँपातलका तसन्धपुाल्चोक 43 लजुम्बनी कोहलपरु नगरपातलका बाँके 
14 बाग्मती जगुल गाउँपातलका तसन्धपुाल्चोक 44 लजुम्बनी राप्ती सोनारी गाउँपातलका बाँके 
15 बाग्मती पाँचपोखरी थाङ्गपाल गाउँपातलका तसन्धपुाल्चोक 45 कणािली  रारा नगरपातलका मगु ु
16 बाग्मती हेलम्ब ुगाउँपातलका तसन्धपुाल्चोक 46 कणािली  मगुमुकामािरोंग गाउँपातलका मगु ु
17 बाग्मती इन्िावती गाउँपातलका तसन्धपुाल्चोक 47 कणािली  सोरु गाउँपातलका मगु ु
18 बाग्मती बाह्रतबसे नगरपातलका तसन्धपुाल्चोक 48 कणािली  खत्याड गाउँपातलका मगु ु
19 बाग्मती मेलम्ची नगरपातलका तसन्धपुाल्चोक 49 कणािली  अदानचलुी गाउँपातलका हमु्ला 
20 बाग्मती गोसाइकुण्ड गाउँपातलका रसवुा 50 कणािली  ठूलोभेरी नगरपातलका डोल्पा 
21 बाग्मती कातलका गाउँपातलका रसवुा 51 सदूुरपजिम  महाकाली नगरपातलका दाच ुिला 
22 बाग्मती धनुीबेसी नगरपातलका धाददङ 52 सदूुरपजिम  िैल्यजिखर नगरपातलका दाच ुिला 
23 बाग्मती नीलकण्ठ नगरपातलका धाददङ 53 सदूुरपजिम  लेकम गाउँपातलका दाच ुिला 
24 बाग्मती गल्िी गाउँपातलका धाददङ 54 सदूुरपजिम  दहु ुगाउँपातलका दाच ुिला 
25 बाग्मती तरपरुासनु्दरी गाँउपातलका धाददङ 55 सदूुरपजिम  व्यास नगरपातलका दाच ुिला 
26 बाग्मती ज्वालामखुी गाउँपातलका धाददङ 56 सदूुरपजिम  अपी र्हमाल गाउँपातलका दाच ुिला 
27 बाग्मती थाके्र गाउँपातलका धाददङ 57 सदूुरपजिम  मामाि गाउँपातलका दाच ुिला 
28 बाग्मती नेरावती गाउँपातलका धाददङ 58 सदूुरपजिम  नौगाड गाउँपातलका दाच ुिला 
29 बाग्मती रुतबभ्याली गाउँपातलका धाददङ 59 सदूुरपजिम  मातलकाजुिन गाउँपातलका दाच ुिला 
30 बाग्मती तसद्धलेक गाउँपातलका धाददङ     

31.2. गतवषि धनषुा, रौतहट, पसाि र रामेिापका १० स्थानीय तहको २०७५।७६ को लेखापरीक्षण बक्यौता 
रहन गएकोमा यो वषि ५ ले लेखापरीक्षण गराएका िन ्। धनषुाको जनकपरु उप-महानगरपातलका, 
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सलािहीको कर्वलासी र बसबररया, पसािको ठोरी र रामेिापको तलख ुतामाकोिी गाउँपातलका समेत ५ 
स्थानीय तहले यो वषि पतन लेखापरीक्षण गराएका िैनन ्।   

31.3. सलािहीको बलरा नगरपातलका र महोत्तरीको सम्सी गाउँपातलकाले २०७४।७५ को से्रस्ता पेस नगरी 
लेखापरीक्षण बक्यौता रहन गएकोमा यो वषि पतन लेखापरीक्षण गराएका िैनन ्।  

31.4. महोत्तरी जजल्लाका स्थानीय तह गौिाला, र्पपरा, सम्सी र लोहारपट्टीलाई २०७३।७४ को से्रस्ता पेस 
गरी लेखापरीक्षण गराउन अनरुोध गररएकोमा यो वषि पतन लेखापरीक्षण गराएका िैनन ्।  

आतथिक वषि २०७३।७४ देजख २०७५।७६ सम्मको लेखापरीक्षण नगराउने स्थानीय तहलाई 
अनदुान रोक्का गनेसमेत कारबाही गरी लेखापरीक्षण गराउने व्यवस्था हनुपुदिि ।  

32. आन्तररक तनयन्रण तथा लेखापरीक्षण - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ बमोजजम 
स्थानीय तहले काननुबमोजजम आफ्नो आय र व्ययको आन्तररक लेखापरीक्षण गराउनपुने र दफा ७८ 
बमोजजम सम्पादन गने कायिको लातग आन्तररक तनयन्रण प्रणाली तयार गरी कायािन्वयन गने व्यवस्था ि 
। यो वषि १३६ स्थानीयतहले आन्तररक लेखापरीक्षण नगराएको, १५५ स्थानीय तहले कोष तथा लेखा 
तनयन्रक कायािलयबाट हनेु तनकासाको मार लेखापरीक्षण गराए तापतन समानीकरण अनदुान र आन्तररक 
स्रोततफि को रकमबाट भएको सबै खचिको लेखापरीक्षण नगराएको, आन्तररक लेखापरीक्षक तनयजुक्त 
भएका स्थानीय तहले समयमा लेखापरीक्षण नगराएको कारणले आन्तररक तनयन्रण व्यवस्था प्रभावकारी 
भएको िैन । अतधकांि स्थानीय तहले आन्तररक तनयन्रण प्रणाली तयार गरेका िैनन ्। स्थानीय 
तहले जोजखम क्षेरको पर्हचान गरी आन्तररक तनयन्रण प्रणाली तयार गने र आन्तररक लेखापरीक्षण 
सम्बन्धमा ऐनमा भएको व्यवस्थाको कायािन्वयन गरी आन्तररक तनयन्रण प्रणालीलाई सबल र सक्षम 
बनाउनपुदिि।  

• आयोजना व्यवस्थापन 
33. योजना िनौट - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा स्थानीय तहले आफ्नो 

अतधकार क्षेरतभरका र्वषयमा मध्यकालीन तथा दीघिकालीन र्वकास योजनाहरूको सूची तयार गनुिपने 
व्यवस्था ि। स्थानीय तहहरूले योजना बनाउँदा आतथिक र्वकास तथा गररबी तनवारणमा प्रत्यक्ष योगदान 
पगु्ने, उत्पादनमूलक तथा तिटो प्रततफल प्राप्त गनि सर्कने, नागररकको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगार 
बढ्ने, स्थानीय बातसन्दाको सहभातगता जटु्ने, स्थानीय स्रोत साधन र सीपको अतधकतम प्रयोग हनेु, सबै 
वगिलाई प्रत्यक्ष लाभपगु्ने, लैर्ङ्गक समानता र सामाजजक समावेिीकरण अतभवरृ्द्ध हनेु र्वषयलाई 
प्राथतमकता ददई योजनाहरूको सूची तयार नगरेकाले सधुार गनुिपदिि ।    

34. अधरुा आयोजना - योजनाहरूको भौततक र र्वत्तीय पक्षको समीक्षा गरी कम प्रगतत हनुकुा कारणहरू 
पर्हचान गरी सधुार गनुिपदिि । यस वषि ११६ स्थानीय तहले ९२८ योजना कायिसम्पन्न हनु नसकी 
आगामी वषिलाई जजम्मेवारी सारेका िन ् । आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी अधरुा योजना सम्पन्न 
गनुिपदिि।  

• उपभोक्ता सतमतत माफि त ्कायि 
35. उपभोक्ता सतमतत दताि - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७ मा उपभोक्ता सतमतत वा 

लाभग्राही समदुायबाट काम गराउन सक्ने व्यवस्था ि । संस्था दताि ऐन, २०३४ दफा ३ अनसुार 
कुनै पतन संस्था र्वधानसर्हत दताि नभएमा काननुी मान्यता ददन तमल्ने देजखँदैन । यो वषि र्वतभन्न तनमािण 
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कायि गनि गठन भएका उपभोक्ता सतमततहरू ऐनको उक्त व्यवस्थाअनसुार दताि भएको पाइएन । त्यस्ता 
सतमततहरू स्थानीय स्तरमा सञ्चातलत आयोजनाको तनमािण गनि अस्थायी रूपमा गठन हनेु र कायि सम्पन्न 
पिात ्सतमतत र्वघटन हनेु हुँदा तनमािण कायि सम्पन्न भएका आयोजना सञ्चालन तथा ममित सम्भारमा ती 
सतमततलाई जजम्मेवार बनाउन कदठनाइ हनेु र त्यस्ता सतमततले आय-व्ययको लेखापरीक्षणसमेत नगराउने 
भएकोले स्थायी संयन्रमाफि त ्काम गने, गराउने गरी सधुार हनुपुदिि । 

36. तनमािण मेतसन, उपकरणको प्रयोग - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७ को तनयम 
उपतनयम (९) मा उपभोक्ता सतमतत वा लाभग्राही समदुायबाट सञ्चातलत हनेु तनमािण कायिमा डोजर, 
एक्साभेटर, लोडर, रोलर, ग्रडेर जस्ता हेभी मेजिनरी प्रयोग गनि नतमल्ने व्यवस्था ि । सो तनयमावलीको 
प्रततबन्धात्मक वाक्यांिमा लागत अनमुान तयार गदािको समयमा हेभी मेजिन प्रयोग गनुिपने जर्टल 
प्रकृततको कायि भनी उल्लेख भएको रहेि भने सम्बजन्धत प्रार्वतधकको तसफाररिमा साविजतनक तनकायबाट 
सहमतत तलई त्यस्ता मेजिन प्रयोग गनि सर्कने उल्लेख ि । यो वषि २४६ स्थानीय तहले २ हजार 
२८८ योजनामा उपभोक्ता सतमततहरूले डोजर, एक्साभेटर लगायतका हेभी मेजिन प्रयोग गरी रू.२ अबि 
१ करोड १२ लाख १८ हजार खचि गरेकोमा तनयमावलीको व्यवस्था बमोजजम सम्बजन्धत प्रार्वतधकको 
तसफाररि गराई पातलकाबाट सहमतत तलएका िैनन ्। 

37. जर्टल संरचना तनमािण - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७ अनसुार उपभोक्ता 
सतमततहरूलाई मेजिन, औजार उपकरणहरूको आवश्यक नपने, श्रममूलक कायिको जजम्मेवारी ददनपुने 
व्यवस्था रहेको ि । यो वषि २८० स्थानीय तहले आर.तस.सी. फे्रम स्रक्चर सर्हतका भवन, पलु, 
कल्भटि, ओभरहेड टंकी तनमािण, ग्रामीण र्वद्यतुीकरण लगायतका जर्टल प्रार्वतधक पक्ष समावेि हनेु १ 
हजार २८० तनमािण कायि उपभोक्ता सतमतत माफि त ्गराई रू.३ अबि ९४ करोड २८ लाख ३७ हजार 
खचि लेखेका िन ्। यस्ता कायि प्रततस्पधािको माध्यमबाट गनुिपदिि । 

38. सीमा भन्दा बढीको काम - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७ मा एक करोड 
रुपैयासँम्मको लागत अनमुान भएको तनमािण कायि उपभोक्ता सतमततमाफि त गराउन सर्कने व्यवस्था 
भएकोमा ६२ स्थानीय तहले रू.१ करोडभन्दा बढी लागत भएका योजनाहरूको तनमािण कायि 
उपभोक्तामाफि त गराई रू.९४ करोड ३६ लाख ३४ हजार खचि गरेका िन ्। तनयमको व्यवस्था 
र्वपरीत खचि गने प्रवतृीमा तनयन्रण हनुपुदिि ।  

39. उपभोक्ताको योगदान - उपभोक्ता सतमततमाफि त ्कायि गराउँदा लागत अनमुानमा उजल्लजखत रकममध्ये 
जनसहभातगताको अंि खलुाई उपभोक्ता सतमततसँग सम्झौता गनुिपने व्यवस्था ि । यो वषि २१५ 
स्थानीय तहले सम्झौता बमोजजम रू.९ करोड ६१ लाख ६० हजार उपभोक्ता अंि कट्टी नगरी भकु्तानी 
ददएका िन ्। उक्त रकम असलु गनुिपदिि ।  

40. ओभरहेड भकु्तानी - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७(४) मा उपभोक्ता सतमततलाई 
तनमािण कायिको लागत अनमुानमा रहेको ओभरहेड कट्टा गरेर मार भकु्तानी ददनपुने उल्लेख ि । यस 
वषि २२ स्थानीय तहले उपभोक्ता सतमततहरूलाई रू.४९ लाख ८९ हजार ओभरहेड समेत भकु्तानी 
ददएकोले उक्त रकम असलु हनुपुदिि ।  

41. बढी भकु्तानी - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १० मा साविजतनक तनकायले स्वीकृत 
नम्सिको आधारमा तनमािण कायिको लागत अनमुान तयार गनुिपने व्यवस्था ि । यो वषि २१७ स्थानीय 
तहले साविजतनक तनमािणसम्बन्धी तोर्कएको नम्सिभन्दा बढी रकमको लागत अनमुान स्वीकृत गरी 
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उपभोक्ता सतमततहरूलाई रू.२३ करोड १७ लाख ३३ हजार बढी भकु्तानी भएको सम्बन्धमा िानतबन 
गरी असलु गनुिपदिि ।  

• पदातधकारी सरु्वधा 
42. पदातधकारी सरु्वधा - स्थानीय तहका पदातधकारी तथा सदस्यको सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा 

३ मा स्थानीय तहका पदातधकारी र सभाको सदस्यले आफ्नो पदको काम कारबाही सरुु गरेको तमततदेजख 
अनसूुची-१ मा उल्लेख भएबमोजजमको रकम मातसक सरु्वधाबापत पाउने ब्यवस्था रहेको ि । यो वषि 
२८ स्थानीय तहले उक्त ऐनमा व्यवस्था नभएको चाडपवि खचि रू.१ करोड ४३ लाख ८१ हजार, ४७ 
स्थानीय तहले पोिाक सरु्वधामा रू.१ करोड ९० लाख ७३ हजार  तथा ऐनमा उल्लेख भए भन्दा 
फरक हनेु गरी ८४ स्थानीय तहले सञ्चार, अनगुमन, घरभाडा, यातायात, इन्धन लगायतमा रू.३ करोड 
६३ लाख ५७ हजार भकु्तानी ददएका िन ्। यसैगरी ९३ स्थानीय तहले ऐनमा तोर्कएको भन्दा फरक 
हनेु गरी मातसक सरु्वधा वापत रू.५ करोड ९८ लाख ३६ हजार बढी भकु्तानी गरेका िन ्। उक्त 
रकम असलु गनुिपदिि ।  

43. बैठक भत्ता - स्थानीय तहका पदातधकारी तथा सदस्यको सरु्वधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४ 
अनसुार अनसूुचीमा उल्लेख भएबमोजजमका न्यार्यक सतमतत, र्वधायन सतमतत, लेखा सतमतत र सिुासन 
सतमततका सदस्यले मार बैठक भत्ता पाउने व्यवस्था ि । प्रदेि ऐनमा व्यवस्था नभएका र ऐनले 
नतोकेको अवस्थामा वडा, कायिपातलका, गाउँ/नगर सभालगायतका बैठकमा १४७ स्थानीय तहले रू.७ 
करोड ६८ लाख ३९ हजार भत्ता खचि लेखेका िन ्। ऐनमा व्यवस्था नभएको सरु्वधा ददन तमल्ने 
देजखँदैन ।  

44. स्वकीय सजचव र सल्लाहकार - स्थानीय तहका पदातधकारी तथा सदस्यहरूको सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, 
२०७५ मा पदातधकारीहरूको लातग स्वकीय सजचव र सल्लाहकार राखी पाररश्रतमक ददने व्यवस्था िैन। 
यो वषि १३१ स्थानीय तहले स्वकीय सजचव र सल्लाहकार तनयजुक्त गरी रू.९ करोड २९ लाख १६ 
हजार पाररश्रतमक भकु्तानी गरेका िन ्। ऐनमा व्यवस्था नभएको सरु्वधा खचि लेख्न ुकाननुसम्मत देजखएन।  

45. तनवजृत्तभरण - स्थानीय तहका पदातधकारी तथा सदस्यले पाउने सरु्वधाका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को 
दफा ८ अनसुार सरकारी कोषबाट तनवजृत्तभरण पाएको व्यजक्त पदातधकारीमा तनवािजचत वा मनोनयन 
भएमा तनवजृत्तभरण वा यस ऐनबमोजजमको मातसक सरु्वधामध्ये एउटा मार पाउने व्यवस्था ि। यो वषि 
३७ स्थानीय तहले तनवजृत्तभरण पाउने पदातधकारीलाई रू.३ करोड ६२ लाख ५ हजार पाररश्रतमक 
भकु्तानी गरेका िन ्। यसप्रकार दोहोरो भकु्तानी गरेको रकम असलु गनुिपदिि । साथै अन्य स्थानीय 
तहमा समेत यस प्रकारको सरु्वधा तलए नतलएको स्वघोषणा गराई दोहोरो नहनेु गरी खचि लेख्नपुदिि । 

46. वैदेजिक भ्रमण - भ्रमण खचि तनयमावली, २०६४ को तनयम ३(५) अनसुार अन्यर जनुसकैु कुरा 
लेजखएको भए पतन पदातधकारी वा कमिचारीले र्वदेि भ्रमण गनुिपदाि नेपाल सरकार मजन्रपररषद्ले तनणिय 
गनुिपदिि । यो वषि मजन्रपररषद्को तनणिय बेगर ४७ स्थानीय तहका पदातधकारीहरू वैदेजिक भ्रमण 
गरी रू.१ करोड ५१ लाख ४३ हजार दैतनक भ्रमण भत्ता भकु्तानी भएको ि । प्रचतलत तनयमअनसुार 
स्वीकृत नतलई गररएको भ्रमण खचि तनयमसम्मत देजखएन । नेपाल सरकार, मजन्रपररषदबाट तनणिय 
नगराई र्वदेि भ्रमण गने प्रवजृत्तमा तनयन्रण गनुिपदिि ।  
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• जिक्षातफि  
47. िैजक्षक त्याङ्क र मापदण्ड - िैजक्षक त्याङ्क सङ्कलन कायि प्रभावकारी नभएको तथा जिक्षक व्यवस्थापन 

सम्बन्धी मापदण्ड तयार नगरेकोले स्थानीय तहको जिक्षक व्यवस्थापनमा र्वर्वधता देजखएको  ि । 
पहाडी क्षेरमा जिक्षक र्वद्याथी अनपुात न्यून भई र्वद्यालयहरू एक अकोमा गाभी सञ्चालन गनुिपनेमा 
र्वद्याथी नै नभएको अवस्थामा समेत जिक्षकहरूलाई तलब भत्तालगायत सञ्चालन खचि तनकासा ददइरहेको 
ि । तराईका जजल्लाहरूमा र्वद्याथी संख्याको अनपुातमा जिक्षक संख्या न्यून भई राहत, स्वयंसेवक 
तथा तनजी स्रोतका जिक्षकहरूद्वारा अध्यापन गराउनपुने अवस्था रहेको ि । जिक्षक व्यवस्थापन 
मापदण्ड तथा काननुी व्यवस्थाअनसुार जिक्षक दरबन्दी समायोजन गनुिपदिि ।  

48. नमूना र्वद्यालय - नमूना र्वद्यालय र्वकास एवं कायिक्रम सञ् चालन तनदेजिका, २०७४ अनसुार र्वद्यालयमा 
आवासीय सरु्वधा, पसु्तकालय, खेलमैदान, वैकजल्पक र्वद्यतुीय व्यवस्था, घेराबारा तथा बगैंचा, प्रिासकीय 
भवन, जिक्षण भवन तथा कक्षाकोठा, प्रयोगिाला, खानेपानी तथा सरसफाई लगायतको कायि गनि 
िनौटमा परेका र्वद्यालयहरूमा नमूना र्वद्यालय घोषणा भई कायािन्वयनमा रहेको ि । देिभरका २७ 
हजार ८१२ सामदुार्यक र्वद्यालय मध्ये ४२२ र्वद्यालयलाई नमूना र्वद्यालय कायिक्रम सञ् चालनको 
लातग स्थानीय तहमाफि त यो वषि रू.३ अबि ८८ करोड ३६ लाख उपलब्ध गराएको ि । र्वद्यालयलाई 
आतथिक वषिको अन्तमा प्रदान गरेको रकमबाट गरुुयोजना बमोजजम तनमािण कायि सम्पन्न भएको प्रततवेदन 
प्राप्त गरी खचिको सतुनजितता गनुिपदिि ।  

49. जिक्षक तनयजुक्त - स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(२ज) मा आधारभतू र 
माध्यतमक जिक्षा सम्बन्धी अतधकार स्थानीय तहहरूलाई प्रदान गरेको भएतापतन जिक्षकको दरबन्दी 
तसजिना र तनयजुक्त सम्बन्धमा उल्लेख िैन । स्थानीय तहहरूले र्वना मापदण्ड जिक्षक दरबन्दी तसजिना 
र तनयजुक्त गरेको र तनयजुक्त गदाि तोर्कएको न्यूनतम योग्यता समेत नभएका व्यजक्तहरू समेत तनयजुक्त 
गने गरेका िन ्। तसथि, जिक्षक दरबन्दीसम्बन्धी काननु र मापदण्ड बनाई प्रततस्पधाित्मक रूपमा योग्य 
व्यजक्त तनयजुक्त गनुिपदिि ।  

50. जिक्षकको तलब भत्ता - अन्तर सरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीय तहलाई  
सिति अनदुान उपलब्ध गराउने व्यवस्था ि । यो वषि २४६ स्थानीय तहले जिक्षकको दरबन्दी तमलान 
नगरी स्वीकृत दरबन्दीतभर नपरेका एवं गत र्वगतदेजख नै र्वद्यालयको आन्तररक स्रोतबाट तलब भत्ता 
व्यहोरेका जिक्षकको तलब भत्ताको लातग संघीय सरकारबाट प्राप्त सिति अनदुानबाट रू.१ अबि ३५ 
करोड ५ लाख ८७ हजार तनकासा गरेको अतनयतमत देजखन्ि ।  

51. बढी तलब तनकासा - कायिक्रम कायािन्वयन पजुस्तकामा जिक्षा र्वकास तथा समन्वय इकाइ माफि त 
र्वद्यालय जिक्षक र्कताबखानाबाट तलबी प्रततवेदन पाररत गराई तलब भकु्तानी गनुिपने उल्लेख ि । 
स्थानीय तहहरूले जिक्षकहरूको तलबी प्रततवेदन पाररत नगरेको, बढी ग्रडे भकु्तानी गरेको, दोहोरो 
तनकासा ददएको, दरबन्दीभन्दा बढी जिक्षकहरूको तलब तनकासा ददएको देजखएको ि । रकमको 
भकु्तानी ददँदा रीत पगेु वा नपगेुको जाँच गरी तनकासा तथा खचि लेख्नपुनेमा ५४ स्थानीय तहले पर्हले 
नै तनकासा ददएकोमा पनुः दोहोरो तनकासा ददएको र दरबन्दीभन्दा बढी जिक्षकको तलबभत्ता तनकासा 
ददई यो वषि रू.४० लाख ३२ हजार बढी तनकासा ददएको र २०२ स्थानीय तहले अवकाि भएका 
जिक्षकको तलबमा रू.७ करोड २९ लाख ९२ हजारसमेत रू.४ करोड ७० लाख २४ हजार बढी 
खचि लेखेका िन ्। बढी तनकासा ददनेलाई जजम्मेवार बनाई उक्त रकम असलु गनुिपदिि ।  
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52. पाठ्यपसु्तक र िारवजृत्त बढी तनकासा - कायिक्रम कायािन्वयन पजुस्तकामा उल्लेख भएबमोजजम िैजक्षक 
व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (ईएमआईएस)मा प्रर्वि र्वद्याथी संख्याको आधारमा पाठ्यपसु्तक र 
िारवजृत्तको रकम तनकासा गनुिपने व्यवस्था ि । यो वषि ८९ स्थानीय तहले पाठ्यपसु्तकमा रू.३ 
करोड ३१ लाख ३७ हजार र १०२ स्थानीय तहले िारवजृत्तमा रू.२ करोड ६३ लाख २१ हजार 
समेत रू.५ करोड ९४ लाख ५८ हजार बढी तनकासा ददएका िन ्। बढी तनकासा ददनेलाई जजम्मेवार 
बनाई उक्त रकम असलु गनुिपदिि । 

• सामाजजक सरुक्षा कायिक्रम 
53. बजेट तनकासा - नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागररक, र्वधवा, पूणि अपाङ्ग, एकल मर्हला, बालबातलका, 

लोपोन्मखु/आददबासी जनजाततसमेतलाई सामाजजक सरुक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको ि । यो वषि 
सामाजजक सरुक्षा कायिक्रम अन्तगित सबै स्थानीय तहलाई रू.६६ अबि १६ करोड ६8 लाख तनकासा 
गरेको ि । 

54. लगत कट्टा - सामाजजक सरुक्षा कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वतध, २०७५ मा सबै स्थानीय तहले लाभग्राहीको 
लगत अद्यावतधक गरी बैङ्कमाफि त ्भत्ता र्वतरण गने, तनयतमत रूपमा अनगुमन गने, केन्िीकृत सूचना 
प्रणालीमा प्रर्वर्ि गरी लाभग्राहीको र्ववरण अधावतद्यक गने व्यवस्था ि । केन्िीय सूचना प्रणालीमा 
नाम समावेि गरी भत्ता र्वतरण गरेकोमा यस वषि समाजजक सरुक्षा तथा व्यजक्तगत घटना दताि व्यवस्थापन 
सूचना प्रणालीमा अन्य कारण जनाई लाभग्राहीको लगत कट्टा गरेकोमा र्वगत ती लाभग्राहीलाई भकु्तानी 
भएको रकम यर्कन गरी असलु भएको िैन ।  

55. बढी/दोहोरो भकु्तानी - यो वषि १७० स्थानीय तहले नागररकता नम्बर र जन्म तमतत एउटै भएका 
लाभग्राहीलाई २ वा सोभन्दा बढी पररचयपर जारी र मतृ्य ुभइसकेका लाभग्राहीको लगत कट्टा नगरी 
रू.२२ करोड ५६ लाख ९५ हजार बढी खचि गरेका िन ्। बढी भकु्तानी ददनेलनई जजम्मेवार बनाई 
उक्त रकम असलु गनुिपदिि ।  

56. अतभलेख - सामाजजक सरुक्षा कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वतध, २०७५ अनसुार लाभग्राहीको नाम केन्िीय 
सूचना प्रणालीमा प्रर्वर्ि गरी सामाजजक सरुक्षा भत्ता र्ववरण गनुिपने व्यवस्था ि । यो वषि ३८ स्थानीय 
तहले केन्िीय सूचना प्रणालीमा नाम समावेि नभएका व्यजक्तहरूलाई रू.७८ करोड ८९ लाख ३ हजार 
भत्ता र्वतरण गरेको ि । यसमा सधुार गनुिपदिि ।  

• खररद व्यवस्थापन 
57. खररद योजना - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ७ मा रू.१० करोडभन्दा बढी 

रकमको खररद गदाि खररद गने सामानको प्रकार, खररद र्वतध, प्याकेजजङ्ग, अनमुातनत मूल्य आदद खलुाई 
खररदको गरुुयोजना तयार गनुिपने तथा तनयम ८ मा रू.१० लाखभन्दा बढीको खररद गदाि वार्षिक 
खररद योजना तयार गनुिपने उल्लेख भएकोमा यो वषि ५२० स्थानीय तहले खररद गरुुयोजना तयार 
गरेका िैनन ्भने ४९१ स्थानीय तहले वार्षिक खररद योजना तयार गरेका िैनन ्। काननुमा व्यवस्था 
भएबमोजजम खररद योजना तयार गनुिपदिि ।  

58. सोझै खररद - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोजजम प्रततस्पधाि सीतमत नहनेु गरी खररद 
गनुिपने र तनयमावली, २०६४ को तनयम ८४ मा रू.५ लाखदेजख रू.२० लाखसम्म तसलबन्दी 
दरभाउपरबाट र सोभन्दा बढीको खररद कायि बोलपरको माध्यमबाट गनुिपने व्यवस्था ि । यो वषि 
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५२९ स्थानीय तहले प्रततस्पधाि नगराई र्वतभन्न तनमािण कायि एवं वस्त ुतथा सेवा सोझै खररद गरी रू.५ 
अबि ९२ करोड ५३ लाख ४६ हजार खचि लेखेका िन ्। ऐन तनयमअनसुार प्रततस्पधाि हनेुगरी खररद 
गनुिपदिि । 

59. परामिि सेवा खररद - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२ मा परामििदाताको लागत 
अनमुान तयार गनुिपने, लागत अनमुान तयार गदाि गत वषिको नम्सि, सोही प्रकृततको कायि गने अन्य 
तनकायले तयार पारेको नम्सिलाई आधार बनाई लागत अनमुान तयार पानुिपने उल्लेख ि ।यो वषि 
४४७ स्थानीय तहले संभाव्यता अध्ययन, र्वस्ततृ पररयोजना प्रततवेदन एवं गरुु योजना तयारी कायि 
बाह् य परामििदाताबाट गराई रू.१ अबि ३९ करोड १४ लाख ५४ हजार खचि गरेका िन ्। परामिि 
सेवाको लागत अनमुान तयार गने नम्सि समेत नभएको अवस्थामा यस्तो खचि यथाथिमा आधाररत र 
तमतव्ययी रहेको समेत मान्न सर्कएन । 

स्थानीय तहले र्वकासमा टेवा पगु्ने तथा दीघिकालीन पूजँी तनमािण हनेु मागमा आधाररत 
आयोजनाको िनौट भएपति लागत लाभ यर्कन गरी उपलब्ध जनिजक्तबाट हनु नसक्ने कायिको लातग 
प्रततस्पधाित्मक र्वतध अवलम्वन गरी परामिि सेवा खररद गनुिपनेमा सो अनसुार गरेका िैनन ्। प्राप्त 
प्रततवेदनको अतभलेख राखेको िैन । यसरी तयार भएका अतधकांि अध्ययन प्रततवेदन कायािन्वयनमा 
गएका समेत िैनन ्। यस्ता प्रततवेदनहरू कायािन्वयन हनेु व्यवस्था तमलाई खचिमा तमतव्यर्यता कायम 
गनुिपदिि । 

60. सवारी साधन खररद - अथि मन्रालयद्वारा जारी तनदेजिका, २०७४ मा नेपाल सरकारबाट उपलब्ध 
गराएको बजेटबाट कायािलयको तनयतमत प्रयोजनको लातग सवारी साधन खररद गनि नपाइने व्यवस्था 
ि। यो वषि ३४३ स्थानीय तहले रू.१ अबि ३३ करोड २४ लाख ५५ हजारको सवारी साधन खररद 
गरेका छ्न ्। सवारी साधन खररद नगरेका स्थानीय तहले सवारी साधन भाडामा तलई प्रयोग गरेको 
देजखन्ि । केही स्थानीय तहले आन्तररक आयबाट सवारीसाधन खररद गरे तापतन अतधकांिले र्वत्तीय 
समानीकरण अनदुान रकमबाट खररद गरेकोले र्वकास तनमािण कायिमा खचि गनुिपने रकम सरु्वधा तथा 
उपभोगसम्बन्धी कायिमा खचि भएको ि । प्रततवेदनहरू कायािन्वयन हनेु व्यवस्था तमलाई यस्तो खचि 
तनयन्रण गनुिपदिि । 

61. हेतभ मेजिनरी खररद - यो वषि ५१ स्थानीय तहहरूले ब्याक-हो लोडर, एक्साभेटर लगायतका हेतभ 
मेजिनरी खररद गरी रू.३३ करोड ५० लाख ५० हजार खचि गरेका िन ्। यस्ता साधनको आवश्यकता 
र्वश्लषेण र ममित संभार एवं सञ् चालन सीप क्षमतामा ध्यान नददई खररद गरेको कारण यी साधनबाट 
प्राप्त आम्दानीभन्दा सञ्चालन खचि बढी हनेु गरेको ि । यस्ता साधन खररद गदाि ददगो सञ् चालनमा 
ध्यान ददनपुदिि ।   

• कर तथा मूल्य अतभवरृ्द्ध कर 
62. भकु्तानीमा कर - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भकु्तानीमा अतग्रम कर कट्टी गरी दफा 

९० बमोजजम राजस्व दाजखला गनुिपने व्यवस्था ि । यो वषि ४३९ स्थानीय तहले तनयमानसुार आयकर 
र बहाल कर रू.१० करोड १७ लाख ६३ हजार कट्टी नगरेको र कट्टी गरेकोमा पतन दाजखला 
नगरेकोले असलु एवं दाजखला गनुिपदिि ।  

63. कर बीजक - मूल्य अतभवरृ्द्ध कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमोजजम मूल्य अतभवरृ्द्ध करमा दताि 
भएका फमिसँग कर बीजक तलई खररद गनुिपने व्यवस्था ि । रीतपूकि कको कर बीजकबेगर सामान 
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खररद गरी २३६ स्थानीय तहले  रू.१५ करोड ६२ लाख ६० हजार खचि लेखेका िन ्। त्यस्तै 
१७६ स्थानीय तहले मूल्य अतभवरृ्द्ध करमा नन-्फाइलर रहेकालाई रू.१३ करोड ७८ लाख ८५ हजार 
भकु्तानी गरेका िन ्। काननुको पालना नगरी खररद गने कायिमा तनयन्रण गनुिपदिि ।  

64. मूल्य अतभवरृ्द्ध कर - स्थानीय तहहरूले प्राकृततक स्रोतको उपयोगको लातग आय ठेक्का व्यवस्थापन गदाि 
तबक्री मूल्यमा लाग्ने मूल्य अतभवरृ्द्ध कर असलु गनुिपनेमा १९ स्थानीय तहले रू.७ करोड ४८ लाख 
३५ हजार असलु नगरेका र १३८ स्थानीय तहले असलु गरेको मूल्य अतभवरृ्द्ध कर रू.२५ करोड ९२ 
लाख ८ हजार सम्बजन्धत खातामा दाजखला गरेका िैनन ्। उक्त कर रकम असलु तथा दाजखला 
हनुपुदिि ।  

65. मूल्य अतभवरृ्द्ध कर भकु्तानी - मूल्य अतभवरृ्द्ध कर तनयमावली, २०५३ को तनयम ६(ग) मा ठेक्का वा 
करारअन्तगितको भकु्तानीमा मूल्य अतभवरृ्द्ध कर रकमको ५० प्रततित सम्बजन्धत राजस्व िीषिकमा र 
५० प्रततित सम्बजन्धत फमिलाई भकु्तानी ददनपुने उल्लेख ि । यो वषि ३५४ स्थानीय तहले ठेक्का 
करारको भकु्तानीमा मूल्य अतभवरृ्द्ध करको ५० प्रततितले हनेु रू.२३ करोड ४८ लाख १५ हजार 
राजस्व दाजखला नगरी सम्बजन्धत फमिलाई भकु्तानी ददएका िन ्। उक्त मूल्य अतभवरृ्द्ध कर दाजखला 
भएको सतुनजित गनुिपदिि ।  

• प्रिासकीय संगठन र कमिचारी व्यवस्थापन 
66. आयोगको परामिि - प्रदेि र स्थानीय तहको पदमा उपयकु्त उम्मेदवारको िनौटमा स्वच्िता तथा 

तनष्ट्पक्षता कायम गरी योग्यता प्रणालीलाई प्रवद्धिन गदै साविजतनक प्रिासनलाई सक्षम, सदुृढ र सेवामखुी 
बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गनि प्रदेि लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड तनधािरण) ऐन, 
२०७५ जारी भएको ि । उक्त ऐन अनसुार स्थानीय तहबाट तनवजृत्तभरण पाउने पदको तनयजुक्त गदाि 
र स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा ६ मर्हनाभन्दा बढी समयका लातग तनयजुक्त गदाि उम्मेदवारको 
उपयकु्तता, स्थानीय तहको संगदठत संस्थाका कमिचारीको सेवाका िति सम्बन्धी काननु र त्यस्तो सेवाका 
पदमा बढुवा र र्वभागीय कारबाही गदाि अपनाउनपुने सामान्य तसद्धान्तको र्वषयमा आयोगको परामिि 
तलनपुने व्यवस्था रहेको ि ।  

66.1. प्रदेि लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको कमिचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा आकर्षित हनेु र्वतभन्न ऐन 
काननुमा भएका व्यवस्थाहरूको सम्बन्धमा सम्बजन्धत तनकायका प्रमखुहरूलाई जानकारी गराएको ि । 
यसैगरी स्थानीय तहहरूलाई अवैधातनक तवरबाट काननु बनाई पदपूतति नगनि ध्यानाकषिण सर्हतको 
पररपर  गरेको ि । आयोगमा स्थानीय तहहरूबाट खलुा तथा बढुवा प्रकृयाबाट दरबन्दी पदपूततिको 
लातग माग प्राप्त नभएको जस्थतत ि। आयोगको सर्क्रयताको बाबजदु स्थानीय तहहरूको तदारुकताको 
अभावमा आयोगबाट पदपूतति सम्बन्धी कायि सरुु भएको िैन । 

66.2. यो वषि लेखापरीक्षण गररएकामध्ये ४१९ स्थानीय तहले १६ हजार ५३५ कमिचारी ६ मर्हनाभन्दा बढी 
अर्वधको लातग करारमा तनयजुक्त गदाि प्रदेि लोक सेवा आयोगको परामिि तलएका िैनन । कततपय 
तनयजुक्त प्रदेि लोक सेवा आयोग गठन पूवि नै भएकोमा आयोग गठन पिात परामििका लातग पठाएका 
िैनन ्। 

66.3. र्वराटनगर महानगरपातलकाले कमिचारी व्यवस्थापन (सेवा िति) सम्बन्धी ऐन, २०७५ तजुिमा गरी 
अतधकृत स्तरमा मार २४ जनाको बढुवा गरेको ि । बढुवाको कारण महानगरपातलकालाई यो वषि 
रू.30 लाख ९२ हजार थप व्ययभार पनि गएको ि । 
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66.4. लतलतपरु महानगरपातलकाले यो वषि २२६ कमिचारीको तह वरृ्द्ध हनेु गरी बढुवा र १०३ कमिचारीको 
एक तह वरृ्द्ध गरी २ ग्रडे थप गरेको ि । महानगरपातलकाले कुनै काननु नबनाई एवं आयोगको परामिि 
समेत नतलई गरेको उक्त कायिबाट यो वषि रू. ६० लाख ८१ हजार व्ययभार थप भएको ि । 

66.5. हेटौँडा उप-महानगरपातलकाले कमिचारी वजृत्तर्वकास तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी र्विेष ऐन, २०७५ 
तजुिमा गरी यो वषि ९ कमिचारीलाई दईु तह वदृि, १७ कमिचारीलाई एक तह वदृि गरी २ ग्रडे थप, 
१०२ कमिचारीलाई २ ग्रडे वदृि गरेको ि । दईु तह र एक तह वदृि गररएका २८ कमिचारीलाई 
पदस्थापना गरी सार्वककै सरु्वधा भकु्तानी भएको ि । दईु ग्रडे वदृि गरेका १०२ जना मध्ये ९६ 
जनालाई भने २०७६ काततिक देजख २०७७ आषाढ मर्हनासम्मको तलब भत्ता भकु्तानी गदाि उक्त २ 
ग्रडे समेत थप गरी रू.१५ लाख २६ हजार भकु्तानी गरेको ि ।  

66.6. बाग्मतीप्रदेि लोक सेवा आयोग ऐन, २०७6 को दफा १०६ मा  संर्वधान, यो ऐन र अन्य प्रचतलत 
काननु तथा आयोगले समय समयमा तोकेको कायिर्वतध र िति पूरा नगरी कुनै कमिचारीलाई तनयजुक्त, 
बढुवा वा र्वभागीय कारबाही गरेको पाइएमा आयोगले त्यस्तो तनयजुक्त, बढुवा वा र्वभागीय कारबाहीलाई 
अतनयतमत ठहर गनि सक्ने व्यवस्था ि । सोही ऐनको दफा 8३ बमोजजम अनगुमन गदाि वा गराउँदा 
सामान्य तसद्धान्तको सम्बन्धमा आयोगको परामिि अनरुूप गरेको नपाइएमा आयोगले सम्बजन्धत 
तनकायलाई त्यस्तो काम कारबाही सच्याउने वा रद्द गने आदेि ददन सक्ने व्यवस्था समेत भएकोले 
आयोगको परामििमा मार कमिचारी तनयजुक्त र बढुवा सम्बन्धी कायि गनुिपदिि । र्वराटनगर 
महानगरपातलका, लतलतपरु महानगरपातलका र हेटौँडा उपमहानगरपातलकाबाट प्रदेि लोकसेवा आयोगको 
परामिि बेगर गररएको तह वरृ्द्ध ग्रडे थपलगायतका कायि तनयमसम्मत मान्न सर्कदैन ्। आयोगले काननु 
बमोजजम कारबाही गनुिपदिि । 

67. कमिचारी व्यवस्थापन - स्थानीय तहको कायि सञ्चालनतभर पूवािधार तनमािण, जिक्षा, सामाजजक सरुक्षा, 
कृर्ष तथा पि,ु स्वास््य, कर तथा िलु्क, न्याय सम्पादन, बजेट नीतत तथा योजना लगायतका 
कायिसम्पादन गने, र्वषयगत क्षेर तोर्कएको ि । सो कायि सम्पादन गनि स्थानीय तहको लातग ६७ 
हजार ११९ कमिचारी दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा २०७७।०३।३१ सम्म तनजामती सेवाबाट ३२ 
हजार २२४ र अन्य सेवाबाट १२ हजार ९७ समेत ४४ हजार ३२१ जनाको समायोजन भएको ि। 
र्वषयगत कायिक्रम सञ्चालन गरी सेवाप्रवाह गनि दरबन्दी बमोजजम जनिजक्तको पूतति नहुँदा कायि 
सम्पादनमा असर परेको ि । ररक्त पदहरू यथािक्य तिटो पूतति गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी 
बनाउनपुदिि। 

68. 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 गनुिपने र अस्थायी 
दरबन्दी सजृना गनि नसर्कने व्यवस्था ि । संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण नगरी यो वषि ४१९ 
स्थानीय तहले र्वतभन्न पदमा १६ हजार ५३५ कमिचारी करारमा राखी तलब भत्तामा रू.३ अबि ३७ 
करोड ८७ लाख ५१ हजार खचि लेखेका िन ्।  

त्यसैगरी सोही ऐनको दफा ८३(८) बमोजजम गाउँपातलका तथा नगरपातलकाले नगर प्रहरी, 
सवारी चालक, सयि, कायािलय सहयोगी, पल्म्बर, इलेक्रीतसयन, चौर्कदार, माली, बगैँचे लगायतका 
पदमा मार करारबाट सेवा तलन सर्कने व्यवस्था गरेको ि । यो वषि १९४ स्थानीय तहले उल्लेजखत 
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पद बाहेकका पदमा ३ हजार ३९८ जना करारमा तनयजुक्त गरी रू.७१ करोड ४० लाख ३५ हजार 
तलब भत्ता भकु्तानी गरेको तनयमसम्मत देजखएन ।  

69. 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 हनु आउने रकम थप गरी जम्मा गनुिपने व्यवस्था ि । यो वषि १४४ 
स्थानीय तहले र्वत्तीय समानीकरण अनदुानको रकम समेतबाट कमिचारी कल्याण कोषमा रू.४३ करोड 
१२ लाख ७९ हजार रान्सफर गरेका ि । कोषको सञ्चालन सम्बन्धी काननुको व्यवस्था भएको िैन 
। काननुको व्यवस्था नगरी नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनदुानबाट कोषमा रकम रान्सफर गनि तमल्ने 
देजखएन  । यस्तो कायि काननुद्धारा व्यवस्थापन गनुिपदिि ।  

70. प्रोत्साहन भत्ता - स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ को दफा ८६ (१) बमोजजम स्थानीय सेवा 
गठन, सञ्चालन व्यवस्थापन, सेवाका िति तथा सरु्वधा सम्बन्धी आधारभतू तसद्धान्त र मापदण्ड संघीय 
काननु बमोजजम हनेु, दफा ८६ (२) बमोजजम स्थानीय सेवाको गठन, संचालन तथा व्यवस्थापन सेवाको 
िति तथा सरु्वधा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय तहले बनाएको काननु बमोजजम हनेु व्यवस्था ि । 
यो वषि २१४ स्थानीय तहले काननु नबनाई कमिचारी प्रोत्साहन भत्तामा रू.५३ करोड ५० लाख ५० 
हजार खचि गरेको ि । यस्तो खचि काननुिारा व्यवजस्थत गनुिपदिि । 

• सेवा प्रवाह 
71. सेवा प्रवाह - स्थानीय तहको अतधकारसम्बन्धी व्यवस्था कायािन्वयन गनि जनसहभातगता, उत्तरदार्यत्व, 

पारदजििता सतुनजित गरी िलुभ र गणुस्तरीय सेवा प्रदान गने दार्यत्व स्थानीय तहमा रहेको ि । 
स्थानीय तहमा दरबन्दीअनसुार कमिचारी पदपूतति नभएको, कायािलय भवन तथा अन्य पूवािधारको अभाव 
रहेको,  भौगोतलक कदठनाइ लगायतका कारण सेवा प्रवाह प्रभावकारी हनु सकेको िैन । कततपय 
तनवािजचत पदातधकारीबाट ५ वषे कायियोजना समेत बनाउन नसकेको जस्थतत ि । गाउँ/नगर सभाबाट 
धेरै संख्यामा स-साना टुके्र योजना पाररत हनेु, पाररत योजनाहरू कायािन्वयन नगरी योजनाको रकम 
अन्य िीषिकमा रकमान्तर गने, अनतु्पादक र र्वतरणमखुी कायिक्रममा बढी खचि हनेु, खररद प्रर्क्रया 
काननु र्वपरीत हनेु, ददगो योजना नबनाउने लगायतका समस्या रहेका िन ्। स्थानीय तह आफैँ ले गने, 
तनजी क्षरेले गने, साझेदारीमा गने र नागररक संस्थामाफि त ्गराउने कायिहरूको पनुरावलोकन नहुँदा सेवा 
प्रवाह प्रभावकारी हनु सकेको िैन ।  

72. सूचना प्रर्वतधको प्रयोग - सेवा प्रवाहलाई तिटो िररतो र व्यवजस्थत गनि सूचना प्रर्वतधको प्रयोग बढाउँदै 
लैजान आवश्यक ि । स्थानीय तहहरूले हरेक वषि राजस्व, लेखा, जजन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी 
सफ्टवेयर खररद गरी प्रयोगमा ल्याएका िन ्। केही नगरपातलकाहरूले घर नक्सा पासको प्रकृयालाई 
समेत सूचना प्रर्वतधमा आवद्ध गरेका िन ्। यो वषि १६७ स्थानीय तहले र्वतभन्न प्रकारका जजन्सी 
व्यवस्थापन, आन्तररक आय लेखांकन एवं लेखा सम्बन्धी सफ्टवेयर खररद गरी रू.१२ करोड ७६ 
हजार खचि गरेका िन ्। स्थानीय तहहरूमा सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी अतधकृत स्तरको कमिचारीसमेत 
कायिरत रहेका िन ्। सूचना प्रर्वतध क्षेरमा गरेको लगानी र प्रयासको बाबजदु सेवा प्रवाहमा अपेजक्षत 
सधुार हनु सकेको िैन । स्थानीय तहले आ-आफ्नै प्रयासमा खररद गरेका सफ्टवेयरहरू पूणि रूपमा 
कायािन्वयनमा ल्याउन नसकेको, पूवािधारको कमी, दक्ष जनिजक्तको अभाव लगायतका अवस्थामा सधुार 
गरी सूचना प्रर्वतधको उच्चतम प्रयोगबाट सेवा प्रवाहलाई चसु्त बनाउन ुपदिि। 
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73. साविजतनक सनुवुाइ एवं परीक्षण - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८(५) बमोजजम 
हरेक स्थानीय तहले साविजतनक सेवा प्रवाहलाई पारदिी, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन साविजतनक 
परीक्षण, सामाजजक परीक्षण तथा साविजतनक सनुवुाइ जस्ता कायिक्रम सञ्चालन गरी र्वत्तीय 
जवाफदेर्हतालाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था ि । अतधकांि स्थानीय तहमा उपभोक्ता सतमततमाफि त ्
सञ्चातलत योजनामा आय-व्यय, अपेजक्षत र वास्तर्वक लाभका साथै उपभोक्ताको योगदान र कायिसम्पादन 
लगायतका र्वषयमा स्पि गरी सरोकारवाला सर्हतको साविजतनक सनुवुाइ र साविजतनक परीक्षण नभएकोले 
पारदिीता र जवाफदेर्हताको पालना भएको सतुनजित गनि सर्कएन । ऐनको व्यवस्था कायािन्वयन 
हनुपुदिि ।  

• र्वतरणमखुी खचि 
74. चाल ुप्रकृततको खचि - पुजँी तनमािणमा सहयोग नरहने तथा उत्पादनमा वरृ्द्ध नगने खचिलाई तनयन्रण 

गनुिपनेमा पुजँीगत िीषिकमा र्वतनयोजन गरी चाल ुप्रकृततका कायिमा १२९ स्थानीय तहले रू.३६ करोड 
७७ लाख ८७ हजार खचि गरेका िन ्। पूजँजगत बजेटबाट चालू प्रकृततका कायिमा खचि गने कायिमा 
तनयन्रण गनुिपदिि । 

75. र्वर्वध खचि - आन्तररक आयको पररतधतभर रही औजचत्यताको आधारमा र्वर्वध खचि गनुिपदिि । यो 
वषि ४७१ स्थानीय तहले रू.१ अबि ३१ करोड ८८ लाख २० हजार र्वर्वध खचि गरेका िन ्। त्यस्तै 
६० स्थानीय तहले वडा सदस्य लगायतको जनप्रतततनतध र कमिचारीहरूको अवलोकन भ्रमणमा रू.७ 
करोड ७८ लाख ८० हजार खचि गरेका िन ्। यस्तो खचिमा तमतव्यर्यता कायम हनेुगरी तनयन्रण 
गनुिपदिि ।  

76. आतथिक सहायता - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आतथिक 
सहायता, चन्दा, परुस्कार एवं संस्थागत अनदुान र्वतरण गनि पाउने व्यवस्था रहेको देजखँदैन । यो वषि 
४३६ स्थानीय तहले र्वतभन्न व्यजक्त तथा संस्थालाई रू.६२ करोड ३ लाख १० हजार आतथिक सहायता 
र्वतरण गरेका िन ्। आतथिक सहायतामा खचि गने कायिमा तनयन्रण गनुिपदिि ।  

यसैगरी २२५ स्थानीय तहले र्वतभन्न संघ संस्था, समूह, क्लब लगायतलाई पवि, जारा, संस्कृतत 
लगायतमा रू.२१ करोड २२ लाख ३६ हजार भकु्तानी गरेका िन ्। यस्ता संस्थालाई आतथिक सहायता 
ददन सक्ने काननुी व्यवस्था नभएकोले यस्ता अनतु्पादक तथा र्वतरणमखुी खचि तनयन्रण गनुिपदिि ।  

77. अनदुान र्वतरण - स्थानीय तहहरूले कृर्ष, पि,ु िैजक्षक सेवा, सामान खररद तथा र्वतभन्न सहकारी 
संस्थालाई बीउपुजँी तथा अनदुान उपलब्ध गराएका िन ्। यो वषि १२८ स्थानीय तहले र्वतभन्न 
प्रकृततका सहकारी संस्थालाई रू.२५ करोड ८० लाख ३३ हजार अनदुान उपलब्ध गराएका िन।् 
नागररकलाई प्रत्यक्ष लाभ पगु्ने योजना िनौट गरी सञ्चालन गनुिपनेमा सहकारी संस्थालाई अनदुान 
उपलब्ध गराएको तनयमसम्मत देजखएन । 

• कोष तथा धरौटी 
78. र्वर्वध कोष - महालेखा तनयन्रक कायािलयले तयार गरेको एकीकृत वार्षिक आतथिक र्ववरणअनसुार 

स्थानीय तहहरूमा रहेको र्वर्वध खचि खाता, र्वर्वध कोष खाता, आकजस्मक कोष खाता र स्थानीय तह 
प्रकोप व्यवस्थापन खातामा गत वषिसम्मको मौज्दात रू.१ अबि ३६ करोड ३३ लाख र यो वषि प्राप्त 
रू.१६ अबि ६१ करोड ७६ लाखमध्ये रू.१० अबि १६ करोड ४० लाख खचि भई रू.७ अबि ८१ 
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करोड ६९ लाख मौज्दात रहेको ि । अतधकांि स्थानीय तहहरूले कोष सञ् चालन कायिर्वतध एवं 
मापदण्ड बनाएका िैनन ्। कायिर्वतध बनाई कोष सञ् चालनलाई व्यवजस्थत गनुिपदिि ।  

79. र्वभाज्य कोष - प्रदेिहरूको आन्तररक आय व्यवस्थापन गनि बनेको कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी 
ऐन, २०७५ को दफा १५ मा र्वज्ञापन कर, मनोरञ् जन कर, दहत्तर र बहत्तर िलु्क लगायत िीषिकबाट 
संकलन भएको रकम मध्येबाट ६० प्रततितले हनेु रकम स्थानीय तहले स्थानीय सजञ्चतकोषमा राखी 
४० प्रततितले हनेु रकम मातसक रूपमा प्रदेि सजञ्चतकोषमा जम्मा गनुिपने व्यवस्था ि । महालेखा 
तनयन्रक कायािलयले तयार गरेको एकीकृत वार्षिक आतथिक र्ववरणअनसुार र्वज्ञापन कर, मनोरञ् जन 
कर, दहत्तर बहत्तर िलु्क लगायत िीषिकहरूबाट स्थानीय तहहरूको र्वभाज्य कोषमा रू.४ अबि ५९ 
करोड २४ लाखमध्ये रू.३ अबि ४० करोड ८ लाख बाँडफाँट भई रू.१ अबि १९ करोड १६ लाख 
बाँडफाँट नगरी सम्बजन्धत स्थानीय तहकै खातामा रहेको ि । उक्त रकम बाँडफाँट गनुिपदिि ।  

80. धरौटी मौज्दात - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ६७ मा प्रयोजन समाप्त भएको 
धरौटी  र्फताि वा सदरस्याहा गनुिपने व्यवस्था ि । महालेखा तनयन्रक कायािलयले तयार गरेको 
एकीकृत वार्षिक आतथिक र्ववरणअनसुार ७५१ स्थानीय तहको गत वषिको धरौटी मौज्दात रू.२ अबि 
९५ करोड २ लाख र यो वषि प्राप्त रू.३ अबि ३६ करोड ७६ लाखमध्ये र्फताि गरेको रू.२ अबि २० 
करोड १६ लाख घटाउँदा रू.४ अबि ११ करोड ६२ लाख मौज्दात रहेको देजखन्ि । प्रयोजन समाप्त 
भएको धरौटी रकम यर्कन गरी र्फताि तथा सदरस्याहा गनुिपदिि । 

• फोहरमैला व्यवस्थापन  
81. डजम्पङ साइट - फोहोरमैला व्यवस्थापन गने जजम्मेवारी अनसुार आफ्नो क्षेरबाट उत्पादन हनेु फोहरमैला 

व्यवस्थापनको लातग डजम्पङ साइटको व्यवस्था गनुिपनेमा अतधकांि स्थानीय तहले डजम्पङ साइटको 
उपयकु्त व्यवस्था नगरी वन-जंगल, नदी र्कनारा, सडक र्कनार लगायतका स्थानमा फोहोरमैला डजम्पङ 
गने गरेका िन ्। काठमाडौं महानगरपातलका लगायतका डजम्पङ साइट भएका स्थानीय तहहरूमा 
सोको उजचत व्यवस्थापनमा समस्या देजखएकोले सधुार गनुिपदिि ।  

82. फोहोरमैला वगीकरण - स्थानीय तहहरूले स्रोतमै फोहोरमैलाको वगीकरण गनि लगाई सोही अनसुार 
संकलन र व्यवस्थापन गने कायिको सरुुवात गनि नसकेका कारण फोहोरमैला व्यवस्थापनमा जर्टलता 
देजखएको ि । तसथि कुर्हने र नकुर्हने, तससाजन्य फोहोर, हजस्पटलबाट उत्सजजित फोहोर, इ-वेि 
लगायतका फोहोर वगीकरण गरी संकलन र व्यवस्थापन गनुिपदिि । साथै स्थानीय तहहरूले बढी 
फोहोर गने प्लार्िकका झोला र प्लार्िकजन्य अन्य सामग्रीको प्रयोगमा तनयन्रण गनुिपदिि ।  

83. फोहोर संकलन - काठमाडौं उपत्यका लगायतका िहरी क्षेरहरूमा फोहोरमैला संकलन र व्यवस्थापनमा 
तनजी क्षेरका संघ संस्थाहरूले सेवाग्राहीबाट िलु्क तलई फोहोर संकलन गदै आएका िन ्। स्थानीय 
तहको जजम्मेवारी तभरको कायि तनजी क्षेरका संस्थाबाट समेत भएकोमा यस्ता संस्थाहरूले सो कायिको 
अनमुतत स्थानीय तहबाट नतलएको एवं स्थानीय तहबाट त्यस्ता संस्थाको तनयमन हनेु व्यवस्था समेत 
नरहेको अवस्था ि । िहर सफा राख्न यस्ता संस्थाको महत्वपूणि योगदान रहेकोले स्थानीय तहहरूले 
तनयमन र व्यवस्थापनमा ध्यान ददनपुदिि । 
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• अन्य 
84. न्यार्यक सतमतत - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देजख ५३ सम्म न्यार्यक 

सतमततको अतधकार क्षेर तथा न्याय सम्पादन प्रर्क्रयाको व्यवस्था ि । न्यार्यक सतमततमा परेको 
उजरुीहरूको प्रकृततअनसुार ३ मर्हनातभर टुङ्गो लगाउनपुने व्यवस्था ि । यो वषि ५४० स्थानीय तहमा 
गत वषिको बाकँी ७ हजार १८ र यो वषि थप भएको १७ हजार ३११ समेत २४ हजार ३२९ र्ववाद 
फस्यौट गनुिपनेमा १३ हजार ७८७ मार फस्यौट भई १० हजार ५४२ बाँकी रहेका िन ्।काननुले 
तोकेको म्याद तभर र्ववादको तनरूपण गनुिपदिि ।  

85. आचार संर्हता - स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ को दफा ११२ मा स्थानीय तहहरूले तनणिय 
प्रकृयामा तनजी स्वाथि वा हकर्हत जोतडएका र्वषयमा संलग्न हनु नहनेु, पारदिी, जवाफदेही कायि 
प्रकृयाको अवलम्बन गने, साविजतनक सम्पजत्तको दरुूपयोग गनि नहनेु लगायतका र्वषय समावेि गरी 
आफ्ना सदस्य तथा कमिचारीहरूको लातग आचार संर्हता बनाई लागू गने व्यवस्था ि । स्थानीय 
तहहरूले काननुमा व्यवस्था भए अनसुार आचार संर्हता बनाई लागू गरेका िैनन ्।  

86. वातावरणीय प्रभाव - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा वातावरण संरक्षण र 
जैर्वक र्वर्वधतासम्बन्धी स्थानीय नीतत, काननु, मापदण्ड, योजना तजुिमा तथा त्यसको कायािन्वयन, 
अनगुमन र तनयमन गनि सक्ने, ढुङ्गा तगट्टी बालवुालगायतको सवेक्षण, उत्खनन ्तथा उपयोगको दताि, 
अनमुतत, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापन गनि सक्ने व्यवस्था ि । स्थानीय तहको क्षेरमा स्थल, जल, 
वाय ुतथा ध्वतन प्रदूषण तनयन्रण गरी वातावरण संरक्षण गने कायिमा सहयोग गने गराउने कतिव्य तोके 
पतन यो वषि र्वपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण तथा जलवाय ुपररवतिन, वन तथा भ-ूसंरक्षण, जलाधार 
संरक्षण कायिमा आवश्यकताअनसुार बजेट एवं कायिक्रम कायािन्वयन गनुिपनेमा सोअनसुार नगरेको, 
वातावरण संरक्षणको एकीकृत दीघिकालीन योजना तयार नगरेको, ढल तनमािणको एकीकृत बहवुषीय 
योजना नबनाएको अवस्था ि । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई ध्यान ददई कायिक्रम सञ्चालन 
गररनपुदिि । 

87. वैदेजिक सहायता र िोधभनाि - महालेखा तनयन्रक कायािलयले तयार गरेको एकीकृत वार्षिक आतथिक 
र्ववरण अनसुार यो वषि नेपाल सरकारले दात ृतनकायहरूबाट प्राप्त सहायतामध्ये िोधभनाि हनेु अनदुान 
रू.६ अबि ११ करोड १० लाख र सोधभनाि हनेु वैदेजिक ऋण रू.६ अबि ३७ करोड ८६ लाखसमेत 
रू.१२ अबि ४८ करोड ९६ लाख स्थानीय तहहरूलाई उपलब्ध गराएको ि । उक्त अनदुान तथा 
ऋण रकमबाट खचि गरेपति ितिअनसुार िोधभनाि माग गनुिपनेमा सो रकमलाई सरकारी स्रोतको रूपमा 
खचि लेखाङ्कन गरेको ि । दातालाई खचिको र्ववरण उपलब्ध गराई िोधभनाि माग नगरेको कारण 
नेपाल सरकारको स्रोतमा व्ययभार परेको ि । कायि प्रगतीको आधारमा िोधभनाि माग गरी दाताको 
रकम खचि हनेुगरी लेखाङ्कन पद्धततमा सधुार गनुिपदिि। 

88. जजन्सी तनरीक्षण - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ५० मा सरकारी सम्पजत्त तथा 
जजन्सी मालसामानको वषिमा कम्तीमा एक पटक तनरीक्षण गरी प्रततवेदन तयार गने व्यवस्था ि । यो 
वषि १२० स्थानीय तहले जजन्सी तनरीक्षण गराएका िैनन ्। तनयमावलीमा तोर्कएको व्यवस्था प्रभावकारी 
रूपमा कायािन्वयन गरी जजन्सी व्यवस्थापन अद्यावतधक गनुिपदिि ।  

89. कजन्टन्जेन्सी खचि - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को अनसूुची-१ मा लागत अनमुान तयार 
गदाि वकि  चाटि स्टाफ खचि २ प्रततित र अन्य सानाततना खचि २ प्रततित गरी ४ प्रततित कजन्टन्जेन्सी 
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समावेि गने र कजन्टन्जेन्सी खचि गनि कायिर्वतध स्वीकृत गराउनपुने व्यवस्था ि । यो वषि १७० 
स्थानीय तहले साविजतनक तनमािण कायिको बजेटबाट दैतनक भ्रमण भत्ता, इन्धन, गाडी र मोटरसाइकल 
ममित, कायािलय तथा स्टेिनरी िपाइ, सूचना प्रकािन, जचया खाजा खचि लगायतका कायिमा रू.४७ 
करोड १ लाख ४० हजार कजन्टन्जेन्सी खचि गरेका िन ्। कजन्टन्जेन्सी खचिको कायिर्वतध तजुिमा गरी 
सोको पालना गनुिपदिि ।  

90. पेस्की बाकँी - स्थानीय तहले आतथिक कायिर्वतध काननु नबनाएसम्म पेस्की फस्यौट कायि आतथिक 
कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को पररच्िेद ९ मा पेश्की ददने र फस्यौट गने सम्बन्धी व्यवस्था ि । 
स्थानीय तहले यो वषि ददएको पेस्की बाँकीको र्ववरण अनसुार वषािन्तसम्म फस्यौट नभएको म्याद नाघेको 
पेस्की रू.७ अबि ६ करोड ५० लाख (कुल बेरुजूको तलुनामा १७.५३ प्रततित रहेको) ि । सो मध्ये 
रू.१ करोडभन्दा बढी पेस्की रहेका १६४ स्थानीय तहको मार रू.५ अबि ९७ करोड ३९ लाख रहेको 
ि । प्रदेि नं. २ अन्तगितका स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी रू.२ अबि ९९ करोड ३२ लाख पेस्की 
रहेको ि। यस्तो पेस्की रकम समयमा फस्यौट गरी आतथिक अनिुासन पालना गनुिपदिि।  

91. लेखापरीक्षण रकम र बेरुजू - स्थानीय तहको लेखापरीक्षण रकम र बेरुजू अङ्कको प्रदेिगत तथा स्थानीय 
तहगत र्ववरण तनम्नानसुार रहेको िः 

91.1. प्रदेिगत र्ववरण – देिभररका ७५३ स्थानीय तहमध्ये यो वषि लेखापरीक्षण सम्पन्न भएका 694 
स्थानीय तहको देहाय अनसुार रू.8 खबि 13 अबि 95 करोड 45 लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको 
ि । 

(रू. लाखमा) 

प्रदेि नं. 
लेखापरीक्षण 

गररएको स्थानीय 
तह संख्या 

लेखापरीक्षण रकम पेस्की समेत बेरुजू 
रकम 

बेरुजूमध्ये पेस्की 
रकम 

लेखापरीक्षण अंकको 
तलुनामा बेरुजू 

प्रततित 

पेस्की बाहेक 
बेरुजू प्रततित 

१ 133 1614180 51248 6526 3.17 2.77 
२ 131 1404914 144342 29932 10.27 8.14 

बाग्मती 98 1539806 73275 9435 4.76 4.15 
गण्डकी 85 934614 25984 3797 2.78 2.37 
लजुम्बनी 95 1163609 37661 4640 3.24 2.84 
कणािली 73 653760 32691 5493 5.00 4.17 
सदूुरपजिम 79 828662 37212 10678 4.49 3.20 

जम्मा 694 8139545 402412 70501 4.94 4.08 

91.2. स्थानीय तहगत र्ववरण – देिभररका ७५३ स्थानीय तहमध्ये यो वषि लेखापरीक्षण सम्पन्न भएका 694 
स्थानीय तहको देहाय अनसुार रू.8 खबि 13 अबि 95 करोड 45 लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको 
ि । 

(रू. लाखमा) 

स्थानीय 
लेखापरीक्षण 

गररएको स्थानीय 
तह संख्या 

लेखापरीक्षण 
रकम 

पेस्की समेत बेरुजू 
रकम 

बेरुजूमध्ये पेस्की 
रकम 

लेखापरीक्षणको 
तलुनामा बेरुजू 

प्रततित 

पेस्की बाहेक 
बेरुजू प्रततित 

महानगरपातलका 6 628755 46383 4397 7.38 6.68 
उपमहानगरपातलका 11 377406 15231 2623 4.04 3.34 

नगरपातलका 260 3759454 189658 40568 5.04 3.97 
गाउँपातलका 417 3373930 151140 22913 4.48 3.80 

जम्मा 694 8139545 402412 70501 4.94 4.08 
 

यो वषि लेखापरीक्षण सम्पन्न भएका 694 स्थानीय तहको रू.8 खबि 13 अबि 95 करोड 45 लाखको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको ि । लेखापरीक्षणबाट रू.४६ अबि १२ करोड २१ लाख बेरुजू देजखएकोमा 
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प्रारजम्भक प्रततवेदन उपलब्ध गराएपति रू.५ अबि ८८ करोड ९ लाख फस्यौट गरेकोले रू.४० अबि 
२४ करोड १२ लाख फस्यौट गनि बाकँी रहेको ि । सोमध्ये असलु गनुिपने रू.५ अबि ४४ करोड 
२९ लाख, तनयतमत गनुिपने रू.२७ अबि ७४ करोड ८२ लाख र पेस्की रू.७ अबि 5 करोड 1 लाख 
रहेको ि। त्यसैगरी ५ स्थानीय तहको २०७५।७६ को रू.३ अबि १० करोड ६१ लाखको 
लेखापरीक्षणबाट रू.५९ करोड ३४ लाख बेरुजू  देजखएको ि । 

92. बेरुजू फस्यौट तथा अनगुमन - गत वषि लेखापरीक्षण सम्पन्न ७४३ स्थानीय तहको कुल बेरुजू रू.६९ 
अबि ८१ करोड ९ लाख रहेकोमा यो वषि समायोजन तथा सम्परीक्षणबाट रू.८ अबि २० करोड ६२ 
लाख फस्यौट भई बाकँी रहेको रू.६१ अबि ६० करोड ४७ लाखमा यो वषि ६९४ स्थानीय तहको 
रू.४० अबि २४ करोड १२ लाख तथा ५ स्थानीय तहको बक्यौता लेखापरीक्षणबाट रू.५९ करोड 
३४ लाख थप भएको समेत रू.१ खबि २ अबि ४३ करोड ९३ लाख बेरुजू फस्यौट गनि बाँकी रहेको 
ि । 

गत वषिको प्रततवेदनमा बजेट व्यवस्थापन, आयोजना कायािन्वयन, सोझै खररद, तबल भरपाई, 
से्रस्ता पेस नभएको, बैङ्क र्हसाब तमलान नगरेको, अतग्रम कर कट्टा नगरेको, बढी भकु्तानी, अधरुो तनमािण,  
नभएको कामको भकु्तानी, जजन्सी व्यवस्थापन, कर बीजक, सवारीसाधन खररद, ठेक्का स्वीकृतत र ओभरहेड 
लगायतका व्यहोरा औलँ्याइएकोमा यो वषि पतन सधुार गरेको पाइएन । उजल्लजखत व्यहोरा पनुरावजृत्त 
नहनेु गरी कायिसम्पादन गनुिपने देजखन्ि । 
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महानगरपातलकाहरू  
स्थानीय तहमा र्वधार्यकी, कायिकाररणी, र न्यार्यक अभ्यासलाई संस्थागत गदै स्थानीय सरकारको 

सञ् चालन गने उदे्दश्यले देिभरमा ६ महानगरपातलकाको स्थापना भएका िन ्। स्थानीय सरकारका काममा 
जनसहभातगता, उत्तरदार्यत्व र पारदजििता सतुनजित गरी नागररकलाई गणुस्तरीय सेवा प्रदान गनुि यसको उदे्दश्य 
रहेको ि । 
93. आतथिक कारोबार - महानगरपातलकाहरूको यो वषिको सञ्चालन आय, आतथिक कारोबार र जजम्मेवारीको 

अवस्था देहायअनसुार ि :        
                                                      (रू.लाखमा)                                            

तस नं महानगरपातलका 
आय व्यय 

बाकँी 
मौज्दात गतवषिको 

जजम्मेवारी 
अनदुान 

राजस्व 
वाडँफाटँ 

आन्तररक 
आय 

अन्य जम्मा चाल ुखचि पुजँीगत खचि अन्य खचि जम्मा 

1 र्वराटनगर  4539 10871 3743 4896 47411 71460 19586 12369 36009 67964 3496 
2 वीरगंज  8015 40165 1892 4776 4 54852 11107 20356 13308 44771 10081 
3 लतलतपरु  18362 10665 2271 15266 10191 56755 11584 17615 25573 54772 1983 
4 भरतपरु  11751 16919 3952 1049 825 34496 13840 13022 736 27598 6898 
5 काठमाडौँ  65243 35713 575 27924 34916 164371 26461 26842 11202 64505 99866 
6 पोखरा  1731 19719 2772 13488 14111 51821 19672 13157 12205 45034 6787 

जम्मा 109641 134052 15205 67399 107458 433755 102250 103361 99033 304644 129111 

• नीतत तथा कायिक्रम 
94. नीतत तथा कायिक्रम - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ अनसुार तयार भएको 

बार्षिक बजेटमा समावेि नीतत तथा कायिक्रम कायािन्वय गनुिपदिि ।सो सम्बन्धी केही व्यहोरा देहाय 
अनसुार िनः 

94.1. काठमाडौँ महानगरपातलकाले २०७६।७७ को र्वत्तीय र्ववरण साथ पेस गरेको आय व्यय र्ववरण 
अनसुार तलब भत्ता, कायािलय सञ्चालन, पूवािधार सधुार तथा तनमािण लगायतमा रू.१२ अबि ९६ करोड 
२२ लाख ४२ हजार वार्षिक बजेट मध्ये रू.६ अबि ४५ करोड ४ लाख ८६ हजार अथाित ्४९.७६ 
प्रततित खचि भएको ि । महानगरपातलकाको खचि गने दक्षतामा सधुार गनुिपदिि । 

94.2. काठमाडौँ महानगरपातलकाको यो वषिको वार्षिक बजेटमा समावेि खाद्य वस्तकुो गणुस्तर परीक्षण, 
जोजखमयकु्त पेरोल पम्प र ग्याँस स्टेिन हटाउने, मखु्य चोकहरूमा फ्लाईओभर पलु, अन्डरग्राउन्ड 
सडक तनमािण र सहज सवारी व्यवस्थापन, सहरी यातायात व्यवस्थापन र मोनोरेल सञ्चालन, कोटेश्वर 
तीनकुनेमा वदु्ध पाकि  तनमािण, महानगरपातलकाको केन्िीय कायािलय भवन र मेगा हल तनमािण साविजतनक 
एवं पती जग्गा पर्हचान र संरक्षण फोहोर मैलाको वगीकृत व्यवस्थापन लगायतका कायिक्रम कायािन्वयन 
भएको िैन। 

94.3. लतलतपरु महानगरपातलकाले यो वषि नगरस्तरीय गौरवका आयोजना सञ्चालन गनि रू.१० करोड १० 
लाख र्वतनयोजन गरेको ि । बाग्मती धातमिक मनोरञ्जन केन्ि, लगनखेलसम्मको राजकुलो पनुस्थािपना, 
धापाखेल बजार भवन, लगनखेलमा अत्याधतुनक आकासे पलु, लगनखेलदेजख ग्वाको र मंगलबजारदेजख 
ग्वाकोसम्म रङ्क डे्रनेज र र्वतभन्न ३ ढुङे्ग धारमा पानी झाने, साविजतनक सेवामा एकद्वार प्रणाली, चक्रपथ 
दघुिटना न्यूनीकरणको लातग बार लगाउने, तसटीहल तनमािण, ररङरोडको हररयाली प्रवद्धिन, बाल, ज्येष्ठ 
नागररक तथा अपाङ्गमैरी पाकि  तनमािण र फोहरको पनुः प्रयोग, पनुः प्रिोधन र न्यूनीकरण लगायतका 



स्थानीय तह 

 633 महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रततवेदन, २०७७ 

आयोजनालाई नगर स्तरीय गौरवको आयोजनामा समावेि गरेकोमा जावलाखेल पाकि  तनमािण कायिमा 
रू.९४ लाख ६१ हजार मार खचि भएको ि । अन्य कायिक्रम कायािन्वयन भएको िैन । 

यस वषि कायािन्वयनमा नआएका गौरवका योजनामध्ये स्माटि स्रीट लाईट, पाकि  तनमािण र 
महानगर प्राङ्गणमा बदु्ध मूतति स्थापना कायिक्रमको तनरन्तरता रहेको ि । अन्य कायिक्रम कायािन्वयन 
नगरी गौरवका योजनाको सूचीबाट हटाएको ि । कायािन्वयनयोग्य योजनाहरूलाई र्वस्ततृ अध्ययन 
गरी गौरवका योजनाको रूपमा िनौट गरी कायािन्वयन गनुिपदिि । 

94.4. भरतपरु महानगरपातलकाले गौतम बदु्ध अन्तरािर्िय र्क्रकेट रंगिाला, भरतपरु मेरो प्लाजा तनमािण, 
ल्याण्डर्फल्ड साइट र्वकास, नारायणी नदीमा सी तबच मोडेल र्वकास लगायत १४ आयोजनालाइि 
महानगरको गौरवका रूपमा अगातड बढाउने लक्ष्य तलएकोमा यस वषि 7 योजना र कायिक्रममा रू.29 
करोड 99 लाख ६५ हजार र्वतनयोजन गरी नमूना सडक पूवािधार, िैजक्षक गणुस्तर र्वकास कायिक्रम 
र नारायणी नदी र्कनारमा तसर्वच मोडेल तयार गने कायिमा रू.9 करोड ४० लाख खचि गरेको ि । 
गौरवका आयोजना पर्हचान र िनौट गने मापदण्ड तनधािरण गरी सोही मापदण्डको आधारमा आयोजनाहरू 
पर्हचान एवं िनौट गनुिपनेमा यस्तो मापदण्ड बनाएको िैन । अत: मापदण्ड तयार गरी िनौट भएका 
आयोजना एवं कायिक्रमलाइि प्राथतमकताका साथ अजघ बढाउन ुपदिि । 

• आन्तररक आय 
95. सम्पजत्त कर - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५५ बमोजजम स्थानीय तहले आफ्नो 

अतधकार क्षेरतभर सम्पजत्तकर लगाउन सक्ने व्यवस्था ि । काठमाडौँ महानगरपातलकाको अथि सम्बन्धी 
प्रस्तावलाई कायािन्वयन गनि बनेको आतथिक ऐन, २०७६ को दफा २ बमोजजम काठमाडौं 
महानगरपातलका क्षेरतभरका घर र जग्गामा सम्पजत्त कर लगाई असलु उपर गनपुने व्यवस्था उल्लेख 
ि। लेखापरीक्षणको क्रममा िनौट भएका र्वतभन्न करदाताबाट रू.२५ करोड १९ लाख ४२ हजार 
कर असलु गनि बाँकी देजखएकोमा महानगरपातलकाले लगत समेत राखेको िैन । यस सम्बन्धमा यर्कन 
गरी सम्पजत्त कर असलु गनुिपदिि । 

95.1. लतलतपरु महानगरपातलकाको लेखापरीक्षणको क्रममा िनौटमा परेका १९ करदाताबाट मार घर जग्गामा 
ततनुिपने र्वतभन्न वषिको सम्पजत्तकर रू.३ करोड ३० लाख ८४ हजार उठाएको िैन । 

95.2. पोखरा महानगरपातलकाको सफ्टवेयरबाट केही करदाताको नमूना िनौट गरी अध्ययन र्वश्लषेण गदाि 
र्वतभन्न ३८ करदाताले समयमा रकम बझुाएको देजखंदैन । अतधकांि करदाताले लामो समयदेजख कर 
र्ववरण दाजखला नगरेको, केही करदाताले २०६५।६६ देजख नै कर नबझुाएको तर राजस्व सम्बन्धी 
सफ्टवेयरमा २०७५।७६ देजखको मार बझुाउनपुने र्ववरण देजखएकोले करदाताको अद्यावतधक 
र्ववरणमा समस्या रहेको ि । र्वतभन्न ३८ करदाताले समयमा कर नबझुाएकोले आतथिक ऐन, २०७६ 
को दर अनसुार सम्पजत्त कर वापत रू.३ करोड २८ लाख ३० हजार तथा भतूमकर बापत रू.२ करोड 
३३ लाख ५६ हजार समेत रू.५ करोड ६१ लाख ८६ हजार असलु गनुिपदिि।  

आफ्नो क्षरेतभर रहेका सम्पूणि घर र जग्गासर्हतको सम्पजत्त कर वापत प्राप्त हनुपुने, प्राप्त 
भएको र बाकँी रकमको गणना गरी अद्यावतधक गने, घरजग्गा कर भकु्तानीको लातग ताकेता, अनगुमन, 
तथा स्वतः कर बक्यौता रकम गणना गनि सक्ने सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउनेतफि  ध्यान ददनपुने देजखन्ि। 
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96. बहाल र व्यवसाय कर - काठमाडौँ महानगरपातलकाले लेखापरीक्षणको क्रममा िनौटमा परेका  
करदाताबाट मार र्वतभन्न वषिको घर बहाल कर रू.१२ करोड ९० लाख ४६ हजार र व्यवसायकर 
रू.१ करोड ९२ लाख ५२ हजार असलु गनि बाकँी रहेको ि । कर बझुाएको तनस्सा आवश्यक परेको 
करदाताबाट मार बहाल र व्यवसाय कर प्राप्त भएको ि ।  

पोखरा महानगरपातलकाले ततनुिपने वहालकर र सोको अतभलेख व्यवजस्थत गरी राखेको भएता 
पतन महानगरले प्रयोग गरेको राजस्वको सांतग्रला सफ्टवेयरमा बहालमा बस्ने व्यवसायी तथा तनकायले 
कर समयमा नततरेको देजखएको ि । सफ्टवेयरले करदाताले रकम नततरेको देखाएकोमा ५० करदाताको 
नमूना परीक्षण गदाि रू.1 करोड 8 लाख 77 हजार दाजखला हनु बाँकी ि । बाकँी रकम असलु 
गनुिपदिि।  

आफ्नो क्षेरतभर सञ्चातलत व्यापार, व्यवसाय तथा सेवाको अनगुमन गरी अद्यावतधक लगत राखी 
प्राप्त हनुपुने, प्राप्त भएको र बाँकी कर रकमको र्ववरण राख्नपुदिि । स्वतः कर, बक्यौता गणना गने 
सफ्टवेयरको प्रयोग गनेतफि  ध्यान ददन ुजरुरी ि । 

97. असलु हनु बाकँी  - काठमाडौं महानगरपातलका राजस्व ऐन, २०७५ को दफा ६६ बमोजजम बझुाउनपुने 
कर दस्तरु सेवा िलु्क लगायतको आम्दानी समयमा नबझुाएमा वार्षिक १० प्रततित ब्याज समेत असलु 
गनुिपने व्यवस्था ि। लेखापरीक्षणमा प्राप्त र्ववरण अनसुार ७ करदाताले सम्झौताबमोजजम बझुाउनपुने 
रू.६ करोड २४ लाख १५ हजार असलु हनु बाँकी ि । उक्त रकम  व्याज समेत गणना गरी असलु 
गनुिपदिि । 

98. रकम असलु - नदीजन्य पदाथिको तबक्रीको लातग पोखरा महानगरपातलकाले रामघाट, गढीघाट लगायतका 
४ स्थानको लातग ४ फमिसँग रू.१३ करोड ४० लाख ६० हजार प्राप्त गने गरी सम्झौता भएकोमा 
रू.५ करोड ३७ लाख ३३ हजार मार दाजखला गरेकोले बाँकी रू.८ करोड ३ लाख २७ हजार असलु 
गनुिपदिि ।  

99. मूल्य अतभवरृ्द्ध कर - मूल्य अतभवरृ्द्ध कर ऐन, २०५२ तथा तनयमावली २०५३ मा ढुङ्गा, तगट्टी, बालवुा 
आददमा मूल्य अतभवरृ्द्ध कर लाग्ने व्यवस्था ि । पोखरा महानगरपातलकाले नदीजन्य पदाथिको तबक्री 
गदाि मूल्य अतभवरृ्द्ध कर सम्बजन्धत व्यजक्त फमिले आन्तररक राजस्व कायािलयमा बझुाउने गरी सम्झौता 
गरेकोले ५ तनमािण व्यवसायीबाट रू.५९ लाख ८१ हजार मूल्य अतभवरृ्द्ध कर प्राप्त भएको िैन । 
यसैगरी र्वराटनगर महानगरपातलकाले यो वषि हाट बजार, र्वज्ञापन, सवारी कर, बसपाकि  सञ्चालन 
लगायतका आय ठेक्काको सकारकतािबाट असलुी भएको रू.६ करोड ४० लाख ८८ हजारको मूल्य 
अतभवरृ्द्ध  कर रू.८३ लाख ३१ हजार असलु गरेको िैन । उक्त रकम दाजखला भएको सतुनजित 
गनुिपदिि ।  

100. दृष्ट्यावलोकन िलु्क - पोखरा महानगरपातलकाले के.आई.तसं पलु नजजक दृश्यवलोकन िलु्क सङ्कलन 
गनि दईु वषिको लातग एक तनमािण व्यवसायीसँग २०७६।९।२७ मा रू.६६ लाख ६७ हजारमा 
सम्झौता गरेको ि । सम्झौता गदाि रू.३३ लाख ३३ हजार दाजखला भएको ि । बाकँी रू.३३ लाख 
३४ हजार दाजखला नभएकोले मूल्य अतभवरृ्द्ध कर समेतले हनेु रू.४२ लाखमा जररवाना समेत थप गरी 
असलु गनुिपदिि ।  

101. नक्सापास दस्तरु - पोखरा महानगरपातलकाको आतथिक ऐन, २०७६ को अनसूुची-१५ मा भवन तनमािण 
मापदण्ड, २०७२ लागू हनुभुन्दा पर्हले बनेको ३५ र्फटभन्दा मातथको घरको नक्सा पास दस्तरु प्रतत 
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वगि र्फट रू.६०।- हनेु र थप तलामा प्रतत वगिफीट रू.२०।- का दरले थप िलु्क र प्रतत वगि फीट 
रू.२।- को दरले वातावरण िलु्क लाग्ने उल्लेख ि । महानगरतभरको एक अस्पतालले २०५९ मा 
घर तनमािण सम्पन्न गरेकोमा हालसम्म नक्सापास गरेको िैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 
को दफा ४२(घ) मा नक्सापास नगरी संरचना बनाएमा तेब्बर दस्तरु तलनपुने व्यवस्था गरेकोले उक्त 
अस्पतालको नक्सापास वापत अतभलेखीकरण प्रयोजनको लातग ३ गणुा थप गरी कर तनधािरण गनुिपनेमा 
गरेको िैन । यो अस्पताल भवन तनमािण मापदण्ड, २०७२ लागू हनु ुपर्हले तनमािण भएकोले आतथिक 
ऐनमा उल्लेजखत दरको तीन गणुाको दरले िलु्क तनधािरण गदाि रू.२१ करोड ५७ लाख १२ हजार 
नक्सापास िलु्क तथा रू.१३ लाख ८ हजार वातावरण िलु्क लाग्ने देजखएकोले उक्त रकम असलु 
गनुिपदिि ।  

102. बहाल तबटौरी िलु्क - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५९ बमोजजम स्थानीय तहले 
आफ्नो क्षेरतभर आफूले तनमािण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेको हाट बजार वा पसल वा सरकारी जग्गामा 
बनेको संरचनाको उपयोग बापत बहाल तबरौटी िलु्क लगाउने उल्लेख ि । पोखरा महानगरपातलकाले 
राि बैङ्क चोक र महेन्ि पलुमा रहेका िटरहरू भाडामा ददएकोमध्ये केही िटरको भाडा समयमा प्राप्त 
गरेको िैन । महानगरपातलकाले कोतभड-19 को कारणले ३ मर्हनाको भाडा िुट ददएकोमा र्वगत 
वषिदेजख नै बक्यौता रहेका िटरहरूको भाडामा समेत ३ मर्हनाको िुट ददन ुउजचत देजखएन । गत 
वषिसम्मको बक्यौता तथा यस वषिको िुट पतिको भाडा रू.१ करोड २२ लाख ३४ हजार प्राप्त 
नभएकोले उक्त रकम असलु गनुिपदिि । 

103. िर्पङ कम्प्लेक्स भाडा - पोखरा महानगरपातलका र एक कम्पनीबीच २०७३।४।११ मा सजृनाचोक 
जस्थत िर्पङ्ग कम्पेक्स भाडामा लगाई वार्षिक रू.७६ लाख प्राप्त गने गरी सम्झौता गरेको ि । 
सम्झौतामा दोस्रो पक्षले भाडा रकमको ५० प्रततित नगद र बाँकी रकमको बैङ्क ग्यारेन्टी प्रत्येक वषि 
अतग्रम रूपमा एकै साथ बझुाउनपुने उल्लेख गरेको ि । उक्त कम्पनीले पर्हलो वषिको प्रथम र्कस्ताको 
भाडा समयमा वझुाए तापतन अन्य कुनै पतन र्कस्ता समयमा नबझुाएको तथा रकम र्ढला गरी बझुाए 
पतन जररवाना असलु गरेको िैन । उक्त भवन ५ वषिको लातग भाडामा ददएकोमा २0७६ काततिक 
मसान्तबाट सम्झौता रद्द गरेकोले भाडा तथा जररवानासमेत रू.५० लाख २७ हजार तलन बाँकी रहेको 
ि । उक्त रकम असलु गनुिपदिि ।  

104. आयको स्रोत - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 अनसुार सम्भार्वत आयका स्रोतहरूको पर्हचान 
गरी आय प्राप्त गनुिपने व्यवस्था ि । भरतपरु महानगरपातलकाको पर्टहानीमा भ्यूटावर सर्हतको अम्रलेा 
जस्रट तनमािण गने कायिक्रम अन्तगित रू.1 करोड ५० लाखमा भ्यूटावर बाहेक अन्य संरचना तनमािण 
भइि पयिटकहरूको आवागमन भइरहेको, र्वदाको ददन 3 हजार जनासम्म र अन्य ददन दैतनक सरदर 1 
हजार जनाले अवलोकन गने गरेकोमा भ्यटुावर ब्यवस्थापन सतमततले अवलोकन कतािबाट प्रततव्यजक्त 
रू.20 तलने गरे तापतन सो बापत महानगरलाइि आय प्राप्त भएको िैन । त्यस्तै नारायणी नदी र्कनारामा 
सी तबच मोडेल सर्हतको महानगरीय पाकि  तनमािण बापत यस वषि रू.98 लाख खचि भएको र नदी 
र्कनारमा र्वतभन्न ब्यवसायीले जस्टमर सञ्चालन गरी ब्यवसाय गने गरेको भए तापतन महानगरलाइि आय 
प्राप्त भएको िैन । अत: उपरोक्त संरचना र स्रोतको उपयोग गरी आय प्राप्त गनुिपदिि । 

105. फोहोरमैला व्यवस्थापन - वीरगन्ज महानगरपातलका र एक जेभी फमि बीच 2076।२।२ मा भएको 
४ वषिको लातग फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा सेवा िलु्क सङ्कलन कायिको सम्झौता भएको ि । 
महानगरपातलकाले उक्त सम्झौता पररमाजिन गरी 2077।३।१ मा पूरक सम्झौता गरेको ि । 
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सम्झौता अनसुारको कबोल अङ्कको ३० प्रततितले हनेु रू.17 लाख 53 हजार महानगरपातलकाले प्राप्त 
गनुिपनेमा नगरेकोले सो रकम असलु गनुिपदिि । 

106. असलु गनि बाकँी आय - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्िेद ९ मा र्वत्तीय अतधकार 
क्षेर अन्तगित र्वतभन्न कर तथा िलु्क लगाउने र आय ठेक्काको बक्यौता रकम समेत असलु गनुिपने 
व्यवस्था ि । वीरगन्ज महानगरपातलकाले र्वगत र यो वषि बन्दोबस्त गरेको आन्तररक आय ठेक्का 
2१ बाट रू.9 करोड 80 लाख 19 हजार असलु गनि बाकँी रहेको ि । िलु्क, जररवाना र हजािना 
सर्हत बाँकी आन्तररक आय असलु गनुिपदिि । 

107. कर असलुी - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को पररच्िेद ३ मा कर तथा आयको अतभलेख 
व्यवजस्थत गनुिपने व्यवस्था ि । वीरगन्ज महानगरपातलकामा सम्पतत कर, व्यवसाय कर, बहाल करतफि  
करदाताको रूपमा 49 हजार 396 दताि भएकामध्ये 22 हजार 957 ले कर ततरेका र 26 हजार 
४३९ कर ततनि बाँकी रहेकोले बहसंुख्यक करदाताले कर ततरेको देजखंदैन। काननुबमोजजम कर असलु 
गनि महानगरपातलकाले ध्यान ददनपुदिि । 

• खररद व्यवस्थापन 
108. अधरुा आयोजना - लतलतपरु महानगरपातलकाले वषािन्तमा तनमािण व्यवसायी,सेवा प्रदायक तथा उपभोक्ता 

सतमततसँग सम्झौता गने, सम्झौताको समयमा ६० प्रततित पेस्की एकमषु्ठ उपलव्ध गराउने र पेस्की 
लैजाने उपभोक्ता सतमततले समय तभर कायि सम्पन्न नगने लगायतका कारण प्रत्येक वषि योजना अधरुो 
रहने र आगामी वषिको लातग जजम्मेवारी साने गरेको ि । यो वषिको बजेटमा २०७५।७६ सम्म 
सम्पन्न नभएका अधरुो योजनामा भकु्तानी ददन रू.50 करोड 58 लाख 8 हजार र्वतनयोजन गरेकोमा 
महानगरपातलकाको अतभलेख अनसुार २०७६।७७ सम्ममा अधरुो रहेको योजनाको लातग रू.१ अबि 
१८ करोड ८ हजार खचि लाग्ने देजखन्ि । योजना अधरुो रहने प्रबजृत्त वढेको देजखएकोले तनयन्रण 
गनुि पने देजखएको ि। 

109. काननु र्वपरीत पेस्की - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७ मा उपभोक्ता सतमततलाई 
सम्झौता रकमको बढीमा एक ततहाई रकमसम्म पेस्की ददन सर्कने र समयमै फस्यौट गनुिपने उल्लेख 
ि। लतलतपरु महानगरपातलकाले सम्झौता रकमको ६० प्रततित पेस्की ददने गरेको ि। यसरी काननुमा 
उल्लेख भएभन्दा बढी पेस्की ददने गरेको कारण वषािन्तमा रु ५९ करोड १ लाख ३१ हजार पेस्की 
फिियौट हनु बाँकी रहेको ि । पेस्की बाँकी रकम २०७७ असार मर्हनामा र्वतभन्न उपभोक्ता 
सतमततलाई ददएको रू.१० करोड ७२ लाख ७३ हजार समेत समावेि ि । काननुले तोकेको सीमाभन्दा 
बढी पेस्की ददने गने कायिमा तनयन्रण गनुिपदिि। 

110. पेस्की जोजखममा - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ११३(४) मा तनमािण व्यवसायीले 
खररद सम्झौता बमोजजमको काम त्यस्तो सम्झौतामा उजल्लजखत अवतधतभर सम्पादन नगरेको कारणले 
पेस्की फछ्यौट हनु नसकेमा साविजतनक तनकायले बैङ्क जमानतको रकम सम्वजन्धत बैङ्कबाट प्राप्त गरी 
पेस्की फछ्यौट गनुिपने व्यवस्था ि । लतलतपरु महानगरपातलकाले ४ खररद सम्झौताबमोजजम तनमािण 
व्यवसायीलाई ददएको पेस्कीको बैङ्क जमानतको अवतध समाप्त भएकोले रू. ३ करोड ७७ लाख ९५ 
हजार पेस्की जोजखममा परेको ि। उक्त रकम तनयमावलीको प्रवधान बमोजजम ब्याज सर्हत असलु 
हनुपुदिि । 
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111. फेवा जलाधार संरक्षण - पोखरा महानगरपातलकाले फेवा जलाधार संरक्षण योजना अन्तगित चेक ड्याम 
र तसल्टेिन ड्याम तनमािण कायिको लातग रू.३३ करोड ३६ लाखको लागत अनमुान तयार गरी ४ 
प्याकेजको लातग रू.२८ करोड १६ लाख ११ हजारमा सम्झौता गरेको ि । उक्त तनमािण कायिमा 
यस वषि प्रदेि सरकारको स्रोतबाट रू.१४ करोड ८ लाख समेत गरी कुल रू.२८ करोड १९ लाख 
८६ हजार खचि भएको ि । यस सम्वन्धमा देजखएका व्यहोरा देहायअनसुार िन:्  

111.1.  जलाधार संरक्षणको प्याकेज नं.1 को तनमािण कायि रू.९ करोड ५ लाख ६५ हजारमा २०७७।३।१ 
मा सम्पन्न भएकोमा खहरे अधेँरी खोलाको चेक ड्यामको तल्लो साइडमा ढुङ्गाको गाह्रो र तटबन्ध 
लजन्चङ्ग भत्केकोमा तनमािण व्यवसायीले ममित गरेतापतन उत्तर पर्ट्टको ग्राबेलको ड्याम कररब २५ तमटर 
भजत्कएर नदीको बहाव नै पररवतिन भएको ि । प्याकेज नं. 2 को कायि रू.७ करोड ८५ लाख ६८ 
हजारमा 2०७७।३।१ मा सम्पन्न भएकोमा हपिन खोला तसल्टेिन बाधँको तल्लो भागमा समेत ढुङ्गाको 
गाह्रो भजत्कएको र तटबन्ध लजन्चङ्ग खोतलेकोमा ढुङ्गाको गाह्रो तनमािण व्यवसायीले ममित गरे तापतन 
लजन्चङ्ग ममित कायि गरेको िैन। तनमािण व्यवसायीबाट ममित गनि लगाउनपुदिि ।  

111.2. फेवा जलाधार संरक्षण कायिको लातग परामििदाताले तयार गरेको र्वस्ततृ पररयोजना प्रततवेदनमा तसल्टेिन 
तथा चेक बाधँभन्दा मातथ नदीबाट बगेर आउने ढंुगा, माटो, बालवुा  लगायतका सामाग्री प्रत्येक पन्र 
ददन वा मर्हना ददनमा जझक्नपुने र सो नजझकेमा बाधँलाई असर गने उल्लेख गरेको ि । स्थलगत 
तनरीक्षण गदाि बाँधको मातथल्लो भागमा नदीले बगाएर ल्याएको ढंुङ्गा, तगट्टी, बालवुा ठूलो पररमाणमा 
थरु्प्रएको देजखन्ि । यसबाट बाँधलाई असर गने जस्थतत रहेको ि ।  

111.3. वषाितको बाढीले प्याकेज नम्बर १ र २ मा तनमािण भएको चेक तथा तसल्टेिन बाँधलाई असर गरेको 
सम्बन्धमा महानगरपातलकाले परामििदाता माफि त दोस्रो पटक अध्ययन गराएको ि । उक्त 
परामििदाताले तयार गरेको प्रततवेदनमा उपरोक्त चारवटै खोलामा १:६ अनपुातको कमजोर गाह्रोको 
बाँध लगाएको कारण नदीको बहाबलाई बषाितमा बाधँले धान्न नसक्ने हुँदा उक्त बाँधको मातथल्लो भाग 
र तल्तो भाग भागमा आर.सी.सी. ज्याकेर्टङ्ग गरी सार्वकको बाधँलाई रेक्रोर्फट गनुिपने, जसको लागत 
रू.३६ करोड थप लाग्ने उल्लेख गरेको ि। जसले गदाि िरुुको परामििदाताले नदीको बहावको 
अध्ययन नै नगरी र्वस्ततृ पररयोजना प्रततवेदन तयार गरेको अवस्था ि। 

112. बढी दरमा भकु्तानी – साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १० मा साविजतनक तनकायले 
स्वीकृत नम्सिको आधारमा तनमािण कायिको लागत अनमुान तयार गनुिपने व्यवस्था ि । जसअनसुार 
सडक तनमािणका लातग नेपाल सरकार, मजन्रपररषदले २०७५।०४।२५ मा स्वीकृत गरेको सडक 
तथा पलुको दरर्वश्लषेण नम्सि तथा भवन संरचनाका लातग भवन र्वभागबाट प्रकाजित नम्सिको प्रयोग 
गनुिपदिि । लतलतपरु महानगरपातलकाले सडक संरचना तनमािणका लातग तडतभजन सडक कायािलय, 
लतलतपरुबाट तयार भएको दर र्वश्लषेण र भवनतफि  महानगरपातलका प्रार्वतधकले तयार गरेको 
दरर्वश्लषेणलाई स्वीकृत गरेकोमा सो भन्दा फरक दरको प्रयोग गरी लागत अनमुान तयार स्वीकृत गरे 
अनसुार उपभोक्ता सतमततसँग सम्झौता गरेको ि । उपभोक्ता सतमततलाई लागत अनमुानकै दरमा 
भकु्तानी हनेु भएकोले दरर्वश्लषेणमा उल्लेख भएको भन्दा बढी दरले भकु्तानी भएको ि । 
महानगरपातलकाबाट यस वषि उपभोक्ता सतमतत माफि त ्तनमािण गरेको सडक योजनाहरूमा रू.३ करोड 
६४ लाख ४७ हजार र भवन संरचनामा रू.१३ लाख ६९ हजार समेत रू.३ करोड ७८ लाख १६ 
हजार बढी भकु्तानी भएको ि । उक्त रकम असलु हनुपुदिि ।  
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113. म्यानअुल दरमा भकु्तानी – साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १० मा साविजतनक 
तनकायले स्वीकृत नम्सिको आधारमा तनमािण कायिको लागत अनमुान तयार गनुिपने व्यवस्था ि । 
लतलतपरु महानगरपातलकाले यस वषि उपभोक्ता सतमततमाफि त सञ्चालन गरेको योजनामा मातनसबाट कायि 
गने गरी दररेट स्वीकृत गरेकोमा उपभोक्ता सतमततले मेतसनको प्रयोग गरेको पाइयो । मेतसनको प्रयोग 
गरेको अवस्थामा महानगरपातलकाले दररेट तथा लागत अनमुान संिोधन नगरेको कारण लेखापरीक्षणको 
क्रममा नमूना िनौट गरेको १० योजनामा मार रू.४७ लाख १७ हजार बढी भकु्तानी भएको ि । 
मेतसन प्रयोग गरी भएको कायिलाई मातनसबाट भएको उल्लेख गरी मूल्यांकन गने प्रार्वतधकलाई जजम्मेवार 
बनाई बढी भकु्तानी भएको रकम असलु हनुपुदिि । 

114. सोझै खररद - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ८५(१) (क) मा पाचँ लाख रूपयाँसम्म 
लागत अनमुान भएको तनमािण कायि, मालसामान वा परामिि सेवा मार सोझै खररद गनि सर्कने व्यवस्था 
रहेकोमा काठमाडौँ महानगरपातलकाले जारी गरेको साविजतनक खररद तनयमावली, २०७४ को तनयम 
९५(१) मा दि लाख रूपयाँसम्मको लागत अनमुान भएको तनमािण कायि सोझै खररद गनि सर्कने 
व्यवस्था गरेको ि । सो बमोजजम यो वषि ९७० वडा स्तरीय तनमािण कायिमा १० लाख तभरका 
कायिक्रम स्वीकृत गरी सोझै खररद गरी वषिभरीमा रू.८५ करोड ८८ लाख २१ हजार खचि गरेको 
ि। 

115. पूवितनधािररत क्षततपूतति - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२१ मा तनमािण व्यवसायीको 
र्ढलाइको कारणले खररद सम्झौता बमोजजमको काम तोर्कएको म्यादमा सम्पन्न हनु नसकेमा १० 
प्रततितमा नबढ्ने गरी प्रततददन ०.०५ प्रततितका दरले पूवितनधािररत क्षततपूतति तलनपुने व्यवस्था ि । 
पोखरा महानगरपातलकाले र्वतभन्न तनमािण कायि गनि तनमािण व्यवसायीसँग खररद सम्झौता अवतधमा तनमािण 
कायि सम्पन्न नगरेको अवस्थामा पूवितनधािररत क्षततपूतति नतलई अजन्तम तबलको भकु्तानी ददएको ि । 
खररद सम्झौताबमोजजम सम्पन्न गनुिपने अवतधभन्दा र्वलम्ब गरी तनमािण कायिसम्पन्न गने १३ तनमािण 
व्यवसायीबाट रू.४६ लाख ९ हजार पूवितनधािररत क्षततपूतति असलु गनुिपदिि। 

116. आंजिक सम्झौता - प्रदेि आतथिक ऐन, 2076 को दफा ९ मा ढुङ्गा, तगट्टी, बालवुा, दहत्तर बहत्तरको 
सङ्कलनमा तोर्कएको दरमा नघट्ने गरी िलु्क असलु गररने व्यवस्थानसुार भरतपरु महानगरपातलकाले 
एक कन्िक्सन कम्पनीसँग मूल्य अतभवरृ्द्ध कर बाहेक रू.2 करोड 56 लाख 52 हजारको सम्झौता 
गरेको ि । प्रथम र्कस्ता बापत ४० प्रततितले हनेु रू.1 करोड 2 लाख ६0 हजार बझुाएपिात ्
सम्झौता कायािन्वयन हनेु र दोस्रो र्कस्ता रू.५० लाख बझुाएपति थप पररमाण उत्खनन ्तथा तनकासीको 
लातग पनुः सम्झौता गरी कायािदेि ददइने उल्लेख ि । उक्त कम्पनीले तेस्रो र्कस्ता बापत रकम जम्मा 
गरी थप कायिको सम्झौता नगरेकोले रू.1 करोड 3 लाख ९२ हजार प्राप्त भएको िैन । साथै उक्त 
कम्पनीले मूल्य अतभवरृ्द्ध कर रू.19 लाख ८५ हजार दाजखला नगरेकोले असलु गनुिपदिि । 
कायिसम्पादन जमानत पेस गनि लगाइि एकमिु सम्झौता गनुिपनेमा पटक पटक थप सम्झौता गनि सक्ने 
व्यवस्था गरेको उपयकु्त देजखएन । 

117. र्ढला भकु्तानी - साविजतनक खचिमा प्रभावकाररता र तमतव्यर्यता कायम गने नीततगत मागिदििन, २०७५ 
ले सरकारी खचि र्कफायती हनुपुने उल्लेख गरेको ि । वीरगन्ज महानगरपातलकाले मझौला िहर 
एकीकृत वातावरणीय सधुार आयोजना, वीरगन्जलाई रतनङ तबलको रकम भकु्तानी गनि र्ढला भएको 
जनाई रू.89 लाख 15 हजार व्याज उपलव्ध गराएको ि । समयमा तबल भकु्तानी नगनेलाइि जजम्मेवार 
बनाउन ुपदिि। 
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118. पेस्की कट्टी - वीरगन्ज महानगरपातलकाले सडक, नाला लगायत संरचना तनमािण कायि एक तनमािण 
व्यवसायीसँग 2075।2।29 मा भएको सम्झौतामा सम्झौता रकमको 30 प्रततित पतिको भकु्तानीमा 
२५ प्रततितका दरले पेस्की कट्टी गनुिपने व्यवस्था ि । आयोजनाले तनमािण व्यवसायीलाई 
२०७५।३।२२ मा रू.1९ करोड 22 लाख पेस्की उपलव्ध गराएको ि । ठेक्का सम्झौता अङ्क रू.1 
अबि 92 करोड 20 लाख 8 हजार रहेकोमा हालसम्म रू.87 करोड 53 लाख 29 हजार भकु्तानी 
गरेकोमा सम्झौतानसुार रू.८९ लाख ११ हजार पेस्की कट्टी गरेको िैन । उक्त पेश्की कट्टा नगरेको 
सम्बन्धमा आयोजना प्रमखुलाई जजम्मेबार बनाई ब्याज समेत असलु गनुिपदिि। 

119. भवन तनमािण - साविजतनक खररद तनयमावली, 2064 को तनयम 10 मा भवन तनमािणको नम्सि प्रयोग 
गरी लागत अनमुान तयार गदाि आइटमवाइज कामको पररमाण र दर कायम गनुिपने तथा तनयम 123 
मा नापजाँच गरी कायि सम्पादनको आधारमा भकु्तानी गनुिपने व्यवस्था ि । वीरगन्ज महानगरपातलकाले 
एक माध्यातमक र्वद्यालयको भवन तनमािण कायिलाई लमसममा रू.7 करोड 42 लाख समावेि गरी 
बोलपर गरेको ि । उक्त कायिमा यो वषि रू.30 लाख समेत हालसम्म रू.५ करोड ४० लाख 
भकु्तानी ददएको ि । कामको पररमाण र दरका आधारमा बोलपर गनि सर्कनेमा र्वना आधार लमसममा 
ठेक्का गरी काम गराएको ि । 

120. वषािन्तमा सम्झौता - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४(६) मा नगरपातलकाले योजना 
तजुिमा गदाि योजनाको प्राथतमर्ककरण, योजना कायािन्वयन तातलका र अनगुमन तथा मूल्याङ्कन योजना 
समेत तयार गनुिपने व्यवस्था ि । र्वराटनगर महानगरपातलकाको चौथो नगरसभाले २०७६।७७ को 
योजना सम्झौता कायि वैिाख मसान्ततभर गररसक्नपुने र उपभोक्ता सतमततबाट हनेु कामलाई थप 
प्रभावकारी बनाउन क्यालेण्डरको आधारमा योजना तथा कायिक्रम कायािन्वयन गररने तनणिय गरेको ि 
। महानगरपातलकाले २०७७ आषाढमा मार १६२ उपभोक्ता सतमततसँग र्वतभन्न तनमािण कायिको लातग 
सम्झौता गरी रू.2 करोड 43 लाख 39 हजार पेस्की ददएको ि । उक्त कायि यो वषि सम्पन्न भएको 
पाइएन । चाल ुवषितभरै कायि सम्पन्न गने गरी उपभोक्ता सतमततसँग सम्झौता गने व्यवस्था तमलाउन ु
पदिि।  

• अन्य 
121. अनदुान र्वतरण - काठमाडौं महानगरपातलकाले स्वीकृत गरेको अनदुान तथा आतथिक सहायता 

र्वतनयमावली, २०७० अनसुार काननु बमोजजम स्थार्पत गैर नाफामूलक संस्थालाई त्यस संस्थाले पेस 
गरेको प्रस्ताव प्राथतमकताको आधारमा महानगरपातलकाबाट कायिक्रम स्वीकृत गरी अनदुान तनकासा 
ददने र अनदुान प्राप्त गने संस्थाले प्राप्त अनदुान प्रस्ताव बमोजजम खचि गरी सोको प्रगतत र्ववरण र 
लेखापरीक्षण प्रततवेदन उपलब्ध गराउन ुपने तथा अनदुान ददँदा िरुुमा स्वीकृत कायिक्रमको एक ततहाइ 
पेस्कीको रूपमा र कायि सम्पन्न भएपिात अजन्तम र्कस्ता ददनपुने उल्लेख ि । यो वषि महानगरपातलकाले 
२५ संस्थालाई र्वतभन्न तनमािण कायि, जग्गा खररद तथा सञ्चालन अनदुानको लातग कायिक्रम स्वीकृत 
गरी प्रत्येक संस्थालाई एकमिु भकु्तानी ददई रू.२२ करोड ६३ लाख ७६ हजार खचि लेखेको ि । 
उक्त अनदुानबाट तोर्कएको कायि सम्पन्न भएको सतुनजित गनुिपदिि । 

122. जग्गाको लगत, संरक्षण - स्थानीय क्षरेतभर रहेको पती, ऐलानी र साविजतनक जग्गाको लगत राखी 
संरक्षण गने जजम्मेवारी स्थानीय तहमा रहेको देजखन्ि । यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्नानसुार 
िन:् 



स्थानीय तह 

 640 महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रततवेदन, २०७७ 

122.1. काठमाडौँ महानगरपातलकामा यस्ता जग्गाको लगत अद्यावतधक गने कायि हनु सकेको िैन । नेपाल 
सरकारबाट र्वगत वषिमा गठन भएको एक आयोगबाट साविजतनक जग्गा िानतबन गरी ददएको प्रततवेदन 
महानगरपातलकामा प्राप्त भएपतन कायािन्वयन भएको िैन। 

122.2. काठमाडौँ महानगरपातलका अन्तगित २०२१ सालको नापी नक्सामा सार्वक ददव्येश्वरी ७ख.को र्कत्ता 
नम्बर २४५ मा मनोहरा खोला परेकोमा उक्त र्कत्ता पररवतिन गरी २५७ र २५८ बनाएको र २५८ 
समेत बदर तथा र्कत्ताकाट गरी २६३, २६४, २६५ कायम गरेको देजखयो ।सो मध्ये २६३ र्कत्तालाई 
पनुः बदर तथा र्कत्ताकाट गरी २६६ र २६७ कायम गरेको देजखयो । यसरी योजनावद्ध ढंगले र्कत्ता 
पररवतिन तथा र्कत्ताकाट गरी अन्त्यमा २६६, २८३, २८४, २६४, २५७ र २६५  र्कत्ता कायम 
भई र्वतभन्न ८ व्यजक्तको नाममा दताि भएको ि । यसैगरी टुकुचा खोलाको जय नेपाल हल देजख 
काठमाडौँ प्लाजासम्म खोला अततक्रमण गरी व्यवसार्यक भवन लगायतका संरचनाहरू बनेको देजखन्ि। 
यस सम्बन्धमा िानतबन गरी कारबाही गनुिपदिि । 

122.3. भरतपरु महानगरपातलकामा साविजतनक जग्गा संरक्षण एवं कायािन्वयन सतमतत गठन भइि 2076 वैिाख 
मसान्तसम्म र्वतभन्न वडामा ६६ तबघा २ कठ्ठा जग्गा संरक्षण गरेको एवं वडा नं.२० क्षेरमा १५७ 
तबघा साविजतनक जग्गा भएको उल्लेख गरे पतन सो जग्गाबाट आय आजिन गनि र अततक्रमण रोक्न 
ठोस कायि भएको नदेजखएको ब्यहोरा गत वषि औलं्याएकोमा महानगरले यस वषि समेत सो सम्बन्धमा 
सधुार गरेको देजखएन। महानगरले साविजतनक जग्गा उपयोग तथा संरक्षण गनेतफि  ध्यान ददनपुदिि । 

123. आतथिक सहायता - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आतथिक 
सहायता, चन्दा, परुस्कार एवं संस्थागत अनदुान र्वतरण गनि पाउने व्यवस्था रहेको देजखँदैन । काठमाडौं  
र जचतवन महानगरपातलकाले र्वतभन्न व्यजक्त एवं संघ संस्थालाई क्रमिः रू.२ करोड ५८ लाख ६१ 
हजार र रू.२ करोड ८४ लाख ९९ हजार आतथिक सहायता प्रदान गरेका िन ्। आतथिक सहायता 
र्वतरण गने कायिर्वतध तयार गरेको िैन । यस्तो खचिमा तनयन्रण हनुपुदिि ।  

124. मूल्य अतभवरृ्द्ध कर - आतथिक ऐन, २०७६ ले गरेको व्यवस्थाअनसुार सरकारी कायािलयले २०७६।२।१६ 
देजखको ठेक्का वा करारअन्तगितको भकु्तानीमा मूल्य अतभवरृ्द्ध कर रकमको ५० प्रततित सम्बजन्धत राजस्व 
िीषिकमा र बाँकी ५० प्रततित सम्बजन्धत फमिलाई भकु्तानी ददनपुने उल्लेख ि । पोखरा  महानगरपातलकाले 
राजस्व िीषिकमा दाजखला हनुपुने रू.४० लाख २६ हजार सम्बजन्धत फमिलाई नै भकु्तानी ददएकोले उक्त 
मूल्य अतभवरृ्द्ध कर राजस्व दाजखला भएको सतुनजित गनुिपदिि ।  

125. थप सामाजजक सरुक्षा भत्ता - सामाजजक सरुक्षा कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वतध, २०७५ को बूदँा नं.१५(२) 
मा सामाजजक सरुक्षा भत्ता पाइरहेका लाभग्राहीहरूका लातग संघीय सरकारबाट प्राप्त भत्ता रकममा 
स्थानीय सरकारले आफ्नो कोषबाट कुनै पतन रकम थप गरी प्रदान गनि नसर्कने व्यवस्था ि। पोखरा 
महानगरपातलकाले जेष्ठ नागररकलाइि मातसक रू.२००।- थप गरी यो वषि रू.३ करोड ३९ लाख ४८ 
हजार भकु्तानी गरेको सरकारी नीतत अनकूुल भएन । यस्तो खचिमा तनयन्रण गनुिपदिि। 

126. प्रततवेदन कायािन्वयन - पोखरा महानगरपातलकाको लेखा सतमततले नगरसभामा पेस गरेको लेखा सतमततको 
प्रततवेदन, २०७७ कायािन्वयनमा आएको िैन । सतमततले तसजिनाचोक जस्थत िर्पङ कम्प्लेक्सको 
सम्पजत्त रोक्का राखी बक्यौता असलु गने, मालपोत कायािलय अगातडका िटरहरूको भाडा कम भएकोले 
पनुरावलोकन गनुिपने, पार्कि ङ्ग ठेक्कामा बैङ्क ग्यारेन्टी नराखेको, प्रचतलत काननु र्वपरीत सम्बजन्धत 
ठेकेदारको न्यून मूल्य भएको तनहुँ जस्थत भीर जङ्गल रोक्का राखी सम्झौता गने गरेको अन्य जग्गा 
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अनातधकृत रूपमा फुकुवा ददइएको तथा हालसम्म रकम असलु नभएको, तगट्टी ढुङ्गा बालवुाको ठेक्कापट्टा 
व्यवजस्थत नभएको जस्ता र्वषयमा सझुाव ददएकोमा हालसम्म कायािन्वयनमा ल्याएको िैन ।  

127. थप व्ययभार - र्वराटनगर महानगरपातलकाले बनाएको कमिचारी व्यवस्थापन (सेवा िति) सम्बन्धी ऐन, 
२०७५ को दफा ६४ मा अस्थाई तथा करार कमिचारीको मातसक तलबबाट आधारभतू तलबमानको 
१० प्रततित बराबरको रकम मातसक रूपमा कट्टी गरी सोही बराबरको रकम थप गरी कमिचारी 
सञ्चयकोषमा जम्मा गररने व्यवस्था गरेको ि । महानगरपातलकाले यो वषि अस्थायी र करारतफि का 
८५ कमिचारीको रू.23 लाख 9 हजार र गत वषिको रू.२३ लाख ५3 हजार समेत रू.46 लाख 
६२ हजार कोषमा पठाई खचि गरेको ि । कमिचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी संघीय र प्रदेि काननु 
नबनेको जस्थततमा पातलका आफैं ले काननु तनमािण गरी थप व्ययभार पारेको ि । प्रदेि लोकसेवा 
आयोगको परामिि र्वना गररएको कायि तनयमसम्मत िैन । 

128. ऋणात्मक धरौटी - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को पररच्िेद ८ मा बैङ्कमा िुटै्ट धरौटी खाता 
खोल्नपुने, धरौटी राख्न ेतथा र्फताि गने, राजस्वमा आम्दानी बाँध्ने कायिर्वतध तोर्कएको ि । वीरगन्ज 
महानगरपातलकाले 125 व्यजक्त/संस्थाको र्फताि गनुिपनेभन्दा रू.99 लाख 6 हजार बढी धरौटी र्फताि 
गरेको कारणसमेतबाट धरौटी खाता ऋणात्मक देजखएको ि । यस सम्बन्धमा िानर्वन गरी धरौटी 
र्हसाब फरफारक गनुिपदिि ।  

129. लेखापरीक्षण रकम र बेरुजू  - महानगरपातलकाहरूको लेखापरीक्षण रकम र बेरुजू अङ्कको र्ववरण 
तनम्नानसुार िः       

                                   (रू. लाखमा)                                                   

तस.नं. महानगरपातलका लेखापरीक्षण 
रकम यो वषिको बरेुजू बरेुजूमध्ये पेस्की 

रकम 
हालसम्मको 
बाकँी बरेुजू 

लेखापरीक्षण रकममा 
बरेुजू प्रततित 

1 र्वराटनगर  134887 4603 849 11678 3.41 
२ वीरगंज  91606 7567 563 19234 8.26 
3 लतलतपरु  93164 6730 1745 16938 7.22 
4 भरतपरु  50342 1015 420 10534 2.02 
5 काठमाडौँ  163632 19412 627 44842 11.86 
6 पोखरा  95125 7057 193 19715 7.42 

जम्मा 628756 46384 4397 122941 7.38 

130. बेरुजू फस्यौट तथा अनगुमन - गत वषि सम्म ६ महानगरपातलकाको कुल बेरुजू रू.८ अबि ७३ करोड  
५० लाख रहेकोमा यो वषि सम्परीक्षणबाट रू.१ अबि ७ करोड ९२ लाख फस्यौट भई बाँकी रहेको 
रू.७ अबि ६५ करोड ५८ लाखमा यो वषिको थप रू.४ अबि ६३ करोड ८४ लाखसमेत रू.१२ अबि  
२९ करोड ४2 लाख अद्यावतधक बेरुजू रहेको ि । 

गत वषिको प्रततवेदनमा बजेट व्यवस्थापन, आयोजना कायािन्वयन, सोझै खररद, तबल भरपाई, 
से्रस्ता पेस नभएको, बैङ्क र्हसाब तमलान नगरेको, अतग्रम कर कट्टा नगरेको, बढी भकु्तानी, अधरुो तनमािण,  
जजन्सी व्यवस्थापन, कर बीजक, सवारीसाधन खररद, ठेक्का स्वीकृतत, राजस्व वक्यौता लगायतका व्यहोरा 
औलँ्याइएकोमा यो वषि पतन सधुार गरेको पाइएन । उजल्लजखत व्यहोरा पनुरावजृत्त नहनेु गरी कायिसम्पादन 
गनुिपने देजखन्ि । 
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उप-महानगरपातलकाहरू 
स्थानीय तहमा र्वधार्यकी, कायिकाररणी, र न्यार्यक अभ्यासलाई सस्थागत गदै स्थानीय सरकारको 

सञ् चालन गने उदे्दश्यले देिभरमा ११ उपमहानगरपातलकाको स्थापना भएका िन ्। स्थानीय सरकारका काममा 
जनसहभातगता, उत्तरदार्यत्व र पारदजििता सतुनजित गरी नागररकलाई गणुस्तरीय सेवा प्रदान गनुि यसको उदे्दश्य 
रहेको ि । 
131. आतथिक कारोबार - उप-महानगरपातलकाहरूको गत वषिको जजम्मेवारी, यो वषिको आय, चाल,ु पुजँीगत 

तथा अन्य खचि र मौज्दात अवस्था देहायअनसुार ि: 
                                                               (रु लाखमा) 

तस. 
नं. 

उप 
महानगरपातलका 

आय व्यय 
बाकँी 
मौज्दात गतवषिको 

जजम्मेवारी 
अनदुान 

राजस्व 
वाडँफाटँ 

आन्तररक 
आय 

अन्य जम्मा 
चाल ु
खचि 

प ुजँीगत 
खचि 

अन्य 
खचि 

जम्मा 

1 धरान  2678 11950 2324 1712 2847 21511 10388 5449 2206 18042 3469 
2 इटहरी 3230 8853 2812 1061 5099 21055 6935 5172 4050 16157 4898 
3 जनकपरु 2772 8534 2447 961 3020 17734 2140 2374 8359 12873 486१ 
4 कलैया  1573 8132 1214 2289 617 13825 5478 2903 398 8779 5047 
5 जीतपरु तसमरा  5029 8966 1812 10 2068 17885 772 2061 6265 9098 8786 
6 हेटौडाँ  7809 9930 5333 1936 3914 28922 8594 4202 5051 17846 11074 
7 घोराही 1997 10817 2970 1596 5987 23367 9111 3822 5222 18155 5213 
8 तलु्सीपरु 842 10185 2060 1828 5260 20175 10755 4910 1721 17386 2790 
9 नेपालगञ्ज 5099 9569 2418 1245 7854 26185 7460 5574 9440 22473 3712 
10 बटुवल 4501 9195 2694 3948 5055 25393 7075 7687 4423 19186 6207 
११ धनगढी 1248 4580 2901 1455 9682 19866 7084 5769 5418 18271 1595 

जम्मा 36778 
10071

1 
28985 

18041 
5140

3 
23591

8 
75792 49923 52553 

17826
6 

57652 

• आन्तररक आय 
132. बोलपर र्फताि - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ५८ को उपतनयम १ मा र्वद्यतुीय 

बोलपर वा प्रस्तावको हकमा त्यस्तो बोलपर वा प्रस्ताव पेस गने अजन्तम समयावतधसम्म र्वद्यतुीय सञ्चार 
माध्यमबाट र्फताि वा संिोधन गनि सर्कने प्रावधान रहेको ि । हेटौँडा उप-महानगरपातलकाले राप्ती 
नदीको १९ स्थानबाट नदीजन्य पदाथि संकलन गनि पर्हलो पटक न्यूनतम अङ्क रू.१२ करोड कायम 
गरी बोलपर गरेकोमा रू.१२ करोड कबोल गने बोलपरदाता सम्झौता गनि नआएकोले तनजको जमानत 
जफत गरी न्यूनतम अङ्क रू.८ करोड ९८ लाख कायम गरी दोस्रो पटक बोलपर आह् वान गरेको ि। 
दोस्रो पटक बोलपर आह् वान गदाि पेस भएको एक मार बोलपर २०७६।9।२२ मा खोलेकोमा 
बोलपरदाताले २०७६।११।६ मा बोलपर र्फताि मागे अनसुार बैङ्क जमानत जफत गरी ठेक्का रद्द गने 
र बाँकी अवतधको लातग अमानतमा िलु्क संकलन गने तनणिय भएको ि । तनजले रू.९ करोड ४० 
लाखको प्रस्ताव पेस गरेको देजखन्ि । उप-महानगरपातलकाले १४ जनालाई ज्यालादारीमा तनयजुक्त गरी 
रू.७ करोड ८४ लाख ९ हजार संकलन गरेको ि । न्यूनतम अङ्क तनधािरणको मापदण्ड नभएको तथा 
बोलपरमा सहभागी भई सम्झौता गनि नआउनेलाई कालोसूचीमा राख्न ेलगायतका कारबाही हनुपुदिि । 

133. उठ्न बाकँी बहाल - हेटौडा उप-महानगरपातलकाले बसपाकि जस्थत भाडामा लगाएको व्यवसार्यक स्टलहरू 
भाडामा तलएका व्यजक्तबाट २०७६।७७ सम्म सम्झौता अनसुार रू.९४ लाख ५८ हजार भाडा प्राप्त 
हनु बाँकी ि । उक्त रकम असलु गनुिपदिि । साथै मातसक भाडा प्रचतलत बजार मूल्यभन्दा कम 
रहेकोले पनुरावलोकन गनुिपदिि ।  
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134. नदीजन्य पदाथि तबक्री - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा २७ (५) मा पर्हलो सकारकताि 
सम्झौता गनि नआएमा तनजपतिको दोस्रो सकारकतािको कवोल अंक स्वीकृत गरी तनजसँग कायािलयले 
सम्झौता गनुिपने व्यवस्था ि । धरान उप-महानगरपातलकाले सदुि पटनाली र सेहरा खोलाको नदीजन्य 
पदाथि तबक्रीको लातग पनि आएका बोलपरमध्ये बढी रु ५ करोड ९१ लाख कबोल गने बोलपरदाता 
सम्झौता गनि नआएको कारण धरौटी रु॰२९ लाख ५५ हजार जफत गरेको ि । दोस्रो बढी कवोल 
गने एक तनमािण सेवाको रु॰२ करोड ४१ लाखको कवोल अंक स्वीकृत गनुिपनेमा ठेक्का रद्द गरेको र 
दोस्रो बढी कवोल अंकलाई न्यूनतम कवोल अंक कायम गरी पनुः बोलपर आह् वान गदाि पनि आएका 
बोलपरदातामध्ये बढी कवोल गने एक सप्लायसिको कवोल अंक रु॰२ करोड ९५ लाख स्वीकृत गरी 
सम्झौताको लातग पर पठाएकोमा लकडाउनको कारण सम्झौता नभई ठेक्का नै रद्द गरेको ि । समयमै 
ठेक्का व्यवस्थापन नभएको एवं सरुुको बोलपर प्रकृयामा दोस्रो घटी बोलपर स्वीकृत नगरेको कारण यो 
वषिको आय गमेुको देजखयो । समयमै बोलपर आह् वान गने व्यवस्था तमलाउनपुदिि ।  

135. भाडा बक्यौता - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्िेद-९ र्वत्तीय अतधकार क्षेर अन्तगित 
स्थानीय तहले र्वतभन्न कर तथा िलु्क लगाउने र बक्यौता समेत असलुी गने व्यवस्था ि । जीतपरु 
तसमरा उप-महानगरपातलकाको स्वातमत्वमा रहेको मीना बजारको ३९ र गदुरी बजारमा रहेको १०१ 
वटा िटर प्रततस्पधाि तथा बोल कबोलबाट भाडामा लगाई आयआजिन गनुिपनेमा गत तबगतदेजखकै ठेक्काको 
आधारमा असलु गने गरेको ि । उपमहानगरपातलकाको आतथिक ऐन, २०७६ को दफा १०(१) 
अन्तगित अनसूुची-१० ले व्यवस्था गरेको भाडा दरको आधारमा मीना बजारको ३९ र गदुरी बजारको 
८५ िटरको २०७६ साउनदेजख २०७७ असारसम्मको रू.१ करोड ११ लाख २४ हजार असलु गनि 
बाँकी देजखएको हुँदा उक्त रकम असलु हनुपुदिि । 

136. चेक बाउन्स - नेपाल राि बैङ्कबाट जारी एकीकृत तनदेिन, 2077 मा भकु्तानी हनु नसक्ने चेक जारी 
गनेलाई कालोसूचीमा राखी कारबाही गनि सक्ने व्यवस्था ि । जजतपरुतसमरा उप-महानगरपातलकाले 
बारा अन्तगित दधुौरा खोलाको तगट्टी, ढुङ्गा, बालवुाको ठेक्का एक व्यवसायीले तलई रू.१ करोड २५ लाख 
२५ हजारको एकान्टपेयी चेक पेस गरेकोमा खातामा मौज्दात नभई चेक नसार्टएको कारण आय प्राप्त 
भएको िैन । उप-महानगरपातलकाले चेक नसार्टदा समेत असलुीको लातग थप प्रयास गरेको िैन । 
सम्झौता अनसुारको रकम व्याज सर्हत असलु गनुिपदिि । 

137. असलु गनि बाकँी - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्िेद-९ र्वत्तीय अतधकार क्षेर अन्तगित 
स्थानीय तहले र्वतभन्न कर तथा िलु्क लगाउने र बक्यौता रकम समेत असलुी गने व्यवस्था ि । 
जीतपरु तसमरा उप-महानगरपातलकाले यो वषि नदीजन्य पदाथि सङ्कलन तथा तनकासी कर, कवाडी सामान 
सङ्कलन तथा तनकासी कर, पटके सवारी कर, हाटबजार सञ्चालन लगायतको िीषिकमा बन्दोबस्त गरेको 
७ आन्तररक आय ठेक्काबाट रू.६ करोड १४ लाख २६ हजार प्राप्त गरेको िैन । सम्झौता अनसुारको 
रकम यथािीघ्र असलु गनुिपदिि । 

138. आय तमन्हा - स्थानीय तहको नदीजन्य पदाथि ढंुगा, तगट्टी, बालवुा तथा अन्य पदाथिको तबक्री गरी कर 
असलु गनि बोलपरको माध्यमबाट र्वतभन्न ठेकेदारसँग भएको ठेक्का सम्झौतामा ठेकेदारले कवोल गरेको 
रकममा कुनै प्रकारको िुट वा तमन्हा ददने व्यवस्था िैन । यो वषि कैलालीको धनगढी उप-
महानगरपातलका र २ तनमािण व्यवसायीबीच रू.३ करोड ९६ लाख ३९ हजार कर असलु गने गरी 
सम्झौता भएकोमा पातलकाले ४१ प्रततितले हनेु रू.१ करोड ६2 लाख 52 हजार तमन्हा ददएको ि। 
सम्झौता र्वपरीत तमन्हा ददएको रकम असलु गनुिपदिि । 
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139. पोखरीको राजश्व – जनकपरु उप महानगरपातलकाले पाचँ वषिको लातग मािा पोखरी ठेक्कामा लगाएको 
यो वषिको र्कस्ता रू. ५९ लाख २३ हजार वषिको सरुुमै दाजखला गनुिपनेमा आतथिक वषिको अन्त्यसम्म 
पतन दाजखला गरेको िैन । समयमै र्कस्ता दाजखला नगनेबाट सम्झौताबमोजजम व्याजसमेत असलु गनुि 
पदिि ।  

• खररद व्यवस्थापन 
140. कृतरम जलािय तनमािण - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ४ मा तनमािण कायि गनुि अजघ त्यस 

सम्बन्धी स्पेजिर्फकेिन, योजना, नक्िा, तडजाइन, र्विेष आवश्यकता वा अन्य र्ववरणहरू तयार गनुिपने 
व्यवस्था ि । घोराही उप-महानगरपातलकाले उक्त र्ववरणहरू तयार नगरी यो वषि ४ वटा कृतरम 
जलािय तनमािण गनि रू.३ करोड ३ लाख १८ हजार खचि गरेको ि । आयोजना कायािन्वयन पूवि 
गनुिपने तयारीका कायि पूरा गरी तनमािण गनुिपदिि । 

141. पूवितनधािररत क्षततपूतति - नेपालगञ् ज उप-महानगरपातलकाले बसपाकि मा टतमिनल तनमािण गनि रू.१४ करोड 
९४ लाखमा २०७४।०३।१७ मा सम्पन्न गने गरी २०७२।१२।१८ मा एक तनमािण व्यवसायीसँग 
सम्झौता गरेकोमा रू.१५ करोड ८६ लाख १८ हजार भकु्तानी भएको ि । उक्त कायि 
२०७५।१२।२० सम्म सम्पन्न गरेमा पूवितनधािररत क्षततपूतति नतलने र सो तमततमा सम्पन् न नगरेमा 
२०७५।११।१७ गते देजख नै लागू हनेु गरी पूवितनधािररत क्षततपूतति तलने गरी उप-महानगरकायिपातलकाले 
म्याद थप गरेकोमा पनु: कायिपातलकाले २०७६।२।२ मा २०७६।२।२० सम्म क्षततपूतति नतलने 
गरी म्याद थप गरेको ि । यसरी पूवि तनणिय र्वपरीत पनुः तनणिय गरी म्याद थप गरेको उपयकु्त 
नदेजखएकोले पर्हलो तनणियअनसुार तनमािण व्यवसायीबाट रू.४० लाख ३२ हजार पूवितनधािररत क्षततपूतति 
असलु हनुपुदिि । 

142. मूल्य समायोजन भकु्तानी - मूल्य समायोजन गणना गदाि सम्झौताको व्यवस्था अनसुार पेस्की रकम कट्टा 
गने वा नगने तनणिय गनुिपदिि । नेपालगञ्ज उपमहानगरपातलकाको एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन गनि 
रू.३३ करोड ८८ लाख ८७ हजारको ठेक्का सम्झौतामा मूल्य समायोजन गणना गदाि पेस्की कट्टा गने 
वा नगने र्वषयमा केही उल्लेख नगरेकै अवस्थामा दिौँ रतनङ तबलको मूल्य समायोजन गणना गदाि 
पेस्की कट्टा नगरेकोले तबल रकम रू.१ करोड ३८ लाख ३६ हजारको मूल्य समायोजन सूचकाङ्क 
०.२२७ का दरले रू.३१ लाख ४१ हजार बढी मूल्य समायोजन भकु्तानी गरेकोले असलु गनुिपदिि । 

सोही ठेक्काको तनमािण सम्पन्न भएपति सञ्चालन तथा ममितसम्भार अवतधमा ०.४ भार राखी सोही 
अवतधको वरृ्द्ध भएको मूल्य वरृ्द्ध सूचकाङ्कको आधारमा ११, १२ र १३ औ ँरतनङ तबलको तनमािण 
सामग्रीको मूल्य समायोजन भकु्तानी गदाि रू.३४ लाख ७३ हजार बढी भकु्तानी गरेको ि । तनमािणको 
चरणमा गररसकेको कामको लातग तनमािण पिात मूल्य वरृ्द्धदर थप भएको सूचकाङ्कबाट भकु्तानी भएको 
उक्त मूल्य समायोजन असलु गनुिपदिि । 

• उपभोक्ता सतमतत 
143. श्रमदान - साविजतनक खररद तनयमावली, 2064 को तनयम 97 मा बढीभन्दा बढी श्रमदान जटु्ने 

योजनालाई प्राथतमकता ददई कायािन्वयन हनुपुदिि । कलैया उप-महानगरपातलकाले 2075।76 सम्म 
१० प्रततित श्रमदान हनेुगरी उपभोक्ता सतमततसँग सम्झौता गरेकोमा नगर कायिपातलकाको 
2०७६।९।१७ को तनणिय अनसुार २०७६।77 मा ४ प्रततित मार श्रमदान हनेुगरी सम्झौता गरेको 
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ि । नगर कायिपातलकाले श्रमदान घटाउने गरी तनणिय गनुिपनािको कारण उल्लेख गरेको िैन। यसरी 
उपभोक्ता योगदान घटाएकोले सम्झौता भएकोमध्ये परीक्षण गररएका २१ योजनामा रू.१५ लाख ८ 
हजार थप व्ययभार पनि गएको ि । 

144. ज्यालामा बढी खचि - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १0 मा नम्सि र जजल्ला दररेटको 
आधारमा लागत अनमुान तयार गनुिपने व्यवस्था ि । तलुसीपरु उप-महानगरपातलकाको तनमािण कायिको 
इजन्जतनयररङ्ग नम्सि अनसुार तयार गरेको लागत अनमुानअनसुार काम गराई रू.८० लाख ६५ हजार 
भकु्तानी गनुिपनेमा पाँच उपभोक्ता सतमततलाई नापी र्कताबमा उजल्लजखत कामको पररमाणअनसुार ज्यामी 
ज्याला रू.१ करोड २० लाख ३१ हजार भकु्तानी गरेको ि । बढी भकु्तानी भएको रू.३९ लाख ६६ 
हजार असलु गनुिपदिि। 

145. बढी भकु्तानी – आतथिक कायिर्वतध तनयमावली,२०६४ को तनयम ३६(८) मा ररत पगेु नपगेुको चेकजाँच 
गरेरमार भकु्तानी गनुिपने व्यवस्था ि । जनकपरु उप-महानगरपातलकाले ५ उपभोक्ता सतमततसँग 
बहवुषीय खररद सम्झौता गरी दईु र्कस्ता पेस्की प्रदान गरेकोमा कायि सम्पन्न भई तबल भकु्तानी गदाि 
पर्हलो पटक प्रदान गरेको पेस्की कट्टा नगरेकोले रू.४८ लाख २३ हजार बढी भकु्तानी भएको ि । 
बढी भकु्तानी भएकोमध्ये रू.२९ लाख ७७ हजार लेखापरीक्षणको क्रममा दाजखला भइसकेकोले बाकँी 
रू.१८ लाख ४६ हजार असलु गनुिपदिि । 

• अन्य 
146. समायोजन ग्रडे - कमिचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ४ मा सरकारी सेवामा शे्रणीगत रूपमा 

कायिरत कमिचारीलाई प्रदेि वा स्थानीय तहमा समायोजन गदाि कमिचारीको सेवा अवतध र िैजक्षक 
योग्यताको आधारमा तह तमलान तथा ग्रडे तलव वरृ्द्ध कायम हनेु गरी समायोजन गरीने व्यवस्था ि। 
इटहरी उप-महानगरपातलकाले समायोजन हनुभुन्दा पर्हलेको पदमा ५ वषि सेवा अवतध परुा गरी स्थानीय 
तहमा तह वरृ्द्धसर्हत समायोजन भई आएका २२ कमिचारीलाई ऐनमा तोर्कएको व्यवस्था भन्दा फरक 
गरी तह वरृ्द्ध भएको पदको लातग तोर्कएको तलब स्केलमा समायोजन हनुभुन्दा पर्हलेको सार्वक पदको 
खाईपाई आएको ग्रडे समेत समावेि गरी यो वषि रू.१५ लाख ३२ हजार भकु्तानी ददएको ि । उक्त 
रकम असलु गनुिपदिि ।  

147. उपकरण सञ्चालन खचि - हेटौँडा उप-महानगरपातलकाले ग्रडेर, ब्याक-हो लोडर १/१ थान र एक्साभेटर,  
र्रपर २ थान भाडामा लगाई यो वषि रू.६ लाख २५ हजार आम्दानी गरेकोमा उपकरणको सञ्चालन र 
इन्धनमा रू.३८ लाख ३५ हजार खचि भएको ि । उक्त खचिमा चालक र सहचालकहरूको पाररश्रतमक 
लगायतको सरु्वधा समेत र्हसाब गदाि सञ्चालन खचि अझै बढी हनेु देजखन्ि । उप-महानगरपातलकाले 
सञ्चालन गरेको र्वकास तनमािण कायिमा ती उपकरण प्रयोग भएको समेत देजखएन। खचिको तलुनामा 
आय न्यून देजखएकोले उपकरण सञ्चालन सम्बन्धमा पनुरावलोकन गनुिपने देजखन्ि ।  

148. कायिक्रम खचि - सरुजक्षत नागररक आवास कायिक्रम कायािन्वयन कायिर्वतध, २०७५ मा प्रार्वतधकबाट 
प्राप्त अनसूुची-३ बमोजजमको प्रततवेदन स्थानीय तहले प्रमाजणत गरेपति तनमािण कायिसम्पन् न भएको मातनने 
र अन्य प्रयोजनमा खचि गरेको पाइएमा अनदुान र्फताि तलनपुने व्यवस्था ि । सघन िहरी तथा भवन 
तनमािण आयोजनाले आवास भवन तनमािणको लातग १७० लाभग्राही िनौट गरी पठाएको आधारमा कलैया 
उप-महागरपातलकाले ती लाभग्राहीको खातामा रू.५१ लाख जम्मा गरी खचि लेखेको ि । प्रार्वतधकको 
तसफाररस अनसुार भकु्तानी ददएको रकमबाट ८५ लाभग्राहीले आवास तनमािण गरेको र 85 लाभग्राहीले 
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आवास तनमािण नगरेको उल्लेख गरेको ि । आवास तनमािण नगने ८५ लाभग्राहीलाई तनकासा भएको 
रू.२५ लाख ५० हजार र्फताि गरी सजञ्चत कोषमा दाजखला हनुपुदिि । 

149. लेखापरीक्षण रकम र बेरुजू  - उप-महानगरपातलकाहरूको लेखापरीक्षण रकम र बेरुजू अङ्कको र्ववरण 
तनम्नानसुार िः 

 (रू. लाखमा)  

तस.नं. उपमहानरपातलका लेखापरीक्षण 
रकम यो वषिको बरेुजू बरेुजूमध्ये 

पेस्की रकम 
हालसम्मको बाकँी 

बरेुजू 
यो वषिको बरेुजू 

प्रततित 
1 धरान  36875 1227 42 2917 3.33 
2 इटहरी 33983 1114 61 4906 3.28 
3 जनकपरु 27836 3557 457 8079 12.78 
4 कलैया  21032 1010 354 2780 4.80 
5 जीतपरु तसमरा  21953 1793 774 3610 8.17 
6 हेटौँडा  38958 1706 765 3141 4.38 
7 घोराही 39525 1112 6 3097 2.81 
8 तलु्सीपरु 36719 1370 15 3368 3.73 
9 नेपालगञ्ज 43559 693 107 5445 1.59 
10 बटुवल 40077 626 35 675 1.56 
११ धनगढी 36889 1022 6 2517 2.77 

जम्मा 377406 15230 2622 40535 4.04 

150. बेरुजू फस्यौट तथा अनगुमन - गत वषिसम्म उपमहानगरपातलकामा कुल बेरुजू रू.२ अबि ८१ करोड  
११ लाख रहेकोमा यो वषि समायोजन तथा सम्परीक्षणबाट रू.२८ करोड ८ लाख फस्यौट भई बाकँी 
रहेको रू.२ अबि ५३ करोड ३ लाखमा यो वषिको थप रू.१ अबि ५२ करोड 30 लाखसमेत रू.४ अबि 
5 करोड 34 लाख अद्यावतधक बेरुजू रहेको ि । 

गत वषिको प्रततवेदनमा बजेट व्यवस्थापन, आयोजना कायािन्वयन, सोझै खररद, तबल भरपाई, 
से्रस्ता पेस नभएको, बैङ्क र्हसाब तमलान नगरेको, अतग्रम कर कट्टा नगरेको, बढी भकु्तानी, अधरुो तनमािण, 
जजन्सी व्यवस्थापन, कर बीजक, सवारीसाधन खररद, ठेक्का स्वीकृतत र ओभरहेड लगायतका व्यहोरा 
औलँ्याइएकोमा यो वषि पतन सधुार गरेको पाइएन । उजल्लजखत व्यहोरा पनुरावजृत्त नहनेु गरी कायिसम्पादन 
गनुिपने देजखन्ि । 
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नगरपातलकाहरू 
स्थानीय तहमा र्वधार्यकी, कायिकाररणी, र न्यार्यक अभ्यासलाई सस्थागत गदै स्थानीय सरकारको 

सञ् चालन गने उदे्दश्यले देिभरमा २७६ नगरपातलकाको स्थापना भएका िन ्। स्थानीय सरकारका काममा 
जनसहभातगता, उत्तरदार्यत्व र पारदजििता सतुनजित गरी नागररकलाई गणुस्तरीय सेवा प्रदान गनुि यसको उदे्दश्य 
रहेको ि । 
151. आतथिक कारोबार – देिभररका नगरपातलका २७६ मध्ये २६० नगरपातलकाहरूको गत वषिको 

जजम्मेवारी, यो वषिको आय, चाल ुपुजँीगत तथा अन्य खचि र मौज्दात अवस्था देहायअनसुार ि: 

                                                               (रु लाखमा) 

तस. 
नं. 

प्रदेि 

लेखापरीक्षण 
गररएका 

नगरपातलका 
संख्या 

आय व्यय 
बाकँी 
मौज्दात गतवषिको 

जजम्मेवारी 
अनदुान 

राजस्व 
वाडँफाडँ 

आन्तररक 
आय अन्य जम्मा चाल ुखचि प ुजँीगत खचि अन्य खचि जम्मा 

1 १ ४५ 33921 225488 39677 18390 80081 397557 155349 106320 83779 345448 52109 
2 २ ७१ 73333 271315 47966 13659 109390 515663 145780 123317 143247 412344 103319 
3 बाग्मती ३७ 83383 178603 68872 53520 73270 457648 149834 123046 52697 325577 132071 
4 गण्डकी 26 16630 124313 20494 12049 45315 218801 96431 51080 45372 192883 25919 
5 लजुम्बनी 27 24922 137777 26064 11628 40291 240682 98305 62658 30867 191830 48852 
6 कणािली 23 13103 95716 14400 2922 30714 156855 73787 36281 27348 137416 19438 
7 सदूुरपजिम 31 23096 130502 24559 7324 48072 233553 109370 60205 32008 201583 31970 

जम्मा 260 268388 1163714 242032 119492 427133 2220759 828856 562907 415318 1807081 413678 

• आन्तररक आय 
152. राजस्व दाजखला - आतथिक कायिर्वतध तथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा २८(२) मा 

जजम्मेवार व्यजक्तले आफ्नो जजम्मामा आएको राजस्व सोही ददन वा त्यसको भोतलपल्ट दाजखला नगरे 
१० प्रततितले जररवाना तलई दाजखला गनि लगाउनपुने व्यवस्था ि । बाराको कोल्हबी नगरपातलकाले 
११२ ठेली नगदी रतसदबाट असलु भएको मध्ये रू.22 लाख 15 हजार, तसरहाको लहान र धनगढीमाई 
नगरपातलका वडा कायािलयहरूले प्रयोग गरेका आय सफ्टवेयरले असलुी देखाएको मध्ये क्रमिः रू.17 
लाख 95 हजार र रू.50 लाख 63 हजार एवं रौतहटको चन्िपरु नगरपातलकाले वडा कायािलय, 
तनमािण व्यवसायी एवं सतमततहरूबाट प्राप्त रू.20 लाख 7 हजार समेत रू.१ करोड 10 लाख 80 
हजार दाजखला नगरेकोले जररवाना सर्हत असलु गनुिपदिि ।   

153. चेक बाउन्स - बैंर्कङ्ग कसरु सजाय सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) अनसुार आफ्नो खातामा 
रकम नभएको जानीजानी चेक काटी ददने कायि बैंर्कङ्ग कसरु भएकोले सोही ऐनको दफा ४ बमोजजम 
दण्ड सजाय हनेु व्यवस्था ि । यस सम्बन्धमा तनम्नानसुार देजखएको िः 

153.1. कोल्हबी नगरपातलका, बाराले लालबकैया खोलाको ठेक्का रकम असलुी गदाि एक तनमािण सेवाबाट पेस 
गरेका रू.56 लाखको २ थान ठेक बाउन्स भएको ि । यसैगरी फतवुा र्वजयपरु नगरपातलका, 
रौतहटले लालबकैया खोलाको चेक अङ्क रू.1 करोड 11 लाखमा 10 प्रततित िुट ददइि रू.99 लाख 
90 हजारको तनमािण ब्यवसायीले पेस गरेको चेक बाउन्स भएकोले सम्झौता रकम रू.1 करोड 11 
लाख समेत रू.1 करोड ६७ लाख असलु गनुिपदिि। नगरपातलकाले बाउन्स चेक ददने व्यवसायीलाई 
कालोसूचीमा राख्न ेलगायतका कारवाही गनुिपदिि ।  
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153.2. मोरङ जजल्लाको लेटाङ नगरपातलका कायािलयले नगरपातलकातभरका जचसाङ र तेली खोलाबाट नदीजन्य 
पदाथि उत्खनन ्र तबक्री गनि एक व्यवसायीसँग मूल्य अतभवरृ्द्ध कर सर्हत रू.14 करोड ३० लाख 
५८ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेकोमा सम्झौता गनािसाथ सबै रकम एकमिु बझुाएमा मूल्य अतभवरृ्द्ध कर 
बाहेकको रकममा १० प्रततित िुट ददने उल्लेख ि । तनजले एकमिु रकम बझुाएको उल्लेख गरी 
रू.1 करोड २६ लाख ६० हजार िुट ददई बाँकी रू.11 करोड ३९ लाख ४० हजारको मूल्य 
अतभवरृ्द्ध कर समेत रू.13 करोड ३ लाख ९८ हजार नगरपातलकाको खातामा दाजखला गराई पट्टा 
जारी गरेको पाइयो । उक्त व्यवसायीले बझुाएको चेक बाउन्स भई मूल्य अतभवरृ्द्ध कर वापतको रकम 
२०७७।३।३० मा मार आन्तररक राजस्व कायािलय र्वराटनगरमा जम्मा गरेको ि । तनज व्यवसायीले 
मूल्य अतभवरृ्द्ध कर सर्हत एकमिु रकम नबझुाएकोले िुट ददन नतमल्ने रू.1 करोड २६ लाख ६० 
हजार असलु हनुपुदिि ।  

नगरपातलकाले बाउन्स चेक ददने व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न े लगायतका कारबाही 
गनुिपदिि। 

154. धरौटी जफत - साविजतनक खररद ऐन, 2063 को दफा 27(5) मा बोलपर स्वीकृत पिात सम्झौता 
गनि नआएमा जमानत जफत हनेु व्यवस्था ि । रौतहट जजल्लाको गजुारा र फतवुा र्वजयपरु नगरपातलका 
क्षेरतभर पने लालबकैया नदीबाट नदीजन्य पदाथिको उत्खनन ् तथा तबक्री सम्बन्धी ठेक्कामा एक 
व्यवसायीको रू.२ करोड ३० लाखको प्रस्ताव स्वीकृत गरी २०७५।९।२० मा सम्झौता गनि पराचार 
गरेकोमा सम्झौता गनि नआएको जनाई २०७५।११।१७ मा बोलपर रद्द गरी बैङ्क ग्यारेण्टी र धरौटी 
बापतको रू.७५ लाख ६८ हजार उक्त व्यवसायीलाई र्फताि गरेको ि । ऐनको व्यवस्था अनसुार 
सम्झौता गनि नआएका व्यवसायीले राखेको धरौटी जफत गनुिपनेमा र्फताि गरेकोले सो र्फताि गने 
पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाई उक्त रकम असलु गनुिपदिि । 

155. भाडा दाजखला - रौतहटको परोहा नगरपातलकाले तयार गरेको याजन्रक उपकरण सञ्चालन सम्बन्धी 
कायिर्वतध, 2075 अनसुार कायािलयले यन्र, उपकरण, गाडी भाडामा ददँदा भाडा वापतको रकम अतग्रम 
रूपमा नगरपातलकामा जम्मा गनुिपने व्यवस्था ि । भाडा रकम प्राप्त नगरी त्यस्ता साधन प्रयोग गने 
अनमुतत ददन तमल्दैन । नगरपातलकाले १ ग्रडेर, २ र्टपर, १ रोलर, ब्याक-हो लोडर र १ पानी याङ्कर 
भाडामा लगाएकोमा ६ तनमािण सेवा एवं व्यजक्तले रू.70 लाख 28 हजार भाडा दाजखला गनि बाकँी 
रहेको ि । उक्त रकम असलु गनुिपदिि । भाडा रकम प्राप्त नगरी साधन प्रयोग गनि ददनेलाई जजम्मेवार 
बनाउनपुदिि । 

156. वन पैदावार िलु्क - स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ (ख) मा आफ्नो क्षेरतभरको 
सामदुार्यक वन उपभोक्ता सतमततले वन पैदावर र्वक्री तथा उपयोग सम्बन्धी आफ्नो कायियोजना बनाई 
स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराउन ुपने तथा वन पैदावारको तबक्री वापत प्राप्त हनेु रकमको १० प्रततित 
रकम सम्बजन्धत स्थानीय तहको सजञ् चत कोषमा दाजखला गनुिपने व्यवस्था ि। नवलपरासीका मध्य 
र्वन्द,ु गैडाँकोट र देवचलुी  एवं तनहुँको देवघाट नगरपातलकालाई आफ्नो क्षेरतभरको सामदुार्यक वन 
उपभोक्ता सतमततहरूले वन पैदावारको तबक्रीवापत प्राप्त गरेको आयको १० प्रततितले हनेु रू.१ करोड 
९० लाख ९६ हजार प्राप्त नभएकोले सम्बजन्धत सामदुार्यक वन उपभोक्ता सतमतबाट असलु गनुिपिि । 

157. कुण्डबाट प्राप्त हनुपुने आय  - बेनी नगरपातलका, म्याग्दीको क्षेरातधकार तभरपने तसंगा तातोपानी कुण्डमा 
तलइने प्रवेि िलु्क र सहयोग रतसदको कुल रकमको २५ प्रततितले हनेु रकम नगरपातलकामा जम्मा 
गने सम्झौता भएको ि । उक्त कुण्डको २०७५।७६ को लेखापरीक्षण प्रततवेदन अनसुार उजल्लजखत 
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िीषिकबाट रू.८४ लाख ३५ हजार र २०७६।७७ को प्रमाजणत आतथिक र्ववरण अनसुार रू.६५ लाख 
९6 हजार समेत रू.१ करोड ५० लाख ३१ हजार आम्दानी गरेकोमा २५ प्रततितले हनेु रू.३७ 
लाख ५८ हजार असलु गनुिपदिि। 

158. घटी असलुी - गण्डकी प्रदेि आतथिक ऐन, २०७६ को अनसूुची ६ मा रोडा, ढुङ्गा, तगट्टी, जचप्स, गेग्रान, 
चट्टान संकलनको दर प्रतत घनर्फट रू.४ ले तनधािरण गरेको ि । तभरकोट नगरपातलका, स्याङ्जाले 
यो वषि तनमािण व्यवसायीहरूबाट नदीजन्य पदाथि तबक्रीवापत सम्पूणि कर समेत रू.३२ लाख ५८ हजार 
आय प्राप्त गरेको पाइयो । यसरी प्रतत क्यूर्फट रू.४ का दरले आय प्राप्त गनुिपनेमा रू.२.६६ का दरले 
प्राप्त गरेकोले नगरपातलकाले रू.१६ लाख ४१ हजार घटी आम्दानी गरेको देजखन्ि । उक्त रकम 
असलु हनुपुदिि । 

यसैगरी प्रदेि आतथिक ऐन, २०७६ को अनसूुची ५ मा संकलन दर प्रतत घनर्फट रू.९ का 
दरले हनेु उल्लेख ि । तसन्धलुीको दधुौली नगरपातलकाले ३ व्यजक्त तथा संस्थालाई ३ लाख ९३ 
हजार घनर्फट ढुङ्गा, तगट्टी, बालवुा संकलनमा रू.३ का दरले मार संकलन गरेका कारण रू.२३ लाख 
६२ हजार कम आय प्राप्त भएको ि । उक्त रकम असलु हनुपुदिि । 

159. अनमुतत र्वना उत्खनन ्- तनहुँको िकु्लागण्डकी नगरपातलकाले अनमुतत बेगर साविजतनक जग्गाबाट 
कररब ६० हजार ६६२ घनतमटर सामग्री उत्खनन ्कायिको एक क्रसर उद्योगसँग प्रतत घनतमटर 
रू.१४१।- का दरले राजस्व, २० प्रततित जररवाना एवं मूल्य अतभवरृ्द्ध कर तथा आयकर समेत रू.१ 
करोड ३१ लाख ८ हजार असलु गने नगर कायिपातलकाबाट तनणिय भएकोमा रू.४० लाख मार दाजखला 
गरेकोले बाँकी रू.९१ लाख ८ हजार असलु गनुिपदिि ।  

160. आय ठेक्कामा िुट - आय ठेक्काको ठेकेदारले कबोल गरेको रकममा मूल्य अतभवरृ्द्ध कर समेतको एकमिु 
रकम अतग्रम रूपमा बझुाएमा ठेक्का रकमको १० प्रततित िुट ददन सर्कने उल्लेख ि । उदयपरुको 
चौदण्डीगढी नगरपातलकाले एक व्यवसायीसँग तगट्टी, बालवुा संकलन सम्बन्धी आय मूल्य अतभवरृ्द्ध कर 
बाहेक रू.२ करोड ६६ लाख ३६ हजार प्राप्त गने गरी ठेक्का सम्झौता भएकोमा तनज व्यवसायीले अतग्रम 
एकमषु्ठ (मूल्य अतभवरृ्द्ध कर बाहेक) दाजखला गरेको भनी रू.२६ लाख ६४ हजार िुट ददई रू.२ 
करोड ३९ लाख ७२ हजार आम्दानी गरेको ि । तनज व्यवसायीले मूल्य अतभवरृ्द्ध कर सर्हत एकमषु्ठ 
बझुाएको नदेजखएकोले १० प्रततित िुट ददन तमल्ने नदेजखँदा मूल्य अतभवरृ्द्ध कर रू.३४ लाख ६३ 
हजार र िुट ददएको रकम समेत रू.६१ लाख २७ हजार असलु गनुिपदिि । 

यस्तै मोरङ्ग जजल्लाको बेलबारी नगरपातलकाले आय ठेक्काको कबोल अकं रू.१३ करोड ४२ 
लाख ४० हजार एकमिु नबझुाएको अवस्थामा पतन १० प्रततितले हनेु रू.१ करोड ३४ लाख २४ 
हजार िुट ददएको ि। एकमिु नबझुाउनेलाई िुट ददएको रकम असलु गरी स्थानीय सजञ् चतकोष 
खातामा दाजखला गनुिपदिि । 

161. आय तमन्हा - स्थानीय तहको नदीजन्य पदाथि (ढंुगा, तगट्टी, बालवुा तथा अन्य) को तबक्री गरी कर 
असलु गने बोलपरको माध्यमबाट र्वतभन्न ठेकेदारहरूसँग भएको आय ठेक्का सम्झौतामा ठेकेदारले कवोल 
गरेको रकममा कुनै प्रकारको िुट वा तमन्हा ददने व्यवस्था िैन । यो वषि कैलालीको १, अिामको 
१ र कन्चनपरुको १ समेत ३ नगरपातलकाले ४ तनमािण व्यवसायीसँग रू.७ करोड ९ लाख १५ हजार 
प्राप्त गने गरी आय ठेक्का सम्झौता गरेकोमा १८ देजख ४६ प्रततितसम्मले हनेु रू.२ करोड ५२ लाख 
८२ हजार तमन्हा ददएको ि । सम्झौता र्वपरीत तमन्हा ददएको उक्त रकम असलु गनुिपदिि । 
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• कर/मूल्य अतभवरृ्द्ध कर 
162. भाडाकर - आयकर ऐन, 2058 अनसुार  स्थानीय तहले तातलम, गोष्ठी, तमर्टङ्ग, सेतमनार सञ्चालन गदाि 

तलएको उपकरणमा भाडा र उपभोक्ता सतमततले र्वतभन्न तनमािण कम्पनीको हेभी उपकरण भाडामा प्रयोग 
गरी भकु्तानी गदाि कट्टा गरेको भाडा कर संघीय सजञ्चत कोषमा दाजखला गनुिपनेमा धनषुाको तमतथला, 
गणेिमान चारनाथ, कमला र तमतथला र्वहारी नगरपातलकाले यो वषि र्वतभन्न भकु्तानीमा कट्टा गरेको 
भाडा कर रू.1 करोड 39 लाख ५४ हजार स्थानीय सजञ्चत कोषमा दाजखला गरेको ि ।  

यस्तै झापा जजल्लाको मेचीनगर, भिपरु र अजुिनधारा नगरपातलकाले उपभोक्ता सतमततहरू माफि त 
तनमािण कायि गदाि प्रयोग गरेको डोजर भाडा भकु्तानीमा कट्टी गरेको कर रू.45 लाख 24 हजार र 
उदयपरु जजल्लाको कटारी नगरपातलकाले सोही प्रकारको भकु्तानीमा कट्टा गरेको कर रू.१० लाख १९ 
हजार स्थानीय सजञ् चतकोषमा जम्मा गरेको देजखयो । उक्त सबै कर रकम संघीय सजञ् चतकोषमा 
दाजखला गनुिपदिि । 

163. मूल्य अतभवरृ्द्ध कर - मूल्य अतभवरृ्द्ध कर ऐन, 2052 को दफा 15(3) मा स्थानीय तहले मूल्य 
अतभवरृ्द्ध कर लाग्ने वस्त ुवा सेवा तबक्री गदाि कर असलुी गनुिपने व्यवस्था ि । लालबन्दी नगरपातलका, 
सलािहीले 2 ठेक्काबाट प्राप्त मूल्य अतभवरृ्द्ध कर रू.13 लाख 82 हजार र बददिबास नगरपातलका, 
महोत्तरीले 3 ठेक्काबाट प्राप्त मूल्य अतभवरृ्द्ध कर रू.37 लाख 98 हजार समेत रू.51 लाख 80 हजार 
संघीय सजञ्चत कोषमा दाजखला नगरी स्थानीय सजञ्चत कोषमा दाजखला गरेको ि । उक्त रकम संघीय 
सजञ्चत कोषमा दाजखला गनुिपदिि । 

यस्तै मोरङ्ग जजल्लाको बेलबारी नगरपातलकाले यो वषिको आय ठेक्का रू.12 करोड 48 लाख 
6 हजारमा मूल्य अतभवरृ्द्ध कर रू.१ करोड ६२ लाख २४ हजार असलु नगरेकोले उक्त रकम असलु 
गरी संघीय सजञ् चतकोषमा दाजखला गनुिपदिि । 

164. कर दार्यत्व - आयकर ऐन, २०५८ को दफा 88 र 89 बमोजजम भकु्तानीमा अतग्रम कर कट्टी गरी 
समयमै दाजखला गनुिपने व्यवस्था ि । बाराको तसम्रौनगढ नगरपातलकाले र्वतभन्न भकु्तानीमा कट्टा गरेको 
अतग्रम कर रू.१८ लाख ८५ हजार नगरपातलकामा मौज्दात रहेकोले संघीय सजञ्चत कोष दाजखला गरेको 
गनुिपदिि । 

• खररद व्यवस्थापन 
165. सोझै खररद - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा खररद गदाि प्रततस्पधाि तसतमत हनेु 

गरी टुक्राटुक्रा पारी खररद गनुि नहनेु व्यवस्था ि । धनषुाको जक्षरेश्वर, िहीदनगर, तमतथला र्वहारी, 
कमला, र्वदेह, हंसपरु र पसािको बहादरुमाइि समेत 7 नगरपातलकाले 369 सेवा प्रदायकबाट रू.15 
करोड 28 लाख 93 हजारको खररद एवं तनमािण कायि टुक्रा गरी सोझै गराएका िन ्। चैनपरु 
नगरपातलकाले पाँच स्वास््य चौकी भवनको तनमािण कायि प्रततस्पधाि नगराई सोझै गराउन रू.१ करोड 
८४ लाख ३८ हजारको सम्झौता गरी यो वषि रू.६७ लाख ३७ हजार भकु्तानी गरेको ि । वार्षिक 
खररद योजना तयार गरी प्रततस्पधाि हनेु गरी खररद कायि गनुिपदिि । 

166. मूल्य अतभवरृ्द्ध कर दताि - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १९ अनसुार साविजतनक 
तनकायले मूल्य अतभवरृ्द्ध करमा दताि भएकोसँग मार काम गराउनपुने व्यवस्था ि । सलािहीको मलंगवा 
नगरपातलकाले मूल्य अतभवरृ्द्ध करमा दताि नभएको 7 संस्था माफि त १९ कायिक्रम सञ्चालन गरी रू.69 
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लाख 40 हजार भकु्तानी ददएको मूल्य अतभवरृ्द्ध कर प्रयोजनको लातग दताि भएको फमिसँग माग खररद 
गनुिपदिि ।  

167. बोलपर स्वीकृत - साविजतनक खररद ऐन, २०63 को दफा 27 मा सारभतूरूपमा प्रभावग्राही बोलपर 
मार स्वीकृत गनुिपने व्यवस्था ि । तसरहाको धनगढीमाइि नगरपातलकाले प्रिासकीय भवन तनमािणको 
बोलपर मूल्याङ्कन गदाि प्रथम घटीवाला रू.११ करोड ७९ लाख ४८ हजारको बोलपर स्वीकृत नगरी 
दोस्रो घटीवाला रू.१४ करोड ३९ लाख ६ हजारको बोलपर स्वीकृत गरेको ि । बढी रकमको 
बोलपर स्वीकृत गनुिपनािको कारण नखलुाई सारभतूरूपमा प्रभावकारी बोलपर स्वीकृत नहुँदा रू.२ 
करोड ५९ लाख ५८ हजार थप व्ययभार पनि गएको ि । यस सम्बन्धमा िानतबन गरी यर्कन 
गनुिपदिि ।  

• उपभोक्ता सतमतत 
168. जर्टल प्रकृततका कायि - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७ मा उपभोक्ता 

सतमततहरूलाई मेजिन, औजार उपकरणहरूको आवश्यक नपने, श्रममूलक कायिको जजम्मेवारी ददनपुने र 
उपभोक्ता सतमततले प्राप्त गरेको काम तनमािण व्यवसायीबाट गराउन नहनेु उल्लेख ि । धनषुाको सबैला, 
गणेिमान चारनाथ र धनषुाधाम नगरपातलकाले फे्रम स्रक्चर सर्हतको भवन, पलु, कल्भटि, ओभरहेड 
टंकी, ग्रामीण र्वद्यतुीकरण लगायतका जर्टल प्रार्वतधक पक्ष समावेि भएका संरचना तनमािण कायि समेत 
उपभोक्ता सतमतत माफि त गराई रू.३ करोड 16 लाख 19 हजार भकु्तानी गरेको देजखयो। त्यस्तै 
धनषुाको सबैला र धनषुाधाम नगरपातलका अन्तगितका उपभोक्ता सतमततले रू.2 करोड 18 लाख 82 
हजारको काम तनमािण व्यवसायी माफि त गराई भकु्तानी गरेको ि । तनमािण व्यवसायीबाट काम गराउने 
पररपाटीमा तनयन्रण गनुिपदिि । 

169. सीमाभन्दा बढीको काम - साविजतनक खररद तनयमावली, २064 को तनयम ९७ को उपतनयम १(क) 
मा रू.१ करोडसम्मको लागत अनमुान भएको तनमािण कायि उपभोक्ता सतमतत माफि त गराउन सक्ने 
व्यवस्था ि । पसािको बहादरुमाइि र धनषुाको जक्षरेश्वरनाथ नगरपातलकाले रू.३ करोड २४ लाख 81 
हजारको सडक तनमािण कायि उपभोक्ता सतमततबाट गराएको ि । सीमाभन्दा बढीको काम उपभोक्ता 
सतमततबाट गराउने पररपाटीमा तनयन्रण हनुपुदिि । 

170. उपभोक्ता सतमततबाट खररद - साविजतनक खररद तनयमावली, 2064 को तनयम 97 मा तनमािणको काम 
मार उपभोक्ता सतमततबाट गराउन सक्ने ब्यवस्था ि । पसािको बहादरुमाई नगरपातलकाले रू.2 करोड 
38 लाख ३५ हजार र बाराको तसम्रौनगढ नगरपातलकाले रू.२८ लाख ३ हजार समेत रू.2 करोड 
६६ लाख ३८ हजारको सौयि बत्ती सेट, पाइप, जेनेरेटर, कम्बल, रान्सफमिर लगायतका सामान 
उपभोक्ता सतमतत माफि त सोझै खररद गरेका िन ्। यसैगरी रौतहटको फतवुा र्वजयपरु नगरपातलकाले 
प्रततस्पधाि नगराई िहीदस्मतृत प्रततष्ठान माफि त रू.1 करोड २२ लाखको ग्याँस चलु्हो खररद गरेको ि। 
तनयम र्वपरीत उपभोक्ता सतमतत माफि त सामान खररद गने कायिमा तनयन्रण हनुपुदिि । 

171. ओभरहेड - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७(4) मा उपभोक्ता सतमततलाई ओभरहेड 
बाहेकको रकम भकु्तानी ददनपुने व्यवस्था ि । धनषुाको तमतथला र्वहारी नगरपातलकाले ५८ उपभोक्ता 
सतमततलाई र्वतभन्न  तनमािण कायिमा रू.16 लाख 2१ हजार ओभरहेड भकु्तानी गरेको ि । उक्त रकम 
असलु गनुिपदिि । 
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172. मूल्य अतभवरृ्द्ध कर - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७(4) मा उपभोक्ता सतमततलाई 
मूल्य अतभवरृ्द्ध कर कटाई भकु्तानी ददने व्यवस्था ि । उपभोक्ता सतमततले तनमािण सामग्री खररद गरेको 
तबल र्वजक अनसुारको मूल्य अतभवरृ्द्ध कर मार भकु्तानी गनुिपनेमा सलािहीका बलरा र गोडैता 
नगरपातलकालाई रू.४६ लाख १ हजार तबल र्वजकमा उजल्लजखतभन्दा बढी मूल्य अतभवरृ्द्ध कर 
उपभोक्ता सतमततलाई भकु्तानी गरेकोले असलु गनुिपदिि । 

173. बढी भकु्तानी - सलािहीको बाग्मती नगरपातलकाले उपभोक्ता सतमततबाट ३२ सडक कालोपरे गने कायि 
गराएकोमा नम्सि र दरर्वश्लषेण अनसुार आवश्यक पने तनमािण सामग्री खररद गरी कायि गराएको िैन । 
दर र्वश्लषेणमा उजल्लजखत पररमाणको तनमािण सामग्री खररद गरेको तबल उपभोक्ता सतमततबाट पेस भएको 
िैन । सडक कालोपरे कायिको प्रमखु तनमािण सामग्री तबटुतमन ग्रामीण तथा कृर्ष सडक र्वभाग 
(डोतलडार)को नम्सि अनसुार सडक तनमािण गनि १२ लाख 37 हजार 614 के.जी. आवश्यक पनेमा 
उपभोक्ता सतमततले 5 लाख 2 हजार 650 के.जी. खररद गरेको तबल पेस गरेको ि । सडक कालोपरे 
जस्तो जर्टल प्रार्वतधक कायि उपभोक्ता सतमततबाट गराउँदा गणुस्तरमा असर पनि सक्ने देजखनकुा साथै 
उपभोक्ता सतमततले खररद गरेको तबटुतमनको तबलभन्दा रू.6 करोड 47 लाख 80 हजार बढी भकु्तानी 
भएको सम्बन्धमा िानतबन गरी यर्कन हनुपुदिि । 

174. इन्धन खचि - सडक तनमािण गनि एक्साभेटर र बे्रकरको लातग नम्सि अनसुारको इन्धन खचि गनुिपदिि। 
रुकुम (पजिम) को मसुीकोट र आठतबसकोट नगरपातलकाले १५ उपभोक्ता सतमततबाट एक्साभेटर र 
बे्रकर प्रयोग गरी सडक तनमािण गदाि नम्सि अनसुार ३० हजार ७१० तलटर इन्धन लाग्नेमा ४८ हजार 
४६० तलटरको भकु्तानी गरेको ि । नम्सिभन्दा बढी भकु्तानी गरेको १७ हजार ७५० तलटरको मूल्य 
रू.१५ लाख ७८ हजार उपभोक्ता सतमततबाट असलु गनुिपदिि । 

175. लागत सहभातगता - संखवुासभाको चैनपरुमा तनमािण हनेु खानेपानी आयोजनाको लागत अनमुान रू.३२ 
करोड ४८ लाख ७५ हजारको ३० प्रततितले हनेु रकम  उपभोक्ताले व्यहोने गरी ३ उपभोक्ता 
सतमततसँग सम्झौता भएको ि । सम्झौतामा उपभोक्ताले व्यहोनुिपने 30 प्रततित रकम मध्ये 10 
प्रततित नगदै दाजखला गनुिपने र २० प्रततित श्रममूलक कायि गनुिपने उल्लेख ि । उक्त सम्झौता 
अन्तगित उपभोक्ताबाट दाजखला गनुिपने नगद मध्ये गत वषि रू.५५ लाख र यस वषि रू.२७ लाख समेत 
रू.८२ लाख नेपाल सरकारको र्वत्तीय समानीकरण अनदुानबाट चैनपरु नगरपातलकाले भकु्तानी गरेको 
ि । उपभोक्ताले व्यहोनुिपने नगद रकम सम्झौताको िति र्वपरीत हनेु गरी नगरपातलकाले भकु्तानी 
गरेकोले रू.82 लाख र्फताि तलई नगरपातलका कोषमा दाजखला गनुिपदिि । 

176. जनश्रमदान - प्रदेि तनवािचन क्षेर पूवािधार र्वकास कायिक्रम सञ्चालन तनयमावली, २०७६ (दोश्रो 
संिोधन) मा उपभोक्ता सतमतत माफि त काम गराउँदा भवन र पलुमा कजम्तमा १० प्रततित र अन्यमा 
२० प्रततित उपभोक्ता सतमततले योगदान गनुिपने व्यवस्था ि । मोरङ्ग जजल्लाको रतवुामाई, लेटाङ्ग, 
सनु्दरहरैचा, सनुवषी र पथरी ितनिरे नगरपातलका अन्तगित सञ्चातलत भवन र पलु बाहेकका र्वतभन्न 
योजनाको कामको मूल्याङ्कन रकमा जनसहभातगता २० प्रततित वापत हनेु रकम कट्टा गरी बाँकी रकम 
उपभोक्ता सतमततलाई भकु्तानी ददनपुनेमा उपभोक्ता योगदान कट्टी नगरी बढी भकु्तानी ददएको रू.३३ 
लाख ११ हजार उपभोक्ता सतमततहरूबाट असलु हनुपुदिि । 
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• परामिि सेवा 
177. परामिि सेवा - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२ अनसुार परामिि सेवाको लागत 

अनमुान तयार गरी प्रततस्पधािको माध्यमबाट खररद गनुिपने व्यवस्था ि । धनषुाको कमला र गणेिमान 
चारनाथ नगरपातलकाले कायािलयमा प्रार्वतधक जनिजक्त मौजदुा रहेको अवस्थामा २०७६।७७ मा 
सञ्चालन हनेु योजनाहरूको लागत अनमुान तयारीदेजख कायिसम्पन्न प्रततवेदन तयार गने सम्मका समेत 
पेस गने कायि गनिको लातग ३ फमिसँग सोझै खररद सम्झौता गरी रू.59 लाख 12 हजार भकु्तानी गरेको 
ि । कायािलयमा प्रार्वतधक जनिजक्त भएको अवस्थामा ब्ययभार पने गरी परामििमा खचि गरेको उजचत 
नदेजखँदा तनयन्रण हनुपुदिि । 

178. जजरी तालको आयोजना प्रततवेदन - जजरी नगरपातलकाले जजरी ताललाई पयिटकीय गन्तव्यको रूपमा 
र्वकास गनि र्वस्ततृ पररयोजना प्रततवेदन तयार गरी परामििदातालाई रू.१ करोड २० लाख ११ हजार 
भकु्तानी ददएको ि । तालको र्वस्ततृ आयोजना प्रततवेदन तयार गने कायिको लातग रू.१ करोड ३२ 
लाख ९ हजारको लागत अनमुान स्वीकृत गरेकोमा ईजन्जतनयर लगायतका ६ र्वज्ञ जनिजक्तको लातग 
८ मर्हना कायि अवतध राखेको ि । उक्त कायिको लातग सो अनसुारको अवतधमा आवश्यक पने आधार 
खलुाएको िैन । लागत अनमुान तयार गदाि ईजन्जतनयरको पाररश्रतमक दरमा ४० प्रततित सामाजजक 
भत्ता र ६० प्रततित ओभरहेड खचि समावेि गरेको औजचत्यपूणि िैन । यसबाट लागत अनमुान रू. 
८१ लाख ८९ हजारले बढ्न गएको ि ।  

परामििदाताले आयोजनाको लागत अनमुान रू.२ अबि ४९ करोड ३४ लाख हनेु गरी प्रततवेदन 
पेस गरेको ि । नगरपातलकाको यो वषिको आन्तररक आय रू.५८ लाख ८५ हजार रहेको अवस्थामा 
आफ्नै स्रोतबाट उक्त आयोजना तनमािण गनि सक्ने देजखँदैन। आयोजना तनमािण गनि आवश्यक पने स्रोत 
यर्कन नगरी महत्वाकांक्षी आयोजनाको र्वस्ततृ आयोजना प्रततवेदन तयार गरी खचि गरेको उजचत 
देजखएन।  

179. क्षरेातधकार बार्हरको अध्ययन – संघ, प्रदेि र स्थानीय तहको कायि जजम्मेवारीमा पने र्वकास कायिक्रम 
तथा आयोजनाको वगीकरण तथा बाँडफाँट सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ मा पहाडी क्षेरमा ५० 
हेक्टरसम्मका तसँचाई योजनाहरू मार स्थानीय तहले कायािन्वयन गने उल्लेख ि । तनहुँको भान ु
नगरपातलकाले ३ हजार ६०० हेक्टरका दईु ठूला तसँचाई आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन गरी रू.१५ 
लाख ९८ हजार भकु्तानी गरेको ि । उक्त अध्ययनले योजनाको लागत रू.७६ करोड ५३ लाख पने 
देजखन्ि । संघीय सरकारको क्षेरातधकारतभर पने ठूला आयोजनाको अध्ययन गरेको खचि उपलजब्धर्वहीन 
हनेु देजखन्ि।  

180. प्रततस्पधाि - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ३१ मा बीस लाख रुपैँयाभन्दा बढी लागत 
अनमुान भएको तनमािण कायि, मालसामान वा जनुसकैु सेवा खररद गनुिपदाि बोलपरको माध्यमिारा खररद 
गनुिपने व्यवस्था ि । धनकुटा जजल्लाको महालक्ष्मी नगरपातलकाले िैजक्षक तथा साक्षरता सधुार 
अतभयान कायिक्रम सञ्चालन गनि िैजक्षक सामग्री खररदको लातग रू.१ करोड ६८ लाख ३९ हजार र 
परामिि सेवाको लातग रू.1७ लाख ४४ हजार समेत रू.१ करोड ८५ लाख ८३ हजारको लागत 
अनमुान स्वीकृत गरी खलु्ला रूपमा आियपर माग गरी पेस भएको एक मार सेवाप्रदायक संस्थासँग 
रू.1 करोड ८५ लाख ८३ हजारमा सम्झौता गरी सबै रकम भकु्तानी भएको ि । उक्त कायि तनयम 
३१ बमोजजम बोलपरको माध्यमिारा खररद गनुिपनेमा तनयम ७० बमोजजम खलु्ला आिय पर माग 
गरी खररद गरेको तनयमसम्मत देजखएन । तनयमावलीको पालना गरी खररद गनुिपदिि ।  
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• अनदुान 
181. गैर सरकारी संस्था अनदुान - साविजतनक खररद ऐन, 2063 को दफा 46 मा जनचेतना सम्बन्धी 

तातलम, अतभमखुीकरण, सवलीकरण, मूलप्रवाहीकरण जस्ता कायि गैर सरकारी संस्थाबाट गराउँदा तिटो 
िररतो, प्रभावकारी र तमतव्ययी भएमा त्यस्ता कायि गराउन सर्कने व्यवस्था ि । प्रदेि नं. 2 
सरकारको तनणियबाट सपिको र्वष उत्पादन, सङ्कलन प्रिोधन र र्वतरण गने पररयोजना कायािन्वयन गनि 
आतथिक मातमला तथा योजना मन्रालय, सलािहीको लालबन्दी नगरपातलका र एक गैर सरकारी संस्थाबीच 
भएको सम्झौता अनसुार यो वषि रू.१७ करोड ९८ लाख ३३ हजार तनकासा ददएकोमा उक्त संस्थाले 
रू.४ करोड ६२ लाख ३९ हजार खचि गरेको ि । खररद ऐनमा भएको व्यवस्था अनसुार उक्त 
पररयोजनाको कायि गैर सरकारी संस्थाबाट गराउन तमल्ने देजखँदैन । उक्त गैर सरकारी संस्थालाई 
ददएको अनदुान तनकासामध्ये खचि गनि नसकी २०७७ आषाढ मसान्तमा बाँकी रहेको रू.13 करोड 
35 लाख 94 हजार र्फताि गरेको िैन । उक्त बाकँी रकम संघीय सजञ् चत कोषमा र्फताि गनुिपदिि। 

आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, 2064 को तनयम 41(3) मा अनदुान रकमको प्रगतत र्ववरण 
तलइि तोर्कएको काममा खचि गरेको र लेखापरीक्षण गराएको हनुपुने व्यवस्था ि । रौतहटको फतवुा 
र्वजयपरु नगरपातलकाले १ गैर सरकारी संस्थालाई रू.65 लाख 14 हजार, मौलापरु नगरपातलकाले 
2 गैर सरकारी संस्थालाई रू.1 करोड १५ लाख र एक पोतलटेजक्नक इजन्सच्यटुलाई रू.३५ लाख 
अनदुान ददएको ि । गैर सरकारी संस्थालाई ददएको अनदुान तोर्कएको काममा खचि भएको सतुनजित 
गनुिपदिि। 

182. भवन तनमािण - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 76 मा संघ तथा प्रदेि सरकारबाट 
प्राप्त रकमलाई स्थानीय पूवािधार तथा दीघिकालीन पुजँी तनमािण हनेु कायिमा खचि गने व्यवस्था ि । 
सलािहीको लालबन्दी नगरपातलकाले 4 गैर सरकारी संस्थाको भवन तनमािण गने कायिमा रू.1 करोड ४ 
लाख ६३ हजार खचि गरेको ि । यस्तो खचिमा तनयन्रण हनुपुदिि । 

183. दईु तनकायबाट अनदुान - गण्डकी प्रदेि सरकारबाट जारी भएको कृर्ष, पिपुन्िी तथा मत्स्य नमूना 
फामि कायिक्रम सञ् चालन कायिर्वतध, २०७५ को दफा ९ मा र्वगतका वषिहरूमा सरकारी तथा 
गैरसरकारी संस्थाबाट अनदुान पाएका आवेदकहरूलाई िनौटको मूल्यांकन प्रर्क्रयामा समावेि नगररने 
व्यवस्था ि । स्याङ्जाको पतुलीबजार नगरपातलकाले एक कृषक समूहलाई नगरपातलकाको ९० र 
समूहको १० प्रततित लागत साझेदारीमा कृर्ष सम्बन्धी कायिक्रम सञ्चालन गनि सम्झौता गरी प्रार्वतधक 
मूल्याङ्कनका आधारमा रू.२२ लाख २० हजार भकु्तानी ददएको ि । सोही समूहलाई गण्डकी प्रदेिको 
भतूम व्यवस्था, कृर्ष तथा सहकारी मन्रालयले रू.५६ लाख अनदुान भकु्तानी ददएको ि । एउटै 
कामको लातग र्वतभन्न तनकायबाट दोहोरा पने गरी अनदुान ददने कायिमा तनयन्रण गनुिपदिि ।  

184. नाफामूलक संस्थालाई अनदुान - कीततिपरु नगरपातलका तथा तनजी क्षेरको एक अस्पतालबीच 
२०७६।०९।२३ मा सम्झौता गरी अस्पतालमा पुजँीगत प्रकृततको ५ िय्याको हेमोडाइलातसस केन्ि 
स्थापना र स्वास््य उपकरण खररद गने प्रयोजनको लातग रू.61 लाख अनदुान ददएको ि । नाफामूलक 
संस्थालाई अनदुान ददएको उपयकु्त देजखएन । उक्त रकमको लक्ष्य अनरुूप उपयोग उजचत प्रयोग भए 
नभएको सम्बन्धमा पातलकाबाट अनगुमन, मूल्यांकन गनुिपदिि ।  

185. दोहोरो अनदुान - जजरी नगरपातलका वडा नं. ५ मा तनमािणाधीन ५०० मेर्रकटन क्षमताको कोल्डस्टोर 
तनमािण कायिको लागत अनमुान रू.५ करोड ३७ लाख १६ हजार लागत अनमुान मध्ये बाग्मतीप्रदेिको 



स्थानीय तह 

 655 महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रततवेदन, २०७७ 

भतूम व्यवस्था कृर्ष तथा सहकारी मन्रालयले ७० प्रततितले हनेु रू.३ करोड ७६ लाख १ हजार र 
जजरी कृर्ष सहकारी संस्थाले ३० प्रततितले हनेु रू.१ करोड ६१ लाख १५ हजार व्यहोने गरी बोलपर 
स्वीकृत र सम्झौता भई तनमािण कायि अजघ बढीरहेकोमा उक्त सहकारी संस्था र मन्रालयबाट अनरुोध 
भएको आधारमा जजरी नगरपातलकाले रू.१ करोड अनदुान उपलब्ध गराएको ि। सहकारी संस्थाले 
व्यहोने गरी प्रततवद्धता जनाएको रकम नगरपातलकाले उपलब्ध गराएको देजखयो। प्रदेि सरकारले 
अनदुान ददएको संस्थालाई नगरपातलकाबाट समेत दोहोरो हनेु गरी अनदुान देजखएको उजचत देजखएन । 

• जिक्षातफि  
186. ददवा खाजा कायिक्रम - जिक्षा र्वकास तथा मानव स्रोत केन्िले जारी गरेको कायिक्रम कायािन्वयन 

पजुस्तका, २०७६।७७ अनसुार स्थानीय तहले र्वद्याथीको दैतनक हाजजरी पजुस्तकाको प्रतततलपीको 
आधारमा र्वद्याथी संख्या यर्कन गरी ददवा खाजाको रकम र्वद्यालयलाई तनकासा ददने र तनकासा ददएको 
रकम र्वद्याथीलाई खाजा खवुाएको प्रमाण राख्नपुने व्यवस्था ि । र्वश्वव्यापी कोतभडको कारण 
२०७६।१२।११ बाट र्वद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा धनषुाको सबैला नगरपातलकाले रू.१ करोड 
१३ लाख, तसरहाको तसरहा नगरपातलकाले रू.१ करोड ३८ लाख, रौतहटको फतवुा नगरपातलकाले 
रू.97 लाख र गरुडा नगरपातलकाले रू.77 लाख, धनषुाको गणेिनाथ चारनाथ नगरपातलकाले रू.81 
लाख समेत 28 नगरपातलकाले २०७७ बैिाख, जेष्ठ र आषाढ मर्हनाको समेत दोस्रो र तेस्रो 
चौमातसकको परैु ददवा खाजा रू.14 करोड २१ लाख ६८  हजार ५८२ र्वद्यालयलाई तनकासा गरेका 
िन ्। र्वद्यालय बन्द भएको रहेको अवतधको खाजा खचि यर्कन गरी असलु गनुिपदिि । 

ददवा खाजा कायािन्वयन तनदेजिका, 2076 मा ददवा खाजा रकमबाट र्वद्यालयले खाजा बनाई 
नगदै र्वतरण गने व्यवस्था िैन । रौतहटको परोहा नगरपातलकाले यो वषि अतभभावकलाई नगदै 
बझुाउने गरी ददवा खाजा बापत रू.1 करोड 17 हजार तनकासा ददएको ि । तनयम र्वपरीत ददएको 
उक्त रकम अतभभावकले बझेुको भरपाई पेस भएको िैन । सो रकम उदे्दश्य अनरुूप सदपुयोग भएको 
सतुनजित हनुपुदिि ।  

187. भौततक पूवािधार - कायिक्रम कायािन्वयन पजुस्तका अनसुार र्वद्यालयमा भौततक तनमािण सधुार कायिक्रम 
सञ्चालन गदाि पर्हलो र्कस्ता ३० प्रततित, दोस्रो र्कस्ता ५० प्रततित र कायिसम्पन्न गरेपिात कायिसम्पन्न 
प्रततवेदन तयार गरी अजन्तम र्कस्ता २० प्रततित अनदुान ददने व्यवस्था ि । रौतहटको गरुडा 
नगरपातलकाले रू.2 करोड 43 लाख, धनषुाको जक्षरेश्वर नगरपातलकाले रू.2 करोड २७ लाख, धनषुाको 
र्वदेह नगरपातलकाले रू.१ करोड 99 लाख, रौतहटको मौलापरु नगरपातलकाले रू.2 करोड 12 लाख, 
महोत्तरीको जलेश्वर नगरपातलकाले रू.1 करोड 26 लाख समेत १४ नगरपातलकाले र्वद्यालयसँग 
सम्झौता नगरी तथा नापी र्कताब एवं कायिसम्पन्न प्रततवेदन पेस नगरी वषािन्तमा 94 र्वद्यालयलाई 
एकमिु रू.18 करोड 31 लाख 49 हजार अनदुान प्रदान गरेको ि । उक्त रकमबाट र्वद्यालय 
भवन लगायतका पूवािधार तनमािण गरी कायिसम्पन्न प्रततवेदन पेस गनुिपदिि । 

188. तनजी स्रोतका जिक्षकको पाररश्रतमक - अन्तर सरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, 2074 को दफा 9 ले 
स्थानीय तहलाई स्वीकृत दरबन्दी तभरका जिक्षकको तलवभत्ता वापत सिित अनदुान उपलब्ध गराउने 
व्यवस्था ि । तनजी स्रोतबाट तनयकु्त जिक्षकको तलब भत्ता समानीकरण अनदुानबाट गौर नगरपातलका 
रौतहटले रू.18 लाख 34 हजार, बददिबास नगरपातलका महोत्तरीले 3 र्वद्यालयको लातग रू.2 लाख 
50 हजार, गरुडा नगरपातलका, रौतहटले रू.11 लाख 25 हजार, आन्तररक स्रोतबाट राजदेवी 
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नगरपातलका रौतहटले 3 र्वद्यालयको लातग रू.14 लाख 20 हजार, राजस्व बाडँफाँटबाट लालबन्दी 
नगरपातलका, सलािहीले २४ र्वद्यालयको रू.57 लाख ७३ हजार र्वद्यालयलाई अनदुान ददएको ि । 
स्वीकृत दरबन्दीमा नपरेका तथा र्वद्यालयको आन्तररक स्रोतबाट तलव भत्ता व्यहोने गरी तनयकु्त 
जिक्षकको तलब भत्ताको लातग नगरपातलकाबाट तनकासा ददन तमल्दैन । यस्तो कायि तनयन्रण गररनपुदिि 
। 

189. बढी तनकासा - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ३६ को उपतनयम (८) मा कुनै 
रकमको भकु्तानी ददँदा ररत पगेु नपगेुको जाँच गनुिपने उल्लेख ि । कीततिपरु नगरपातलकाले र्वद्यालयबाट 
प्राप्त माग फारम, दरबन्दी र्ववरण र चौमातसक तनकासा भएको मध्ये केही को नमूना परीक्षण गदाि 
रू.१९ लाख २४ हजार बढी तनकासा भएको ि । उक्त रकम असलु गनुिपदिि । 

190. आवासीय िारवजृत्त - कायिक्रम कायािन्वयन पजुस्तकामा साविजतनक र्वद्यालयमा अध्ययनरत आवासमा 
बसी अध्ययन गने र्वद्याथीहरूका लातग प्रतत र्वद्याथी प्रतत मर्हना रू.४ हजारको दरले दि मर्हनाको 
आवासीय िारवजृत्त अनदुान ददने उल्लेख ि । यस वषि गोरखाका गोरखा र पालङुटार नगरपातलकाले 
६ र्वद्यालयलाई १० मर्हनाका लातग आवासीय िारवजृत्त तनकासा भएको ि । कोतभड-१९ को कारण 
२०७६।१२।११ गतेदेजख सबै र्वद्यालय बन्द भई िैजक्षक र्क्रयाकलाप सञ्चालनमा नरहेकोले 
वैिाखदेजख आषाढसम्मको आवासीय िारवजृत्त रू.२१ लाख १२ हजार पातलकाले सम्बजन्धत 
र्वद्यालयबाट असलु गरी संघीय सजञ् चत कोषमा दाजखला गनुिपदिि । 

191. र्वद्यालय भवन तनमािण - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७ मा उपभोक्ता सतमततबाट 
काम लगाउदा मूल्य अतभवरृ्द्ध कर, ओभरहेड, कजन्टजेन्सी रकम र जनसहभातगताको अंि समेत रू.1 
करोडसम्म लागत अनमुान भएको तनमािण कायि गराउन सर्कने व्यवस्था ि । तेह्रथमुको लालीगुरँास 
नगरपातलकाले वसन्त माध्यतमक र्वद्यालयको भवन तनमािण गनि भ ुईँ तलाको रू.८६ लाख ९४ हजार र 
पर्हलो तलाको रू.५१ लाख ६४ हजार समेत रू.१ करोड ३८ लाख ५८ हजार लागत अनमुान 
स्वीकृत गरी दईु उपभोक्ता सतमततसँग सम्झौता गरी यो वषि रु रू.१ करोड ३८ लाख ५८ हजार 
भकु्तानी गरेको ि । काननुमा भएको व्यवस्था र्वपरीत लागत अनमुान टुक्राई तनमािण कायि गराई 
भकु्तानी गरेको तनयमसम्मत देजखएन । 

• सामाजजक सरुक्षा 
192. सामाजजक सरुक्षा भत्ता - सामाजजक सरुक्षा कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वतध, 2075 ले लाभग्राहीको नाम 

दताि र नवीकरण अद्यावतधक गरी पररचय पर प्राप्त लाभग्राहीलाई सामाजजक सरुक्षा भत्ता र्वतरण बैङ्क 
माफि त गनुिपने व्यवस्था ि । लाभग्राहीलाई भकु्तानी ददन सम्बजन्धत बैङ्कलाई ददएको रकममध्ये 
लाभग्राहीको खातामा जम्मा गरी बाँकी रहेको रकम सम्बजन्धत पातलकामा र्फताि पठाउन ुपनेमा सलािहीको 
हररवन, महोत्तरीको वनृ्दावन, धनषुाको गणेिमान चारनाथ नगरपातलकाले बैङ्कमा पठाएको रकममध्ये 
खचि नभएको रू.२ करोड 70 लाख 26 हजार र कीततिपरु नगरपातलकाले ५ बैङ्कबाट र्फताि हनु बाँकी 
रू.१ करोड ३२ लाख २६ हजार हालसम्म र्फताि तलएको िैन । उक्त रकम र्फताि प्राप्त गरी संघीय 
सजञ् चतकोषमा दाजखला गनुिपदिि । 

यस्तै पररचयपर प्राप्त लाभग्राहीलाई मार सामाजजक सरुक्षा भत्ता र्वतरण गनुिपनेमा पसािको 
पसािगढी, पोखररया तथा बहदुरमाई र सलािहीको मलङ्गवा समेत ४ नगरपातलकाले पररचयपर नपाएका 
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व्यजक्तलाई रू.८ लाख ८६ हजार भत्ता र्वतरण गरेको ि । सम्बजन्धतलाई जजम्मेवार बनाई उक्त रकम 
असलु गनुिपदिि। 

193. व्यजक्तको खातामा जम्मा - धनषुाको िहीदनगर नगरपातलकाले बैङ्क माफि त सामाजजक सरुक्षा भत्ता 
लाभग्राहीको खातामा जम्मा गनि एक बैङ्कलाई तनकासा ददएको रू.13 करोड 74 लाख 49 हजारमध्ये 
सम्बजन्धत लाभग्राहीको खातामा रू.12 करोड 88 लाख 94 हजार जम्मा गरी बाँकी रहेको रू.85 
लाख 55 हजार पातलकाले बैङ्कलाई पर लेखी अन्य १० व्यजक्तको नाममा रकम जम्मा गररददन पराचार 
गरे अनसुार बैङ्कले ती व्यजक्तको खातामा रकम जम्मा गरेको ि । उक्त रकम असलु गरी संघीय 
सजञ् चत कोषमा जम्मा गनुिपदिि । साथै व्यजक्तको रकम नाममा जम्मा गरेको सम्बन्धमा िानतबन 
हनुपुदिि । 

194. र्वतरण भरपाई - सामाजजक सरुक्षा कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वतध, २०७५ को दफा २५(क) मा बैङ्कले 
लाभग्राहीको खातामा रकम जम्मा भएको स्पि देजखने गरी लाभग्राहीको नाम, बैङ्क खाता नं. र जम्मा 
भएको रकम सर्हतको र्ववरण चौमातसक रूपमा सम्बजन्धत स्थानीय तहलाई र्वद्यतुीय माध्यमबाट 
अतनवायि रूपमा पठाउनपुने र सोही र्ववरणलाई भरपाई मातनने व्यवस्था ि । ईश्वरपरु नगरपातलका, 
सलािहीले ७ बैङ्कहरूमा लाभग्राहीको खातामा रकम जम्मा गनि रू.१२ करोड ४७ लाख २४ हजार, 
लोहरपट्टी नगरपातलका, महोत्तरीले रू.१० करोड १ लाख ५५ हजार, गोडैता नगरपातलका, सलािहीले 
रू.१० करोड ८१ लाख ६६ हजार, सोनमा गाउँपातलका, महोत्तरीले रू.६ करोड ५४ लाख ८७ 
हजार, एकडारा गाउँपातलका, महोत्तरीले रू.७ करोड १७ लाख ८३ हजार तनकासा ददएकोमा बैङ्कबाट 
चौमातसक र्ववरण प्राप्त गरी खचि यर्कन गरेको िैन । 

195. बैङ्कले कम प्रातप्त देखाएको - चन्िपरु नगरपातलका, रौतहटले सामाजजक सरुक्षा भत्ता र्वतरण गनि ५ 
बैङ्कलाई पठाएको रकम मध्ये रू.31 लाख ५५ हजार बैङ्कमा घटी जम्मा भएको देखाएको ि । उक्त 
रकम सम्बन्धमा िानतबन गरी सजञ्चतकोष दाजखला गनुिपदिि । यसैगरी मर्टहानी नगरपातलका, महोत्तरीले 
बैङ्कमा रू.5 करोड 1 लाख 26 हजार पठाएकोमा बैङ्कले रू.4 करोड 54 लाख ७0 हजार देखाएकोले 
कायािलयले ददएको तनकासाभन्दा रू.46 लाख 56 हजार घटी आम्दानी जनाएको सम्बन्धमा िानतबन 
गरी उक्त रकम असलु गनुिपदिि । 

196. बचत रकम - सामाजजक सरुक्षा कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वतध, २०७५ को बुदँा नं. १५(४) मा सामाजजक 
सरुक्षा कायिक्रमको लातग तनकासा भएको रकम सोही आतथिक वषिमा खचि नभई बाँकी भएमा संघीय 
सजञ्चतकोष दाजखला गनुिपने व्यवस्था ि । मोरङ्गको उलािबारी नगरपातलकाले लाभग्राहीहरूलाई ६ बैङ्क 
माफि त सामाजजक सरुक्षा भत्ता र्वतरण गनि तनकासा ददएको मध्ये रू.४४ लाख २ हजार र सनु्दरहरैँचा 
नगरपातलकामा रू.86 लाख ९७ हजार गरी रू.१ करोड ३० लाख ९९ हजार खचि नभई मौज्दात 
रहेको ि । यसैगरी भोजपरुको षडानन्द नगरपातलकाले रू.१४ लाख २७ हजार र सनुसरीको दहुवी 
नगरपातलकाले रू.१२ लाख ६८ हजार समेत रू.२६ लाख ९५ हजार सामाजजक सरुक्षा भत्ता र्वतरण 
नभएको स्थानीय सजञ् चत कोषमा नै राखेको ि । उक्त रकम संघीय सजञ् चत कोषमा दाजखला गनुिपदिि। 

• अन्य 
197. क्षततपूतति खचि - नगरपातलकाको बजेटबाट खररद गरेको र्रपर नगरपातलकाको नाममा नामसारी गरी 

सेतो नम्बर प्लेट राखी सञ्चालन गनुिपदिि । कातलकोट जजल्लाको रास्कोट नगरपातलकाले रू.३९ लाख 
७९ हजारमा खररद गरेको र्रपर पातलकाको नाममा नामसारी नगरी भाडाको नम्बर प्लेट राखी सञ्चालन 
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गरेको ि । उक्त र्टपर कोतभड-१९ महामारीमा क्वारेजन्टनमा यार ुलैजाने क्रममा जजतेगडा नजजक 
कणािली नदीमा खसी दघुिटना भएको र घाइतेको उपचार तथा मतृकको क्षततपूतति लगायतका काममा 
रू.४६ लाख ५९ हजार खचि भएको ि । दघुिटनामा परेको उक्त र्रपरको ममित भएको िैन। 
नगरपातलकाको नाममा नामसारी गरी बीमा समेत गरेर सञ्चालन गनुिपनेमा नगरेको कारण क्षततपूतति 
लगायतमा व्ययभार परेको ि । 

198. गत वषिको भकु्तानी - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ४० मा चाल ुवषिको बजेटले 
नखाम्ने गरी बढी बजेट खचि हनेु गरी दार्यत्व सजृना गनि हदैुन । महोत्तरीको मनरातससवा नगरपातलकाले 
यो वषि दार्यत्व सजृना भएको तबलभपािइ र भकु्तानी ददन बाँकीको प्रमाजणत कच्चावारी बेगर २०७५।७६ 
मा सञ्चालन भएका ११६ योजनाको रू.७ करोड २४ लाख ३८ हजार भकु्तानी गरेको ि। यसमा 
सधुार गनुिपदिि । 

199. र्वतरणमखुी खचि - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 76 मा अनतु्पादक एवं र्वतरणमखुी 
खचिलाई तनयन्रण गनुिपने व्यवस्था ि । रौतहटको ईिनाथ नगरपातलकाले साडी, कुथाि र्वतरणमा 
रू.१० लाख ९७ हजार, फतवुा र्वजयपरुले साडी तथा ग्याँस र्वतरणमा रू.८८ लाख ८६ हजार, 
मौलापरु नगरपातलकाले ग्याँस चलु्हो र्वतरणमा रू.५० लाख ५० हजार समेत रू.1 करोड 50 लाख 
33 हजार र्वतरणमूखी कायिमा खचि गरेका िन ्। यस्तो खचिमा तनयन्रण गररनपुदिि। 

200. आवास सामान खररद - स्थानीय तहका पदातधकारी तथा सदस्यले पाउने सरु्वधाको सम्बन्धमा बनेको 
ऐन, २०७७ को दफा ३(1) मा पदातधकारी तथा सदस्यले अनसूुची बमोजजमको रकममा नबढ्ने र 
दोहोरो नपने गरी सरु्वधा पाउने व्यवस्था ि । धनषुाको र्वदेह नगरपातलका कायािलयले नगरप्रमखुलाई 
आवास उपलब्ध नगराएको अवस्था समेतमा वातसङ मेतसन, बक्स पलङ, लो बेड, एसी, र्फ्रज लगायतका 
आवासीय प्रयोजनका मालसामान खररद गरी रू.15 लाख 28 हजार खचि गरेको ि। उजल्लजखत 
अनसूुचीमा तनजी प्रयोजनका सामान खररद गरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था नभएकोले यस्तो खचिमा 
तनयन्रण गनुिपदिि । 

201. मोबाइल खररद - धनषुाको हंसपरु नगरपातलकाले रू.9 लाख 98 हजारको 50 थान मोबाइल खररद 
गरी तनवािजचत जनप्रतततनतधलाई र्वतरण गरेको ि । गत वषि समेत ५७ थान मोबाइल रू.4 लाख 98 
हजारमा खररद गरी जनप्रतततनतधलाई र्वतरण गरेको देजखन्ि । प्रत्येक वषि मोबाइल खररद गरी र्वतरण 
गरेको औजचत्यपूणि देजखएन । 

202. ड्रोन खररद - गोरखा नगरपातलकाले रू.१४ लाख ९५ हजार मानव रर्हत हवाई उपकरण (ड्रोन) खररद 
गरेको ि । आवश्यकता पर्हचान नगरी खररद गरेको उक्त उपकरण प्रयोग गने जनिजक्त समेत 
नभएकोले प्रयोग र्वहीन अवस्थामा रहेको ि ।  

203. तनजी सवारी साधन - सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ९(२) मा सरकारी सवारीको 
पर्हचानको लातग अनसूुची-२ को खण्ड (क) मा तोर्कएबमोजजमको नम्बर प्लेट राख्नपुने व्यवस्था ि । 
कातलकोटको रास्कोट र खाडँाचक्र नगरपातलकाले रू.११ लाख २७ हजारका ४ थान मोटरसाइकल 
खररद गरेको ि । ती मोटर साइकल पातलकाको नाममा नामसारी गरी सरकारी नम्बर कायम गनुिपनेमा 
तनजी नम्बर राखेर सञ्चालन गरेकोले पातलकाको नाममा दताि गराई प्रयोग गनुिपदिि । 

204. लगानी सम्मेलन - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४  को दफा ६९ बमोजजम स्थानीय तहलाई 
प्राप्त हनेु सबै रकम स्थानीय सजञ् चत कोषमामा आम्दानी जनाई सोबाट र्वतनयोजन गरी खचि गनुिपने 
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व्यवस्था रहेको ि । रूपन्देहीको ततलोत्तमा नगरपातलकाले ततलोत्तमा लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरी 
सम्मेलन आयोजना गनि रू.१ करोड १२ लाख ९८ हजार खचि गरेकोमा ३१ दाताबाट प्राप्त रू.६९ 
लाख ६८ हजार सहयोग रकम नगरपातलकाको सजञ् चतकोषमा आम्दानी जनाएको िैन । उक्त रकम 
सजञ् चत कोषमा आम्दानी देखाउन ुपदिि । 

205. वषािन्तमा रकमान्तर - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७९ मा स्थानीय तहको 
कायिपातलकाले स्वीकृत वार्षिक बजेटको आधारमा रही कुनै िीषिकबाट पुजँीगत िीषिकमा २५ प्रततितमा 
नबढाई रकमान्तर गनि सक्ने व्यवस्था ि । यो वषि भजनी नगरपातलका, कैलालीले आगामी सभाबाट 
अनमुोदन गने गरी कायिपातलकाको पटके तनणियको आधारमा रकमान्तर गरी ११५ योजना तथा 
कायिक्रमबाट २५ प्रततितभन्दा बढी घटाई रू.४ करोड ५१ लाख ४७ हजार र्वपद् व्यवस्थापन र 
अन्य कायिक्रममा बढाएको ि । नगर कायिपातलकको उक्त तनणिय सभाबाट अनमुोदन भएको िैन ।  

206. तनमािण स्थलको स्वातमत्व - साविजतनक तनकायहरूले आफ्नो नाममा जग्गा प्राप्त गरी तनमािण कायि 
गनुिपदिि। कमलबजार नगरपातलका, अिामले कभडिहल तनमािण गरी रू.४४ लाख ३६ हजार भकु्तानी 
ददएकोमा कभडिहल तनमािण गरेको जग्गाको केही भाग व्यजक्तको नाममा रहेको ि । उक्त जग्गाको 
स्वातमत्व नगरपातलका अन्तगित ल्याउन ुपदिि ।  

यस्तै गोरखा नगरपातलकाले वडा नं. ६ र ७ को सीमानामा पने बी.पी. चोकबाट नया ँ
बजारसम्मको खोल्सी वरपर पसल/कवल तनमािण गरी यो वषि रू.१ करोड ४१ लाख ६८ हजार खचि 
गरेकोमा उक्त जग्गाको नगरपातलकामा रहेको िैन । जग्गाको स्वातमत्व प्राप्त गरी यस्ता संरचना 
बनाउन ुपदिि । 

207. फायर फाईर्टङ्ग - काठमाडौंको नागाजुिन नगरपातलकाले आगलागी तनयन्रणमा टेवा परु् याउने उदे्दश्यले 
६ हजार फायर एक्सार्टङ्गयसुर र प्राथतमक उपचार बक्स तनःिलु्क र्वतरण गने कायिको लातग रू.१ 
करोड ६९ लाख ४३ हजार खचि गरेको ि । तनःिलु्क उपलब्ध गराएको उपकरणमा उपभोक्ताको 
अपनत्व कम हनेु एवं उपकरण सञ्चालन, संरक्षण र ममित संभार सम्बन्धमा अतभमखुीकरण समेत 
नगरेकोले प्रयोगमा ल्याउन समस्या पनि सक्ने अवस्था ि । फायर एक्सार्टङ्गयसुर कायिक्रमलाई अझ 
बढी प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ताको लागत सहभातगता गराउने र अतभमखुीकरण समेत गनि आवश्यक 
ि । 

208. काननुमा उल्लेख नभएको सरु्वधा - लजुम्बनी प्रदेिको संसदले स्थानीय तहका पदातधकारी तथा 
सदस्यहरूको सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ जारी गरेको ि । ऐनमा भएको व्यवस्था र्वपरीत 
कर्पलवस्तकुो कृष्ट्णनगर नगरपातलकाले यो वषि नगरप्रमखु, उपप्रमखु, वडा अध्यक्ष, कायिपातलका सदस्य 
र वडा सदस्य समेत ६३ पदातधकारीलाई ऐनमा तोर्कएकोभन्दा बढी हनेु गरी सञ्चार, इन्धन र खाजा 
खचिमा रू.३९ लाख ७२ हजार र उपप्रमखु र १२ वडा अध्यक्षलाई चाडपवि खचि, खानेपानी तथा 
सरसफाइ र ममित सम्भार वापतको सरु्वधा खचिमा रू.१२ लाख ५६ हजार भकु्तानी भएकोले उक्त 
रकम असलु हनुपुदिि । 

209. जग्गा खररद - ग्याँस चलु्हो तथा तसतलण्डर र्वतरण गनि एक प्रततष्ठानलाई २०७५।७६ मा रौतहटको 
मौलापरु नगरपातलकाबाट रू.१ करोड १५ लाख, फतवुा र्वजयपरु नगरपातलकाबाट रू.१ करोड २२ 
लाख र कटहररया नगरपातलकाबाट रू.७५ लाख समेत रू.३ करोड १२ लाख उपलब्ध गराएकोमा उक्त 
प्रततष्ठानले र्वत्तीय प्रततवेदन अनसुार रू.२ करोड १० लाख ५४ हजारको ग्याँस, चलु्होसेट र तसतलन्डर 
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र्वतरण गरी रू.१ करोड ३७ लाख ४६ हजारको जग्गा खररद देजखएको ि । यो वषिसमेत सोही 
प्रयोजनका लातग उक्त संस्थालाई उपलब्ध गराएको रकमबाट जग्गा खररद गरी रू.७५ लाख खचि गरेको 
देजखएको ि। सरकारी रकमबाट गैरसरकारी संस्थाको जग्गा खररद गरेको सम्बन्धमा िानतबन गरी उक्त 
रकम असलु गनुिपदिि । 

210. तबल भरपाइि - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, 2064 को तनयम 36(3) बमोजजम कुनै रकमको 
भकु्तानी ददँदा खचिको र्वलभरपाई सर्हत लेखा राख्नपुने र 36(8) बमोजजम रीत पगेु नपगेुको जाँच गरेर 
मार भकु्तानी गनुिपदिि। सलािहीको बलरा, रौटहतको बोतधमाइि र माधवनारायण एवं धनषुाको सबैला 
नगरपातलकाले खचिको तबल, भरपाई, प्रमाण, कागजात बेगर सोझै रू.26 करोड 82 लाख 36 हजार 
खचि लेखेको ि । खचि पषु्ट्याईं गने प्रमाण कागजात बेगर खचि लेख्न तमल्ने नदेजखएकोले िानतबन 
गरी यर्कन गनुिपदिि । 

211. लेखापरीक्षण रकम र बेरुजू - देि भरका २७६ नगरपातलका मध्ये यो वषि लेखापरीक्षण गररएका २६० 
नगरपातलकाको लेखापरीक्षण रकम र बेरुजू अङ्कको प्रदेिगत र्ववरण तनम्नानसुार रहेको िः  

(रू. लाखमा) 

प्रदेि 
नगरपातलका 

संख्या 
लेखापरीक्षण 

रकम 
बेरुजू रकम 

बेरुजूमध्ये 
पसे्की 

बेरुजू 
प्रततित 

पसे्की बाहेक 
बेरुजू प्रततित 

१ ४५ 709085 20646 2953 2.91 2.50 
२ ७१ 854675 87153 18249 10.20 8.06 
बाग्मती ३७ 699842 23342 3946 3.34 2.77 
गण्डकी 26 395054 9632 2334 2.44 1.85 
लजुम्बनी 27 407591 13692 2244 3.36 2.81 
कणािली 23 281167 13777 2786 4.90 3.91 
सदूुरपजिम 31 412040 21415 8056 5.20 3.24 

जम्मा 260 3759454 189657 40568 5.05 3.97 

212. बेरुजू फस्यौट तथा अनगुमन – नगरपातलकाहरूतफि को गत वषि सम्मको कुल बेरुजू रू.३२ अबि ७७ 
करोड २४ लाख रहेकोमा यो वषि समायोजन तथा सम्परीक्षणबाट रू.३ अबि २७ करोड ८४ लाख 
फस्यौट भई बाँकी रहेको रू.२९ अबि ४९ करोड ४० लाखमा यो वषि २६० नगरपातलकाको थप 
रू.१८ अबि ९६ करोड ५७ लाखसमेत रू.४८ अबि ४५ करोड ९७ लाख अद्यावतधक बेरुजू रहेको 
ि । 

गत वषिको प्रततवेदनमा बजेट व्यवस्थापन, आयोजना कायािन्वयन, सोझै खररद, तबल भरपाई, 
से्रस्ता पेस नभएको, बैङ्क र्हसाब तमलान नगरेको, अतग्रम कर कट्टा नगरेको, बढी भकु्तानी, अधरुो तनमािण,  
नभएको कामको भकु्तानी, जजन्सी व्यवस्थापन, कर बीजक, सवारीसाधन खररद, ठेक्का स्वीकृतत र ओभरहेड 
लगायतका व्यहोरा औलँ्याइएकोमा यो वषि पतन सधुार गरेको पाइएन । उजल्लजखत व्यहोरा पनुरावजृत्त 
नहनेु गरी कायिसम्पादन गनुिपने देजखन्ि । 
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गाउँपातलकाहरू  
स्थानीय तहमा र्वधार्यकी, कायिकाररणी, र न्यार्यक अभ्यासलाई सस्थागत गदै स्थानीय सरकारको 

सञ् चालन गने उदे्दश्यले देिभरमा 460 गाउँपातलकाको स्थापना भएका िन ्। स्थानीय सरकारका काममा 
जनसहभातगता, उत्तरदार्यत्व र पारदजििता सतुनजित गरी नागररकलाई गणुस्तरीय सेवा प्रदान गनुि यसको उदे्दश्य 
रहेको ि । 
213. आतथिक कारोबार – देिभररका ४६० गाउँपातलका मध्ये ४१७ गाउँपातलकाहरूको गत वषिको जजम्मेवारी, 

यो वषिको आय, चाल ुपुजँीगत तथा अन्य खचि र मौज्दात अवस्था देहायअनसुार ि: 
                                                               (रु लाखमा) 

तस. 
नं. 

प्रदेि 

लेखापरीक्षण 
गररएका 

गाउँपातलका 
संख्या 

आय व्यय 
बाकँी 
मौज्दात गतवषिको 

जजम्मेवारी 
अनदुान 

राजस्व 
वाडँफाडँ 

आन्तररक 
आय 

अन्य जम्मा चाल ुखचि प ुजँीगत खचि अन्य खचि जम्मा 

1 १ ८५ 29513 251007 42528 7974 61048 392070 161292 102794 72709 336795 55275 
2 २ 56 40664 138097 23906 2202 41195 246064 76589 50404 55419 182412 63652 
3 वागमती ५७ 33765 168168 35019 9377 39729 286058 116677 86800 38096 241573 44485 
4 गण्डकी 58 27181 154121 25231 9128 43355 259016 104585 56433 51583 212601 46414 
5 लजुम्बनी 64 26824 211708 37668 7904 46855 330959 157865 90660 43477 292002 38958 
6 कणािली 50 11917 130666 20786 1091 40860 205320 93535 50474 35182 179191 26128 
7 सदूुरपजिम 47 11624 139638 21806 2307 29374 204749 94793 60790 31023 186607 18143 

जम्मा 417 181488 1193405 206944 39983 302416 1924236 805336 498355 327489 1631181 293055 

• आन्तररक आय 
214. राजस्व दाजखला - आतथिक कायिर्वतध तथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा २८(२) मा 

जजम्मेवार व्यजक्तले आफ्नो जजम्मामा आएको राजस्व सोही ददन वा त्यसको भोतलपल्ट दाजखला नगरे 
१० प्रततितले जररवाना तलई दाजखला गनि लगाउनपुने व्यवस्था ि । मकवानपरुको मकवानपरुगढी 
गाउँपातलकाले दहत्तर बहत्तरको ठेक्का लगाउनपूुवि व्यजक्त तथा फमिलाइि कर असलु गनि नगदी रसीद 
उपलब्ध गराएकोमा ६ तनमािण व्यवसायी तथा व्यजक्तले असलु गरेको रू.२४ लाख ७२ हजार 
गाउँपातलकामा दाजखला नगरेकोले उक्त रकममा १० प्रततित ब्याज सर्हत दाजखला गराउन ुपदिि। 

215. आम्दानी दाजखला - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्िेद ९ मा र्वत्तीय असलुी गने 
अतधकार क्षेर अन्तगित र्वतभन्न कर तथा िलु्क लगाई असलु गनि सक्ने व्यवस्था ि । पसािको 
कातलकामाइि, तिपहरमाइि, धोतबनी र पटेवाि सगुौली गाउँपातलकाले पोखरी एवं लोडर भाडामा लगाउने 
सम्बन्धी आय ठेक्का सम्झौताअनसुार प्राप्त हनुपुने रू.2 करोड 89 लाख 22 हजार असलु गरेको िैन। 
सम्झौताअनसुार उक्त रकम असलु गनुिपदिि। 

216. वन पैदावार िलु्क -  स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ (ख) मा आफ्नो क्षेरतभरको 
सामदुायीक वन उपभोक्ता सतमततले वन पैदावर तबक्री वापत प्राप्त हनेु रकमको १० प्रततित रकम 
सम्बजन्धत स्थानीय तहको सजञ् चतकोषमा दाजखला गनुिपने व्यवस्था ि । नवलपरासी पूविको र्वनयी 
तरवेणी र हपु्सेकोट, तनहुँको तभमाद एवं डोटीको जोरायल र बतडकेदार गाउँपातलकाले आफ्नो क्षेरका 
सामदुार्यक वन उपभोक्ता सतमततहरूले वन पैदावारको तबक्रीवापत प्राप्त गरेको आयको १० प्रततितले 
हनेु रू.८१ लाख ९३ हजार प्राप्त नगरेकोले उक्त रकम सम्बजन्धत सतमततबाट असलु गनुिपदिि। 



स्थानीय तह 

 662 महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रततवेदन, २०७७ 

217. घटी दर – गण्डकी प्रदेि आतथिक ऐन, २०७६ को अनसूुची ६ मा रोडा, ढंुगा, तगट्टी, बालवुाको प्रतत 
क्य ुतबक र्फट रू.४ का दरले कर संकलन गने उल्लेख ि । मातलका गाउँपातलका, म्याग्दीले प्रतत 
क्य ुतबक र्फट रू.२ को दरले संकलन गरेकोले मूल्य अतभवरृ्द्ध कर बाहेक रू.१३ लाख १८ हजार  
कम आय प्राप्त गरेको ि । प्रदेि ऐनको व्यवस्था कायािन्वयन नगरी घटी दरले कर संकलन गरेको 
उजचत देजखएन ।  

218. उठ्न बाकँी रकम - मािापचु्रे गाउँपातलका, कास्कीले नदीजन्य पदाथि संकलन र तनकासीको लातग 
रू.२ करोड ३ लाख ८३ हजारको आय ठेक्का सम्झौता गने एक तनमािण सेवाले सम्झौता बमोजजम 
आंजिक रकम बझुाएको ि । उक्त तनमािण सेवाले गाउँपातलकालाई रू.८७ लाख ३८ हजार नबझुाएकोले 
सम्झौता बमोजजम व्याज समेत गणना गरी उक्त रकम असलु गनुिपदिि । 

219. िुट सरु्वधा - आय ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी प्रकाजित सूचनामा सम्झौतामा कबोल गरेको ठेक्का अंकको 
सम्पूणि रकम अतग्रम रूपमा एकमिु बझुाएमा १० प्रततित रकम िुट सरु्वधा ददन सर्कने उल्लेख ि 
। मोरङ्गको केराबारी गाँउपातलकाले आय ठेक्काको कबोल अकं रू.१३ करोड ७६ लाख ७५ हजार 
एकमिु नबझुाएको अवस्थामा पतन १० प्रततितले हनेु रू.१ करोड ३७ लाख ६७ हजार िुट ददएको 
ि। सम्झौता बमोजजम एकमिु नबझुाउनेलाई िुट ददएको उक्त रकम असलु गरी स्थानीय सजञ् चतकोषमा 
दाजखला गनुिपदिि। 

220. कवाडी ठेक्का - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६१ मा कवाडी माल, प्रचतलत काननु 
बमोजजम तनषेतधत जीवजन्त ुबाहेकका अन्य मतृ वा मरेको जीवजन्तकुो अविेष वा यस्तै प्रकृततको 
वस्तकुो व्यवसार्यक उपयोग गरेबापत गाउँपातलकाले कर लगाउन पाउने व्यवस्था ि । मोरङ्गको 
बढुीगंगा गाँउपातलकाको कायािलयले यो वषि कवाडी मालसामानमा लाग्ने कर संकलन गनि रू.१ करोड 
१ लाख कबोल गने एक व्यवसायीलाई अस्थाई कायािदेि ददएकोमा तनजले रू.४३ लाख ५० हजार 
मार गाउँपातलकामा दाजखला गरेको ि । गाउँसभाको २०७७।३।३१ को तनणियले फलामजन्य 
सामानको टुक्राको कबोल अंक रू.१।- लाई घटाई रू.०।५० कायम गरेकोले उक्त ठेक्काको कवोल 
रू.७० लाख कायम गरेको ि । त्यसैगरी कोतभड-१९ महामारीका कारणले २०७६।१२।११ देजख 
सम्पूणि गततर्वतध बन्द भएकोले सो अवतधको रू.२७ लाख ८५ हजार िुट ददई बाकँी रकम दाजखला 
गनि पराचार गरेको ि । पातलकाले ठेकेदारसँग समयमा नै स्थायी सम्झौता नगरी अस्थायी इजाजत 
थप्दै जान,ु कवाडी जन्य मालसामानको मूल्य दर पररवतिन गनुि तथा सभाबाट राजस्व िुट ददने कायि 
गरेको तनयमसम्मत नदेजखएकोले मूल्य अतभवरृ्द्ध कर समेत दाजखला गनि बाँकी देजखएको रू.७0 लाख 
63 हजार असलु हनुपुदिि । 

221. ओभरहेड र प्रिासतनक खचि - बाग्मतीप्रदेिको आतथिक ऐन, २०७६ बमोजजम उत्खनन,् संकलन र तबक्री 
गनि तोर्कएको नदीजन्य पररमाणमा प्रतत घनतमटर रू. ९ ले हनेु रकम न्यूनतम कबोल अङ्क कायम 
गनुिपने प्रावधान ि। मकवानपरुको मनहरी गाउँपातलका क्षरेतभर रहेका ३० क्रसर उद्योगको स्टकमा 
रहेको र राप्ती खोलाको मनहरी खण्डमा उत्खनन ्गनि सर्कने समेत ५ लाख २३ हजार घनतमटरको 
उक्त दर अनसुार हनेु रू.१६ करोड ६० लाख ९० हजार न्यूनतम कबोल अङ्क कायम गनुिपनेमा 
गाउँपातलकाको राजस्व परामिि सतमततको सझुाव अनसुार ओभरहेड १५ प्रततित घटाई रू.१४ करोड 
२० लाख न्यूनतम कबोल अङ्क कायम गरी रू.१४ करोड २० लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको ि । आय 
ठेक्कामा ठेकेदारको लातग १५ प्रततित ओभरहेड रकम घटाउने आधार नदेजखएकोले गाउँपातलकालाई 
रू.२ करोड ७२ लाख २२ हजार कम आय प्राप्त भएको ि । यसैगरी सोही जजल्लाको राक्सीराङ 
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गाउँपातलकाले सोही प्रकारको ठेक्कामा ओभरहेड १५ प्रततित र प्रिासतनक खचि १० प्रततित कट्टा गरी 
न्यूनतम कबोल अङ्क कायम गरेको कारण गाउँपातलकालाई रू.४५ लाख ३९ हजार कम आय प्राप्त 
भएको ि । काननुमा व्यवस्था नभएको रकम घटाई न्यूनतम अङ्क कायम गरेको कारण पातलकालाई 
कम आय प्राप्त भएको सम्बन्धमा तनणियकतािहरूलाई जजम्मेवार बनाउनपुदिि ।   

222. घटी पररमाण ठेक्का - मकवानपरुको राजक्सराङ गाउँपातलकाले मनहरी खोलाको २ खण्डमा प्रारजम्भक 
वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रततवेदन अनसुार १ लाख ३४ हजार घनतमटर नदीजन्य पदाथि संकलन गनि 
सक्ने उल्लेख ि । सो मध्ये गाउँपातलकाले १३ हजार घनतमटरको कर अमानतमा संकलन गरेकोले 
१ लाख २१ हजार घनतमटरको लातग ठेक्का व्यवस्था गनुिपनेमा ६७ हजार घनतमटरको लातग मार ठेक्का 
गरेकोले गाउँपातलकाले रू.२ करोड ९३ लाख आय गमुाएको ि । संकलन गनि सर्कनेभन्दा घटी 
पररमाण मार संकलन गरेको सम्बन्धमा संकतलत पररमाणको सतुनजिता हनेु गरी अतभलेख समेत राखेको 
िैन । यस सम्बन्धमा िानतबन हनुपुदिि ।  

• कर/मूल्य अतभवरृ्द्ध कर 
223. बहाल कर  - अन्तरसरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३(३) सँग सम्बजन्धत अनसूुची-

३ मा सवारी बहाल कर स्थानीय तहको अतधकार क्षेरतभर रहेको देजखँदैन । झापा जजल्लाका २ 
गाँउपातलकाले उपभोक्ता सतमतत माफि त तनमािण कायि गदाि प्रयोग गरेको डोजर भाडा भकु्तानीमा कट्टी 
गरेको अतग्रम कर रू.१४ लाख ३७ हजार र रूकुम पूविको पथुा उत्तरगंगा गाउँपातलकाले असलु गरेको 
अतग्रम कर रू.१० लाख १९ हजार संघीय सजञ् चतकोषमा दाजखला गनुिपनेमा स्थानीय सजञ् चतकोषमा 
जम्मा गरेकोले उक्त रकम संघीय सजञ् चत कोषमा जम्मा हनुपुदिि । 

224. मूल्य अतभवरृ्द्ध कर - मूल्य अतभवरृ्द्ध कर ऐन, २०५२ को दफा ५ मा आय ठेक्कामा मूल्य अतभवरृ्द्ध 
कर असलु गरी दाजखला गनुिपने व्यवस्था ि । मोरङ्गको केराबारी गाउँपातलकाले नदीजन्य सामग्री 
संकलनको लातग सम्झौता भएको सम्झौताकतािसँग रू.१ करोड ७८ लाख ९७ हजार मूल्य अतभवरृ्द्ध 
कर असलु नभएकोले उक्त रकम असलु गरी संघीय सजञ् चत कोष दाजखला हनुपुदिि । 

यस्तै बतुलङटार गाउँपतलका, नवलपरासीले यो वषि कातलगण्डकी नदी र्कनारका र्वतभन्न घाटबाट 
ढंुगा, तगट्टी, बालवुा संकलन कायि प्रततस्पधाि नगराई रू.१ करोड ३ लाख ६७ हजार िलु्क तलने गरी 
सम्झौता गरेकोमा मूल्य अतभवरृ्द्ध कर रू.१३ लाख ४७ हजार असलु गरेको िैन । उक्त रकम असलु 
गरी सम्बजन्धत सजञ्चत खातामा दाजखला गनुिपदिि । 

225. घटी दाजखला - ककनी गाउँपातलका, नवुाकोटबाट नदीजन्य पदाथि उत्खनन,् संकलन र तनकासी कर 
संकलन गनिको लातग रू.१ करोड ५० लाखको ठेक्का सम्झौता भएकोमा रू.७२ लाख ९० हजार प्राप्त 
भएको ि । गाउँपातलकाले प्राप्त गनि बाकँी रू.७७ लाख १० हजार र उक्त ठेक्कामा लाग्ने मूल्य 
अतभवरृ्द्ध कर रू.१९ लाख ५० हजार दाजखला गरेको नदेजखएकोले सो समेत असलु गरी दाजखला 
गनुिपदिि । 

• खररद व्यवस्थापन 
226. मूल्य अतभवरृ्द्ध कर दताि - साविजतनक खररद तनमयमावली, २०६४ को तनयम १९ मा रू.२० हजार 

रुपैंयाभन्दा बढीको तनमािण कायि मूल्य अतभवरृ्द्ध कर दताि प्रमाणपर प्राप्त  गरेका फमिबाट गनुिपने 
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व्यवस्था ि। धवलातगरी गाउँपातलका, म्याग्दीले रू.३९ लाख ५३ हजारको तनमािण कायि मूल्य अतभवरृ्द्ध 
कर दताि नभएको फमिबाट गराएको ि । तनयमको पालना गनुिपदिि । 

227. खररद सम्झौताको अन्त्य - साविजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा ५९(८) मा खररद सम्झौता अन्त्य 
भएको कारणले सम्झौता बमोजजम बाँकी रहेको कायि पूरा गनि जे जतत रकम आवश्यक पिि सो रकम 
त्यसरी सम्झौता बमोजजम कायि नगने बोलपरदातबाट सरकारी बाँकी सरह असलु गने व्यवस्था ि । 
फेददखोला गाउँपातलका, स्याङ्जाले २ सडक तनमािणको लातग तनमािण व्यवसायीसँग रू.२ करोड ११ 
लाख २ हजारको सम्झौता गरेकोमा रू.१ करोड ३९ लाख ११ हजारको कायि गरेपति काम िाडेकाले 
खररद सम्झौता अन्त्य गरेको ि । बाँकी काम सम्पन्न गनि लाग्ने रकम तनमािण व्यवसायीबाट असलु 
गनुिपदिि ।  

228. श्रम रोजगार बैङ्क - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ३१ मा तबस लाख रुपैँयाभन्दा 
बढीको सामान बोलपरको माध्यमबाट खररद गनुिपने व्यवस्था ि । दैलेखको भगवतीमाई गाँउपातलकाले 
स्वीकृत गरेको श्रम रोजगार बैङ्कलाई व्यवजस्थत गने कायिर्वतध, २०७६ मा तनमािण कामको लातग 
गाउँपातलकाले सामान खररद गने र प्रार्वतधकको मूल्याङ्कनको आधारमा लाग्ने जनिजक्तको खचि 
कामदारको खातामै जम्मा गने व्यवस्था गरेको ि । यो वषि रू.२ करोड १२ लाख ५ हजारको र्वतभन्न 
तनमािण कायि सम्पन्न गरेकोमा रू.१ करोड ९ लाख २५ हजारको तनमािण सामग्री सोझै खररद गरेको र 
श्रतमकको बैङ्क खातामा रू.१ करोड २ लाख ८० हजार जम्मा गरेको ि । प्रततस्पधाित्मक र्वतध 
अवलम्बन नगरी तनमािण सामग्री सोझै खररद गरेको काननुसम्मत नभएकोले यसमा सधुार गनुिपदिि ।  

229. लागत अनमुान टुक्राएको - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम 31 अनसुार रू.20 
लाखभन्दा बढीको तनमािण कायि बोलपरको माध्ययमबाट गराउनपुनेमा गढवा गाउँपातलका, दाङले रू.1 
करोड 16 लाख 69 हजार लागत अनमुानको सपि दंि भवनको काम टुक्रा पारी 3 तनमािण व्यवसायी 
माफि त गराई रू.78 लाख 8 हजार भकु्तानी गरेको ि । तनयम प्रततकूल काम गराउने पररपाटीमा 
तनयन्रण गनुिपदिि । 

230. फरक नम्सि - साविजतनक खररद तनयमावली, 2064 को तनयम १० मा स्वीकृत नम्सि र जजल्ला दर 
अनसुार कायम हनेु दरबाट तनमािण कायिको लागत अनमुान तयार गनुिपने ब्यवस्था ि । तसरहाको 
अनािमा, औरही, नवराजपरु, बररयारपट्टी, लक्ष्मीपरु पतरी र सखवुानन्कारकट्टी गाउँपातलकाले सडक ढलान 
सम्बन्धी कायिमा सडक र्वभागबाट 2075 सालमा जारी नम्सिमा उल्लेख भएकोभन्दा बढी ज्यामी संख्या 
राखी लागत अनमुान तयार गरेका िन ् । यसरी नम्सिभन्दा बढी ज्यामी राखेको कारण ती 
गाउँपातलकाहरूले उपभोक्ता सतमततमाफि त ्गराएका ३४ कायिमा रू.1 करोड १९ लाख ५० हजार बढी 
भकु्तानी हनु गएको ि । उक्त रकम असलु गनुिपदिि । 

• उपभोक्ता सतमतत 
231. सीमाभन्दा बढीको काम - साविजतनक खररद तनयमावली, २064 को तनयम ९७ मा रू.१ करोडसम्मको 

लागत अनमुान भएको तनमािण कायि उपभोक्ता सतमततबाट गराउन सक्ने व्यवस्था ि । पसािको सखवुा 
प्रसौनी गाउँपातलकाले वडा नं.५ को महवुनमा एउटै सडकको नाला तनमािण कायिको लागत अनमुान 
रू.1 करोड 16 लाख 42 हजारलाई २ भागमा र्वभाजन गरी २ उपभोक्ता सतमतत माफि त कायि 
गराएको ि। सीमाभन्दा बढीको काम टुक्राइि लाभग्राही माफि त काम गराएको तनयतमत देजखएन । 
काननुको पालना गरी कायि गराउन ुपदिि । 
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232. अनपुाततक कट्टी - साविजतनक खररद तनयमावली, 2064 को तनयम 97(4) मा उपभोक्ता सतमततलाइि 
तनमािण कायिको भकु्तानी गदाि जनसहभातगता रकम कट्टा गरेर मार भकु्तानी गनुिपने व्यवस्था ि । 
पसािको जजराभवानी गाउँपातलकाले र्वतभन्न योजनाका उपभोक्ता सतमततलाइि रू.1 करोड 23 लाख 6 
हजार भकु्तानी गदाि प्रार्वतधक मूल्याङ्कन अनसुार जनसहभातगता वापतको रू.12 लाख 72 हजार कट्टा 
गनुिपनेमा परैु भकु्तानी गरेकोले बढी भकु्तानी भएको उक्त रकम असलु गनुिपदिि ।  

हपु्सेकोट गाउँपातलका, नवलपरासीले लागत अनमुान एक सडक तनमािण कायिको रू.८8 लाख 
५९ हजार मध्ये उपभोक्ता सतमततबाट रू.१३ लाख ५९ हजारको श्रमदान हनेु गरी सम्झौता गरेकोमा 
उपभोक्ता सतमततलाई रू.५४ लाख १२ हजार भकु्तानी गदाि उपभोक्ताको श्रमदान रू.८ लाख 30 हजार 
कट्टी नगरेकोले उक्त रकम रकम असलु गनुिपदिि ।  

233. जनश्रमदान - प्रदेि तनवािचन क्षेर पूवािधार र्वकास कायिक्रम सञ्चालन तनयमावली, २०७६ (दोश्रो 
संिोधन) मा  उपभोक्ता सतमतत माफि त काम गराउँदा भवन र पलुमा कजम्तमा १० प्रततित र अन्यमा 
भए कजम्तमा २० प्रततित उपभोक्ता सतमततले योगदान गनुिपने व्यवस्था ि । मोरङ्गको तमक्लाजङु, 
जहदा र कानेपोखरी  गाँउपातलका अन्तगित सञ्चातलत भवन र पलु बाहेकका अन्य योजनाको काममा 
२० प्रततित जनसहभातगता हनुपुनेमा रू.२१ लाख ४५ हजार घटी जनसहभातगता भएको देजखएकोले 
तोर्कएअनसुारको जनसहभातगता नगराइ भकु्तानी गने कायिमा तनयन्रण गनुिपदिि । 

234. इन्धन खचि - सडक तनमािण कायिमा प्रयोग हनेु एक्साभेटर र बे्रकरको लातग नम्सि अनसुार इन्धन खचि 
गनुिपदिि । रुकुम (पजिम) को सानीभेरी र तरवेणी गाँउपातलकाले ३१ उपभोक्ता सतमततबाट एक्साभेटर 
र बे्रकर प्रयोग गरी सडक तनमािण गदाि सडक र्वभागको नम्सि अनसुार ७१ हजार ५१२ तलटर ईन्धन 
आवश्यक पनेमा १ लाख १८ हजार ८६८ तलटरको भकु्तानी ददएकोले बढी भकु्तानी ददएको ४७ हजार 
356 तलटरको मूल्य रू.४४ लाख ७४ सम्बजन्धत उपभोक्ता सतमततबाट असलु गनुिपदिि । 

235. तनमािण व्यवसायी पररचालन - साविजतनक खररद तनयमावली, 2064 को तनयम ९७ को उप-तनयम 
13(क) मा उपभोक्ता सतमततले आफूले तलएको कायि अन्य तनमािण व्यवसायीबाट गराउन नहनेु, गराएमा 
उपभोक्ता सतमततसँग भएको सम्झौता रद्द गनुिपने व्यवस्था ि । संखवुासभाको भोटखोला गाउँपातलकाले 
र्हक्चखुोला लघ ुजलर्वद्यतु आयोजना तनमािण गनि रू.4 करोड 23 लाख १४ हजारको लागत अनमुान 
स्वीकृत गरी उपभोक्ता सतमततसँग गत वषि सम्झौता गरेअनसुार उपभोक्ता सतमततलाई गत वषि रू.33 
लाख र यो वषि रू.72 लाख 50 हजार समेत रू.1 करोड ५ लाख 50 हजार भकु्तानी गरेको ि । 
उक्त कायि गनि उपभोक्ता सतमततले एक तनमािण व्यवसायीसँग 207७।6।2 तभर कायि सम्पन्न गने 
गरी रू.2 करोड 36 लाख 91 हजारमा सम्झौता गरेको ि । उपभोक्ता सतमततले प्राप्त गरेको कायि 
तनमािण व्यवसायीबाट गरेको देजखएको सम्बन्धमा िानर्वन गरी कारवाही गनुिपदिि । 

236. मूल्य अतभवरृ्द्ध कर - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७(4) मा उपभोक्ता सतमतत 
माफि त कायािन्वयन भएका योजनामा मूल्य अतभवरृ्द्ध कर भकु्तानी ददन नहनेु व्यवस्था ि । उपभोक्ता 
सतमततले तनमािण सामग्री खररद गदाि तबल बीजक अनसुारको मूल्य अतभवरृ्द्ध कर भकु्तानी गनुिपनेमा 
सलािही जजल्लाका चक्रघट्टा, ब्रम्हपरुी, चन्िनगर र पसाि समेत ४ गाउँपातलकाले तबल र्वजकमा 
उजल्लजखतभन्दा बढी मूल्य अतभवरृ्द्ध कर रू.३६ लाख ८६ हजार उपभोक्ता सतमततलाई भकु्तानी गरेकोले 
उक्त रकम असलु गनुिपदिि । 
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• अनदुान 
237. सौयि तसँचाइ - बैकजल्पक उजाि प्रबद्धिन केन्िले सौयि तसँचाइ योजनाका लातग िनौट भएको कृषकहरूको 

व्यजक्तगत जग्गामा सौयि तसँचाइ प्रणाली जडान गदाि ६० प्रततित अनदुान र सम्बजन्धत कृषकबाट ४० 
प्रततित लगानी गरी योजना कायािन्वयन गनि गाउँपातलकालाइि अनरुोध गरेको ि । केन्िको परबमोजजम 
१० कृषक िनौट भएको, योजना लागत रू.१ करोड २३ लाख १२ हजार रहेको र सो लागतको 
४० प्रततितले हनेु रू.४९ लाख २५ हजार कृषकले व्यहोनुिपनेमा कृषकबाट रकम नतलई पसािको 
धोतबनी गाउँपातलकाले व्यहोरेको देजखयो ।  उक्त पररपरको पालना गनुिपदिि ।   

238. िीत भण्डार गहृ - दाङको एक कृर्ष सहकारी संस्था मातहतमा रहने गरी रू.१ करोड ८ लाख २ 
हजार लागत अनमुानको िीत भण्डार गहृ तनमािण कायि रू.१ करोड ७ लाख ४० हजारमा सम्पन्न 
भएको ि । उक्त तनमािण कायिको लातग प्रदेि कृर्ष मन्रालयले ५० प्रततित र उक्त सहकारी संस्थाले 
५० प्रततित गरी रू.१ करोड व्यहोनुि पनेमा सो सहकारी संस्थाले रू.५३ लाख भकु्तानी गरेको र प्रदेि 
सरकारले रकम उपलव्ध नगराएको कारण दाङको बंगलाचलुी गाउँपातलकाले रू.४४ लाख ३९ हजार 
भकु्तानी ददएको ि । नाफामूलक सहकारी संस्था अन्तगित रहेको िीत भण्डारको कृषकले प्रयोग गदाि 
लाग्ने िलु्क, सञ्चालन मोडातलटी लगायतका र्वषयमा स्पि नगरी गाउँपातलकाले लगानी गरेको ि । 
उक्त लगानीबाट गाउँपातलकाका कृषकहरू लाभाजन्वत हनेु व्यवस्था तमलाउनपुदिि । 

239. एफ.एम. रेतडयोलाई अनदुान - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोजजम स्थानीय 
तहले योजना बनाउँदा सहभातगतमूलक, उत्पादनमूलक र प्रततफल प्राप्त हनेु प्रकृततका योजना िनोट 
गरी प्राथतमकीकरण गनुिपने व्यवस्था ि । तसस्ने गाउँपातलका, रूकुम पूविले यो वषि बजेटमा समावेि 
गरी एफ.एम. रेतडयोहरूलाई कायािलय व्यवस्थापन, टावर तनमािण, फतनिचर खररद, पावर तसस्टम जडानको 
लातग रू.३० लाख ४९ हजार अनदुान भकु्तानी ददएको ि । नाफाको उदे्दश्यले तनजी स्तरमा सञ्चालन 
हनेु एफ.एम. रेतडयोको लातग अनदुान ददएको उपयकु्त देजखएन । गाउँपातलकालाई प्राप्त हनेु प्रततफलको 
समेत र्वचार गरी अनदुान ददनपुदिि । 

• जिक्षातफि  
240. ददवा खाजा - जिक्षा र्वकास तथा मानव स्रोत केन्ििारा जारी कायिक्रम कायािन्वयन पजुस्तकामा स्थानीय 

तहले ददवा खाजाको रकम र्वद्याथीको दैतनक हाजजरी पजुस्तकाको प्रतततलर्पको आधारमा र्वद्याथी संख्या 
यर्कन गरी र्वद्यालयलाई तनकासा ददने र तनकासा ददएको रकमबाट र्वद्याथीलाई खाजा खवुाएको प्रमाण 
राख्नपुने व्यवस्था ि । कोतभड-19 संक्रमणको कारणले २०७६।१२।११ बाट र्वद्यालयहरू बन्द 
रहेको अवस्थामा रौतहटको दगुाि भगवती गाउँपातलकाले रू.1 करोड 21 लाख 71 हजार र यमनुामाई 
गाउँपातलकाले रू.74 लाख 99 हजार, सप्तरीको तिन्नमस्ता गाउँपातलकाले रू.59 लाख 86 हजार, 
धनषुाको जनक नजन्दनी गाउँपातलकाले रू.55 लाख 96 हजार, सलािहीको कौडेना गाउँपातलकाले 
रू.54 लाख 72 हजार समेत 13 गाउँपातलकाले 166 र्वद्यालयलाई २०७७ बैिाख, जेष्ठ र आषाढको 
समेत ददवा खाजाको लातग रू.६ करोड ३ लाख 56 हजार तनकासा गरेको देजखएको ि। र्वद्याथी 
हाजजरी संख्या लगायतका र्वषयमा िानतबन गरी बढी भकु्तानी रकम असलु हनुपुदिि ।  

241. भौततक पूवािधार - कायिक्रम कायािन्वयन पजुस्तका अनसुार र्वद्यालय भौततक तनमािण कायिक्रम सञ्चालन 
गदाि पर्हलो र्कस्ता ३० प्रततित, दोस्रो र्कस्ता ५० प्रततित र नापी र्कतावको आधारमा कायिसम्पन्न 
प्रततवेदन तयार भएपति गरी २० प्रततित अनदुान ददने व्यवस्था ि । धनषुाको बटेश्वर गाउँपातलकाले 
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रू.2 करोड 26 लाख 58 हजार र औरही गाउँपातलकाले रू.89 लाख, महोत्तरीको र्पपरा गाउँपातलकाले 
रू.62 लाख समेत ७ गाउँपातलकाले 29 र्वद्यालयलाई एकमिु रू.6 करोड 17 लाख 58 हजार 
अनदुान प्रदान गरेकोमा र्वद्यालय भवन तनमािण लगायतका कायि सम्पन्न भएको प्रमाण पेस गनुिपदिि । 

242. तलब तनकासा - अन्नपूणि गाउँपातलका, म्याग्दीले २०७५।४।६ र २०७६।९।४ देजख कायिरत 
नरहेका जिक्षकको नाममा तलब माग भई आए बमोजजम एक माध्यतमक र्वद्यालयलाई रू.११ लाख 
९९ हजार तनकास ददएको ि । उक्त रकम मध्ये रू.३ लाख १३ हजार असलु भएकोले नपगु रू.८ 
लाख ८६ हजार असलु हनुपुदिि । तमानखोला गाउँपातलका, बाग्लङुले १९ र्वद्यालयमा ४८ जिक्षक 
तनयकु्त गरी सिति अनदुानबाट रू.३२ लाख ३८ हजार तलब तनकासा पठाएको ि । गाउँपातलकाले 
तनयकु्त गरेका जिक्षकहरूको तलब भत्ता आन्तररक स्रोतबाट तनकासा गनुिपनेमा सिति तनकासा ददएको 
ि । गाउँपातलकाको आन्तररक स्रोतबाट तलब भत्ता तनकासा ददने व्यवस्था तमलाउनपुदिि ।  

243. र्वद्याथी र्वहीन र्वद्यालय - स्थानीय तहले जिक्षा क्षेरमा जिक्षक र्वधाथीको अनपुात तमलाई र्वद्यालय 
व्यवस्थापन गनुिपदिि ।  मनाङको नापािभतूम गाउँपातलकाले फू आधारभतू र्वद्यालयमा बालर्वकास 
बाहेकका एक जना पतन र्वद्याधी नभएको अवस्थामा दईु स्थायी र एक करार जिक्षकको तलब भत्ता 
लगायतका सरु्वधाको लातग वार्षिक रू.१२ लाख ६५ हजार र ङीस्याङ गाउँपातलका अन्तगितको ङावल 
आधारभतू र्वद्यालयमा एकजना पतन र्वद्याथी नभएको अवस्थामा ८ जना स्थायी जिक्षकको तलब भत्ता 
लगायतका सरु्वधाको लातग रू.३५ लाख ८६ हजार तनकासा ददएको ि ।  एक जना पतन र्वद्याथी 
नभएको अवस्थामा समेत करारका जिक्षक तनयजुक्त गरेको उजचत देजखएन । यस्तो अवस्थामा र्वद्यालय 
गाभ्ने तथा जिक्षक दरबन्दी अन्य र्वद्यालयमा तमलान गनुिपदिि । 

244. आवासीय िारवजृत्त - कायिक्रम कायािन्वयन पजुस्तका अनसुार साविजतनक र्वद्यालयमा आवासमा बसी 
अध्ययन गने र्वद्याथीहरूका लातग प्रतत र्वद्याथी प्रतत मर्हना रू. ४ हजारका दरले दि मर्हनाको 
आवासीय िारवजृत्त अनदुान ददने उल्लेख ि । यो वषि गोरखाका आरुघाट, चमुनबु्री र धाचे 
गाउँपातलकाले ११ र्वद्यालयलाई १० मर्हनाका लातग आवासीय िारवजृत्त तनकासा भएको ि । कोतभड-
१९ का कारण २०७६।१२।११ गतेदेजख पातलकाका सबै र्वद्यालय बन्द भई िैजक्षक र्क्रयाकलाप 
सञ्चालनमा नरहेकोले वैिाखदेजख आषाढसम्मको आवासीय िारवजृत्त रू.४७ लाख २८ हजार असलु 
गरी संघीय सजञ् चत कोषमा दाजखला गनुिपदिि । 

• सामाजजक सरुक्षा 
245. बैङ्क खातामा बचत - सामाजजक सरुक्षा कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वतध,2075 ले लाभग्राहीको नाम, दताि 

र नवीकरण अद्यावतधक गरी पररचय प्राप्त लाभग्राहीलाई सामाजजक सरुक्षा भत्ता बैङ्क माफि त र्वतरण 
गनुिपने व्यवस्था ि । सामाजजक सरुक्षा भत्ता लाभग्राहीको खातामा जम्मा गनि बैङ्कलाई प्रदान गरेको 
रकममध्ये लाभग्राहीको खातामा जम्मा गरी बाँकी रहेको रकम पातलकाले र्फताि तलई संघीय सजञ्चत 
कोषमा दाजखला गनुिपनेमा पसािको जनकनजन्दनी र महोत्तरीको सम्सी गाउँपातलकाले बैङ्क पठाएकोमध्ये 
र्वतरण भइि बाँकी रहेको रू.66 लाख 42 हजार र्फताि तलएको िैन । उक्त रकम र्फताि प्राप्त गरी 
सम्बजन्धत खातामा दाजखला गनुिपदिि । 

246. पररचय पर - गाउँपातलकाले पररचय पर प्राप्त लाभग्राहीलाई मार सामाजजक सरुक्षा भत्ता र्वतरण 
गनुिपनेमा धनषुाको लक्ष्मीतनया, पसािको कातलकामाइि, पटेवािसगुौली, सखवुा प्रसौनी, धोतबनी, ठोरी र 
सलािहीको र्वष्ट्ण ुगाउँपातलकाले पररचयपर नभएका लाभग्राहीहरूलाई रू.83 लाख 48 हजार भत्ता 
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र्वतरण गरेको देजखयो। तनयमानसुार दताि र पररचयपर प्राप्त गरेकालाई मार यस्तो भत्ता र्वतरण 
गनुिपदिि । काननु र्वपरीत भत्ता र्वतरण गनेलाई जजम्मेवार बनाउनपुदिि ।  

247. सामाजजक सरुक्षा भत्ता - महोत्तरीको सम्सी गाउँपातलकाले भत्ता र्वतरण गनि लाभग्राहीको संख्याको 
आधारमा तीन र्कस्ताको लातग रू.6 करोड ५७ लाख २६ हजार तनकासा प्राप्त गनुिपनेमा रू.6 करोड 
६७ लाख ६२ हजार प्राप्त गरेकोले बढी प्राप्त गरेको रू.10 लाख 36 हजार र कोष तथा लेखा 
तनयन्रक कायािलयले तनकासा ददएको भन्दा कायािलयले रू.10 लाख 37 हजार घटी आय देखाएको 
समेत रू.20 लाख 73 हजार असलु गरी संघीय सजञ्चत कोषमा दाजखला गनुिपदिि । 

248. नगद र्वतरण - अथि मन्रालयको २०७४।२।१६ को पररपर अनसुार सामाजजक सरुक्षा भत्ता प्राप्त 
गने लाभग्राहीको अतनवायि रूपमा बैङ्क खाता खोल्ने व्यवस्था तमलाई खातामा जम्मा गरी भकु्तानी ददने 
उल्लेख ि । गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपातलकाले सामाजजक सरुक्षा रकम वडा सजचवलाई पेस्की 
ददई रू.९ करोड ५१ लाख ७६ हजार नगदै र्वतरण गरेको ि । बैङ्क माफि त भत्ता र्वतरण गने 
व्यवस्था तमलाउनपुदिि ।  

249. र्फताि दाजखला - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ अनसुार बचत रहेको अन्तरसरकारी अजख्तयारी 
जिषिकको रकम संघीय सजञ् चतकोषमा दाजखला गनुिपदिि । भोजपरुका अरुण, रामप्रसाद राई र 
साल्पातसतलचो गाँउपातलकाले लाभग्राहीहरूलाई सामाजजक सरुक्षा भत्ता र्वतरण गनि वडा सजचवहरूलाई 
ददएको पेस्कीबाट भत्ता र्वतरण गरी बाँकी रहेको रू.२९ लाख ८ हजार तनजहरूबाट असलु गरी संघीय 
सजञ् चतकोष दाजखला गनुिपदिि । 

250. दोहोरो तथा मतृकको नाममा भकु्तानी - सामाजजक सरुक्षा तनयामावली, २०७६ को तनयम १३ मा 
सामाजजक सरुक्षा भत्ता पाईरहेको व्यजक्तको मतृ्य ुभएमा वा त्यस्तो व्यजक्त सामाजजक सरुक्षा भत्ता पाउन 
योग्य नरहेमा तनजको नाम सामाजजक सरुक्षा भत्ता पाउने व्यजक्तको अतभलेखबाट हटाउन ुपने र त्यस्तो 
व्यजक्तले सामाजजक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गरेको व्यहोरा भत्ता र्वतरण भएपति जानकारी हनु आएमा सम्बजन्धत 
स्थानीय तहले सो सम्बन्धमा िानर्वन गनुि व्यवस्था ि । काभ्रपेलान्चोकको तेमाल गाउँपातलकाले १३ 
जनाको दोहोरो एवं २०७३।१२।१० देजख २०७७।१।२० सम्म मतृ्य ुभएका ६१ जनाको नाममा 
तनकासा गरी खचि लेखेको रू.१५ लाख ६७ हजार असलु हनुपुदिि । 

• अन्य 
251. र्वतरणमखुी खचि - साविजतनक खचिमा तमतव्यर्यता तथा प्रभावकाररता कायम गने नीततगत मागिदििन 

२०७५ मा साबिजतनक श्रोतको उपयोग गदाि अतधकतम प्रततफल सतुनजित हनेु गरी खचि गनुिपने व्यवस्था 
ि । पसािको कातलकामाइि, र्वन्दवातसनी, तिपहरमाइि, सखवुा प्रसौनी, सलािहीको र्वष्ट्ण ुर बाराको प्रसौनी 
गाउँपातलकाले ग्याँससेट, ग्याँस चलु्हो, स्कुल ब्याग, कोदालो, सधुाररएको चलुो, कम्बल, र्फल्टर तथा 
अन्य अनतु्पादक सामग्री रू.3 करोड 57 लाख 66 हजारमा खररद गरी र्वतरण गरेको ि । 
लाभग्राहीको िनौटको आधार तय नगरेको र र्वतररत सामानको उपयोग तथा अनगुमन समेत गरेको 
िैन। यस्तो खचिमा तनयन्रण गनुिपदिि । 

252. दोहोरो भकु्तानी - यमनुामाई गाउँपातलका, रौतहटले र्वद्यतुीय सामग्री तबक्री गने एक फमिसँग खररद गरी 
ल्याएको सोफा सेट, कापेट लगायतका सामानको एउटै तबलको रू.१९ लाख ३९ हजार 207६।7।6 
र २०७७।३।३१ मा दईु पटक भकु्तानी गरेको ि । दोहोरो भकु्तानी भएको उक्त रकम असलु 
हनुपुदिि ।  
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253. अनगुमन भत्ता - प्रदेि 2 का स्थानीय तहका पदातधकारी तथा सदस्यले पाउने सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, 
2075 को दफा 14 मा सो ऐनमा भएको सरु्वधा बाहेक कुनै पतन सरु्वधा स्थानीय तहले थप तनधािरण 
गनि पाउने िैन भन्ने व्यवस्था भएको र ऐनको दफा 3 तथा अनसूुची-१ मा अनगुमन भत्ताको सम्बन्धमा 
कुनै व्यवस्था गरेको िैन । र्पपरा गाउँपातलका, महोत्तरीले गाउँपातलका स्तरीय तथा वडा स्तरीय 
योजना अनगुमन गरे बापत पदातधकारी तथा कमिचारीलाई रू.२८ लाख ९५ हजार अनगुमन भत्ता 
भकु्तानी गरेको ि । काननु र्वपरीत भकु्तानी गरेको अनगुमन भत्ता असलु हनुपुदिि ।  

254. थप व्ययभार - वैकजल्पक उजाि प्रबद्धिन केन्िले २०७६।७७ को लातग र्वतभन्न नवीकरणीय उजाि 
प्रर्वतधहरूको अतधकतम सन्दभि मूल्य तनधािरण गरी ४० वाटका ४ प्रकारका सौयि सडक बत्ती सेटको 
मूल्य तराइमा अतधकतम रू.98 हजार कायम गरेको र उक्त मूल्यसूची अतधकतम मूल्य सन्दभिको 
रूपमा तलइने र बोलपर वा अन्य खररद प्रकृयामा सोही मूल्यलाई आधार तलई लागत अनमुान तयार 
गनुिपने उल्लेख ि । बटेश्वर गाउँपातलका, धनषुाले काठमाडौं जजल्लाको दररेटलाई आधार तलइि प्रतत 
सेट रू.1 लाख 24 हजारको दरले रू.1 करोड 35 लाख 7९ हजारको लागत अनमुान तयार गरी 
बोलपरको माध्यमबाट १०९ सौयि सडक बत्ती खररद गरी रू.1 करोड 35 लाख 69 हजार खचि 
गरेको ि ।  लागत अनमुानको हाराहारीमा बोलपर पेस भई सम्झौता भएको ि । वैकजल्पक उजाि 
प्रवद्धिन केन्िले प्रकािन गरेको तराइको दर अनसुार १०९ सौयि बत्तीको अतधकतम मूल्य रू.1 करोड 
६ लाख ८७ हजार हनेु देजखँदा रू.28 लाख 82 हजारले थप व्ययभार पनि गएको ि । सन्दभि 
मूल्यको आधारमा लागत अनमुान तयार नगरेको कारण थप आतथिक व्ययभार परेको सम्बन्धमा 
सम्बजन्धतलाई जजम्मेवार बनाउनपुदिि। 

255. फरक िीषिकमा लेखाकंन - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, 2064 को तनयम 35(3) अनसुार िीषिक 
फरक पारी खचि गनि नहनेु व्यवस्था ि । सप्तरीको र्वष्ट्णपुरु गाउँपातलकाले स्वास््य तफि का कमिचारीको 
तलब रू.४७ लाख ३४ हजार संघबाट सिति अनदुानबाट खचि लेख् नपुनेमा गाउँपातलका पूजँीगतबाट, 
जिक्षकहरूको तलब भत्ता रू.३९ लाख ८३ हजार र्वद्याथीको ददवा खाजा कायिक्रमबाट, तिन् नमस्ता 
गाउँपातलकाले रू.६ लाख ५० हजार प्रयोगिाला तनमािण खचि ददवा खाजा कायिक्रमबाट र राजगढ 
गाउँपातलकाले जिक्षकको तलब भत्ता ददवाखाजा कायिक्रमबाट रू.७ लाख ९१ हजार तथा परीक्षा 
व्यवस्थापनबाट रू.१ करोड २१ लाख ५८ हजार समेत कुल रू.२ करोड २३ लाख १६ हजार 
िीषिक फरक पारी खचि लेखेकका िन।्  स्वीकृत बजेट तोर्कएको कायिमा मार खचि गनुिपदिि। 

256. बढी दरमा भकु्तानी -  साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १० मा तनमािण कायिको लागत 
अनमुान तयार गदाि स्वीकृत जजल्ला दररेटको आधारमा दर र्वश्लषेण गनुिपने व्यवस्था ि । र्वनयी 
तरवेणी गाउँपातलका, नवलपरासी पूविले भानदुय नमूना भवन तनमािण कायिको लागत अनमुान गदाि  तसमेन्ट 
कंर्क्रट कायि १:१.५:३  को लातग स्वीकृत नम्सि अनसुार दर र्वश्लषेण गदाि प्रतत घनतमटर रू.१३ 
हजार ७७९ हनेुमा प्रतत घनतमटर रू.१ लाख ३७ हजार ७७९ दर राखी लागत अनमुान तयार गरेको 
कारण ६.३ घनतमटरको काममा रू.८ लाख ६८ हजार भकु्तानी गदाि बढी भकु्तानी भएको रू.७ लाख 
८१ हजार सम्बजन्धत उपभोक्ता सतमततबाट असलु गनुिपदिि । 

257. पेस्की कट्टा - अजुिन चौपारी गाउँपातलका, स्याङ्जाले ग्रामीण सडक तनमािण गनि एक तनमािण व्यवसायीसँग 
सम्झौता गरी २०७६।०३।१८ मा रू.४२ लाख ६० हजार पेस्की ददएकोमा पेस्की बाकँीको र्ववरणमा 
उक्त रकम समावेि नगरेको एवं यो वषि तनमािण व्यवसायीलाई रू.९३ लाख ७१ हजार भकु्तानी गदाि 
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समेत पेस्की कट्टा नगरेकोले पेस्की लोप हनेु अवस्था देजखएको ि । तसथि उक्त पेस्कीको अतभलेख 
राखी व्याज समेत असलु गनुिपदिि । 

258. सवारी साधन दताि - सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ९(२) मा सरकारी सवारीको 
पर्हचानको लातग अनसूुची-२ को खण्ड (क) मा तोर्कएबमोजजमको नम्बर प्लेट राख्नपुने व्यवस्था ि । 
कातलकोटको पचालझरना गाँउपातलकाले रू.३१ लाख ८२ हजारको १२ थान मोटरसाइकल खररद 
गरेकोमा ती मोटर साइकल गाउँपातलकाको नाममा नामसारी नगरी तनजी नम्बर राखेर सञ्चालन गरेको 
ि । उक्त सवारी साधन पातलकाको नाममा दताि गराई प्रयोग गनुिपदिि ।  

259. प्रततफल र्वहीन लगानी - चक्रघट्टा गाउँपातलका, सलािहीले साविजतनक जग्गामा उपभोक्ता सतमतत माफि त 
भवन तनमािण गरररहेकोमा उच्च अदालत, जनकपरुबाट २०७६।५।३ मा घर नबनाउन अन्तररम 
आदेि ददएको ि । उक्त भवन तनमािण कायिको लातग २०७५।७६ मा उपभोक्ता सतमततलाई रू.63 
लाख ५ हजार भकु्तानी गरेको ि । जग्गाको स्वातमत्व प्राप्त नगरी उपलजब्ध तबहीन भएको खचि गनेलाई 
जजम्मेवार बनाउनपुदिि । 

260. गाउँपातलकाको लगानी - रूकुमेली िहीद स्मतृत ग्रामीण जलर्वद्यतु सहकारी संस्था तल. ले सानोभेरी 
उत्तरगंगा खोलामा ९९८ र्कलोवाट क्षमताको सानोभेरी उत्तरगंगा जलर्वद्यतु आयोजना तनमािण कायिको 
कूल लागत रू.५५ करोड ३ लाख ४२ हजार मध्ये वैकजल्पक उजाि केन्िले रू.२८ करोड, सहकारी 
संस्थाले रू.१० करोड, रूकुम पूविको पथुा उत्तरगंगा गाउँपातलकाले ५ करोड र िेयर लगानीबाट रू.१० 
करोड व्यहोने उल्लेख ि । गाउँ कायिपातलकाको तनणिय अनसुार रू.५ करोड भकु्तानी ददएको ि। 
गाउँपातलकाबाट भकु्तानी भएको बाहेक अन्य स्रोतबाट रकम प्राप्त नभएको जानकारी प्राप्त हनु आएको ि। 
हालसम्म तनमािण कायि िरुु भएको िैन । लागत लाभ र्वश्लषेण समेत नगरी प्रतत मेगावाट रू.५५ 
करोडभन्दा बढी लागत भएको आयोजनामा गाउँपातलकाले लगानी गरेको ि । गाउँपातलकाबाट भएको 
लगानीको प्रततफल प्राप्त गने सतुनजित हनुपुदिि ।  

261. ग्यास तसतलन्डर र्वतरण - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ मा र्वतरणमखुी खचिलाई 
तनयन्रण गदै संघ तथा प्रदेि सरकारबाट प्राप्त रकमलाई स्थानीय पूवािधार र्वकास तथा दीघिकालीन 
पुजँी तनमािण हनेु कायिमा खचि गनुिपने व्यवस्था ि । रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपातलकाको वाडि नं. 
६ का घर पररवारको लातग १ हजार ५५१ थान ग्यास तसतलण्डर रू.५४ लाख ९९ हजारमा खररद 
गरी र्वतरण गरेको ि । यस प्रकारका र्वतरणमखुी कायिक्रम तनयन्रण गनुिपदिि । 

262. वषािन्तमा रकमान्तर - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७९ मा स्थानीय तहको 
कायिपातलकाले स्वीकृत वार्षिक बजेटको आधारमा रही कुनै िीषिकबाट पुजँीगत िीषिकमा २५ प्रततितमा 
नबढाई रकमान्तर गनि सक्ने व्यवस्था उल्लेख ि । यो वषि बझाङको खप्तड िान्ना, साइपाल, तबत्थडचीर 
र कैलालीको जानकी गाउँपातलकाले आगामी सभाबाट अनमुोदन गने गरी कायिपातलकाले पटक-पटक 
तनणिय गरी २०१ योजना तथा कायिक्रमबाट २५ प्रततितभन्दा बढी हनेु गरी रू.२१ करोड ९३ लाख 
९५ हजार घटाई र्वपद् व्यवस्थापन र अन्य कायिक्रममा वषािन्तमा रकमान्तरबाट बढाएको ि । 
रकमान्तर सम्बन्धी तनणिय सभाबाट अनमुोदन गरेको िैन।   

263. बीमा र्प्रतमयम - सदूुरपजिम प्रदेि स्थानीय तहका पदातधकारी तथा सदस्यको सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, 
२०७५ (पर्हलो संिोधन समेत) को अनसूुची १ मा गाउँपातलकाका पदातधकारीहरूले सरकारी कामका 
तसलतसलामा रू.१० लाखसम्मको यारा दघुिटना बीमा सरु्वधा पाउने उल्लेख ि । जानकी गाँउपातलका 
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कैलालीले उक्त ऐन पाररत नहुँदै कायिपातलकाबाट तनणिय गराई २०७६।९।२७ मा एक बीमा 
कम्पनीसँग सम्झौता गरी ४९ पदातधकारीको रू.४ लाख ६१ हजारदेजख रू.११ लाख ७५ हजार 
सम्मको १५ देजख १६ वषि अवतधको जीवन बीमा गराई रू.१५ लाख ९७ हजार भकु्तानी गरेको ि। 
काननुले तोकेभन्दा बाहेकको सरु्वधा पदातधकारीले नपाउने हुँदा भकु्तानी भएको उक्त रकम सम्बजन्धत 
पदातधकारीबाट असलु गनुिपदिि । 

264. फेरी सञ्चालन - तमुािखाँद गाउँपातलका, अिामले सार्वक बेलखेतमा रहेको फेरी रहफमा स्थानान्तरण 
गरी जडान खचि रू.49 लाख 78 हजार उपभोक्ता सतमततलाई भकु्तानी ददएकोमा फेरी सञ्चालनमा 
आएको िैन। फेरी सञ्चालन नहुँदा गाउँपातलकाको लगानी उपलजब्ध र्वहीन भएको ि ।  

265. बढी भकु्तानी - र्वत्थडचीर गाउँपातलका, बझाङले 3 सडक तनमािण कायिको सम्झौतामा उल्लेख भएअनसुार 
रतनङ्ग तबल भकु्तानी गदाि िुट रू.90 लाख ९८ हजार कट्टा गरी भकु्तानी ददनपुनेमा रू.80 लाख ४ हजार 
मार कट्टा गरेकोले नपगु रू.10 लाख 94 हजार सम्बजन्धत तनमािण व्यवसायीबाट असलु गनुिपदिि । 

यसैगरी तनमािण कायिको प्रार्वतधक मूल्याङ्कन भन्दा बढी हनेु गरी पाँचथरको फालेलङु्ग 
गाउँपातलकाले ४ तनमािण व्यवसायीलाई रू.८ लाख २७ हजार र र्हतलहाङ्ग गाउँपातलकाले रू.२ लाख 
५२ हजार बढी भकु्तानी गरेका िन ्। यसरी सम्पादन नभएको कामको भकु्तानी भएको रू.१० लाख 
७९ हजार असलु गनुिपदिि । 

266. लेखापरीक्षण रकम र बेरुजू - देिभरका ४६० गाउँपातलकाहरू मध्ये यस वषि लेखापरीक्षण भएको 
४१७ को लेखापरीक्षण रकम र बेरुजू अङ्कको प्रदेिगत र्ववरण तनम्नानसुार  रहेको ि: 

                                              (रू.लाखमा)                                                                            

प्रदेि  
लेखापरीक्षण 
गररएको 

गाउँपातलका 

लेखापरीक्षण 
रकम 

पेस्की समेत 
बरेुजू रकम 

बरेुजूमध्ये 
पेस्की रकम 

लेखापरीक्षणको 
तलुनामा बरेुजू 

प्रततित 

पेस्की बाहेक 
बरेुजू प्रततित 

१ ८५ 699351 23659 2621 3.38 3.01 
2 56 387812 43261 9536 11.16 8.70 
वागमती ५७ 493867 21069 1931 4.27 3.88 
गण्डकी 58 444436 9295 1270 2.09 1.81 
लजुम्बनी 64 596138 20167 2234 3.38 3.01 
कणािली 50 372593 18914 2706 5.08 4.35 
सदूुरपजिम 47 379732 14775 2616 3.89 3.20 

जम्मा 417 3373929 151140 22914 4.48 3.80 

267. बेरुजू फस्यौट तथा अनगुमन - गाउँपातलकाहरूतफि  गत वषि सम्मको कुल बेरुजू रू.२५ अबि ५८ करोड 
३ लाख रहेकोमा यो वषि समायोजन तथा सम्परीक्षणबाट रू.३ अबि ५ करोड ७२ लाख फस्यौट भई बाँकी 
रहेको रू.२२ अबि ५२ करोड 31 लाखमा यो वषि लेखापरीक्षण गररएका ४१७ गाउँपातलकाको थप रू.१५ 
अबि ११ करोड ४० लाखसमेत रू.३७ अबि ६३ करोड ७१ लाख अद्यावतधक बेरुजू रहेको ि । 

गत वषिको प्रततवेदनमा बजेट व्यवस्थापन, आयोजना कायािन्वयन, सोझै खररद, तबल भरपाई, 
से्रस्ता पेस नभएको, बैङ्क र्हसाब तमलान नगरेको, अतग्रम कर कट्टा नगरेको, बढी भकु्तानी, अधरुो तनमािण,  
नभएको कामको भकु्तानी, जजन्सी व्यवस्थापन, कर बीजक, सवारीसाधन खररद, ठेक्का स्वीकृतत र ओभरहेड 
लगायतका क्षेरमा सधुार गनुिपने व्यहोरा औलँ्याइएकोमा यो वषि पतन सधुार गरेको पाइएन । उजल्लजखत 
व्यहोरा पनुरावजृत्त नहनेु गरी कायिसम्पादन गनुिपने देजखन्ि । 
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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 ििा काननुद्वारा िोर्कएका अन्र् संथिाको तनधािररि िररकाबमोस्िम तनर्तमििा, 
तमिव्र्र्र्िा, कार्िदक्षिा, प्रभावकाररिा र औस्ित्र्समेिको आधारमा लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी ५ हिार 
४६२ तनकार्मा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन िारी गररएको छ । र्ो वषिको लेखापरीक्षणबाट रू.१ खबि १8 
अबि 74 करोड  63 लाख बेरुिू देस्खएकोमा आतििक कार्िर्वतध ििा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ 
को दफा ३७ बमोस्िम २०७६।७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको ३५ ददनतभत्र रू.१4 
अबि 36 करोड 20 लाख फथर्ौट गरेकोले देहार्बमोस्िम रू.१ खबि 4 अबि 38 करोड 43 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 ८१४९ 472562 ५९३ २८६४२ ७५५6 ४४3920 
प्रदेश सरकारी कार्ािलर्हरू  ४२९१ 118578 ५५2 53581 ३७39 ६4997 
थिानीर् िह 28028 ४६7498 २749 ५9151 २५279 ४०8347 
अन्र् संथिा सतमति (प्रदेश समेि) २६१9 128825 १४० २246 २४७9 126579 

िम्मा  43087 1187463 4034 143620 39053 १०43843 

        त्र्थिै, छनौट गररएका ११ र्वषर्को कार्िमूलक लेखापरीक्षण, १ र्वषर्को वािावरणीर् 
लेखापरीक्षण, कोतभड-19 को रोकिाम, तनर्न्त्रण र व्र्वथिापन र्वषर्को र्वशेष लेखापरीक्षण र २ 
र्वषर्को सूिना प्रर्वतध लेखापरीक्षण गरी सझुावसर्हिको प्रतिवेदन िारी गररएको छ । संथिान, सतमति 
ििा अन्र् संथिािफि  ६६५ आर् वषिको लेखापरीक्षण गरी सञ्चालन नतििासर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 
िारी गररएको छ । थिानीर् िहिफि  ७५३ मध्रे् र्ो वषि ६९४ र बक्र्ौिािफि  ५ 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 नहनुकुा सािै बेरुिू फथर्ौट ििा सम्परीक्षणको कार्ि प्रभावकारी हनुसकेको छैन । ऐनबमोस्िम 
सम्बस्न्धि तनकार्ले बेरुिूको अद्यावतधक लगि राख्नपुने देस्खन्छ । 
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3. बेरुिू फथर्ौट ििा सम्परीक्षण - आतििक कार्िर्वतध ििा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ मा 
लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाइएका बेरुिूका सम्बन्धमा प्रमाण पेस गरी वा तनर्तमि गरी वा गराइ 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 फथर्ौंट ििा सम्परीक्षणको स्थिति देहार्बमोस्िम छः 

बेरुिू फथर्ौंट ििा 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 २७३५७९१ १० ८५४३५० १८८१४५१ ४४3920 २३२5371 
प्रदेश सरकारी कार्ािलर्हरू  ८३९२६ ० २४१३३ ५९७९३ ६4997 १२4790 
थिानीर् िह ६९८१०9 (-९४२) ७५१३7 ६२२०३० ४०8347 १०30377 
अन्र् संथिा सतमति (प्रदेश समेि) ६६५३४७ ० ८३९५९ ५८१३८८ 126579 707967 

िम्मा  ४१८३१७3 (-९३२) १०३७५७9 ३१४४६६२ 1043843 4188505 

3.1. महालेखापरीक्षकको ५७ औ ंवार्षिक प्रतिवेदन २०७७ सम्म बााँकी रहेको कूल बेरुिू रू.४ खबि १८ 
अबि ३१ करोड ७२ लाखमध्रे् रू.१ खबि ३ अबि ७५ करोड ७८ लाख (२४.८० प्रतिशि) फथर्ौट 
गरेको र्ववरण प्राप्त भएको छ । उक्त फथर्ौटमध्रे् असलु भएको रू.४ अबि ४५ करोड १५ लाख 
(४.२९ प्रतिशि), तनर्तमि वा प्रमाण पेस भएको रू.६३ अबि ४१ करोड ७० लाख (६१.१२ प्रतिशि) 
र पेथकी फथर्ौट रू.३५ अबि ८८ करोड ९३ लाख (३४.५९ प्रतिशि) रहेको छ । 

3.2. र्वगिदेस्खको रू.४ खबि १८ अबि ३१ करोड ७२ लाख बेरुिू बााँकी रहेकोमा र्ो वषि सम्परीक्षणबाट 
रू.१ खबि ३ अबि ७५ करोड ७८ लाख फथर्ौट र समार्ोिनबाट रू.९ करोड ३२ लाख घटेकोले 
र्वगिको बेरुिू रू.३ खबि १४ अबि ४६ करोड ६२ लाखमा र्ो वषि रू.१ खबि 4 अबि 38 करोड 
43 लाख िप भई रू.४ खबि 18 अबि 85 करोड 5 लाख बेरुिू बााँकी रहेकोछ । र्ो वषि संघीर् 
सरकारिफि  फथर्ौट भएकोभन्दा घटी बेरुिू िप भएको छ भने प्रदेश र थिानीर् िहमा फथर्ौटभन्दा 
बढी बेरुिू िर्पएको छ । 

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.१० करोड ८५ लाखमध्रे् तनर्तमि ििा तमन्हा भै रू.१० करोड ५६ लाख ििा असलु 
भै रू.२९ लाख र सतमति ििा संथिािफि  रू.३ करोड ६ लाखसमेि रू.१३ करोड ९१ 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 
थिातनर् ि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 फथर्ौंटसम्बन्धमा थवािि बास्झएको अवथिा छ ।र्सको लातग लेखापरीक्षण 
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ऐन, २०७५ र थिानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगार्िका काननुमा आवश्र्क पररमाििन गरी 
थिानीर् िहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन छलफल ििा कार्ािन्वर्नको व्र्वथिा तमलाउनपुदिछ । 

थिानीर् िहको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्बाट हनेु संवैधातनक व्र्वथिा रहेको 
छ भने लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमाति छलफल हनेु संर्न्त्रको व्र्वथिा गरेको छैन । र्स सम्बन्धमा गि 
र्वगिको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनहरूमा पतन उल्लेख गररएको तिर्ो । साविितनक स्रोि साधनको 
उपर्ोग र र्वत्तीर् पारदस्शििा एवं िवाफदेर्हिाको लातग थिानीर् िहहरूको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन माति 
छलफल एवं अनगुमन गने थविन्त्र र प्रभावकारी संर्न्त्रको व्र्वथिा गनुिपदिछ । 

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 औलँ्र्ाएका 
व्र्होराको कार्ािन्वर्नस्थिति र कार्ािन्वर्न कार्ि र्ोिना 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 रुपमा िारी हनेु लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरूको कार्ािन्वर्नको अवथिा सन्िोषिनक नरहाँदा 
एकै प्रकृतिका व्र्होराहरू वषौंदेस्ख दोहोररदै आएका छन ्। साविितनक तनकार्हरूमा काननुी ििा 
नीतिगि सधुारिथिा गैर र्वत्तीर् प्रकृतिका समथर्ाहरू अत्र्तधक रहेका छन ्। र्सले प्रणालीगि रुपमा 
नै ठूलो र्वत्तीर् प्रभाव पारेको छ । प्रणालीगि ििा नीतिगि र्वषर्का सझुावहरू कार्ािन्वर्न गरी 
र्वत्तीर् र गैर र्वत्तीर् प्रकृतिका समथर्ा समाधान गररनपुदिछ ।  

6. प्रतिवेदन कार्ािन्वर्न - नेपाल सरकारले आवतधक र्ोिना, नीति, वार्षिक बिेट,कार्िगि र संरिनागि  
व्र्वथिाअनरुुप सम्पादन ििा सञ्चालन गरेका कार्िहरूको महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्बाट िारी भएका 
पिपन्नौ¸ छपन्नौ र सन्िाउन्नौ वार्षिक प्रतिवेदनमा ददएको सझुावको कार्ािन्वर्नको अवथिा देहार्बमोस्िम 
रहेको देस्खएको छ: 

6.1. बिेट ििा खििमा तमिव्र्र्र्िा ल्र्ाउन नेपाल सरकारले साविितनक खििमा तमिव्र्र्र्िा कार्म 
गनेसम्बन्धी मापदण्ड २०७७, आतििक कार्िर्वतध ििा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ ििा कार्ि 
सम्पादन करार गनेसम्बन्धी व्र्वथिा लागू भई कार्ािन्वर्नमा आएका छन ्। 

6.2. 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 । त्र्सैगरी सोही तनर्मावलीको 
तनर्म 145क.  मा केन्रीर् थिरमा आपूतििकिाि छनौट ििा मालसामान खररदमा सहर्ोग गनि नेपाल 
सरकारले एक सरकारी खररद सेवा कार्ािलर्को थिापना गने उल्लेख गरेको छ ।  
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6.3. रािथव प्रशासनको सधुारसम्बन्धमा रािथव व्र्वथिापनको िेस्रो सधुार कार्िर्ोिना २०७५।७६-
२०७७।७८ लागू भएको, रणनीतिक र्ोिनाकर िहुावट तनर्न्त्रणका सम्बन्धमा दोश्रो  २०१८।१९-
2022।23 लागू भएको, व्र्वसार् दिाि, आर् र्ववरण, कर र्ववरण ििा अन्र् शलु्क र्ववरण भने 
तनदेस्शका, 2078 लागू भै कार्ािन्वर्नमा आएको, नागररक एपबाट नै व्र्स्क्तगि थिार्ी लेखा नम्बर 
तलन सर्कने गरी  व्र्वथिा भएको छ । र्स वषिको बिेट ििा कार्ििममा रािथवको के्षत्रमा दार्रा 
फरार्कलो बनाउने र कर ििा गैह्रकरका दर घटाउने नीति अवलम्वन गररएको छ । आन्िररक 
रािथव व्र्वथिापनको िेस्रो सधुार कार्ि र्ोिनामा व्र्ावसार्र्क ििा क्र्ाडरमा आधाररि िनशस्क्तको 
र्वकास गने कार्ि संथिागि गने नीति तलएको सािै रािथव संकलनमा आस्शकुडा, रािथव व्र्वथिापन 
सूिना प्रणालीलगार्िका सफ्टवेर्रको प्रर्ोग गरेको छ । 

6.4. 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 । 

6.5. 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 बैकको व्र्वथिा गरी 
सोही आधारमा आर्ोिना सञ्चालन वा छनौट गनुिपने व्र्वथिा रहेको छ । 

6.6. 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 । र्सका सािसािै महालेखा तनर्न्त्रक 
कार्ािलर्ले २०७८।७९ बेग्लै उप देस्ख आन्िररक लेखापरीक्षण गने िनशस्क्तको समूह िर्ार गरेको 
छ । 

6.7. लेखांकन ििा प्रतिवेदन प्रणालीका र्वषर्मा सरकारी लेखा मानदण्ड लागू भै कार्ािन्वर्नमा आएको, 
नेपाल साविितनक क्षेत्र लेखामान लागू भएको, एकल खािाकोष प्रणालीअन्िगिि र्वद्यिुीर् नगद ट्रान्सफर 
गने गरेको, प्रणालीकम्पटुराइज्ड सरकारी लेखा , रािथव व्र्वथिापन सूिना प्रणालीिथिा  सफ्टवेर्र 
प्रर्ोगमा गरेको छ ।  

6.8. 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 ।  
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7. 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: 

7.1. महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनउपर प्रतितनतधसभाको साविितनक लेखा सतमतिमा छलफल हनेु 
व्र्वथिाअनरुुप गि वषिको महालेखापरीक्षकको सन्िाउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ असार ३१ गिे 
रािपतिज्रू्समक्ष पेस भएकोमा प्रतितनतधसभाको आठौं अतधवेशनमा २०७८ साउन ८ गिेमात्र पेस भएको 
छ । र्सअस्घ प्रतितनतधसभाको सािौं अतधवेशन २०७७ फागनु २३ गिेदेस्ख २०७८ बैशाख ६ गिेसम्म 
संिालन हुाँदा महालेखापरीक्षकको सन्िाउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन पेस हनु सकेको पाइएन । 
महालेखापरीक्षकले वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरी ित्पिाि लगतै्त संघीर् संसदमा प्रतिवेदन पेस भई समर्मै 
छलफल र कार्ािन्वर्न गने व्र्वथिा तमलाउन आवश्र्क देस्खन्छ ।  

7.2. सबै प्रदेशका प्रमखु समक्ष महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७।३।३१ मा पेस भएकोमा 
सम्बस्न्धि प्रदेशका मखु्र्मन्त्रीहरूबाट उक्त प्रतिवेदन प्रदेश नं.१ प्रदेश सभामा २०७७।४।९ गिे, 
वागमिी प्रदेश सभामा २०७८।२।१७ गिे, गण्डकी प्रदेश सभामा २०७७।६।१३ गिे, लसु्म्बनी प्रदेश 
सभामा २०७७।६।८ गिे, कणािली प्रदेश सभामा २०७७।६।१० गिे र सदूुरपस्िम प्रदेश सभामा 
२०७७।४। ३१ गिे पेस भएको देस्खन्छ । प्रदेश नं.२ को 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 प्रवर्द्िनमा सहर्ोग 
पगु्ने देस्खन्छ ।  

8. वार्षिक प्रतिवेदनमा छलफल - आतििक कार्िर्वतध ििा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा ४१ 
मा महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औलं्र्ाएका 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 व्र्होराहरू तनम्नानसुार छन:् 

8.1. प्रतितनतधसभाको साविितनक लेखा सतमतिको २० औ ंप्रतिवेदनअनसुार सवोच्ि अदालि, संघीर् संसद 
सस्िवालर्, तनवाििन आर्ोग ििा अिि मन्त्रालर्सर्हि १३ तनकार्को महालेखापरीक्षकको ५६ औ ं
वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश भएको व्र्होराउपर छलफल ििा तनणिर् भएको छ । 

8.2. साविितनक लेखा सतमतिले महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनउपर छलफल गरी बेरुिूको लगि कट्टा 
गनि ददएको तनदेशनअनसुार खानेपानी मन्त्रालर्को रू.७१ करोड २४ लाख,  थवाथ्र् ििा िनसंख्र्ा 
मन्त्रालर्को रू.११ करोड २३ लाख¸ अिि मन्त्रालर्को रू.४ करोड ९६ लाख,  वन ििा वािावरण 
मन्त्रालर्को रू.४ करोड ८७ लाख र स्शक्षा र्वज्ञान ििा प्रर्वतध मन्त्रालर्को रू.३३ लाखसमेि रू.९२ 
करोड ६३ लाख बेरुिू सम्परीक्षण गरी लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिलाई लगि कट्टाको िानकारी पठाइएको 
छ । 
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9. बेरुिूका लगि कट्टा - आतििक कार्िर्वतध ििा र्वस्त्तर् 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 काननुबमोस्िम परु् र्ाउनपुने रीि नपगुरेको िर सरकारी नगदी 
स्िन्सीको हातन नोक्सानी नभएको बेरुिू लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिले तनर्तमि गरी महालेखापरीक्षकको 
कार्ािलर्मा पठाउने र दफा ४०(४) मा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले साि ददनतभत्र लगि कट्टा गरी 
िानकारी ददने उल्लेख छ । सािै दफा ४१(३) मा प्रतितनतध सभाबाट थवीकृि साविितनक लेखा 
सतमतिको प्रतिवेदन बमोस्िम बेरुिूको लगि हटाउन ुपने र्वषर् महालेखापरीक्षकले िीस ददनतभत्र हटाई 
सो को िानकारी ददनपुने उल्लेख छ ।  

ऐनअनसुार बेरुिूको लगि कार्ािलर्थिर र केन्रीर्थिरमा राख् नपुने ििा लेखा उत्तरदार्ी 
अतधकृिबाट तनर्तमि गरेको बेरुिू महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले ७ ददनतभत्र लगि कट्टा गने ऐनको 
दफा ४०(४) को व्र्वथिा बीि सामिथर्िा नभएकोले उक्त व्र्वथिा पनुरावलोकन हनुपुदिछ । त्र्थिै, 
साविितनक लेखा सतमतिको प्रतिवेदनबमोस्िम बेरुिूको लगिबाट हटाउनपुने तनणिर् भएको बेरुिूको 
सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकले ३० ददन तभत्र लगि कट्टा गने व्र्वथिाका सम्बन्धमा साविितनक लेखा 
सतमतिको तनणिर् लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिले कार्ािन्वर्न गरी महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्बाट सम्परीक्षण 
गराउनपुने व्र्वथिा गने गरी ऐनको दफा ४१(३) मा पनुरावलोकन हनुपुदिछ ।  
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पररच्छेद - 5 

भर्वष्यमा गननिपने सनधार 

साविजतनक जवाफदेर्हिा, पारदर्शििा र र्वत्तीय अननशासनको माध्यमबाट समग्र र्वत्तीय सनशासन कायम 
गनि मद्दि पनग्दछ । यसका लातग र्वत्तीय व्यवस्थापनका अवयवहरू योजना िथा बजेट िजनिमा, तनकासा, खर्ि 
प्रणाली, प्रतिवेदन, सेवा प्रवाह, अननगमन र मूल्याङ्कन एवं लेखापरीक्षण र तनयमन पक्षमा तनरन्िर सनधारको 
आवस्यकिा रहन्छ। साविजतनक र्वत्तीय व्यवस्थापनका क्षते्र लगायि समग्र सनधारका र्वषयलाई देहायबमोर्जम 
प्रस्िनि गररएको छ: 

• योजना िथा बजेट  
1. ददगो र्वकास लक्ष्य  

1.1. ददगो र्वकास लक्ष्य हातसल गनिका लातग योजना र कायिक्रमको िजनिमा र सोको कायािन्वयन, समन्वय 
िथा अननगमन र मूल्याङ्कन गनिका लातग संघ र प्रदेशका र्वषयगि मन्त्रालयमा र सबै स्थानीय िहमा 
उपयनक्त संरर्ना र र्वतधको व्यवस्था गननिपदिछ । 

1.2. ददगो र्वकास लक्ष्यलाई आन्िररकीकरण गनि सबै िहका सरकारले योजना िथा बजेटलाई ददगो र्वकास 
लक्ष्यसँग आवद्ध गरी कोतभड-१९ महामारीले र्शक्षा, स्वास््य, रोजगारी, आय आजिन र समग्र अथििन्त्रमा 
पारेको असरलाई र्वश्लषेण गरी सो असरलाई सम्बोधन गनि लगानीका स्रोिको प्रबन्ध गनि साविजतनक, 
तनजी र सहकारी क्षेत्रको पररर्ालन गने, वैदेर्शक सहायिाको पररर्ालन गने, िीनै िहका सरकारमा 
अन्िरसम्बन्ध कायम गनि आवश्यक देर्खन्छ।  

1.3. ददगो र्वकास लक्ष्यका कायािन्वयनको प्रगतिको मापन र मूल्याङ्कन गनि आवश्यक पने ि्याङ्कहरू सबै 
िहका सरकारी िहहरूबीर् समन्वय गरी सङ्कलन, र्वश्लषेण र प्रकाशन गनि सवल कानननी र संस्थागि 
व्यवस्था गननिपने देर्खन्छ ।  

2. बजेट व्यवस्थापन  

2.1. आतथिक िथा कायाित्मक वगीकरणअननसारको बजेट िजनिमा र सोको यथाथि कायािन्वयन अवस्थाको 
र्वश्लषेण गरी कायािन्वयनयोग्य बजेट िजनिमा गनेिफि  प्रयास गननिपदिछ। 

2.2. रार्िय बजेट प्रणाली बार्हर रहने गरी र्वतभन्न कोष खडा गरी संसदीय तनगरानीबेगर खर्ि गने कायिलाई 
तनरुत्सार्हि गरी बजेट प्रणालीबाट नै खर्ि गने व्यवस्था गननिपदिछ । साथै छररएर रहेका र्वतभन्न कोषहरू 
एकीकृि गरी समग्र बजेट प्रणालीतभत्र ल्याई तनयतमि र्वद्यमान संरर्नाबाट कायि सम्पादन गननिपदिछ ।  

2.3. भैपरी वा आकर्स्मक दार्यत्व र अन्य र्वत्तीय जोर्खमहरूको पर्हर्ान र र्वश्लषेण गरी बजेटमाफि ि ्उर्र्ि 
सम्बोधन गननिपदिछ ।  
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2.4. सम्भाव्यिा अध्ययन, र्वस्ििृ सवेक्षण, ड्रइङ तडजाइन भइसकेका र आयोजना बैङ्कमा समार्वष्ट आयोजना 
मात्र वार्षिक बजेटमा समावेश गने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गननिपदिछ । साथै प्रदेश सरकार र 
स्थानीय िहमा समेि सो स्िरको आयोजना बैङ्क ियार गने र सोमा परेका योजना मात्र बजेटमा समावेश 
गने व्यवस्था गननिपदिछ । 

2.5. समग्र खर्िको आवश्यकिा र स्रोि पररर्ालनको अवस्था र्वश्लषेण गरी भावी पनस्िालाई बोझ नहनने गरी 
उत्पादन र रोजगारी तसजिना गनि योगदान हनने गरी मात्र साविजतनक ऋणको पररर्ालन गननिपदिछ । 
वैदेर्शक सहायिामा सञ्चालन हनने आयोजनाको लातग सहायिा प्रातिको सनतनर्िििा भएपतछ मात्र बजेटमा 
समावेश गने व्यवस्था गननिपदिछ ।   

2.6. र्वतनयोजन भएको रकममध्ये बर्ि हनने अननदान संख्याबाट अपनग हनने अननदान संख्यामा रकमान्िर गदाि 
प्रर्तलि र्वतनयोजन ऐनले िोकेको सीमातभत्र रहेर मात्र गननिपदिछ । बजेटमा समावेश नभएका सेवा र 
कायिमा बजेट पाररि भएपिाि ्गैरबजेटरी रकम उपलब्ध गराउने िथा अथि र्वर्वध वा अबण्डामा बजेट 
राखी पतछ बाँडफाँट गने कायिमा तनयन्त्रण गननिपदिछ । रकमान्िरको सीमा लागू नहनने अननदान संख्यामा 
ठूलो रकम र्वतनयोजन गरी सोबाट अन्य अननदान संख्यामा साने प्रवरृ्त्तलाई वार्छछि सीमातभत्र राख्नन 
आवश्यक देर्खन्छ।  

2.7. बजेट कायािन्वयन िातलका र तै्रमातसकरूपमा र्वभक्त र्क्रयाकलापहरूको प्रभावकारी कायािन्वयन गने र 
सो को अननगमन गने व्यवस्था तमलाउननपदिछ । बजेट िजनिमा प्रर्क्रयालाई पारदशी र सहभातगिामूलक 
बनाउँदै मध्यावतध समीक्षा िथा बजेट कायािन्वयनसम्बन्धी पषृ्ठपोषणलाई आगामी बजेट िजनिमा गदाि 
उपयोग गननिपदिछ। 

3. वैदेर्शक सहायिा   

3.1. रािको खर्ि आवश्यकिा र उपलब्ध रार्िय स्रोिबाट नपनग हनने अवस्थामा रार्िय र्हि र प्राथतमकिालाई 
आधार बनाउँदै वैदेर्शक सहायिा तलने प्रर्क्रयालाई थप पारदशी बनाउँदै प्राि हनने वैदेर्शक सहायिालाई 
रार्िय बजेट प्रणाली र सर्ञ्चिकोषमाफि ि पररर्ालन गननिपदिछ ।   

3.2. रार्िय र्हिअननकूल उत्पादन र उत्पादकत्व वरृ्द्ध हनने, रोजगारी तसजिना हनने, आयाि प्रतिस्थापन र तनयािि 
प्रवद्धिन हनने उच्र् प्रतिफल प्राि हनने िथा भौतिक र मानवीय पनजँी तनमािण िथा ददगोपनामा सहयोग पनर् याई 
आत्मतनभिर अथििन्त्र तनमािणमा योगदान गने क्षेत्र वा आयोजनाहरूको लातग मात्र र्वदेशी सहायिा 
पररर्ालन गननिपदिछ। 

3.3. वैदेर्शक सहायिा पररर्ालन कायिमा संलग्न हनने जनशर्क्तको ज्ञान, सीप एवं दक्षिा अतभवरृ्द्ध गने िथा 
संस्थागि संरर्नाहरूलाई सबल बनाउने र संलग्न संस्थाहरूबीर् समन्वय गननिपदिछ । आतथिक 
कूटनीतिमाफि ि ्उपयनक्त प्रकारको वैदेर्शक सहायिा प्राि गनि प्रयास गननिपदिछ ।   

3.4. शििसर्हिको वैदेर्शक सहायिा सकेसम्म स्वीकार नगने नीति अर्ख्ियार गननिपदिछ । आयोजना र 
कायिक्रममा आधाररि बहनक्षेत्र िथा बहनतनकायमा छररएको सहयोगभन्दा रार्िय बजेट सहयोगमा प्राि हनने 
वैदेर्शक सहायिा प्रातिमा जोड ददननपदिछ । 

3.5. र्वकास साझेदारबाट हनने सहायिाको प्रतिबद्धिा र यथाथि प्राति बीर् ठूलो अन्िर देर्खएकाले 
प्रतिवद्धिाअननसार र्वकास सहायिा प्राि गनि र्क्रयाशील हनननपदिछ ।  
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3.6. रार्िय िथा अन्िरािर्िय गैरसरकारी संस्थाहरूमाफि ि ्पररर्ालन हनने वैदेर्शक सहायिालाई पारदशी र 
जवाफदेही बनाउन अननगमन संयन्त्रको र्वकास गरी सरकारी संरर्नामाफि ि पररर्ालन गने व्यवस्था 
गननिपदिछ।  

3.7. वैदेर्शक सहायिामा सञ्चातलि आयोजनामा समयमा शोधभनाि नभएको कारणले राज्यले प्राि गननिपने अननदान 
गनमाउनन पने र सरकारी स्रोििफि  र्ाप पनि जाने भएकोले समयमै शोधभनाि प्राि गनि थप प्रयास हनननपदिछ। 
प्रदेश िथा स्थानीयिहले खर्ि गरेका वैदेर्शक सहायिाको संघीय सरकारमा प्रतिवेदन गने र समयमै शोधभनाि 
माग गने उपयनक्त व्यवस्था तमलाउननपदिछ । 

4. आयोजना व्यवस्थापन  

4.1. र्वस्ििृ अध्ययन र लागि लाभ र्वश्लषेणको आधारमा आयोजनाको प्राथतमकीकरण र छनौट गरी आयोजना 
बैङ्कको अभ्यासलाई व्यवहारमा कायािन्वयन गननिपदिछ । आयोजनासँग सम्बर्न्धि सूर्नाहरूलाई व्यवर्स्थि 
गनि एवं प्रगतिको अननगमन मूल्याङ्कन आवश्यक पने सूर्ना उपलब्ध गनि आयोजना व्यवस्थापन सूर्ना 
प्रणाली िजनिमा गरी कायािन्वयनमा ल्याउननपदिछ । आयोजनाको अननगमन र मूल्याङ्कन गनि आधनतनक 
र्वतधहरू प्रयोगमा ल्याउननपदिछ ।  

4.2. आयोजनाको नेितृ्व गने पदातधकारीसँग कायि सम्पादन करार गरी आयोजना अवतधभर अन्यत्र सरुवा 
नगने नीति अवलम्वन गदै तनजको कायि सम्पादनलाई वरृ्त्त र्वकाससँग आवद्ध गननिपदिछ ।  

4.3. आयोजना कायािन्वयन पूवि गररसक्ननपने जग्गा प्राति, वािावरणीय अध्ययन, अन्िर तनकाय समन्वय र 
स्वीकृतिलगायिका कायिहरू सम्पन्न भएपतछ खररद कारवाही शनरु गननिपदिछ । आयोजनाहरूको लातग 
आवश्यक जग्गा प्राति,  मूल्याङ्कन र क्षतिपूतिि र्विरणको कायिलाई सरलीकृि, पारदशी, वैज्ञातनक र 
व्यवर्स्थि गननिपदिछ ।   

4.4. तनमािण कायिमा गनणस्िर सनतनर्िि गनि सो तनमािण कायिको सनपररवेक्षण कायिलाई सबल र प्रभावकारी 
बनाई  पयािि गनणस्िर परीक्षण गरी िोर्कएको मापदण्डबमोर्जम गनणस्िर कायम भए नभएको आश्वस्ििा 
प्रदान गने पद्धति ियार गननिपदिछ ।    

4.5. आयोजना कायािन्वयन गदाि अन्िरसम्बर्न्धि रहेका सडक, र्वद्यनि, टेतलफोन, तसँर्ाइ, खानेपानी, वनसँग 
सम्बर्न्धि तनकायहरूबीर् समन्वयका आधारमा कायि सञ्चालन गननिपदिछ ।    

4.6. पूवािधार तनमािणका लातग आवश्यक पने जनशर्क्त, हेभी मेतसन उपकरणहरू, तनमािण सामग्रीको 
उपलब्धिाको आधारमा तनमािण व्यवसायीको व्यावसार्यक र प्रार्वतधक क्षमिा मूल्याङ्कन गरी समग्र रार्िय 
तनमािण क्षमिा र्वश्लषेण गननिपदिछ ।  

4.7. आयोजनाको ड्रइङ तडजाइन, लागि अननमान ियारी, सवेक्षण, प्रक्षेर्पि र्वत्तीय र्ववरण ियारी जस्िा कायि 
उपलब्ध र्वभागीय जनशर्क्तबाट गनि नभ्याउने वा नसक्ने पयािि आधार र प्रमाण भएमा मात्र 
परामशिदािाबाट गराउने व्यवस्था गररननपदिछ ।   

5. साविजतनक खररद व्यवस्थापन  

5.1. साविजतनक खररदसम्वन्धी कानननी व्यवस्थाहरूको समयाननकूल पररमाजिन गरी कायािन्वयनमा सरलिा 
ल्याउन साविजतनक खररद अननगमन कायािलयले आवश्यकिा अननसार तनदेर्शका, मागिदशिन ियार 
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गननिपदिछ। साविजतनक खररद अननगमन कायािलयले जारी गरेका बोलपत्रसम्बन्धी कागजािहरू प्रदेश, 
स्थानीय िह र सबै साविजतनक तनकायले कायािन्वयन गननिपदिछ । 

5.2. तनमािण कायिको लागि अननमान ियार गनि प्रयोग हनने नम्सिलाई प्रर्वतधमा भएको पररवििनअननसार 
अद्यावतधक बनाई लागू गननिपदिछ ।  

5.3. तनमािण व्यवसायीको व्यावसार्यक र प्रार्वतधक क्षमिाको मूल्याङ्कनको आधारमा तनजले गनि सक्ने रकमगि 
र संख्यागि कायिको अतधकिम सीमा िोकी उक्त सीमा तभत्र पने अवस्थामा मात्र प्रतिस्पधािमा सहभागी 
हनन पाउने व्यवस्था गननिपदिछ । 

5.4. काममा तमिव्यर्यिा, प्रतिस्पधाित्मक क्षमिामा अतभवरृ्द्ध, गनणस्िरीय र समयमा कायि सम्पन्न हनन सक्ने 
अवस्था, आवश्यक पने प्रार्वतधक िथा व्यावसार्यक सक्षमिा, खर्िको पारदर्शििा र लेखापरीक्षण जस्िा 
पक्षहरू र्वर्ार गरी उपभोक्ता सतमति माफि ि गराउन सर्कने कामको सम्वन्धमा गहन अध्ययन र्वश्लषेण 
गरी आवश्यकिा अननसार कानननी व्यवस्थामा पररमाजिन गननिपदिछ ।  

5.5. साविजतनक खररदमा प्रतिस्पधाि सीतमि हननेगरी कामलाई टनक्राटनक्रा (स्लाइतसङ्ग) स्लाइतसङ्ग र प्याकेर्जङ्ग 
गने कायिलाई व्यवर्स्थि बनाउननपदिछ ।  

5.6. सबै साविजतनक तनकायले र्वद्यनिीय प्रणालीबाट खररद कायि गने व्यवस्था अतनवायिरूपमा लागू गने र दाि ृ
तनकाय िथा रािबाट गररने खररदमा समेि र्वद्यनतिय खररद प्रणाली प्रयोग गने व्यवस्था तमलाउननपदिछ। 

5.7. पूवािधार तनमािणलगायिका संरर्ना तनमािण कायिको ड्रइङ तडजाइन ियार गने कायिलाई र्वश्वसनीय, 

वैज्ञातनक र गनणस्िरीय बनाउन त्यस्िो कायिमा संलग्न  प्रार्वतधक कमिर्ारी वा परामशिदािालाई 

कानननबमोर्जम र्जम्मेवार बनाउननपदिछ ।  

5.8. तनमािण कायि समयमा सम्पन्न नहनँदा सेवाग्राही सेवाबाट वर्ञ्चि भएकोले समयमा कायिसम्पन्न गनि सहज 
वािावरण तनमािण गने, सनपररवेक्षण िथा अननगमनलाई प्रभावकारी बनाउने र कायािन्वयनको र्रणमा आएका 
बाधा व्यवधान समयमै समाधान गनि अग्रसरिा तलई सबै तनकायबीर् समन्वय िथा सहकायि हनने व्यवस्था 
गननिपदिछ ।  

5.9. खररद सम्झौिाबमोर्जम समयमा कायि सम्पन्न नगरेको अवस्थामा सम्झौिा अन्त्य गरी र्वत्तीय फरफारख 
र क्षतिपूतिि तलने सम्वन्धी कानननी प्रावधानको कडाईका साथ कायािन्वयन गननिपदिछ ।   

6. खर्ि व्यवस्थापन  

6.1. अननत्पादक खर्ि तनयन्त्रण गरी अतधक प्रतिफल प्राि हनने गरी खर्ि गने सम्वन्धमा बेलाबेला गठन भएका 
साविर्जनक खर्ि पननरावलोकन कायिदलको अध्ययनबाट ददईएका सनझाव कायििातलका बनाई कायािन्वयन 
गननिपछि। साथै सरकार आफैँ ले लागू गरेको तमिर्व्यिा कायम गने व्यवस्थाहरू कडाइका साथ लागू 
गने र सोको अननगमन गने, प्रतिवेदन तलने र सनधारात्मक कायिहरू गननिपदिछ ।     

6.2. नेपालको संर्वधानले व्यवस्था गरे बमोर्जमको संघ, प्रदेश र स्थानीय िहको कायिक्षते्रमा दोहोरो नपने 
गरी समन्वयात्मक कायि गनि संगठनात्क पननसंरर्ना गररननपदिछ । मन्त्रालय िथा र्वभागबाट हननसक्ने 
कायिका लातग पतन गदठि कोष, पररषद्, आयोग, बोडिहरूको कायिदक्षिा र प्रभावकाररिा मूल्याङ्कन गरी 
और्र्त्य र सान्दतभिकिाको आधारमा खारेज गने  वा  गाभ्ने कायि गननिपदिछ । 
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6.3. आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ मा उर्ल्लर्खि र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व, र्जम्मेवारी 
र जवाफदेर्हिा बहन गने व्यवस्थाको अवलम्बन गननिपदिछ ।  

6.4. उच्र् पदस्थ पदातधकारीहरू आफैँ  तमिव्ययी, मयािददि र उदाहरणीय रूपमा प्रस्िनि हनने, र्वर्वध खर्ि 
तनयन्त्रण गने, बैठक सभा सम्मेलन भेला वार्षिकोत्सब, र्वदेश भ्रमणलगायिमा हनने खर्िमा तनयन्त्रण 
हनननपदिछ ।  

6.5. राजनैतिक तनयनर्क्त भएका व्यर्क्तहरूलाई सनर्वधास्वरूप ददइने सनर्वधा सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड 
बनाउननपदिछ। सरकारी कायािलय वा कमिर्ारीले प्रयोग गने भबन, अर्फस कोठा, फतनिर्र, उपकरण 
िथा सवारीसाधन सम्बन्धमा मापदण्ड तनधािरण गरी रूपमा कायािन्वयन गननिपदिछ ।  

6.6. महँगो सवारीसाधन खररद गने, सरकारी सवारीसाधनहरू तनजी प्लेटमा राख्न ेर ममिि गरी प्रयोग गनि 
सर्कने सवारीसाधन ममिि नगरी नया ँखररद गने व्यवस्था अन्त्य हनननपदिछ । अवैध पैठारीको क्रममा 
तनयन्त्रणमा तलएका सवारीसाधनहरूको अवस्था र र्ालू हालिमा ल्याउन गननिपने खर्िसमेि र्वर्ार गरी आवश्यक 
पने सरकारी तनकायलाई उपलब्ध गराउननपदिछ ।  

7. अननदान िथा सहायिा  

7.1. संघ, प्रदेश र स्थानीय िहका बहनतनकायमाफि ि ्अननदान र आतथिक सहायिा र्विरण सम्बन्धमा स्पष्ट 
कायिक्षते्र तनधािरण गरी अननदान र आतथिक सहायिा र्विरणलाई पारदशी, कानननी व्यवस्था गननिपदिछ ।  

7.2. नगद िथा वस्िनगि अननदान उपलब्ध गराउने मापदण्ड ियार गननिपदिछ । अननदान उपलब्ध गराउँदा 
सोबाट प्राि हनने उपलर्ब्ध सनतनर्िि गननिपदिछ । पनजँी तनमािण हनने, साविजतनक सम्पर्त्त तसजिना हनने, लर्क्षि 
वगि र क्षेत्रका जनिाको आतथिक िथा सामार्जक उत्थान हनने, उद्यमशीलिा र पूवािधार र्वकास, क्षमिा 
र्वकास, व्यवसायीकरण िथा आधनतनकीकरण र मूल्यशृ्रङ्खला प्रवद्धिनमा टेवा पनग्नेिफि  र्वशेष ध्यान 
ददननपदिछ। उपभोगमा आधाररि अननदान र आतथिक सहायिा ददने पररपाटी अन्य गररननपदिछ । अननदान 
उपयोगको सम्बन्धमा अननगमन िथा मूल्याङ्कन गननिपदिछ । 

7.3. अननदानको लाभग्राही छनौटको स्पष्ट आधार तनधािरण गरी पारदशी िवरले छनौट गररननपदिछ । एउटै 
लाभग्राहीलाई पटक पटक अननदान ददने तबतभन्न तनकायले सोही प्रयोजनको लातग अननदान ददने र लाभग्राहीको 
लागि सहभातगिा नहनने गरी अननदान ददने पररपाटी अन्त्य गररननपदिछ । तनजी व्यवसायीलाई प्रदान गररने 
अननदानबाट सविसाधारणले लाभ तलनसक्ने व्यवस्था हनननपदिछ ।  

7.4. नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार िथा स्थानीय सरकारबाट सञ्चालन गररननपने कन नै रािय नीति, योजना 
िथा कायिक्रम तनर्िि प्राथतमकिाका आधारमा प्रदेश िथा स्थानीय सरकारमाफि ि लागू गराउनै पने 
कायिक्रमहरूलाई मात्र अननदानको उपयोग गररननपदिछ ।  

• राजस्व प्रशासन  
8. राजस्व व्यवस्थापन िथा दायरा र्वस्िार  

8.1. आयािमा आधाररि राजस्वको र्हस्सा अतधक रहेकोले आन्िररक राजस्वका क्षेत्रहरू र्वस्िारमा बढी ध्यान 
ददननपदिछ । एकीकृि कर िथा गैर संर्हिा िजनिमा गरी कायािन्वयन गननिपदिछ ।  
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8.2. आतथिक ऐनले ददएको राजस्व छनटबाट गनमेको राजस्वको रकमगि प्रतिवेदन संसदमा पेस गने अन्िरािर्िय 
अभ्यासको अननसरण गननिपदिछ । र्वशेष ऐन, तनयम, आदेश वा ऋण अननदान सहायिा सम्झौिाअन्िगिि 
राजस्व छनट ददएकोमा िोर्कएको शिि अननसार सदनपयोग भएको सनतनर्िि हनन अननगमन गननिपदिछ । 
यसरी ददइने समग्र राजस्व छनटबाट गनमेको राजस्वको रकम, सो छनटबाट अपेक्षा गररएको उपलर्ब्ध 
प्रातिलाई संसदमा पेस गने व्यवस्था गननिपदिछ ।  

8.3. गैरकर राजस्वलाई लागि प्रभावी बनाई सेवाप्रवाह, लागि, सनर्वधा, प्रर्वतधको उपयोग र समयसमेिलाई 
ध्यान ददई समयाननकूल पननरावलोकन गननिपदिछ । 

8.4. कानननी व्यवस्था कायिन्वयन गरी राजस्व वक्यौिा असनली गननिपदिछ । बक्यौिा नतिनेहरूलाई पतछल्ला 
वषिमा छनट सनर्वधा ददने पररपाटीलाई अन्त्य गररनन पदिछ ।  

8.5. भन्सारमा मालवस्िनको घोषणा, वगीकरण र मूल्याङ्कनलाई यथाथिपरक र कारोबार मूल्यमा आधाररि 
बनाउन अन्िदेशीय भन्सार प्रशासनसँग र्वद्यनिीय सूर्ना आदानप्रदान गने एवं भन्सार दरबन्दी व्याख्यालाई 
थप स्पष्ट गननिपदिछ । 

8.6. सामार्जक संजाल, सोतसयल तमतडया, भर् निअल तमर्टङ्ग प्लेटफमि, अनलाइन व्यवसायलगायि भौगोतलक 
सीमार्वहीन स्वरूपले हनने र्वद्यनिीय कारोबारलाई कानननी दायरामा ल्याउननपदिछ ।  

8.7. जोर्खमका आधारमा करपरीक्षण गने पद्धतिलाई सनदृढीकरण गररननपदिछ ।  

8.8. राजस्व प्रशासनमा संलग्न जनशर्क्तको क्षमिा र्वकास, जोर्खम सूर्कको आधारमा समकक्षी पननरावलोकन 
हनने पद्धतिको अवलम्बन गरी सही कर तनधािरण (Right Taxation) को अवधारणा कायािन्वयनमा 
ल्याउननपदिछ।  

8.9. करदािाको िफि बाट आय र्ववरण प्रमाणीकरण गने लेखापरीक्षकले न्यूनिमरूपमा परीक्षण गरी प्रमार्णि 
गननिपने र्वषय तनधािरण गरी सो को पालना नगने लेखापरीक्षकलाई कारबाही गने व्यवस्था हनननपदिछ । 

8.10. वििमान सूर्ना प्रर्वतध प्रणालीमा सनधार गरी आन्िररक राजस्विफि को आतथिक र्ववरण स्वर्ातलिरूपमा 
ियार हनने र बक्यौिा असनलीलगायिका र्ववरणहरू स्वर्ातलिरूपमा तभडान हनने, करपरीक्षण प्रतिवेदनको 
अपलोड हनने, सूर्ना प्रर्वतधमा आधाररि एकीकृि कर प्रणाली र राजस्व व्यवस्थापन सूर्ना प्रणालीका 
सूर्ना एक आपसमा तभडान हनने व्यवस्था गननिपदिछ । 

8.11. सूर्ना प्रर्वतधको अतधकिम सनर्वधा प्रयोग गदै करदािालाई र्वद्यनिीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गने फेसलेस 
कर प्रणालीको र्वकास गननिपदिछ । साथै अननसन्धान एवं कर र्ववरणको तनयतमि अननगमन कर परीक्षणमा 
कृतत्रम बौर्द्धकिाको प्रयोग गननिपदिछ । 

8.12. करदािाहरूले जारी गरेको तबतलङ्गमा अनलाइनबाटै र्वभागको पहनँर् पनर् याउने उदे्दश्यले कायािन्वयनमा 
ल्याइएको केन्रीय बीजक अननगमन प्रणालीलाई सबै करदािालाई लागू गननिपदिछ । साथै बजार 
अननगमनलाई प्रभावकारी बनाउननपदिछ । 

8.13. भन्सारमा हनने न्यून मूल्याङ्कन, घर जग्गाको खररद तबक्रीमा हनने मूल्याङ्कन, बजारमा वस्िन िथा सेवा तबक्री 
र्विरणमा हनने न्यून वीजकीकरण र घर जग्गा बहालमा हनने न्यून आय घोषणालाई तनरुत्साहन गनि 
सम्वद्ध सबै तनकायसँगको सूर्ना आदनप्रदान गने र बजारको अननगमनलाई प्रभावकारी बनाउननपदिछ ।  
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8.14. उद्योग, व्यापार, पेशा, व्यवसाय, संस्था दिाि गने, तनयमनकारी तनकायहरू र कर प्रशासनबीर् र्वद्यनिीय 
माध्यमबाट सूर्ना प्राि गरी कर सूर्ना सञ्जाल स्थापना गननिपदिछ। 

8.15. कर तनधािरणसम्बन्धी र्ववादलाई समयमै तनरूपण िथा समाधान गने सम्वन्धमा अध्ययन गरी आवश्यकिा 
र असल अभ्यास मेि र्वर्ार गरी उपयनक्त कानननी र संरर्नागि व्यवस्था गननिपदिछ । 

8.16. सम्बद्ध पक्षहरू बीर् मूल्य हस्िान्िरण (ट्रान्सफर प्राइतसङ्ग), आयको खण्डीकरण र कर मनर्क्त योजनाको 
प्रबन्ध हनने कायिलाई रोकथाम गरी आम्सि लेन्थ तसद्धान्िअननरूप सही करारोपणका लातग र्वदेशी 
तनकायबाट सूर्ना आदान प्रदान गनि अन्िरािर्िय संघ संस्थाहरूसंग समन्वय र सहकायि गने व्यवस्था 
तमलाउननपदिछ । 

8.17. राजस्व सङ्कलनमा प्रभावकाररिा ल्याउन कर सहभातगिा िथा कर सेवामा अतभवरृ्द्धका कायिक्रम सञ्चालन 
गननिपदिछ । राजस्व र् नहावट तनयन्त्रण गनि अन्िर तनकाय सूर्ना आदानप्रदान िथा समन्वयमा  जोड 
ददई संगठनात्मक िथा अननसन्धानात्मक क्षमिा वरृ्द्ध गननि आवश्यक देर्खन्छ ।    

• साविजतनक सम्पर्त्त िथा संस्थान व्यवस्थापन   
9. साविजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपयोग     

9.1. संघ, प्रदेश र स्थानीय िह िथा अन्य साविजतनक तनकायको एकीकृि र र्जल्लागि साविजतनक सम्पर्त्तको  
अतभलेख अद्यावतधक गररननपदिछ । साविजतनक सम्पर्त्त सूर्ना प्रणालीमा सबै सम्पर्त्तको अतभलेख प्रर्वर्ष्ट 
गरी एकीकृि सम्पर्त्त र्ववरण ियार गरी साविजतनक गननिपदिछ ।  

9.2. सरकारी जग्गा लगायि प्राकृतिक स्रोि साधनहरू र्वतभन्न व्यर्क्त वा संस्थालाई उपयोग वा भोग गनि 
ददने, नदीजन्य िथा खानीजन्य पदाथिहरूको उत्खनन,् सङ्कलन िथा तनकासी गने लगायिको प्राकृतिक 
स्रोिको उपयोगसम्बन्धी काम कारबाहीलाई व्यवर्स्थि गनि मापदण्ड ियार गरी सोको अभलेख समनर्र्ि 
उपयोग र प्रतिफल प्राि हनने व्यवस्थापन गननिपदिछ ।  

9.3. सरकारी, साविजतनक तनकाय एवं र्वश्वर्वद्यालयको स्वातमत्वमा रहेका साविजतनक र गनठी जग्गाहरूबाट 
अतिक्रमण हटाई सम्बर्न्धि तनकायको अधीन र उपयोगमा ल्याउननपदिछ । 

9.4. साविजतनक मठ, मर्न्दर, देवालय, गनम्बा, िीथिस्थललगायि पनरािार्त्वक र धातमिक स्थलहरूको अतभलेख, 
ममिि सम्भार, उर्र्ि संरक्षण र उपयोग िथा धातमिक स्थलमा दशिनाथीबाट र्ढाइने भेटीघाटी व्यवस्थापन, 

त्यसको अतभलेख र संरक्षणको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउननपदिछ । 

9.5. साविजतनक प्रयोगको लातग अतधग्रहण गररएका जग्गा जतमनको संरक्षण र प्रयोग उदे्दश्यबमोर्जम भए 
नभएको अननगमन गररननपदिछ । 

9.6. वस्िनगि सहायिाको रूपमा दािाहरूबाट प्राि भएका र उपहार स्वरूप प्राि भएका यन्त्र उपकरण 
सवारीसाधन लगायिका सम्पर्त्तहरूको समयमै हस्िान्िरण प्राि गरी खररद भएका अन्य सम्पर्त्त सरह 
अतभलेख र व्यवस्थापन गननिपदिछ। 
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9.7. रार्िय महत्वका अतभलेख, फाइल, नक्सा, तडजाइन, सर्न्ध सम्झौिालगायिका ऐतिहातसक 
दस्िावेजहरूलाई तडर्जटाइजेसनसमेि गरी सनरर्क्षि गने र त्यस्िा कागजािहरूलाई दीघिकालसम्म 
रहने गरी भौतिक रूपमै पतन सनरर्क्षि रहने गरी व्यवस्थापन गननिपदिछ । 

10. संस्थान व्यवस्थापन  

10.1. राज्य पननसिरर्नाको सन्दभिमा संस्थानले प्रदान गने सेवा, प्रतिष्पधाित्मक क्षमिा, सञ्चालन लागि एवं 
सान्दतभिकिा र्वश्लषेण गरी सञ्चालनमा रहेका संस्थानलाई खारेज गने, गाभ्ने सञ्चालनको प्रारूप पररवििन 
गने लगायिका र्वकल्पबारे र्वर्ार गननिपदिछ । 

10.2. संस्थानमा सरकारले गरेको शेयर िथा ऋण लगानी, व्याज िथा लाभांश प्रातिको लेखाङ्कनलाई तनयतमि 
तभडान गरी अद्यावतधक गननिपदिछ ।र्वत्तीय योजना ियार गरी नेपाल सरकारलाई तिननिपने ऋणको साँवा 
ब्याज र् नक्ता गननिपदिछ । 

10.3. संस्थानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गनि सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी काननन िजनिमा 
गररननपदिछ । संस्थाहरूको सञ्चालक सतमतिमा व्यावसार्यक दक्षिा भएका र्वशेषज्ञलाई र्जम्मेवारी ददने 
र िी संस्थाका कायिकारी प्रमनखको तनयनर्क्तमा व्यावसार्यक कायि योजनाको आधारमा तनयनर्क्त गरी सोको 
पालनाको मापन गरी तनरन्िरिा ददने नददने व्यवस्था तमलाउननपदिछ । 

10.4. संस्थानमा आतथिक अननशासन कायम गनि नेपाल र्वत्तीय प्रतिवेदन मान कायािन्वयन गररननपदिछ । 
आन्िररक तनयन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाई समयमै अर्न्िम लेखापरीक्षण सम्पन्न गननिपने व्यवस्थालाई 
कडाइका साथ कायािन्वयन गने र लेखापरीक्षणबाट देर्खएका ब्यहोरा कायािन्वयन गने व्यवस्था 
तमलाउननपदिछ।  

10.5. सरकारको ठूलो लगानी रहेका नेपाल र्वद्यनि प्रातधकरण, नेपाल नागररक उड्डयन प्रातधकरण, नेपाल 
टेतलकम, नेपाल बायनसेवा तनगमलगायिका संस्थानमा सनधारका लातग र्वशेष कायाियोजना बनाई 
कायािन्वयन गननिपदिछ। 

10.6. साविजतनक संस्थानको स्वातमत्वमा भएका जग्गा, जतमन, भवनलगायिका सम्पर्त्तको अतभलेख राख्न,े 

प्रतिवेदन ियार गने र उपयोग िथा संरक्षणको उर्र्ि व्यवस्था गननिपदिछ ।  

10.7. संस्थानको कायािलय सछ र्ालन खर्ि, सवारी साधन खररद िथा उपयोग, कमिर्ारी िथा पदातधकारीको 
सनर्वधा लगायिका खर्िहरू वार्न्छि सीमातभत्र राख्न उपयनक्त तनयन्त्रणको व्यवस्था गननिपदिछ ।  

10.8. तनजीकरण गररएका संस्थानमा लामो समयदेर्ख समाधान हनन नसकेका र्ववाद तनरूपण गननिपदिछ । 
तनजीकरण गररएका संस्थानको सम्झौिामा उर्ल्लर्खि प्रावधान कायािन्वयन अननगमन गननिपदिछ । खारेज 
भएका वा र्ालन अवस्थामा नरहेका संस्थानको मेतसनरी औजार, जग्गा, भवन, िथा अन्य उपकरणहरूको 
लगि तलई सम्पर्त्त व्यवस्थापन गररननपदिछ । 
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• साविजतनक सेवा प्रवाह  
11. तनयतमि सेवा प्रवाह 

11.1. सेवा प्रवाहको समय, दूरी र लागि घटाउने िथा त्यस्िो सेवा प्रवाहलाई सनरर्क्षि, भरपदो र ददगो बनाउन 
सेवा प्रवाहमा संलग्न तनकायहरूको सेवालाई र्वद्यनिीय िथा मोबाइल गभरनेन्ससँग आवद्ध गननिपदिछ । 
शासनको अवधारणा अननरूप एकल सेवा र्वन्दनबाट कागजरर्हि सेवा प्रवाह गननिपदिछ । 

11.2. तनजी, सामनदार्यक र गैरसरकारी क्षेत्रले सेवा प्रवाहमा अवलम्बन गरेका उदाहरणीय कायि, पद्धति, र्वतध र 
िररकालाई साविजतनक तनकायमा तभत्र्याउन अध्ययन िथा अननसन्धानमा जोड ददई िी क्षेत्रसँग सहकायि 
गननिपदिछ ।  

11.3. क्षतिपूतििसर्हिको नागररक बडापत्र राखी सोबमोर्जम साविजतनक तनकायले सेवाप्रवाह गरे नगरेको, समयमै 
सेवा प्रवाह नगरेकोमा सेवाग्राहीलाई क्षतिपूतिि ददने व्यवस्था लागू भए नभएको सम्बन्धमा प्रभावकारी 
अननगमन हनननपदिछ ।साविजतनक सनननवाइ र सेवाग्राही सन्िनर्ष्ट सवेक्षण गरी प्राि सनझावहरू लागू गननिपदिछ। 

11.4. साविजतनक परीक्षण, सामार्जक पररक्षण, साविजतनक सनननवाइका, माध्यमबाट सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा 
पषृ्ठपोषण तलई सेवाको गनणस्िर मापदण्ड तनधािरण गरी लागू गननिपदिछ ।  

11.5. सेवाग्राहीको प्रकृति, संख्या, अवर्स्थतिलगायिका ि्याङ्कलाई एकीकृि गरी सेवा प्रवाह गननिपदिछ । 
आवश्यकिाअननसार र्क्रीय समय प्रणाली, टोकन प्रणाली, लेआउट व्यवस्थापन, गननासो सनननवाइको 
व्यवस्था र हेल्पडेस्क प्रणाली लगायिका र्वतध कायािन्वयनमा ल्याउननपदिछ ।  

11.6. सेवा प्रवाहसम्बन्धी कायिर्वतधलाई सविसाधारणले बनझ्ने र्कतसमको बनाउननपछि। संलग्न गननिपने 
कागजािको संख्या घटाउननपदिछ । सरकारी तनकायमा पटकपटक एउटै कागजाि बनझाउननपने 
अवस्थालाई हटाउन सरकारी तनकायबीर् एकीकृि सेवाग्राहीको र्ववरण सूर्ना प्रयोग गने व्यवस्था 
गननिपदिछ । 

11.7. सेवा वापि सेवाग्राहीले बनझाउननपने रकम र बनझाउने िररका पारदशी बनाउननपदिछ । सरकारको 
दार्यत्वलाई आत्मसाि ्गदै सेवाग्राहीलाई आतथिक भार नपने गरी सेवा शनल्क तनधािरण गररननपदिछ ।  

11.8. सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन गननासो सनननवाइ व्यवस्थापनमा सामार्जक सञ्जाल र र्वद्यनिीय माध्यमको 
प्रयोग गने, िालनक तनकाय िथा तनयामक तनकाय र स्विन्त्र तनकायबाट अननगमन मूल्याङ्कन प्रणालीलाई 

प्रयोग गरी गननासो सनननवाइको र्वश्वसनीयिा वरृ्द्ध गने िथा संलग्न पदातधकारी र जनशर्क्तलाई 
सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हनननपने व्यवस्था गननिपदिछ ।  

12. आकर्स्मक सेवा प्रवाह 

12.1. महामारीलगायिका प्राकृतिक प्रकोप वा गैरप्राकृतिक र्वपदबाट मानवीय, सामार्जक िथा आतथिक पक्षमा 
पाने असर र प्रभावको जोर्खम पर्हर्ान, आकँलन िथा लेखाजोखा र नक्साङ्कन गरी समयमा पूवि सूर्ना 
प्रवाह गने िथा पूवि ियारीका कायिहरू गररननपदिछ । 

12.2. कोतभड-१९ को रोकथाम, तनयन्त्रण िथा उपर्ारको लातग कोतभड परीक्षण, क्वारेर्न्टन िथा 
आएसोलेसनको कायिलाइि प्रभावकारी वनाउननपछि । औषतध िथा मेतडकल उपकरण, भेर्न्टलेटर¸ आईसीयू  
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िथा अर्क्सजनको सहज आपूतिि व्यवस्था तमलाउननपछि । सबै नागररकहरूलाई समयवद्धरूपमा खोपको 
व्यवस्था गननिपदिछ । 

12.3. कोतभड-१९ को व्यवस्थापनमा भएको सबै खर्िको र्ववरण साविजतनक गररननपदिछ । संघ, प्रदेश िथा 
स्थातनयिह बीर्को सहकायिमा अतभवरृ्द्ध गननिपदिछ । 

12.4. महामारी, संकट, आपिकालीन अवस्था, प्राकृतिक प्रकोप एवं र्वपदलगायिका र्वशेष पररर्स्थतिमा गररने 
खररदका लातग छन टै्ट कायिर्वतध ियार गननिपदिछ ।  

12.5. र्वपद् व्यवस्थापनका कायि प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गनि संघ, प्रदेश र स्थानीय िहमा सरकारी, तनजी 
र गैरसरकारी संस्थाबीर् सहकायि र समन्वय गनि आवश्यक व्यवस्था गननिपदिछ । र्वपदको राहि उद्धार 
पननस्थािपन िथा पननतनिमािण प्रयोजनको लातग सहायिा पररर्ालन गनि एकद्वार नीति अवलम्बन गननिपदिछ। 

12.6. र्वपद् व्यवस्थापनका लातग कानननमा व्यवस्था गररएका कोषलाई पररर्ालन गरी अन्य कोष खडा गने 
कायिलाई रोक्ननपदिछ ।  

13. सूर्ना प्रर्वतधको उपयोग  

13.1. साविजतनक सेवाहरूलाई सविसनलभ, भरपदो, र्वश्वसनीय र कम खर्र्िलो बनाउन सूर्ना प्रर्वतधको उपयोगमा 
जोड ददननपदिछ । सरकारी तनकायहरूले प्रयोगमा ल्याएका सूर्ना प्रणालीहरूको अतभलेख राख्न,े प्रणालीलाई 
एकीकृि गरी  तनयामक तनकाय र अन्य सम्वर्न्धि तनकायहरूको सूर्नामा पहनँर् हनने िथा सूर्ना 
आदानप्रदान गनि सक्ने प्रणालीको र्वकास गननिपदिछ ।  

13.2. र्वद्यनिीय र तडर्जटल कारोबार सञ्चालनलाई व्यवर्स्थि र र्वश्वसनीय बनाउन उपयनक्त कानननी व्यवस्थाको 
िजनिमाका साथै र्वद्यनिीय हस्िाक्षर सम्बन्धी व्यवस्थाको कायािन्वयन गननिपदिछ ।  

13.3. सरकारी तनकायले छनट्टाछन टै्ट डाटा सेन्टर सञ्चालन गने कायि आतथिक, प्रार्वतधक एवं सनरक्षाको दृर्ष्टकोणले 
समेि र् ननौिीपूणि देर्खएकाले सरकारी एकीकृि डाटा सेन्टरलाई अन्िरािर्िय मापदण्डअननरूप र्वकास गरी 
सबै सरकारी तनकायले प्रयोग गने अतनबायि व्यवस्था तमलाउननपदिछ । साथै डाटा सेन्टरलाई क्लाउड 
कम्प्यनर्टङको अबधारणाअननरूप सञ्चालनमा ल्याउननपदिछ ।   

14. जनशर्क्त व्यवस्थापन 

14.1. प्रदेश र स्थानीय िहमा दरबन्दीबमोर्जम जनशर्क्तको पदपूतिि समयमा हनन नसक्दा सेवा प्रवाहका कायिमा 
असर परेको छ । िसथि दरबन्दी पननरावलोकन गरी दरबन्दीअननसार पदपूतिि गने व्यवस्था तमलाउननपदिछ।  

14.2. तनजामिी सेवातभत्रका सेवा समूहबीर् वरृ्त्त र्वकासमा सामञ्जस्यिा कायम गने, सरुवा िथा बढनवालाई 
अननमानयोग्य बनाउने र नेितृ्व क्षमिा मूल्याङ्कन गरी तबभागीय प्रमनख िथा आयोजना प्रमनखलगायिको 
र्जम्मेवारी ददने व्यवस्था अवलम्बन गननिपदिछ । 

14.3. साविजतनक सेवामा प्रतिभावान व्यर्क्तहरूलाई आकषिण गनि आवश्यक व्यवस्था गननिपदिछ । 
अन्िरार्ियस्िरमा प्रभावकारी िवरले प्रस्िनि हनन सक्ने ज्ञान, सीप, क्षमिाको र्वकास गने र वैदेर्शक 
अध्ययन िातलमबाट प्राि ज्ञान सीप क्षमिाको उपयोग गने व्यवस्था तमलाउननपदिछ । 
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14.4. तनजामिी कमिर्ारीको र्वषय क्षेत्रगि ज्ञान र सीपलाई अद्यावतधक गनि तनरन्िर िातलमको व्यवस्था 
गननिपदिछ। सम्बर्न्धि र्वषयमा िोर्कएको कायि सम्पादन गनि आवश्यकिाननसार केही वषिको अन्िरालमा 
सीपको परीक्षण गने व्यवस्था गननिपदिछ ।  

14.5. अप्रार्वतधक सेवाअन्िगिि पने िर खास ज्ञान िथा सीप आवश्यक पने साविजतनक खररद, राजस्व प्रशासन, 

लेखा, लेखापरीक्षणमा काम गने कमिर्ारीको भनाि हनन आवश्यक पने शैर्क्षक िथा पेशागि योग्यिा िथा 
िातलम लगायिका क्षमिा र्वकासका कायिमा आवश्यक व्यवस्था गननिपदिछ । 

14.6. साविजतनक संस्थान, आयोग, बोडि िथा प्रतिष्ठानको जनशर्क्त आवश्यकिा तनधािरण गरी दरबन्दी स्वीकृति 
गने, भनाि, पदस्थापन र वरृ्त्त र्वकासलाई पारदशी र वैज्ञातनक बनाइननपदिछ ।  तनकायको खररद, लेखाङ्कन 
िथा प्रतिवेदनमा आवश्यक पने जनशर्क्तको कमी र क्षमिा अभावको कारण अतभलेख र प्रतिवेदन 
समयमा ियार नहनने जस्िा पक्षहरूमा सनधार गननिपदिछ ।    

• लेखाङ्कन िथा प्रतिवेदन र आन्िररक तनयन्त्रण प्रणाली  
15. लेखाङ्कन िथा प्रतिवेदन 

15.1. महालेखापरीक्षकबाट लेखापररक्षण हनने सबै िहका सरकारी िथा अन्य तनकायहरूले महालेखापरीक्षकबाट 
स्वीकृि ढारँ्ामा र्वत्तीय र्ववरण ियार गननिपदिछ । सबै िहका सरकारी तनकायबाट आम्दानी र खर्िको 
लेखाङ्कन गदाि एकीकृि आतथिक संकेि िथा वगीकरण र व्याख्या प्रयोग गननिपदिछ । यसका साथै 
कायाित्मक वगीकरण, ददगो र्वकास लक्ष्य संकेि, लैंतगक उत्तरदायी बजेट संकेि, जलवायन पररवििन बजेट 
संकेिसमेिको आधारमा लेखाङ्कन गने र र्ववरण िथा प्रतिवेदन प्रस्िनि गने व्यवस्था गननिपदिछ । 

15.2. नेपाल साविजतनक क्षेत्र लेखामान (नेप्सास) लाई अन्िरािर्िय साविजतनक क्षते्र लेखामान (इप्सास) मा 
भएको पररवििनबमोर्जम अद्यावतधक गननिपदिछ । नेपाल सरकारको नगदमा आधाररि लेखा प्रणालीलाई 
सनधार गरी प्रोदभावी आधारको लेखा प्रणालीमा रुपान्िरण गने कायियोजना ियार गरी लागू गननिपदिछ । 

15.3. िीनवटै िहका सरकार र अन्िगििका बजेटरी िथा गैरबजेटरी तनकायहरूको कारोवारलाई समेटी एकीकृि 
र्वत्तीय र्ववरण ियार गननिपदिछ ।  

15.4. सरकारी कायािलयको लेखाङ्कनका लातग प्रयोगमा रहेको कम्प्यनटरमा आधाररि एकीकृि सरकारी 
लेखाप्रणाली (तसग्यास) लाई पूणि कायािन्वयनमा ल्याई लेखाका आधारभिू र्ववरण स्वर्ातलि रूपमा ियार 
हनने व्यवस्था गननिपदिछ । लेखासम्बन्धी कागजाि सो प्रणालीमा अपलोड हनने व्यवस्था तमलाई कागजरर्हि 
लेखाप्रणालीको शनरुवाि गररननपदिछ ।  

15.5. सरकारी सम्पर्त्त िथा जायजेथाको र्ववरण एकीकृि गरी लेखाङ्कन िथा प्रतिवेदन प्रणालीको पूणि 
कायािन्वयन हनननपदिछ । बहनवषीय आयोजनाबाट वा अन्य िररकाबाट तसजिना हनने दार्यत्व िथा 
प्रतिवद्धिाको लेखा राख्न ेव्यवस्था गननिपदिछ । साथै सरकार जमानि बसेको ऋणको समेि लेखाङ्कन 
गरी खनलासा गने व्यवस्था हनननपदिछ । 

15.6. अन्िर सरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोर्जम बाडँफाँट हनने राजस्व िथा प्राकृतिक स्रोिबाट 
प्राि हनने रकमका लातग खडा गररएका र्वभाज्य कोषमा जम्मा हनने रकम िोर्कएको समयमै सबै िहमा 
बाँडफाँट गननिपदिछ । 
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15.7. नेपालमा साविजतनक क्षेत्रमा साविजतनक तबत्त सम्बन्धी दक्ष जनशर्क्तको व्यवस्था गनि र्वत्त व्यवस्थापन 
र्वज्ञ प्रमाणीकरण गने िथा आतथिक प्रशासनका जनशर्क्तको क्षमिा अतभवरृ्द्ध गनि उपयनक्त संरर्ना िथा 
तनयमनको व्यवस्था तमलाउननपदिछ ।  

15.8. आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ ले िोकेको उत्तरदायी िहहरूले एकीकृि 
र्वत्तीय र्ववरण अथि मन्त्रालयबाट प्रमार्णि गननिपदिछ । र्वत्तीय र्ववरण प्रकाशन गदाि महालेखापरीक्षकको 
प्रतिवेदन र प्रमार्णि र्वत्तीय र्ववरणहरूसंलग्न गरी प्रकाशन गननिपदिछ । 

15.9. र्वत्तीय हस्िान्िरण अन्िगिि अननदान तनकासा गदाि खर्ि लेखाङ्कन भए पतन खर्ि रकम यथाथिपरक नहनने 
अवस्था छ । िीन िहका सरकारबीर् र्वत्तीय हस्िान्िरणबाट हननसक्ने आम्दानी खर्िको दोहोरो लेखाङ्कन 
हटाउन िथा समग्र सरकारको आम्दानी र खर्िको ि्याङ्क ियार पानि आवश्यक छ।  

16. आन्िररक तनयन्त्रण प्रणाली 

16.1. सबै िहका साविजतनक तनकाय र संगदठि संस्थाहरूले उदे्दश्यहरू प्राि गने क्रममा आईपनि सक्ने 
जोर्खमको पर्हर्ान गने, आकँलन गने, तिनको र्वश्लषेण गरी प्राथतमकिाको आधारमा िी र्वषयलाई 
व्यवस्थापन गनि आवश्यक आन्िररक तनयन्त्रण प्रणालीको र्वकास गरी लागू गननिपदिछ । 

16.2. सबै िहका साविजतनक जवाफदेहीको पदमा बहाल पदातधकारीहरूका लातग प्रर्तलि ऐन कानननमा उल्लेख 
भएका आर्रण, कायािलयको प्रकृतिअननरूपको आर्ारसंर्हिा सोको कडाइका साथ पररपालना एवं अननगमन 
गने व्यवस्था तमलाउननपदिछ । खास गरी त्यस्िा पदातधकारीको स्वाथि बार्झने र्क्रयाकलापको पर्हर्ान 
गने, अतभलेख खडा गने, त्यस्िा स्वाथि बार्झने र्क्रयाकलापमा संलग्न हनन नपाउने र त्यस्िा र्क्रयाकलापमा 
संलग्निा भए नभएको अननगमन गने व्यवस्था गननिपदिछ ।  

16.3. कानननी वा अन्य िररकाबाट िोर्कएको आन्िररक प्रशासन िथा र्वत्तीय प्रशासनको र्जम्मेवारी र 
जवाफदेर्हिा पालना भए नभएकोबारे तनरन्िर िथा आवतधक अननगमन िथा मूल्याङ्कन गने र 
आवश्यकिाअननसार दण्ड िथा पनरस्कार गने प्रणाली र्वकास गननिपदिछ ।  

16.4. आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ बमोर्जमको आन्िररक तनयन्त्रण िथा 
लेखापरीक्षण सतमतिलाई सर्क्रय बनाउननपदिछ । साथै अन्िरािर्िय असल अभ्याससमेि र्वर्ार गरी यस 
र्कतसमको सतमतिमा कायिसञ्चालन िहका पदातधकारीको सट्टा तनकायको शासकीय र्जम्मेवारीको भतूमकामा 
रहने पदातधकारीहरू रहने व्यवस्था गनि संरर्नामा आवश्यक सनधार गननिपदिछ । 

16.5. उच्र् पदस्थ पदातधकारीहरूलाई तनजको र्वत्तीय र्जम्मेवारी, उत्तरदार्यत्व र जवाफदेर्हिावारेको कानननी 
िथा प्रशासतनक ज्ञान अतभवरृ्द्ध गनि सो सम्वन्धी ज्ञान प्रदान गने िथा जानकारी गराउने उपयनक्त व्यवस्था 
गननिपदिछ।    

16.6. केन्रीय तनकायहरूले मािहि तनकायको तनयतमि अननगमन िथा सनपररवेक्षण गरी सेवा प्रवाह, र्वकास 
तनमािण िथा अन्य काममा देर्खएको त्र नर्ट वा कमजोरी ित्काल सनधार गनि तनदेशन ददने र सोको अभलेख 
राख्ननपदिछ । र्हनातमना वा लापरवाही गरेको देर्खएमा प्रर्तलि कानननबमोर्जम कारवाहीसमेि गननिपदिछ।   
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• लेखापरीक्षण र तनयमन  
17. आन्िररक लेखापरीक्षण 

17.1. आन्िररक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन अन्िरािर्िय असल अभ्याससमेिको आधारमा 
व्यवस्थापकीय िथा सञ्चालनगि र्जम्मेवारीबाट स्विन्त्र राख्न संरर्नागि सनधार गननिपदिछ ।  

17.2. आन्िररक लेखापरीक्षण मानदण्ड एवं तनदेर्शकाको प्रभावकारी कायािन्वयन गने, कमिर्ारीको क्षमिा र्वकास 
गने, लेखापरीक्षण कायिको अननगमन तनरीक्षण एवं सनपररवेक्षण गने, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका 
र्वषयहरू आन्िररक तनयन्त्रण िथा लेखापरीक्षण सतमतिमा छलफल गरी आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय 
उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ मा िोर्कएबमोर्जम समयमै फस्यौट गने व्यवस्था तमलाउननपदिछ । 

17.3. आन्िररक लेखापरीक्षण कायि कारोवारगि लेखाको जाँर्मा मात्र तसतमि नरही तनकायको जोर्खम 
व्यवस्थापन, आन्िररक तनयन्त्रण प्रणाली र शासकीय प्रवन्धका र्वषयहरूको मूल्याङ्कनसमेि गने गरी 
सनधार गननिपदिछ ।    

17.4. स्थानीय िहलगायि र्वश्वर्वद्यालय, सतमति, बोडि, संगदठि संस्थालगायि साविजतनक तनकाय प्रभावकारी 
आन्िररक लेखापरीक्षणको व्यवस्था गननिपदिछ ।  

17.5. आन्िररक लेखापरीक्षणको प्रभावकाररिा अतभवरृ्द्ध गदै अर्न्िम लेखापरीक्षण र आन्िररक लेखापरीक्षणको 
बीर्को समन्वय बढाउननपदिछ । अन्य मनलनकको असल अभ्याससमेि र्वर्ार गरी महालेखापरीक्षकले 
आन्िररक लेखापरीक्षकमाफि ि ्कायिहरू सम्पादन गराउन सक्ने कानननी व्यवस्था गररननपदिछ । 

18. अर्न्िम लेखापरीक्षण  

18.1. लेखापरीक्षण प्रर्क्रया सरल, छररिो, तमिव्ययी, दक्ष  र प्रभावकारी बनाउन सूर्ना प्रर्वतधको उच्र्िम 
प्रयोग गरी सबै लेखापरीक्षण प्रकृयालाई तडर्जटलाइज्ड गरी कागजरर्हि लेखापरीक्षणको अवधारणा 
कायािन्वयन गननिपदिछ । साथै कायिस्थलमै गई भौतिक कागजाि जाँर् गने अवस्थामा सनधार गदै 
सम्बर्न्धि तनकायको सूर्ना प्रर्वतधमा पहनँर् स्थापना गरेर दूर लेखापरीक्षण (ररमोट अतडट) गननिपदिछ । 
सूर्ना िथा प्रमाण सङ्कलन र जोर्खमयनक्त एवं अतनयतमििाका र्वषयहरू लेखापरीक्षण टोलीलाई जानकारी 
गराउने सन्दभिमा मोबाइल एप ियार गरी कायािन्वयनमा ल्याउननपदिछ । 

18.2. जोर्खममा आधाररि लेखापरीक्षणको अवधारणाको प्रभावकारी कायािन्वयन गने, कायिमूलक लेखापरीक्षणको 
दायरा र्वस्िार गननिपदिछ । 

18.3. र्वत्तीय र पररपालना लेखापरीक्षणको अतिररक्त सामर्यक लेखापरीक्षण, र्वपद् िथा महामारीको लेखापरीक्षण, 

वािावरणीय लेखापरीक्षण, ददगो र्वकासलगायि अन्य समसामर्यक र नवीन घटनाहरूको र्वशेष 
लेखापरीक्षण गनेिफि  ध्यान ददननपने देर्खन्छ । 

18.4. लेखापरीक्षणको गनणस्िर अतभवरृ्द्ध गनि लेखापरीक्षणमा संलग्न हनने कमिर्ारीको क्षमिा र्वकासका लातग 
आवश्यक स्रोिको व्यवस्था गननिपदिछ । लेखापरीक्षणमा पेशागि र्वशेषज्ञहरूको संलग्निा बढाउने िथा 
प्रार्वतधक कायिको गनणस्िर जाँर् गनि कायािलयको आफ्नै ल्याबको व्यवस्था गनेिफि  र्वर्ार गननिपने 
अवस्था छ । यसका लातग लेखापरीक्षण अतभलेखालय िथा उत्कृष्टिा केन्रको स्थापना भौतिक 
पूवािधारको व्यवस्था तमलाउननपदिछ ।  
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18.5. र्वद्यमान संघीय संरर्नाअननरूप प्रदेश िहसम्म कायािलयको भौगोतलक उपर्स्थतिको लातग कायािलयको 
र्वद्यमान सागंठतनक संरर्ना र्वस्िार गननिपने देर्खन्छ । कायि वािावरणमा सनधार ल्याउन आवश्यक पने 
सूर्ना प्रर्वतधमैत्री भौतिक पूवािधारको व्यवस्था हनननपदिछ । 

18.6. सम्परीक्षण (अननगमन लेखापरीक्षण) कायिलाई व्यवर्स्थि बनाउन आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय 
उत्तरदार्यत्व िथा लेखापरीक्षणसम्वन्धी कानननी िथा संरर्नागि सनधार गरी व्यवर्स्थि बनाउनन जरुरी 
छ। कायिमूलक िथा र्वशेष लेखापरीक्षणबाट ददइएका सनझावहरूको कायािन्वयन अवस्थाबारे समेि 
अननगमन लेखापरीक्षण गने व्यवस्थामा थप सनधार गननिपने देर्खएको छ ।  

18.7. र्वत्तीय र्ववरण िथा लेखासम्बन्धी समयमा उपलब्ध नगराउने, िोर्कएको ढाँर्ामा लेखा नराख्न े र 
लेखापरीक्षण नगराउनेलाई कारबाही गने व्यवस्थाको कायािन्वयन हनननपदिछ ।  

18.8. महालेखापरीक्षकबाट पेस हनने संघीय िथा प्रदेश सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन िथा स्थानीय िहको 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समयमै सम्बर्न्धि व्यवस्थापकीय अंगमा पेस गने र समयमानै छलफल हनने 
व्यवस्था गननिपदिछ । स्थानीय िहको बेरुजू फस्यौट गने सम्वन्धमा उपयनक्त र्वतध र संयन्त्र िय गननिपने 
देर्खन्छ ।   

18.9. लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १६ मा महालेखापरीक्षकद्वारा जारी मानदण्ड, नीति, तनदेशन, 
तनदेर्शका िथा लेखापरीक्षण योजनाबमोर्जम सम्पन्न गरेको लेखापरीक्षण कायिबाट हनन गएको क्षति वा 
त्र नर्टको लातग महालेखापरीक्षकको कायािलयका कमिर्ारी व्यर्क्तगिरूपमा र्जम्मेवार नहनने व्यवस्था छ। 
लेखापरीक्षण मानदण्ड, तनदेर्शकाको आधारमा लेखापरीक्षण गदाि पर्हर्ान हनन नसकेका त्र नर्ट वा 
कमजोरीका र्वषयमा लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १४ बमोर्जम समकक्षी पननरावलोकन बाहेक 
लेखापरीक्षणको पननरावलोकन गनि नतसकने व्यवस्थाबारे आम सरोकारवालालाई जानकारी गराउने 
लगायिका र्वषयमा आवश्यक समन्वय गननिपने अवस्था छ । साथै लेखापरीक्षणमा संलग्न हनने 
कमिर्ारीबाट आतथिक अननशासन पालना भए नभएको सम्बन्धमा तनयतमि अननगमन गरी अननशासन पालना 
गनि गराउन थप प्रयास गननिपने देर्खएको छ । 

18.10. लेखापरीक्षणको र्वश्वसनीयिा िथा प्रभावकाररिा अतभवरृ्द्ध गनि सम्पादन गररने लेखापरीक्षण िथा अन्य 
कायिहरूमा नागररक र सरोकारवालाको संलग्निालाई बढाउननपदिछ । नागररक िथा नागररक समाजका 
संस्थाहरूसँग सहकायि गदै प्रमाण सङ्कलन र लेखापरीक्षण नतिजाको सम्प्रषेण एवं अननगमनमा यस्िा 
संस्थाको उपयोग गननिपदिछ । 

18.11. सरकारी तनकायले लेखापरीक्षण सन्दभिमा माग भएका सूर्ना समयमा नै उपलब्ध गराउने र लेखापरीक्षणको 
समयमा उपर्स्थि भई छलफल भाग तलई बेरुजू हनन नददने र भएमा पतन िोर्कएको समयमा फस्यौट गरी 
आतथिक अननशासन कायम गनि सहयोग गननिपदिछ ।  

18.12. सवोच्र् लेखापरीक्षण संस्थाहरूको अन्िरािर्िय संगठनको तलमा िथा मेर्क्सको घोषणा र र्वतभन्न समयमा 
संयनक्त रािसंघको महासभाले पाररि गरेका प्रस्िाव अननसार महालेखापरीक्षकलाई र्वत्तीय एवं प्रशासतनक 
र कायाित्मक स्विन्त्रिा कायम गनि आवश्यक स्रोि साधन उपलब्ध हनने व्यवस्था गननिपदिछ । 
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19. तनयमन व्यवस्था  

19.1. नेपाल राि बैङ्क, तधिोपत्र बोडि, सहकारी र्वभाग, तबमा सतमति, नागररक उड्डयन प्रातधकरण, नेपाल र्ाटिडि 
एकाउन्टेन््स संस्था, कम्पनी रर्जिार कायािलयलगायिका खाद्यान्न, पेय पदाथि, औषतधको गनणस्िर 
तनयन्त्रणको र्जम्मेवारीमा रहेका तनयमनकारी तनकायहरूको दक्षिा अतभवरृ्द्ध गरी तनयमनकारी भतूमकालाई 
प्रभावकारी बनाउननपदिछ । तनयमनकारी तनकायहरूको काममा प्रभावकाररिा ल्याउन अन्िर तनकाय 
समन्वय र कायाित्मक स्विन्त्रिामा ध्यान ददननपने देर्खएको छ ।  

19.2. अपराध अननसन्धान, भ्रष्टार्ार िथा जालसाजी, सम्पर्त्त शनद्धीकरण, राजस्व िथा कर छलीका र्वषयमा 
अननसन्धान गरी मनद्दा दायर गने सरकारी तनयमनकारी तनकायहरूको क्षमिा अतभवरृ्द्ध गररननपदिछ ।  

19.3. कन नै वस्िनको िोर्कएको भन्दा बढी मननाफा तलई तबक्री र्विरण गने, बजारमा न्यून गनणस्िरीय, कम िौल 
िथा म्याद नाघेका वस्िन िथा सेवा आपूतिि हनने, अत्यावश्यक वस्िनको कृतत्रम अभाव तसजिना गने, मूल्य 
वरृ्द्ध गने, अभावको बेलामा ग्याँसलगायिका पेट्रोतलयम पदाथिको र्वक्री र्विरणमा अवरोध र असमान 
व्यवहार गने, लनकाउने लगायिका समस्या समाधान गनि सम्बद्ध तनकायको समन्वयमा बजार अननगमन 
िथा कारबाही गने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउननपदिछ । 

19.4. साविजतनक खररद वा सेवा प्रदायक तनकायको त्र नर्टपूणि कायिबाट कन नै तनकाय, उपभोक्ता वा सेवाग्राहीलाई 
कन नै र्कतसमको आतथिक, भौतिक, शारीररक वा अन्य र्कतसमको हानी नोक्सानी पनग्न गएमा त्यसको 
उर्र्ि क्षतिपूतिि भरण गराउने व्यवस्था हनननपदिछ । 

19.5. तनिःशनल्क कानननी सहायिा, पारस्पररक कानननी सहायिा िथा अदालिको अर्न्िम फैसलाबाट  भएका 
फैसला बमोर्जमका  दण्ड, जररवाना, कैद कायािन्वयनमा प्रभावकाररिा वरृ्द्ध गररननपदिछ । 

19.6. र्वदेशी र्वश्वर्वद्यालयबाट सम्बन्धन प्राि नेपालमा सञ्चातलि र्वश्वर्वद्यालय, सामनदार्यक िथा संस्थागि 
र्वद्यालयहरूको अननगमन प्रणाली सनदृढीकरण गररननपदिछ ।  

19.7. तनजी, सामनददयक िथा सरकारी अस्पिालबाट प्रवाह हनने सेवाको सविसनलभिा र गनणस्िरको तनयतमि 
अननगमन हनने व्यवस्था गननिपदिछ । महामारीको बेलामा सामार्जक उत्तरदार्यत्व बहन नगरी सेवा प्रवाह 
नगने वा र्को शनल्क तलने जस्िा र्वकृति रोक्न कडा कानननी व्यवस्था गरी कायािन्वयन गननिपदिछ ।  

19.8. स्वास्थ संस्था िथा औषतध र खाद्य सामग्रीको तनयमन र्वतभन्न तनकायबाट गररँदा प्रभावकारी नभएको र  
खाद्य िथा औषतध एकआपसमा अन्िरसम्बर्न्धि मानव स्वास््यमा असर पाने महत्वपूणि र्वषय भएकोले 
सोको तनयमन गनि अतधकार सम्पन्न खाद्य िथा औषतध तनयमन प्रातधकरण खडा गने व्यवस्था हनननपदिछ। 

• संघीयिा कायािन्वयन 
20. संघीयिा कायािन्वयन गनि र्वत्तीय व्वस्थापन   

20.1. नेपालको संर्वधानको अननसूर्ीमा उल्लेख भएका एकल िथा साझा अतधकार सूर्ी अननसारका काननन 
तनमािण गरी कायािन्वयन गननिपदिछ ।  

20.2. संघ, प्रदेश र स्थानीय िहको कायि र्जम्मेवारीमा पने र्वकास कायिक्रम िथा आयोजनाको वगीकरण िथा 
बाँडफाँट सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ अननसार आयोजना कायािन्वयन हनननपदिछ । अन्िरप्रदेशमा सञ्चालन 
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हनने जस्िै सडक, र्वद्यनिीय प्रशारण लाइन, तसँर्ाइ जस्िा पररयोजना सञ्चालन गदाि िीनवटै िहबीर् 
समन्वय गररननपदिछ ।  

20.3. प्रदेश सरकार िथा स्थानीय िहले परामशिदािामाफि ि ियार गरेका र्वस्ििृ आयोजना प्रतिवेदनको अतभलेख 
राखी कायािन्वयनमा ल्याउननपदिछ । साथै संघबाट अध्ययन गरी ियार गररएका प्रतिवेदनहरू प्रदेश िथा 
स्थातनयिहमा हस्िान्िरण गरी दोहोरो अध्ययन नहनने व्यवस्था तमलाउननपदिछ । 

20.4. संघ, प्रदेश र स्थानीयिहको साझा अतधकार अन्िरगि सङ्कलन भएको राजस्व सम्बर्न्धि र्वभाज्यकोषमा 
जम्मा दार्खला गरी बाँडफाटँ गननिपदिछ । 

20.5. संघ, प्रदेश िथा स्थानीयिहले साविजतनक र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व सूर्कहरूको आधारमा तनयतमिरूपमा 
साविजतनक र्वत्तीय व्यवस्थापनको जवाफदेर्हिाको स्विःमूल्याङ्कन गने एवं एकीकृि र्वत्तीय व्यवस्थापन 
रणनीति ियार गरी कायािन्वयन गननिपदिछ ।  

20.6. स्थानीय िहका पदातधकारीले पाउने सनर्वधा, आतथिक सहायिा र्विरण, सवारी साधन खररदको लातग 
रार्ियरूपमा नै मापदण्ड िोकी खर्ि तनयन्त्रण एवं एकरूपिा कायम हनननपदिछ । त्यस्िै प्रदेश सरकार 
िथा स्थानीय िह स्वयंले तनणिय गरी अतिररक्त सनर्वधा ददने गरेकोले िी कमिर्ारीको सेवाका शिि एवं 
पाउने सनर्वधाका सम्बन्धमा कानननी व्यवस्था हनननपदिछ । साथै प्रदेश र स्थानीय िहका पदातधकारीले 
प्राि गने सेवा सनर्वधामा एकरूपिा ल्याउन संघले समन्वयकारी भतूमका तनवािह गननिपदिछ। 

20.7. संघीयिाको ममि बमोर्जम नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व प्रदेश र स्थानीय िहमा रहेको 
आन्िररक आयको अन्िरलाई न्यूनीकरण गने गरी र्विरण गररननपदिछ । 

20.8. संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय िहमा प्रत्यक्ष असर पने काननन बनाउँदा िथा आयोजना छनौट गदाि 
सम्बर्न्धि प्रदेश र स्थानीय िहको राय सनझाव तलने व्यवस्था तमलाउननपदिछ । 

20.9. प्रदेश सरकार अन्िगििको संगठन संरर्ना र कमिर्ारी व्यवस्थापनमा पननरावलोकन गरी संघीय सरकार 
िथा स्थानीय िहबाट हनने वा भइरहेका कायिहरूमा दोहोरोपना हनन नददने िथा र्वकास तनमािण एवं सेवा 
प्रवाहमा संघ िथा स्थानीय िहहरूबीर् आवश्यक समन्वय र सहकायि गननिपदिछ । 

20.10. अन्िरसरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोर्जम आफ्नो अतधकार क्षेत्रअन्िगिि पने र्वषयमा राजस्व 
सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाई आन्िररक आय वरृ्द्ध गरी संघीय हस्िान्िरणको तनभिरिा कम गदै लैजान 
उर्र्ि व्यवस्था गननिपदिछ ।  

20.11. स्थानीय िहले साविजतनक खररद सम्बन्धी कायिलाई व्यवर्स्थि गनि खररद तनयमावली ियार गननिपदिछ। 

20.12. अन्िर सरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोर्जम स्थानीय िहले आफ्नो आय व्ययको र्ौमातसक 
र्ववरण प्रदेशमा पठाउने व्यवस्था कडाइका साथ पालना गररननपदिछ । सबै स्थानीयिहले सब-नेसनल 
टे्रजरी रेगनलेटरी एर्प्लकेसन (सनत्र सफ्टवेयर) प्रयोगमा ल्याउननपदिछ ।  

20.13. स्थानीय िहको आन्िररक लेखापरीक्षण व्यवस्थालाई स्विन्त्र, र्वश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन सबै 
स्थानीय िहको लेखापरीक्षण गनि प्रदेश वा र्जल्ला िहमा आन्िररक लेखापरीक्षण तनकायको व्यवस्था 
हनननपदिछ ।  
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20.14. स्थानीय िहले पदातधकारी र कमिर्ारीको सनर्वधा, सवारी साधन, इन्धन, बैठक भत्ता, अननगमन जस्िा 
प्रशासतनक खर्ि िथा र्विरणमनखी िथा टनके्र कायिक्रममा गने खर्िको व्यवस्थापन गदै त्यस्िा खर्िलाई 
तमिव्ययी र नतिजामूलक बनाउननपदिछ । 

20.15. प्रदेश सरकार वा स्थानीय िहले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि ढाँर्ामा र्वत्तीय र्ववरण ियार गननिपदिछ। 
िी सरकारका र्वत्तीय व्वस्थापनमा संलग्न जनशर्क्तलाई आतथिक प्रशासन  एवं र्वत्तीय र्ववरणको 
प्रस्िनिीकरण सम्बन्धमा िातलम प्रवाह गननिपदिछ ।  

20.16. स्थानीय िहका कायिपातलकाका पदातधकारीलाई संर्वधानमा रहेका अतधकार सूर्ी, काननन तनमािण प्रर्क्रया, 
साविजतनक खररद, आयोजना व्यवस्थापन, अननगमन िथा मूल्याङ्कन जस्िा र्वषयमा क्षमिा अतभवरृ्द्ध गने 
कायिक्रम कायािन्वयन गननिपदिछ । 

20.17. प्रदेशहरूबीर्को सहकायि िथा समन्वय अतभवरृ्द्ध गनि िथा सम्भार्वि र्ववादका र्वषयहरूलाई आपसी 
छलफल र समझदारीबाट सम्बोधन गनि प्रदेश समन्वय पररषद्को भतूमका र प्रभावकाररिा बढाउननपने 
देर्खन्छ ।  

20.18. प्रदेश िथा स्थानीय िहबाट प्रवाह हनने सेवालाई र्वश्वसनीय, सरल, र् नस्ि र लागि प्रभावी र र्वश् वसनीय 
बनाउन आवश्यक व्यवस्था गननिपदिछ ।  

20.19. प्रदेश िथा स्थानीय िहमा र्वत्तीय प्रशासन र आतथिक अननशासनलाई सबल बनाउन अननगमन, मूल्याङ्कन, 

र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा पालना गने गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी आवश्यकिाअननसार कानननी िथा 
संरर्नागि सनधार गननिपदिछ ।  
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पररच्छेद-६ 

कार्ािलर् गतिर्वति 

• संगठनात्मक क्षमिा र पेशागि सक्षमिा 
1. संगठन संरचना र दरबन्दी - कार्ािलर्को स्वीकृि दरवन्दी ६१४ रहेकोमा महालेखापरीक्षकको नेितृ्वमा 

हाल ४ उप-महालेखापरीक्षक, १४ नार्ब महालेखापरीक्षक, ७६ तनदेशक, २०८ लेखापरीक्षण अतिकारी 
र अन्र् सहार्क कमिचारी १६५ सर्हि ४६७ कार्िरि रहेका छन ्। स्थानीर् िहसम्म पह ुँच वरृ्िका 
लातग ७ प्रादेशशक कार्ािलर् स्थापनाका तनतमत्त ४ उप-महालेखापरीक्षक, १८ नार्ब महालेखापरीक्षक, 
११३ तनदेशक, २५५ लेखापरीक्षण अतिकारी र अन्र् कमिचारीसर्हि ६४३ जनाको संगठन संरचना 
स्वीकृतिका लातग नेपाल सरकार समक्ष पेश गररएको छ । 

2. भौतिक पूवाििार िथा स्रोि सािन - सम्माननीर् राष्ट्रपति श्रीमिी र्वद्यादेवी भण्डारीज्रू्बाट २०७४ मंतसर 
१८ गिे शशलान्र्ास भएको काठमाडौं अनामनगर शस्थि कार्ािलर् भवनको तनमािण कार्ि सम्पन्न ह ने 
चरणमा रहेको  छ । हाल बबरमहल, प ल्चोक, िाहाचल, तडल्लीबजार, अनामनगर लगार्ि ६ स्थानबाट 
कार्ािलर् सञ्चालनको व्र्वस्था तमलाइएको छ ।  

3. जनशशि िथा क्षमिा र्वकास - कमिचारीको ज्ञान, सीप र क्षमिामा तनरन्िर बढोत्तरीको लातग 
कार्ािलर्बाट र्ो वषि  सम्पाददि कार्िहरू देहार् बमोशजम रहेका छन ्:  

3.1. कमिचारी क्षमिा र्वकासका लातग आन्िररक िातलम िथा स्वदेशी कार्िक्रममा कमिचारीको सहभातगिा 
गराउने कार्िलाई तनरन्िरिा ददइएको छ । र्ो वषि र्वतभन् न ४८ कार्िक्रममा  ६६९ कमिचारीले स्वदेशी, 
र्वतभन् न ११ कार्िक्रममा ४५ कमिचारीले वैदेशशक िातलम िथा क्षमिा र्वकाससम्बन्िी कार्िक्रममा 
भच  िअल माध्र्म मार्ि ि ्सहभातगिा जनाएका छन ्। 

3.2. र्ो वषि  तनदेशक ९, लेखापरीक्षण अतिकारी ८, लेखापरीक्षण अतिक्षक ९,  लेखापरीक्षण तनरीक्षक १ 
र कम््र् टर अपरेटर ५ समेि २2 पद लोक सेवा आर्ोगको तसर्ाररसमा ख ला िथा बढ वाको माध्र्मबाट 
पदपूतिि भएको छ । 

3.3. तनजामिी सेवा ददवस-२०७७ को अवसरमा १ लेखापरीक्षण अतिकारी तनजामिी सेवा प रस्कार-२०७६ 
बाट सम्मातनि ह न भएको छ । त्र्सैगरी  नेपाल सरकारले संर्विान ददवसको अवसरमा कार्ािलर्का 
एक नार्ब महालेखापरीक्षकलाई स प्रबल जनसेवा श्री (ििृीर्) पदक प्रदान भएको छ ।  

• आन्िररक स शासन र र्वत्तीर् व्र्वस्थापन 
4. र्वत्तीर् शस्थति र कार्िक्रम - र्स वषि संशचिकोषमातथ ह ने व्र्र्भार ह नेिर्ि  रु.१४ लाख ५० हजार खचि 

भएको छ । संशचिकोषबाट व्र्र् ह ने चाल िर्ि  रु.39 करोड 5 लाख 80 हजार र प ुँजीगििर्ि  रु.55 
लाख 58 हजार गरी रु. 39 करोड ६१ लाख ३८ हजार खचि भएको छ । त्र्सैगरी साविजतनक 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापन स िार कार्िक्रम पेर्ािर्ि  परामशि सेवा, मेशशन उपकरण खररद िथा क्षमिा र्वकास 
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िातलम लगार्िमा रु.९ करोड ३९ लाख ९३ हजार समेि रु. ४९ करोड १ लाख ३१ हजार खचि 
भएको छ । 

5. वार्षिकोत्सव कार्िक्रम - महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् स्थापना भएको ६२ वषि प रा भई ६३ औ ंवषिमा 
प्रवेश गरेको अवसरमा २०७८।३।१५ मा भच  िअलरुपमा श भकामना आदानप्रदान कार्िक्रम  सम्पन् न 
भर्ो । कार्िक्रममा महालेखापरीक्षकले श भकामना व्र्ि गन िह ुँदै लेखापरीक्षण संस्थाको रुपमा 
कार्ािलर्लाई आजको हैतसर्ि र उचाईसम्म ल्र्ाउन र्ोगदान प र् र्ाउन ह ने पूवि महालेखापरीक्षकहरू, 
कार्ािलर्का पूवि कमिचारीहरू, आम संचारकमी, लेखापरीक्षण सल्लाहकार सतमति, संघीर् संसदका माननीर् 
सदस्र्ज्रू्हरू लगार्ि नेपाल सरकारका र्वतभन्न तनकार्का पदातिकारी सर्हि सम्पूणि व्र्शित्व प्रति हाददिक 
आभार व्र्ि गन िभर्ो । कोतभड-१९ को महामारीबाट  तसशजिि स्वास््र् संवेदनशीलिाका कारण भौतिक 
रुपमा एकै स्थानमा उपशस्थि ह न नसर्कएकोले कार्ािलर्को ६३ औ ंवार्षिकोत्सव समारोह सूचना प्रर्वतिको 
उपर्ोग गरी भच  िअल रुपमा मनाइएको तथर्ो । कार्िक्रममा लेखापरीक्षण सल्लाहकार सतमतिका िर्ि बाट 
सतमतिका सदस्र् श्री पृ् वीराज तलगलज्रू्ले कार्ािलर्को स्थापना ददवसको अवसरमा कमिचारीहरूलाई 
श भकामना व्र्ि गन िह ुँदै संघीर्िा पश्चाि ्महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्को लेखापरीक्षणको दार्रा र्वस्िार 
भएको अवस्थामा जनशशि एवं संस्थागि क्षमिा बढाउुँदै लैजान पने बिाउन भर्ो । कार्िक्रममा र्ो वषि 
उत्कृष्ट कार्ि सम्पादन गने ७ कमिचारीलाई प रस्कृि गररएको तथर्ो ।  

6. संस्थागि स दृढीकरण - महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्लाई सक्षम बनाउन, कार्िसञ्चालन दक्षिा अतभवरृ्ि 
गनि र व्र्ावसार्र्क तनकार्को रुपमा स दृढीकरण एवं कार्ािलर्को दूरदृर्ष्ट हातसल गनि सम्पाददि र्स 
वषिका र्क्रर्ाकलाप देहार् बमोशजम रहेका छन:् 

6.1. लेखापरीक्षणका क्षेत्रमा सहर्ोग गनि िथा महालेखापरीक्षकको कार्िर्ोजना (२०७४-२०८०) 
कार्ािन्वर्नका लातग र्वश्व बैंकको सहर्ोगमा रु.४० करोड खचि गने गरी महालेखापरीक्षकको 
कार्ािलर्को संस्थागि स दृढीकरण आर्ोजना २०७५ आषाढ १३ देशख कार्ािन्वर्नमा आएको छ। र्स 
आर्ोजनाबाट लेखापरीक्षण मानदण्डमा समसामर्र्क स िार, संशोिन िथा पररमाजिन गने, कमिचारीको 
क्षमिा अतभवरृ्ि गने, सूचना प्रर्वतिमा आिाररि र्वद्य िीर् लेखापरीक्षण प्रणाली कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउने, 
लेखापरीक्षणमा नागररक सहभातगिा अतभवरृ्ि गने जस्िा कार्ि सम्पादन भएका छन ्। 

6.2. महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले चौथो रणनैतिक र्ोजना (२०२१-२०२५) िर्ार गरी लेखापरीक्षण 
संस्थाको गन्िव्र्, लक्ष्र्, उदे्दश्र् र कार्िक्रम पर्हचान सर्हि स्वीकृि गने चरणमा रहेको छ । 

6.3. कार्ािलर्को आन्िररक स शासन प्रणाली स दृढ गनि आन्िररक कार्िसंचालन कार्िर्वति िज िमा गरी 
कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाइएको छ । 

6.4. आतथिक कारोवार लेखाङ्कनका लातग सरकारी लेखा प्रणाली र सरकारी सम्पशत्त व्र्वस्थापनका लातग 
साविजतनक सम्पशत्त व्र्वस्थापन प्रणाली कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाइएको छ। 

7. समकक्षी प नरावलोकन - सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको संगठन (इन्टोसाई) ले स्वीकृि गरेको 
सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको कार्िसम्पादन मापदण्ड, २०१६ अन सार आरू्ले सम्पादन गरेको 
लेखापरीक्षण कार्िहरू समकक्षी वाह् र् सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाबाट कम्िीमा िीन वषिमा एक पटक 
प नरावलोकन गराउन पने असल अभ्र्ास रहेको छ । नेपालको सवोच्च लेखापरीक्षण संस्था 
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महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्को मूल्र्ाङ्कन गनि थाइल्र्ाण्डको सवोच्च लेखापरीक्षण संस्था द स्टेट अतडट 
अर्र्स अर् द र्कङ्गडम अर् थाइल्र्ाण्डलाई अन रोि गररएकोमा सो संस्थाबाट कार्िसम्पादनको मूल्र्ाङ्कन 
भई प्रारशम्भक मस्र्ौदा प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । अशन्िम प्रतिवेदन प्राप्त भए पश् चाि सो प्रतिवेदनका 
आिारमा स िारका कार्िक्रमहरू अगातड बढाइने छ 

8. सतमति गठन - लेखापरीक्षणमान कार्ािन्वर्न गनि र्वत्तीर्, पररपालना र कार्िमूलक लगार्िका 
मागिदशिनहरू िर्ारी एवं अद्यावतिक गने कार्िहरू, बजेट िथा कार्िक्रम अन गमन, लेखापरीक्षण आन्िररक 
तनर्न्त्रण, सरोकारवाला तनकार्सुँगको समन्वर्, र्वशेष लेखापरीक्षण लगार्िको कार्िको लातग र्वतभन्न 
२२ सतमतिहरू र महालेखापरीक्षकको ५८ औ ंवार्षिक प्रतिवेदन र प्रदेश िथा स्थानीर् िहको प्रतिवेदन 
िर्ार गनि र्वतभन्न १२ सतमतिहरू गठन गररएको तथर्ो ।  

• लेखापरीक्षण ग णस्िर र प्रभाव अतभवरृ्ि 
9. लेखापरीक्षण र्ोजना िज िमा - नेपालको संर्विान िथा लेखापरीक्षण ऐनद्वारा िोर्कएका तनकार्को वार्षिक 

लेखापरीक्षण र्ोजना, २०७७  स्वीकृि गरी आतथिक वषि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको 
छ । सम्माननीर् राष्ट्रपति, सम्माननीर् प्रिानमन्त्री, सम्माननीर् प्रिानन्र्ार्ािीश, प्रतितनति सभाका 
सम्माननीर् सभाम ख, रार्ष्ट्रर् सभाका सम्माननीर् अध्र्क्ष, संघीर् सरकारका पदातिकारीहरू, लेखापरीक्षण 
सल्लाहकार सतमति, प्रार्वतिक र्वशेषज्ञलगार्िका पदातिकारीहरूसुँग छलर्ल गरी प्राप्त स झाव समेिका 
आिारमा वार्षिक लेखापरीक्षण र्ोजना,2077 िज िमा गररएको तथर्ो । 

10. लेखापरीक्षण व्र्वस्थापन – आतथिक वषि २०७६।७७ को वार्षिक लेखापरीक्षण र्ोजना २०७७ भाद्र 
२२ गिे स्वीकृि गरी संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण व्र्वस्थापन गनि कार्ािलर्को जोशखम 
मूल्र्ाङ्कन गरी उच्च १७३४, मध्र्म १७३1 र न्रू्न २१३० कार्ािलर्मा वतगिकरण गरी उच्च 
जोशखमका कार्ािलर्को र्वशत्तर् लेखापरीक्षण, मध्र्म जोशखमका कार्ािलर्को छनौट गररएका र्वषर् र 
न्रू्न जोशखम भएका कार्ािलर्का र्वशत्तर् र्ववरण र आन्िररक लेखापरीक्षण र्ोजना अन सार लेखापरीक्षण 
सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षण गनि २०७७ आशश्वन देशख श रु गने र्ोजना रहे िापतन कोतभड-१९ 
को संक्रमण अवस्था कार्मै रहेकोले २०७७ मागि १५ देशख उपत्र्का तभत्र र उपत्र्का बार्हर मागि 
२२ देखी लेखापरीक्षण टोली खटाइएको तथर्ो ।  

कार्ििातलका बमोशजम लेखापरीक्षण सम्पन्न गनि 38 शजल्लामा संर् ि वा एकल लेखापरीक्षण 
टोली र ३९ शजल्लामा र्वभागगि लेखापरीक्षण टोली खटाइएको तथर्ो । उपत्र्का िथा उपत्र्का 
बार्हर लेखापरीक्षणमा संलग्न करीब ६० जना कमिचारीलाई कोतभड संक्रमण भई लेखापरीक्षण प्रभार्वि 
भएको तथर्ो । डोल्पा शजल्लामा लेखापरीक्षणमा रहेका एक जना कमिचारीलाई कोतभड-19 संक्रमण 
भई हेतलक्टरबाट काठमाडौँ ल्र्ाई अस्पिाल भनाि गररएको तथर्ो भने रौिहट, सलािही शजल्लाबाट ४ 
जनालाई एम्ब लेन्सबाट काठमाडौँ ल्र्ाइएको तथर्ो । बझाङ्ग, पसाि, झापा लगार्िका शजल्लामा खर्टएका 
कमिचारी कोभीड-19 संक्रमण भई िि ्िि ्शजल्लामा आइसोलेसनमा बस्न  परेको तथर्ो । कोभीड-19 
को प्रभावका कारण लेखापरीक्षण कार्ि २०७८ वैशाख मसान्िसम्म लेखापरीक्षण सम्पन्न गने 
कार्ििातलका प्रभार्वि भई २०७८ जेष्ठ सम्म लेखापरीक्षण कार्ि गन ि परेको तथर्ो । र्सबाट २०७८ 
आषाढमा प्रतिवेदन पेश गने कार्ििातलका कररब एक मर्हना पछी सान ि परेको छ ।  
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11. लेखापरीक्षण सल्लाहकार सतमति - लेखापरीक्षणको र्वश्वसनीर्िा र ग णस्िर अतभवरृ्ि गदै र्सका कान नी, 
प्रर्क्रर्ागि िथा व्र्ावहाररक पक्षमा स िार गने िथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्ािन्वर्नमा सहर्ोग 
प र् र्ाउने उदे्दश्र्ले र्वतभन्न क्षते्रमा र्वशेषज्ञिा हातसल गरेका व्र्शि सशम्मतलि लेखापरीक्षण सल्लाहकार 
सतमति गठन भएको छ ।र्स वषि सतमतिको बैठक एक पटक बसी संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहको 
लेखापरीक्षण र्वति, पिति र लेखापरीक्षणले सम्बोिन गन िपने प्रम ख र्वषर्, स्थानीर् िहको बेरुजू र्स्र्ौट, 
प्राकृतिक प्रकोप िथा महामारी जस्िा आकशस्मक घटनाहरूबाट तसशजिि पररशस्थतिमा गररने लेखापरीक्षण 
पितिमा गन िपने स िार िथा लेखापरीक्षणलाई र्वद्य िीर् माध्र्ममा रुपान्िरण गनि एवं महालेखापरीक्षकको 
चौथो रणनीतिक र्ोजना (2021-2025) को मस्र्ौदाउपर महालेखापरीक्षकलाई रार् स झाव प्राप्त 
भएको छ । 

12. कान नी िथा नीतिगि व्र्वस्था - तनजामिी सेवा ऐन, २०४९ को दर्ा ७५ ले ददएको अतिकार प्रर्ोग 
गरी नेपाल लेखापरीक्षण सेवा (गठन, शे्रणी र्वभाजन र तनर् शि) तनर्महरू,२०७७ स्वीकृि भई 
कार्ािन्वर्नमा आएको छ । लेखापरीक्षणसुँग सम्बशन्िि कान न िथा नीतिगि र प्रर्क्रर्ागि पक्षमा स िार 
गनि लेखापरीक्षण तनर्मावली र लेखापरीक्षण सेवाका कमिचारीको प रस्कार सम्बन्िी कार्िर्वतिको मस्र्ौदा 
िर्ार गने कार्ि भैरहेको छ ।  

13. लेखापरीक्षणमा नागररक सहभातगिा - कार्िमूलक लेखापरीक्षणका लातग आवश्र्क सूचना संकलन, 
लेखापरीक्षण र्ोजना िज िमा, कार्ािन्वर्न, प्रतिवेदन िर्ारी, प्रतिवेदनको सम्प्रषेण र अन गमन कार्िमा 
नागररक समाज िथा सरोकारवालाको सहभातगिालाई तनरन्िरिा ददइएको छ ।कार्ािलर्को चाल  आतथिक 
वषिको कार्ििातलका बमोशजम काठमाडौं उपत्र्का तभत्रका स्थानीर् िहहरुको सेवा प्रवाह र्वषर्को 
कार्िमूलक लेखापरीक्षण अन्िगिि २ नगरपातलकामा र रार्ष्ट्रर् तनक ञ्जको व्र्वस्थापन र्वषर्को वािावरणीर् 
लेखापरीक्षण अन्िगिि शचिवन रार्ष्ट्रर् तनक ञ्जमा नागररक समाजका संस्थाहरु सशम्मतलि गराई लेखापरीक्षण 
भएको छ ।  

14. रार् प्रदान एवं कार्ािलर्को प्रतितनतित्व - लेखापरीक्षणसुँग सम्बशन्िि र्वषर्हरूमा अथि मन्त्रालर् लगार्ि 
र्वतभन्न सरकारी कार्ािलर्बाट रार् माग गररएकोमा र्ो वषि कार्ािलर्बाट र्वतभन् न तनकार्लाई ५ र्वषर्मा 
रार् प्रदान गररएको छ । साथै अथि मन्त्रालर्, महालेखातनर्न्त्रक कार्ािलर् र साविजतनक खचि िथा 
र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व सशचवालर्बाट माग भै आएबमोशजमको कार्िदलमा कार्ािलर्का  तनदेशकहरूलाई 
प्रतितनतित्व गराइएको छ । 

15. नेपाल लेखापरीक्षण मानदण्ड - लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दर्ा २९ ले ददएको अतिकार प्रर्ोग गरी 
महालेखापरीक्षकले गने लेखापरीक्षणलाई वस्ि परक, र्वश्वसनीर् र भरपदो बनाई लेखापरीक्षणको ग णस्िर 
अतभवरृ्ि गनि सार्वकमा स्वीकृि भएका सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड एवं सरकारी लेखापरीक्षण नीति 
मानदण्ड खारेज गरी महालेखापरीक्षकबाट ×नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मान" २०७७।४।१६ मा 
स्वीकृि भई कार्ािन्वर्नमा आएको छ ।  

16. लेखापरीक्षण र्वतिमा स िार - लेखापरीक्षण गने तनकार्को जोशखम मूल्र्ाङ्कनका आिारमा उच्च, मध्र्म 
र न्रू्न जोशखममा वगीकरण गरी जोशखमको प्रकृति अन सार लेखापरीक्षण र्वति अवलम्बन गने कार्िमा 
तनरन्िरिा प्रदान गररएको छ । कोतभड -१९ को प्रभाव अध्र्र्न गरी मध्र्म र न्रू्न जोशखमका 
कार्ािलर्हरूको दूर लेखापरीक्षण पिति अन सार लेखापरीक्षण गने कार्िको श रुवाि गररएको छ । साथै 
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आर्ोजना, भौतिक तनमािण कार्ि िथा कार्िक्रम सञ्चालनको कागजाि परीक्षणको अलावा स्थलगि 
तनरीक्षण िथा अवलोकन गने पितिमा जोड ददइएको छ । 

17. लेखापरीक्षण ग णस्िर िथा आश्वस्ििा - कार्ािलर्ले लागू गरेको ग णस्िर आश् वस्ििा प नरावलोकन 
तनदेशशका,  २०६९ अन सार लेखापरीक्षणका स्थार्पि मान्र्िा, नीति िथा कार्िर्वति लेखापरीक्षणमा 
अन शरण भएको  स तनशश्चि गनि  स पररवेक्षण, आन्िररक प नरावलोकन लगार्िको र्क्रर्ाकलापहरू 
सम्पादन ह ुँदै आएका छन ्। वार्षिक लेखापरीक्षण र्ोजना, २०७७ बमोशजम नर्ाुँ, तनकार् जर्टल प्रकृति 
िथा सबै लेखापरीक्षकको प्रतितनतित्व ह ने लगार्िका आिारहरू तलई ६२ कार्ािलर्का प्रतिवेदन जारी 
गन ि पूविको प नरावलोकन  गरी ५९० ब ुँदामा स झाव ददइएको छ ।  

त्र्स्िै, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी पश्चािको प नरावलोकनको लातग लेखापरीक्षण टोलीका 
प्रम ख (तनदेशकहरू)को नेितृ्वमा लेखापरीक्षण सम्पन्न भएका ६६ र्ाइलको ग णस्िर आश्वस्ििा 
प नरावलोकन गरी प्रतिवेदन जारी गररएको छ ।  

•  र्वत्तीर् अन शासन र जवार्देर्हिा अतभवरृ्ि  
18. महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन - नेपालको संर्विान बमोशजम सम्माननीर् राष्ट्रपति श्रीमिी र्वद्यादेवी 

भण्डारीसमक्ष महालेखापरीक्षकको ५७ औ ंवार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ आषाढ ३१ मा पेश भएको तथर्ो। 
सो अवसरमा सम्माननीर् राष्ट्रपतिज्रू्ले साविजतनक स्रोि सािनको दक्षिापूविक उपर्ोग गने, च  हावट 
तनर्न्त्रण गने, साविजतनक र्क्रर्ाकलाप र सरोकारका र्वषर्मा स शासन र पारदशशििा अतभवरृ्ि गने, 
साविजतनक खचिमा तमिव्र्र्र्िा कार्म गने, पूवाििार तनमािण िथा सेवा प्रवाहमा अपेशक्षि नतिजा प्राप्त गने 
लगार्िका र्वषर्मा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले महत्वपूणि र्ोगदान प र् र्ाउने बिाउन भर्ो। 

            त्र्स्िै नेपालको संर्विानको िारा २९४(३) अन सार प्रदेश सरकारको काम कारबाहीको सम्बन्िमा 
प्रदेशगि रुपमा िर्ार पारेको वार्षिक प्रतिवेदन समेि २०७७ आषाढ ३१ मा सािै प्रदेशका माननीर् 
प्रदेश प्रम ख समक्ष तभतडर्ो कन्रेन्स िथा सूचना प्रर्वतिको माध्र्मबाट उपलब्ि गराइएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षण ऐन,२०७५ को दर्ा २० बमोशजम ७४७ स्थानीर् िहको अलग अलग लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदन जारी गररएको तथर्ो ।  

19. वैदेशशक सहार्िाको लेखापरीक्षण - नेपाल सरकारले दाि ृ तनकार्बाट बजेटमा समावेश नभएका वा 
समावेश भएपतन दाि ृ तनकार्बाट सोझै भ  िानी ह ने गाभी एलाईन्सबाट सन ् २०१५।१६ देशख 
२०१७।१८ मा कार्ािन्वर्न भएका ४ आर्ोजनाको अमेररकी डलर ३२ लाख ७७ हजार, संर् ि 
राष्ट्रसंघीर् र्वकास कार्िक्रमबाट सन ्२०२० मा कार्ािन्वर्न भएका ७ आर्ोजनाको अमेररकी डलर 
४० लाख ८८ हजार एवम ्अमेररकी सहर्ोग संस्थाले स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर् र कणािली 
प्रदेशको सामाशजक र्वकास मन्त्रालर्ले खचि गरेको अमेररकी डलर ६ लाख ४१ हजारको लेखापरीक्षण 
गनि लेखा व्र्वसार्ीको सेवा तलई लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ ।  

• सरोकारवालासुँगको सम्बन्ि र सञ्चार 
20. अन्िरर्क्रर्ा कार्िक्रम - महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्को आर्ोजनामा २०७७ मंतसर  मर्हनामा वार्षिक 

लेखापरीक्षण र्ोजना, २०७७ िथा वार्षिक कार्ििातलका सम्बन्िमा संवैिातनक तनकार्, संघीर् सरकारका 
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लेखा उत्तरदार्ी अतिकृि, मािहिका र्वभागीर् प्रम ख र लेखाप्रम खहरूको उपशस्थतिमा भच  िअल 
अन्िरर्क्रर्ा कार्िक्रम सम्पन्न भर्ो । त्र्सैगरी सािै प्रदेशका प्रदेश प्रम ख सशचव, प्रदेश सशचवहरू 
लगार्िका पदातिकारीहरूसुँग भच  िअलरुपमा अन्िर्क्रि र्ा कार्िक्रम सम्पन्न भएको तथर्ो । कार्िक्रममा  
महालेखापरीक्षकले र्स वषिको लेखापरीक्षण र्वतिको सम्बन्िमा जानकारी ददन ह ुँदै आतथिक कार्िर्वति 
िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को व्र्वस्था अन रुप लेखा उत्तरदार्ी अतिकृि र शजम्मेवार 
पदातिकारीले कार्ि सम्पादन गरी आतथिक अन शासन, र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व र जवार्देर्हिा प्रवििन गन िपने 
बिाउन भर्ो । कार्िक्रममा सहभागीका िर्ि बाट कार्िसम्पादन अवस्था, र्वद्यमान समस्र्ा, र 
लेखापरीक्षणका र्वर्वि र्वषर्मा राशखएका शजज्ञासा एवं ग नासाहरूको सम्बोिन गररएको तथर्ो । 

21. संस्थागि सम्बन्ि िथा सञ्चार - लेखापरीक्षण नतिजाको प्रभाव वरृ्ि गदै प्रतिवेदन कार्ािन्वर्न पक्षलाई 
प्रभावकारी बनाउन संघीर् संसद, संसदीर् सतमति, संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका पदातिकारी, साविजतनक 
संस्थानका पदातिकारी, तनजी क्षेत्र, सञ्चार माध्र्म र अन्र् सरोकारवालासुँग तनरन्िर अन्िर्क्रि र्ा र 
छलर्ल गने कार्ि गररएको छ । स्थलगि लेखापरीक्षण कार्िक्रमको तनर्तमि अन गमन, छलर्ल िथा 
अन्िरर्क्रर्ा, प्रसे नोट, मातसक ब लेर्टन, लेखापरीक्षण पतत्रका, वेब-साइट मार्ि ि ् सूचना प्रवाह िथा 
सञ्चार माध्र्मसुँगको सम्बन्ि स दृढ गदै र्वत्तीर् अन शासन पालनाको अवस्था बारे आम नागररक िहसम्म 
जानकारी प्रवाह गररएको छ ।  

22. तनर्ामक तनकार्का पदातिकारीहरूसुँग छलर्ल - लेखापरीक्षण ऐन,२०७५ को दर्ा२४(२) मा 
महालेखापरीक्षकले संर्विान र सो ऐनको अतिनमा रही लेखापरीक्षण सम्बन्िी व्र्वस्थाका सम्बन्िमा 
तनदेशन ददन सक्ने व्र्वस्था अन सार नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी र्वभाग, बीमा सतमति, नेपाल लेखामान 
बोडि, लेखापरीक्षणमान बोडि, नेपाल चाटिडि एकाउन्टेन््स संस्था लगार्ि ९ तनकार्का प्रम खसुँग 
२०७७।८।१० मा भच  िअल माध्र्म मार्ि ि ्छलर्ल गरी नेपाल र्वत्तीर् प्रतिवेदनमानको कार्ािन्वर्न 
गने, साविजतनक खचिमा तमिव्र्र्र्िा र प्रभावकाररिा कार्म गने सम्बन्िी नीतिगि मागिदशिनको पालना 
र लेखापरीक्षण व्र्वस्थापन सम्बन्िमा छलर्ल भएको तथर्ो । 

23. संसदीर् सतमतिहरूसुँगको सम्बन्ि - लेखापरीक्षणको प्रभावकाररिा अतभवरृ्ि गनि संघीर् संसदको 
साविजतनक लेखा सतमति, अथि सतमति, ददगो र्वकास िथा स शासन सतमति, प्रदेश सभाका साविजतनक 
लेखा सतमतिहरूसुँग तनरन्िर छलर्ल, सम्पकि  र अन्िरर्क्रर्ा गररएको छ । संसदीर् सतमतिहरूले 
र्वतभन्न र्वषर्उपर अध्र्र्न, अन सन्िान र र्वश्लषेण गरी तनकालेका तनष्कषि समेिलाई  लेखापरीक्षणको 
आिारको रुपमा तलने गररएको छ । संघीर् संसद र प्रदेश संसदका साविजतनक लेखा सतमतिमा 
महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन उपर ह ने छलर्लमा कार्ािलर्का कमिचारीहरुलाई  सहभागी 
गराइएको छ । 

24.  भच  िअल बैठक - र्वश्वव्र्ापी रुपमा  रै्तलएको कोतभड-१९ महामारीका कारण भएको बन्दाबन्दीको 
अवतिमा महालेखापरीक्षकको उपशस्थतिमा प्रतिवेदन िर्ारी लगार्िका र्वषर्सुँग सम्बशन्िि १४७ भच  िअल 
बैठक सम्पन्न भएका छन ्। उि बैठकमा कार्ािलर्का कमिचारी, तनर्ामक तनकार्का प्रतितनतिहरू, 
लेखापरीक्षण सल्लाहकार सतमतिका सदस्र्हरू, र्वतभन्न क्षते्रका र्वज्ञहरू, संगदठि संस्थाका पदातिकारीहरू 
लगार्िको सहभातगिा रहेको तथर्ो।  



पररच्छेद - ६ कार्ािलर् गतिर्वति 
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25. अन्िरािर्ष्ट्रर् सम्बन्ि - साविजतनक लेखापरीक्षणको क्षेत्रमा असल अभ्र्ासको अन सरण गरी लेखापरीक्षणलाई 
अन्िरािर्ष्ट्रर् स्िर अन रुप बनाउने, अन्र् म ल कको लेखापरीक्षण अभ्र्ासबारे जानकारी तलने िथा 
कार्ािलर्ले गरेका कामहरू अरु म ल कलाई जानकारी गराउने उदे्दश्र्ले अन्िरािर्ष्ट्रर् क्षते्रमा सर्क्रर्िाप विक 
सहभागी ह ने नीति अन रुप र्स बषि भएका गतिर्वतिहरू देहार् बमोशजम छन ्: 

25.1. एतसर्ाली सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको संगठन (एसोसािइ) गभतनिङ बोडिको ज लाई २०२० मा 
आर्ोशजि ५५औ ँबैठकमा  महालेखापरीक्षकको नेितृ्वमा कार्ािलर्का अन्र् कमिचारीहरुको सहभातगिा 
रहेको तथर्ो । गभतनिङ बोडिको बैठक अनलाइन तभतडर्ो तलङ्कमार्ि ि भच  िअल माध्र्मबाट सञ्चालन 
गररएको तथर्ो । बैठकमा गभतनिङ्ग बोडिका १२ सदस्र् राष्ट्र, लेखापरीक्षण सतमतिका २ सदस्र् राष्ट्र र 
इन्टोसाइ डेभलपमेन्ट इतनतसएर्टभका प्रतितनतिको समेि सहभातगिा रहेको तथर्ो । बैठकमा र्वतभन्न २४ 
एजेन्डामा छलर्ल भई प्रतिवेदन पाररि भएको तथर्ो ।  

25.2. अन्िरािर्ष्ट्रर् बजेट साझेदारी संस्थाद्वारा २०२० ज नमा आर्ोशजि अतडट एकाउण्टातबतलटी इतनतसएर्टभ 
वेतबनार २०२० लाई महालेखापरीक्षकले सम्बोिन गन िभएको तथर्ो । उि कार्िक्रममा र्स संस्थाले 
लेखापरीक्षणमा जवार्देर्हिा अतभवरृ्ि गनि र पारदशशििा प्रवििनमा र्वश्वका सवोच्च लेखापरीक्षण 
संस्थाहरूसुँग गरररहेको सहकार्िलाई प्रशंसा गन िह ुँदै कोतभड-१९ का कारणले बदतलुँदो र्वश्वपररवेशमा 
नवीन च  नौिीहरूको सामना गनि कार्ािलर्ले सूचना प्रर्वतिमा आिाररि दूर लेखापरीक्षण र्वतिलाई प्रर्ोग 
गनि गैरहेको, सवोच्च लेखापरीक्षण संस्था र नागररकबीच दोहोरो सञ्चार स्थार्पि गनि मोबाइल एप 
तनमािणािीन क्रममा रहेको बिाउन भर्ो । कार्िक्रममा र्वतभन्न देशका सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाका 
प्रम ख लगार्ि प्रतितनतिहरूको सहभातगिा रहेको तथर्ो । 

25.3. एसोसाई अन्िगिि वािावरणीर् लेखापरीक्षण कार्ि समूह को सािौँ बैठक सन ्२०२०, से्टेम्बरमा 
भच  िअल माध्र्मबाट सम्पन् न भएको तथर्ो । कार्िक्रममा र्स कार्ािलर्का िर्ि बाट २ नार्व 
महालेखापरीक्षक र १ तनदेशकको सहभातगिा रहेको तथर्ो । बैठकमा एतसर्ा महादेशका १७ राष्ट्रका 
सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाका ६० प्रतितनतिको सहभातगिा रहेको तथर्ो।  

25.4. संर् ि राष्ट्रसंघ र सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको अन्िरािर्ष्ट्रर् संगठन (इन्टोसाइ)को आर्ोजनामा 
सञ्चातलि २५ औ ं र् एन/इन्टोसाइ तसम्पोशजर्ममा महालेखापरीक्षकको नेितृ्वमा  कार्ािलर्का अन्र् 
पदातिकारीहरूले सहभातगिा रहेको तथर्ो । तभतडर्ो कन्र्रेन्स मार्ि ि ्आर्ोशजि सो कार्िक्रममा १२० 
इन्टोसाइ सदस्र् राष्ट्रका िर्ि बाट ३०० भन्दा बढी प्रतितनतिको उपशस्थति रहेको तथर्ो । िीन ददनसम्म 
सञ्चातलि सो कार्िक्रममा कोतभड -१९ को महामारीमा सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको लेखापरीक्षण 
र्वति, प्रभाव िथा असर सम्बन्िमा छलर्ल केशन्द्रि भएको तथर्ो ।  
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अनसूुची - १ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद १, २ र ३ सँग सम्बन्न्िि) 

 लेखापरीक्षण गररएका सरकारी कार्ािलर्हरुको र्ववरण 

(र्वतनर्ोजन, राजस्व, िरौटी र अन्र् कारोवार) 
(रु. हजारमा) 

क्र.सं. मन्रालर्, तनकार् र कार्ािलर्को नाम कार्ािलर् 
संख्र्ा 

बरेुजू भएका कार्ािलर् 
संख्र्ा बरेुजू रकम 

1 राष्ट्रपतिको कार्ािलर् 1 1 0 
1.1 राष्ट्रपतिको कार्ािलर् 1 1 0 
2 उपराष्ट्रपतिको कार्ािलर् 1 0 0 
2.1 उपराष्ट्रपतिको कार्ािलर् 1 0 0 
3 संघीर् संसद  1 1 1566 
3.1 संन्घर् संसद सन्चवालर् 1 1 1566 
4 सवोच्च अदालि 102 91 103680 
4.1 सवोच्च अदालि 1 1 4478 
4.2 उच्च अदालि 17 16 17476 
4.3 न्जल्ला अदालि 74 71 76429 
4.4 राजस्व न्र्ार्ातिकरण 4 1 4141 
4.5 प्रशासकीर् अदालि 1 0 0 
4.6 श्रम अदालि 1 0 0 
4.7 र्वशेष अदालि 1 1 0 
4.8 रार्ष्ट्रर् न्र्ार्र्क प्रन्शक्षण प्रतिष्ठान 1 0 0 
4.9 फैसला कार्ािन्वर्न तनदेशनालर् 1 1 1156 
4.10 मेलतमलाप पररषद् 1 0 0 
5 अन्ख्िर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्िान आर्ोग  9 3 0 
5.1 अन्ख्िर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्िान आर्ोग 1 1 0 
5.2 के्षरीर् कार्ािलर्हरु 8 2 0 
6 महालेखा परीक्षकको कार्ािलर् 1 1 0 
6.1 महालेखा परीक्षकको कार्ािलर् 1 1 0 
7 लोक सेवा आर्ोग 16 8 475 
7.1 केन्रीर् कार्ािलर् 1 0 0 
7.2 अन्र् कार्ािलर्हरु 14 8 475 
7.3 उपत्र्का दरखास्ि संकलन केन्र 1 0 0 
8 तनवािचन आर्ोग 83 34 21598 
8.1 तनवािचन आर्ोग 1 1 1292 
8.2 न्जल्ला तनवािचन कार्ािलर् 77 28 20203 
8.3 मखु्र् तनवािचन अतिकृि र तनवािचन अतिकृिको कार्ािलर् 5 5 103 
9 महान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ािलर् 97 42 14712 
9.1 महान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ािलर् 1 1 14 
9.2 उच्च सरकारी वकील कार्ािलर्हरु 18 10 307 
9.3 न्जल्ला सरकारी वकील कार्ािलर्हरु 77 30 14391 
9.4 र्वशेष सरकारी वकील कार्ािलर् 1 1 0 
10 न्र्ार्पररषद् 1 1 1 
10.1 न्र्ार्पररषद् 1 1 1 
11 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर् 7 5 156 
11.1 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर्, प्रदेश नं. १  1 1 34 
11.2 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर्, प्रदेश नं. २  1 1 122 



अनसूुचीहरु 
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क्र.सं. मन्रालर्, तनकार् र कार्ािलर्को नाम कार्ािलर् 
संख्र्ा 

बरेुजू भएका कार्ािलर् 
संख्र्ा बरेुजू रकम 

11.3 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर्, वागमिी प्रदेश 1 0 0 
11.4 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर्, गण्डकी प्रदेश 1 1 0 
11.5 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर्, लनु्म्वनी प्रदेश  1 0 0 
11.6 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर्, कणािली प्रदेश 1 1 0 
11.7 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर्, सदूुर पन्िम प्रदेश 1 1 0 
12 रार्ष्ट्रर् मानव अतिकार आर्ोग 10 4 53 
12.1 केन्रीर् कार्ािलर् 1 1 1 
12.2 के्षरीर् कार्ािलर्हरु 4 3 52 
12.3 उप-के्षरीर् कार्ािलर्हरु 5 0 0 
13 रार्ष्ट्रर् प्राकृतिक स्रोि िथा र्वत्त आर्ोग 1 1 0 
13.1 रार्ष्ट्रर् प्राकृतिक स्रोि िथा र्वत्त आर्ोग 1 1 0 
14 रार्ष्ट्रर् मर्हला आर्ोग 1 1 0 
14.1 रार्ष्ट्रर् मर्हला आर्ोग 1 1 0 
15 रार्ष्ट्रर् दतलि आर्ोग 1 0 0 
15.1 रार्ष्ट्रर् दतलि आर्ोग 1 0   
16 रार्ष्ट्रर् समावशेी आर्ोग 1 1 0 
16.1 रार्ष्ट्रर् समावशेी आर्ोग 1 1   
17 आदीवासी जनजािी आर्ोग 1 0 0 
17.1 आदीवासी जनजािी आर्ोग 1 0   
18 मिेशी आर्ोग 1 0 0 
18.1 मिेशी आर्ोग 1 0   
19 थारु आर्ोग 1 0 0 
19.1 थारु आर्ोग 1 0   
20 मनु्स्लम आर्ोग 1 1 0 
20.1 मनु्स्लम आर्ोग 1 1   
21 प्रिानमन्री िथा मन्न्रपररषद्को कार्ािलर् 184 101 1046285 
21.1 प्रिानमन्री िथा मन्न्रपररषद्को कार्ािलर् 1 1 330 
21.2 साविजतनक खररद अनगुमन कार्ािलर् 1 1 0 
21.3 रार्ष्ट्रर् सिकि िा केन्र 1 1 0 
21.4 गररबी तनवारण कोष 1 1 1102 
21.5 लगानी वोडिको कार्ािलर् 1 1 513 
21.6 नेपाल ट्रष्टको कार्ािलर् 1 1 11233 
21.7 नीति अनसुन्िान प्रतिष्ठान 1 1 0 
21.8 रार्ष्ट्रर् पनुतनमािण प्रातिकरण र अन्िगिि कार्ािलर्हरु 86 86 1028430 
21.9 राजस्व अनसुन्िान र्वभाग र अन्िगििका कार्ािलर्हरु 4 3 614 
21.10 सम्पत्ती सरु्िकरण र्वभाग 1 1 0 
21.11 रार्ष्ट्रर् अनसुन्िान र्वभाग र अन्िगििका कार्ािलर्हरु 86 4 4063 
22 अथि मन्रालर् 202 97 22846711 
22.1 मन्रालर् 1 1 40125 
22.2 महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर् 1 1 996341 
22.3 र्वभागहरु 2 2 585119 
22.4 ऋण असलुी न्र्ार्ातिकरण 1 1 33 
22.5 ऋण असलुी र  पनुरावदेन न्र्ार्ातिकरण 1 0 0 
22.6 साविजतनक ऋण व्र्वस्थापन कार्ािलर् 1 1 0 
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22.7 तनवतृ्तीभरण व्र्वस्थापन कार्ािलर् 1 1 513843 
22.8 कुमारीचोक िथा केन्रीर् िहतसल कार्ािलर् 1 1 41 
22.9 साविजतनक र्वत्त व्र्वस्थापन िातलम केन्र 1 1 334 
22.10 कोष िथा लेखा तनर्न्रक कार्ािलर् र भकु्तानी केन्रहरु 81 11 1469 
22.11 आन्िररक राजस्व कार्ािलर् िथा करदािा सेवा कार्ािलर्हरु 73 52 18852574 
22.12 भन्सार कार्ािलर्हरु 37 24 1856832 
22.13 साविजतनक खचि िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्वको सन्चवालर् 1 1 0 
23 उद्योग, वान्णज्र् िथा आपूतिि मन्रालर् 30 16 80105 
23.1 मन्रालर् 1 1 5491 
23.2 र्वभागहरु 4 4 55091 
23.3 गणुस्िर कार्ािलर्हरु 11 3 44 
23.4 पेट्रोतलर्म अन्वषेण पररर्ोजना 1 1 138 
23.5 रार्ष्ट्रर् लघ ुघरेल ुिथा साना उद्योग प्रन्शक्षण केन्र 1 1 46 
23.6 भकूम्प मापन केन्र सखेुि 1 1 105 
२३.७ कम्पनी रन्जष्टारको कार्ािलर् र अन्िगििका कार्ािलर्हरु 3 2 110 
२३.८ केन्रीर् कारागार कारखाना 1 0 0 
२३.९ ग्रातमण उद्यम िथा र्वप्रषेण पररर्ोजना 1 1 15155 
23.10 वान्णज्र्, आपूतिि िथा उपभोक्ता र्हि संरक्षण कार्ािलर्हरु 5 1 0 
२३.११ नेपाल भारि के्षरीर् व्र्ापार आर्ोजना 1 1 3925 
24 ऊजाि जलस्रोि िथा तसचँाइ मन्रालर् 72 57 323335 
24.1 मन्रालर् 1 1 9932 
24.2 र्वभागहरु 3 3 33355 
24.3 तसंचाई व्र्वस्थापन तडतभजन/कार्ािलर्हरु 7 6 39580 
24.4 र्ान्न्रक तडतभजन कार्ािलर्हरु 3 1 288 
24.5 भतूमगि जलस्रोि र्वकास सतमति र शाखा कार्ािलर्हरु 10 3 404 
24.6 तसचाई र्वभाग अन्िगििका र्ोजना र कार्िक्रम 31 30 165462 
24.7 जनिाको िटवन्ि कार्िक्रम, र्फल्ड कार्ािलर्हरु 6 6 51009 
24.8 जलस्रोि अनसुन्िान िथा र्वकास केन्र 1 1 0 
24.9 जलर्वद्यिु आर्ोजनाहरु 3 3 1399 
24.11 र्वद्यिु तनर्मन आर्ोग 1 1 88 
24.11 बैकन्ल्पक ऊजाि प्रवििन केन्र 1 1 21818 
24.12 जल िथा ऊजाि आर्ोगको सन्चवालर् 1 1 0 
24.13 जल िथा मौसम र्वज्ञान कार्ािलर् 3 0 0 
25 काननु, न्र्ार् िथा संसदीर् मातमला मन्रालर् 7 5 147 
25.1 मन्रालर् 1 1 0 
२५.२ न्र्ार् सेवा िातलम केन्र 1 1 0 
२५.३ नेपाल काननु आर्ोग 1 1 147 
२५.४ बेपत्ता पाररएका व्र्न्क्तको छानर्वन आर्ोग 1 1 0 
२५.५ सत्र् तनरुपण िथा मेल तमलाप आर्ोग र मािहिका कार्ािलर्हरु 3 1 0 
26 कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास मन्रालर् 202 152 2655715 
26.1 मन्रालर् 1 1 2083460 
26.2 र्वभागहरु 3 3 280278 
२६.३ कृर्ष के्षर र्वकास कार्िक्रम आर्ोजना 1 1 368 
२६.४ रार्ष्ट्रर् र्कसान आर्ोग 1 1 41 
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२६.५ बीउ तबजन गणुस्िर तनर्न्रण केन्र 1 1 80 
२६.६ कृर्ष सूचना िथा प्रन्शक्षण केन्र  1 1 1124 
२६.७ साकि  आर. एस .र्.ु  1 0 0 
२६.८ खाद्य िथा पोषण सरुक्षा आर्ोजनाहरु 5 5 5907 
26.9 र्कसानका लातग उन्नि बीउ वीजन कार्िक्रम  1 1 66420 
26.10 तसँचाइ िथा जलस्रोि व्र्वस्थापन आर्ोजना 1 1 57 
26.11 साना िथा मझ्र्ौला कृषक आर्स्िर वरृ्ि आर्ोजना 1 1 0 
26.12 क्वारेन्टाइन  कार्ािलर्हरु 17 10 1240 
26.13 रानी जमरा कुलररर्ा तसचँाई आर्ोजना  1 1 196 
26.14 जोन कार्ािलर्हरु 74 68 74523 
26.15 प्रिानमन्री कृर्ष आितुनकीकरण पररर्ोजना  1 1 39829 
26.16 जलवार् ुप्रकोप समतु्थान तनमािण आर्ोजना 1 1 72 
26.17 िरकारी, फलफुल, घासेवाली िथा भेडा अनवुांन्शक केन्रहरू 21 21 7329 
26.18 खाद्य प्रर्वति िथा गणु तनर्न्रण तडतभजन कार्ािलर्हरु  27 4 721 
26.19 खाद्य आर्ाि तनर्ािि गणुस्िर प्रमान्णकरण कार्ािलर्हरु 14 3 46 
26.20 कृर्ष र्वकास फामिहरु  2 2 114 
26.21 र्वकेन्रीकरण आर्ोजना सहर्ोग ईकाईहरु 4 4 3381 
२६.२२ समन्शिोष्ण बागवानी फामिहरु 2 2 903 
२६.२३ अस्पिाल र प्रर्ोगशालाहरु 16 14 48640 
२६.२४ पश ुप्रजनन ्कार्ािलर् 4 4 6750 
२६.२५ नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आर्ोजना 1 1 34236 
27 गहृ मन्रालर् 814 272 347263 
27.1 मन्रालर् 1 1 3241 
27.2 प्रहरी प्रिान कार्ािलर् र अन्िगििका कार्ािलर् 454 124 148485 
27.3 सशस्त्र प्रहरी बल प्रिान कार्ािलर् र अन्िगििका कार्ािलर् 110 31 148418 
27.4 न्जल्ला प्रशासन कार्ािलर् 76 52 16196 
27.5 कारागार र्वभाग र अन्िगिि कार्ािलर्हरु 76 35 9690 
27.6 अध्र्ागमन र्वभाग र अन्िगिि कार्ािलर् 14 8 4975 
२७.७ इलाका प्रशासन कार्ािलर्हरु 71 18 5409 
२७.८ सीमा प्रशासन कार्ािलर्हरु 7 2 9 
27.9 जिु बारुण र्न्र कार्ािलर् 1 0 0 
27.10 लागू औषि तनर्न्रण कार्िक्रम 1 0 0 
२७.११ समरजंग कम्पनीको कार्ािलर् 1 0 0 
२७.१२ रार्ष्ट्रर् पररचर् पर िथा पन्िकरण र्वभाग 1 1 10840 
२७.१३ एर्ककृि सेवा केन्र 1 0 0 
28 परराष्ट्र मन्रालर् 42 41 81102 
28.1 मन्रालर् र सम्पकि  कार्ािलर्  2 1 23659 
28.2 र्वभागहरु 2 2 2847 
28.3 नेपाली राजदूिावास िथा तनर्ोगहरु 37 37 52655 
28.4 सीमा नापी टोली  1 1 1941 
29 संस्कृति पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न मन्रालर् 18 12 445867 
29.1 मन्रालर् १ १ 5784 
29.2 र्वभागहरु २ २ 367108 
29.3 रार्ष्ट्रर् अतभलेखालर् १ ० 0 
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29.4 संग्रहालर्हरु ६ ३ 205 
29.5 स्मारक संरक्षण िथा दरवार हेरचाह कार्ािलर्हरु ४ ३ 1361 
29.6 दन्क्षण एन्शर्ा पर्िटन पूवाििार र्वकास आर्ोजना १ १ 34379 
29.7 भाषा आर्ोग १ १ 375 
29.8 नेपाल भ्रमण वषि २०२० को सन्चवालर् १ १ 36655 
29.9 नेपाल प्रतितलर्प अतिकार रन्जष्ट्रारको कार्ािलर् 1 ० ० 
30 भतूम व्र्वस्था, सहकारी िथा गररबी तनवारण मन्रालर् 267 140 834071 
30.1 मन्रालर् 1 1 4472 
30.2 र्वभागहरु 3 3 20755 
30.3 भतूम सिुार िथा मालपोि कार्ािलर्हरु 20 20 334602 
30.4 मालपोि कार्ािलर् 104 79 457137 
30.5 नापी कार्ािलर् 129 33 16198 
30.6 र्वशेष नापी कार्ािलर् 6 1 0 
30.7 तडन्जटल नापी कार्ांलर्हरु 1 0 0 
30.8 प्रन्शक्षण केन्र 2 2 551 
30.9 समस्र्ाग्रस्ि सहकारी व्र्वस्थापन सतमतिको कार्ािलर् 1 1 356 
31 भौतिक पवुाििार िथा र्ािार्ाि मन्रालर् 122 103 6819514 
31.1 मन्रालर् 1 1 151857 
31.2 र्वभाग 3 3 45336 
31.3 संघीर् सडक अनगुमन िथा सपुररवके्षण कार्ािलर् 4 1 2499 
31.4 तडतभजन सडक कार्ािलर्हरु 31 31 1084813 
31.5 हेभी इन्क्र्पमेन्ट तडतभजन र र्ान्न्रक कार्ािलर्हरु 14 5 0 
31.6 गणुस्िर अनसुन्िान िथा र्वकास केन्र 1 1 649 
31.7 सवारी परीक्षण कार्ािलर् 3 1 0 
31.8 सडक आर्ोजनाहरु 64 59 5534360 
31.9 नेपाल पानी जहाज कार्ािलर् 1 1 0 
32 मर्हला, बालबातलका िथा ज्रे्ष्ठ नागररक मन्रालर् 9 2 24490 
32.1 मन्रालर् 1 1 16805 
32.2 मर्हला र्वकास र्वभाग 1 1 7685 
32.3 पशपुति बृद्दा आश्रम 1 0 0 
32.4 बाल सिुार गहृहरु  4 0 0 
32.5 केन्रीर् बाल न्र्ार् सतमति 1 0 0 
32.6 रार्ष्ट्रर् बाल अतिकार पररषद 1 0 0 
33 र्वुा िथा खेलकुद मन्रालर् 3 3 43239 
33.1 मन्रालर् 1 1 6469 
33.2 रार्ष्ट्रर् र्वुा पररषद भक्तपरु 1 1 6960 
33.3 र्वुा िथा साना व्र्ावसार्ी स्वरोजगार कोषको सन्चवालर् 1 1 29810 
34 रक्षा मन्रालर् 305 54 86905 
34.1 मन्रालर् 1 1 0 
34.2 सरुक्षा पररषद् 1 1 0 
34.3 र्वभागहरु 3 3 66422 
34.4 महातनदेशनालर्हरु 5 3 0 
34.5 तनदेशनालर्हरु 12 4 12469 
34.6 पिृनाहरु 8 7 0 
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34.7 महाशाखाहरु 4 2 0 
34.8 बार्हनीहरु 24 3 0 
34.9 गणहरु 111 13 2391 
34.10 गलु्महरु 62 4 0 
34.11 स्थपति कारखाना र व्र्ाट्रीहरु 9 3 0 
34.12 न्शक्षालर् िथा िातलम केन्रहरु 29 5 5620 
34.13 अन्र् कार्ािलर्हरु 31 4 3 
34.14 अस्पिालहरु 5 1 0 
35 वन िथा वािावरण मन्रालर् 59 42 569859 
35.1 मन्रालर् 1 1 234677 
35.2 र्वभागहरु 4 4 137355 
35.3 केन्रीर्स्िरका आर्ोजनाहरु 3 3 19811 
35.4 आर्ोजना कार्ािलर्हरु 7 7 46768 
35.5 िातलम केन्दहरु 2 2 880 
35.6 वनस्पति र्वभाग अन्िगििका न्जल्ला कार्ािलर्हरु 10 1 400 
35.7 रार्ष्ट्रर् तनकुि िथा वन्र्जन्ि ुसंरक्षण र्वभाग अन्िगििका कार्ािलर्हरु 22 19 126535 
35.8 वन िथा भसंूरक्षण र्वभाग अन्र्िगिका कार्ािलर्हरु 5 2 1777 
35.9 भ ूिथा जलािार संरक्षण कार्ािलर्हरु 5 3 1656 
36 न्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्रालर् 88 66 209459 
36.1 न्शक्षा र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्रालर् 1 1 84236 
36.2 न्शक्षा िथा मानव स्रोि र्वकास केन्र 1 1 3558 
36.3 न्शक्षा सेवा आर्ोग, सानोठठमी भक्तपरु 1 1 8898 
36.4 र्वद्यालर् न्शक्षक र्किाबखाना, छाउनी 1 1 0 
36.5 न्चर्कत्सा न्शक्षा आर्ोग भक्तपरु 1 1 0 
36.6 व्र्वसार्र्क न्शक्षा िथा िातलम अतभवरृ्ि पररर्ोजना 1 1 91630 
36.7 शैन्क्षक गणुस्िर परीक्षण केन्द ,भक्तपरु 1 1 38 
36.8 पाठ्यक्रम र्वकास केन्र, भक्तपरु 1 1 2654 
36.9 न्शक्षाका लातग खाद्य कार्क्रम पररर्ोजना र मािहि इकाइहरु 3 2 291 
36.10 रार्ष्ट्रर् पसु्िकालर्, लतलिपरु 1 1 0 
36.11 केशर पसु्िकालर्, काठमाण्डौ 1 1 0 
36.12 न्शक्षा र्वकास िथा समन्वर् इकाईहरु  75 54 18154 
37 श्रम, रोजगार िथा सामान्जक सरुक्षा मन्रालर् 20 9 14377 
37.1 मन्रालर् 1 1 2042 
37.2 तबभागहरु 2 2 12149 
37.3 व्र्ावसार्र्क िथा तसप र्वकास प्रतिष्ठान 1 2 39 
37.4 बैदेन्शक रोजगार कार्ािलर् काठमाण्डौ 1 0 0 
37.5 श्रम िथा रोजगार कार्ािलर्हरु 11 2 30 
37.6 व्र्ावसार्जन्र् सरुक्षा िथा स्वास््र् केन्र 1 0 0 
37.7 व्र्ावसार्र्क िथा तसप र्वकास केन्रहरु 2 1 0 
37.8 बैदेन्शक रोजगार न्र्ार्ातिकरण 1 1 117 
38 सञ्चार िथा सूचना प्रर्वति मन्रालर् 93 57 1522110 
38.1 मन्रालर् 1 1 1278816 
38.2 र्वभागहरु 4 4 16722 
38.3 हलुाक तनदेशनालर्हरु 4 3 703 
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38.4 गोश्वारा हलुाक कार्ािलर् 1 1 3687 
38.5 न्जल्ला हलुाक कार्ािलर्हरु 70 41 26502 
38.6 सञ्चार केन्रहरु 5 0 0 
38.7 नेपाल र्फलाटेतलक हलुाक र्टकट व्र्वस्थापन कार्ािलर् 1 1 0 
38.8 केन्रीर् िनादेश कार्ालंर् 1 1 13 
38.9 हलुाक प्रन्शक्षण केन्र 1 1 296 
38.10 सरुक्षण मरुण केन्र 1 1 0 
38.11 रार्ष्ट्रर् सूचना आर्ोग 1 0 0 
38.12 न्रू्निम पाररश्रतमक तनिािरण सतमति 1 1 105728 
38.13 प्रमान्णकरण तनर्न्रकको कार्ांलर् 1 1 0 
38.14 रार्ष्ट्रर् सूचना प्रर्वति केन्र 1 1 89643 
39 शहरी र्वकास मन्रालर् 39 37 1207862 
39.1 मन्रालर् 1 1 8308 
39.2 शहरी र्वकास िथा भवन तनमािण र्वभाग 1 1 45072 
39.3 संघीर् सन्चवालर् तनमािण िथा व्र्वस्थापन कार्ािलर् 1 1 18164 
39.4 मझ्र्ौला एर्ककृि शहरी बािावरणीर् सिुार आर्ोजना 1 1 54451 
39.5 के्षरीर् शहरी र्वकास आर्ोजना 1 1 5814 
39.6 बार्हरी चक्रपथ आर्ोजना 1 0 0 
39.7 िोर्वखोला कोरीडोर सिुार आर्ोजना 1 1 8 
39.8 शहरी शासकीर् क्षमिा र पूवाििार सिुार आर्ोजना 1 1 1758 
39.9 शहरी आर्ोजना िथा र्वकास केन्र आर्ोजना 1 0 0 
39.10 बागमिी सिुार आर्ोजना 1 1 156111 
39.11 तबषशे भवन तनमािण आर्ोजना काठमाण्डौ 1 1 127182 
39.12 सघन शहरी िथा भवन तनमािण आर्ोजनाहरु 9 9 193968 
39.13 संघीर् आर्ोजना कार्ािन्वर्न इकाईहरु 6 6 398745 
39.14 नर्ा शहर आर्ोजनाहरु 11 11 41228 
39.15 वटुवल सभा हल िथा प्रदशिनी केन्र तनमािण कार्ािन्वर्न इकाई 1 1 155126 
39.16 काभ्र ेउपत्र्का एर्ककृि खानेपानी आर्ोजना 1 1 1927 
40 खानपेानी मन्रालर् 23 22 2259639 
40.1 मन्रालर् 1 1 1082 
40.2 र्वभाग 1 1 5452 
40.3 संघीर् खानेपानी िथा ढल व्र्वस्थापन आर्ोजनाहरु 15 14 253354 
40.4 रार्ष्ट्रर् खानेपानी िथा सरसफाई प्रन्शक्षण केन्र 1 1 1526 
40.5 आर्ोजना कार्ािन्वर्न तनदेशनालर् 1 1 551722 
40.6 मेलम्ची खानेपानी र्वकास सतमति 1 1 664748 
40.7 िेश्रो साना शहरी खानेपानी आर्ोजनाहरु 3 3 781755 
41 संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर् 92 75 979494 
41.1 मन्रालर् 1 1 384 
41.2 स्थानीर् पूवाििार र्वभाग 1 1 4932 
41.3 आठदवासी जनजािी उत्थान प्रतिष्ठान 1 1 4005 
41.4 प्रदेश िथा स्थातनर् िह क्षमिा र्वकास कार्िक्रम 1 1 0 
41.5 सस्पेन्सन र्िज तडतभजन 1 1 188937 
41.6 रार्ष्ट्रर् ग्रामीण र्ािार्ाि सदुृढीकरण कार्िक्रम र अन्िगिि कार्ािलर्हरु 3 3 71 
41.7 ग्रातमण जलस्रोि व्र्वस्थापन पररर्ोजनाहरु 2 1 19 
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41.8 न्जल्ला समन्वर् सतमतिहरु 74 58 232714 
41.9 तनजामिी र्किावखाना 1 1 0 
41.10 ग्रातमण सडक सन्जाल सिुार आर्ोजनाहरु 6 6 548409 
41.11 प्रहरी र्किावखाना 1 1 23 
42 स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा मन्रालर् 16 12 1842314 
42.1 मन्रालर् 1 1 195249 
42.2 र्वभागहरु 3 3 1343264 
42.3 रार्ष्ट्रर् क्षर्रोग तनर्न्रण केन्रहरु 2 1 20260 
42.4 रार्ष्ट्रर् एड्स िथा र्ौनरोग केन्र 1 1 269271 
42.5 रार्ष्ट्रर् स्वास््र् न्शक्षा सूचना िथा सञ्चार केन्र 1 1 0 
42.6 रार्ष्ट्रर् स्वास््र् िातलम केन्र 1 1 546 
42.7 रार्ष्ट्रर् जनस्वास््र् प्रर्ोगशाला  1 1 12736 
42.8 रार्ष्ट्रर् औषति प्रर्ोगशाला 1 1 790 
42.9 कीटजन्र् रोग तनर्न्रण िथा अनसुन्िान केन्र 1 1 198 
42.10 पशपुति होतमर्ो न्चर्कत्सालर् 1 0 0 
42.11 औषिी व्र्वस्था शाखा कार्ािलर्हरु 3 1 0 
43 रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग 35 3 9852 
43.1 रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोगको सन्चवालर् 1 1 3717 
43.2 केन्रीर् ि्र्ाङ्क र्वभाग 1 1 6135 
43.3 शाखा ि्र्ाङ्क कार्ािलर् 33 1 0 
  संघ िफि को जम्मा 3079 1573 44391956 
  प्रदेश िफि        
44 प्रदेश नं १ 168 107 1258927 
44.1 प्रदेश व्र्वस्थार्पका संसद सन्चवालर् 1 1 23403 
44.2 मखु्र् महान्र्ार्तिवक्ताको कार्ािलर् 1 1 431 
44.3 मखु्र्मन्री िथा मन्न्रपररषद्को कार्ािलर् र अन्िगििका कार्ािलर् 2 1 14268 
44.4 आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् र अन्िगििका कार्ािलर् 7 3 4304 
44.5 आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् 1 1 19774 
44.6 उद्योग, पर्िटन, बन िथा बािावरण मन्रालर् र अन्िगििका कार्ािलर् 37 25 140164 
44.7 भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् र अन्िगििका कार्ािलर् 34 15 59870 
44.8 भौतिक पवुाििार र्वकास मन्रालर् र अन्िगििका कार्ािलर् 44 37 762254 
44.9 सामान्जक र्वकास मन्रालर् र अन्िगििका कार्ािलर् 39 21 232921 
44.10 प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग 1 1 1373 
44.11 प्रदेश लोकसेवा आर्ोग  1 1 165 
४५ प्रदेश नं 2 120 99 1723210 
45.1 प्रदेश व्र्वस्थार्पका संसद सन्चवालर्  1 1 31683 
45.2 मखु्र् महान्र्ार्तिवक्ताको कार्ािलर् 1 1 0 
45.3 मखु्र्मन्री िथा मन्न्रपररषद्को कार्ािलर् र अन्िगििका कार्ािलर् 2 1 192859 
45.4 आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् र अन्िगििका कार्ािलर् 9 2 2081 
45.5 आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् 1 1 75155 
45.6 उद्योग, पर्िटन, बन िथा बािावरण मन्रालर् र अन्िगििका कार्ािलर् 22 19 99535 
45.7 भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् र अन्िगििका कार्ािलर् 23 21 224785 
45.8 भौतिक पूवाििार र्वकास मन्रालर् र अन्िगििका कार्ािलर् 33 31 1015393 
45.9 सामान्जक र्वकास मन्रालर् र अन्िगििका कार्ािलर् 26 20 80132 
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45.10 प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग 1 1 98 
45.11 प्रदेश लोकसेवा आर्ोग  1 1 1489 
४६ वागमिी प्रदेश  183 115 716348 
४६.१ प्रदेश सभा सन्चवालर् 1 1 1907 
४६.२ मखु्र् महान्र्ार्तिवक्ताको कार्ािलर् 1 0 0 
४६.३ मखु्र्मन्री िथा मन्न्रपररषद्को कार्ािलर् 1 0 0 
४६.४ आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् र अन्िगििका कार्ािलर् 14 0 0 
४६.५ आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् र अन्िगििका कार्ािलर् 2 2 23892 
४६.६ उद्योग, पर्िटन, बन िथा बािावरण मन्रालर् र अन्िगििका कार्ािलर् 35 27 142064 
४६.७ भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् र अन्िगििका कार्ािलर् 37 23 56679 
४६.८ भौतिक पूवाििार र्वकास मन्रालर् र अन्िगििका कार्ािलर् 44 40 257371 
४६.९ सामान्जक र्वकास मन्रालर् र अन्िगििका कार्ािलर् 46 22 234435 
46.10 प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग 1 0 0 
४६.११ प्रदेश लोकसेवा आर्ोग  1 0 0 
४७ गण्डकी प्रदेश 143 72 551165 
४७.१ प्रदेश व्र्वस्थार्पका संसद सन्चवालर् 1 1 260 
४७.२ मखु्र् महान्र्ार्तिवक्ताको कार्ािलर् 1 1 221 
४७.३ मखु्र्मन्री िथा मन्न्रपररषद्को कार्ािलर् र अन्िगििका कार्ािलर् 3 1 214 
४७.४ आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् र अन्िगििका कार्ािलर् 13 1 66190 
४७.५ आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् र अन्िगििका कार्ािलर् 1 1 1770 
४७.६ उद्योग, पर्िटन, बन िथा बािावरण मन्रालर् र अन्िगििका कार्ािलर् 29 14 23547 
४७.७ भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् र अन्िगििका कार्ािलर् 26 12 33426 
४७.८ भौतिक पूवाििार र्वकास मन्रालर् र अन्िगििका कार्ािलर् 33 29 386888 
४७.९ सामान्जक र्वकास मन्रालर् र अन्िगििका कार्ािलर् 34 12 38649 
४७.१० प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग 1 0 0 
४७.११ प्रदेश लोकसेवा आर्ोग  1 0 0 
४८ लनु्म्वनी प्रदेश 166 134 868203 
४८.१ प्रदेश सभा सन्चवालर् 1 1 12015 
४८.२ मखु्र् महान्र्ार्तिवक्ताको कार्ािलर् 1 0 0 
४८.३ मखु्र्मन्री िथा मन्न्रपररषद्को कार्ािलर् र अन्िगििका कार्ािलर् 3 2 402 
४८.४ आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् र अन्िगििका कार्ािलर् 14 2 0 
४८.५ आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् र अन्िगििका कार्ािलर् 2 2 5175 
४८.६ उद्योग, पर्िटन, बन िथा बािावरण मन्रालर् र अन्िगििका कार्ािलर् 35 27 73988 
४८.७ भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् र अन्िगििका कार्ािलर् 26 24 38108 
४८.८ भौतिक पूवाििार र्वकास मन्रालर् र अन्िगििका कार्ािलर् 48 46 710323 
४८.९ सामान्जक र्वकास मन्रालर् र अन्िगििका कार्ािलर् 36 30 28192 
४९ कणािली प्रदेश 118 101 834781 
४९.१ प्रदेश सभा सन्चवालर् 1 1 2923 
४९.२ मखु्र् महान्र्ार्तिवक्ताको कार्ािलर् 1 1 125 
४९.३ मखु्र्मन्री िथा मन्न्रपररषद्को कार्ािलर् र अन्िगििका कार्ािलर् 2 2 0 
४९.४ आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् र अन्िगििका कार्ािलर् 12 2 109 
४९.५ आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् र अन्िगििका कार्ािलर् 1 1 500 
४९.६ उद्योग, पर्िटन, बन िथा बािावरण मन्रालर् र अन्िगििका कार्ािलर् 23 19 120766 
४९.७ भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् र अन्िगििका कार्ािलर् 26 23 198387 
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संख्र्ा बरेुजू रकम 

४९.८ भौतिक पूवाििार र्वकास मन्रालर् र अन्िगििका कार्ािलर् 25 25 200238 
४९.९ सामान्जक र्वकास मन्रालर् र अन्िगििका कार्ािलर् 27 27 311733 
५० सदुरुपन्िम प्रदेश 120 58 547124 
५०.१ प्रदेश सभा सन्चवालर् 1 1 89 
५०.२ मखु्र् महान्र्ार्तिवक्ताको कार्ािलर् 1 0 0 
५०.३ मखु्र्मन्री िथा मन्न्रपररषद्को कार्ािलर् र अन्िगििका कार्ािलर् 2 1 180 
५०.४ आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् र अन्िगििका कार्ािलर् 9 0 0 
५०.५ आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् र अन्िगििका कार्ािलर् 1 1 91690 
५०.६ उद्योग, पर्िटन, बन िथा बािावरण मन्रालर् र अन्िगििका कार्ािलर् 25 15 9951 
५०.७ भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् र अन्िगििका कार्ािलर् 22 10 11656 
५०.८ भौतिक पूवाििार र्वकास मन्रालर् र अन्िगििका कार्ािलर् 29 19 271764 
५०.९ सामान्जक र्वकास मन्रालर् र अन्िगििका कार्ािलर् 30 11 161794 
  प्रदेश िफि  कुल जम्मा 1018 686 6499758 
  प्रदेश र संघ िफि को कुल जम्मा 4097 2259 50891714 

 



अनसूुचीहरु 

 713 महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७8 

अनसूुची - १(क) 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद १, २, र ३ सँग सम्बन्न्िि) 

लेखापरीक्षण गररएका सँगठठि संस्था, सतमति र अन्र् संस्थाहरुको र्ववरण 

क्र. सं.  संस्थाको नाम संख्र्ा 
1.  प्रिानमन्री िथा मन्न्रपररषद् को कार्ािलर्  1 

 1.1  नेपाल ट्रष्टको कार्ािलर् 1 
2.  अथि मन्रालर्  ७ 

 2.1  कमिचारी सञ्चर् कोष 1 
 2.2  नागररक लगानी कोष 1 
 2.3  नेपाल राष्ट्र बैक 1 
 2.4  तनके्षप िथा कजाि सरुक्षण कोष 1 
 2.5  नेपाल तििोपर बोडि 1 
 2.6  वीमा सतमति १ 
 2.7  तमलेतनर्म च्र्ालेन्ज एकाउण्ट नेपाल  1 

3.  उद्योग, वान्णज्र् िथा आपूतिि मन्रालर्  ११ 
 3.1  जनकपरु चरुोट कारखाना १ 
 3.2  व्र्ापार िथा तनकासी प्रवििन केन्र ३ 
 3.3  नेपाल औषति तलतमटेड १ 
 3.4  उदर्परु तसमेन्ट उद्योग तलतमटेड १ 
 3.5  नेपाल पारवहन िथा गोदाम व्र्वस्था कम्पनी १ 
 3.6  र्वशेष आतथिक के्षर प्रातिकरण १ 
 3.7  हेटौडा तसमेन्ट उद्योग १ 
 3.8  नेपाल इन्टर मोडल र्ािार्ाि र्वकास सतमति १ 
 3.9  िौवादी फलाम उद्योग १ 

4.  उजाि, जलस्रोि िथा तसंचाई मन्रालर् 10 
 4.1  िनहंू हाइड्रोपावर कम्पनी तलतमटेड 1 
 4.2  मातथल्लो िामाकोशी जलर्वद्यिु कम्पनी तल. 1 
 4.3  दिुकोशी जलर्वद्यिु कम्पनी तल. 1 
 4.4  मोदी जलर्वद्यिु कम्पनी तल. 1 
 4.5  उत्तरगंगा हाइड्रो पावरकम्पनी तल. 1 
 4.6  रार्ष्ट्रर् प्रशारण तग्रड कम्पनी तल. 1 
 4.7  नेपाल र्वद्यिु प्रातिकरण 1 
 4.8  अपर अरुण हाइड्रोपावर कम्पनी 1 
 4.9  रघगंुगा हाइड्रोपावर कम्पनी 1 
 4.10  स्र्ापुि पावर कम्पनी 1 

5. - काननु, न्र्ार् िथा संसदीर् मातमला मन्रालर्  3 
 5.1  काननु र्किाब व्र्वस्था सतमति 1 
 5.2  केन्रीर् काननु पसु्िकालर् र्वकास सतमति 1 
 5.3  केन्रीर् कानूनी सहार्िा सतमति 1 

6. - कृर्ष िथा पशपुन्न्छ तबकास मन्रालर्  9 
 6.1  कृर्ष सामग्री कम्पनी तलतमटेड 1 
 6.2  कपास र्वकास सतमति 1 
 6.3  कालीमाटी फलफुल िथा िरकारी बजार र्वकास सतमति 1 
 6.4  नेपाल कृर्ष अनसुन्िान पररषद् 1 
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 6.5  रार्ष्ट्रर् न्चर्ा िथा कफी र्वकास बोडि 1 
 6.6  नेपाल पश ुन्चर्कत्सा पररषद् 1 
 6.7  दगु्ि र्वकास संस्थान 1 
 6.8  रार्ष्ट्रर् दगु्ि र्वकास बोडि 1 
 6.9  पश ुर्वकास फामि  पोखरा 1 

7.  गहृ मन्रालर्  3 
 7.1  नेपाल हज सतमतिको सन्चवालर् 1 
 7.2  प्रहरी कल्र्ाण कोष 1 
 7.3  सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल कल्र्ाणकारी सेवा केन्र 1 

8.   परराष्ट्र मन्रालर् 1 
 8.1  परराष्ट्र मातमला अध्र्र्न प्रतिष्ठान 1 

9.  सस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उड् डर्न मन्रालर्  2२ 
 9.1  नेपाल नागररक उड्यर्न प्रातिकरण 1 
 9.2  नेपाल पर्िटन िथा होटल व्र्वस्थापन प्रतिष्ठान 1 
 9.3  िारा गाउँर्वकास सतमति 1 
 9.4  नेपाल सांस्कृतिक संस्थान १ 
 9.5  पशपुति के्षर र्वकास कोष 1 
 9.6  नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान  1 
 9.7  नेपाल पवििीर् प्रन्शक्षण प्रतिष्ठान र्वकास सतमति 1 
 9.8  नेपाल संगीि िथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान 1 
 9.9  पाटन संग्रहालर् र्वकास सतमति 1 
 9.10  नारार्णर्हटी दरवार संग्राहालर् र्वकास सतमति १ 
 9.11  पातथभरा के्षर र्वकास सतमति 1 
 9.12  बौिनाथ के्षर र्वकास सतमति 1 
 9.13  हनमुानढोका दरवार संग्रहालर् र्वकास सतमति 1 
 9.14  मनकामना के्षर र्वकास सतमति 1 
 9.15  देवघाट के्षर र्वकास सतमति 1 
 9.16  हलेसी महादेव स्थान र्वकास सतमति 1 
 9.17  लनु्म्वनी के्षर र्वकास कोष  1 
 9.18  बृहत्तर जनकपरु के्षर र्वकास पररषद 1 
 9.19  नेपाल लतलिकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान 1 
 9.20  पन्चाङ्ग तनणािर्क सतमति 1 
 9.21  बृहत्तर बराह के्षर र्वकास सतमति 1 
 9.22  वौिदशिन प्रवििन िथा गमु्वा र्वकास सतमति 1 

10.  भतूम व्र्वस्था, सहकारी िथा गररबी तनवारण मन्रालर्  १ 
 10.1  रार्ष्ट्रर् सहकारी र्वकास बोडि 1 

11.  भौतिक पूवाििार िथा र्ािार्ाि मन्रालर्  ३ 
 11.1  सडक बोडि नेपाल 1 
 11.2  नेपाल रेल्व ेकम्पनी १ 
 11.3  नेपाल पूवाििार तनमािण कम्पनी १ 

12.  मर्हला, बालबातलका िथा ज्रे्ष्ठ नागररक मन्रालर्  १ 
 12.1  समाज कल्र्ाण पररषद् 1 

13.  र्वुा िथा खेलकुद मन्रालर्  १ 
 13.1   रार्ष्ट्रर् खेलकुद पररषद् 1 

14.  रक्षा मन्रालर्  6 
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 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 
 14.5  वीरेन्र अस्पिाल मेन्न्टनेन्स फण्ड 1 
 14.6  स्वर्म्भ ुबारुद खाना 1 

15.  वन िथा वािावरण मन्रालर्  18 
 15.1  राष्ट्रपति चरेु िराई मिेश संरक्षण र्वकास सतमति 6 
 15.2  रार्ष्ट्रर् प्रकृति संरक्षण कोष 8 
 15.3  रार्ष्ट्रर् िाल र्वकास संरक्षण सतमति 1 
 15.4  जतडवटुी उत्पादन िथा प्रशोिन कम्पनी तल 1 
 15.5  नेपाल बन तनगम 1 
 15.6  नेपाल बन पैदावर र्वकास सतमति 1 

16.  न्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्रालर्  344 
 16.1  परीक्षा बोडि प्रदेश व्र्वस्थापन कार्ािलर् 14 
 16.2  जनक न्शक्षा सामग्री केन्र तल 1 
 16.3  नेपाल संस्कृि र्वश्वर्वद्यालर् 22 
 16.4  प्रार्वतिक न्शक्षा िथा व्र्ावसार्र्क िातलम पररषद्  ६६ 
 16.5  र्वश्वर्वद्यालर् अनदुान आर्ोग 1 
 16.6  र्वद्याथी र्वत्तीर् सहर्ोग कोष र्वकास सतमति 1 
 16.7  सदुरुपन्िम र्वश्वर्वद्यालर् 31 
 16.8  कृर्ष िथा बन र्वश्वर्वद्यालर् 14 
 16.9  स्वप्न बगैचा र्वकास सतमति 1 
 16.10  तरभवुन र्वश्वर्वद्यालर् 137 
 16.11  पवुािञ्चल र्वश्व र्वद्यालर् 1४ 
 16.12  मध्र्पन्िमाञ्चल र्वश्व र्वद्यालर् 20 
 16.13  लनु्म्वनी बौि र्वश्व र्वद्यालर् 2 
 16.14  राजर्षि जनक र्वश्व र्वद्यालर् 8 
 16.15  र्नुेस्कोका तनतमत्त नेपाल रार्ष्ट्रर् आर्ोगको सन्चवालर् 1 
 16.16  तर. र्व. उच्च न्शक्षा सिुार पररर्ोजना कार्ािन्वर्न कार्ािलर् 1 
 16.17  खलु्ला र्वश्व र्वद्यालर्  1 
 16.18  तडल्लीरमण पसु्िकालर् र्वकास सतमति 1 
 16.19  नेपाल र्वज्ञान िथा प्रर्वति प्रतिष्ठान 1 
 16.20  मदन भण्डारी र्वज्ञान िथा प्रर्वति पूवाििार र्वकास सतमति 1 
 16.21  र्व. र्प. कोइराला मेमोररर्ल प्लानटेोररर्म अव्जरभेटरी र र्वज्ञान संग्रहालर् र्वकास सतमति 1 
 16.22  रार्ष्ट्रर् र्वति र्वज्ञान प्रर्ोगशाला 1 
 16.23  मेतडकल कलेज पूवाििार तनमािण र्वकास सतमति, सखेुि १ 
 16.24  मेतडकल कलेज पूवाििार तनमािण र्वकास सतमति, वटुवल १ 
 16.25  मेतडकल कलेज पूवाििार र्वकास सतमति, कैलाली 1 
 16.26  मेतडकल कलेज पूवाििार तनमािण र्वकास सतमति, बठदिवास १ 

17.  सञ् चार िथा सूचना प्रर्वति मन्रालर्  85 
 17.1  नेपाल दूरसञ्चार प्रातिकरण 1 
 17.2  नेपाल टेतलतभजन 1 
 17.3  गोरखापर संस्थान 1 
 17.4  रार्ष्ट्रर् समाचार सतमति 1 
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क्र. सं.  संस्थाको नाम संख्र्ा 
 17.5  चलन्चर र्वकास बोडि 1 
 17.6  प्रसे काउन्न्सल 1 
 17.7  केन्रीर् िनादेश 1 
 17.8  रेतडर्ो प्रसार सेवा र्वकास सतमति र अन्िगििका कार्ािलर् 10 
 17.9  हलुाक बचि बैँकहरु 68 

18.  सहरी र्वकास मन्रालर्  १7 
 18.1  अन्ििरार्ष्ट्रर् सम्मेलन केन्र र्वकास सतमति 1 
 18.2  अतिकार सम्पन्न वागमिी सभ्र्िा र्वकास सतमति कोष 1 
 18.3  जग्गा र्वकास चक्रकोष 1 
 18.4  नगर र्वकास सतमति 8 
 18.5  काठमाण्डौ उपत्र्का र्वकास प्रातिकरण र न्जल्ला आर्कु्त कार्ािलर्हरु 4 
 18.6  रार्ष्ट्रर् आवास कम्पनी तलतमटेड 1 
 18.7  नगर र्वकास कोष 1 

19.  खानपेानी मन्रालर्  4 
 19.1  ग्रामीण खानेपानी िथा सरसफाई कोष र्वकास सतमति 1 
 19.2  खानेपानी महसलु तनिािरण आर्ोग 1 
 19.3  नेपाल खानेपानी संस्थान 1 
 19.4  काठमाण्डौ उपत्र्का खानेपानी व्र्वस्थापन बोडि 1 

20.  संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्  ३ 
 20.1  स्थातनर् र्वकास प्रन्शक्षण प्रतिष्ठान 1 
 20.2  तनजामिी कमिचारी अस्पिाल  1 
 20.3  नेपाल प्रशासतनक प्रन्शक्षण प्रतिष्ठान 1 

21. - श्रम रोजगार िथा सामान्जक सरुक्षा  ३ 
 21.1  सामान्जक सरुक्षा कोष 1 
 21.2  रार्ष्ट्रर् स्िरको कल्र्ाणकारी कोष 1 
 21.3  बैदेन्शक रोजगार बोडिको सन्चवालर् १ 

22.  स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा मन्रालर्  27 
 22.1  स्वास््र् वीमा बोडि 1 
 22.2  न्चर्कत्सा र्वज्ञान रार्ष्ट्रर् प्रतिष्ठान 1 
 22.3  रार्ष्ट्रर् ट्रमा सेन्टर   1 
 22.4  र्वर्प कोइराला स्वास््र् र्वज्ञान प्रतिष्ठान  1 
 22.5  पोखरा स्वास््र् र्वज्ञान प्रतिष्ठान  1 
 22.6  रामराजा प्रसाद तसंह स्वास््र् र्वज्ञान प्रतिष्ठान  1 
 22.7  कणािली स्वास््र् र्वज्ञान प्रतिष्ठान 1 
 22.8  राप्ती स्वास््र् र्वज्ञान प्रतिष्ठान 1 
 22.9  कान्िी वाल अस्पिाल  1 
 22.10  शकु्रराज ट्रर्पकल सरुवा रोग अस्पिाल  1 
 22.11  परोपकार प्रसिुी िथा स्त्री रोग अस्पिाल 1 

 22.12  शर्हद िमिभक्त रार्ष्ट्रर् प्रत्र्ारोपण केन्र 1 
 22.13  शर्हद गंगालाल रार्ष्ट्रर् हृदर् केन्र 1 
 22.14  र्वर्प कोइराला मेमोररर्ल क्र्ान्सर अस्पिाल न्चिवन 1 
 22.15  सशुील कोइराला प्रखर क्र्ान्सर अस्पिाल  1 
 22.16  न्जर्प कोइराला रार्ष्ट्रर् स्वासप्रश्वास केन्र  1 
 22.17  मानतसक अस्पिाल  1 
 22.18  डडेल्िरुा अस्पिाल  1 
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क्र. सं.  संस्थाको नाम संख्र्ा 
 22.19  भरिपरु अस्पिाल  1 
 22.20  भेरी अस्पिाल नेपालगंज  1 
 22.21  नारार्णी अस्पिाल  1 
 22.22  कोशी अस्पिाल  1 
 22.23  आर्वेुद न्चर्कत्सालर् 1 
 22.24  तसंहदरवार वैद्यखाना र्वकास सतमति 1 
 22.25  नेपाल स्वास््र् अनसुन्िान पररषद 1 
 22.26  रार्ष्ट्रर् आर्वेुद अनसुन्िान िथा िातलम केन्र 1 
 22.27  गजेन्रनारार्ण तसंह अस्पिाल 1 

 कुल जम्मा 580 
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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  सम्वन्न्िि मन्रालर् र तनकार् 
1.  भेरी बबई डाइभसिन बहउुदे्दश्र्ीर् आर्ोजना कार्ािन्वर्न उजाि जलस्रोि िथा तसँचाइ मन्रालर्  
2.  काठमाडौँ उपत्र्का तभरका स्थानीर् िहको सेवा प्रवाह  गोकणेश्वर, सरु्िर्वनार्क र गोदावरी नगरपातलका 
3.  काठमाडौँ उपत्र्काको र्ािार्ाि व्र्वस्थापन भौतिक पूवाििार िथा र्ािार्िा मन्रालर्, गहृ मन्रालर् 
4.  कृर्ष मल व्र्वस्थापन (अनदुान, खररद, र्विरण र उपर्ोग) कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास मन्रालर् 
5.  लनु्म्वनी प्रदेशमा खानेपानी र्ोजना िजूिमा एवं कार्ािन्वर्न व्र्वस्था लनु्म्वनी प्रदेश भौतिक पूवाििार र्वकास मन्रालर् 
6.  प्रिानमन्री रोजगार कार्िक्रम  श्रम, रोजगार िथा सामान्जक सरुक्षा मन्रालर् 
7.  ब्र्वसार्र्क िातलमको प्रभावकाररिा न्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्रालर् 
8.  र्वश्वर्वद्यालर् अनदुान आर्ोगको कार्िसम्पादन र्वश्वर्वद्यालर् अनदुान आर्ोग 
9.  वाग्मिी प्रदेशका तसचँाइ आर्ोजनामा उपभोक्ता सतमति पररचालन  वाग्मिी प्रदेश, भौतिक पूवाििार र्वकास मन्रालर् 
10.  सरुन्क्षि नागररक आवास कार्िक्रम शहरी र्वकास मन्रालर् 
11.  होमस्टे अनदुान र्विरण र उपर्ोग (गण्डकी प्रदेश ) गण्डकी प्रदेश, उद्योग, पर्िटन, वन िथा वािावरण मन्रालर् 

वािावरणीर् लेखापरीक्षण 
12.  रार्ष्ट्रर् तनकुिको व्र्वस्थापन वन िथा वािावरण मन्रालर् 

 र्वशेष लेखापरीक्षण 
13.  कोतभड -२०१९ को रोकथाम तनर्न्रण र व्र्वस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सम्वध्द  तनकार्हरु 

सूचना प्रर्वति लेखापरीक्षण 
14.  भ ूअतभलेख सूचना व्र्वस्थापन प्रणाली  भतूम व्र्वस्थापन िथा अतभलेख र्वभाग 
15.  रार्ष्ट्रर् ि्र्ाङ्क सूचना प्रणाली  रार्ष्ट्रर् सूचना प्रर्वति केन्र  
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अनसूुची -२ 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ दफा १ सँग सम्बन्न्िि) 

संघ र प्रदेशका सरकारी कार्ािलर्को  लेखापरीक्षण  रकम 
(रु. हजारमा)  

क्र.सं. मन्रालर्÷तनकार्को नाम 
र्वतनर्ोजन राजस्व िरौटी अन्र् कारोवार 

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 १५८०२७ 1 158027 1 447 1 447 1 36762 1 36762 0 0 0 0 195236 
2 उपराष्ट्रपतिको कार्ािलर् 1 50694 1 50694 1   1 0 1 91 1 91     0 0 50785 
3 संघीर् संसद सन्चवालर् 1 1201917 1 1201917 1 1190 1 1190 1 11654 1 11654 1 4833 1 4833 1219594 
4 सवोच्च अदालि 106 5060531 102 4905894 106 1267196 102 1222804 106 9965009 102 9701441 0 0 0 0 15830139 
5 अन्ख्िर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्िान आर्ोग 9 950172 9 950172 9 27663 9 27663 9 69469 9 69469 0 0 0 0 1047304 
6 महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 1 525421 1 525421 1 309 1 309 1 3732 1 3732   0 0 0 529462 
7 लोकसेवा आर्ोग 16 683537 16 683537 16 170859 16 170859 16 6533 16 6533   0 0 0 860929 
8 तनवािचन आर्ोग 84 553860 83 548838 83 6670 82 4989 83 79258 82 77577 0 0 0 0 631404 
9 महान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ािलर् 97 1101894 97 1101894 34 1364 34 1364 55 43761 55 43761 0 0 0 0 1147019 
10 न्र्ार्परीषद् 1 65598 1 65598 1 1193 1 1193 1 282 1 282 0 0 0 0 67073 
11 रार्ष्ट्रर् मानव अतिकार आर्ोग 10 189606 10 189606 10 244 10 244 10 641 10 641 1 19452 1 19452 209943 
12 रार्ष्ट्रर् प्राकृतिक स्रोि िथा र्वत्त आर्ोग 1 49370 1 49370 1 130 1 130 1 2534 1 2534 0 0 0 0 52034 
13 रार्ष्ट्रर् मर्हला आर्ोग 1 63203 1 63203 1 589 1 589 1 672 1 672 1 2445 1 2445 66909 
14 रार्ष्ट्रर् दतलि आर्ोग 1 14151 1 14151 1 5 1 5 1 1229 1 1229     0 0 15385 
15 रार्ष्ट्रर् समावेशी आर्ोग 1 16301 1 16301 1 8 1 8 1 1413 1 1413     0 0 17722 
16 रार्ष्ट्रर् आठदवासी जनजािी आर्ोग 1 13543 1 13543 1 0 1 0 1 1507 1 1507     0 0 15050 
17 मिेशी आर्ोग 1 25735 1 25735 1 0 1 0 1 0 1 0     0 0 25735 
18 थारु आर्ोग 1 30603 1 30603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30603 
19 मनु्स्लम आर्ोग 1 25164 1 25164 1 711 1 711 1 1626 1 1626     0 0 27501 
20 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर् प्रदेश नं. १ 1 23187 1 23187     0 0 1 329 1 329     0 0 23516 
21 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर् प्रदेश नं. २ 1 25561 1 25561     0 0 1 153 1 153     0 0 25714 
22 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर् वागमिी  प्रदेश 1 26826 1 26826     0 0 1 232 1 232     0 0 27058 
23 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर् गण्डकी प्रदेश  1 17647 1 17647 1 165 1 165 1 467 1 467     0 0 18279 
24 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर् लनु्म्वनी प्रदेश 1 18663 1 18663     0 0 0 0 0 0     0 0 18663 
25 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर् कणािली प्रदेश  1 22920 1 22920 1 34 1 34 1 69 1 69     0 0 23023 
26 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर् सदुरु पन्िम प्रदेश  1 17732 1 17732     0 0 0 0 0 0     0 0 17732 
27 प्रिानमन्री िथा मन्न्रपररषद्को कार्ािलर् 185 54476922 184 54457916 111 289170 110 287655 120 4878833 119 4868997 11 5646171 11 5646171 65260739 
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क्र.सं. मन्रालर्÷तनकार्को नाम 
र्वतनर्ोजन राजस्व िरौटी अन्र् कारोवार 

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 

28 अथि 202 208982027 202 208982027 202 690948850 202 690948850 177 6681467 177 6681467 113 2040018 113 2040018 908652362 
29 उद्योग, वान्णज्र् िथा आपूतिि ३० ३७५८०६४ ३० ३७५८०६४ २२ १३१०४५४ २२ १३१०४५४ ३० ३५२४३३ ३० ३५२४३३ ४ २१९६२३ ४ २१९६२३ 5640574 
30 उजाि, जलस्रोि िथा तसचाई 78 23659028 72 21888752 78 11564400 72 11561800 78 5116888 72 4638096 9 15447296 9 15447296 53535944 
31 काननु, न्र्ार् िथा संसदीर् मातमला   7 293789 7 293789 5 560 5 560 5 1179 5 1179 4 108790 4 108790 404318 
32 कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास 213 19637524 202 19547585 13 544554 13 544554 15 348774 15 348774 17 94941 17 94941 20535854 
33 गहृ 825 67159649 814 65457193 449 4779273 438 4735188 456 1970106 445 1929153 143 14595179 141 14500123 86621657 
34 परराष्ट्र ४४ ३८५०४४१ ४२ ३६११०६९ ४२ ४२३०७५६ 40 4190206 3 3758 3 3758 2 931611 2 931611 8736644 
35 संस्कृति पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न १८ ४४०२५२८ १८ ४४०२५२८ १४ ९११३२९ १४ ९११३२९ १६ २६९१२३ १६ २६९१२३ ४ १४३०९ ४ १४३०९ 5597289 
36 भतूम व्र्वस्था, सहकारी िथा गररबी तनवारण 270 5512870 267 5456802 239 939680 237 833821 142 966515 139 887467 193 23090338 190 21748055 28926145 
37 भौतिक पवुाििार िथा र्ािार्ाि व्र्वस्था १२६ ८२७०९५४६ १२२ ८१७२३४०० १०८ ११२९०७५ १०४ १११४२३६ १२० १३३२६९९२ ११६ १३०६९१६२ ६२ ७००६३०५ ५९ ६६७५७४३ १०२५८२५४१ 
38 मर्हला, बालबातलका िथा जेष्ठ नागररक  9 342422 9 342422 5 5892 5 5892 6 10484 6 10484 5 270179 5 270179 628977 
39 र्वुा िथा खेलकुद 3 4659559 3 4659559 4 26563 4 26563 4 130352 4 130352 0 0 0   4816474 
40 रक्षा 310 62430891 305 61133675 264 2445197 259 2444176 284 2255226 281 2214956 13 480345 13 480345 66273152 
41 वन िथा वािावरण 60 6160053 59 6098500 52 3318109 51 3307396 52 193421 51 190749 24 308172 23 302863 9899508 
42 न्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति  90 28061691 88 27818389 89 806443 87 793981 61 93761 60 93388 86 955010 84 948367 29654125 
43 श्रम, रोजगार िथा सामान्जक सरुक्षा  २० १००३८२९ २० १००३८२९ १८ १०३००५ १८ १०३००५ १४ ५०३९१०६ १४ ५०३९१०६ ५ १७३९२२ ५ १७३९२२ 6319862 
44 सचार िथा सूचना प्रर्वति ९६ ६१९६०९२ ९३ ६०४७४५९ ८८ ८५४९४८९ ८५ ८५३५२४२ ७८ २३४४५१ ७५ २३२८२६ ४ २३७५१६८५ ४ २३७५१६८५ 38567212 
45 सहरी र्वकास 41 28753595 39 27918223 41 869495 39 852277 41 3647876 39 3403388 41 668974 39 625155 32799043 
46 खानेपानी  23 11954084 23 11954084 22 47128 22 47128 21 778121 21 778121 4 6395 4 6395 12785728 
47 संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन  95 7300975 92 7271220 62 100500 62 100500 74 1205298 71 1176561 77 12963515 74 12275360 20823641 
48 स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा 17 23373472 16 23225521 16 224969 16 224969 14 101688 14 101688 10 409416 10 409416 23961594 
49 रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग 35 573710 35 573710 7 1319 7 1319 4 8015 4 8015 1 7303 1 7303 590347 
  जम्मा ३१३९ ६६६१८४६२४ ३०७९ ६५८३९७९२० २२२३ ७३४६२४९८७ २१७९ ७३४३१३८०५ २१११ ५७८४१२९० २०६८ ५६३९१४१७ ८३५ १०९२१६२२७ ८१९ १०६७०४४०० १५५५८०७५४२ 
  बक्र्ौिा                                   
1 सवोच्च अदालि 0 0     44 2448     44 40929     0 0     ० 
2 तनवािचन आर्ोग 5 390     6 2     37 129     0 0     ० 
3 अथि 1 499     13 1745     11 43551     1 11435     ० 
4 उद्योग वान्णज्र् िथा आपतुिि 1 6,080     7 887     1 1239     0 0     ० 
5 ऊजाि जलस्रोि िथा तसचाइ 67 108,266     2 103     90 26819     0 0     ० 
6 काननु न्र्ार् िथा ससदीर् मातमला 3 274     0 0     0 0     0 0     ० 
7 कृर्ष िथा पशपुन्छी 25 575,742     16 10230     94 7294     0 0     ० 
8 गहृ 8 11,414     10 8145     78 14859     0 0     ० 
9 परराष्ट्र 2 217,897     7 303304     0 0     1 0     ० 
10 संस्कृिी पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न 7 1595     30 4654     25 1960             ० 
11 भमूीव्र्वस्था सहकारी िथा गररवी तनवारण 26 13,126     195 13092     87 15547     2 2539     ० 



अनसूुचीहरु 

 721 महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७8 

क्र.सं. मन्रालर्÷तनकार्को नाम 
र्वतनर्ोजन राजस्व िरौटी अन्र् कारोवार 

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 

12 भौतिक पूवाििार िथा र्ािार्ाि व्र्वस्था 187 238,203     0 0     43 44910     0 0     ० 
13 मर्हला बालबातलका िथा जेष्ठ नागररक 1 21,392     16 283     4 146             ० 
14 र्वुा िथा खेलकुद 4 12,418     0 0     0 0     0 0     ० 
15 रक्षा    35,222     2 45     5 6673     0 0     ० 
16 बन िथा बािावरण 13 27,001     4 22881     46 27706     18 227     ० 
17 न्शक्षा र्वज्ञान िथा प्रर्वति 96 252,113     88 8101     113 34445     1 0     ० 
18 शहरी र्वकास 18 26,543     2 4     41 2949     0 0     ० 
19 खानेपानी 40 130,313     0 0     14 218     0 0     ० 
20 संचार िथा सूचना प्रर्वति 0 0     0 0     12 3026     0 0     ० 
21 संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन 229 312,675     0 0     159 19334     0 0     0 
22 स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा 274 960,039     58 6073     497 43646     0 0     0 
  बक्र्ौिा जम्मा 1007 2951202 0 0 500 381997 0 0 1401 335380 0 0 23 14201 0 0 0 
  संघ िफं कुल जम्मा ४१४६ ६६९१३५८२६ ३०७९ ६५८३९७९२० २७२३ ७३५००६९८४ २१७९ ७३४३१३८०५ ३५१२ ५८१७६६७० २०६८ ५६३९१४१७ ८५८ १०९२३०४२८ ८१९ १०६७०४४०० १५५५८०७५४२ 
  प्रदेश िफं                                   
1 प्रदेश नम्बर १  170 29,833,244 168 29649348 151 10706705 150 10706276 160 1330572 159 1303086 64 976572 64 976572 42635282 
2 प्रदेश नम्बर २  120 18,017,192 120 18017192 103 9809741 103 9809741 102 801485 102 801485 52 321585 52 321585 28950003 
3 बागमिी प्रदेश 188 27,950,871 183 26385886 188 21536737 183 21525248 180 1362881 175 1246979 74 1282564 74 1282564 50440677 
4 गण्डकी प्रदेश 143 19,676,243 143 19676243 110 7373985 110 7373985 113 1036630 113 1036630 33 695858 33 695858 28782716 
5 लनु्म्वनी प्रदेश 167 25407072 166 25305032 131 9217475 130 9217184 127 1679305 126 1662950 52 715550 52 715550 36900716 
6 कणािली प्रदेश 119 16,880,204 118 16875423 105 4888441 105 4888441 99 529827 99 529827 78 797619 78 797619 23091310 
7 सदुरुपन्िम प्रदेश 125 16749836 120 16370645 95 6873905 91 6871528 114 1711493 111 1705212 53 642646 50 625101 25572486 
  प्रदेश जम्मा 1032 154514662 1018 152279769 883 70406989 872 70392403 895 8452193 885 8286169 406 5432394 403 5414849 236373190 
  बक्र्ौिा                                   
1 प्रदेश नम्बर १  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
2 प्रदेश नम्बर २  1 1,000,344 1 1000343 1 392 1 392 1 39,673 1 39673 0 0 0 0 1040408 
3 बागमिी प्रदेश 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 गण्डकी प्रदेश 1 17,107 0 0 1 10 0 0 1 936 0 0 0 0 0 0 0 
5 लनु्म्वनी प्रदेश   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 कणािली प्रदेश 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 सदुरुपन्िम प्रदेश 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  प्रदेशको बक्र्ौिा जम्मा 2 1017451 1 1000343 2 402 1 392 2 40609 1 39673 0 0 0 0 1040408 
  प्रदेशको कुल जम्मा 1034 155532113 1019 153280112 885 70407391 873 70392795 897 8492802 886 8325842 406 5432394 403 5414849 237413598 
   संघ र प्रदेशको कुल जम्मा ५१८० ८२४६६७९३९ ४०९८ ८११६७८०३२ ३६०८ ८०५४१४३७५ ३०५२ ८०४७०६६०० ४४०९ ६६६६९४७२ २९५४ ६४७१७२५९ १२६४ ११४६६२८२२ १२२२ ११२११९२४९ १७९३२२११४० 

  



अनसूुचीहरु 

 722 महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७8 

अनसूुची-३ 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ र २ दफा ३ र ४ सँग सम्बन्न्िि) 

संघ र प्रदेशका सरकारी तनकार् र मन्रालर्को लेखापरीक्षण बक्र्ौिाको र्ववरण 
(रु हजारमा) 

क्र.सं. मन्रालर् र तनकार्को नाम 
र्वतनर्ोजन राजस्व िरौटी अन्र् कारोवार जम्मा 

इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम 
1 सवोच्च अदालि 0 0 44 2448 44 40929 0 0 88 43377 
2 तनवािचन आर्ोग 5 390 6 2 37 129 0 0 48 521 
3 अथि 1 499 13 1745 11 43551 1 11435 26 57230 
4 उद्योग, वान्णज्र् िथा आपतुिि 1 6,080 7 887 1 1239 0 0 9 8206 
5 ऊजाि जलस्रोि िथा तसचाई 67 108,266 2 103 90 26819 0 0 159 135188 
6 काननु न्र्ार् िथा संसदीर् मातमला 3 274 0 0 0 0 0 0 3 274 
7 कृर्ष िथा पशपुन्छी 25 575,742 16 10230 94 7294 0 0 135 593266 
8 गहृ 8 11,414 10 8145 78 14859 0 0 96 34418 
9 परराष्ट्र 2 217,897 7 303304 0 0 1 0 10 521,201 
10 सस्कृिी पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न 7 1595 30 4654 25 1960     62 8209 
11 भतूम व्र्वस्था सहकारी िथा गररवी तनवारण 26 13,126 195 13092 87 15547 2 2539 310 44304 
12 भौतिक पूवाििार िथा र्ािार्ाि व्र्वस्था 187 238,203 0 0 43 44910 0 0 230 283113 
13 मर्हला बालबातलका िथा जेष्ठ नागररक 1 21,392 16 283 4 146     21 21821 
14 र्वुा िथा खेलकुद 4 12,418 0 0 0 0 0 0 4 12418 
15 रक्षा    35,222 2 45 5 6673 0 0 7 41940 
16 बन िथा बािावरण 13 27,001 4 22881 46 27706 18 227 81 77815 
17 न्शक्षा र्वज्ञान िथा प्रर्वति 96 252,113 88 8101 113 34445 1 0 298 294659 
18 शहरी र्वकास 18 26,543 2 4 41 2949 0 0 61 29496 
19 खानेपानी 40 130,313 0 0 14 218 0 0 54 130531 
22 संचार िथा सूचना प्रर्वति 0 0 0 0 12 3026 0 0 12 3026 
21 संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन 229 312,675 0 0 159 19334 0 0 388 332009 



अनसूुचीहरु 

 723 महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७8 

क्र.सं. मन्रालर् र तनकार्को नाम 
र्वतनर्ोजन राजस्व िरौटी अन्र् कारोवार जम्मा 

इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम 
22 स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा 274 960,039 58 6073 497 43646 0 0 829 1009758 
  जम्मााः 1007 2951202 500 381997 1401 335380 23 14201 2931 3682780 
  प्रदेश िफं                     
1 गण्डकी प्रदेश 1 17,107 1 10 1 936   0 3 18,053 
  जम्मााः 1 17,107 1 10 1 936 0 0 3 18,053 
   संघ र प्रदेशको कुल जम्मा 1,008 2,968,309 501 382,007 1,402 336,316 23 14,201 2,934 3,700,833 
  कोतभड १९ का कारण लेखापरीक्षण सम्पन्न हनु नसकी बक्र्ौिा रहेको        
1 सवोच्च अदालि 4 154637 4 44392 4 263568       ४६२५९७ 
2 तनवािचन आर्ोग 1 5022 1 1681 1 1681       ८३८४ 
3 प्रिानमन्न्र िथा मन्न्रपरीषद्को कार्ािलर् 1 19006 1 1515 1 9836 0 0 ३ ३०३५७ 
4 ऊजाि, जलस्रोि िथा तसचाई ६ १७७०२७६ ६ २६०० ६ ४७८७९२ ० ० १८ २२५१६६८ 
5 कृर्ष िथा पशपुन्छी ११ ८९९३९ ० ० ० ० ० ० ११ ८९९३९ 
6 गहृ ११ १७०२४५६ ११ ४४०८५ ११ ४०९५३ २ ९५०५६ ३५ १८८२५५० 
7 परराष्ट्र २ २३९३७२ २ ४०५५० ० ० ० ० ४ २७९९२२ 
8 भतूम व्र्वस्था, सहकारी िथा गररवी तनवारण ३ ५६०६८ ३ १०५८५९ ३ ७९०४८ ३ १३४२२८३ १२ १५८३२५८ 
9 भौतिक पूवाििार िथा र्ािार्ाि व्र्वस्था ४ ९८६१४६ ४ १४८३९ ४ २५७८३० ३ ३३०५६२ १५ १५८९३७७ 
10 रक्षा ५ १२९७२१६ ५ १०२१ ३ ४०२७० ० ० १३ १३३८५०७ 
11 बन िथा बािावरण १ ६१५५३ १ १०७१३ १ २६७२ १ ५३०९ ४ ८०२४७ 
12 न्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति २ २४३३०२ २ १२४६२ १ ३७३ २ ६६४३ ७ २६२७८० 
13 शहरी र्वकास २ ८३५३७२ २ १७२१८ २ २४४४८८ २ ४३८१९ ८ ११४०८९७ 
14 सञ्चार िथा सचुना प्रर्वति ३ १४८६३३ ३ १४२४७ ३ १६२५ ० ० ९ १६४५०५ 
15 संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन 3 29755 0 0 3 28737 3 688155 ९ ७४६६४७ 
16 स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा 1 147951               १४७९५१ 

 संघिफि को जम्मा ६० ७७८६७०४ ४५ ३१११८२ ४३ १४४९८७३ १६ २५११८२७ १४८ १२०५९५८६ 

 प्रदेश िफं                     
१ प्रदेश नम्वर १ 2 183896 1 429 1 27486 0 0 4 211811 
२ बागमिी प्रदेश 5 1564985 5 11489 5 115902 0 0 15 1692376 



अनसूुचीहरु 

 724 महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७8 

क्र.सं. मन्रालर् र तनकार्को नाम 
र्वतनर्ोजन राजस्व िरौटी अन्र् कारोवार जम्मा 

इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम 
३ लनु्म्वनी प्रदेश  1 102040 1 291 1 16355 0 0 3 118686 
४ कणािली प्रदेश 1 4781 0 0 0 0 0 0 1 4781 
५ सदुरुपन्िम प्रदेश 5 379191 4 2377 3 6281 3 17545 15 405394 

 प्रदेशिफि को जम्मा १४ २२३४८९३ ११ १४५८६ १० १६६०२४ ३ १७५४५ ३८ २४३३०४८ 

 संघ र प्रदेशिफि को कुल जम्मा ७४ १००२१५९७ ५६ ३२५७६८ ५३ १६१५८९७ १९ २५२९३७२ १८६ १४४९२६३४ 

 हाल सम्म संघ र प्रदेशिफि को कुल जम्मा १०८२ १२९८९९०६ ५५७ ७०७७७५ १४५५ १९५२२१३ ४२ २५४३५७३ ३१२० १८१९३४६७ 
 



अनसूुचीहरु 

 725 महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७8 

अनसूुची - ४ 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद १, २, ३ र ४ सँग सम्बन्न्िि) 

संघ, प्रदेश िफि का सँगठठि संस्था, अन्र् संस्था, सतमति र स्थातनर् िहको लेखापरीक्षण र्ववरण 
(रु. हजारमा) 

क्र.सं. मन्रालर् र तनकार्को नाम 
लेखापरीक्षण  प्रतिबदेन लेखापरीक्षण सम्पन्न 

रकम  
बक्र्ौिा 
वषि गनुिपने सम्पन्न अन्न्िम प्रारन्म्भक  

1 प्रिानमन्री िथा मन्रीपरीषदको कार्ािलर् 1 1 0 1 927631 0 
2 अथि 7 7 6 1 1823004580 0 
3 उद्योग, वान्णज्र् िथा आपूतिि १५ १३ ७ ६ १२२५८४५९ २ 
4 उजाि, जलस्रोि िथा तसंचाई १४ १२ १२   ४३०९४४६२६ २ 
5 काननु, न्र्ार् िथा संसदीर् व्र्वस्था ३ ३ १ २ २६१२११ ० 
6 कृर्ष िथा पशपुन्छी ९ ९ ३ ६ १६१८३१८७ ० 
7 गहृ ३ ३ 0 ३ ९९०७९४८ ० 
8 परराष्ट्र २ १  0 १ २०४०७ १ 
9 संस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न ३१ २४ 5 19 11,577,316 7 
10 भतूम, व्र्वस्था सहकारी  िथा गररवी तनवारण 4 1 1   1525172 3 
11 भौतिक पूवाििार िथा र्ािार्ाि व्र्वस्था ५ ५ ४ १ १२४१८९९० 0 
12 मर्हला बालबातलका िथा जेष्ठनागररक १ १ 0 १ ८२१४१५ 0 
13 र्वुा िथा खेलकुद १ १ 0 १ ८३३३९०१ 0 
14 रक्षा ६ ६ 0 ६ ५३४५८२२५ 0 
15 बन िथा बािावरण २० १९ ४ १५ ५६६५६९७ 1 
16 न्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति ५५२ ३४४ १ ३४३ १०८४५१८२१ 208 
17 संचार, सूचना िथा प्रर्वति ८६ ८२ ४ ७८ ५५८४१०३७ 4 
18 संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन ३ ३ ० ३ २६७३४७० 0 
19 स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा २७ २७  0 २७ ४५३३१६४२ 0 
20 सहरी र्वकास १८ १८ ३ १५ २१६३२४७० 0 
21 खानेपानी ६ ६ ४ २ ५१५५२२८७ 0 
22 श्रम, रोजगार िथा सामान्जक सरुक्षा ३ ३ ० ३ ३५०५९७८० 0 
  संघिफि को जम्मााः ८१७ ५८९ ५५ ५३४ २७०७८५१२७२ २२८ 
  प्रदेश िफं             
1 प्रदेश नम्वर १ 15 15 0 15 1935058 0 
2 प्रदेश नम्वर २ 8 8 0 8 1995817 0 
3 बागमिी प्रदेश 9 8 0 8 649906 1 
4 गण्डकी प्रदेश 10 10 0 10 1964191 0 
5 लनु्म्वनी प्रदेश  16 16 0 16 2747149 0 
6 कणािली प्रदेश 10 10 0 10 348250 0 
7 सदुरुपन्िम प्रदेश 9 9 0 9 1205124 0 
  प्रदेश जम्मााः 77 76 0 76 10845495 1 
  संघ र प्रदेशको कुल जम्मा 894 665 55 610 2718696767 229 
  स्थातनर् िह 769 699  0 699 815989679 70 

 कुल जम्मा 1663 1364 55 1309 3534686446 299 



अनसूुचीहरु 
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अनसूुची - ५ 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद १, २ र ३ सँग सम्बन्न्िि) 

वासलाि िर्ार गने सँगठठि संस्था, सतमति र अन्र् संस्था  
लेखापरीक्षण अंक, बेरुजू र दार्र्त्व िथा सम्पन्त्त 

(रु हजारमा) 

क्र.सं. संस्थाको नाम 
लेखापरीक्षण 

गनुिपने आतथिक 
वषि 

लेखापरीक्षण सम्पन्न 
आतथिक वषि 

लेखापरीक्षण 
रकम 

वेरुजू रकम 

लेखापरीक्षण भएको अन्न्िम आतथिक वषिको पजुी र दार्र्त्व लेखापरीक्षण भएको अन्न्िम आतथिक वषिको सम्पन्त्त 

पूंजी जगेडा कोष संन्चि नाफा/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 सँगठठि संस्था   64 2463434725 4187410 226068296 614623241 159251785 726658019 707661820 29150387 2463413548 376024363 1406020040 681369145 2477911882 

  अथि मन्रालर्   5 1815432008 0 17326667 573602988 137015355 470203173 614548651 2735174 1815432008 9715204 1178359858 627356946 1830300730 
  कमिचारी सञ्चर्कोष 207६/7७ 1 386807575 0 0 350142770 27172286 4746259 2088633 2657627 386807575 554203 108739268 277514104 386807575 
  नागररक लगानी कोष  207६/7७ 1 11575941 0 1776667 1727659 553672 0 7508186 9757 11575941 5841923 1502535 4231483 11575941 
  नेपाल तििोपर बोडि 207६/7७ 1 1380989 0 550000 715896 7220 0 40083 67790 1380989 23505 1256672 100812 1380989 
  नेपाल राष्ट्र बैंक 207६/7७ 1 1400900368 0 5000000 217043722 109120844 464925640 604810162 0 1400900368 3009949 1066411720 331478699 1400900368 
  तनक्षेप िथा कजाि सरुक्षण कोष 207६/7७ 1 14767135 0 10000000 3972941 161333 531274 101587 0 14767135 285624 449663 14031848 29635857 
  उद्योग, वान्णज्र् िथा आपूतिि मन्रालर्   7 8723141 0 5828000 161215 -10691156 7517157 4422132 1485793 8723141 2499601 4588522 1635018 8723141 
  नेपाल पारवहन िथा गोदाम व्र्वस्था तलतमटेड २०७६/७७ 1 477870 0 12243 74854 340304 0 10332 40137 477870 28647 377342 71881 477870 
  उदर्परु तसमेन्ट उद्योग तलतमटेड २०७६/७७ 1 3647333 0 3648051 0 -5251525 1731832 2464516 1054459 3647333 1798785 1699146 149402 3647333 
  नेपाल औषिी तलतमटेड २०७६/७७ 1 213286 0 75499 30936 -1708213 1216412 363004 235648 213286 35665 176319 1302 213286 
  जनकपरु चरुोट कारखाना तलतमटेड 2076/77 1 259723 0 40837 55425 -2908854 2946277 112378 13660 259723 24307 185902 49514 259723 
  हेटौडा तसमेन्ट उद्योग २०७५/७६ 1 2192746 0 900685 0 -551545 993761 740556 109289 2192746 303222 986997 902527 2192746 
  हेटौडा तसमेन्ट उद्योग २०७६/७७ 1 1671156 0 900685 0 -618282 628875 729597 30281 1671156 302949 1134198 234009 1671156 
  िौवादी फलाम उद्योग २०७६/७७ 1 261027 0 250000 0 6959 0 1749 2319 261027 6026 28618 226383 261027 
  ऊजाि, जलस्रोि िथा  तसचँाई मन्रालर्   12 430944625 0 148739572 8029705 3003122 206721107 64447882 3237 430944625 307249119 102422376 21273130 430933616 
  नेपाल र्वद्यिु प्रातिकरण २०७६/७७ 1 416492665 0 142116458 7852486 3715413 199356853 63451455 0 416492665 299249668 96428157 20814840 416492665 
  िामाकोशी जलर्वद्यिु कम्पनी तलतमटेड २०७६/७७ 1 270862 0 284775 0 -28596 0 14683 0 270862 4910 107063 158889 270862 
  दिुकोशी जलर्वद्यिु कम्पनी तलतमटेड २०७३/७४ 1 10 0 73 0 -91 0 28 0 10 0 10 0 10 
  दिुकोशी जलर्वद्यिु कम्पनी तलतमटेड २०७४/७५ 1 11009 0 11073 0 -120 0 56 0 11009 0 11009 0   
  िनहुं हाईड्रोपावर कम्पनी तलतमटेड २०७६/७६ 1 9167579 0 2430321 0 -456975 6692115 502118 0 9167579 6801917 2310472 55190 9167579 
  रघगंुगा हाइड्रोपावर तल. दरबारमागि काठमाडौ २०७६/७७ 1 1469263 0 774000   -128494 672139 151618 0 1469263 924895 544368 0 1469263 
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क्र.सं. संस्थाको नाम 
लेखापरीक्षण 

गनुिपने आतथिक 
वषि 

लेखापरीक्षण सम्पन्न 
आतथिक वषि 

लेखापरीक्षण 
रकम 

वेरुजू रकम 

लेखापरीक्षण भएको अन्न्िम आतथिक वषिको पजुी र दार्र्त्व लेखापरीक्षण भएको अन्न्िम आतथिक वषिको सम्पन्त्त 

पूंजी जगेडा कोष संन्चि नाफा/नोक्सान दीघिकालीन कजाि चाल ुदार्र्त्व व्र्वस्था जम्मा न्स्थर सम्पन्त्त चाल ुसम्पत्ती अन्र् सम्पन्त्त जम्मा 

  रार्ष्ट्रर् प्रशारण तग्रड कम्पनी तलतमटेड, बिुनगर, काठमाडौ २०७६/७७ 1 3424482 0 3040000 179189 153972 0 48084 3237 3424482 204630 2975841 244011 3424482 
  अपर अरुण हाइड्रो-ईलेन्क्ट्रक तलतमटेड २०७६/७७ 1 11293 0 11000   -247395 0 247688 0 11293 0 11293 0 11293 
  स्र्ाप ुि पावर कम्पनी तलतमटेड २०७६/७७ 1 14710 0 14172 0 0 0 538 0 14710 5961 8749   14710 
  उत्तरगंगा हाइड्रोपावर कम्पनी तलतमटड २०७६/७७ 1 60345 0 57700   -2862 0 5507 0 60345 57138 3007 200 60345 
  मोदी जलतबद्यिु कम्पनी तलतमटेड 2075/76 1 11081 0 0 -1970 21 0 13030 0 11081 0 11081 0 11081 
  मोदी जलतबद्यिु कम्पनी तलतमटेड 2076/77 1 11326 0 0 0 -1751 0 13077 0 11326 0 11326 0 11326 
  कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास मन्रालर्   6 15258374 24899 4058209 5094562 373713 536365 2886697 2308827 15258373 6716373 7652880 889120 15258373 
  कृर्ष सामग्री कम्पनी तलतमटेड 207६/7७ 1 5374119 0 544899 591473 1008176 0 2387481 842090 5374119 1051137 3654348 668634 5374119 
  नेपाल कृर्ष अनसुन्िान पररषद् 207६/7७ 1 5239054 24470 2968966 2150032 0 0 120055 0 5239053 2968966 2226090 43997 5239053 
  रार्ष्ट्रर् न्चर्ा िथा कफी र्वकास बोडि 207६/7७ 1 76902 352 0 0 65335 0 11567   76902 1121 57687 18094 76902 
  नेपाल पश ुन्चर्कत्सा पररषद् 207६/7७ 1 18630 0 6277 12306 47 0 0 0 18630 4815 13815 0 18630 
  रार्ष्ट्रर् दगु्ि र्वकास संस्थान 207६/7७ 1 4275556 0 366425 2340751 -767968 536295 366794 1433259 4275556 2682683 1522674 70199 4275556 
  रार्ष्ट्रर् दगु्ि र्वकास बोडि 207६/7७ 1 274113 77 171642 0 68123 70 800 33478 274113 7651 178266 88196 274113 
  संस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न मन्रालर्   6 6127071 887362 2918915 2330910 -609907 306696 1072890 107567 6127071 2348840 2213767 1564464 5767692 
  नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातिकरण 207६/7७ 1 228880571 0 53163335 131693891 16210134 19641774 6801437 1370000 228880571 191416483 23086276 14377812 228880571 
  िारागांउ र्वकास सतमति 2075/76 1 393016 0 12113 320966 -4617 0 9528 55026 393016 160151 62865 170000 393016 
  िारागांउ र्वकास सतमति 207६/7७ 1 374138 0 1105 321692 -23007 11008 12299 51041 374138 160516 43622 170000 374138 
  सांस्कृतिक संस्थान 2074/75 1 195619 0 13209 319 -169511 111587 239515 500 195619 171339 24280   195619 
  सांस्कृतिक संस्थान २०७५/७६ 1 185427 0 13209 319 -192044 98563 264880 500 185427 161100 24327     
  सांस्कृतिक संस्थान २०७६/७७ 1 173952 0 13209 319 -220728 85538 295114 500 173952 152063 21889     
  पशपुति क्षेर र्वकास कोष  2076/77 1 4804919 887362 2866070 1687295 0 0 251554 0 4804919 1543671 2036784 1224464 4804919 
  भौतिक पवूाििार िथा र्ािार्ाि मन्रालर्   1 12418990 66909 8024338 0 3675323 622479 43552 32122 12397814 322794 8791165 3283855 12397814 
  नेपाल रेल्वे कम्पनी 2075/76 1 10588 0 9977 0 -247583 211240 15778 0 -10588 530 -11118   -10588 
  नेपाल रेल्वे कम्पनी 2076/77 1 184073 

 
9977   -254920 411239 17777   184073 479 183594   184073 

  नेपाल पूवाििार तनमािण कम्पनी तलतमटेड 2075/76 1 910 
 

910           910     910 910 
  नेपाल पूवाििार तनमािण कम्पनी तलतमटेड 2076/77 1 250910 0 250910           250910     250910 250910 
  सडक बोडि नेपाल 207६/7७ 1 11972509 66909 7752564 0 4177826 0 9997 32122 11972509 321785 8618689 3032035 11972509 
  वन िथा वािावरण मन्रालर्   3 3784119 2400 455565 743832 683398 129349 685722 1086253 3784119 725320 1713009 1345790 3784119 
  जडीबटुी उत्पादन िथा प्रशोिन कम्पनी तलतमटेड २०७६/७७ 1 742828 0 43278 0 296705 129349 15374 258122 742828 102427 400401 240000 742828 
  नेपाल बन तनगम 2075/76 1 1436956 0 66082 172427 338009 0 588372 272066 1436956 228020 1074764 134172 1436956 
  रार्ष्ट्रर् प्रकृति संरक्षण कोष २०७६/७७ 1 1604335 2400 346205 571405 48684 0 81976 556065 1604335 394873 237844 971618 1604335 
  न्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्रालर्   8 44254968 1528596 23654361 5992590 5037458 3585809 5976392 8358 44254968 25705526 6992724 11556718 44254968 
  जनक न्शक्षा सामग्री केन्र तलतमटेड २०७६/७७ 1 8552116 0 4135787     3585809 822207 8313 8552116 7662355 889313 448 8552116 
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क्र.सं. संस्थाको नाम 
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  तरभवुन र्वश्वर्वद्यालर् र्कतिंपरु २०७६/७७ 1 27563750 937669 13845968 5856351 3335583 0 4525803 45 27563750 13369053 4151540 10043157 27563750 
  नेपाल संस्कृि र्वश्वर्वद्यालर्, दाङ्ग २०७६/७७ 1 804620 4900 721420 0 8542 0 74658 0 804620 721420 68476 14724 804620 
  मध्र् पन्िमाञ्चल र्वश्वर्वद्यालर्, सखेुि २०७६/७७ 1 999776 266744 821948 91316 15337 0 71175 0 999776 821950 10277 167549 999776 
  लनु्म्बनी वौि र्वश्वर्वद्यालर्, लनु्म्बनी  २०७६/७७ 1 582564 2304 438317 187 128808 0 15252 0 582564 438317 16521 127726 582564 
  सदुरु पन्िमाञ्चल र्वश्व र्वद्यालर्, कञ्चनपरु २०७६/७७ 1 1343429 25268 595759   579545   168125   1343429 649765 662103 31561 1343429 
  कृर्ष िथा वन र्वश्वर्वद्यालर्, न्चिवन २०७६/७७ 1 2115960 104364 1113703 2500 872528   127229   2115960 1113703 39342 962915 2115960 
  राजर्षि जनक र्वश्वर्वद्यालर्, जनकपरु २०७६/७७ 1 159858 2203 21389 36300 97115 0 5054 0 159858 21388 1188 137282 159858 
  पूवािञ्चल र्वश्वर्वद्यलर्, र्वराटनगर २०७६/७७ 1 2132895 185144 1960070 5936 0 0 166889 0 2132895 907575 1153964 71356 2132895 
  भतूम व्र्वस्था, सहकारी िथा गररवी तनवारण मन्रालर्   1 1525172 0 1103978 219326 11434 0 9336 181098 1525172 1306752 112436 105984 1525172 
  रार्ष्ट्रर् सहकारी र्वकास बोडि २०७५/७६ 1 1525172 0 1103978 219326 11434 0 9336 181098 1525172 1306752 112436 105984 1525172 
  संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्   1 829177 0 403517 266466 22914 82035 54245 0 829177 124923 240744 463510 829177 
  नेपाल प्रशासतनक प्रन्शक्षण प्रतिष्ठान 2076/77 1 829177 0 403517 266466 22914 82035 54245 0 829177 124923 240744 463510 829177 
  सञ्चार िथा सूचना  प्रर्वति मन्रालर्   5 49829622 0 3588872 8721863 23403040 70000 7656630 6389217 49829622 977982 48728234 123406 49829622 
  नेपाल दरुसंचार प्रातिकरण 207६/7७ 1 46299015 0 0 8472004 25125717 0 7272586 5428708 46299015 95077 46080532 123406 46299015 
  नेपाल टेतलतभजन 207६/77 1 2390862 0 3481399   -1729194 0 144489 494168 2390862 712805 1678057 0 2390862 
  रार्ष्ट्रर् समाचार सतमति 2076/77 1 133007  40372 82713     9922   133007 39943 93064   133007 
  गोरखापर संस्थान 2075/76 1 824641  11517 43708 4247 70000 228828 466341 824641 100145 724496   824641 
  प्रेस काउन्न्सल 2076/77 1 182097 0 55584 123438 2270   805 0 182097 30012 152085   182097 
  स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा मन्रालर्   4 7696322 1677244 4561370 1517806 562918 0 350006 704222 7696322 4650464 2654212 391646 7696322 
  र्वर्प कोइराला स्वास््र् र्वज्ञान प्रतिष्ठान 2076/77 1 5756603 1555296 4523872 0 289701 0 238808 704222 5756603 3203219 2247131 306253 5756603 
  राप्ती स्वास््र् र्वज्ञान प्रतिष्ठान 2076/77 1 446903 104475 7081 330777 46962   62083 0 446903 280541 166362   446903 
  कणािली स्वास््र् र्वज्ञान प्रतिष्ठान 2076/77 1 1320075 17473 0 1186329 84631 0 49115 0 1320075 1127290 192785 0 1320075 
  नेपाल स्वस््र् अनसुन्िान पररषद 2076/77 1 172741 0 30417 700 141624 0 0 0 172741 39414 47934 85393 172741 
  सहरी र्वकास मन्रालर्   1 16174951 0 2866980 6549743 1413173 5202870 136034 6151 16174951 573924 5664527 9936500 16174951 
  रार्ष्ट्रर् आवास कम्पनी २०७५/७६ 1 2621814 0 52000 2493252 2686 0 64495 9381 2621814 213641 2384812 23361 2621814 
  रार्ष्ट्रर् आवास कम्पनी २०७६/७७ 1 2478335 0 52000 2373887 -26509   69577 9380 2478335 212614 2256263 9458 2478335 
  नगर र्वकास कोष २०७६/७७ 1 11074802 0 2762980 1682604 1436996 5202870 1962 -12610 11074802 147669 1023452 9903681 11074802 
  खानेपानी मन्रालर्   4 50436185 0 2537952 1392235 -4649000 31680979 5371651 14102368 50436185 13107541 35885586 1443058 50436185 
  नेपाल खानेपानी संस्थान २०६९/७० 1 2563836 0 845712 105027 -828048 1476982 378607 585556 2563836 1662608 901228   2563836 
  नेपाल खानेपानी संस्थान २०७०/७१ 1 2728603 0 845712 103392 -903117 1559903 605819 516894 2728603 1769865 958738   2728603 
  नेपाल खानेपानी संस्थान २०७६/७७ 1 10093460 0 846528 95547 -1689211 9057593 1105143 677860 10093460 5078415 5015045 0 10093460 
  काठमाडौं उपत्र्का खानेपानी व्र्वस्थापन वोडि काठमाडौं २०७६/७७ 1 35050286 0 0 1088269 -1228624 19586501 3282082 12322058 35050286 4596653 29010575 1443058 35050286 
2 सतमति   6 8394967 47091 292816 5186803 908289 156469 1196793 653794 8394964 886683 1993977 424666 3305326 
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क्र.सं. संस्थाको नाम 
लेखापरीक्षण 

गनुिपने आतथिक 
वषि 

लेखापरीक्षण सम्पन्न 
आतथिक वषि 

लेखापरीक्षण 
रकम 

वेरुजू रकम 

लेखापरीक्षण भएको अन्न्िम आतथिक वषिको पजुी र दार्र्त्व लेखापरीक्षण भएको अन्न्िम आतथिक वषिको सम्पन्त्त 

पूंजी जगेडा कोष संन्चि नाफा/नोक्सान दीघिकालीन कजाि चाल ुदार्र्त्व व्र्वस्था जम्मा न्स्थर सम्पन्त्त चाल ुसम्पत्ती अन्र् सम्पन्त्त जम्मा 

  अथि मन्रालर्   1 5089639 0 0 4621392 0 0 13371 454876 5089639 0 0 0 0 
  वीमा सतमति 2076/77 1 5089639 

 
0 4621392 0 0 13371 454876 5089639       0 

  काननु, न्र्ार् िथा संसदीर् मातमला मन्रालर्   1 207427 0 0 44254 113819 0 45844 3510 207427 57068 150359 0 207427 
  काननु र्किाब व्र्वस्था सतमति २०७६/७७ 1 207427 0   44254 113819 0 45844 3510 207427 57068 150359   207427 
  कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास मन्रालर्   2 871487 1650 227160 80001 255867 156469 28681 123306 871484 403324 168584 299577 871485 
  कालीमाटी फलफुल िथा िरकारी र्वकास सतमति 2076/77 1 666274 1650 198555 2154 313780 0 28477 123306 666272 314200 131495 220577 666272 
  कपास र्वकास सतमति 2076/77 1 205213 0 28605 77847 -57913 156469 204 0 205212 89124 37089 79000 205213 
  संस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न मन्रालर्    750839 513 0 0 461120 0 217652 72067 750839 377095 330000 43744 750839 
  नेपाल पर्िटन िथा होटल व्र्वस्थापन प्रतिष्ठान २०७६/७७ 1 750839 513     461120 0 217652 72067 750839 377095 330000 43744 750839 
  खानेपानी मन्रालर्    1065802 41052 29259 152982 70 0 883491 0 1065802 27364 1038438 0 1065802 
  ग्रामीण खानेपानी िथा सरसफाई कोष र्वकास सतमति 2076/77 1 1065802 41052 29259 152982 70   883491   1065802 27364 1038438 0 1065802 
  न्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्रालर्   2 409773 3876 36397 288174 77413 0 7754 35 409773 21832 306596 81345 409773 
  स्वप्न बगैचा र्वकास सतमति 2076/77 1 292367 3876 0 284578 0 0 7754 35 292367 1517 290514 336 292367 

  
मदन भण्डारी र्वज्ञान िथा प्रर्वति र्वश्वद्यालर् पूवाििार र्वकास 
सतमति 

2076/77 1 
92386 0 14877 96 77413 0 0 0 92386 14877 0 77509 

92386 

  तडल्ली रमण पसु्िकालर् 2076/77 1 25020 0 21520 3500 0 0 0 0 25020 5438 16082 3500 25020 
3 अन्र् संस्था   7 70328923 307889 59040346 8474320 1981 2531953 280323 0 70328923 7075622 54110139 9143162 70328923 

  गहृ मन्रालर्   2 9569988 4009 6665800 313892 0 2531111 59185 0 9569988 394039 1473022 7702927 9569988 
  प्रहरी कल्र्ाण कोष 2076/77 1 6112539 4009 3581428 0 0 2531111 0 0 6112539 38779 672430 5401330 6112539 
  सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल कल्र्ाणकारी सेवा केन्र 2076/77 1 3457449 0 3084372 313892 0 0 59185 0 3457449 355260 800592 2301597 3457449 
  खानेपानी मन्रालर्   1 50300 529 0 0 1981 0 48319 0 50300 2159 48041 100 50300 
  महसलु तनिांरण आर्ोग 2076/77 1 50300 529 0 0 1981 0 48319 0 50300 2159 48041 100 50300 
  रक्षा मन्रालर्   2 52351723 1022 52351723 0 0 0 0 0 52351723 32582 52319141 0 52351723 
  सैतनक कल्र्ाणकारी कोष 2076/77 1 52150463 1022 52150463           52150463   52150463   52150463 
  बह ुव्र्ावसार् उद्योग 2076/77 1 201260  201260           201260 32582 168678   201260 
  र्वुा िथा खेलकुद मन्रालर्   1 8333901 302329 0 8160428 0 842 172631 0 8333901 6624019 269747 1440135 8333901 
  राष्ट्रीर् खेलकुद पररषद् 2076/77 1 8333901 302329 0 8160428 0 842 172631 0 8333901 6624019 269747 1440135 8333901 
  न्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्रालर्   1 23011 0 22823 0 0 0 188 0 23011 22823 188 0 23011 
  तर र्व उच्च न्शक्षा सिुार पररर्ोजना  2076/77 1 23011 0 22823 0 0 0 188 0 23011 22823 188 0 23011 
  श्रम रोजगार िथा सामान्जक सरुक्षा   1 28954048 0 0 28860782 0 40586 52680 0 28954048 13538 27864720 1075790 28954048 
  सामान्जक सरुक्षा कोष २०७६/७७ 1 28954048 0 0 28860782 0 40586 52680 0 28954048 13538 27864720 1075790 28954048 
  कुल जम्मााः   77 2542158615 4542390 285401458 628284364 160162055 729346441 709138936 29804181 2542137435 383986668 1462124156 690936973 2551546131 
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अनसूुची - ६ 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद ३ सँग सम्बन्न्िि) 

वासलाि िर्ार गनें सँगठठि 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 सगठठि संस्था   195602212 32479251 101695163 329776626 106391716 21028138 28985218 5699363 8796187 8244864 178557201 151219425 
  अथि मन्रालर्   69297352  0  83215125  152512477  26313991  5434569  4218282  0  249538  1082813  37299193  115213284  
  कमंचारी सञ्चर् कोष  207६/7७ 33383095  0  308657  33691752  26191051  3112888  888914  0  64250  0  30257103 3434649 
  नागररक लगानी कोष  207६/7७ 1079296  0  26636  1105932  488  73907  197564  0  6665  207637  486261 619671 
  तनक्षेप िथा कजां सरुक्षण कोष  207६/7७ 2905092  0  33613  2938705  0  189203  74444  0  0  803908  1067555 1871150 
  नेपाल तििोपर बोडि  207६/7७ 281749  0 107948  389697  0  68864  75563    7032  71268  222727 166970 
  नेपाल राष्ट्र बैंक  207६/7७ 31648120  0  82738271  114386391  122452  1989707  2981797  0  171591    5265547 109120844 
  उद्योग, वान्णज्र् िथा आपूतिि मन्रालर्   3680421  208  284422  3965051  3462645  413763  362819  199612  157593  (4439) 4591993  (626942) 
  िौवादी फलाम उद्योग   207६/7७ 0 0 12291 12291  0 1761 702 0 550 2319 5332 6959 
  उदर्परु तसमेन्ट उद्योग तलतमटेड २०७६।७७ 1,090,593   21,861 1112454  1,063,895 168131    94,255 119,797   1446078 -333624 
  नेपाल औषति तलतमटेड २०७६।७७ 24854  0  32003  56857  2231  12097  58398  56194  4629  0  133549 -76692 
  जनकपरु चरुोट कारखाना तलतमटेड 2076/77 0  0  4221  4221  0  1862  3379  0  885  0  6126 -1905 
  हेटौंडा तसमेन्ट उद्योग तलतमटेड 2075/76 1547198 0 94820 1642018  1359805 128106 108998 26521 29129   1652559 -10541 
  हेटौंडा तसमेन्ट उद्योग तलतमटेड 2076/77 955170 0 55134 1010304  1031027 71566 139079 22642   -15787 1248527 -238223 
  नेपाल पारवहन िथा गोदाम व्र्वस्था कम्पनी तलतमटेड २०७६।७७ 62606  208  64092  126906  5687  30240  52263    2603  9029  99822 27084 
  ऊजाि, जलस्रोि िथा तसँचाई मन्रालर्   71293116  0  10533522  81826638  50132467  1880882  6535357  4536657  5392556  1632603  70110522  11716116  
  अपर अरुण हाइड्रोपावर तलतमटेड 2076/77 0    244  244    4177  0  0  0  0  4177 -3933 
  उत्तरगंगा पावर कम्पनी तलतमटेड 2076/77 0  0  124  124  0  494  0  0  0  0  494 -370 
  िनहुँ हाइड्रोपावर तलतमटेड 2076/77 0  0  120468  120468    37203  71314  0  45474  0  153991 -33523 
  िामाकोशी जलर्वद्यिु कम्पनी तलतमटेड 2076/77 0  0  1553  1553  0  7397  15694  0  0    23091 -21538 
  दिुकोशी जलर्वद्यिु कम्पनी तलतमटेड 2073/74 0 0  0 0  0 91 0 0 0 0 91 -91 
  दिुकोशी जलर्वद्यिु कम्पनी तलतमटेड 2074/75 0  0  0  0  0  28  0  0  0  0  28 -28 
  नेपाल र्वद्यिु प्रातिकरण 2076/77 71293116  0  10165053  81458169  50132467  1795046  6385244  4536657  5338521  1592399  69780334 11677835 
  मोदी जलर्वद्यिु कम्पनी तलतमटेड 2075/76 0  0  71  71  0  50  0  0      50 21 
  मोदी जलर्वद्यिु कम्पनी तलतमटेड 2076/77 0 0 245 245  0 47 0 0 0 0 47 198 
  रघगंुगा हाइड्रोपावर तलतमटेड 2076/77 0    17723  17723  0  27050  42849  0  4251    74150 -56427 
  स्र्ाप ुि पावर कम्पनी तलतमटेड 2076/77 0 0 0 0  0 0 0 0 0 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 

  रार्ष्ट्रर् प्रसारण तग्रड कम्पनी २०७६।७७ 0  0  228041  228041  0  9299  20256  0  4310  40204  74069 153972 
  कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास मन्रालर्   11142049 7695826 384396 19222271 15706096 1537306 1844348 20671 73600 -47602 19134419 87852 
  नेपाल कृर्ष अनसुन्िान पररषद 207६/7७ 124940 2182265 149540 2456745  454895 1203930 687139 0 0 0 2345964 110781 
  रार्ष्ट्रर् न्चर्ा िथा कर्फ बोडि 207६/7७ 7901 26610 39 34550  0 15846 10764 0 0 0 26610 7940 
  कृर्ष सामग्री कम्पनी तलतमटेड 207६/7७ 7165027  5424449  159905  12749381  12139758  83744  355986  3185  26519  35047  12644239 105142 
  नेपाल पश ुन्चर्कत्सा पररषद् 207६/7७ 0 6477 3077 9554  0 5103 3158 0 1246 0 9507 47 
  दगु्ि र्वकास संस्थान 207६/7७ 3,844,181 0  60,441 3904622  3111443  202617  768041  17486  45835  (82649) 4062773 -158151 
  रार्ष्ट्रर् दगु्ि र्वकास बोडि 207६/7७ 0 56025 11394 67419  0 26066 19260 0 0 0 45326 22093 
  खानेपानी मन्रालर्   1464741 17568 493240 1975549 596879 604615 1592985 697410 440700 0 3932589 -1957040 
  नेपाल खानेपानी संस्थान 2069/70 273794  0  45155  318949  93318  254064  28442  58783  42509  0  477116 -158167 
  नेपाल खानेपानी संस्थान 2070/71 346566  0  59394  405960  190375  59744  104647  69386  56886  0  481038 -75078 
  नेपाल खानेपानी संस्थान 2076/77 607590  0  273839  881429  313186  233572  163186  376620  106870  0  1193434 -312005 
  काठमाडौं उपत्र्का खानेपानी व्र्वस्थापन बोडि 2076/77 236791  17568  114852  369211  0  57235  1296710  192621  234435  0  1781001 -1411790 
  संस्कृति,पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न मन्रालर्   7012837 261300 1963700 9237837 23134 2109123 1882511 37777 1950764 877767 6881076 2356761 
  नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातिकरण 207६/7७ 7003119    1237775  8240894    1566744  1633750  7273  1911497  877767  5997031 2243863 
  सांस्कृतिक संस्थान २०७४।७५ 717 9700 72884 83301  14668 37429 30901 11502 10964 0 105464 -22163 
  सांस्कृतिक संस्थान २०७५।७६ 1585 8100 32023 41708  4168 12409 27773 9501 10391 0 64242 -22534 
  सांस्कृतिक संस्थान २०७६।७७ 4631 12000 23112 39743  3384 12285 34130 9501 9477 0 68777 -29034 
  पशपुति क्षेर र्वकास कोष 207६/7७   २३१५०० ४८०८५२ ७१२३५२ ० ४३४५७२ ११८०५९ ० ६७१० ० ५५९३४१ 153011 
  िारा गाउँ र्वकास सतमति 2075/76 1737  0  54878  56615  542  20110  16427  0  877  0  37956 18659 
  िारा गाउँ र्वकास सतमति 207६/7७ 1048  0  62176  63224  372  25574  21471  0  848  0  48265 14959 
  भौतिक पवूािंार िथा र्ािार्ाि मन्रालर्   0 8000000 764336 8764336 4475897 86187 24847 0 5039 0 4591970 4172366 
  नेपाल रेल्वे कम्पनी 2075/76     4012 4012  0 3805 5604 0 63 0 9472 -5460 
  नेपाल पूवाििार तनमािण कम्पनी तलतमटेड 2075/76 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 
  नेपाल पूवाििार तनमािण कम्पनी तलतमटेड 2076/77 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 
  सडक वोडि नेपाल 207६/7७   ८०००००० ७६०३२४ 8760324  ४४७५८९७ ८२३८२ १९२४३ 0 ४९७६   4582498 4177826 
  वन िथा वािावरण मन्रालर्   1003573  158491  88620  1250684  460357  510615  348009  3257  23240  25137  1370615  (119931) 
  जडीबटुी उत्पादन िथा प्रशोिन कम्पनी तलतमटेड 2076/77 134554    30550  165104  75791  17758  43267  3257  9753  3056  152882 12222 
  रार्ष्ट्रर् प्रकृति संरक्षण कोष 2076/77 514685 158491 10927 684103 162902 447501 234621 0 8126 0 853150 -169047 
  नेपाल वन तनगम 2075/76 354334 0 47143 401477 221664 45356 70121 0 5361 22081 364583 36894 
  न्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्रालर्   6750988 14913228 2890505 24554721 2549033 6349493 9706974 170116 19280 0 18794896 5759825 
  जनकन्शक्षा सामग्री केन्र तल. सानो ठठमी भक्तपरु २०७६।७७ 1396000    28912  1424912  847634  67740  381158  170116  19280    1485928 -61016 
  तरभवुन र्वश्वर्वद्यालर् 2076।77 4494927 11066253 2710711 18271891  1392644 5095017 7533113 0 0 0 14020774 4251117 
  नेपाल संस्कृि र्वश्वर्वद्यालर् 2076।77 48896 616860 6182 671938  14873 65801 576541 0 0 0 657215 14723 
  मध्र्पन्िमाञ्चल र्वश्व र्वद्यालर्  2076।77 49071 438183 38021 525275  138466 350421 203360 0 0 0 692247 -166972 
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क्र. 
सं. 

संस्थाको नाम आतथिक वषि 
आर् व्र्र् 

खदु आम्दानी तबक्री र सेवा 
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अनदुान अन्र् आर् जम्मा प्रत्र्क्ष खचि सञ्चालन खचि कमिचारी खचि व्र्ाज ह्रास खचि आर्कर जम्मा खचि 

  सदुरुपन्िमाञ्चल र्वश्व र्वद्यालर् 2076।77 124018 524074 72589 720681  53033 73391 316903 0 0   443327 277354 
  लनु्म्बनी वौिर्वश्वर्वद्यालर् 2076।77 19922 286406 2637 308965  99895 25254 38445 0 0 0 163594 145371 
  पवुािञ्चल र्वश्वर्वद्यलर्, र्वराटनगर 2076।77 518832 250400 0 769232  0 127580 308148       435728 333504 
  कृर्ष िथा वन र्वश्वर्वद्यालर्  2076।77 88930 1554745 31453 1675128  0 478126 323449 0 0 0 801575 873553 
  राजर्षि जनक र्वश्वर्वद्यालर् 2076।77 10392 176307 0 186699  2488 66163 25857 0 0 0 94508 92191 
  भतूम व्र्वस्था, सहकारी िथा गररवी तनवारण मन्रालर्   0 72723 40299 113022 0 79792 21795 0 0 0 101587 11435 
  रार्ष्ट्रर् सहकारी र्वकास बोडि २०७६।७७ 0 72723 40299 113022  0 79792 21795 0 0 0 101587 11435 
  संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्   0 155867 154735 310602 89768 155867 0 0 13580 0 259215 51387 
  नेपाल प्रशासतनक प्रन्शक्षण प्रतिष्ठान 2076/77 0 155867 154735 310602  89768 155867 0 0 13580 0 259215 51387 
  सञ्चार िथा सूचना प्रर्वति मन्रालर्   20993047 185300 784731 21963078 2222257 446295 824378 3500 143509 4582379 7634033 14329045 
  नेपाल टेतलतभजन 2076/77 398511  0 115687  514198  57336  197157  358672  0  110427  0  723592 -209394 
  नेपाल दूरसञ्चार प्रातिकरण 207६/7७ 20012756 0 563388 20576144  1902985 115229 77966 0 9268 4582379 6687827 13888317 
  गोरखापर संस्थान 2075/76 560045    93504  653549  254038  52631  267280  3500  10836      653549 
  प्रेस काउन्न्सल नेपाल 2076/77 4700 51900 0 56600  7898 14432 24988 0 7012 0 54330 2270 
  रार्ष्ट्रर् समाचार सतमति 2076/77 17035  133400  12152  162587    66846  95472    5966    168284 -5697 
  स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा मन्रालर्   2113342 1007547 82947 3203836 136615 1323565 1503097 30363 317719 0 3311359 -107523 
  र्वर्प कोइराला स्वास््र् र्वज्ञान प्रतिष्ठान 2076/77   1938154    260426           -    2198580           -      771273  1445811        -     206795         -    2423879 -225299 
  राप्ती स्वास््र् र्वज्ञान प्रतिष्ठान 2076/77       48,682     158,217       42,457  249356        2,931     95,287     21,734     30,363     20,075         -    170390 78966 
  कणािली स्वास््र् र्वज्ञान प्रतिष्ठान 2076/77       98,525     478,904       32,734  610163       67,514    428,306     11,373         -       84,802         -    591995 18168 
  नेपाल स्वस््र् अनसुन्िान पररषद 2076/77       27,981     110,000        7,756  145737       66,170     28,699     24,179         -        6,047         -    125095 20642 
  सहरी र्वकास मन्रालर्   850746 11193 14585 876524 222577 96066 119816 0 9069 96206 543734 332790 
  रार्ष्ट्रर् आवास कम्पनी २०७६।७४ 129013   6885 135898 66429 22271 44823 0 2959   136482 -584 
  रार्ष्ट्रर् आवास कम्पनी २०७६।७५ 83106 0 6622 89728 41187 14560 42684 0 2655   101086 -11358 
  नगर र्वकास कोष २०७६।७७ 638627 11193 1078 650898 114961 59235 32309 0 3455 96206 306166 344732 
2 सतमति   1459436 835513 774199 3069148 619795 364689 246636 0 35869 379684 1646673 1422475 

  अथि मन्रालर्   1274307 0 390155 1664462 0 85250 94974 0 8483 376174 564881 1099581 
  वीमा सतमति 2076।77 1274307   390155 1664462  0 85250 94974 0 8483 376174 564881 1099581 
  काननु, न्र्ार् िथा संसदीर् मातमला  मन्रालर्   31710 0 23195 54905 17469 10665 15092 0 1393 3510 48129 6776 
  काननु र्किाब व्र्वस्था सतमति २०७६।७७ 31710  0  23195  54905  17469  10665  15092  0  1393  3510  48129 6776 
  कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास मन्रालर्   104787 21288 30594 156669 21167 9635 55739 0 7207 0 93748 62921 
  कपास र्वकास सतमति 2076/77 798 21288 7416 29502  7447 4034 9025 0 1709 0 22215 7287 
  कालीमाटी फलफूल िथा िरकारी र्वकास सतमति 2076/77 103989 0 23178 127167  13720 5601 46714 0 5498 0 71533 55634 
  संस्कृति पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न   0 35666 211524 247190 77478 58965 61500 0 18309 0 216252 30938 
  नेपाल पर्िटन िथा होटल व्र्वस्थापन प्रतिष्ठान 207६/7७ 0 35666 211524 247190 77478 58965 61500 0 18309 0 216252 30938 
  खानेपानी मन्रालर्   0 666728 98506 765234 485432 181297 0 0 12 0 666741 98493 
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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 

  ग्रातमण खानेपानी िथा सरसफाई कोष र्वकास सतमति 2076/77 0 666728 98506 765234  485432 181297 0 0 12 0 666741 98493 
  न्शक्षा र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्रालर्   48632 111831 20225 180688 18249 18877 19331 0 465 0 56922 123766 
  स्वप्न बगैचा र्वकास सतमति 2076/77 48575 69 20129 68773  1649 5870 14750 0 465 0 22734 46039 

  
मदन भण्डारी र्वज्ञान िथा प्रर्वति र्वश्वद्यालर् पवुाििार 
र्वकास सतमति 2076/77 0 105262 96 

105358  
16600 10098 1180 0 0 0 27878 77480 

  तडल्ली रमण पसु्िकालर् 2076/77 57 6500   6557    2909 3401 0 0 0 6310 247 
3 अन्र् संस्थााः   163189 4704850 25639172 30507211 3583589 13760374 97833 38599 22847 4876 17508118 12999093 

  गहृ मन्रालर्   16115 0 1952358 1968473 983736 17124 0 0 2397 4876 1008133 960340 
  प्रहरी कल्र्ाण कोष 2076/77 3234 0 702947 706181  122850 7629 0 0 2000 0 132479 573702 
  सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल कल्र्ाणकारी सेवा केन्र 2076/77 12881 0 1249411 1262292  860886 9495 0 0 397 4876 875654 386638 
  र्वुा िथा खेलकुद मन्रालर्   0 4161979 220025 4382004 1753643 665559 0 0 10307 0 2429509 1952495 
  रार्ष्ट्रर् खेलकुद पररषद् 2076/77 0 4161979 220025 4382004  1753643 665559 0 0 10307 0 2429509 1952495 
  रक्षा मन्रालर्   98442 0 21050120 21148562 819987 12657295 33152 0 3380 0 13513814 7634748 
  सैतनक कल्र्ाणकारी कोष २०७६।७७ 0 0 21042643 21042643  763100 12656032         13419132 7623511 
  बह ुव्र्ावसार् उद्योग २०७६।७७ 98442 0 7477 105919  56887 1263 33152   3380 0 94682 11237 
  खानेपानी मन्रालर्   0 3262 0 3262 0 852 1464 0 0 0 2316 946 
  खानेपानी महसलु तनिािरण आर्ोग 2076/77 0 3262 0 3262  0 852 1464 0 0 0 2316 946 
  न्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्रालर्   48632 482203 36260 567095 18249 381320 27260 0 465 0 427294 139801 
  तर. र्व. उच्च न्शक्षा सिुार पररर्ोजना 2076/77 48632 482203 36260 567095  18249 381320 27260 0 465 0 427294 139801 
  श्रम रोजगार िथा सामान्जक सरुक्षा   0 57406 2380409 2437815 7974 38224 35957 38599 6298 0 127052 2310763 
  सामान्जक सरुक्षा कोष २०७६।७७ ० ५७४०६ २३८०४०९ 2437815 7974 38224 35957 38599 6298 0 127052 2310763 
  कुल जम्मााः   197224837 38019614 128108534 363352985 110595100 35153201 29329687 5737962 8854903 8629424 197711992 165640993 
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अनसूुची - ७ 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद १, २, ३ र ४  सँग सम्बन्न्िि) 

आर्व्र्र् र्हसाब िर्ार गनें सँगठठि 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 

बेरुजू रकम 
लेखापरीक्षण भएको अन्न्िम वषंको संचालन 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 
  सगठठि सस्था   17 91705636 6989490 17173832 6177977 32849971 10548318 49576266 3481267 8090146 8320035 23207121 43098569 6477697 23651529 
  प्रिानमन्री िथा मन्न्रपररषद्को कार्ािलर्   1 927631 11233 708855 164982 53794 0 218776 4384 0 53794 0 58178 160598 869453 
  नेपाल ट्रष्टको कार्ािलर् 207६/7७ 1 927631 11233 708855 164982 53794 0 218776 4384 0 53794 0 58178 160598 869453 
  उद्योग बान्णज्र् िथा आपूतिि मन्रालर्   1 385147 4513 58620 3371 164350 19167 186888 0 800 0 197459 198259 -11371 47249 
  र्वशेष आतथिक क्षेर प्रातिकरण 207६/7७ 1 385147 4513 58620 3371 164350 19167 186888 0 800 0 197459 198259 -11371 47249 
  मर्हला, बालबातलका िथा समाज जेष्ठ नागररक मन्रालर्   1 821415 50781 509071 0 4000 817415 821415 148211 0 156162 410 304783 516632 1025703 
  समाज कल्र्ाण पररषद् 2076/77 1 821415 50781 509071 0 4000 817415 821415 148211 0 156162 410 304783 516632 1025703 
  न्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्रालर्   4 60636113 3805145 10940782 1089770 23078054 8037230 32205054 1243443 4326147 1003017 21858452 28431059 3773995 14714777 
  प्रार्वतिक न्शक्षा िथा व्र्ावसार्र्क िातलम पररषद 207६/7७ 1 20467106 359469 3690430 1089770 4626276 6030241 11746287 1200683 3580042 779295 3160799 8720819 3025468 6715898 
  परीक्षा बोडि प्रदेश व्र्वस्थापन कार्ािलर् 207६/7७ 1 3235732 9374 2768812 0 187891 1763662 1951553 0 578870 157045 548264 1284179 667374 3436186 
  नेपाल र्वज्ञान िथा प्रर्वति प्रज्ञा प्रतिष्ठान 207६/7७ 1 498364 29975 282070   221889 33168 255057 42760 133870 66677 0 243307 11750 293820 
  र्वश्व र्वद्यालर् अनदुान आर्ोग 207६/7७ 1 36434911 3406327 4199470 0 18041998 210159 18252157 0 33365 0 18149389 18182754 69403 4268873 
  सञ्चार िथा सूचना प्रर्वति मन्रालर्   1 178069 20894 216104 22214 23300 14493 60007 70563 25087 20793 1619 118062 -58055 158049 
  चलन्चर र्वकास बोडि 207६/7७ 1 178069 20894 216104 22214 23300 14493 60007 70563 25087 20793 1619 118062 -58055 158049 
  सघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्   2 1844293 8724 182277 1241934 385572 34510 1662016 583577 97432 65772 750589 1497370 164646 346923 
  स्थातनर् र्वकास प्रन्शक्षण प्रतिष्ठान 207६/7७ 1 194152 1593 71677 56703 65772 0 122475 0 23623 65772 3374 92769 29706 101383 
  तनजामिी कमंचारी अस्पिाल 207६/7७ 1 1650141 7131 110600 1185231 319800 34510 1539541 583577 73809 0 747215 1404601 134940 245540 
  स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा मन्रालर्   7 26912968 3088200 4558123 3655706 9140901 1625503 14422110 1431089 3640680 7020497 398592 12490858 1931252 6489375 
  र्व.पी.कोइराला मेमोररर्ल क्र्ान्सर अस्पिाल 207६/7७ 1 4508695 7533 360512 613444 700900 996377 2310721 0 2197974 0 0 2197974 112747 473259 
  शर्हद गगालाल ह्दर् केन्र 207६/7७ 1 4267335 140307 2176285 1048845 831000 355591 2235436 824382 35594 836000 335923 2031899 203537 2379822 
  न्चर्कत्सा र्वज्ञान रार्ष्ट्रर् प्रतिष्ठान (वीर अस्पत्ताल 207६/7७ 1 4903608 580773 415569 123321 2413196 36394 2572911 114242 1225215 991240 0 2330697 242214 657783 
  रार्ष्ट्रर् ट्रामा सेन्टर 207६/7७ 1 969246 33648 45362 56843 259872 168924 485639 51502 125560 259872 46673 483607 2032 47394 
  पोखरा स्वास््र् र्वज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा 207६/7७ 1 1419387 8006 161939 392215 279491 11993 683699 440963 0 279491 15234 735688 -51989 109950 
  रामराजाप्रसाद तसह स्वास््र् र्वज्ञान प्रतिष्ठान,  207६/7७ 1 112674 0 0 0 2548 53789 56337 0 56337 0 0 56337 0 0 
  स्वास््र् वीमा बोडि 207६/7७ 1 10732023 2317933 1398456 1421038 4653894 2435 6077367 0 0 4653894 762 4654656 1422711 2821167 
  सतमतिाः   61 28908332 650594 6180347 3209822 8565468 3156844 14932134 3133001 5403778 1734658 3917716 14189153 742981 6923328 
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क्र.सं. संस्थाको नाम 
लेखापरीक्षण 

गनुिपने 
आतथिक वषि 

लेखापरीक्षण 
सम्पन्न 

आथिक वषि 

लेखापरीक्षण 
रकम 

बेरुजू रकम 
लेखापरीक्षण भएको अन्न्िम वषंको संचालन 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 
  संस्कृति, पर्ंटन िथा नागररक उड्डर्न मन्रालर्   17 4699406 87544 939655 0 1542876 926967 2469843 0 800458 235367 1193738 2229563 240280 1179935 
  लनु्म्वनी र्वकास कोष 2076/77 1 2269348 45868 310855 0 750000 470013 1220013 0 170928 72329 806078 1049335 170678 481533 
  बौि दशिन प्रवििन िथा गमु्वा र्वकास सतमति 2076/77 1 79484 2657 0 0 39742 0 39742 0 0 0 39742 39742 0 0 
  नारार्णर्हटी दरवार संग्रहालर् र्वकास सतमति 2076/77 1 247493 12 4497 0 107802 17671 125473 0 13720 498 107802 122020 3453 7950 
  बहृत्तर जनकपरु क्षेर र्वकास पररषद 2076/77 1 352073 15250 5887 0 171572 4741 176313 0 160396 12000 3364 175760 553 6440 
  नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान  2076/77 1 575178 2280 94813 0 197561 100641 298202 0 219678 51917 5381 276976 21226 116039 
  नेपाल लतलिकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान 2076/77 1 126435 695 33240 0 60500 4191 64691 0 50652 8013 3079 61744 2947 36187 
  नेपाल संतगि िथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान 2076/77 1 200056 35 26330 0 97084 5359 102443 0 19989 23912 53712 97613 4830 31160 
  हनमुान ढोका दरवार संग्राहालर् र्वकास सतमति 2076/77 1 253324 19874 235062 0 35055 110538 145593 0 48962 21326 37443 107731 37862 272924 
  पाटन संग्रहालर् र्वकास सतमति, पाटन दरवार  2076/77 1 56444 165 31706 0 2377 28910 31287 0 24105 0 1052 25157 6130 37836 
  नेपाल पवििीर् प्रन्शक्षण प्रतिष्ठान 2076/77 1 279620 64 33090 0 40883 103919 144802 0 26157 27852 80809 134818 9984 43074 
  वौिनाथ क्षेर र्वकास सतमति, वौि 2076/77 1 140463 134 133336 0 0 61690 61690 0 37659 14544 26570 78773 -17083 116253 
  पातथभरा क्षेर र्वकास सतमति 2076/77 1 34954 510 23509 0 5100 10380 15480 0 15513 0 3961 19474 -3994 19515 
  देवघाट क्षेर र्वकास सतमति 2076/77 1 39586 0 3709   13700 7405 21105 0 8243 0 10238 18481 2624 6333 
  मनकामना क्षेर र्वकास सतमति 2076/77 1 5040 0 0 0 1500 1424 2924 0 730 1386 0 2116 808 808 
  बहृत्तर बराह क्षेर र्वकास सतमति,  2076/77 1 16659 0 3116 0 8600 0 8600 0 559 0 7500 8059 541 3657 
  हलेसी महादेबस्थान र्वकास सतमति  2076/77 1 16194 0 3 0 8100 0 8100 0 1093 0 7001 8094 6 9 
` पञ्चाङ्ग तनणािर्क सतमति 2076/77 1 7055 0 502 0 3300 85 3385 0 2074 1590 6 3670 -285 217 
  सहरी र्वकास मन्रालर्   13 5452138 107982 1884149 517199 1595268 619137 2731604 1691780 778397 61219 189145 2720541 11063 1895212 
  मन्थली नगर र्वकास सतमति रामेछाप  2076/77 1 3147 0 11703 1419 0 451 1870 58 48 1171 0 1277 593 12296 
  पोखरा उपत्र्का नगर र्वकास सतमति कास्की 2076/77 1 19578 1952 93757 7732 0 6125 13857 0 1164 4524 33 5721 8136 101893 
  िलु्सीपरु  नगर र्वकास सतमति दाङ  2076/77 1 33197 0 37047 4633 1000 12392 18025 0 1260 3219 10691 15170 2855 39902 
  नेपालगि नगर र्वकास सतमति बाँके  2076/77 1 20256 0 42776 17059 0 3197 20256 0 0 0 0 0 20256 63032 
  लमही नगर र्वकास सतमति दाङ  2076/77 1 247883 60 80988 135458 0 6443 141901 0 97473 7440 1073 105986 35915 116903 
  वीरगि नगर र्वकास सतमति पसाि  2076/77 1 7391 0 38230 0 0 4426 4426 0 2956 0 9 2965 1461 39691 
  घोराही नगर र्वकास सतमति दाङ  2076/77 1 131030 7606 42833 44938 0 10318 55256 59050 14549 2177 0 75776 -20520 22313 
  महेन्रनगर नगर र्वकास सतमति कन्चनपरु  2076/77 1 9825 11643 36691 0 0 3891 3891 0 5935 0 0 5935 -2044 34647 
  काठमाडौं उपत्र्का र्वकास प्रातिकरण केन्र 2076/77 1 628000 49792 114114 62060 257509 8157 327726 253805 18500 26122 1847 300274 27452 141566 

  
काठमाडौं उपत्र्का र्वकास प्रातिकरण, न्जल्ला 
आर्कु्तको कार्ािलर्, काठमाडौ 2076/77 

1 
2943903 27006 739147 205563 958653 244988 1409204 941839 411785 16322 164753 1534699 -125495 613652 

  
काठमाडौं उपत्र्का र्वकास प्रातिकरण, न्जल्ला 
आर्कु्तको कार्ािलर्, लतलिपरु 2076/77 

1 
489731 0 46123 38337 157691 54486 250514 226739 12482 0 0 239221 11293 57416 

  
काठमाडौं उपत्र्का र्वकास प्रातिकरण न्जल्ला 
आर्कु्तको कार्ािलर्, भक्तपरु  2076/77 

1 
447867 150 47290 0 220415 479 220894 210289 10126 0 6558 226973 -6079 41211 

  अन्ििरािर्ष्ट्रर् सम्मेलन केन्र  काठमाडौं 2076/77 1 470330 9773 553450 0 0 263784 263784   202119 244 4181 206544 57240 610690 
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क्र.सं. संस्थाको नाम 
लेखापरीक्षण 

गनुिपने 
आतथिक वषि 

लेखापरीक्षण 
सम्पन्न 

आथिक वषि 

लेखापरीक्षण 
रकम 

बेरुजू रकम 
लेखापरीक्षण भएको अन्न्िम वषंको संचालन 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 
  रक्षा मन्रालर्   1 359232 21579 208164 193370 0 0 193370 23911 50480 19070 72401 165862 27508 235672 
  नेपाली सैतनक हवाइ चाटिर उडान र्वकास सतमति २०७६/७७ 1 359232 21579 208164 193370 0 0 193370 23911 50480 19070 72401 165862 27508 235672 
  वन िथा वािावरण मन्रालर्   2 462798 0 152258 224854 31031 54655 310540 0 0 0 365206 365206 -54666 97592 
  वन पैदावार र्वकास सतमति २०७५/७६ 1 342027 0 90881 202694 10155 38297 251146       280584 280584 -29438 61443 
  वन पैदावार र्वकास सतमति २०७६/७७ 1 120771 0 61377 22160 20876 16358 59394       84622 84622 -25228 36149 
  उद्योग बान्णज्र् िथा आपूतिं मन्रालर्   4 3150171 53749 798507 0 497226 1020944 1518170 0 0 0 1632001 1632001 -113831 684676 
  व्र्ापार िथा तनकासी प्रवििन केन्र लतलिपरु २०७६/७७ 1 266421 336 19717   88208 35860 124068       142353 142353 -18285 1432 
  व्र्ापार िथा तनकासी प्रवििन केन्र मोरङ २०७६/७७ 1 5216 0 0   2608 0 2608       2608 2608 0 0 
  व्र्ापार िथा तनकासी प्रवििन केन्र बांके २०७६/७७ 1 3116 0 0   1558 0 1558       1558 1558 0 0 
  नेपाल इन्टरमोडेल र्ािार्ाि र्वकास सतमति २०७६/७७ 1 2875418 53413 778790   404852 985084 1389936       1485482 1485482 -95546 683244 
  सञ्चार िथा सूचना प्रर्वति मन्रालर्   1 1268332 64968 142791 67481 370035 183014 620530 116169 118701 238316 174616 647802 -27272 115519 
  रेतडर्ो प्रसार सेवा र्वकास सतमति २०७६/७७ 1 1268332 64968 142791 67481 370035 183014 620530 116169 118701 238316 174616 647802 -27272 115519 
  न्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्रालर्   7 2793903 27797 996626 2976 1553028 40609 1596613 768308 113951 37635 277396 1197290 399323 1395949 
  रार्ष्ट्रर् र्वति र्वज्ञान प्रर्ोगशाला २०७६/७७ 1 124394 28 3983 2976 68231 6761 77968 0 18218 28208 0 46426 31542 35525 

  
र्व र्प कोइराला मेमोररर्ल प्लानेटोररर्म अव्जरभेटरी र 
र्वज्ञान सग्रहालर् र्वकास सतमति २०७६/७७ 1 

35982 107 0 0 17991 0 17991 0 
15522 2469 0 17991 0 0 

  र्वद्याथी र्विीर् सहर्ोग कोष र्वकास सतमति २०७६/७७ 1 455253 0 281794 0 123326 0 123326   50347 4184 277396 331927 -208601 73193 
  मेतडकल कलेज पूवांिार र्वकास सतमति सखेुि २०७६/७७ 1 14865 0 0 0 9500 0 9500 0 3828 1537   5365 4135 4135 
  मेतडकल कलेज पूवांिार र्वकास सतमति बटुवल २०७६/७७ 1 33761 13418 0 0 23590 0 23590 0 10171 0 0 10171 13419 13419 
  मेतडकल कलेज पूवांिार र्वकास सतमति बठदिवास २०७६/७७ 1 34270 12909     23590 0 23590   9443 1237   10680 12910 12910 
  मेतडकल कलेज पूवांिार र्वकास सतमति कैलाली २०७६/७७ 1 2095378 1335 710849 0 1286800 33848 1320648 768308 6422 0   774730 545918 1256767 
  स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा मन्रालर्   16 10722352 286975 1058197 2203942 2976004 311518 5491464 532833 3541791 1143051 13213 5230888 260576 1318773 
  कान्िी वाल अस्पिाल  207६/7७ 1 874820 4616 109311 172302 249060 10652 432014 0 442806 0 0 442806 -10792 98519 
  शकु्रराज ट्रर्पकल सरुवा रोग अस्पिाल  207६/7७ 1 1155999 101008 17201 75100 499986 2148 577234 0 578765 0 0 578765 -1531 15670 
  परोपकार प्रसिुी िथा स्त्री रोग अस्पिाल 207६/7७ 1 1723956 11211 445006 368495 458930 26375 853800 0 870156 0 0 870156 -16356 428650 
  शर्हद िमिभक्त रान्ष्ट्य प्रत्र्ारोपण केन्र 207६/7७ 1 671304 6738 17618 166646 165098 973 332717 171696 1793 165098 0 338587 -5870 11748 
  सशुील कोइराला प्रखर क्र्ान्सर अस्पत्ताल  207६/7७ 1 185311 27863 49303 21581 52171 22582 96334 18491 17792 52171 523 88977 7357 56660 
  मानतसक अस्पिाल लगनखेल 207६/7७ 1 176797 582 40148 39560 42309 11986 93855 0 82942 0 0 82942 10913 51061 
  डडेल्िरुा अस्पिाल  207६/7७ 1 482570 5356 3447 41614 200715 3176 245505 0 237065 0 0 237065 8440 11887 
  भरिपरु अस्पिाल न्चिवन 207६/7७ 1 1795166 23692 309694 682996 274525 5623 963144 0 832022 0 0 832022 131122 440816 
  भेरी अस्पिाल नेपालगंज वाके 207६/7७ 1 828470 54641 19 144898 222150 52524 419572 15185 142107 251606 0 408898 10674 10693 
  नारार्णी अस्पिाल वीरगंज 207६/7७ 1 712772 8181 11511 35351 198925 121056 355332 12774 145195 199471 0 357440 -2108 9403 
  कोशी अस्पिाल र्वराटनगर मोरङ 207६/7७ 1 1142201 33030 11320 244448 331959 8970 585377 217788 7077 331959 0 556824 28553 39873 
  आर्वेुद न्चर्कत्सालर्, नरदेवी 207६/7७ 1 193090 2558 11268 5483 78775 10211 94469 7201 8894 78775 3751 98621 -4152 7116 
  न्जर्प कोइराला रार्ष्ट्रर् स्वासप्रश्वास केन्र िनहुं 207६/7७ 1 206417 356 345 54154 54467 288 108909 42734 307 54467 0 97508 11401 11746 
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क्र.सं. संस्थाको नाम 
लेखापरीक्षण 

गनुिपने 
आतथिक वषि 

लेखापरीक्षण 
सम्पन्न 

आथिक वषि 

लेखापरीक्षण 
रकम 

बेरुजू रकम 
लेखापरीक्षण भएको अन्न्िम वषंको संचालन 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 
  तसहदरवार वैद्यखाना र्वकास सतमति 207६/7७ 1 192826 3548 27771 128993 10256 0 139249 44073 0 9504 0 53577 85672 113443 
  गजेन्रनारार्ण तसंह अस्पिाल 2076/77 1 291918 3595 1057 14637 100103 34627 149367 2891 130721 0 8939 142551 6816 7873 
  रार्ष्ट्रर् आर्ुिवेद अनसुन्िान िथा िातलम केन्र 207६/7७ 1 88733 0 3178 7684 36573 327 44584 0 44149 0 0 44149 435 3613 
  अन्र् सस्था   26 16124641 217346 7491170 360518 3134552 6052386 9547456 221539 1926169 80101 6274014 8501823 1045633 8536803 
  अथि मन्रालर्   1 2482933 44501 0 0 1241466 0 1241466 0 0 0 1241466 1241466 0 0 
  तमलेतनर्म च्र्ालेन्ज एकाउण्ट नेपाल २०७६/७७ 1 2482933 44501     1241466 0 1241466 0 0 0 1241466 1241466 0 0 
  कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास मन्रालर्   1 53326 0 11747 27303 0 51 27354 25317 112 478 65 25972 1382 13129 
  पश ुर्वकास फमि पोखरा दोहोरो माग ं 2076/77 1 53326   11747 27303 0 51 27354 25317 112 478 65 25972 1382 13129 
  काननु, न्र्ार् िथा ससदीर् मातमला  मन्रालर्   2 53784 0 30487 0 22756 542 23298 0 0 25806 0 25806 -2508 27979 
  केन्रीर् काननु पसु्िकालर् र्वकास सतमति 2076/77 1 5979 0 723 0 5256 0 5256 0 0 5362 0 5362 -106 617 
  केन्रीर् कानूनी सहार्िा सतमति 2076/77 1 47805 0 29764 0 17500 542 18042 0 0 20444 0 20444 -2402 27362 
  गहृ मन्रालर्   1 337960 50778 131596 0 18000 179506 197506 0 7282 1844 131328 140454 57052 188648 
  नेपाल हज सतमतिको सन्चवालर् २०७६/७७ 1 337960 50778 131596 0 18000 179506 197506 0 7282 1844 131328 140454 57052 188648 
  परराष्ट्र मन्रालर्   1 20407 444 47 0 9000 1308 10308 0 9000 0 1099 10099 209 256 
  परराष्ट्र मातमला अध्र्र्न प्रतिष्ठान २०७६/७७ 1 20407 444 47   9000 1308 10308   9000   1099 10099 209 256 
  रक्षा मन्रालर्   3 747271 0 18731 204024 0 188538 392562 167018 182851 4177 144 354190 38372 57103 
  स्वर्म्भ ुबारुदखाना २०७६/७७ 1 29147 0 11397 28233 0 0 28233 0 914 0 0 914 27319 38716 
  र्वरेन्र अस्पिाल मेन्न्टमेन्स फण्ड २०७६/७७ 1 572 0 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 572 
  बसनु्िरा क्र्ान्न्टन २०७६/७७ 1 717552 0 6762 175791 0 188538 364329 167018 181937 4177 144 353276 11053 17815 
  वन िथा िथा वािावरण मन्रालर्   2 1418780 24203 3118 0 1668264 10713 1678977 5848 1661816 0 1979 1669643 9334 12452 
  राष््पति चरेु िराइं मिेश संरक्षण र्वकास सतमति 2076/77 1 1397459 24203 892 0 1651922 7960 1659882 0 1659154   1620 1660774 -892 0 
  रान्ष्ट्य िाल र्वकास संरक्षण सतमति 2076/77 1 21321 0 2226 0 16342 2753 19095 5848 2662   359 8869 10226 12452 
  न्शक्षा र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्रालर्   2 334053 66373 222203 53479 159503 1323 214305 22407 49545 47796 0 119748 94557 316760 
  रू्नेस्कोका तनतमत्त नेपाल रार्ष्ट्रर् आर्ोग 2076/77 1 46410 300 22313 0 13743 343 14086   18407 13917 0 32324 -18238 4075 
  खुल्ला र्वश्वर्वद्यालर् 2076/77 1 287643 66073 199890 53479 145760 980 200219 22407 31138 33879 0 87424 112795 312685 
  सञ्चार िथा सूचना प्रर्वति मन्रालर्   2 4565014 0 1370366 75712 0 2285284 2360996 0 0 0 2204018 2204018 156978 1527344 
  केन्रीर् िनादेश २०७६/७७ 1 741 0 37954     110 110       631 631 -521 37433 
  हलुाक बचि बैक २०७६/७७ 1 4564273 0 1332412 75712   2285174 2360886       2203387 2203387 157499 1489911 
  सहरी र्वकास   2 5381 8757 34119 0 0 4430 4430 949 0 0 0 949 3481 37600 
  जग्गा र्वकास चक्रकोष २०७६/७७ 1 0 0 27809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27809 
  अतिकार सम्पन्न वागमिी सभ्र्िा एर्ककृि र्वकास कोष २०७६/७७ 1 5381 8757 6310 0 0 4430 4430 949 0 0 0 949 3481 9791 
  श्रम रोजगार िथा सामान्जक सरुक्षा    2 6105732 22290 5656909 0 15563 3380691 3396254 0 15563 0 2693915 2709478 686776 6343685 
  रार्ष्ट्रर्स्िरको कल्र्ाणकारी कोष २०७६/७७ 1 4334302   50848   0 2242218 2242218   0   2092084 2092084 150134 200982 
  बैदन्शक रोजगार बोडिको सन्चवालर् २०७६/७७ 1 1771430 22290 5606061   15563 1138473 1154036   15563   601831 617394 536642 6142703 
  रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग   1 0 0 11847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11847 
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क्र.सं. संस्थाको नाम 
लेखापरीक्षण 

गनुिपने 
आतथिक वषि 
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तबक्री र सेवा शलु्क अनदुान अन्र् आर् जम्मा प्रत्र्क्ष खचि सञ्चालन खचि कमिचारी खचि अन्र् खचि जम्मा खचि 
  नर्ा नेपाल तनमािण कोष 2076/77 1 0 0 11847       0         0 0 11847 
  संघ िफि को कुल जम्मााः   104 136738609 7857430 30845349 9748317 44549991 19757548 74055856 6835807 15420093 10134794 33398851 65789545 8266311 39111660 

 प्रदेश                   
  प्रदेश नम्वर १   15 1935058 6229 41525 78525 604078 283575 966178 0 0 93002 875878 968880 -2702 38823 
  न्जल्ला अस्पिाल भोजपरु 2076/77 1 75398 0 2301 8031 29684 0 37715 0 0 10803 26880 37683 32 2333 
  न्जल्ला अस्पिाल पांचथर 2076/77 1 145117 26 4304 17982 55846 0 73828 0 0 23032 48257 71289 2539 6843 
  न्जल्ला अस्पिाल, सनुसरी  2076/77 1 149738 1278 567 16820 59570 0 76390 0 0 30481 42867 73348 3042 3609 
  न्जल्ला अस्पिाल िाप्लेजङु 2076/77 1 106969 773 5199 20377 32034 0 52411 0 0 7436 47122 54558 -2147 3052 
  न्जल्ला अस्पिाल उदर्परु 2076/77 1 158527 2010 885 15315 64615 0 79930 0 0 21250 57347 78597 1333 2218 
  न्जल्ला अस्पिाल, सोलखुुम्ब ु 2076/77 1 61214 213 2607 0 21396 8764 30160 0 0 0 31054 31054 -894 1713 
  न्जल्ला अस्पिाल, ओखलढंुगा 2076/77 1 73268 0 1856 0 33845 2535 36380 0 0 0 36888 36888 -508 1348 
  इलाम अस्पिाल, इलाम 2076/77 1 187010 999 7742 0 53398 39358 92756 0 0 0 94254 94254 -1498 6244 
  न्जल्ला अस्पिाल, िनकुटा 2076/77 1 108772 2 11788 0 35586 14829 50415 0 0 0 58357 58357 -7942 3846 
  न्जल्ला अस्पिाल, खोटाङ्ग 2076/77 1 78410 7 0 0 39205 0 39205 0 0 0 39205 39205 0 0 
  मेची अञ्चल अस्पिाल, झापा 2076/77 1 554684 600 3300 0 104153 173597 277750 0 0 0 276934 276934 816 4116 
  न्जल्ला अस्पिाल, िेह्रथमु 2076/77 1 50942 0 0 0 25471 0 25471 0 0 0 25471 25471 0 0 
  न्जल्ला अस्पिाल, संखुवासभा 2076/77 1 148337 321 677 0 40450 34442 74892 0 0 0 73445 73445 1447 2124 
  ग्रातमण र्वकास प्रन्शक्षण केन्र, झापा 2076/77 1 17946 0 299 0 8825 0 8825 0 0 0 9121 9121 -296 3 
  प्रदेश लगानी प्रातिकरण, मोरङ 2076/77 1 18726 0 0 0 0 10050 10050 0 0 0 8676 8676 1374 1374 
  प्रदेश नम्वर २   8 1995817 82708 44704 139416 545623 352680 1037719 273408 221181 180428 283081 958098 79621 124325 
  र्वदेह तमतथला क्षेर प्रवििन र्वकास सतमति 2076/77 1 7962 128 0 0 3981 0 3981 0 0 0 3981 3981 0 0 
  प्रादेन्शक अस्पिाल,िनषुा 2076/77 1 865088 55621 29363 75206 56634 335293 467133 273297 49125 74025 1508 397955 69178 98541 
  कलैर्ा अस्पिाल,बारा 2076/77 1 109073 0 175 6825 49911 447 57183 0 29912 20000 1978 51890 5293 5468 
  लहान अस्पिाल,तसराहा 2076/77 1 127548 6164 5933 18134 45056 150 63340   20406 25000 18802 64208 -868 5065 
  तसराहा अस्पिाल,तसराहा 2076/77 1 160258 9274 688 14639 63020 3777 81436   44057 20020 14745 78822 2614 3302 
  न्जल्ला अस्पिाल जलेश्वर  2076/77 1 275955 1374 3340 7835 127892 2805 138532 0 32235 16720 88468 137423 1109 4449 
  मलगंवा अस्पिाल,सलािही 2076/77 1 269540 9765 1493 6546 119676 9385 135607 111 31167 5704 96951 133933 1674 3167 
  गौर अस्पिाल, रौिहट 2076/77 1 180393 382 3712 10231 79453 823 90507 0 14279 18959 56648 89886 621 4333 
  बागमिी प्रदेश   8 649906 8881 48802 134501 25069 185994 345564 31181 36553 67389 169219 304342 41222 90024 
  रसवुा अस्पिाल र्वकास सतमति 2076/77 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  तरशलुी अस्पिाल र्वकास सतमति 2076/77 1 57415 1783 3420 20292 667 6908 27867 13599 113 6795 9041 29548 -1681 1739 
  िाठदङ्ग अस्पिाल र्वकास सतमति 2076/77 1 42564 425 1264 367 300 22060 22727 367 549 1857 17064 19837 2890 4154 
  हेटौडा अस्पिाल र्वकास सतमति 2076/77 1 273804 5698 7609 49973 9901 81683 141557 4046 30429 20820 76952 132247 9310 16919 
  भक्तपरु अस्पिाल र्वकास सतमति 2076/77 1 175721 781 6634 56402 4377 39590 100369 12755 3467 16136 42994 75352 25017 31651 
  तसन्िलुी अस्पिाल र्वकास सतमति 2076/77 1 70254 194 2219 6416 1941 27373 35730 0 1836 13222 19466 34524 1206 3425 



अनसूुचीहरु 

 739 महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७8 

क्र.सं. संस्थाको नाम 
लेखापरीक्षण 

गनुिपने 
आतथिक वषि 

लेखापरीक्षण 
सम्पन्न 

आथिक वषि 

लेखापरीक्षण 
रकम 

बेरुजू रकम 
लेखापरीक्षण भएको अन्न्िम वषंको संचालन 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 
  रामेछाप अस्पिाल र्वकास सतमति 2076/77 1 7913 0 1822 1051 0 3243 4294 414 159 676 2370 3619 675 2497 
  मर्हला र्वकास प्रन्शक्षाण केन्र 2076/77 1 22235 0 25834 0 7883 5137 13020 0 0 7883 1332 9215 3805 29639 
  गण्डकी प्रदेश   10 1964191 52934 56449 256771 737375 18267 1012413 266495 582225 154149 5358 1008227 4186 60635 
  न्जल्ला अस्पिाल 2076/77 1 182697 2087 530 25329 66881 867 93077 22992 60917 5964 277 90150 2927 3457 
  िौलातगरी अन्चल अस्पिाल 2076/77 1 434359 11434 15696 89678 130810 2690 223178 95495 91623 39187 572 226877 -3699 11997 
  न्जल्ला अस्पिाल म्र्ाग्दी 2076/77 1 242272 3734 24810 45425 85248 2267 132940 47079 53716 31532 1815 134142 -1202 23608 
  जोमसोम अस्पिाल 2076/77 1 58534 10 2663 2087 27553 739 30379 2991 16319 11234 274 30818 -439 2224 
  न्जल्ला अस्पिाल मनाङ्ग 2076/77 1 78893 21710 852 652 39174 132 39958 1072 34035 4639 41 39787 171 1023 
  न्जल्ला अस्पिाल 2076/77 1 222668 9374 661 12402 98465 2015 112882 11295 80071 18394 687 110447 2435 3096 
  मध्र्र्वन्द ुअस्पिाल 2076/77 1 155991 299 1438 12475 64944 1217 78636 14272 58632 5812 77 78793 -157 1281 
  दमौली अस्पिाल 2076/77 1 160476 0 5688 22151 59060 2598 83809 22653 48235 10824 643 82355 1454 7142 
  न्जल्ला अस्पिाल 2076/77 1 196222 3952 1138 26225 70499 3221 99945 26235 58959 11540 681 97415 2530 3668 
  मािनृ्शश ुतमिेरी अस्पिाल 2076/77 1 232079 334 2973 20347 94741 2521 117609 22411 79718 15023 291 117443 166 3139 
  लनु्म्वनी प्रदेश    16 2747149 79282 423590 964037 2344711 81220 3389968 1413219 1894463 0 69339 3377021 12947 436537 
  लनु्म्वनी प्रादेन्शक अस्पिाल, रुपन्देही  2076/77 1 1491450 32391 352260 620528 500637 18025 1139190   1151971     1151971 -12781 339479 
  तभम अस्पिाल 2076/77 1 140774 12189 14547 39495 85781 951 126227   129907     129907 -3680 10867 
  रोल्पा अस्पिाल 2076/77 1 74293 91 7053 22559 44013 668 67240   63443     63443 3797 10850 
  बठदिर्ा अस्पिाल 2076/77 1 136184 1431 5573 49153 81324 134 130611   130866 0 0 130866 -255 5318 
  अघािखाँची अस्पिाल 2076/77 1 73866 0 6230 22294 45299 43 67636   64143 0 0 64143 3493 9723 
  न्जल्ला अस्पिाल रुकुमकोट, रुकुमपूवि 2076/77 1 30222 5737 0 1080 29142 0 30222 0 30106 0 0 30106 116 116 
  राप्ती प्रादेन्शक अस्पिाल र्वकास सतमति 2076/77 1 200431 17268 10369 14335 1184900 57236 1256471 1184900 2909 0 68953 1256762 -291 10078 
  राप्ती आर्वेुद न्चर्कत्सालर्, िलुसीपरु दाङ 2076/77 1 8037 0 0 0 8037 0 8037 8037 0 0 0 8037 0 0 
  प्रादेन्शक आर्वेुद न्चर्कत्सालर्, तबजौरी दाङ 2076/77 1 32566 1059 982 0 31132 452 31584 31132 0 0 386 31518 66 1048 
  प्रू्ठान अस्पिाल,र्वजवुार प्र्ठुान  2076/77 1 97809 130 1135 32093 63349 1232 96674 93924   0 0 93924 2750 3885 
  कर्पलवस्ि ुअस्पिाल,िौतलहवा कर्पलवस्ि ु 2076/77 1 101546 0 4047 33208 63387 904 97499 95226   0 0 95226 2273 6320 
  पृ् वीचन्र अस्पिाल र्वकास सतमति, नवलपरासी 2076/77 1 92400 79 3450 21655 67009 286 88950 0 89167 0 0 89167 -217 3233 
  न्चसापानी अस्पिाल र्वकास सतमति, नवलपरासी 2076/77 1 33686 20 427 22271 10988 0 33259 0 32424 0 0 32424 835 1262 
  गलु्मी अस्पिाल, िम्घास गलु्मी 2076/77 1 85431 7662 3932 27075 53679 745 81499 0 80048 0 0 80048 1451 5383 
  पाल्पा अस्पिाल, पाल्पा 2076/77 1 63748 67 7570 23394 32609 175 56178 0 47888 0 0 47888 8290 15860 
  रामपरु अस्पिाल पाल्पा 2076/77 1 84706 1158 6015 34897 43425 369 78691 0 71591 0 0 71591 7100 13115 
  कणािली प्रदेश   10 348250 0 122782 225468 0 0 225468 0 216243 0 0 216243 9225 132007 
  मेहलकुना अस्पिाल 2076/77 1 21255 0 4836 16419 0 0 16419 0 18075 0 0 18075 -1656 3180 
  न्जल्ला अस्पिाल, मगु ु 2076/77 1 7407 0 2778 4629 0 0 4629 0 7222 0 0 7222 -2593 185 
  प्रदेश अस्पिाल, सखेुि  2076/77 1 224412 0 102092 122320 0 0 122320 0 109001 0 0 109001 13319 115411 
  न्जल्ला अस्पिाल, रुकुम पन्िम 2076/77 1 16691 0 2641 14050 0 0 14050 0 13640 0 0 13640 410 3051 



अनसूुचीहरु 

 740 महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७8 

क्र.सं. संस्थाको नाम 
लेखापरीक्षण 

गनुिपने 
आतथिक वषि 

लेखापरीक्षण 
सम्पन्न 

आथिक वषि 

लेखापरीक्षण 
रकम 

बेरुजू रकम 
लेखापरीक्षण भएको अन्न्िम वषंको संचालन 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 
  न्जल्ला अस्पिाल, सल्र्ान 2076/77 1 22992 0 2751 20241 0 0 20241 0 21634 0 0 21634 -1393 1358 
  न्जल्ला अस्पिाल, दैलेख 2076/77 1 14378 0 1716 12662 0 0 12662 0 11566 0 0 11566 1096 2812 
  न्जल्ला अस्पिाल, जाजरकोट 2076/77 1 8079 0 3256 4823 0 0 4823 0 6128 0 0 6128 -1305 1951 
  न्जल्ला अस्पिाल, कातलकोट  2076/77 1 25348 0 1039 24309 0 0 24309 0 24445 0 0 24445 -136 903 
  न्जल्ला अस्पिाल, डोल्पा 2076/77 1 2380 0 206 2174 0 0 2174 0 1873 0 0 1873 301 507 
  न्जल्ला अस्पिाल, हमु्ला 2076/77 1 5308 0 1467 3841 0 0 3841 0 2659 0 0 2659 1182 2649 
  सदुरुपन्िम प्रदेश  9 1205124 28033 34532 293988 862152 14452 1170592 0 1125211 0 6729 1131940 38652 73184 
  सेिी प्रादेन्शक अस्पिाल, िनगढी 2076/77 1 459545 19748 12015 154065 285170 8295 447530 0 436991 0 3070 440061 7469 19484 
  महाकाली अस्पिाल, कञ्चनपरु 2076/77 1 244343 1215 4290 33556 204520 1977 240053 0 234287 0 628 234915 5138 9428 
  र्टकापरु अस्पिाल, कैलाली 2076/77 1 118939 1382 8423 41005 68556 955 110516 0 102908 0 948 103856 6660 15083 
  न्जल्ला अस्पिाल, बाजरुा 2076/77 1 72158 2220 2909 15154 53677 418 69249 0 65376 0 388 65764 3485 6394 
  न्जल्ला अस्पिाल, डोटी 2076/77 1 71380 1926 0 13751 56683 946 71380 0 66986 0 104 67090 4290 4290 
  न्जल्ला अस्पिाल, बझाङ 2076/77 1 107047 847 1885 26416 77577 1169 105162 0 92723 0 1194 93917 11245 13130 
  न्जल्ला अस्पिाल, अछाम 2076/77 1 60546 14 2908 3876 53256 506 57638 0 57316 0 315 57631 7 2915 
  न्जल्ला अस्पिाल, बैिडी 2076/77 1 61048 681 2102 6165 52595 186 58946 0 58506 0 82 58588 358 2460 
  ग्रातमण र्वकास प्रन्शक्षण केन्र, डोटी 2076/77 1 10118 0 0 0 10118   10118   10118     10118 0 0 
  प्रदेशिफि को कुल जम्मााः   76 10845495 258067 772384 2092706 5119008 936188 8147902 1984303 4075876 494968 1409604 7964751 183151 955535 
  संघ र प्रदेशिफि को कुल जम्मााः   180 147584104 8115497 31617733 11841023 49668999 20693736 82203758 8820110 19495969 10629762 34808455 73754296 8449462 40067195 

 

  



अनसूुचीहरु 
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अनसूुची - ८ 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ र ३ सँग सम्बन्न्िि) 

सरकारी तनकार्को पेश्की बाकँी र्ववरण 
(रु. हजारमा) 

क्र.सं. मन्रालर्रतनकार्को नाम 
कमिचारी पेश्की अन्र् पेश्की 

जम्मा 
गिवषिसम्म र्ो वषि 

गिवषिसम्म र्ो वषि 
मोर्वलाइजेसन प्रतििपर अन्र् मोर्वलाइजेसन प्रतििपर अन्र् 

1 उप-राष्ट्रपतिको कार्ािलर्         100       100 
2 संघीर् संसद सन्चवालर् 5846 1217             7063 
3 सवोच्च अदालि 23925 172 1246 0 1300 20703 0 1466 48812 
4 अन्ख्िर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्िान आर्ोग 205     5854         6059 
5 लोक सेवा आर्ोग 0 0 0   5758       5758 
6 तनवािचन आर्ोग 4133   1159           5292 
७ रार्ष्ट्रर् आदी वासी जनजािी आर्ोग 0   0 0 62 0 0 0 62 
८ महान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ांलर् 40 95 8724 0 0 2300 0 0 11159 
९ प्रिानमन्री िथा मन्न्रपररषद्को कार्ालंर् 13582 0 422627 0 1524115 4767528 0 0 6727852 
१० अथि 968 30 148576 428748 7166 5908 0 1338 592734 
११ उद्योग, वान्णज्र् िथा आपूतिि 2308 705 51060 0 67528 0 0 2909 124510 
१२ ऊजाि जलस्रोि िथा तसँचाई  22011 43 2527202 93147 232700 961539 292726 236089 4365457 
१३ काननु न्र्ार् िथा संसदीर् मातमला 100 0 0 0 0 0 0 0 100 
१४ कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास 62930 2891 382982 215661 10109 0 0 75412 749985 
१५ गहृ  15278 2729 30450 129464 5457 404976 1114093 67028 1769475 
१६ परराष्ट्र 90475 15265 10864 141035 11540 0 0 0 269179 
१७ संस्कृति पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न ६६८१ २००० १०४९७१ ० २४०३ १०८४१८ 0 २८७१८ 253191 
१८ भतूम व्र्वस्था, सहकारी िथा गररवी तनवारण  12826 28 0 0 185374 13857 0 26454 238539 
१९ भौतिक पूवाििार िथा र्ािार्ाि 38075 185 12967417 458666 10269759 7654960 600 2478675 33868337 
२० र्वुा िथा खेलकुद 0 0 0 0 0 0 0 15492 15492 
२१ रक्षा 27070 10828 572700 10191625 2161139 136290 3913977 508828 17522457 



अनसूुचीहरु 
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क्र.सं. मन्रालर्रतनकार्को नाम 
कमिचारी पेश्की अन्र् पेश्की 

जम्मा 
गिवषिसम्म र्ो वषि 

गिवषिसम्म र्ो वषि 
मोर्वलाइजेसन प्रतििपर अन्र् मोर्वलाइजेसन प्रतििपर अन्र् 

२२ वन िथा वािावरण 4049 1997 9175 0 101 2420 0 17226 34968 
२३ न्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्रालर्  266826 4479 0 0 १६६००९९ 0 0 12304 1943708 
२४ श्रम रोजगार िथा सामान्जक सरुक्षा  4914 1007 592 0 101014 0 0 1358 108885 
२५ सञ्चार िथा सूचना प्रर्वति 1207 47 32234 0 178 1536   47878 83080 
२६ शहरी तबकास 11393 0 4759457 0 293233 3489210 0 6912 8560205 
२७ खानेपानी  16235 0 2174342 404695 271164 821556 0 3156 3691148 
२८ संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन 259023 666 2737476 369596 11030112 739033 0 0 15135906 
२९ स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा 306 794 0 537629 408131 106190 164502 983332 2200884 
३० रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग 1234 0 0 0 0 0 0 0 1234 
  संघ िफि  जम्मा 891640 45178 26943254 12976120 28248542 19236424 5485898 4514575 98341631 
  प्रदेश िफं                   
1 प्रदेश नम्बर १  13178 5528 559005 0 89234 2941634 0 6904 3615483 
2 प्रदेश नम्बर २  7798 25527 461121 0 113332 234032 0 349990 1191800 
3 बागमिी प्रदेश 1814 10948 191400 0 15913 398055 0 102702 720832 
4 गण्डकी प्रदेश 1604 574 266839 0 256842 1409101 0 130633 2065593 
5 लनु्म्वनी प्रदेश 1365 5530 96511 0 0 628178 0 54226 785810 
6 कणािली प्रदेश 4932 78263 224381 0 0 210368 0 29972 547916 
7 सदुरुपन्िम प्रदेश 121503 3048 100112 0 0 847766 0 139554 1211983 
  प्रदेश जम्मा 152194 129418 1899369 0 475321 6669134 0 813981 10139417 
  संघ र प्रदेशको जम्मा 1043834 174596 28842623 12976120 28723863 25905558 5485898 5328556 108481048 



अनसूुचीहरु 
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अनसूुची - ९ 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ दफा ४ सँग सम्बन्न्ि) 

कुल असलुी  
आतथिक वषि २०७६।७७ 

(रु हजारमा) 

क्र.सं. तनकार्रमन्रालर् 
र्वतनर्ोजन, राजस्व र िरौटी 

अन्र् तनकार् कुल जम्मा ले. प. को 
 क्रममा 

प्रारन्म्भक प्रतिवेदन  
पठाएपतछ 

सम्परीक्षणको 
क्रममा 

जम्मा 

1 प्रिानमन्री िथा मन्न्रपररषद्को कार्ािलर्     3996          3997      12351      20344       -          20344  
2 अथि      100        379215    1684389    2063704   36850     2100554  
3 उद्योग, वान्णज्र् िथा आपूतिि      400             72      68665      69137          69137  
4 ऊजां, जलस्रोि िथा तसचाई 2325 4118 201733    208176       -         208176  
5 काननु, न्र्ार् िथा संसदीर् मातमला  4 0 114        118       -             118  
6 कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास     1733            630       2812       5175       -           5175  
7 गहृ      2450            245       2849       5544     2909         8453  
8 परराष्ट्र      2902            622       4194       7718       -           7718  
9 संस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उड्डर्र्न     1116             79       5988       7183       -           7183  
१० भतूम व्र्वस्था, सहकारी िथा गररवी तनवारण     2379            236      24357      26972       -          26972  
११ भौतिक पूवाििार िथा र्ािार्ाि    23296         43359     755621     822276      696       822972  
१२ रू्वा िथा खेलकुद      116             -            -           116       -             116  
१३ रक्षा    10122             35         564      10721       -          10721  
१४ वन िथा वािावरण     1842            334         2176           2176  
१५ न्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति  13072 12 21522     34606       84        34690  
१६ श्रम, रोजगार िथा सामान्जक सरुक्षा 20417 44 162     20623       -          20623  
१७ सञ्चार िथा सूचना प्रर्वति     2656            995     606877     610528      183       610711  
१८ सहरी र्वकास 959 2577 63297     66833       -          66833  
१९ खानेपानी 23 9740 29240     39003          39003  
२० संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन 2078 448 33250     35776       -          35776  
२१ स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा 3361 804 438252    442417       -         442417  
२२ रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग 0 3 2158      2161           2161  
  संघ जम्मा  95347   447565   3958395   4501307   40722   4542029  
१ प्रदेश नम्बर १  3310 391066 7687 402063 8 402071 
२ प्रदेश नम्बर २  3519 4163 1202 8884 1798 10682 
३ वागमिी प्रदेश   2344 7000 17994 27338 173 27511 
४ गण्डकी प्रदेश 11581 3360 12819 27760 899 28659 
5 लनु्म्वनी प्रदेश  563 4153 27116 31832 0 31832 
6 कणािली प्रदेश 1599 0 100 1699 0 1699 
7 सदुरु पन्िम प्रदेश 4536 227 9229 13992   13992 
  प्रदेश जम्मा   27452      409969     76147    513568    2878     516446  
1 स्थानीर् िह 437410 253853 416930 1108193 0 1108193 
  संघ प्रदेश र स्थानीर् िह समेिको कुल जम्मा  560209   1111387   4451472   6123068   43600   6166668  
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अनसूुची - १० 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ दफा ३ सँग सम्बन्न्िि) 

असलु हनु बाकँी राजस्व बक्र्ौिा 
आतथिक बषि २०७६/७७ 

 

(रु. हजारमा) 

क्र.सं. तनकार् र मन्रालर् गि वषि सम्मको र्स वषि सम्मको  
गि बषिको  

िलुनामा वरृ्ि 
वरृ्ि प्रतिशि 

1 सवोच्च अदालि 11678080 11678080 0 0.00 
2 अथि 185272737 201965434 16692697 9.01 
3 ऊजाि, जलस्रोि िथा तसंचाई 77510 463624 386114 498.15 
4 भतूम व्र्वस्था, सहकारी िथा गररवी तनवारण  13092 13092 0 0.00 
5 संस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न  437500 1086300 648800 148.30 
6 वन िथा वािावरण 362169 362169 0 0.00 
  जम्मा 197841088 215568699 17727611 8.96 
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अनसूुची - ११ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद ३ दफा ४ सँग सम्बन्न्िि) 

बजेटमा समावेश नभएको वैदेन्शक सहार्िाको र्ववरण 

आतथिक वषि २०७६।७७ 

(रु हजारमा) 

क्र.सं. तनकार्रमन्रालर् 

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 24,194     1 24,194 
२ प्रिानमन्री िथा मन्न्रपररषद्को कार्ािलर्(लगानी वोडि समेि) 1 753,401     1 753,401 
३ अथि मन्रालर् 7 2,450,368 0 0 7 2,450,368 
४ उद्योग वान्णज्र् िथा आपूतिि मन्रालर् 2 84,316     2 84,316 
५ उजाि, जलस्रोि िथा तसचँाई मन्रालर् (जल िथा ऊजाि आर्ोग समेि) 7 915,985     7 915,985 
६ कृर्ष पशपुन्छी र्वकास मन्रालर् 13 812,555     13 812,555 
७ गहृ मन्रालर् 1 1,152,239     1 1,152,239 
८ वन िथा वािावरण मन्रालर् 11 431,863     11 431,863 
९ भौतिक पूवाििार िथा र्ािार्ाि व्र्वस्था मन्रालर् 2 141,172     2 141,172 
१० खानेपानी मन्रालर् 3 354,321     3 354,321 
११ मर्हला, बालबातलका िथा जेष्ठनागररक मन्रालर् 2 9,073     2 9,073 
१२ संस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उड्डर्र्न मन्रालर् 1 7,258     1 7,258 
१३ शहरी र्वकास मन्रालर् 5 671,263     5 671,263 
१४ न्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्रालर् 31 3,862,330     31 3,862,330 
१५ संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्  6 2,082,378     6 2,082,378 
१६ स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा मन्रालर्  29 6,573,268     29 6,573,268 
१७ रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग 1 24,194 0 0 1 24,194 
१८ रार्ष्ट्रर् पनुतनमािण प्रातिकरण 8 981,913     8 981,913 

  जम्मााः 131 21,332,092 0 0 131 21,332,092 
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अनसूुची - १२ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद ३ दफा ४ सँग सम्बन्न्िि) 
अतग्रम कर कट्टी नगरेको समर्ष्टगि न्स्थति 

 (रु. हजारमा) 

क्र.सं. मन्रालर्रतनकार्को नाम 
असलु गनुिपने असलुी 

असलु गनि बाकँी रकम 
कार्ािलर् संख्र्ा रकम कार्ािलर् संख्र्ा रकम 

1 सवोच्च अदालि 32 9884 0 0 9884 
2 रार्ष्ट्रर् मर्हला आर्ोग         0 
3 प्रिानमन्री िथा मन्न्रपररषद्को कार्ािलर् 3 1332 3 1332 0 
4 अथि         0 
5 ऊजाि, जलस्रोि िथा तसंचाई 10 2398 1 155 2243 
6 कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास 12 425 0 0 425 
7 गहृ 15 5180 0 0 5180 
8 खानेपानी 8 5838   0 5838 
9 परराष्ट्र  11 833 0 0 833 
10 संस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न  2 91 0 0 91 
11 भतूम व्र्वस्था, सहकारी िथा गररवी तनवारण  1 307 0 0 307 
12 भौतिक पूवाििार िथा र्ािार्ाि 10 20613 0 0 20613 
13 मर्हला बालबातलका िथा जेष्ठ नागररक 1 5736 0 0 5736 
14 र्वुा िथा खेलकुद मन्रालर्  1 353 0 0 353 
15 वन िथा वािावरण 10 8248 10 0 8248 
16 न्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति 6 1060 0 0 1060 
17 सञ्चार िथा सूचना प्रर्वति 1  7        -       -    7 
18 संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन 8  640  8  640  0 
19 स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा 12 6079 0 0 6079 
20 शहरी र्वकास  5  894  1  6  888 
   जम्मा 148 69918 23 2133 67785 
21 संगठठि संस्था         0 
22 सतमति िथा अन्र् 27 2624 3 819 1805 
  जम्मा 27 2624 3 819 1805 
  संघ िफं कुल जम्मा 175 72542 26 2952 69590 
  प्रदेश िफं           
1 प्रदेश नम्बर १  36 5701 1 10 5691 
2 प्रदेश नम्बर २  36 5863 0 0 5863 
3 बागमिी प्रदेश 24 1880 9 571 1309 
4 गण्डकी प्रदेश 12 2548 2 341 2207 
5 लनु्म्वनी प्रदेश  20 2112 2 118 1994 
6 कणािली प्रदेश 33 3809 0 0 3809 
7 सदुरुपन्िम प्रदेश 13 3122 0 0 3122 
  जम्मा 174 25035 14 1040 23995 
  संघ र प्रदेशको जम्मा 349 97577 40 3992 93585 
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अनसूुची -१३ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ दफा १३ सँग सम्बन्न्िि) 

राजस्वको शीषिकगि आम्दानीको र्ववरण 

आतथिक वषि २०७६।७७ 

(रु. हजारमा) 
संकेि संख्र्ा शीषिक र उप-शीषिक   अनमुान     र्थाथि असलुी   

11000  कर 587849400 613390484 
11100 आर् मनुाफा िथा पुजँीगि लाभमा लाग्न ेकर         272186000 213233046 
11110  एकलौटी फमि िथा व्र्न्क्तगि आर्मा लाग्न ेकर         71383700 57927848 
11111 एकलौटी  फमि िथा व्र्न्क्तगि आर्मा लाग्ने कर 32,377,600.00 23652465 
11112 पाररश्रतमक कर 30,949,400.00 25004568 
11113 पंूजीगि लाभ कर 8,056,700.00 9270815 
11120 तनकार्को आर्मा लाग्न ेकर 152085500 123151195 
11121 तनकार्को मनुाफामा लाग्ने कर-सरकारी संस्थान 8,505,800.00 11024684 
11122 तनकार्को मनुाफामा लाग्ने कर-पन्ब्लक तल.  कम्पनी  64,572,900.00 47200041 
11123 तनकार्को मनुाफामा लाग्ने कर-प्राइभेट तलतमटेड कम्पनी   61,622,900.00 32379207 
11124 तनकार्को मनुाफामा लाग्ने कर-अन्र् संस्था 14,795,100.00 8860307 
11125 पंूजीगि लाभ कर- तनकार् 2,588,800.00 23686955 
11130 लगानीको आर् िथा अन्र् आर्मा लाग्न ेकर 48716800 32154003 
11131 सम्पन्त्त बहाल िथा पट्टा वापिको आर्मा लाग्ने कर   5259100 2654021 
11132 व्र्ाजमा लाग्न ेकर 32,463,700.00 21997106 
11133 लाभांशमा लाग्ने कर 8,248,600.00 5938034 
11134 लगानी सम्बन्िी अन्र् आर्मा लाग्ने कर 147,900.00 68110 
11135 आकन्स्मक लाभ कर 258,600.00 269241 
11139 अन्र् आर्मा लाग्ने कर 2,338,900.00 1227493 
11200 पाररश्रतमकमा आिाररि कर 8164900 6508110 
11210 पाररश्रतमकमा आिाररि सामान्जक सरुक्षा कर 8164900 6508110 
11211 पाररश्रतमकमा आिाररि सामान्जक सरुक्षा कर 8,164,900.00 6508110 
11300 सम्पन्त्त कर 13500 4306 
11310 अचल सम्पन्त्तमा लाग्न ेकर 13500 4306 
11311 वार्षिक सम्पन्त्त कर 10,500.00 4300 
11312 संस्थागि सम्पन्त्तमा लाग्ने वार्षिक कर  3000 6 
11400 वस्ि ुिथा सेवामा आिाररि कर 111772500 269747601 
11410 मूल्र् अतभवरृ्ि कर ( मू .अ .क. ) 0 156845438 
11411 बाँडफाँडभइि प्राप्त हनु ेमूल्र् अतभबरृ्ि कर 0 156732377 
11412 म ु. अ. कर. - आर्ाि 0 22258 
11419 बाँडफाँड हनु ेबाहेक अन्र् स्रोि बाट प्राप्त मूल्र् अतभबरृ्ि कर 0 90803 
11420 अन्ि:शलु्क 63678200 81143564 
11421 बाँडफाँड भइि प्राप्त हनुे अन्ि:शलु्क 0 45485881 
11422 अन्ि:शलु्क आर्ाि 63678200 35647064 
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संकेि संख्र्ा शीषिक र उप-शीषिक   अनमुान     र्थाथि असलुी   
11423 स्वास्थ जोन्खम कर स्वदेशी उत्पादन 0 5204 
11424 स्वास्थ जोन्खम कर बैदेन्शक उत्पादन 0 5415 
11440 र्वशेष सेवामा लाग्न ेकर 1157300 795079 
11441 वैदेन्शक रोजगार सेवा कर 5000 0 
11442 स्वास्थ सेवा कर 0 211250 
11443 न्शक्षा सेवा शलु्क- शैन्क्षक संस्था 0 46511 
11444 न्शक्षा सेवा शलु्क- वैदेन्शक अध्र्र्न 1152300 537318 
11450 पूवाििार सेवाको उपर्ोग िथा सवारी सािनमा लाग्न ेकर 46937000 27673306 
11451 सवारी सािन कर 0 7325 
11452 पूवाििार सेवाको उपर्ोगमा लाग्ने कर 3504600 499376 
11453 सडक ममिि िथा सिुार दस्िरु 7493800 7562176 
11454 सडक तनमािण िथा संभार दस्िरु 18450700 5404390 
11455 पूवाििार कर 17487900 14200038 
11460 वस्ि ुिथा सेवामा लाग्न ेकर 0 3290214 
11461 वस्ि ुिथा सेवामा लाग्न ेअन्र् कर 0 3245068 
11462 स्वास््र् जोन्खम कर आर्ाि 0 45146 
11500 वैदेन्शक व्र्ापारमा आिाररि कर 195712500 123790301 
11510 आर्ािमा लाग्न ेभंसार महसलु 187302900 117585573 
11511 भंसार महसलु- आर्ाि 187295200 117585573 
11512 भारिीर् अन्ि:शलु्क र्फिाि 7700 0 
11520 भंसार महसलु- तनर्ािि 164000 112366 
11521 भंसार महसलु- तनर्ािि 158200 105720 
11522 तनर्ािि सेवा शलु्क 5800 6408 
11523 तनर्ाििमा लाग्न ेअन्र् शलु्क÷महशलु 0 238 
11560 वैदेन्शक व्र्ापारमा आिाररि अन्र् कर 8245600 6092361 
11561 कृर्ष सिुार शलु्क 7583900 5584448 
11562 भंसार सम्बन्िी अन्र् आर् 661700 507913 
11600 अन्र् कर 0 107120 
11610 व्र्वसार्ले भकु्तानी गने 0 105861 
11611 कम्पनी रन्जषे्ट्रशन दस्िरु 0 93635 
11612 एजेन्सी रन्जषे्ट्रशन दस्िरु र 0 2203 
11614 रेतडर्ो र एफ.एम.सञ्चालन दस्िरु 0 6596 
11615 टेलीतभजन सञ्चालन दस्िरु 0 3426 
11620 व्र्वसार् बाहेक अन्र्ले भकु्तानी गने 0 997 
11622 हािहतिर्ारको इजाजिपर दस्िूर 0 997 
11690 अन्र् कर 0 263 
11691 अन्र् कर 0 263 
14000 अन्र् राजस्व 86811100 92109958 
14100 सम्पन्त्तबाट प्राप्त आर् 31146400 36887122 
14110 व्र्ाज 4982300 5419319 



अनसूुचीहरु 
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संकेि संख्र्ा शीषिक र उप-शीषिक   अनमुान     र्थाथि असलुी   
14111 र्वत्तीर् तनकार्बाट प्राप्त ब्र्ाज 212000 121667 
14112 व्र्ापाररक तनकार्बाट प्राप्त ब्र्ाज 222400 0 
14113 औद्यौतगक तनकार्बाट प्राप्त ब्र्ाज 600 0 
14114 सेवामलुक तनकार्बाट प्राप्त ब्र्ाज 4523100 5230622 
14119 अन्र् तनकार्बाट प्राप्त ब्र्ाज 24200 67030 
14120 लाभाशं 24546100 23464121 
14121 र्वन्त्तर् तनकार्बाट प्राप्त लाभांश 11554600 12801680 
14122 व्र्ापाररक तनकार्बाट प्राप्त लाभांश 900 4154748 
14123 औद्यौतगक तनकार्बाट प्राप्त लाभांश 46400 0 
14124 सेवामलुक तनकार्बाट प्राप्त लाभांश 12944000 6474941 
14125 अन्र् तनकार्बाट प्राप्त लाभांश 0 0 
14129 अन्र् तनकार्बाट प्राप्त लाभांश 200 32752 
14150 भाडा र रोर्ल्टी 1618000 7749430 
14151 सरकारी सम्पिीको वहालबाट प्राप्त आर् 1045000 191324 
14152 क्र्ानतसनोबाट प्राप्त रोर्ल्टी 573000 587668 
14153 बाँडफाँड भै प्राप्त वन रोर्ल्टी 0 597790 
14154 बाँडफाँड भै प्राप्त खतनज िथा खातन सम्वन्िी रोर्ल्टी 0 328799 
14156 बाँडफाँड भै प्राप्त र्वद्दुि सम्वन्िी रोर्ल्टी 0 1422154 
14156 बाँडफाँड भै प्राप्त प्रविारोहण वापिको सम्वन्िी रोर्ल्टी 0 84404 
14159 अन्र्स्रोिबाट प्राप्त बाँडफाँड नहनु ेरोर्ल्टी 0 4537290 
14170 बाडँफाडँबाट प्राप्त हनु ेआर् 0 252043 
14171 वन रोर्ल्टी  0 161901 
14172 खानी रोर्ल्टी 0 1924 
14175 पदर्ारा रोर्ल्टी 0 319 
14176 पर्िटनसेवा शलु्क रोर्ल्टी 0 610 
14177 घरजग्गा रन्जषे्ट्रशन दस्िरु 0 66283 
14178 सवारी सािन कर 0 2847 
14179 अन्र् बाँडफाँड हनु ेराजश्व 0 15948 
14190 अन्र् शलु्क 0 2211 
14191 पर्िटन शलु्क 0 2190 
14192 पदर्ारा शलु्क 0 21 
14200 वस्ि ुिथा सेवा र्वर्क्रबाट प्राप्त रकम 39168700 26090186 
14210 वस्ि ुिथा र्वर्क्रबाट प्राप्त रकम 11533700 11023736 
14211 कृर्ष उत्पादनको र्वक्रीबाट प्राप्त रकम 240700 316179 
14212 सरकारी सम्पत्तीको र्वक्रीबाट प्राप्त रकम 1020200 74100 
14213 अन्र् र्वक्रीबाट प्राप्त रकम 265900 179498 
14214 दरु संचार सेवा शलु्क 7928800 9109084 
14215 टेलीफोन स्वातमत्वको शलु्क 2073900 1342322 
14216 तनजी िारा वापिको शलु्क 1000 0 
14217 नहर िथा कुलो उपर्ोग वापिको शलु्क 3000 1274 



अनसूुचीहरु 

 750 महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७8 

संकेि संख्र्ा शीषिक र उप-शीषिक   अनमुान     र्थाथि असलुी   
14218 र्वद्यिु सेवा शलु्क 200 1279 
14220 प्रशासतनक सेवा शलु्क 24473500 13148620 
14221 न्र्ार्र्क दस्िूर 1460700 1114499 
14222 हलुाक सेवा शलु्क 280800 258556 
14223 न्शक्षा क्षेरको आम्दानी 837800 609479 
14224 परीक्षा शलु्क 1252700 265712 
14225 र्ािार्ाि क्षेरको आम्दानी 1000 20903 
14226 आर्ाि तनर्ािि इजाजि पर दस्िूर 183000 121618 
14227 अन्र् प्रशासतनक सेवा शलु्क 8210800 3087557 
14228 तभसा शलु्क 4143100 2876232 
14229 अन्र् प्रशासतनक सेवा शलु्क 8103600 4794064 
14250 रन्जषे्ट्रसन दस्िरु 3161500 1056588 
14251 कम्पनी रन्जषे्ट्रशन दस्िरु 3076400 834284 
14252 एजेन्सी रन्जषे्ट्रशन दस्िरु  73500 7804 
14254 रेतडर्ोर एफ.एम.सञ्चालन दस्िरु 0 24027 
14255 टेतलतभजन सञ्चालन दस्िरु 0 186801 
14257 हािहतिर्ारको इजाजि पर दस्िरु 11600 3658 

  अन्र् प्रशासतनक दस्िरुहरु 0 15 
14260   0 861243 
14262 र्वद्यिु सम्बन्िी दस्िरु 0 847147 
14263 जलस्रोि सम्बन्िी अन्र् दस्िरु 0 298 
14264 वन क्षेरको  अन्र् आर् 0 12260 
14265 अन्र् क्षेरको आर् 0 1538 
14300  दण्ड जररवाना र जफि 1370800 2344839 
14310 दण्ड जररवाना र जफि 1370800 2344839 
14311 न्र्ार्र्क दण्डजररवाना र जफि 214,900.00 298457 
14312 प्रशासतनक दण्डजररवाना र जफि 1,155,900.00 1850452 
14313 सदर स्र्ाहा 0 195929 
14400 अनदुान बाहेक स्वेन्च्छक हस्िान्िरण 1700 521 
14410 अनदुान बाहेक स्वेन्च्छक हस्िान्िरण 1300 521 
14411 चाल ु हस्िान्िरण 1,300.00 521 
14420 पंूजीगि  हस्िान्िरण 400.00 0 
१४४२१ पंूजीगि  हस्िान्िरण 400.00 0 
14500 र्वर्वि राजस्व 15123500 26787290 
14510 प्रशासतनक शलु्क 0 1226 
14511 बीमादावी प्रातप्त 0.00 1226 
14520 अन्र् राजस्व 15118500 26780742 
14521 प्रदषुण तनर्न्रण शलु्क 2,059,300.00 3113499 
14522 अन्र् राजस्व 13,059,200.00 0 
14529  अन्र् राजस्व 0 23667243 



अनसूुचीहरु 

 751 महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७8 

संकेि संख्र्ा शीषिक र उप-शीषिक   अनमुान     र्थाथि असलुी   
14530 पंूजीगि राजस्व 5000 5322 
14531 सरकारी घरजग्गा गडुवील र्वक्रीबाट प्राप्त रकम 5,000.00 5322 

  कुल जम्मा 674660500 705500442 
15100 गि वषिको नगद मौज्दाि िथा बेरुजू 0 47454497 
15110 गि वषिको नगद मौज्दाि िथा बेरुजू 0.00 47454497 
15111 गि वषिको नगद बाँकी मौज्दाि 0.00 15155755 
15112 बेरुजू 0 3796078 
15113 अनदुान र्फिाि 0 28502664 
32000 गि वषिको नगद मौज्दाि 0 111288.0315 
32120 बेरुजू िथा गि वषिको नगद मौज्दाि िफि को जम्मा 0 111288.0315 
32121 गि वषिको नगद मौज्दाि 0 111288 

  बेरुजू िथा गि वषिको नगद मौज्दाि िफि को जम्मा 0 47565785 
  कर,अन्र् कर िथा वेरुज ुिफि को कुल जम्मा  0 753066227 

33000 दार्र्त्व 437372800 0 
३३३०० आन्िररक दार्र्त्व 437372800 0  
३३३१० बाडँफाडँ हनु ेमूल्र् अतभवरृ्ि कर- मू.अ.क 315008400 0 
33311 मू. अ. क.-उत्पादन  42118100 0 
33312 मू. अ. क. -आर्ाि  196626200 0 
33313 मू. अ. क.- बस्ि ुतबक्री र र्विरण  29144000 0 
33314 मू. अ. क.-परामशि िथा ठेक्का  23189100 0 
33315 मू. अ. क. -पर्िटन सेवा  3451400 0 
33316 मू. अ. क. -संचार सेवा र्वमा हवाई उडान र अन्र् सेवा  14253100 0 
33317 मू. अ. क. - बेदिािवालाले संकलन गने 6226500 0 
३३३३० बाडँफाटँ हनु ेअन्ि:शलु्क 106303800 0 
33331 सतुििजन्र् पदाथि- 25115800 0 
33332 मठदरा  38164000 0 
33333 तबर्र  29433000 0 
33334 अन्र् औद्योतगक उत्पादन  13591000 0 
33360 बाडँफाटँ हनु ेरोर्ल्टी शलु्क रन्जषे्ट्रसन िथा अन्र् प्रशासतनक   16060600 0 
33361 बनक्षेरको रोर्ल्टी 1773200 0 
33362 खानी िथा खतनज रोर्ल्टी 1602400 0 
33363 जलश्रोि सम्बन्िी रोर्ल्टी 1392200 0 
33364 र्वद्यिु सम्बन्िी रोर्ल्टी 3000000 0 
33365 पवििारोहण रोर्ल्टी 1234900 0 
33369 अन्र् प्राकृतिक क्षेरको आर् िथा रोर्ल्टी 7057900 0 

  कुल जम्मा 1112033300 753066227 
 

  



अनसूुचीहरु 

 752 महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७8 

अनसुचुी - १४ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद ३ दफा ५ सँग सम्वन्न्िि) 

कोषको र्ववरण 

२०७६।७७ 

(रु हजारमा) 

क्र.सं. मन्रालर् तनकार् गिवषिको मौज्दाि र्स वषिको आर् जम्मा खचि बाकँी 
1 सवोच्च अदालि 35937 4226 40163 497 39666 

1.1 न्र्ार्र्क प्रतिष्ठान कोष 35937 4226 40163 497 39666 
2 व्र्वस्थार्पका संसद सन्चवालर् 4833 0 4833 0 4833 

2.1 संसद र्वकास कोष 4833 0 4833 0 4833 
3 प्रिानमन्री िथा मन्न्रपररषद्को कार्ालंर् 4823275 285155 5108430 4384 5104046 

3.1 प्रिानमन्री राहि कोष 108897 182 109079 0 109079 
3.2 प्रिानमन्री सहार्िा कोष 2068 0 2068 0 2068 
3.3 नेपाल ट्रष्टको कार्ालंर् 709857 163980 873837 4384 869453 
3.4 प्रिानमन्री दैवी प्रकोष उिार कोष 3896284 118441 4014725 0 4014725 
3.5 प्रिानमन्री रार्ष्ट्रर् परुस्कार कोष 22264 2532 24796 0 24796 
३.६ िरहरा पनुाःतनमािण कोष 83405 20 83425 0 83425 
३.७ मानवअतिकार प्रचार कार्िक्रम 500   500 0 500 
4 अथि  866256 0 866256 0 866256 

४.१ भंसार कोष  866256   866256   866256 
5 ऊजाि, जलस्रोि िथा तसचाई 13194812 2252484 15447296 12372964 3074332 

5.1 बैकन्ल्पक ऊजाि प्रवििन केन्र 4956566 2175377 7131943 4128667 3003276 
5.2 पालङुटार पनु्जटुार तसचाई 326 ३२८८ 3614 ३३९९ 215 
५.३ बढुीगण्डकी आर्ोजना 8226603 0 8226603 8226603 0 
5.4 र्वद्यिु तनर्मन आर्ोग 900 73200 74100 13966 60134 
5.5 नारार्णी तसचाई तडतभजन 6 0 6 0 6 
5.6 खांडो नदी तनर्न्रण 29 0 29 0 29 
5.7 तसंचाइ ंर्वभाग 10382 0 10382 0 10382 
5.8 प्रगन्ना तसचाई 0 290 290 0 290 
5.9 जल िथा मौसम र्वज्ञान र्वभाग 0 329 329 329 0 
6 उद्योग, वान्णज्र् िथा आपूतिं 167220 52403 219623 130687 88936 

6.1 उद्योग मन्रालर् कार्िसंचालन कोष ११००८ 11796 22804 12516 10288 
६.२ उद्योग र्वभाग कार्िसंचालन कोष 139392 3548 142940 102557 40383 
६.३ नेपाल गणुस्िर िथा नापिौल र्वभाग कार्िसंचालन कोष 2006 27961 29967 7476 22491 
६.४ केन्न्रर् कारागार कार्िसंचालन कोष 14814 9098 23912 8138 15774 
7 कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास   83716 37456 121172 35248 85924 

7.1 कृर्ष र्वभाग कार्ंसंचालन कोष 999 0 999 999 0 
7.2 उष्ण प्रदेन्शक वागवानी र्वकास कोष, सलांही 119 0 119 0 119 
7.3 पश ुर्वकास फमं  कार्ंसंचालन कोष 70851 10102 80953 8276 72677 
7.4 पश ुर्वकास फमं पोखरा, कार्संंचालन कोष 11747 27354 39101 25973 13128 
8 गहृ 527180 1441293 1968473 1008133 960340 

8.1 प्रहरी कल्र्ाण कोष र सशस्त्र प्रहरी कल्र्ाण कोष 527180 1441293 1968473 1008133 960340 
9 परराष्ट्र 17171 559421 576592 551796 24796 

9.1 मिृक क्षतिपूतिि कोष 17171 559421 576592 551796 24796 
10 संस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उड्यर्न 8466 5843 14309 3842 10467 



अनसूुचीहरु 
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क्र.सं. मन्रालर् तनकार् गिवषिको मौज्दाि र्स वषिको आर् जम्मा खचि बाकँी 
10.1 कार्ि संचालन कोष 8466 5843 14309 3842 10467 
11 भतूम व्र्वस्था, सहकारी िथा गररवी तनवारण 6195516 16894821 23090337 17380751 5709586 

11.1 भतूम व्र्वस्थापन सदुृढीकरण कोष 221612 6641 228253 34542 193711 
११.२ कार्ि संचालन कोष भतुमिफि  5971849 16888180 22860029 17345869 5514160 
११.३ कार्ि संचालन कोष सहकारीिफि  2055 0 2055 340 1715 
12 रक्षा 44735116 21236013 65971129 13584994 52386135 

12.1 सैतनक कल्र्ाणकारी कोष 44526952 21042643 65569595 13419132 52150463 
12.2 नेपाली सैतनक र्वमान चाटिर उडान र्वकास सतमति 208164 193370 401534 165862 235672 
13 वन िथा वािावरण 154218 185551 339769 180590 159179 

13.1 कार्ि संचालन कोष 122621 185551 308172 180590 127582 
13.2 बािावरण संरक्षण कोष 31597 0 31597 0 31597 
14 भौतिक पवुािंार िथा र्ािार्ाि व्र्वस्था 1396750 5278993 6675743 3870922 2804821 

14.1 कार्ि संचालन कोष 1396750 5278993 6675743 3870922 2804821 
15 खानपेानी  2662 3734 6396 5280 1116 

15.1 कार्ि संचालन कोष  2662 3734 6396 5280 1116 
16 न्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति 523488 424879 948367 365390 582977 

16.1 कार्िसंचालन कोष 523488 424879 948367 365390 582977 
17 श्रम, रोजगार िथा सामान्जक सरुक्षा 76324 97598 173922 115987 57935 

17.1 श्रम रोजगार िथा सामान्जक सरुक्षा मन्रालर् 42362 4559 46921 1970 44951 
17.2 बैदेन्शक रोजगार र्वभाग 0 54169 54169 49796 4373 
17.3 व्र्वसार्र्क िथा सीप र्वकास प्रतिष्ठान 33962 37170 71132 64221 6911 
17.4 श्रम िथा रोजगार कार्ािलर् कास्की  0 200 200 0 200 
17.5 श्रम िथा रोजगार कार्ािलर्, रुपन्देही  0 1500 1500 0 1500 
18 सहरी र्वकास 32081 41528 73609 15964 57645 

18.1 कार्ि संचालन कोष 32081 41528 73609 15964 57645 
19 सञ्चार िथा सचुना प्रर्वति  22044587 5155198 27199785 18596487 8603298 

19.1 रार्ष्ट्रर् सचुना प्रर्वति कारं् संचालन कोष 0 1327869 1327869 1256846 71023 
19.2 संचार िथा सूचना प्रर्वति मन्रालर् कारं् संचालन कोष 93 0 93 93 0 
19.3 नेपाल दरुसंचार प्रातिकरण ग्रातमण दरुसंचार कोष 21989046 3822507 25811553 17339548 8472005 
19.4 सचुना िथा  प्रशारण र्वभाग संचालन कोष 55448 4822 60270 0 60270 
20 रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग 11847 0 11847 0 11847 

20.1 नर्ां तनमािण कोष 11847 0 11847 0 11847 
  जम्मा 94898793 53952862 148851655 68218636 80633019 
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अनसुची -१५ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ र २ सँग सम्बन्न्िि) 

संघ,प्रदेश र स्थानीर् िहको र्ो वषिको बेरुजू वतगिकरण 

र्वतनर्ोजन, राजस्व , िरौटी र अन्र् कारोवार 
आतथिक वषि २०७६।७७ 

(रु हजारमा) 

क्रस मन्रालर्  तनकार्को नाम 

प्रारन्म्भक बेरुजू प्रतिर्क्रर्ाबाट फछर्ौट बाकंी बेरुजू 
बेरुजू 

 तनर्तमि गनुिपने पेश्की 
दफा संख्र्ा 

रकम 

दफा संख्र्ा 

रकम 

दफा संख्र्ा 

रकम असलु गनुिपने 
अतनर्तमि  
भएको 

प्रमाणका 
कागजाि पेश 

नभएको 

राजस्व 
लगि 

न्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोिभनाि 
नतलएको 

जम्मा 
कमिचारी 
पेश्की 

अन्र् पेश्की जम्मा 
सैिान्न्िक लगति सैिान्न्िक लगति सैिान्न्िक लगति 

  संघ 
1 राष्ट्रपतिको कार्ािलर् 3 0 0 0 0 0 3 0 0           0     0 
2 उपराष्ट्रपतिको कार्ािलर् 0 0 0 0 0 0 0 0 0           0     0 
3 संघीर् संसद सन्चवालर् 9 5 16366 0 2 14800 9 3 1566   87     262 349 1217   1217 
4 सवोच्च अदालि 407 160 121685 0 13 18005 407 147 103680 26313 44710 10316     55026   22341 22341 
5 अन्ख्िर्ार दुर्रुपर्ोग अनसुन्िान आर्ोग 7 0 0 0 0 0 7 0 0           0     0 
6 महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 5 0 0 4 0 0 1 0 0           0     0 
7 लोक सेवा आर्ोग 31 7 1093 0 5 618 31 2 475 475 0       0     0 
8 तनवािचन आर्ोग 56 28 21722 0 1 124 56 27 21598 285 2269 19044     21313     0 
9 रार्ष्ट्रर् मानवअतिकार आर्ोग 14 7 53 0 0 0 14 7 53 35 18       18     0 
10 प्राकृतिक स्रोि िथा र्वत्त आर्ोग 7 0 0 0 0 0 7 0 0           0     0 
11 रार्ष्ट्रर् मार्हला आर्ोग 6 1 69 0 1 69 6 0 0           0     0 
12 रार्ष्ट्रर् दतलि आर्ोग             0 0 0           0     0 
13 रार्ष्ट्रर् समावेशी आर्ोग             0 0 0           0     0 
14 आदीवासी जनजािी आर्ोग             0 0 0           0     0 
15 मिेशी आर्ोग             0 0 0           0     0 
16 थारु आर्ोग             0 0 0           0     0 
17 मनु्स्लम आर्ोग 4 0 0 0 0 0 4 0 0           0     0 
18 न्र्ार्पररषद 3 1 1 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0     0 
19 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर्, प्रदेश नं. १ 4 1 34       4 1 34           0 34   34 
20 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर्, प्रदेश नं. २ 2 1 122       2 1 122   122       122     0 
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क्रस मन्रालर्  तनकार्को नाम 

प्रारन्म्भक बेरुजू प्रतिर्क्रर्ाबाट फछर्ौट बाकंी बेरुजू 
बेरुजू 

 तनर्तमि गनुिपने पेश्की 
दफा संख्र्ा 

रकम 

दफा संख्र्ा 

रकम 

दफा संख्र्ा 

रकम असलु गनुिपने 
अतनर्तमि  
भएको 

प्रमाणका 
कागजाि पेश 

नभएको 

राजस्व 
लगि 

न्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोिभनाि 
नतलएको 

जम्मा 
कमिचारी 
पेश्की 

अन्र् पेश्की जम्मा 
सैिान्न्िक लगति सैिान्न्िक लगति सैिान्न्िक लगति 

21 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर्, वागमिी प्रदेश              0 0 0           0     0 
22 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर्, गण्डकी प्रदेश  3 0 0 0 0 0 3 0 0           0     0 
23 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर्, प्रदेश नं. ५             0 0 0           0     0 
24 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर्, कणािली प्रदेश  6 0 0 0 0 0 6 0 0           0     0 
25 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर्, सदुरुपन्िम प्रदेश 4 0 0 0 0 0 4 0 0           0     0 
26 प्रिानमन्री िथा मन्न्रपररषद्को कार्ांलर् 895 292 1106222 0 48 59937 895 244 1046285 178193 109292 490577 0 0 599869 0 268223 268223 
27 महान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ािलर् 62 46 16054   1 1342 62 45 14712 2342 8375 1600     9975 95 2300 2395 
28 अथि 2691 2833 23481835 3 55 635124 2688 2781 22846711 15352233 601195 6886007 0 0 7487202 30 7246 7276 
29 उद्योग, वान्णज्र् िथा आपूतिि 180 57 80245 0 3 140 180 54 80105 2882 15902 53782 3391 534 73609 705 2909 3614 
30 ऊजाि, जलस्रोि िथा तसँचाइ 922 210 345789 4 31 22454 918 179 323335 63304 121835 129348 0 0 251183 43 8805 8848 
31 काननु, न्र्ार् िथा संसदीर् मातमला   25 1 147 0 0 0 25 1 147 0 147 0 0 0 147 0 0 0 
32 कृर्ष िथा पशपुन्न्छ र्वकास 1095 537 2668913 0 64 13198 1095 473 2655715 1077920 355043 1144449 0 0 1499492 2891 75412 78303 
33 गहृ  1296 246 799939 2 25 452676 1294 221 347263 16105 25362 45482 472   71316 2729 257113 259842 
34 परराष्ट्र  472 123 87188 5 21 6086 467 102 81102 12492 11934 41411 0 0 53345 15265 0 15265 
35 संस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उड्डर्र्न २०५ ११९ ४४६१९६ ० ३ ३२९ 199 115 445867 २४५१७७ ८६२३२ १०३०५८ ० ० 189290 २००० ९४०० 11400 
36 भतूम व्र्वस्था, सहकारी िथा गररवी 

तनवारण  1148 588 857715 0 25 23644 1148 563 834071 173057 26191 594484 0 0 620675 28 40311 40339 
37 भौतिक पूवाििार िथा र्ािार्ाि 2551 1147 7726999 23 159 907485 2528 988 6819514 1164342 1829998 1271243 0 0 3101241 190 2553741 2553931 
38 मर्हला, बालबातलका िथा जेष्ठ नागररक 26 15 27475 0 3 2985 26 12 24490 18987 4063 1440 0 0 5503 0 0 0 
39 र्वुा िथा खेलकुद 42 35 54033 0 9 10794 42 26 43239 19451 5657 2639 0   8296 0 15492 15492 
40 रक्षा 236 16 87154 20 3 249 216 13 86905 77472 9433 0 0 0 9433 0 0 0 
41 वन िथा वािावरण 463 299 570239   10 380 463 289 569859 126975 100232 321009 0 0 421241 1997 19646 21643 
42 न्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति  331 115 217107 4 7 7648 327 108 209459 3183 52035 137458 0 0 189493 4479 12304 16783 
43 श्रम रोजगार िथा सामान्जक सरुक्षा 65 36 20518 0 6 6141 65 30 14377 4660 5783 1569 0 0 7352 1007 1358 2365 
44 सञ्चार िथा सूचना प्रर्वति 470 121 1524525 0 7 2415 470 114 1522110 1222421 77942 172286 0 0 250228 47 49414 49461 
45 शहरी तबकास 765 368 1802302 1 36 594440 764 332 1207862 126811 363589 329651 0 0 693240 0 387811 387811 
46 खानेपानी  490 231 2329100 0 16 69461 490 215 2259639 271061 1066597 618282 0 868 1685747 0 302831 302831 
47 संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन 688 259 985618 7 19 6124 681 240 979494 96505 50833 92386 0 71 143290 666 739033 739699 
48 स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा मन्रालर्  358 232 1849609 4 18 7295 354 214 1842314 9342 695559 116807 0 0 812366 794 1019812 1020606 
49 रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग  37 12 10093 1 2 241 36 10 9852 20 9438 394 0 0 9832 0 0 0 
  संघ जम्मा 16084 8149 47256160 78 593 2864204 16000 7558 44391956 20292044 5679873 12584722 3863 1735 18270193 34217 5795502 5829719 
  प्रदेश                                     
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क्रस मन्रालर्  तनकार्को नाम 

प्रारन्म्भक बेरुजू प्रतिर्क्रर्ाबाट फछर्ौट बाकंी बेरुजू 
बेरुजू 

 तनर्तमि गनुिपने पेश्की 
दफा संख्र्ा 

रकम 

दफा संख्र्ा 

रकम 

दफा संख्र्ा 

रकम असलु गनुिपने 
अतनर्तमि  
भएको 

प्रमाणका 
कागजाि पेश 

नभएको 

राजस्व 
लगि 

न्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोिभनाि 
नतलएको 

जम्मा 
कमिचारी 
पेश्की 

अन्र् पेश्की जम्मा 
सैिान्न्िक लगति सैिान्न्िक लगति सैिान्न्िक लगति 

1 प्रदेश नम्बर १  1096 780 4132518 18 156 2873591 1078 624 1258927 63081 414742 693210 0 0 1107952 5528 82366 87894 
2 प्रदेश नम्बर २  1101 954 1971899 0 28 248689 1101 926 1723210 150952 492085 704656 0 0 1196741 25527 349990 375517 
3 वागमिी प्रदेश   1533 723 794978 57 153 78630 1476 570 716348 146363 344521 156084 0 0 500605 10948 58432 69380 
4 गण्डकी प्रदेश 1072 404 768062 1 82 216897 1071 322 551165 42657 83377 279434 0 0 362811 574 145123 145697 
5 लनु्म्वनी प्रदेश  1278 455 893327 1 61 25124 1277 394 868203 57373 365147 385927 0 0 751074 5530 54226 59756 
6 कणािली प्रदेश 972 659 2542283 0 46 1707502 972 613 834781 145898 220815 319925     540740 42133 106010 148143 
7 सदुरुपन्िम प्रदेश 880 316 754764 0 26 207640 880 290 547124 30072 184878 187712 0 0 372590 3048 141414 144462 
  प्रदेश जम्मा 7932 4291 11857831 77 552 5358073 7855 3739 6499758 636396 2105565 2726948 0 0 4832513 93288 937561 1030849 
  स्थानीर् िह 
1 प्रदेश १ मा पनें १३३ िह 5891 4655 6234386 7 498 1109573 5884 4157 5124813 611300 1810732 2033472 0 16671 3860875 130437 522201 652638 
2 प्रदेश २ मा पनें १३१ िह 7952 7068 15587675 0 174 559992 7952 6894 15027683 1352120 2917125 7390481 244904 0 10552510 1987494 1135559 3123053 
3 वागमिी प्रदेशमा पनें 98 िह 6494 4644 9412776 17 924 2085325 6477 3720 7327451 1466950 2060076 2857006 0 0 4917082 204736 738683 943419 
4 गण्डकी प्रदेश मा पनें ८५ िह 3159 2733 3530656 4 422 932279 3155 2311 2598377 743526 760926 714188 0 0 1475114 31867 347870 379737 
5 लनु्म्वनी प्रदेश मा पनें 95 िह 7538 2937 4363508 13 448 597444 7525 2489 3766064 336620 1436044 1529358 0 0 2965402 227124 236918 464042 
6 कणािली प्रदेश मा पनें ७3 िह 4290 2846 3593062 1 123 323976 4289 2723 3269086 368084 952088 1399737 0 0 2351825 261198 287979 549177 
7 सूदरुपन्िम प्रदेश मा पनें 79 िह 4918 3145 4027688 9 160 306497 4909 2985 3721191 596251 814815 1242287 0   2057102 86726 981112 1067838 
  स्थातनर् िह जम्मा 40242 28028 46749751 51 2749 5915086 40191 25279 40834665 5474851 10751806 17166529 244904 16671 28179910 2929582 4250322 7179904 
  संघ प्रदेश र स्थानीर् िहको कुल जम्मा  64258 40468 105863742 206 3894 14137363 64046 36576 91726379 26403291 18537244 32478199 248767 18406 51282616 3057087 10983385 14040472 
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अनसुची - १६ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ र २ सँग सम्बन्न्िि) 

   संघ प्रदेशिफि का   सँगठठि संस्था, अन्र् संस्था र सतमतिहरुको र्ो वषिको बेरुजू वगीकंरण 

आतथिक वषि २०७६/७७ 

(रु हजारमा) 

क्रस मन्रालर्र तनकार्को नाम 

प्रारन्म्भक बेरुजू प्रतिर्क्रर्ाबाट फछर्ौट बाकँी बेरुजू बेरुजू 
दफा स)ख्र्ा 

रकम 
दफा संख्र्ा 

रकम 
दफा संख्र्ा 

रकम असलु गनुिपने 
तनर्तमि गनुिपने पेश्की 

सैिान्न्िक लगति सैिान्न्िक लगति सैिान्न्िक लगति 
अतनर्तमि  
भएको 

प्रमाणका कागजाि पेश 
नभएको 

राजस्व लगि न्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोिभनाि 
नतलएको 

जम्मा 
कमिचारी 
पेश्की 

अन्र् पेश्की जम्मा 

1 प्रिानमन्री िथा मन्न्रपररषद्का कार्ािलर् 19 8 11233 0 0 0 19 8 11233 11170 0 63     63     0 
2 अथि 19 2 44501 0 0 0 19 2 44501 0 44501 0 0 0 44501 0 0 0 
3 उद्योग, बान्णज्र् िथा आपूतिि ५० २० ५८२६२ ० ० ० 50 20 58262 २७५६ ३५७४ ५१७६७ 0 0 55341 १४४ २१ 165 
4 कृर्ष िथा पशपुन्छी  515 130 28104 0 23 1555 515 107 26549 4469 15362 6694 24 0 22080 0 0 0 
5 गहृ 56 9 54787 0 0 0 56 9 54787 1871 0 5066 0 0 5066 2550 45300 47850 
6 परराष्ट्र 13 3 444 0 0 0 13 3 444 401 0 0 0 0 0   43 43 
7 संस्कृति पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न 264 123 1091508 0 18 116089 264 105 975419 46966 161181 766251 0 0 927432 260 761 1021 
8 भौतिक पूवाििार र्ोजना िथा र्ािार्ाि 36 7 66909 0 0 0 36 7 66909 59923 6986 0 0 0 6986 0 0 0 
9 मर्हला बालबातलका िथा जेष्ठनागररक 22 39 52647 0 6 1866 22 33 50781 32679 17365 737 0 0 18102 0 0 0 
10 र्वुा िथा खेलकुद  40 39 302329 0 0 0 40 39 302329 134354 91346 30108 0 0 121454 46521 0 46521 
11 रक्षा 80 6 23137 7 3 536 73 3 22601 21591 949 61 0 0 1010 0 0 0 
12 बन िथा बािावरण 88 59 31902 0 13 5299 88 46 26603 14464 4492 1181 0 0 5673 0 6466 6466 
13 न्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति 484 224 3849863 7 6 12745 477 218 3837118 32551 3561122 189884 0   3751006 5452 48109 53561 
14 श्रम, रोजगार िथा सामान्जक सरुक्षा 30 11 22961 0 5 671 30 6 22290 383 0 1242 0 0 1242   20665 20665 
15 संचार िथा सचुना प्रर्वति 234 24 85862 14 0 0 220 24 85862 40208 20826 24728 0 0 45554 100 0 100 
16 शहरी र्वकास 162 56 119410 0 5 2671 162 51 116739 73980 33497 9235 0 0 42732 0 27 27 
17 खानेपानी 27 14 41581 0 0 0 27 14 41581 361 38945 2175 0 0 41120 100 0 100 
18 संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन 50 13 9068 0 2 344 50 11 8724 2361 6031 332 0 0 6363 0 0 0 
19 स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा 1068 444 5088598 1 22 36179 1067 422 5052419 106421 892039 3328358 0 0 4220397 765 724836 725601 
20 रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग             0 0 0           0 0 0 0 
21 पोखरा र्वश्व र्वद्यालर्             0 0             0 0 0 0 
22 नेपाल संस्कृि र्वश्व र्वद्यालर् 74 12 4900 0 0 0 74 12 4900 4225 675 0 0 0 675 0 0 0 
23 तरभवुन र्वश्व र्वद्यालर् 1302 465 949253 0 6 11584 1302 459 937669 97257 561999 278413 0 0 840412 0 0 0 
24 लन्म्वनी बौि र्वश्व र्वद्यालर् 15 12 7889   3 5585 15 9 2304 29 1526 749 0 0 2275 0 0 0 
25 मध्र्पन्िमाञ्चल र्वश्वर्वद्यालर् 58 118 266744 0 0 0 58 118 266744 2694 100314 163155 0 581 264050 0 0 0 
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26 सदुरुपन्िमाञ्चल र्वश्वर्वद्यालर् 374 318 25268 0 0 0 374 318 25268 645 3781 20842 0 0 24623 0 0 0 
27 कृर्ष िथा बन र्वश्वर्वद्यालर् 94 67 123862 0 11 19498 94 56 104364 5407 74663 24294 0 0 98957 0 0 0 
28 राजर्षि जनक र्वश्वर्वद्यालर् 40 4 2203 0 0 0 40 4 2203 0 396 1807 0 0 2203 0 0 0 
29 पूवािञ्चल र्वश्वर्वद्यलर्, र्वराटनगर 194 97 185144 0 0 0 194 97 185144 859 177936 6349 0 0 184285 0 0   
30 खुल्ला र्वश्वर्वद्यालर्, काठमाण्डौ 12 3 66073 0 0 0 12 3 66073 879 62775 2419 0 0 65194 0 0   
  जम्मा  5420 2327 12614442 29 123 214622 5391 2204 12399820 698904 5882281 4915910 24 581 10798796 55892 846228 902120 
  प्रदेश                                      
1 प्रदेश नम्बर १  58 28 6229 0 0 0 58 28 6229 2500 168 1744 0 4 1916 1213 600 1813 
2 प्रदेश नम्बर २  53 64 82708 0 0 0 53 64 82708 15576 23785 28826 0 0 52611 10431 4090 14521 
3 वागमिी प्रदेश 23 20 9247 1 4 366 22 16 8881 1460 7320 101 0 0 7421 0 0 0 
4 गण्डकी प्रदेश 75 69 59183 0 9 6249 75 60 52934 4814 38697 9423 0 0 48120 0 0 0 
5 लनु्म्वनी प्रदेश 108 81 79365 0 3 83 108 78 79282 4082 47618 15667 0 0 63285 533 11382 11915 
6 कणािली प्रदेश 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 सदुरुपन्िम प्रदेश 99 30 31373 0 1 3340 99 29 28033 18724 3073 5642 0 0 8715 594   594 
   जम्मा  416 292 268105 1 17 10038 415 275 258067 47156 120661 61403 0 4 182068 12771 16072 28843 
  संघ र प्रदेशको जम्मा  5836 2619 12882547 30 140 224660 5806 2479 12657887 746060 6002942 4977313 24 585 10980864 68663 862300 930963 

 

  



अनसूुचीहरु 
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अनसूुची - १७ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ दफा २ सँग सम्बन्न्िि) 

संघ, प्रदेश र स्थानीर् िफि  र्वतनर्ोजन, राजस्व ,िरौटी र अन्र् कारोवारको 
बेरुजू फछ्यौंट िथा सम्परीक्षणको र्ववरण 

(रु. हजारमा) 

क्र.सं मन्रालर्/तनकार् गि वषसंम्मको 
बाकी समार्ोजन स.प.को अनरुोि 

भई आएको 
सम्परीक्षण 
भएको 

सं.प.गनि 
नतमलेको 

कारबाही 
गनि बाकंी 

गि वषि सम्मको 
बाकंी र्ो वषकंो थप 

५८औ 
प्रतिवदेनसम्मको 
वाकंी बरेुजू 

५८औ प्रतिवदेन 
सम्मको बाकँी 

वरेुज ुमध्रे् पेश्की 

1 1 2 3 4 5 6 7 13 14 15 16 
  प्रतिबदेन २०६२ देन्ख २०७7 सम्म                     
1 राष्ट्रपतिको कार्ािलर् 3   0 0   0             3  0             3            -    
2 उपराष्ट्रपतिको कार्ािलर् 167   0 0   0          167  0          167  100 
3 संघीर् संसद सन्चवालर् 156887   67716 67716 0 0       89,171  1566       90,737  7063 
4 सवोच्च अदालि 420280   198120 168158 29962 0     252,122  103680     355,802  48812 
5 अन्ख्िर्ार दुर्ुपर्ोग अनसुन्िान आर्ोग 55240   19875 19875 0 0       35,365  0       35,365  6059 
6 महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 0         0            -    0            -      
7 लोक सेवा आर्ोग 13690   7311 7311 0 0        6,379  475        6,854  5758 
8 तनवािचन आर्ोग 626284   115821 115155 666 0     511,129  21598     532,727  5292 
9 रार्ष्ट्रर् मानवअतिकार आर्ोग 11636   0 0 0 0       11,636  53       11,689  0 
10 प्राकृतिक स्रोि िथा र्वत्त आर्ोग 0         0            -    0            -    0 
11 रार्ष्ट्रर् मर्हला आर्ोग 283   283 283 0 0            -    0            -      
12 रार्ष्ट्रर् दतलि आर्ोग 3   0 0 0 0             3  0             3    
13 रार्ष्ट्रर् समावशेी  आर्ोग 0   0 0 0 0            -    0            -      
14 रार्ष्ट्रर् आठदवासी जनजािी आर्ोग 319   0 0 0 0          319  0          319  62 
15 मिेशी आर्ोग 0         0            -    0            -      



अनसूुचीहरु 
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क्र.सं मन्रालर्/तनकार् गि वषसंम्मको 
बाकी समार्ोजन स.प.को अनरुोि 

भई आएको 
सम्परीक्षण 
भएको 

सं.प.गनि 
नतमलेको 

कारबाही 
गनि बाकंी 

गि वषि सम्मको 
बाकंी र्ो वषकंो थप 

५८औ 
प्रतिवदेनसम्मको 
वाकंी बरेुजू 

५८औ प्रतिवदेन 
सम्मको बाकँी 

वरेुज ुमध्रे् पेश्की 

16 थारु आर्ोग 0         0            -    0            -      
17 मनु्स्लम आर्ोग 21   0 0 0 0            21  0            21    
18 न्र्ार्पररषद 33   0 0 0 0            33  1            34    
19 प्रदेश प्रमखुको कार्ांलर्, प्रदेश नं. १ 0         0            -    34            34    
20 प्रदेश प्रमखुको कार्ांलर्, प्रदेश नं २ 366   366 366   0            -    122          122  0 
21 प्रदेश प्रमखुको कार्ांलर्, वागमिी प्रदेश  0         0            -    0            -      
22 प्रदेश प्रमखुको कार्ांलर्, गण्डकी प्रदेश  0         0            -    0            -      
23 प्रदेश प्रमखुको कार्ांलर्, प्रदेश नं. ५ 0         0            -    0            -      
24 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर्, कणािली प्रदेश  352   0 0 0 0          352  0          352    
25 प्रदेश प्रमखुको कार्ांलर्, सदुरुपन्िम प्रदेश  0   0 0 0 0            -    0            -      
26 प्रिानमन्री िथा मन्न्रपररषद्को कार्ालंर् 7781280  (1,098) 4579110 4562120 16990 0   3,218,062  1046285   4,264,347  2228547 
27 महान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ािलर् 120612   39208 39165 43 0       81,447  14712       96,159  11159 
28 अथि 61514730   43659614 33331745 10327869 0  28,182,985  22846711  51,029,696  592734 
29 उद्योग, वान्णज्र् िथा आपूतिि 641949 0 206539 198829 7710 0     443,120  80105     523,225     124,510  
30 ऊजाि, जलस्रोि िथा तसचाई 8143714   2521913 2203405 318508 0   5,940,309  323335   6,263,644  2883908 
31 काननु, न्र्ार् िथा संसदीर् मातमला   120 2160 2180 2180 0 0          100  147          247  100 
32 कृर्ष  िथा पशपुन्छी र्वकास 6651067   1013080 971191 41889 0   5,679,876  2655715   8,335,591  749985 
33 गहृ  1765236   1655311 1565397 89914 0     199,839  347263     547,102  440491 
34 परराष्ट्र 1241952   257528 202993 54535 0   1,038,959  81102   1,120,061  269179 
35 संस्कृति, परं्टन िथा नागररक उड्डर्न  1532046   454783 436556 18227 0   1,095,490  445867   1,541,357  125455 
36 भतूम व्र्वस्था, सहकारी िथा गररवी तनवारण  7987496 0 1826024 1526998 299026 0   6,460,498  834071   7,294,569  238539 
37 भौतिक पूवाििार िथा र्ािार्ाि 50115226   21295139 18411012 2884127 0  31,704,214  6819514  38,523,728  26287848 
38 मर्हला, बालबातलका िथा जेष्ठ नागररक 278024   32997 31927 1070 0     246,097  24490     270,587  0 
39 र्वुा िथा खेलकुद 307957   201264 144399 56865 0     163,558  43239     206,797  15492 
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क्र.सं मन्रालर्/तनकार् गि वषसंम्मको 
बाकी समार्ोजन स.प.को अनरुोि 

भई आएको 
सम्परीक्षण 
भएको 

सं.प.गनि 
नतमलेको 

कारबाही 
गनि बाकंी 

गि वषि सम्मको 
बाकंी र्ो वषकंो थप 

५८औ 
प्रतिवदेनसम्मको 
वाकंी बरेुजू 

५८औ प्रतिवदेन 
सम्मको बाकँी 

वरेुज ुमध्रे् पेश्की 

40 रक्षा 18411762   9279121 9274122 4999 0   9,137,640  86905   9,224,545  12952534 
41 वन िथा िथा वािावरण 1844249   334101 205062 129039 0   1,639,187  569859   2,209,046  34968 
42 शान्न्ि िथा पनुतनमािण  357542         0     357,542        357,542  0 
43 न्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति 25876696   4460180 3658220 801960 0  22,218,476  209459  22,427,935  1943708 
44 श्रम, रोजगार िथा सामान्जक सरुक्षा 271331   83543 83543   0     187,788  14377     202,165  108885 
45 सञ्चार िथा सूचना प्रर्वति 2854218   1085500 701705 383795 0   2,152,513  1522110   3,674,623  83080 
46 शहरी र्वकास 13973303   3636138 3594204 41934 0  10,379,099  1207862  11,586,961  5451894 
47 खानेपानी  14688015   3255035 2398349 856686 0  12,289,666  2259639  14,549,305  3169267 
48 संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन 39570758   684649 683385 1264 0  38,887,373  979494  39,866,867  15135906 
49 स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा 6335255   982437 819321 163116 0   5,515,934  1842314   7,358,248  1966672 
50 रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग 28983   28983 10315 18668 0       18,668  9852       28,520  1234 

 जम्मा 273579085 1062 101983869 85435007 16548862 0 188145140 44391956 232537096 74889241 
  प्रदेश                      
1 प्रदेश नम्बर १  1691182   446987 446987           -        -      1,244,195  1258927   2,503,122  749311 
2 प्रदेश नम्बर २  1903557   102699 102699           -        -      1,800,858  1723210   3,524,068  957768 
3 वागमिी प्रदेश 973066   328432 328432       -        644,634  716348   1,360,982  278507 
4 गण्डकी प्रदेश 1606270   688928 688928           -        -        917,342  551165   1,468,507  670982 
5 लनु्म्वनी प्रदेश  854877   573671 573671           -        -        281,206  868203   1,149,409  157632 
6 कणािली प्रदेश 512212   40402 40402       -        471,810  834781   1,306,591  377456 
7 सदुरु पन्िम प्रदेश 851445   232206 232206       -        619,239  547124   1,166,363  366077 
  प्रदेश जम्मा 8392609     -    2413325 2413325         -       -    5979284 6499758 12479042 3557733 
  स्थानीर् िह 
1 प्रदेश १ मा पने १३७  िह 9889850 -22377 1840678 1553317 306714 0 8314156 5124813 13438969 1246900 
2 प्रदेश २ मा पने १३6 िह 19807143 162344 1084021 1033270 47031 0 18936217 15027683 33963900 3696176 



अनसूुचीहरु 
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क्र.सं मन्रालर्/तनकार् गि वषसंम्मको 
बाकी समार्ोजन स.प.को अनरुोि 

भई आएको 
सम्परीक्षण 
भएको 

सं.प.गनि 
नतमलेको 

कारबाही 
गनि बाकंी 

गि वषि सम्मको 
बाकंी र्ो वषकंो थप 

५८औ 
प्रतिवदेनसम्मको 
वाकंी बरेुजू 

५८औ प्रतिवदेन 
सम्मको बाकँी 

वरेुज ुमध्रे् पेश्की 

3 वागमिी प्रदेशमा पने ११९ िह 14587182 -57116 2262823 2111545 150180 48511 12418521 7327451 19745972 1878189 
4 गण्डकी प्रदेश मा पने ८५ िह 5370959 -1010 974203 974444 0 0 4395505 2598377 6993882 790151 
5 लनु्म्वनी प्रदेशमा पने ९५ िह 8502545 -98174 954675 855366 99309 0 7549005 3766064 11315069 1450368 
6 कणािली प्रदेश मा पने ७९ िह 5871942 0 400339 396154 4185 0 5475788 3269086 8744874 1178159 
7 सूदरुपन्िम प्रदेश मा पने ८७ िह 5781236 -77857 595317 589496 5821 0 5113883 3721191 8835074 2094301 
  स्थानीर् िह जम्मा 69810856 -94190 8112056 7513592 613240 48511 62203074 40834665 103037739 12334244 
  संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहको कुल जम्मा  351782550 -93128 112509250 95361924 17162102 48511 256327498 91726379 348053877 90781218 

 

  



अनसूुचीहरु 
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अनसूुची - १८ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ दफा २ सँग सम्बन्न्िि) 

सँगठठि संस्था, अन्र् संस्था र सतमति  िफि   
बेरुजू फछ्यौंट िथा सम्परीक्षणको र्ववरण  

(रु हजारमा) 

क्र.सं. मन्रालर्रतनकार् 

र्स कार्ािलर्बाट भएको सम्परीक्षण सम्बन्िी र्ववरण 
गि वषि  

सम्मको बाकँी 
र्ो वषिको  

थप 

५८ औ 
प्रतिवदेन  
सम्मको  

बाकँी बरेुजू 

गि वषिसम्मको 
बाकँी  

सतमति 
हस्िान्िरण 

बाकी (२०६२ 
प्रतिवदेनदेन्ख) समार्ोजन सं.प.को अनरुोि 

भइं आएको  
सम्परीक्षण  
भएको 

सं.प.गनि  
नतमलेको 

कारबाही  
गनि 
बाकँी 

1 व्र्वस्थार्पका संसद सन्चवालर् 4833   4833         0 4833 0 4833 
2 प्रिानमन्री िथा मन्न्रपररषद्को कार्ािलर् 91773   91773   31131 31131 0 0 60642 11233 71875 
3 अथि 941149   941149   66524 65558 966 0 875591 44501 920092 
4 उद्योग, बान्णज्र् िथा आपूतिि 597519   597519   71673 71673   0 525846 58262 584108 
5 काननु, न्र्ार् िथा संसदीर् मातमला 4673   4673   0 0 0 0 4673 0 4673 
6 कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास 295564   295564   19335 18894 441 0 276670 26549 303219 
7 गहृ  1789961   1789961   732755 199237 533518 0 1590724 54787 1645511 
8 परराष्ट्र       1         1 444 445 
9 संस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न  4654001   4654001   595940 574348 21592 0 4079653 975419 5055072 
10 भतूम व्र्वस्था, सहकारी िथा गररवी तनवारण 549   549         0 549   549 
11 भौतिक पूवाििार िथा र्ािार्ाि 348742   348742   17696 17696 0 0 331046 66909 397955 
12 मर्हला, बालबातलका िथा जेष्ठ नागररक 451884   451884   6792 6792 0 0 445092 50781 495873 
13 र्वुा िथा खेलकुद 3569806   3569806   113874 113874 0 0 3455932 302329 3758261 
14 रक्षा 464187   464187   138991 138361 630 0 325826 22601 348427 
15 वन िथा वािावरण 676234   676234   183109 181517 1592 0 494717 26603 521320 
16 न्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति 5961437   5961437   396213 276603 119610 0 5684834 3837118 9521952 
17 श्रम, रोजगार िथा सामान्जक सरुक्षा 602   602         0 602 22290 22892 
18 ऊजाि, जलस्रोि िथा तसँचाई 764266   764266   0 0 0 0 764266   764266 
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क्र.सं. मन्रालर्रतनकार् 

र्स कार्ािलर्बाट भएको सम्परीक्षण सम्बन्िी र्ववरण 
गि वषि  

सम्मको बाकँी 
र्ो वषिको  

थप 

५८ औ 
प्रतिवदेन  
सम्मको  

बाकँी बरेुजू 

गि वषिसम्मको 
बाकँी  

सतमति 
हस्िान्िरण 

बाकी (२०६२ 
प्रतिवदेनदेन्ख) समार्ोजन सं.प.को अनरुोि 

भइं आएको  
सम्परीक्षण  
भएको 

सं.प.गनि  
नतमलेको 

कारबाही  
गनि 
बाकँी 

19 सञ्चार िथा सूचना प्रर्वति 1180823 0 1180823   44131 36767 7364 0 1144056 85862 1229918 
20 शहरी र्वकास 2993888   2993888   117737 114262 3475 0 2879626 116739 2996365 
21 खानेपानी 1412778   1412778         0 1412778 41581 1454359 
22 संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन 1021064   1021064   9435 9435 0 0 1011629 8724 1020353 
23 स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा 8839299   8839299   1357023 1167892 189131 0 7671407 5052419 12723826 
24 रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग 21000   21000 0 0 0 0 0 21000 0 21000 
25 पोखरा र्वश्व र्वद्यालर् 116758   116758         0 116758 0 116758 
26 नेपाल संस्कृि र्वश्व र्वद्यालर् 377275   377275         0 377275 4900 382175 
27 तरभवुन र्वश्व र्वद्यालर् 28671949   28671949   7035746 5340833 1694913 0 23331116 937669 24268785 
28 लनु्म्वनी बौि र्वश्व र्वद्यालर् 7827   7827   634 634   0 7193 2304 9497 
29 मध्र्पन्िमाञ्चल र्वश्वर्वद्यालर् 761786   761786         0 761786 266744 1028530 
30 सदुरुपन्िमाञ्चल र्वश्वर्वद्यालर् 44450   44450   4942 4942   0 39508 25268 64776 
31 कृर्ष िथा बन र्वश्वर्वद्यालर् 188873   188873         0 188873 104364 293237 
32 राजर्षि जनक र्वश्वर्वद्यालर् 125   125   16 16   0 109 2203 2312 
33 पूवािञ्चल र्वश्वर्वद्यालर्, र्वराटनगर 0   0         0 0 185144 185144 
34 खलु्ला र्वश्वर्वद्यालर्, काठमाण्डौ 0   0         0 0 66073 66073 
   संघ जम्मा 66255075 0 66255075 1 10943697 8370465 2573232 0 57884611 12399820 70284431 
  वरेुजू फछ्यौंट सतमतिमा हरुिान्िरण 0 106016                 0 
  प्रदेश िफं 0                   0 
1 प्रदेश नम्बर १  4947   4947   42 42 0 0 4905 6229 11134 
2 प्रदेश नम्बर २  86451   86451   4010 4010 0 0 82441 82708 165149 
3 वागमिी प्रदेश 15221 0 15221   0 0 0 0 15221 8881 24102 
4 गण्डकी प्रदेश 38546 0 38546   20251 20251   0 18295 52934 71229 
5 लनु्म्वनी प्रदेश 92465   92465           92465 79282 171747 
6 कणािली प्रदेश 4958   4958           4958 0 4958 
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क्र.सं. मन्रालर्रतनकार् 

र्स कार्ािलर्बाट भएको सम्परीक्षण सम्बन्िी र्ववरण 
गि वषि  

सम्मको बाकँी 
र्ो वषिको  

थप 

५८ औ 
प्रतिवदेन  
सम्मको  

बाकँी बरेुजू 

गि वषिसम्मको 
बाकँी  

सतमति 
हस्िान्िरण 

बाकी (२०६२ 
प्रतिवदेनदेन्ख) समार्ोजन सं.प.को अनरुोि 

भइं आएको  
सम्परीक्षण  
भएको 

सं.प.गनि  
नतमलेको 

कारबाही  
गनि 
बाकँी 

7 सदुरुपन्िम प्रदेश 37073   37073   1159 1159 0 0 35914 28033 63947 
  प्रदेश जम्मा 279661 0 279661 0 25462 25462 0 0 254199 258067 512266 
  संघ र प्रदेश जम्मा 66534736 0 66534736 1 10969159 8395927 2573232 0 58138810 12657887 70796697 
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अनसूुची  - १९ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद ४ सँग सम्बन्न्िि) 

संघीर् कार्ािलर्को लेखापरीक्षण अंक र वेरुजकुो िलुनात्मक न्स्थति 

(रु हजारमा) 

क्र.सं. मन्रालर्र तनकार्को नाम 
२०७४।७५ २०७५/७६ २०७६/७७ 

लेखापरीक्षण अंक बेरुजू अंक 
लेखापरीक्षणको 

िलुनामा वेरुज ुप्रतिशि 
लेखापरीक्षण अंक बेरुजू अंक 

लेखापरीक्षणको 
िलुनामा वेरुज ुप्रतिशि 

लेखापरीक्षण अंक बेरुजू अंक 
लेखापरीक्षणको 

िलुनामा वेरुज ुप्रतिशि 
बेरुजू वाकँी सतमति र अन्र् 

संस्थाको वाकँी वेरुज ु
कुल बेरुजू 

1 राष्ट्रपतिको कार्ािलर् 194123 0 0.00 247061 0 0.00 195236          -    0.00            -             -    
2 उपराष्ट्रपतिको कार्ािलर् 43703 100 0.23 48991         -    0.00 50785          -    0.00            -             -    
3 संघीर् संसद सन्चवालर् 1143692 74090 6.48 1245992 1555 0.12 1219594       1,566  0.13            -          1,566  
4 सवोच्च अदालि 12991576 53056 0.41 14626189 165379 1.13 15830139     103,680  0.65            -        103,680  
5 अन्ख्िर्ार दुर्ुपर्ोग अनसुन्िान आर्ोग 929293 30662 3.30 817478 25729 3.15 1047304          -    0.00            -             -    
6 महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 410646 0 0.00 403116         -    0.00 529462          -    0.00            -             -    
7 लोक सेवा आर्ोग 1006178 6786 0.67 874065 274 0.03 860929         475  0.06            -            475  
8 तनवािचन आर्ोग 9445705 168365 1.78 533071 4751 0.89 631404      21,598  3.42            -         21,598  
9 महान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ािलर् 1038309 29097 2.80 1102076 46198 4.19 1147019      14,712  1.28            -         14,712  
10 न्र्ार्पररषद 65218 151 0.23 59137       3.00  0.01 67073            1  0.00            -               1  
11 रार्ष्ट्रर् मानवअतिकार आर्ोग 190522 193 0.10 200169 0 0.00 209943          53  0.03            -             53  
12 रार्ष्ट्रर् प्राकृतिक स्रोि िथा र्वत्त आर्ोग       86,363           -         62,073.00          -            -    52034          -    0.00            -             -    
13 रार्ष्ट्रर् मर्हला आर्ोग       63,831     1,310.00      103,299.00     283.00          -    66909          -    0.00            -             -    
14 रार्ष्ट्रर् दतलि आर्ोग          39,116.00  3   15385          -    0.00            -             -    
15 रार्ष्ट्रर् समावेशी आर्ोग          51,446.00  0   17722          -    0.00            -             -    
16 रार्ष्ट्रर् आठदवासी जनजािी आर्ोग          46,829.00  319   15050          -    0.00            -             -    
17 मिेसी आर्ोग          35,711.00  0   25735          -    0.00            -             -    
18 थारु आर्ोग          21,811.00  0   30603  0.00            -             -    
19 मनु्स्लम आर्ोग          49,468.00  21   27501  0.00            -             -    
20 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर् प्रदेश नं. १    6,385,637           -         29,793.00            -    23516          34  0.14            -             34  
21 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर् प्रदेश नं. २       27,894           -         30,448.00     366.00          -    25714         122  0.47            -            122  
22 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर् वागमिी प्रदेश       12,485           -         24,136.00          -            -    27058          -    0.00            -             -    
23 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर् गण्डकी प्रदेश       19,364           -         22,630.00          -            -    18279          -    0.00            -             -    
24 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर् लनु्म्वनी       18,975           -         29,440.00          -            -    18663          -    0.00            -             -    
25 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर् कणािली प्रदेश       16,302           -         31,517.00     352.00          -    23023          -    0.00            -             -    
26 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर् सदुरुपन्िम प्रदेश       16,716           -         17,914.00          -            -    17732  0.00            -             -    
27 प्रिानमन्री िथा मन्न्रपररषद्को कार्ांलर् 156530880 3732612 2.38 94164483 4902586 5.21 65260739   1,046,285  1.60 11233   1,057,518  
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क्र.सं. मन्रालर्र तनकार्को नाम 
२०७४।७५ २०७५/७६ २०७६/७७ 

लेखापरीक्षण अंक बेरुजू अंक 
लेखापरीक्षणको 

िलुनामा वेरुज ुप्रतिशि 
लेखापरीक्षण अंक बेरुजू अंक 

लेखापरीक्षणको 
िलुनामा वेरुज ुप्रतिशि 

लेखापरीक्षण अंक बेरुजू अंक 
लेखापरीक्षणको 

िलुनामा वेरुज ुप्रतिशि 
बेरुजू वाकँी सतमति र अन्र् 

संस्थाको वाकँी वेरुज ु
कुल बेरुजू 

28 अथि 1049232224 31538522 3.01 1051105975 19066793 1.81 908652362 22846711 2.51 44501 22891212 
29 उद्योग, वान्णज्र् िथा आपूतिि 7997648 235958 2.95 7396695 218028 2.95 5640574      80,105  1.42 58262     138,367  
30 ऊजाि, जलस्रोि िथा तसचाई 81066945 5907160 7.29 64519390 2143460 3.32 53535944     323,335  0.60            -        323,335  
31 काननु, न्र्ार् िथा संसदीर् व्र्वस्था 158972 2794 1.76 310209 120 0.04 404318         147  0.04            -            147  
32 कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास 25881666 1262433 4.88 19797300 1250817 6.32 20535854   2,655,715  12.93 26549   2,682,264  
33 गहृ  104823541 1141059 1.09 86135419 1344794 1.56 86621657     347,263  0.40 54787     402,050  
34 परराष्ट्  10676475 664691 6.23 7983989 99002 1.24 8736644      81,102  0.93 444      81,546  
35 संस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न  5435115 327329 6.02 5154115 438444 8.51 5597289     445,867  7.97 975419   1,421,286  
36 भतूम व्र्वस्था, सहकारी िथा गररवी तनवारण 45734685 2327195 5.09 41545102 2639828 6.35 28926145     834,071  2.88            -        834,071  
37 भौतिक पूवाििार िथा र्ािार्ाि 135248872 20667646 15.28 117888640 14697204 12.47 102582541   6,819,514  6.65 66909   6,886,423  
38 मर्हला, बालबातलका िथा जेष्ठ नागररक 2664980 56369 2.12 700543 17244 2.46 628977      24,490  3.89 50781      75,271  
39 र्वुा िथा खेलकुद 2191032 189672 8.66 219302 54589 24.89 4816474      43,239  0.90 302329     345,568  
40 रक्षा 68909625 11237677 16.31 70293655 9103043 12.95 66273152      86,905  0.13 22601     109,506  
41 वन िथा वािावरण 19864958 670494 3.38 11553196 250673 2.17 9899508     569,859  5.76 26603     596,462  
42 न्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति  48354785 7142690 14.77 30174168 2953073 9.79 29654125     209,459  0.71 5431787   5,641,246  
43 श्रम, रोजगार िथा सामान्जक सरुक्षा  43232656 73633 0.17 9598501 38796 0.40 6319862      14,377  0.23 22290      36,667  
44 सञ्चार िथा सूचना प्रर्वति 13962098 1458876 10.45 17777255 1381793 7.77 38567212   1,522,110  3.95 85862   1,607,972  
45 शहरी तबकास 30559038 5626054 18.41 38250921 3344268 8.74 32799043   1,207,862  3.68 116739   1,324,601  
46 खानेपानी  26818247 6044007 22.54 17776775 4282641 24.09 12785728   2,259,639  17.67 41581   2,301,220  
47 संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन  63139228 4159906 6.59 9568913 1256647 13.13 20823641     979,494  4.70 8724     988,218  
48 स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा 31322921 1494412 4.77 19637613 1321766 6.73 23961594   1,842,314  7.69 5052419   6,894,733  
49 रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग 927137 1776 0.19 561937 9838 1.75 590347       9,852  1.67            -          9,852  
   जम्मा 2008840260 106326775 5.29 1742867072 71060680 4.08 1555807542 44391956 2.85 12399820 56791776 
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अनसूुची -२० 
प्रतिवेदनको पररच्छेद २ र ४ सँग सम्वन्न्िि 

आतथिक वषि २०७६।७७ मा वजेटको अन्ख्िर्ारी प्राप्त  लेखा उत्तरदार्ी अतिकृिहरुको र्ववरण र सो अवतिको वेरुजूको न्स्थति 

क्र.सं. मन्रालर् र तनकार्को नाम लेखाउत्तरदार्ी अतिकृिहरुको नाम कार्ि अविी 
आतथिक वषि २०७६।७७ 

को कूल वरेुजू   
(रु. हजारमा) 

सरकारी कार्ािलर्हरुको 
लेखापरीक्षण अंकको िलुनामा 

वरेुजू प्रतिशि 
1 संघीर् संसद सन्चवालर् महासन्चव श्री भरिराज गौिम २०७६।४।१देन्ख २०७७।३।३१  1566 0.13 
2 सवोच्च अदालि रन्जष्टार श्री लालबहादरु कंुवर २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१  103680 0.65 

3 लोक सेवाआर्ोग सन्चव श्री महेन्रप्रसाद गरुागांई 
सन्चव श्री आनन्दराज ढकाल 

२०७६।४।१ देन्ख २०७६।५।८ 
२०७६।५।९ देन्ख २०७७।३।३१  475 0.06 

4 तनवािचन आर्ोग सन्चव श्री देवकुमारी गरुागाई २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 21598 3.42 
5 रार्ष्ट्रर् मानवअतिकार आर्ोग सन्चव श्री बेदप्रसाद भट्टराई २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१  53 0.03 
6 न्र्ार् पररषद् सन्चव श्री देवने्रराज ढकाल २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१  1 0.००१ 
7 महान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ािलर् नार्वमहान्र्ातिवक्ता श्री खगराज पौडेल २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१  १४७१२ १.२७ 

8 प्रिानमन्री िथा मन्रीपररषद्को कार्ािलर् सन्चव श्री महेन्रप्रसाद गरुागांई 
सन्चव श्री न्शन्शरकुमार ढंुगाना 

२०७६।7।१5 देन्ख २०७7।3।31  
२०७६।४।१ देन्ख २०७6।7।14 1046285 1.60 

9 अथि मन्रालर् सन्चव डा श्री राजन खनाल 
सन्चव श्री न्शन्शरकुमार ढुङ्गाना 

२०७६।४।१ देन्ख २०७6।10।2१  
२०७६।10।22देन्ख२०७७।३।३१  22846711 2.51 

10 उद्योग, वान्णज्र् िथाआपूतिि मन्रालर् 

सन्चव श्री केदारबहादरु अतिकारी 
सन्चव श्री बैकुण्ठ अर्ािल 
सन्चव श्री र्ामकुमारी खतिवडा 
सन्चव श्री चन्र कुमार न्घतमरे 

२०७६।१।४ देन्ख २०७६।५।५ 
२०७६।५।५ देन्ख २०७७।३।३१ 
२०७६।४।१ देन्ख२०७६।११।२१ 
२०७६।११।२१देन्ख२०७७।३।३१ 

80105 1.42 

11 ऊजाि, जलस्रोि िथा तसँचाइ मन्रालर् सन्चव श्री रर्वन्र शे्रष्ठ 
सन्चव श्री ठदनेशकुमार न्घतमरे 

२०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१  
२०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१  ३२३335 ०.60 

12 काननु, न्र्ार् िथा संसदीर् मातमला मन्रालर् सन्चव श्री रान्जव गौिम २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१  १४७ 0.०4 

13 कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास मन्रालर् सन्चव डा श्री र्वुकध्वजन्जसी.(कृर्षिफि )  
सन्चव श्री राजेन्रप्रसाद भारी (कृर्षिफि ) २०७६।४।१ देन्ख २०७६।११।३०  2655715 12.93 
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क्र.सं. मन्रालर् र तनकार्को नाम लेखाउत्तरदार्ी अतिकृिहरुको नाम कार्ि अविी 
आतथिक वषि २०७६।७७ 

को कूल वरेुजू   
(रु. हजारमा) 

सरकारी कार्ािलर्हरुको 
लेखापरीक्षण अंकको िलुनामा 

वरेुजू प्रतिशि 
सन्चव श्री प्रकाश माथेमा(पशपुन्न्छिफि ) २०७६।१२।१ देन्ख २०७७।३।३१ 

२०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१  

14 गहृ मन्रालर् 
सन्चव श्री प्रमेकुमार राई 
सन्चव श्री महेश्वर न्र्ौपान े

२०७६।४।१ देन्ख २०७6।१०।२०  
२०७६।१०।२१देन्ख२०७७।३।३१ 347263 0.40 

15 परराष्ट्र मन्रालर् सन्चव श्री शंकरदास बैरागी  
२०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 81102 0.93 

16 संस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न सन्चव श्री मोहनकृष्ण सापकोटा 
सन्चव श्री केदार बहादरु अतिकारी 

२०७६।४।१ देन्ख २०७६।५।३ 
२०७६।५।४ देन्ख २०७७।३।३१ ४४5867 ७.९७ 

17 भतूम व्र्वस्था, सहकारी िथा गररवी तनवारण 
मन्रालर् 

सन्चव श्री गोपीनाथ मैनाली 
सन्चव श्री सरु्िप्रसाद गौिम 
सन्चव श्री केदार न्र्ौपान े

२०७६।४।१ देन्ख २०७६।५।८ 
२०७६।५।९ देन्ख २०७६।११।२० 
२०७६।११।२१देखी२०७७।३।३१ 

८३४०७१ २.८८ 

18 भौतिक पूवाििार िथा र्ािार्ाि व्र्वस्था  सन्चव श्री देवने्र काकी २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१  ६८19514 6.65 

19 मर्हला, वालवातलका िथा जेष्ठनागररक मन्रालर् सन्चव श्री चन्रकुमार न्घतमरे 
सन्चव श्री र्ाम कुमारी खतिवडा 

२०७६।४।१ देन्ख २०७६।१०।२९ 
२०७६।११।२१देन्ख२०७७।३।३१ २४४९० 3.89 

20 र्वुािथा खेलकुद मन्रालर् सन्चव श्री रामप्रसाद थपतलर्ा २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१  43239 0.90 
21 रक्षा मन्रालर् सन्चव श्री रेश्मीराज पाण्डे २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 86905 0.13 
22 वन िथा वािावरण मन्रालर् सन्चव डा र्वश्वनाथ ओली २०७६।४।१देन्ख २०७७।३।३१  ५६९८५९ 5.76 

23 न्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्रालर् 
सन्चव श्री खगराज बराल  
सन्चव श्री महेश दाहाल 
सन्चव डा. संजर् शमाि 

२०७६।४।१ देन्ख २०७६।५।९  
२०७६।५।९ देन्ख २०७७।१।१९ 
२०७६।५।११ देन्ख २०७७।३।३१  

२०९४५९ 0.71 

24 श्रम रोजगार िथा सामान्जक सरुक्षा 
सन्चव श्री महेशप्रसाद दाहाल 
सन्चव श्री तबनोद के.सी. 
तन. सन्चव श्री बाबरुाम अतिकारी 

२०७६।४।१ देन्ख २०७६।५।३० 
२०७६।६।१ देन्ख २०७७।२।१५ 
२०७७।२।१६ देन्ख २०७७।३।३१ 

14377 0.23 

25 सञ्चार िथा सूचना प्रर्वति मन्रालर् 
सन्चव श्री महेन्रमान गरुुङ 
सन्चव श्री ठदपक सवुदेी 
तन.सन्चव श्री रातिका अर्ािल  

२०७६।४।१ देन्ख २०७६।७।२० 
२०७६।८।४ देन्ख २०७७।१।३० 
२०७७।२।१ देन्ख २०७७।३।३१ 

१५२२110 3.95 
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क्र.सं. मन्रालर् र तनकार्को नाम लेखाउत्तरदार्ी अतिकृिहरुको नाम कार्ि अविी 
आतथिक वषि २०७६।७७ 

को कूल वरेुजू   
(रु. हजारमा) 

सरकारी कार्ािलर्हरुको 
लेखापरीक्षण अंकको िलुनामा 

वरेुजू प्रतिशि 
26 सहरी र्वकास मन्रालर् सन्चव श्री मिसुदुन अतिकारी २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१  1207862 3.68 

27 खानेपानी मन्रालर् 
सन्चव श्री दीपेन्रनाथ शमाि 
सन्चव श्री मािव वले्वासे 

२०७६।४।१ देन्ख २०७६।४।२१ 
२०७६।5।4 देन्ख २०७७।३।३१  2259639 17.67 

28 संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर् सन्चव श्री र्ादवप्रसाद कोइराल 
सन्चव श्री सरु्िप्रसाद गौिम 

२०७६।४।१ देन्ख २०७६।११।२३ 
२०७६।११।२४देन्ख२०७७।३।३१ ९७९४९४ 4.7 

29 स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा मन्रालर् 

सन्चव श्री पषु्पा चौिरी 
सन्चव श्री रामप्रसाद थपतलर्ा 
सन्चव श्री खगराज बराल 
सन्चव श्री र्ादवप्रसाद कोइराला 
सन्चव श्री लक्ष्मण अर्ािल 

२०७६।४।१ देन्ख २०७६।७।13 
२०७६।४।१ देन्ख २०७६।५।४ 
२०७७।५।९ देन्ख २०७६।११।२० 
२०७६।११।२१देन्ख२०७७।२।१६ 
२०७७।२।१८ देन्ख २०७७।३।३१ 

1842314 7.69 

30 रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग  सन्चव श्री लक्ष्मण अर्ािल 
सन्चव श्री केवलप्रसाद भण्डारी 

२०७६।४।१ देन्ख २०७६।११।२१  
२०७६।११।२८ देन्ख ०७७।३।३१  9852 1.67 
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अनसुची - २१ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद १, २, ३ र ४  सँग सम्बन्न्िि) 

स्थानीर् िह कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन् न र्ववरण 
आतथिक वषि 2076/77 

(रु हजारमा) 

क्र.सं. स्थानीर् िह 
  

न्जल्ला  
लेखापरीक्षण  

रकम 

वेरुजू आर् व्र्र् 
मौज्दाि बाकँी 

रकम  प्रतिशि 
गिवषिको 
न्जम्मेवारी 

संघ प्रदेश अनदुान राजस्व वाडंफाड 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  160474362 5124813 3.19 7387978 50816957 9108481 3403296 19648726 82977459 35354916 23210335 19875329 78440581 11924857 

1 सूर्ोदर् नगरपातलका इलाम 1973502 51437 2.61 240412 579276 129438 34983 260701 1004398 461587 213959 293558 969104 275706 
2 माईजोगमाई गाउँपातलका इलाम 833960 26067 3.13 66758 301431 51228 3777 79075 435511 172512 147668 78268 398449 103820 
3 रोङ गाउँपातलका इलाम 943678 37525 3.98 89751 293104 46871 11692 113310 464977 199234 150704 128764 478701 76027 
4 माई नगरपातलका इलाम 1121162 25022 2.23 77991 357648 75149 16479 112646 561922 222457 219352 117431 559240 80673 
5 चलुाचलुी गाउँपातलका इलाम 857828 18446 2.15 41217 280855 50547 9912 91884 433198 214014 125321 85294 424630 49785 
6 इलाम नगरपातलका इलाम 1910151 44310 2.32 83964 561549 103209 78396 238777 981931 405775 342373 180072 928220 137675 
7 माङसेबङु गाउँपातलका इलाम 701426 14659 2.09 19679 254247 47857 9203 62760 374067 161321 108283 57755 327359 66387 
8 सन्दकपरु गाउँपातलका इलाम 780409 21466 2.75 15482 253813 45899 13556 89758 403026 168356 111647 97380 377383 41125 
9 फाकफोकथमु गाउँपातलका इलाम 822937 56060 6.81 31880 296168 49460 17168 68227 431023 211482 105869 74563 391914 70989 
10 देउमाई नगरपातलका इलाम 1086351 31411 2.89 9096 419198 65882 71834 13688 570602 328439 174809 12501 515749 63949 
11 उदर्परुगढी गाउँपातलका उदर्परु 1181587 9804 0.83 103643 382323 70551 2076 130613 585563 282012 206453 107559 596024 93182 
12 तलम्चङुबङु गाउँपातलका उदर्परु 572268 21813 3.81 31336 225673 22814 77 54593 303157 147671 75168 46272 269111 65382 
13 चौदण्दीगढी नगरपातलका उदर्परु 1615553 19638 1.22 7012 444303 90142 43195 243480 821120 394543 168351 231539 794433 33699 
14 रौिामाई गाउँपातलका उदर्परु 977846 35954 3.68 22214 358495 59789 4999 72962 496245 258067 150559 72975 481601 36858 
15 कटारी नगरपातलका उदर्परु 1639423 54327 3.31 21819 457724 141229 19029 203884 821866 367483 264854 185220 817557 26128 
16 िाप्ली गाउँपातलका उदर्परु 660337 16723 2.53 29984 236193 40751 528 67350 344822 166086 87987 61442 315515 59291 
17 बेलका नगरपातलका उदर्परु 1440535 40179 2.79 37378 440483 84850 25258 170870 721461 331897 223610 163567 719074 39765 
18 तरर्गुा नगरपातलका उदर्परु 2420769 50486 2.09 14390 756162 139003 71577 267676 1234418 738938 181426 265987 1186351 62457 
19 मानेभञ्र्ाङ गाउँपातलका ओखलढंुगा 879454 6246 0.71 42436 310826 50862 5979 85804 453472 227300 70631 128051 425983 69925 
20 तलखु गाउँपातलका ओखलढंुगा 730539 9249 1.27 12473 265459 36353 1883 75549 379244 200906 92405 57983 351295 40423 
21 सनुकोशी गाउँपातलका ओखलढंुगा 868904 47257 5.44 42725 328419 47466 2020 68379 446284 236520 85658 100443 422620 66388 
22 मोलङु गाउँपातलका ओखलढंुगा 803382 28722 3.58 12594 289881 42506 1109 84197 417693 163328 127843 94517 385689 44598 
23 तसर्िचरण नगरपातलका ओखलढुङ्गा 1306737 16174 1.24 30308 521851 4737 19170 123704 669462 103834 367553 165888 637275 62495 
24 न्खन्जदेम्बा गाउँपातलका ओखलढुङ्गा 863043 3201 0.37 26413 131208 43319 4120 244384 423031 78658 88664 272690 440012 9432 
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क्र.सं. स्थानीर् िह 
  

न्जल्ला  
लेखापरीक्षण  

रकम 

वेरुजू आर् व्र्र् 
मौज्दाि बाकँी 

रकम  प्रतिशि 
गिवषिको 
न्जम्मेवारी 

संघ प्रदेश अनदुान राजस्व वाडंफाड आन्िररक आर् अन्र् आर् जम्मा आर् चाल ुखचि पूनँ्जगि खचि अन्र् खचि जम्मा खचि 

25 न्चसंखुगढी गाउँपातलका ओखलढुङ्गा 793943 18788 2.37 4025 292157 38560 1280 80553 412550 60443 70391 250559 381393 35182 
26 चम्पादेवी गाउँपातलका ओखलढुङ्गा 698040 59797 8.57 1851 295921 337 512 55260 352030 7102 230248 108660 346010 7871 
27 ऐसेलखुकि  गाउँपातलका खोटाङ 735734 35742 4.86 14142 318789 42402 2250 17070 380511 263774 88679 2770 355223 39430 
28 केर्पलासगढी गाउँपातलका खोटाङ 748974 63564 8.49 21883 334302 41580 990 11885 388757 209330 144706 6181 360217 50423 
29 खोटेहाङ्ग गाउँपातलका खोटाङ 905449 30203 3.34 19882 387226 50779 2748 23036 463789 328493 109144 4023 441660 42011 
30 जन्िेढुङ्गा गाउँपातलका खोटाङ 754321 78858 10.45 12200 336212 42281 1471 4243 384207 229002 137176 3936 370114 26293 
31 ठदके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपातलका खोटाङ 1884560 34565 1.83 22425 858707 71313 9733 36612 976365 584884 273433 49878 908195 90595 
32 बराहपोखरी गाउँपातलका खोटाङ 557281 41009 7.36 12196 259226 41090 450 6718 307484 160276 85528 3993 249797 69883 
33 रावाबेशी गाउँपातलका खोटाङ 635261 17854 2.81 29152 274517 33384 1847 17134 326882 154232 105281 48866 308379 47655 
34 साकेला गाउँपातलक खोटाङ 590970 41338 6.99 2639 251151 32004 1065 23357 307577 165388 104323 13682 283393 26823 
35 हलेसी िवुाचङु नगरपातलका खोटाङ 2304183 42992 1.87 9375 526957 78710 6807 566544 1179018 380394 225048 519723 1125165 63228 
36 ठदप्रङु चइुचमु्मा गाउँपातलका खोटाङ 873927 29353 3.36 38562 400707 45737 531 13137 460112 252802 154728 6285 413815 84859 
37 कनकाई नगरपातलका झापा 1452052 19425 1.34 71985 546207 74790 60387 65368 746752 374056 268411 62833 705300 113437 
38 गौरादह नगरपातलका झापा 1685189 24575 1.46 121833 717409 89673 22245 46296 875623 491127 299912 18527 809566 187890 
39 झापा गाउँपातलका झापा 1000139 5985 0.60 80760 419870 65407 13299 21050 519626 305782 159405 15326 480513 119873 
40 न्शवसिाक्षी नगरपातलका झापा 1905368 1177 0.06 80875 778217 88269 28066 81390 975942 594059 330733 4634 929426 127391 
41 हन्ल्दबारी गाउँपातलका झापा 1137040 29467 2.59 24208 458284 58113 8727 36080 561204 346175 180129 49532 575836 9576 
42 गौरीगि गाउँपातलका झापा 994301 11506 1.16 134741 419231 60753 7819 12199 500002 327831 149838 16630 494299 140444 
43 भरपरु नगरपातलका झापा 1908910 80699 4.23 135548 522477 102265 36654 327245 988641 125851 199868 594550 920269 203920 
44 मेचीनगर नगरपातलका झापा 3244198 73490 2.27 288890 829521 170205 98120 553505 1651351 186165 349901 1056781 1592847 347394 
45 अजिनिारा नगरपातलका झापा 1783091 51754 2.90 39968 489095 112554 42075 263652 907376 244957 202921 427837 875715 71629 
46 बाह्रदसी गाउँपातलका झापा 1026061 17030 1.66 94427 313284 70933 13647 128921 526785 75462 108735 315079 499276 121936 
47 कचनकवल गाउँपातलका झापा 1194395 72321 6.06 6336 369626 69273 11016 151184 601099 63968 150701 378627 593296 14139 
48 दमक नगरपातलका झापा 2762619 30158 1.09 80669 791913 145184 193939 308485 1439521 816764 424277 82057 1323098 197092 
49 बिुशान्न्ि गाउँपातलका  झापा 1313414 28855 2.20 53008 375747 66114 26972 180631 649464 294923 161482 207545 663950 38522 
50 कमल गाउँपातलका झापा 1502726 1188 0.08 20326 495010 79323 21801 191895 788029 213065 219581 282051 714697 93658 
51 मैवाखोला गाउँपातलका िाप्लेजङु 612605 24453 3.99 15746 237645 34686 4928 48627 325886 127204 119960 39555 286719 54913 
52 तसररजङ्गा गाउँपातलका िाप्लेजङु 965674 631 0.07 8858 364174 51824 6566 78247 500811 267190 125446 72227 464863 44806 
53 फक्तालङु गाउँपातलका िाप्लेजङु 727573 11142 1.53 17438 274836 55319 2870 51493 384518 209129 88588 45338 343055 58901 
54 तमक्वाखोला गाउँपातलका िाप्लेजङु 541462 10050 1.86 19381 200959 34592 2083 32702 270336 139738 99153 32235 271126 18591 
55 पाथीभरा र्ाङवरक गाउँपातलका िाप्लेजङु 758381 505 0.07 11908 287877 36810 938 85503 411128 194294 68268 84691 347253 75783 
56 मेररङदेन गाउँपातलका िाप्लेजङु 693594 23921 3.45 12279 267337 40766 1329 50952 360384 186938 99083 47189 333210 39453 
57 आठराई गाउँपातलका िाप्लेजङु 590127 21304 3.61 17255 292141 29057 378 17255 338831 180452 68967 1877 251296 104790 
58 तसठदङ्वा गाउँपातलका िाप्लेजङु 682310 14694 2.15 5285 261626 38055 1500 55962 357143 154984 117089 53094 325167 37261 
59 फुङतलङ नगरपातलका िाप्लेजङु 1314461 3466 0.26 17255 441315 66225 17993 175465 700998 259611 201973 151879 613463 104790 
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60 लालीगरुाँस नगरपातलका िेह्रथमु 807856 45198 5.59 44145 296145 41669 5011 65043 407868 187179 152035 60774 399988 52025 
61 मेन्छर्ारे्म गाउँपातलका िेह्रथमु 501615 12889 2.57 12749 211501 25597 949 35382 273429 126075 100008 2103 228186 57992 
62 छथर गाउँपातलका िेह्रथमु 719942 17262 2.40 5873 290948 42654 1789 53432 388823 200611 77239 53269 331119 63577 
63 फेदाप गाउँपातलका िेह्रथमु 704399 21840 3.10 4404 283670 43942 3061 63071 393744 208053 92601 10001 310655 87493 
64 आठराई गाउँपातलका िेह्रथमु 967166 97510 10.08 32110 357495 52405 2219 69157 481276 36388 46057 403445 485890 27496 
65 म्र्ाङ्कलङु्ग नगरपातलका िेह्रथमु 863763 27674 3.20 13798 315259 45799 6337 67052 434447 57105 319476 52735 429316 18929 
66 सहठदभमू गाउँपातलका िनकुटा 765152 19321 2.53 11829 282243 46880 14000 73445 416568 254516 88443 5625 348585 79812 
67 छथर जोरपाटी गाउँपातलका िनकुटा 791617 28313 3.58 42642 269542 42757 5829 76758 394886 195812 102697 98223 396731 40797 
68 पाख्रतबास नगरपातलका िनकुटा 934789 3681 0.39 56046 309163 52163 4016 109393 474735 234786 111509 113759 460054 70727 
69 महालक्ष्मी नगरपातलका िनकुटा 1151667 111452 9.68 27217 428998 56022 4368 91334 580722 391087 134374 45484 570945 36994 
70 िनकुटा नगरपातलका िनकुटा  1429052 17036 1.19 57483 491151 73559 28214 116020 708944 119464 183799 416845 720108 46319 
71 िमु्वेवा गाउँपातलका पाँचथर 627916 4839 0.77 3073 231549 54932 3818 23659 313958 196183 78503 39272 313958 3073 
72 तमक्लाजङु गाउँपातलका पाँचथर 1007074 11737 1.17 19648 352760 56368 2168 102035 513331 230782 181426 81535 493743 39236 
73 र्हतलहाङ गाउँपातलका पाँचथर 862905 33027 3.83 20037 312507 50950 6820 77899 448176 218633 120941 75155 414729 53484 
74 र्ाङवरक गाउँपातलका पाँचथर 721580 809 0.11 549 273028 45850 2022 52486 373386 182277 120114 45803 348194 25741 
75 फालेलङु गाउँपातलका पाँचथर 907633 31516 3.47 28955 328931 54932 1233 67986 453082 227348 163836 63367 454551 27486 
76 फाल्गनुन्द गाउँपातलका पाँचथर 873808 17047 1.95 52662 358746 9685 1699 146456 516586 131234 131240 94748 357222 212026 
77 र्फठदम नगरपातलका पाँचथर 1707199 55046 3.22 22977 607151 95699 27383 134367 864600 494638 211206 136755 842599 44978 
78 कुम्मार्क गाउँपातलका पाँचथर 706832 26407 3.74 8315 260177 42366 2650 64603 369796 203879 80355 52802 337036 41075 
79 राम प्रसाद राई गाउँपातलका भोजपरु 709448 16120 2.27 59091 228110 48087 3435 81786 361418 200003 81611 66416 348030 72479 
80 भोजपरु  नगरपातलका भोजपरु 1361482 13704 1.01 33916 441315 95009 17993 146681 700998 306631 201973 151880 660484 74430 
81 अरुण नगरपातलका भोजपरु 752142 16677 2.22 42091 281498 71009 7020 39472 398999 198758 91752 62633 353143 87947 
82 हिवुागढी गाउँपातलका भोजपरु 755555 1407 0.19 17044 282956 49881 274 83588 416699 175814 84950 78092 338856 94887 
83 आमचोक गाउँपातलका भोजपरु 760982 23362 3.07 383 268985 48514 2490 79616 399605 182604 108033 70740 361377 38611 
84 पौवादङु्मा गाउँपातलका भोजपरु 652564 9363 1.43 33477 232298 68966 3111 32955 337330 161764 97899 55571 315234 55573 
85 षडानन्द नगरपातलका भोजपरु 1339551 20508 1.53 41155 488132 68966 18159 87731 662988 395496 178863 102204 676563 27580 
86 टेम्के गाउँपातलका भोजपरु 886659 11772 1.33 13535 311234 47529 2744 97879 459386 243748 99049 84476 427273 45648 
87 साल्पा तसतलचो गाउँपातलका भोजपरु 706333 46365 6.56 11668 243319 37591 1157 79291 361358 17882 51543 275550 344975 28051 
88 लेटाङ नगरपातलका मोरङ 1181028 36734 3.11 74838 184291 147364 130398 181413 643466 251819 155906 129837 537562 180742 
89 रंगेली नगरपातलका मोरङ 1615612 84572 5.23 127318 408658 160518 29759 280054 878989 299817 234674 202132 736623 269684 
90 उलािवारी नगरपातलका मोरङ 1166077 66007 5.66 108717 446041 117738 33603 31357 628739 307703 198300 31335 537338 200118 
91 सनु्दरहरैचा नगरपातलका मोरङ 2285425 172838 7.56 134368 632107 164832 113472 259177 1169588 416556 390533 308748 1115837 188119 
92 रिवुामाई नगरपातलका मोरङ 1641302 45032 2.74 111323 344012 106614 11551 456182 918359 448244 229088 45611 722943 306739 
93 तमक्लाजङु गाउँपातलका मोरङ 976955 37339 3.82 82297 221165 96906 69125 136424 523620 278669 140033 34633 453335 152582 
94 र्वराटनगर महानगरपातलका मोरङ 13488653 460255 3.41 453896 1087141 374346 489614 4741141 6692242 1958572 1236923 3600916 6796411 349727 
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95 वरु्ढगंगा गाउँपातलका मोरङ 1332289 133647 10.03 92217 407199 60831 48959 147240 664229 268234 265104 134722 668060 88386 
96 िनपालथान गाउँपातलका मोरङ 928728 17515 1.89 121637 328324 64997 22638 98302 514261 228012 102509 83946 414467 221431 
97 पथरी नगरपातलका मोरङ 1566977 36406 2.32 91638 480444 84815 39342 216809 821410 285230 255573 204764 745567 167481 
98 कानेपोखरी गाउँपातलका मोरङ 1057203 25325 2.40 81366 339161 58454 32042 156548 586205 225823 116364 128811 470998 196573 
99 सनुवर्षि नगरपातलका मोरङ 1517125 61919 4.08 149605 383211 93202 14636 331909 822958 257737 246452 189978 694167 278396 
100 ग्रामथान गाउँपातलका मोरङ 1022848 16005 1.56 37831 333094 68512 20342 118751 540699 246286 130957 104906 482149 96381 
101 वेलवारी नगरपातलका मोरङ 1922878 95488 4.97 109057 570689 87062 143972 203951 1005674 414564 254575 248065 917204 197527 
102 केरावारी गाउँपातलका मोरङ 1176162 62019 5.27 82287 315442 73131 136425 93033 618031 219573 211857 126701 558131 142187 
103 जहदा गाउँपातलका मोरङ 891328 81504 9.14 54896 302795 64630 9344 86245 463014 230302 126153 71859 428314 89596 
104 खाँदबारी नगरपातलका संखुवासभा 1386771 40559 2.92 119467 591644 57023 26941 31308 706916 458474 198252 23129 679855 146528 
105 पाँचखपन नगरपातलका संखुवासभा 876189 67932 7.75 34868 373672 42625 7628 13383 437308 247334 190681 866 438881 33295 
106 भोटखोला गाउँपातलका संखुवासभा 474199 21620 4.56 26511 188905 35180 732 18191 243008 158681 68407 4103 231191 38328 
107 मकाल ुगाउँपातलका संखुवासभा 722809 77263 10.69 63348 296884 65418 0 8239 370541 228307 119323 4638 352268 81621 
108 तसतलचोङ गाउँपातलका संखुवासभा 597300 1002 0.17 33343 262986 44279 1444 3504 312213 194425 87084 3578 285087 60469 
109 मादी नगरपातलका संखुवासभा 789777 23728 3.00 47540 291364 38663 5382 87963 423372 228016 126886 11503 366405 104507 
110 िमिदेवी नगरपातलका संखुवासभा 758285 35171 4.64 138048 309197 46520 3707 7051 366475 256040 129503 6267 391810 112713 
111 चैनपरु नगरपातलका संखुवासभा 1329613 86562 6.51 93960 524859 59461 29428 43741 657489 388428 224903 58793 672124 79325 
112 न्चन्चला गाउँपातलका संखुवासभा 492284 10642 2.16 42894 175155 26545 10845 37680 250225 132478 86524 23057 242059 51060 
113 सभापोखरी गाउँपातलका संखुवासभा 512704 9705 1.89 50418 213592 36260 7033 31123 288008 104755 41498 78443 224696 113730 
114 िरान उपमहानगरपातलका सनुसरी 3687530 122664 3.33 267784 1195011 232435 171219 284669 1883334 1038760 544878 220558 1804196 346922 
115 बजुि गाउँपातलका सनुसरी 868967 54307 6.25 16611 286329 60690 5452 89471 441942 225791 116569 84665 427025 31528 
116 इनरुवा नगरपातलका सनुसरी 1837733 28784 1.57 72888 522181 69378 63118 270021 924698 449299 270775 192961 913035 84551 
117 भोक्रा नरतसहं गाउँपातलका सनुसरी 1007944 7735 0.77 90535 283956 60378 6318 129534 480186 216160 146068 165530 527758 42963 
118 गढी गाउँपातलका सनुसरी 941440 6686 0.71 76886 321466 53926 4706 109718 489816 76222 85444 289958 451624 115078 
119 बराहक्षेर नगरपातलका सनुसरी 2255743 26494 1.17 141623 579910 85224 85119 312784 1063037 85565 312369 794772 1192706 11954 
120 कोशी गाउँपातलका सनुसरी 1002361 8654 0.86 18764 294560 69282 24781 109208 497831 224445 170897 109188 504530 12065 
121 देवानगि गाउँपातलका सनुसरी 927052 10018 1.08 97329 307147 64136 5631 114075 490989 178160 171313 86590 436063 152255 
122 दहुवी नगरपातलका सनुसरी 1543941 57648 3.73 102186 467890 73069 67432 166179 774570 348046 275992 145333 769371 107385 
123 हररनगरा गाउँपातलका सनुसरी 988484 21620 2.19 43122 348396 64582 7775 95349 516102 184177 200361 87844 472382 86842 
124 रामिनुी नगरपातलका सनुसरी 1580228 72085 4.56 43964 577397 104094 19577 92219 793287 429341 278034 79566 786941 50310 
125 ईटहरी उपमहानगरपातलका सनुसरी 3398259 111431 3.28 322975 885281 281231 106102 509938 1782552 693472 517192 405043 1615707 489820 
126 थलुङु्ग दिुकोन्श गाउँपातलका सोलखुम्ब ु 1021935 8604 0.84 6135 376756 51593 6324 81460 516133 252570 172588 80644 505802 16466 
127 सोिाङ गाउँपातलका सोलखुम्ब ु 504801 3692 0.73 8869 198079 32375 4446 35686 270586 133455 68381 32378 234214 45241 
128 महाकुलङु गाउँपातलका सोलखुम्ब ु 611120 2804 0.46 42735 217293 50698 1075 40182 309248 124316 112932 64623 301871 50112 
129 नेचासल्र्ान गाउँपातलका सोलखुम्ब ु 826297 34453 4.17 14606 353093 32210 2307 61900 449510 215760 101610 59416 376786 87330 
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130 सोलदुिुकण्ड नगरपातलका सोलखुम्ब ु 1299581 37042 2.85 2714 443946 67779 6502 145028 663255 363499 233486 39341 636326 29643 
131 तलखु र्प.के गाउँपातलका सोलखुम्ब ु 464686 13108 2.82 0 178821 22961 1239 30662 233683 82644 94363 53996 231003 2680 
132 खुम्ब ुपासाङ्ग गाउँपातलका सोलखुम्ब ु 970913 88622 9.13 79426 205663 149012 74099 32251 461025 166814 314052 29022 509888 30563 
133 माप्र्ा दिुकोसी गाउँपातलका सोलखुम्ब ु 721708 121656 16.86 0 286976 39442 687 55168 382273 135325 149182 54928 339435 42838 

  प्रदेश नम्बर २   140491394 14434206 10.27 13138630 47520912 7923654 2389747 15629457 73463770 24186524 20141576 22699524 67027624 19574776 
134 न्क्षरेश्वर नगरपातलका  िनषुा 1108240 77052 6.95 56744 323253 59635 25061 157091 565040 40622 204342 298236 543200 78584 
135 नगराइन नगरपातलका   िनषुा 843068 62023 7.36 129111 271960 54247 8623 110397 445227 83924 16377 297540 397841 176497 
136 शर्हदनगर नगरपातलका िनषुा 1145102 124950 10.91 42161 353024 63637 250 186162 603073 91689 109805 340535 542029 103205 
137 कमला नगरपातलका िनषुा 930422 138138 14.85 236194 284527 62577 6725 105908 459737 81627 199400 189658 470685 225246 
138 तमतथला र्वहारी नगरपातलका िनषुा 952847 68087 7.15 166210 285175 55264 780 127288 468507 112709 63820 307811 484340 150377 
139 र्वदेह नगरपातलका िनषुा 972028 77336 7.96 124328 298453 52208 4238 108664 463563 116033 142434 249998 508465 79426 
140 हंसपरु नगरपातलका िनषुा 959966 118653 12.36 299180 296644 58760 1397 160016 516817 43948 94824 304377 443149 372848 
141 िनौजी गाउँपातलका  िनषुा 535430 49803 9.30 62030 179604 37118 1235 69505 287462 54062 73946 119960 247968 101524 
142 मनु्खर्ापट्टी मसुहरतनर्ा गाउँपातलका  िनषुा 562997 29203 5.19 44812 202698 42407 783 86486 332374 65745 31473 133405 230623 146563 
143 बटेश्वर गाउँपातलका  िनषुा 709027 68319 9.64 93527 257057 38873 1299 61522 358751 41475 127341 181460 350276 102002 
144 औरही गाउँपातलका  िनषुा 626520 30385 4.85 106991 233645 39231 3151 72443 348470 26288 57442 194320 278050 177411 
145 जनक नन्न्दनी गाउँपातलका िनषुा 666170 36630 5.50 124223 296004 48638 1010 7094 352746 44874 64889 203661 313424 163545 
146 जनकपरु उपमहानगरपातलका िनषुा 2783598 355732 12.78 277204 853414 244694 96140 302044 1496292 213978 237395 835933 1287306 486190 
147 गणेशमान चारनाथ नगरपातलका िनषुा 1126962 27818 2.47 82649 319349 100036 22799 128716 570900 70495 198974 286593 556062 97487 
148 तमतथला नगरपातलका िनषुा 1113191 121418 10.91 141599 374779 76410 6592 127248 585029 125297 94701 308164 528162 198466 
149 िनषुािाम नगरपातलका िनषुा 1213309 55663 4.59 173763 339987 65101 38772 159622 603482 78771 173103 357953 609827 167418 
150 सबैला नगरपातलका िनषुा 1071603 282729 26.38 182672 375282 49375 43035 164065 631757 56532 57397 325917 439846 374583 
151 लक्ष्मीतनर्ा गाउँपातलका िनषुा 762819 54290 7.12 39545 250190 45033 2734 104522 402479 74706 81314 204320 360340 81684 
152 वीरगंज महानगरपातलका पसाि 9160553 756729 8.26 801497 4016482 189207 477580 371 4683640 1110655 2035585 1330673 4476913 1008224 
153 पोखररर्ा नगरपातलका पसाि 927097 90987 9.81 84690 431525 50863 1750 0 484138 168343 176971 97645 442959 125869 
154 पसािगढी नगरपातलका पसाि 924283 54483 5.89 158846 423578 64891 5137 0 493606 92895 108102 229680 430677 221775 
155 बहदुरमाइि नगरपातलका पसाि 944974 147787 15.64 131715 399379 54937 4023 559 458898 194434 202769 88873 486076 104537 
156 पटेवाि सगुौली गाउँपातलका पसाि 650536 64841 9.97 56771 274022 42413 7027 0 323462 172090 101093 53891 327074 53159 
157 कातलकामाइि गाउँपातलका पसाि 645776 54073 8.37 36089 298668 32034 2213 1958 334873 190098 110176 10629 310903 60059 
158 जगरनाथपरु गाउँपातलका पसाि 698198 207320 29.69 75836 289076 52465 749 8802 351092 232096 107323 7687 347106 79822 
159 ठोरी गाउँपातलका पसाि 667714 115803 17.34 70108 309269 45548 1320 270 356407 162779 84936 63592 311307 115208 
160 तछपहरमाइि गाउँपातलका पसाि 717877 91569 12.76 38151 315595 42822 500 1665 360582 158037 92484 106774 357295 41438 
161 न्जराभवानी गाउँपातलका पसाि 574158 76075 13.25 3646 306449 3642 469 1940 312500 125416 70917 65325 261658 54488 
162 र्वन्दबातसनी गाउँपातलका पसाि 572807 59536 10.39 39203 282975 41705 1616 0 326296 62763 43168 140580 246511 118988 
163 िोर्वनी गाउँपातलका पसाि 574968 103173 17.94 7523 257867 36272 1999 1830 297968 188532 85400 3068 277000 28491 
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164 सखुवा प्रसौनी गाउँपातलका पसाि 787259 133134 16.91 86447 355935 0 58288 0 414223 177380 118407 77249 373036 127634 
165 देविाल गाउँपातलका बारा 553416 50994 9.21 40536 197152 36733 2534 82697 319116 184397 49897 6 234300 125352 
166 सवुणि गाउँपातलका बारा 702599 52789 7.51 99099 239084 48038 3145 77795 368062 175302 82643 76592 334537 132624 
167 आदशि कोटवाल गाउँपातलका बारा 645674 20274 3.14 78068 230995 43550 548 70931 346024 128625 87235 83790 299650 124442 
168 र्वश्रामपरु गाउँपातलका बारा 643007 57995 9.02 53240 276465 35581 688 11751 324485 166907 113209 38406 318522 59203 
169 महागढीमाई नगरपातलका बारा 1356668 80687 5.95 79369 449627 65798 4521 149787 669733 142315 175496 369124 686935 62167 
170 पचरौट्टा नगरपातलका बारा 915349 54923 6.00 100414 271960 46471 6568 117948 442947 172941 187033 112428 472402 70959 
171 कलैर्ा उपमहानगरपातलका बारा 2103177 100967 4.80 157304 813241 121391 228933 61705 1225270 547776 290331 39800 877907 504667 
172 प्रसौनी गाउँपातलका बारा 672015 70458 10.48 107219 244801 39698 4717 67212 356428 176283 138035 1269 315587 148060 
173 बारागढी गाउँपातलका बारा 582290 11471 1.97 67077 220406 48227 2933 22339 293905 146366 107257 34762 288385 72597 
174 तसम्रौनगढ नगरपातलका बारा 1034562 38753 3.75 6906 360538 66462 18870 69264 515134 286344 220016 13068 519428 2612 
175 जीिपरु तसमरा उपमहानगरपातलका बारा 2195325 179330 8.17 502941 896555 181166 1000 206767 1285488 77225 206134 626478 909837 878592 
176 तनजगढ नगरपातलका बारा 1269989 122880 9.68 23670 357895 75565 101066 111664 646190 281470 224283 118046 623799 46061 
177 कोल्हवी नगरपातलका बारा 1181769 137548 11.64 19780 407833 69312 25647 130773 633565 246537 171676 129991 548204 105141 
178 फेटा गाउँपातलका बारा 789470 27487 3.48 136015 246064 45096 2236 80222 373618 217663 119661 78528 415852 93781 
179 परवानीपरु गाउँपातलका बारा 553413 20696 3.74 68973 181900 45608 7154 83080 317742 108211 45505 81955 235671 151044 
180 करैर्ामाई गाउँपातलका बारा 819848 88677 10.82 14845 249103 83816 0 81947 414866 181622 149864 73496 404982 24729 
181  मनरा न्शसवा  महोिरी 1267511 222930 17.59 168157 377458 62080 3826 148840 592204 142039 209625 323643 675307 85054 
182 लोहरपट्टी नगरपातलका महोिरी 972908 84090 8.64 46233 317842 60051 15491 137204 530588 93417 70157 278746 442320 134501 
183 एकडारा गाउँपातलका महोिरी 762462 132930 17.43 156042 230684 48418 4198 113511 396811 57099 100860 207692 365651 187202 
184 सोनमा गाउँपातलका महोिरी 815746 103087 12.64 99791 281293 57396 19447 128850 486986 66124 48018 214618 328760 258017 
185 बदीबास नगरपातलका महोत्तरी 1878500 190695 10.15 287703 578001 96937 125626 238208 1038772 363726 272274 203728 839728 486747 
186 औरही नगरपातलका महोत्तरी 819509 62677 7.65 137957 264403 55618 8143 88838 417002 185772 135686 81049 402507 152452 
187 र्पपरा गाउपातलका महोत्तरी 1120979 425650 37.97 606 312004 49333 9849 264052 635238 203187 199126 83428 485741 150103 
188 मर्टहानी नगरपातलका महोत्तरी 778489 117935 15.15 80586 258332 49069 19349 82705 409455 148672 149328 71034 369034 121007 
189 बलवा नगरपातलका महोत्तरी 1056634 169884 16.08 20275 334864 63094 11878 150171 560007 220555 110323 165749 496627 83655 
190 भगँाहा नगरपातलका महोत्तरी 1322372 133905 10.13 35922 350811 89176 64648 153754 658389 274957 193475 195551 663983 30328 
191 साम्सी गाउँपातलका महोत्तरी 619128 175211 28.30 70484 223923 50113 2848 94008 370892 121548 37832 88856 248236 193140 
192 रामगोपालपरु नगरपातलका महोत्तरी 865553 228068 26.35 18498 278695 50695 13325 128345 471060 67862 87938 238693 394493 95065 
193 गौशला नगरपातलका महोत्तरी 1414313 187920 13.29 161096 427874 83187 26959 247585 785605 108131 99169 421408 628708 317993 
194 महोत्तरी गाउँपातलका महोत्तरी 787896 129362 16.42 123408 232483 44811 7246 112870 397410 77089 107304 206093 390486 130332 
195 जलेश्वर नगरपातलका महोत्तरी 1786366 272907 15.28 64964 488864 68418 92304 285518 935104 147675 175424 528163 851262 148806 
196 ईशनाथ नगरपातलका रौिहट 989734 160844 16.25 5477 278864 64132 1996 150431 495423 188544 144715 161052 494311 6589 
197 र्मनुामाई गाउपातलका रौिहट 703864 147088 20.90 15268 244269 38357 700 76486 359812 125538 118353 100161 344052 31028 
198 गरुडा नगरपातलका रौिहट 1243978 127753 10.27 24222 389254 68764 15533 209803 683354 274879 88342 197403 560624 146952 
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199 फिवुा तबजर्परु नगरपातलका रौिहट 909905 184532 20.28 7122 276613 58486 11001 151719 497819 205274 59231 147581 412086 92855 
200 दगुाि भगबिी गाउपातलका रौिहट 838933 190665 22.73 44019 268554 54795 5220 90362 418931 135974 160801 123227 420002 42948 
201 राजदेबी नगरपातलका रौिहट 1150492 179489 15.60 36291 365697 46794 15125 156144 583760 225510 146591 194631 566732 53319 
202 मौलापरु नगरपातलका रौिहट 1027617 234041 22.78 1702 332290 46260 4541 153486 536577 129237 224197 137606 491040 47239 
203 गौर नगरपातलका रौिहट 1065628 65858 6.18 26242 346897 48953 25316 117080 538246 228147 200339 98896 527382 37106 
204 राजपरु नगरपातलका रौिहट 1172761 145173 12.38 24633 333083 59633 2972 189951 585639 97853 158903 330366 587122 23150 
205 मािव नारार्ण नगरपातलका रौिहट 1119120 106852 9.55 31063 200424 56768 2321 303337 562850 227640 167029 161601 556270 37643 
206 परोहा नगरपातलका रौिहट 1061386 102358 9.64 27617 311839 49825 13406 164178 539248 165058 196921 160159 522138 44727 
207 देवाही गोनाही नगरपातलका रौिहट 919479 66307 7.21 113617 280901 51378 6177 111955 450411 138933 220926 109209 469068 94960 
208 गजुरा नगरपातलका रौिहट 1099291 100993 9.19 59460 345557 84321 22685 126864 579427 221314 155559 142991 519864 119023 
209 बौिीमाई नगरपातलका रौिहट 732872 198798 27.13 37580 225950 52927 6651 96828 382356 115788 148798 85930 350516 69420 
210 चन्रपरु नगरपातलका रौिहट 2120680 275730 13.00 257561 543716 146105 66178 233758 989757 515194 386153 229576 1130923 116395 
211 बनृ्दावन नगरपातलका रौिहट 1145872 118177 10.31 24417 317729 68837 23920 167579 578065 248101 191150 128556 567807 34675 
212 राजर्वराज नगरपातलका सप्तरी 1580438 221824 14.04 159616 671907 72056 30063 48616 822642 576513 181283 0 757796 224462 
213 खडक नगरपातलका सप्तरी 1255006 134103 10.69 76727 647670 6135 4580 1827 660212 400522 192472 1800 594794 142145 
214 अन्ग्नसाइर कृष्ण सवरन गाउँपातलका सप्तरी 858648 44433 5.17 58023 386879 53057 5725 9844 455505 286388 113646 3109 403143 110385 
215 डाक्नेश्वरी नगरपातलका सप्तरी 1067074 49701 4.66 61980 393495 61512 3448 122516 580971 260284 116290 109529 486103 156848 
216 कन्चनरुप नगरपातलका सप्तरी 1377876 172494 12.52 161289 447944 125531 14415 149427 737317 478203 160575 1781 640559 258047 
217 महादेवा गाउँपातलका सप्तरी 860967 22300 2.59 95657 249836 42767 2548 101242 396393 257639 186274 20661 464574 27476 
218 बेल्ही चपेना गाउँपातलका सप्तरी 803925 83374 10.37 12230 236580 50790 471 206865 494706 270564 38558 97 309219 197717 
219 तिलाठी कोईलाडी गाउँपातलका सप्तरी 931528 93259 10.01 56210 322734 45649 5541 130737 504661 297188 127896 1783 426867 134004 
220 सरुुङ्गा नगरपातलका सप्तरी 1149854 19828 1.72 93981 369487 70722 15294 151878 607381 419670 120999 1804 542473 158889 
221 बलान तबहलु गाउँपातलका सप्तरी 659070 11703 1.78 28343 219618 41371 3517 74158 338664 199720 110316 10370 320406 46601 
222 सप्तकोशी नगरपातलका सप्तरी 811080 32976 4.07 77498 279548 42190 5133 96844 423715 248482 135250 3633 387365 113848 
223 बोदेबरसाईन नगरपातलका सप्तरी 1163455 58929 5.07 159201 367425 58659 1563 173988 601635 387014 174640 166 561820 199016 
224 तिरहिु गाउँपातलका सप्तरी 617410 58471 9.47 34110 272136 40723 2576 91507 406942 183368 27035 65 210468 230584 
225 हनमुाननगर कङ्कातलनी नगरपातलका सप्तरी 1337474 40922 3.06 82886 387301 71816 1119 209765 670001 432730 233383 1360 667473 85414 
226 शम्भनुाथ नगरपातलका सप्तरी 1063264 141062 13.27 44137 350971 62854 11070 101813 526708 338923 175159 22474 536556 34289 
227 तबष्णपुरु गाउँपातलका सप्तरी 648872 122172 18.83 29835 253848 41957 929 59524 356258 247321 45293 0 292614 93479 
228 तछन्नमस्िा गाउँपातलका सप्तरी 705271 119156 16.90 100099 258776 51034 639 86701 397150 276550 31571 0 308121 189128 
229 रुपनी गाउँपातलका सप्तरी 687155 14809 2.16 35223 233870 48235 1257 83446 366808 230492 86935 2920 320347 81684 
230 बरहथवा नगरपातलका सलािही 1662529 160363 9.65 128422 488235 92516 49885 225866 856502 414019 182276 209732 806027 178897 
231 बागमिी नगरपातलका सलािही 2293237 131861 5.75 27023 932272 66728 34946 137414 1171360 238965 759644 123268 1121877 76506 
232 बलरा नगरपातलका सलािही 1102089 118018 10.71 120117 337308 61623 787 131962 531680 37449 290213 242747 570409 81388 
233 ईश्वरपरु नगरपातलका सलािही 1393118 142454 10.23 316723 454953 93563 28919 175466 752901 44085 340637 255495 640217 429407 
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234 गोडैिा नगरपातलका सलािही 1191161 112987 9.49 45896 388588 67146 14432 151672 621838 93511 118750 357062 569323 98411 
235 ब्रह्मपरुी गाउँपातलका सलािही 853182 37443 4.39 27349 253308 52171 3102 105404 413985 51443 119612 268142 439197 2137 
236 चक्रघट्टा गाउँपातलका सलािही 751483 59744 7.95 56634 233772 41286 2774 99576 377408 34238 88896 250941 374075 59967 
237 चन्रनगर गाउँपातलका सलािही 784495 48236 6.15 143860 250072 52479 13751 107895 424197 39318 71211 249769 360298 207759 
238 पसाि गाउँपातलका सलािही 527143 128172 24.31 74192 178030 27718 1998 59332 267078 26580 79620 153865 260065 81205 
239 लालबन्दी नगरपातलका सलािही 2179542 220066 10.10 97905 542795 95821 63454 435505 1137575 338238 327394 376335 1041967 193513 
240 कौडेना  गाउँपातलका सलािही 685356 41204 6.01 28515 225500 43210 996 76465 346171 55337 97992 185856 339185 35501 
241 बसवररर्ा गाउँपातलका सलािही 591575 74008 12.51 71583 179735 38199 673 86560 305167 58353 44072 183983 286408 90342 
242 कर्वलासी गाउँपातलका सलािही 1103406 91890 8.33 113294 327269 62614 5758 139957 535598 75775 90085 401948 567808 81084 
243 हररपरु नगरपातलका सलािही 1109872 159788 14.40 152856 309133 65642 18643 144903 538321 77542 182131 311878 571551 119626 
244 हररपवुाि नगरपातलका सलािही 724456 178991 24.71 234905 238046 56389 428 105433 400296 78609 69730 175821 324160 311041 
245 हररवन नगरपातलका सलािही 1602615 43705 2.73 126973 480158 67341 17604 264401 829504 138785 144846 489480 773111 183366 
246 र्वष्ण ुगाउँपातलका सलािही 767610 22397 2.92 85387 207310 38477 3728 106267 355782 166788 144453 100587 411828 29341 
247 मलगंवा गाउँपातलका सलािही 1165504 123556 10.60 2584 361351 61124 11575 157039 591089 97323 163432 313660 574415 19258 
248 अनिमा गाउँपातलका तसरहा 678020 45982 6.78 64648 231170 43296 1080 74241 349787 41094 40923 246216 328233 86202 
249 औरही गाउँपातलका तसरहा 474729 60704 12.79 218072 109064 42701 2584 90779 245128 89195 40687 99719 229601 233599 
250 सखुवानान्कारकट्टी गाउँपातलका तसरहा 628792 62266 9.90 3394 231064 36748 2663 62398 332873 36212 77358 182349 295919 40348 
251 बररर्ारपट्टी गाउँपातलका तसरहा 693390 110528 15.94 73039 238656 41160 2300 88051 370167 166323 76544 80356 323223 119983 
252 लक्ष्मीपरु पिरी गाउँपातलका तसरहा 773996 84589 10.93 77333 293671 44387 2567 94402 435027 140441 94300 104228 338969 173391 
253 नवराजपरु गाउँपातलका तसरहा 553179 31870 5.76 32907 185524 37530 190 63791 287035 97779 80449 87916 266144 53798 
254 कल्र्ाणपरु नगरपातलका तसरहा 1010517 120542 11.93 89328 322011 73832 4529 171500 571872 182122 62221 194302 438645 222555 
255 सनु्खपरु नगरपातलका तसरहा 1130262 112645 9.97 18356 373638 57393 5118 148022 584171 196807 60025 289259 546091 56436 
256 लहान नगरपातलका तसरहा 2111321 108619 5.14 319816 704326 122586 25745 265240 1117897 494030 267649 231745 993424 444289 
257 गोलबजार नगरपातलका तसरहा 1512653 63999 4.23 143869 463128 129580 1150 183282 777140 254588 313405 167520 735513 185496 
258 िनगढीमाई नगरपातलका तसरहा 1257044 53166 4.23 94731 360728 79326 29020 182356 651430 233624 219710 152280 605614 140547 
259 कजिन्हा नगरपातलका तसरहा 793325 44148 5.56 124658 262122 56298 8846 135873 463139 122396 91780 116010 330186 257611 
260 तमचेर्ा नगरपातलका तसरहा 1161590 21837 1.88 53865 397991 43385 1805 191423 634604 238745 107180 181061 526986 161483 
261 तसराहा नगरपातलका तसरहा 2245360 215044 9.58 266230 620991 99179 31353 425605 1177128 457851 236750 373631 1068232 375126 
262 र्वष्णपुरु गाउँपातलका तसरहा 633203 23350 3.69 43957 154507 52936 80 92062 299585 135300 111474 86844 333618 9924 
263 भगवानपरु गाउँपातलका तसरहा 648537 31126 4.80 466725 218414 38090 642 95249 352395 129318 73487 93337 296142 522978 
264 नरहा गाउँपातलका तसरहा 600688 15815 2.63 89505 197395 26836 0 96878 321109 93656 115935 69988 279579 131035 

  वागमिी प्रदेश   153980561 7327451 4.76 22031322 41999757 11602212 10907145 16284372 80793486 32698955 27152763 13335357 73187075 29637733 
265 कमलामाई नगरपातलका तसन्िलुी 2543779 26242 1.03 178037 720154 222396 38109 327055 1307714 570346 379986 285733 1236065 249686 
266 िीनपाटन गाउँपातलका तसन्िलुी 1356139 44976 3.32 34004 413102 95174 8411 143050 659737 374983 182967 138452 696402 -2661 
267 मररण गाउँपातलका तसन्िलुी 915809 7007 0.77 43330 295088 70481 10191 85218 460978 220189 149328 85314 454831 49477 



अनसूुचीहरु 

 779 महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७8 

क्र.सं. स्थानीर् िह 
  

न्जल्ला  
लेखापरीक्षण  

रकम 

वेरुजू आर् व्र्र् 
मौज्दाि बाकँी 

रकम  प्रतिशि 
गिवषिको 
न्जम्मेवारी 

संघ प्रदेश अनदुान राजस्व वाडंफाड आन्िररक आर् अन्र् आर् जम्मा आर् चाल ुखचि पूनँ्जगि खचि अन्र् खचि जम्मा खचि 

268 हररहरपरुगढी गाउँपातलका तसन्िलुी 955112 9201 0.96 60401 257913 85594 14510 120438 478455 161472 169935 145250 476657 62199 
269 घ्र्ाङलेख गाउँपातलका तसन्िलुी 577642 19796 3.43 92330 192069 46443 3122 52344 293978 120105 91254 72305 283664 102644 
270 सनुकोशी गाउँपातलका तसन्िलुी 1050822 30430 2.90 44868 296350 64443 48659 138771 548223 259557 116215 126827 502599 90492 
271 र्फक्कल गाउँपातलका तसन्िलुी 888043 15284 1.72 13648 297469 63136 8702 94244 463551 223290 136159 65043 424492 52707 
272  गोलन्जोर गाउँपातलका तसन्िलुी 928223 8729 0.94 56672 262676 79915 1756 115120 459467 245477 114803 108476 468756 47383 
273 दिुौतल नगरपातलका तसन्िलुी 2070109 17392 0.84 52591 593667 151620 34864 249374 1029525 480203 322686 237695 1040584 41532 
274 खाँडादेवी गाउँपातलका रामेछाप 1316236 56704 4.31 76260 446930 71311 8890 138504 665635 309442 211370 129789 650601 91294 
275 रामेछाप नगरपातलका रामेछाप 2022614 6041 0.30 105550 428267 79425 12436 464143 984271 761001 275915 1427 1038343 51478 
276 उमाकुण्ड गाउँपातलका रामेछाप 964199 52049 5.40 33348 294469 92998 1604 91357 480428 220183 176913 86675 483771 30005 
277 गोकुलगङ्गा गाउँपातलका रामेछाप 1149218 9762 0.85 45093 359048 14745 2708 223110 599611 218464 312304 18839 549607 95097 
278 सनुापिी गाउँपातलका रामेछाप 834896 24792 2.97 35716 320635 34551 733 82684 438603 251719 120830 23744 396293 78026 
279 दोरम्बा गाउँपातलका रामेछाप 938696 15487 1.65 74014 339551 68844 2594 94392 505381 265610 161866 5839 433315 146080 
280 मन्थली नगरपातलका रामेछाप 1951473 18962 0.97 235369 623785 94400 27143 244987 990315 459632 314493 187033 961158 264526 
281 नमोबिु नगरपातलका काभ्रपेलान्चोक 1346462 38084 2.83 69745 405801 90946 54769 143987 695503 305840 206585 138534 650959 114289 
282 रोशी गाउँपातलका काभ्रपेलान्चोक 1354379 25440 1.88 50102 401542 82048 50277 150373 684240 267100 271050 131989 670139 64203 
283 चौररदेउराली गाउँपातलका काभ्रपेलान्चोक 1044126 54757 5.24 35980 355912 45816 8945 128726 539399 258083 118409 128235 504727 70652 
284 भमु्ल ुगाउँपातलका काभ्रपेलान्चोक 955365 58436 6.12 159437 281353 57700 45897 138531 523481 201879 137132 92873 431884 251034 
285 िेमाल गाउँपातलका काभ्रपेलान्चोक 952727 92404 9.70 105319 274191 60724 9890 118374 463179 207917 182482 99149 489548 78950 
286 पनौिी नगरपातलका काभ्रपेलान्चोक 2031174 73592 3.62 219834 472245 295676 133289 190746 1091956 497380 300137 141701 939218 372572 
287 ितुलखेल नगरपातलका काभ्रपेलान्चोक 1591186 15776 0.99 99338 439016 131351 29593 171996 771956 332525 346057 140648 819230 52064 
288 बनेपा नगरपातलका काभ्रपेलान्चोक 1680494 38352 2.28 297882 465833 209666 33142 211233 919874 371042 218179 171399 760620 457136 
289 मण्डनदेउपरु नगरपातलका काभ्रपेलान्चोक 1466803 80077 5.46 175510 420410 93325 95790 162410 771935 332016 233370 129482 694868 252577 
290 पाँचखाल नगरपातलका काभ्रपेलान्चोक 1382872 11935 0.86 47259 369248 138500 14615 181652 704015 302392 220538 155927 678857 72417 
291 खानीखोला गाउँपातलका काभ्रपेलान्चोक 604072 20006 3.31 72378 220090 50582 1143 15050 286865 75999 86028 155180 317207 42036 
292 बेथानचोक गाउँपातलका काभ्रपेलान्चोक 749796 59751 7.97 65523 286944 49818 4028 22695 363485 190996 174799 20516 386311 42697 
293 महाभारि गाउँपातलका काभ्रपेलान्चोक 677913 2940 0.43 108910 269464 52325 6268 51258 379315 176954 121298 346 298598 189627 
294  बागमिी गाउँपातलका लतलिपरु 813883 58357 7.17 0 280350 46861 45652 51317 424180 241383 97674 50646 389703 34477 
295 महालक्ष्मी नगरपातलका लतलिपरु 1707343 39938 2.34 577803 414221 312340 96622 189367 1012550 315519 220356 158918 694793 895560 
296 गोदावारी नगरपातलका लतलिपरु 2165446 222205 10.26 288874 506233 97602 496884 191022 1291741 183039 299695 390971 873705 706910 
297 महाङ्काल गाउँपातलका लतलिपरु 608402 18589 3.06 32213 210646 37455 3863 43165 295129 188230 95309 29734 313273 14069 
298 कोन्ज्र्ोसोम गाउँपातलका लतलिपरु 593408 15603 2.63 96867 98428 33483 4398 138724 275033 152691 117213 48471 318375 53525 
299 लतलिपरु महानगरपातलका लतलिपरु 9316403 672962 7.22 1836231 1066459 227122 1526581 1019078 3839240 1158374 1761531 2557258 5477163 198308 
300 चाँगनुारार्ण नगरपातलका भक्तपरु 2852814 48336 1.69 601063 507048 472770 152943 241004 1373765 541204 714226 223619 1479049 495779 
301 भक्तपरु नगरपातलका भक्तपरु 2689266 142831 5.31 211727 791388 188363 211135 249764 1440650 861686 348894 38036 1248616 403761 
302 सूर्िर्वनार्क नगरपातलका भक्तपरु 2375413 45415 1.91 419991 533661 100719 417220 220912 1272512 470670 559183 73048 1102901 589602 
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303 मध्र्परु थीतम नगरपातलका भक्तपरु 2153815 29809 1.38 377335 413626 312614 110489 284266 1120995 315234 494603 222983 1032820 465510 
304 भीमफेदी गाउँपातलका मकवानपरु 936632 10524 1.12 57464 294527 73509 36562 78471 483069 211573 167677 74313 453563 86970 
305 वकैर्ा गाउँपातलका मकवानपरु 1266456 35940 2.84 60316 398460 100007 13567 122289 634323 321509 195592 115032 632133 62506 
306 ईन्र सरोवर गाउँपातलका मकवानपरु 524380 15173 2.89 52929 172339 51575 22198 24133 270245 138026 97082 19027 254135 69039 
307 थाहा नगरपातलका मकवानपरु 1802923 8696 0.48 169374 417025 118689 100472 243136 879322 331581 354044 237976 923601 125095 
308 कैलाश गाउँपातलका मकवानपरु 743914 29667 3.99 70624 228070 68808 3448 71948 372274 159333 140391 71916 371640 71258 
309 मकवानपरुगढी गाउँपातलका मकवानपरु 1179410 24221 2.05 59177 346224 81799 58035 90016 576074 246492 270971 85873 603336 31915 
310 बागमिी गाउँपातलका मकवानपरु 947506 110459 11.66 93199 273086 84004 2057 105994 465141 211188 175056 96121 482365 75975 
311 मनहरी गाउँपातलका मकवानपरु 1282860 147687 11.51 201325 383935 197812 20748 50475 652970 256728 262432 110730 629890 224405 
312 रान्क्सराङ्ग गाउँपातलका मकवानपरु 927833 24369 2.63 82893 289107 59779 24880 84629 458395 239944 213155 16339 469438 71850 
313 हेटौडा उपमहानगरपातलका मकवानपरु 3895789 170646 4.38 780922 992954 533269 193566 391357 2111146 859379 420166 505098 1784643 1107425 
314 तरपरुा सनु्दरी गाउँपातलका तसन्िपुाल्चोक 562514 19056 3.39 25030 234247 32849 7586 7148 281830 162286 114424 3974 280684 26176 
315 भोटेकोशी गाउँपातलका तसन्िपुाल्चोक 822192 70102 8.53 60144 240246 79224 0 72718 392188 175026 183317 71661 430004 22328 
316 चौिारा साँगाचोकगढी नगरपातलका तसन्िपुाल्चोक 1788295 71623 4.01 264641 599565 79156 140158 22576 841455 510998 413989 21853 946840 159256 
317 रत्ननगर  नगरपातलका न्चिवन 1694541 38589 2.28 183450 578243 237606 44948 61245 922042 459241 288883 24375 772499 332993 
318 राप्ती नगरपातलका न्चिवन 1545240 13985 0.91 189404 550595 133580 89799 37674 811648 384976 313522 35094 733592 267460 
319 खैरहनी नगरपातलका न्चिवन 1440881 28153 1.95 182670 488637 132055 123338 68094 812124 248104 321038 59615 628757 366037 
320 भरिपरु महानगरपातलका न्चिवन 5034242 101516 2.02 1175121 1691911 395204 104913 82485 2274513 1383963 1302224 73542 2759729 689905 
321 कातलका नगरपातलका न्चिवन 1631626 10614 0.65 166343 543466 141288 20914 156976 862644 274844 351828 142310 768982 260005 
322 माडी नगरपातलका न्चिवन 1106463 33240 3.00 95663 417947 120019 36701 6854 581521 373761 143577 7604 524942 152242 
323 इच्छाकामना गाउंपातलका न्चिवन 993785 34498 3.47 72223 355963 75825 19621 74013 525422 228013 180211 60139 468363 129282 
324 दन्क्षणकाली नगरपातलका काठमाडौं 1170819 24311 2.08 128220 296712 145936 24005 164759 631412 272779 133022 133606 539407 220225 
325 नागाजुिन नगरपातलका काठमाडौं 1926496 29307 1.52 157334 418138 293159 39076 215362 965735 367203 400128 193430 960761 162308 
326 िारकेश्वर नगरपातलका काठमाडौं 2528223 282032 11.16 229356 649806 564299 121904 241016 1577025 411492 334273 205433 951198 855183 
327 गोकणेश्वर नगरपातलका काठमाण्डौ 2165446 31629 1.46 288874 506233 97602 496884 191022 1291741 183039 299695 390971 873705 706910 
328 शंखरापरु नगरपातलका काठमाण्डौं  1426150 57307 4.02 162017 316790 59857 54191 289125 719963 343955 311085 51147 706187 175793 
329 बढुातनलकण्ठ नगरपातलका काठमाण्डौं  2939729 96223 3.27 225184 513842 6041 979323 354182 1853388 399394 348891 338056 1086341 992231 
330 चन्रातगरी नगरपातलका काठमाण्डौं  2504353 134034 5.35 289378 595096 113468 135948 517150 1361662 622317 509535 10839 1142691 508349 
331 कीिीपरु नगरपातलका काठमाण्डौं  1908038 129820 6.80 288177 536220 220204 75879 187993 1020296 354511 385727 147504 887742 420731 
332 कागेश्वरी मनहरा नगरपातलका काठमाण्डौं  2177404 139195 6.39 289948 503867 563071 178501 42337 1287776 320409 451454 117765 889628 688096 
333 टोखा नगरपातलका काठमाण्डौं  1987801 84975 4.27 423106 404258 456689 75501 187844 1124292 303471 406056 153982 863509 683889 
334 काठमाडौ महानगरपातलका काठमाण्डौं  16363215 1941154 11.86 6524264 3571317 57461 2792385 3491566 9912729 2646093 2684202 1120191 6450486 9986507 
335 उत्तरगर्ा गाउँपातलका रसवुा 620642 11246 1.81 26810 261988 35455 2154 10007 309604 184086 86620 40332 311038 25376 
336 नौकुण्ड गाँउपातलका रसवुा 692159 19301 2.79 14451 296947 37452 1676 23718 359793 185831 110162 36373 332366 41878 
337 आमाछोठदङ्गमो गाँउपातलका रसवुा 472228 9881 2.09 10299 192103 31148 4010 19247 246508 103571 89707 32442 225720 31087 
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338 बेनीघाट रोराङ्ग गाउँपातलका िाठदङ्ग 1250531 43105 3.45 43037 487827 92710 34355 0 614892 299360 306452 29827 635639 22290 
339 गंङ्गा जमनुा गाउँपातलका िाठदङ्ग 1030766 63016 6.11 59049 328853 55356 3984 129977 518170 255763 120350 136483 512596 64623 
340 गजरुी गाउँपातलका िाठदङ्ग 1330630 104247 7.83 158518 447824 48333 152190 19824 668171 287111 258044 117304 662459 164230 
341 खतनर्ावास गाउँपातलका िाठदङ्ग 487594 32523 6.67 76874 230501 25014 24555 7794 287864 104267 88787 6676 199730 165008 
342 दपु्चेश्वर गाउँपातलका नवुाकोट 817998 25341 3.10 28044 301181 63815 34128 24869 423993 200898 133860 59247 394005 58032 
343 िादी गाउँपातलका नवुाकोट 627582 73598 11.73 5000 278402 35485 3184 19373 336444 181924 110491 -1277 291138 50306 
344 र्कस्पाङ्ग गाउँपातलका नवुाकोट 551444 23701 4.30 29196 252843 42324 14866 0 310033 147215 92952 1244 241411 97818 
345 मेघाङ्ग गाउँपातलका नवुाकोट 588505 9691 1.65 20062 242618 46649 1430 3529 294226 142313 153122 -1156 294279 20009 
346 िारकेश्वर गाउँपातलका नवुाकोट 566487 52736 9.31 60000 287080 29126 9908 2394 328508 140241 90878 6860 237979 150529 
347 न्शवपरुी गाउँपातलका नवुाकोट 759431 8707 1.15 6978 321671 62477 4741 16656 405545 208980 144906 0 353886 58637 
348 तबदरु नगरपातलका नवुाकोट 2073126 61913 2.99 113164 582765 186330 46556 222490 1038141 679550 353635 1800 1034985 116320 
349 बेलकोटगढी नगरपातलका नवुाकोट 1580947 139697 8.84 245695 44736 83441 582935 108367 819479 295691 231026 234751 761468 303706 
350 ककनी गाउँपातलका नवुाकोट 1024276 49520 4.83 101777 297237 59484 18335 122935 497991 165247 129636 231402 526285 73483 
351 पन्चकन्र्ा गाउँपातलका नवुाकोट 689344 7874 1.14 19453 252184 44699 2370 93394 392647 14679 152810 129208 296697 115403 
352 तलखु गाउँपातलका नवुाकोट 749980 19693 2.63 48644 232376 44856 26718 72369 376319 158037 144071 71553 373661 51302 
353 सरु्िगढी गाउँपातलका नवुाकोट 687710 17772 2.58 65947 205307 40642 1254 87550 334753 131705 95266 125986 352957 47743 
354 िामाकोशी गाउँपातलका दोलखा 1079560 18695 1.73 67445 343800 141623 29514 85508 600445 248552 156941 73622 479115 188775 
355 तभमेश्वर नगरपातलका दोलखा 1677420 34678 2.07 171532 478663 89623 19991 225947 814224 536574 324982 1640 863196 122560 
356 कातलन्चोक गाउँपातलका दोलखा 984294 13017 1.32 56904 366072 57438 22614 70583 516707 281420 99378 86789 467587 106024 
357 मेलङु्ग गाउँपातलका दोलखा 653871 43798 6.70 140327 272922 53884 1230 4854 332890 203938 117484 -441 320981 152236 
358 गौररशंकर गाउँपातलका दोलखा 712234 41041 5.76 57036 267749 61075 1532 222 330578 232136 149170 350 381656 5958 
359 तबग ुगाउँपातलका दोलखा 748524 26758 3.57 7374 299670 69473 26566 0 395709 210974 135520 6321 352815 50268 
360 बैिेिर गाउँपातलका दोलखा 885860 124842 14.09 63316 353869 53595 9511 36163 453138 218256 184098 30368 432722 83732 
361 न्जरी नगरपातलका दोलखा 877220 29231 3.33 116846 313102 53386 5885 58947 431320 209780 173313 62807 445900 102266 
362 शैलङु्ग गाउँपातलका दोलखा 958470 44635 4.66 38222 325359 60193 5980 102627 494159 179402 183683 101226 464311 68070 

  गण्डकी प्रदेश   93461383 2598377 2.78 4554193 29815296 4849728 3466444 10278101 48409569 22068891 12066916 10916007 45051814 7911948 
363 अन्नपूणि गाउँपातलका कास्की 1198164 28873 2.41 80224 354691 63025 18858 164307 600881 255452 204197 137634 597283 83822 
364 मादी गाउँपातलका कास्की 1139498 6827 0.60 65325 346554 58380 22536 153838 581308 296854 101226 160110 558190 88443 
365 पोखरा महानगरपातलका कास्की 9512459 705715 7.42 173096 1971893 277245 1348759 1411120 5009017 1967246 1315670 1220526 4503442 678671 
366 माछापचु्रे गाउँपातलका कास्की 1138717 33141 2.91 103691 355372 61467 38530 152473 607842 267321 115354 148200 530875 180658 
367 रूपा गाउँपातलका कास्की 865312 10966 1.27 64748 281408 38334 39527 90630 449899 215170 92555 107688 415413 99234 
368 पालङुटार नगरपातलका गोरखा 1598636 20096 1.26 28286 483271 86650 34552 245061 849534 382040 111478 255584 749102 128718 
369 वारपाक सलुीकोट गाउँपातलका गोरखा 1074972 50101 4.66 58482 358465 46183 2632 142776 550056 253896 151322 119698 524916 83622 
370 अन्जरकोट गाउँपातलका गोरखा 753371 5693 0.76 99743 259460 42311 3216 91167 396154 168245 105139 83833 357217 138680 
371 चमुनिुी गाउँपातलका गोरखा 473837 35896 7.58 50204 174795 43476 579 37931 256781 108339 71791 36926 217056 89929 
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372 िाचे गाउँपातलका गोरखा 631427 24223 3.84 50599 207040 49989 1789 78677 337495 119203 67486 107243 293932 94162 
373 आरूघाट गाउँपातलका गोरखा 978354 5606 0.57 95507 372592 52871 1710 75244 502417 220982 129946 125009 475937 121987 
374 गण्डकी गाउँपातलका गोरखा 1005335 9119 0.91 42205 336626 53110 17276 124651 531663 244200 115146 114326 473672 100196 
375 गोरखा नगरपातलका गोरखा 1787534 39669 2.22 61030 574442 92957 59349 245068 971816 432074 196925 186719 815718 217128 
376 तभमसेन गाउँपातलका गोरखा 783441 27264 3.48 77703 335527 49742 1898 50214 437381 241451 63137 41472 346060 169024 
377 शर्हद लखन गाउँपातलका गोरखा 872106 868 0.10 40633 386278 58971 10371 16047 471667 238992 149215 12232 400439 111861 
378 तसरानचोक गाउँपातलका गोरखा 794341 16851 2.12 118139 402837 53607 3873 5720 466037 258511 64692 5101 328304 255872 
379 व्र्ास नगरपातलका िनहुँ 2640387 130518 4.94 178859 723901 99405 135608 375061 1333975 614647 339985 351780 1306412 206422 
380 आबँखैुरेनी गाउँपातलका िनहुँ 954647 24736 2.59 40608 278377 95217 27729 96824 498147 303549 134325 18626 456500 82255 
381 वन्न्दपरु गाउँपातलका िनहुँ 851344 22127 2.60 45953 275323 52933 30953 107833 467042 261730 108747 13825 384302 128693 
382 भान ुनगरपातलका िनहुँ 1579700 7688 0.49 61307 523214 75978 20298 217610 837100 405714 124723 212163 742600 155807 
383 शकु्लागण्डकी नगरपातलका िनहुँ 1805006 71335 3.95 93409 488897 95699 142577 236429 963602 403177 187420 250807 841404 215607 
384 ऋर्षङ्ग गाउँपातलका िनहुँ 990567 43479 4.39 52052 300673 56541 3255 152000 512469 219624 153916 104558 478098 86423 
385 न्घररङ गाउँपातलका िनहुँ 718538 28008 3.90 54587 232695 48422 3617 85339 370073 155819 101956 90690 348465 76195 
386 म्र्ाग्दे गाउँपातलका िनहुँ 851462 3817 0.45 99345 257515 49967 22566 118705 448753 188023 116549 98137 402709 145389 
387 देवघाट गाउँपातलका िनहुँ 775590 5598 0.72 17243 255708 52610 18775 89183 416276 193220 75732 90362 359314 74205 
388 तभमाद नगरपातलका िनहुँ 1136146 7595 0.67 83733 351669 62666 113477 63744 591556 251990 157376 135224 544590 130699 
389 गैडाकोट नगरपातलका नवलपरासी (वसपु)ु 1920773 26002 1.35 145387 460554 98080 50546 381025 990205 384728 212852 332988 930568 205024 
390 देवचलुी नगरपातलका नवलपरासी (वसपु)ु 1557806 33536 2.15 81765 455178 73823 59064 198332 786397 411190 298160 62059 771409 96753 
391 बतुलङटार गाउँपातलका नवलपरासी (वसपु)ु 577456 25717 4.45 43252 234988 48129 10363 16721 310201 156464 76881 33910 267255 86198 
392 मध्र्र्वन्द ुनगरपातलका नवलपरासी (वसपु)ु 1379395 26482 1.92 81052 491305 93779 21723 118245 725052 319494 273328 61521 654343 151761 
393 र्वनर्ी तरवेणी गाउँपातलका नवलपरासी (वसपु)ु 1143381 46904 4.10 52023 313449 3248 127569 183690 627956 347105 160003 8317 515425 164554 
394 हपु्सेकोट गाउँपातलका नवलपरासी (वसपु)ु 890754 19265 2.16 57017 269563 58554 112818 18457 459392 177497 116379 137486 431362 85047 
395 कावासोिी नगरपातलका नवलपरासी (वसपु)ु 1558505 33075 2.12 134362 483201 160550 67711 75041 786503 359649 403123 9230 772002 148863 
396 बङु्दीकाली गाउँपातलका नवलपरासी (वसपु)ु 628424 11024 1.75 29412 195642 40142 7181 81375 324340 163432 53287 87365 304084 49668 
397 पैरंू् गाउँपातलका पविि 666945 2112 0.32 3410 230095 36714 2836 90632 360277 167689 41662 97317 306668 57019 
398 फलेवास नगरपातलका पविि 1341838 14522 1.08 14854 469465 51220 33811 130615 685111 331226 290541 34960 656727 43238 
399 महान्शला गाउँपातलका पविि 623006 2984 0.48 19081 219569 26750 2719 60744 309782 156561 90382 66281 313224 15639 
400 र्वहादी गाउँपातलका पविि 556992 11796 2.12 18751 246748 31526 5220 16106 299600 185572 50618 21202 257392 60959 
401 कुश्मा नगरपातलका पविि 1634884 52358 3.20 20794 518318 77480 84417 149592 829807 491534 113349 200194 805077 45524 
402 जलजला गाउँपातलका पविि 936846 9926 1.06 22439 360388 43495 45287 20495 469665 297723 121331 48127 467181 24923 
403 मोदी गाउँपातलका पविि 1031991 3893 0.38 20002 344900 64350 53305 65691 528246 80016 81567 342162 503745 44503 
404 बागलङु नगरपातलका बागलङु 2056534 33637 1.64 42399 824859 101441 58814 58546 1043660 708736 202990 101148 1012874 73185 
405 जैमीनी नगरपातलका बागलङु 1372844 15643 1.14 56204 456937 59057 61522 115048 692564 339617 183945 156718 680280 68488 
406 गल्कोट नगरपातलका बागलङु 1337648 11660 0.87 9268 426353 69099 76974 97057 669483 309645 207091 151429 668165 10586 
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407 वरेङ गाउँपातलका बागलङु 663739 2776 0.42 21656 277115 29134 2127 47058 355434 151671 103325 53309 308305 68785 
408 वतडगाड गाउँपातलका बागलङु 1244906 8992 0.72 44061 437882 66336 72585 54823 631626 354416 156560 102304 613280 62407 
409 ढोरपाटन नगरपातलका बागलङु 924818 62518 6.76 15448 283122 62966 7836 105805 459729 74287 117850 272952 465089 10088 
410 िमानखोला गाउँपातलका बागलङु 499371 7559 1.51 23160 163677 33420 1965 46680 245742 60175 55906 137548 253629 15273 
411 काठेखोला गाउँपातलका बागलङु 1064504 17155 1.61 30275 343652 53031 3088 125975 525746 62518 129853 346387 538758 17263 
412 िाराखोला गाउँपातलका बागलङु 609223 9820 1.61 22702 196522 36167 4263 68464 305416 51761 80370 171676 303807 24311 
413 तनतसखोला गाउँपातलका बागलङु 757409 7126 0.94 49622 239594 59423 4208 84696 387921 71713 75868 221907 369488 68055 
414 चामे गाउँपातलका मनाङ 383517 11921 3.11 29383 118623 23993 3553 34837 181006 65226 58759 78526 202511 7878 
415 नामािभतुम गाउँपातलका मनाङ 277337 17353 6.26 19331 111501 21891 887 23022 157301 54023 58372 7641 120036 56596 
416 नासो गाउँपातलका  मनाङ 480126 6471 1.35 23613 203944 26126 2715 21262 254047 130549 53467 42063 226079 51581 
417 मनाङ नेस्र्ाङ गाउँपातलका मनाङ 428383 7205 1.68 8400 156510 24661 2018 59784 242973 95347 59531 30532 185410 65963 
418 घरपझोङ गाउँपातलका मसु्िाङ 618042 22660 3.67 21778 283057 22818 6030 14651 326556 167311 121201 2974 291486 56848 
419 थासाङ गाउँपातलका मसु्िाङ 513699 2044 0.40 36776 240585 22910 2616 8553 274664 176866 55568 6601 239035 72405 
420 लो घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपातलका मसु्िाङ 367314 425 0.12 29992 161810 28291 1041 3989 195131 58795 109053 4335 172183 52940 
421 लोमन्थाङ गाउँपातलका मसु्िाङ 320728 7499 2.34 26345 172555 25000 913 7691 206159 70728 36549 7292 114569 117935 
422 वारागङु मनु्क्तक्षेर गाउँपातलका मसु्िाङ 386254 15951 4.13 42398 187361 25121 1723 5903 220108 98467 61221 6458 166146 96360 
423 िवलातगरी गाउँपातलका म्र्ाग्दी 792561 15708 1.98 59062 238500 53736 3490 99723 395449 167732 92524 136856 397112 57399 
424 मातलका गाउँपातलका म्र्ाग्दी 856132 13057 1.53 86329 261360 45482 6950 106329 420121 167107 147801 121103 436011 70439 
425 रघगंुगा गाउँपातलका म्र्ाग्दी 856419 17082 1.99 39482 254453 50910 6604 122889 434856 175873 97734 147956 421563 52775 
426 मंगला गाउँपातलका म्र्ाग्दी 787338 12593 1.60 35999 257819 41427 4618 93617 397481 163075 130226 96556 389857 43623 
427 अन्नपूणि गाउँपातलका म्र्ाग्दी 849240 6287 0.74 80224 283088 48659 10459 101023 443229 189340 67458 149213 406011 117442 
428 बेनी नगरपातलका म्र्ाग्दी 1302018 20800 1.60 64566 439726 63434 20867 137574 661601 349814 139328 151275 640417 85750 
429 सनु्दरबजार नगरपातलका लमजङु 1099856 11046 1.00 81720 372589 55010 7527 132622 567748 389809 107123 35176 532108 117360 
430 राइिनास नगरपातलका लमजङु 965653 59343 6.15 48433 324804 46955 4226 109115 485100 249647 137248 93658 480553 52980 
431 दूिपोखरी गाउँपातलका लमजङु 557549 4855 0.87 45841 177004 35654 36142 32693 281493 143041 72363 60652 276056 51278 
432 बेसीशहर नगरपातलका लमजङु 1289259 57969 4.50 55170 384084 95777 15866 156296 652023 303751 186820 146665 637236 69957 
433 मस्र्ािङ्गदी गाउँपातलका लमजङु 934081 64248 6.88 29473 271519 23753 60817 102428 458517 228508 150905 96151 475564 12426 
434 क्व्होलासोथार गाउँपातलका लमजङु 491658 3770 0.77 4408 215685 34338 2180 736 252939 158754 59906 20059 238719 18628 
435 मध्र्नेपाल नगरपातलका लमजङु 1196577 39123 3.27 26302 364874 48363 20359 172600 606196 278270 142976 169135 590381 42117 
436 दोदी  गाउँपातलका लमजङु 829008 6932 0.84 98833 283800 47419 1823 87482 420524 228937 93244 86303 408484 110873 
437 कालीगण्डकी गाउँपातलका स्र्ाङ्जा 1111698 9870 0.89 51200 350669 91601 5886 135502 583658 259345 146370 122325 528040 106818 
438 गल्र्ाङ नगरपातलका स्र्ाङ्जा 1402763 56751 4.05 37747 455307 102564 12750 147722 718343 355895 176187 152338 684420 71670 
439 वातलङ नगरपातलका स्र्ाङ्जा 1919360 28697 1.50 70164 647928 82545 42105 196549 969127 410145 321181 218907 950233 89058 
440 हररनास गाउँपातलका स्र्ाङ्जा 709285 25265 3.56 21818 246748 31526 2308 83293 363875 159664 82093 103653 345410 40283 
441 तबरुवा गाउँपातलका स्र्ाङ्जा 685682 18153 2.65 38153 265991 35317 3775 71742 376825 217757 61597 29503 308857 106121 
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442 भीरकोट नगरपातलका स्र्ाङ्जा 1168782 23516 2.01 30680 358815 51347 9363 167687 587212 284148 121943 175479 581570 36322 
443 फेदीखोला गाउँपातलका स्र्ाङ्जा 756936 13350 1.76 58565 255076 30247 9687 93065 388075 190500 77600 100761 368861 77779 
444 चापाकोट नगरपातलका स्र्ाङ्जा 1178982 17612 1.49 37226 384657 58533 18591 134786 596567 346068 109419 126928 582415 51378 
445 पिुलीबजार नगरपातलका स्र्ाङ्जा 2349661 61999 2.64 102871 683879 84016 24921 364273 1157089 455811 244620 492141 1192572 67388 
446 अजुिनचौपारी गाउँपातलका स्र्ाङ्जा 576329 44740 7.76 66981 229210 37958 5316 36362 308846 181100 61600 24783 267483 108344 
447 आतँिखोला गाउँपातलका स्र्ाङ्जा 1128273 11791 1.05 49823 339466 36676 6056 173736 555934 215600 171700 185039 572339 33418 

  लनु्म्वनी प्रदेश    116360884 3766064 3.24 6418560 38925184 7387466 2814866 11130223 60257739 29057044 17531113 9514988 56103145 10573154 
448 छरदेव गाउँपातलका अघािखाँची 943277 3307 0.35 21045 409826 49918 3420 19930 483094 273476 152027 34680 460183 43956 
449 पान्णनी गाउँपातलका अघािखाँची 938713 7014 0.75 21513 411703 61314 5271 12276 490564 308625 98157 41367 448149 63928 
450 भतुमकास्थान नगरपातलका अघािखाँची 1053473 21589 2.05 52603 419204 70062 6772 18769 514807 320002 191004 27660 538666 28744 
451 मालारानी गाउँपातलका अघािखाँची 972278 13812 1.42 11077 411589 54441 3596 21234 490860 281645 167892 31881 481418 20519 
452 न्शिगंगा नगरपातलका अघािखाँची 1604713 11652 0.73 47698 751334 7491 10830 36014 805669 505151 180264 113629 799044 54323 
453 सन्न्िखकि  नगरपातलका अघािखाँची 1503534 6556 0.44 12107 506121 82616 20975 172665 782377 339372 205047 176738 721157 73327 
454 कर्पलबस्ि ुनगरपातलका कर्पलवस्ि ु 1378941 119019 8.63 108444 566159 172439 20039 92218 850855 357688 134530 35868 528086 431213 
455 कृष्णनगर नगरपातलका कर्पलवस्ि ु 939095 207897 22.14 10899 425384 90867 19496 36050 571797 278038 75839 13421 367298 215398 
456 बाणगंगा नगरपातलका कर्पलवस्ि ु 1767921 16660 0.94 28914 620950 169758 45065 65809 901582 478661 321302 66376 866339 64157 
457 तबजर्नगर गाउँपातलका कर्पलवस्ि ु 1026070 48605 4.74 10320 417409 18860 14777 94558 545604 313584 155890 10992 480466 75458 
458 बिुभमूी नगरपातलका कर्पलवस्ि ु 1430614 38674 2.70 75540 548365 114547 55025 57222 775159 362369 197360 95726 655455 195244 
459 महाराजगन्ज नगरपातलका कर्पलवस्ि ु 954203 15753 1.65 124576 419793 82766 8350 11533 522442 248363 183398 0 431761 215257 
460 मार्ादेवी गाउँपातलका कर्पलवस्ि ु 938737 36550 3.89 108349 374736 77100 0 36427 488263 242307 114378 93789 450474 146138 
461 र्सोिरा गाउँपातलका कर्पलवस्ि ु 727173 47096 6.48 88737 322077 65817 5628 25168 418690 229784 74692 4007 308483 198944 
462 न्शवराज नगरपातलका कर्पलवस्ि ु 1649401 8244 0.50 176976 546482 113414 104823 143908 908627 348291 302179 90304 740774 344829 
463 सिुोिन गाउँपातलका कर्पलवस्ि ु 807265 12034 1.49 103987 303453 78449 6375 12381 400658 230626 135571 40410 406607 98038 
464 ईस्मा गाउँपातलका गलु्मी 878594 10775 1.23 20751 291412 48889 4611 108436 453348 270827 117337 37082 425246 48853 
465 कातलगण्डकी गाउँपातलका गलु्मी 995149 25559 2.57 12644 325902 44772 4399 120494 495567 318411 150319 30852 499582 8629 
466 गलु्मी दरबार गाउँपातलका गलु्मी 858214 16467 1.92 8510 277016 49534 4142 112263 442955 299782 93976 21501 415259 36206 
467 चन्रकोट गाउँपातलका गलु्मी 972285 22000 2.26 8626 334010 52051 8637 94435 489133 249248 103468 130436 483152 14607 
468 छरकोट गाउँपातलका गलु्मी 971482 9411 0.97 57594 332379 48487 3094 110869 494829 312894 129974 33785 476653 75770 
469 िकुोट गाउँपातलका गलु्मी 1051567 12374 1.18 7034 366042 47609 3814 115058 532523 251640 136035 131369 519044 20513 
470 मदाने गाउँपातलका गलु्मी 897715 2546 0.28 6246 315632 50865 1968 92440 460905 265786 139398 31626 436810 30341 
471 मातलका गाउँपातलका गलु्मी 995438 24972 2.51 34008 331022 50537 9441 99538 490538 250922 126149 127829 504900 19646 
472 मतुसकोट नगरपातलका गलु्मी 1260958 31166 2.47 5858 420028 66916 12214 136262 635420 284352 178495 162691 625538 15740 
473 रूरू गाउँपातलका गलु्मी 994539 4434 0.45 19854 346767 56585 8908 107157 519417 309506 92643 72973 475122 64149 
474 रेसङु्गा नगरपातलका गलु्मी 1142651 16076 1.41 17389 367599 50383 4700 148184 570866 253707 157914 160164 571785 16470 
475 सत्र्विी गाउँपातलका गलु्मी 1344516 42478 3.16 13154 441199 66360 13268 164543 685370 287881 195010 176255 659146 39378 
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476 गढवा गाउँपातलका दाङ 1066999 42629 4.00 85514 369540 82772 65366 88181 605859 262599 144720 53821 461140 230233 
477 घोराही उपमहानगरपातलका दाङ 3952457 111216 2.81 199748 1081715 296983 159608 598674 2136980 911104 382185 522188 1815477 521251 
478 िलु्सीपरु उपमहानगरपातलका दाङ 3671911 137003 3.73 84219 1018534 206037 182795 525994 1933360 1075451 491048 172052 1738551 279028 
479 दंगीशरण गाउँपातलका दाङ 584790 17915 3.06 35346 263281 48185 4478 1725 317669 183299 50627 33195 267121 85894 
480 बंगलाचलुी गाउँपातलका दाङ 1165435 65383 5.61 22730 359063 78451 9404 141830 588748 276071 252073 48543 576687 34791 
481 बबई गाउँपातलका दाङ 813424 7239 0.89 32291 345993 30000 17979 31297 425269 175604 162514 50037 388155 69405 
482 राजपरु गाउँपातलका दाङ 751761 48137 6.40 67597 268798 71471 18307 48110 406686 163174 75098 106803 345075 129208 
483 लमही नगरपातलका दाङ 1174944 165882 14.12 161478 405752 96653 76867 70533 649805 259376 163344 102419 525139 286144 
484 शान्न्िनगर गाउँपातलका दाङ 919153 17694 1.93 44050 309300 53715 7734 93148 463897 284967 117236 53053 455256 52691 
485 राप्ती गाउँपातलका दाङ 1098373 29136 2.65 89426 376671 76474 55718 47070 555933 254025 205138 83277 542440 102919 
486 बदिघाट नगरपातलका पन्िम नवलपरासी 1870451 57893 3.10 194772 531854 121714 41404 259748 954720 322930 307352 285449 915731 233761 
487 रामग्राम नगरपातलका पन्िम नवलपरासी 1377254 22374 1.62 144583 464719 144090 40407 153318 802534 287068 137329 150323 574720 372397 
488 सनुवल नगरपातलका पन्िम नवलपरासी 1809117 131628 7.28 113454 492223 96276 105669 265092 959260 309761 328968 211128 849857 222857 
489 िानसेन नगरपातलका पाल्पा 1857928 122050 6.57 173465 591342 88857 50079 210908 941186 457605 181505 277632 916742 197909 
490 तिनाउ गाउँपातलका पाल्पा 896932 65935 7.35 18122 279296 69103 30139 75495 454033 186996 165290 90613 442899 29256 
491 तनस्दी गाउँपातलका पाल्पा 1087174 19791 1.82 36271 355078 82839 16632 119498 574047 230707 141666 140754 513127 97191 
492 पवुिखोला गाउँपातलका पाल्पा 836042 14964 1.79 26012 297143 50077 7151 77660 432031 233577 56885 113549 404011 54032 
493 बगनासकाली गाउँपातलका पाल्पा 953807 18442 1.93 33183 324207 57213 7095 94051 482566 248057 98245 124939 471241 44508 
494 माथागढी गाउँपातलका पाल्पा 950607 24467 2.57 21598 309441 60587 6082 100655 476765 228250 152765 92827 473842 24521 
495 रम्भा गाउँपातलका पाल्पा 898565 38128 4.24 43572 297198 48744 9368 93450 448760 200877 124482 124446 449805 42527 
496 ररब्दीकोट गाउँपातलका पाल्पा 1009332 14885 1.47 35155 349248 56054 3031 102571 510904 209647 168443 120338 498428 47631 
497 रैनादेवी छहरा गाउँपातलका पाल्पा 1242830 75567 6.08 11033 442043 58964 8188 120235 629430 297240 113013 203147 613400 27063 
498 ऐराविी गाउँपातलका प्र्ठुान 829889 19754 2.38 62838 278746 55271 3866 81833 419716 217801 80200 112172 410173 72381 
499 गौमखुी गाउँपातलका प्र्ठुान 833324 4127 0.50 42300 315278 59349 3954 31967 410548 197488 166061 59227 422776 30072 
500 न्झमरुक गाउँपातलका प्र्ठुान 851306 1310 0.15 30960 337991 59409 3819 9904 411123 227520 171082 41581 440183 1900 
501 नौबर्हनी गाउँपातलका प्र्ठुान 968890 52524 5.42 41166 314442 65776 3796 102942 486956 253419 112366 116149 481934 46188 
502 प्रू्ठान नगरपातलका प्र्ठुान 1429537 17583 1.23 61815 450879 78025 23063 169110 721077 327260 209465 171735 708460 74432 
503 मल्लरानी गाउँपातलका प्र्ठुान 692905 18966 2.74 20239 274705 52192 3043 18044 347984 212639 114238 18044 344921 23302 
504 माण्डवी गाउँपातलका प्र्ठुान 679916 11266 1.66 16550 234882 44200 3202 66692 348976 163720 110034 57186 330940 34586 
505 सरुमारानी गाउँपातलका प्र्ठुान 652059 37041 5.68 21906 259882 50735 4317 10802 325736 189571 108681 28071 326323 21319 
506 गलुरीर्ा नगरपातलका बठदिर्ा 1726995 27755 1.61 70404 553632 109996 23613 215599 902840 382432 185370 256353 824155 149089 
507 बढैर्ािाल गाउँपातलका बठदिर्ा 1492255 97143 6.51 8953 506595 77470 43866 133935 761866 422025 284060 24304 730389 40430 
508 बाँसगढी नगरपातलका बठदिर्ा 1326242 59702 4.50 131881 602111 0 15662 39357 657130 345908 238123 85081 669112 119899 
509 बारबठदिर्ा नगरपातलका बठदिर्ा 1645393 13251 0.81 69049 531061 97209 27781 209275 865326 502214 220258 57595 780067 154308 
510 राजापरु नगरपातलका बठदिर्ा 1516057 11931 0.79 32334 457760 120179 18786 184573 781298 429526 210283 94950 734759 78873 
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511 डडुवुा गाउँपातलका बाँके 846940 16248 1.92 156542 309886 61819 26637 21953 420295 240666 180747 5232 426645 150192 
512 नरैनापरु गाउँपातलका बाँके 714571 36150 5.06 9360 268205 71579 7956 11577 359317 219634 127839 7781 355254 13423 
513 नेपालगि उपमहानगरपातलका बाँके 4355920 69315 1.59 509871 956910 241824 124510 785361 2108605 745987 557355 943973 2247315 371161 
514 बैजनाथ गाउँपातलका बाँके 1418191 74148 5.23 99328 401314 109773 26803 200220 738110 297446 174780 207855 680081 157357 
515 पथुा उत्तरगंगा गाउँपातलका रुकुमपूवि 930320 145478 15.64 26817 312309 57650 2585 92771 465315 282533 133006 49466 465005 27127 
516 भमेू गाउँपातलका रुकुमपूवि 952938 7756 0.81 41460 328696 54269 4468 92798 480231 259284 165723 47700 472707 48984 
517 तसस्ने गाउँपातलका रुकुमपूवि 826276 19204 2.32 65750 340619 51162 8034 15158 414973 239004 150307 21992 411303 69420 
518 ओमसतिर्ा गाउँपातलका रुपन्देही 904308 18458 2.04 55163 248544 54929 59674 91825 454972 176072 179877 93387 449336 60799 
519 कन्चन गाउँपातलका रुपन्देही 1104756 26151 2.37 41723 355015 54151 10240 179067 598473 228904 177109 100270 506283 133913 
520 कोटहीमाई गाउँपातलका रुपन्देही 938082 105516 11.25 27094 273370 64902 9494 115941 463707 290303 166140 17932 474375 16426 
521 गैडहवा गाउँपातलका रुपन्देही 1265529 31428 2.48 120611 350771 73368 12934 156022 593095 228657 286171 157606 672434 41272 
522 तिलोत्तमा नगरपातलका रुपन्देही 2415059 114338 4.73 191098 722523 126456 180699 299337 1329015 512532 538522 34990 1086044 434069 
523 देबदह नगरपातलका रुपन्देही 1435121 37466 2.61 120724 439457 80463 29977 190969 740866 336937 213435 143883 694255 167335 
524 बटुवल उपमहानगरपातलका रुपन्देही 4007718 62570 1.56 450085 919480 269381 394756 505544 2089161 707510 768714 442333 1918557 620689 
525 मचिवारी गाउँपातलका रुपन्देही 846520 118389 13.99 76721 326630 61268 3872 28594 420364 268691 127909 29556 426156 70929 
526 मार्ादेवी गाउँपातलका रुपन्देही 1113964 25413 2.28 68679 327493 67768 28497 155403 579161 321941 196648 16214 534803 113037 
527 रोर्हणी गाउँपातलका रुपन्देही 906664 30408 3.35 55328 384154 58440 18410 15253 476257 311686 107671 11050 430407 101178 
528 लनु्म्बनी साँस्कृतिक नगरपातलका रुपन्देही 1180541 10078 0.85 85507 486329 113304 41204 16833 657670 322136 142176 58559 522871 220306 
529 शिुोिन गाउँपातलका रुपन्देही 997718 26953 2.70 53432 387975 57339 46582 31912 523808 299256 135229 39425 473910 103330 
530 सम्मरीमाई गाउँपातलका रुपन्देही 1005720 42521 4.23 78865 302532 61015 27454 120527 511528 176861 186138 131193 494192 96201 
531 तसिाथिनगर नगरपातलका रुपन्देही 2375619 52594 2.21 114901 453387 113164 119501 579226 1265278 397101 619995 93245 1110341 269838 
532 तसर्ारी गाउँपातलका रुपन्देही 1161229 36464 3.14 52497 451746 76889 31408 39292 599335 313232 239304 9358 561894 89938 
533 सैनामैना नगरपातलका रुपन्देही 1698936 16828 0.99 85110 606137 123870 53016 116102 899125 474968 212853 111990 799811 184424 
534 तरवेणी गाउँपातलका रोल्पा 775532 15584 2.01 55269 313626 55257 5055 10899 384837 205964 184731 0 390695 49411 
535 थबाङ्ग गाउँपातलका रोल्पा 625688 22035 3.52 44393 255552 39527 3252 10016 308347 133431 101431 82479 317341 35399 
536 दईुखोली गाउँपातलका रोल्पा 883690 32905 3.72 12812 373317 52086 3171 13787 442361 194844 170914 75571 441329 13844 
537 माडी गाउँपातलका रोल्पा 582419 8571 1.47 29999 225913 47115 2113 8958 284099 164406 100879 33035 298320 15778 
538 रुन्टीगढी गाउँपातलका रोल्पा 837903 34564 4.13 43373 343094 63820 5314 13274 425502 273420 131218 7763 412401 56474 
539 रोल्पा नगरपातलका रोल्पा 1234371 14592 1.18 80638 397122 74886 6781 130520 609309 386704 229520 8838 625062 64885 
540 लङु्ग्री गाउँपातलका रोल्पा 779100 25375 3.26 19443 267620 55567 1009 70144 394340 164259 106025 114476 384760 29023 
541 सनुछहरी गाउँपातलका रोल्पा 664385 23625 3.56 25029 214458 46694 3930 72251 337333 210501 82381 34170 327052 35310 
542 सतुनल स्मिृी गाउँपातलका रोल्पा 942586 11508 1.22 22471 327004 59814 3623 79572 470013 269328 95971 107274 472573 19911 

  कणािली प्रदेश   65248856 3269086 5.01 2501921 22638157 3518582 401274 7157353 33715366 16732165 8675502 6252951 31660618 4556669 
543 कातलका गाउँपातलका कातलकोट 737740 14390 1.95 3007 248970 38487 791 86323 374571 214130 136000 13039 363169 14409 
544 खाँडाचक्र नगरपातलका कातलकोट 1099367 47071 4.28 61288 349509 48716 2150 148898 549273 244387 86944 218763 550094 60467 
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545 तिलागफुा नगरपातलका कातलकोट 993326 21912 2.21 52587 303408 42925 1000 152524 499857 334913 158000 556 493469 58975 
546 नरहररनाथ गाउँपातलका कातलकोट 1094365 36694 3.35 58439 344299 51237 5865 142959 544360 228306 156774 164925 550005 52794 
547 पचाल झरना गाउँपातलका कातलकोट 809077 65651 8.11 3765 268388 41693 658 100035 410774 187724 67634 142945 398303 16236 
548 पलािा गाउँपातलका कातलकोट 819561 41951 5.12 7803 362516 44476 0 4092 411084 245004 148447 15026 408477 10410 
549 महावै गाउँपातलका कातलकोट 628783 8679 1.38 17639 277702 39019 34 0 316755 241273 57772 12983 312028 22366 
550 रास्कोट नगरपातलका कातलकोट 1043697 40476 3.88 18917 325511 44987 5530 146004 522032 151167 153132 217366 521665 19284 
551 सान्नी तरवेणी गाउँपातलका कातलकोट 744880 22569 3.03 32885 263294 37871 91 85117 386373 177078 65579 115850 358507 60751 
552 कुसे गाउँपातलका जाजरकोट 864432 20330 2.35 11290 316136 50524 610 61051 428321 177804 110514 147793 436111 3500 
553 छेडागाड नगरपातलका जाजरकोट 1235609 80173 6.49 54742 437037 73777 3001 126591 640406 321395 114165 159643 595203 99945 
554 जनुीचाँदे गाउँपातलका जाजरकोट 955205 46661 4.88 51159 289272 50347 712 143788 484119 202345 129361 139380 471086 64192 
555 तरवेणी नलगाड नगरपातलका जाजरकोट 1082407 27165 2.51 41258 319327 66198 4038 160966 550529 247103 94217 190558 531878 59909 
556 बारेकोट गाउँपातलका जाजरकोट 766971 32986 4.30 33670 259343 56297 3321 70503 389464 203847 150276 23384 377507 45627 
557 भेरीमातलका नगरपातलका जाजरकोट 1225817 34813 2.84 71917 389716 68188 9882 140741 608527 375116 108991 133183 617290 63154 
558 न्शवालर् गाउँपातलका जाजरकोट 580141 34709 5.98 34629 242334 41413 1321 10333 295401 167151 92657 24932 284740 45290 
559 कनका सनु्दरी गाउँपातलका जमु्ला 675346 33812 5.01 23984 257005 40159 1169 59407 357740 39595 58846 219165 317606 64118 
560 गठुठचौर गाउँपातलका जमु्ला 554810 4549 0.82 34463 242236 34933 1461 6012 284642 0 0 270168 270168 48937 
561 चन्दननाथ नगरपातलका जमु्ला 945553 56689 6.00 28329 379102 40145 6294 93812 519353 263907 56802 105491 426200 121482 
562 िािोपानी गाउँपातलका जमु्ला 639308 4685 0.73 40422 268824 48987 3016 80900 401727 256201 76732 31776 364709 77440 
563 तिला गाउँपातलका जमु्ला 845378 117569 13.91 22367 291841 42247 2309 123114 459511 198193 51583 136091 385867 96011 
564 पािारासी गाउँपातलका जमु्ला 698318 34805 4.98 27145 232694 52097 607 91383 376781 151170 100146 70221 321537 82389 
565 तसंजा गाउँपातलका जमु्ला 664439 126424 19.03 9344 233707 33996 1750 75912 345365 166023 49231 103820 319074 35635 
566 र्हमा गाउँपातलका जमु्ला 644903 8443 1.31 27177 209709 33292 744 75829 319574 153049 81209 91071 325329 21422 
567 काइके गाउँपातलका डोल्पा 519814 43351 8.34 25788 163786 23528 206 72123 259643 130286 125387 4498 260171 25260 
568 छाकाि िाङसोङ गाउँपातलका डोल्पा 350003 9284 2.65 41526 116981 23732 64 27702 168479 83691 88057 9776 181524 28481 
569 जगदलु्ला गाउँपातलका डोल्पा 484433 6274 1.30 5048 179183 25898 3073 39111 247265 130803 104290 2075 237168 15145 
570 डोल्पो बिु गाउँपातलका डोल्पा 317090 19409 6.12 27763 125162 25146 394 27229 177931 73220 64127 1812 139159 66535 
571 तरपरुासनु्दरी नगरपातलका डोल्पा 900500 68399 7.60 23047 294549 38470 5124 106629 444772 303864 139767 12097 455728 12091 
572 मडु्केचलुा गाउँपातलका डोल्पा 534200 25223 4.72 31888 187425 19217 3249 57007 266898 174350 84311 8641 267302 31484 
573 शे फोक्सणु्डो गाउँपातलका डोल्पा 457660 12631 2.76 12133 161155 25175 2257 45250 233837 137911 62401 23511 223823 22147 
574 आठबीस नगरपातलका दैलेख 819320 26867 3.28 62373 301986 62007 3777 73424 441194 203033 128286 46807 378126 125441 
575 गरुाँस गाउँपातलका दैलेख 890538 55419 6.22 244 302539 51597 1649 90958 446743 247860 111406 84529 443795 3192 
576 चामणु्डा तबन्रासैनी नगरपातलका दैलेख 945629 26863 2.84 11729 298479 52930 2909 121665 475983 283503 142888 43255 469646 18066 
577 ठाँटीकाँि गाउँपातलका दैलेख 1257338 101325 8.06 57056 228831 44251 452 713221 986755 146276 92891 31416 270583 773228 
578 डङु्गेश्वर गाउँपातलका दैलेख 744505 25193 3.38 4615 248206 38660 1063 83529 371458 200439 78700 93908 373047 3026 
579 दलु्ल ुनगरपातलका दैलेख 1505353 44070 2.93 59411 487075 74328 10152 204602 776157 328150 192548 208498 729196 106372 
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580 नारार्ण नगरपातलका दैलेख 1118620 42703 3.82 60146 358108 54527 8224 140703 561562 243834 159506 153718 557058 64650 
581 नौमलेु गाउँपातलका दैलेख 787853 34616 4.39 38660 314036 55366 612 25665 395679 266556 124450 1168 392174 42165 
582 भगविीमाई गाउँपातलका दैलेख 961763 18317 1.90 40107 323226 47559 2987 105439 479211 236916 210398 35238 482552 36766 
583 भैरवी गाउँपातलका दैलेख 859619 39522 4.60 40280 288543 47960 1974 115431 453908 177779 127031 100901 405711 88477 
584 महाब ुगाउँपातलका दैलेख 790201 32685 4.14 5283 271577 45837 2432 82931 402777 251878 117291 18255 387424 20636 
585 आठतबसकोट नगरपातलका रुकुम पन्िम 1631692 80064 4.91 11047 385877 78813 47103 305604 817397 491070 293903 29322 814295 14149 
586 चौरजहारी नगरपातलका रुकुम पन्िम 1159266 56664 4.89 26886 330787 54443 21339 184074 590643 272572 97717 198334 568623 48906 
587 तरवेणी गाउँपातलका रुकुम पन्िम 916806 90303 9.85 60300 304871 46337 5138 100874 457220 309003 150073 510 459586 57934 
588 बाँर्फकोट गाउँपातलका रुकुम पन्िम 694127 12409 1.79 1161 282523 48329 5993 14627 351472 210319 84012 48324 342655 9978 
589 मतुसकोट नगरपातलका रुकुम पन्िम 1301553 53845 4.14 62971 442828 61555 11959 126236 642578 410094 215743 33138 658975 46574 
590 सानीभेरी गाउँपातलका रुकुम पन्िम 915933 9070 0.99 9036 328397 51229 3954 83662 467242 238771 100111 109809 448691 27587 
591 कपरुकोट गाउँपातलका सल्र्ान 667121 27991 4.20 30406 281050 44752 2552 10947 339301 201992 99367 26461 327820 41887 
592 कातलमाटी गाउँपातलका सल्र्ान 758932 39648 5.22 54915 289738 32130 14929 49031 385828 264036 85776 23292 373104 67639 
593 कुमाख मातलका गाउँपातलका सल्र्ान 835372 64702 7.75 27014 303614 64092 3459 62691 433856 199167 122865 79484 401516 59354 
594 छरेश्वरी गाउँपातलका सल्र्ान 804020 70922 8.82 47877 297484 60533 2538 48457 409012 229886 92073 73049 395008 61881 
595 ढोरचौर गाउँपातलका सल्र्ान 532345 49397 9.28 41205 199453 35729 4997 29194 269373 125505 95187 42280 262972 47606 
596 तरवेणी गाउँपातलका सल्र्ान 637432 22117 3.47 13690 273799 2472 2711 42489 321471 231511 74152 10298 315961 19200 
597 दामाि गाउँपातलका सल्र्ान 764048 40892 5.35 12027 263718 49505 5379 69444 388046 173227 112556 90219 376002 24071 
598 बनगाड कुर्पण्डे नगरपातलका सल्र्ान 1077670 53593 4.97 91337 359399 75167 3897 108586 547049 252713 153488 124420 530621 107765 
599 बागचौर नगरपातलका सल्र्ान 1126264 90742 8.06 108194 397850 60930 10070 128041 596891 285770 101632 141971 529373 175712 
600 शारदा नगरपातलका सल्र्ान 1032136 84084 8.15 10574 427420 61496 10920 34681 534517 329633 147019 20967 497619 47472 
601 गभुािकोट नगरपातलका सखेुि 1343036 34075 2.54 42360 589827 82833 10009 13034 695703 421459 225389 485 647333 90730 
602 न्चङ्गगाड गाउँपातलका सखेुि 663888 6342 0.96 3669 246810 45993 1862 47855 342520 209437 102225 9706 321368 24821 
603 चौकुने गाउँपातलका सखेुि 907170 62724 6.91 660 300964 59053 1902 112349 474268 191231 112737 128934 432902 42026 
604 पञ्चपरुी नगरपातलका सखेुि 1262882 150299 11.90 19694 368885 73091 6989 207360 656325 230906 173779 201872 606557 69462 
605 बराहिाल गाउँपातलका सखेुि 1081348 44266 4.09 52330 438388 65436 1280 60231 565335 243097 159039 113877 516013 101652 
606 बीरेन्रनगर नगरपातलका सखेुि 2877355 121778 4.23 319681 1253973 86062 68375 65819 1474229 698217 452958 251951 1403126 390784 
607 भेरीगंगा नगरपातलका सखेुि 1235925 62295 5.04 47181 378061 78022 24768 161917 642768 328061 117487 147609 593157 96792 
608 लेकबेशी नगरपातलका सखेुि 1153710 73022 6.33 24594 392858 60342 14695 119489 587384 357816 113735 94775 566326 45652 
609 तसम्िा गाउँपातलका सखेुि 994239 41281 4.15 2558 334546 60383 2879 106679 504487 339640 145775 4337 489752 17293 
610 खाप ुिनाथ गाउँपातलका हमु्ला 746269 32009 4.29 7080 271596 32385 879 76444 381304 86134 131547 147284 364965 23419 
611 चंखेली गाउँपातलका हमु्ला 539079 45976 8.53 20603 181218 32948 297 59522 273985 166235 41573 57286 265094 29494 
612 िाँजाकोट गाउँपातलका हमु्ला 560173 50681 9.05 2630 172374 25230 555 81820 279979 138957 39061 102176 280194 2415 
613 नाम्खा गाउँपातलका हमु्ला 643548 3292 0.51 20433 208452 29511 1376 86667 326006 109889 95407 112246 317542 28897 
614 सकेगाड गाउँपातलका हमु्ला 866343 81696 9.43 1705 288664 36404 0 110494 435562 236107 124932 69742 430781 6486 
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615 तसमकोट गाउँपातलका हमु्ला 925302 17550 1.90 12780 280006 45178 1518 130122 456824 182480 155437 130561 468478 1126 
  सदुरुपन्िम प्रदेश   82866156 3721191 4.49 3596767 27472094 4926515 1108590 8712774 42219973 21124739 12676479 6844965 40646183 5170557 

616 रामारोशन गाउँपातलका अछाम 850670 25230 2.97 24837 358588 58544 2471 4723 424326 235529 164591 26224 426344 22819 
617 िमुािखाँद गाउँपातलका अछाम 838898 23947 2.85 38610 343802 60681 18606 2543 425632 233385 143667 36214 413266 50976 
618 कमलबजार नगरपातलका अछाम 1024417 26702 2.61 14090 329223 55657 2680 129423 516983 256823 141991 108620 507434 23639 
619 मेल्लेख गाउँपातलका अछाम 936405 23136 2.47 0 420446 58972 1805 2587 483810 298836 112226 41533 452595 31215 
620 चौरपाटी गाउँपातलका अछाम 1060452 48282 4.55 26608 324147 60761 9845 127169 521922 336204 185691 16635 538530 10000 
621 साँफेबगर नगरपातलका अछाम 1207069 53712 4.45 82823 494370 68538 6526 10185 579619 446576 171801 9073 627450 34992 
622 बान्नीगढी जर्गढ गाउँपातलका अछाम 712340 10827 1.52 11712 238848 40681 2653 84172 366354 264753 57180 24053 345986 32080 
623 मंगलसेन नगरपातलका अछाम 1244925 37365 3.00 70048 385466 66067 7462 160915 619910 401026 195018 28971 625015 64943 
624 पंचदेवल तबनार्क नगरपातलका अछाम 1084579 169944 15.67 32157 364724 58265 1683 132738 557410 282158 109465 135546 527169 62398 
625 ढकारी गाउँपातलका अछाम 877498 41941 4.78 7308 293331 56168 2827 115455 467781 187715 113405 108597 409717 65372 
626 पनुवािस नगरपातलका कञ्चनपरु 1219751 58050 4.76 96493 386220 97722 14344 168693 666979 349233 134041 69498 552772 210700 
627 शकु्लाफाँटा नगरपातलका कञ्चनपरु 1356992 8056 0.59 22259 190344 80743 14550 407201 692838 407906 203975 52273 664154 50943 
628 बेलौरी नगरपातलका कञ्चनपरु 1238889 62650 5.06 66463 374893 81181 23787 158452 638313 403792 168691 28093 600576 104200 
629 कृष्णपरु नगरपातलका कञ्चनपरु 1200286 20269 1.69 186870 406799 91460 41996 65044 605299 268026 252687 74274 594987 197182 
630 तभमदत्त नगरपातलका कञ्चनपरु 2872438 87834 3.06 164696 701254 114180 178869 437147 1431450 874805 516257 49926 1440988 155158 
631 बेदकोट नगरपातलका कञ्चनपरु 1265606 19004 1.50 91538 373697 106884 12557 185750 678888 250657 126941 209120 586718 183708 
632 माहाकाली नगरपातलका कञ्चनपरु 1216372 134275 11.04 67364 355344 60954 17653 186174 620125 206140 183800 206307 596247 91242 
633 लालझाडी गाउँपातलका कञ्चनपरु 659481 9989 1.51 40162 217263 50987 10335 62818 341403 119324 122564 76190 318078 63487 
634 बेलडाँडी गाउँपातलका कञ्चनपरु 657489 11642 1.77 7300 205789 40132 5861 92156 343938 131554 86545 95452 313551 37687 
635 िनगढी उपमहानगरपातलका कैलाली 3688888 102244 2.77 124808 458014 290055 145473 968229 1861771 708428 576882 541807 1827117 159462 
636 घोडाघोडी नगरपातलका कैलाली 1500640 180974 12.06 144773 568675 99868 41074 65000 774617 398273 262669 65081 726023 193367 
637 लन्म्क चहुा नगरपातलका कैलाली 2165886 103286 4.77 65003 572455 150342 22971 344816 1090584 380990 358820 335492 1075302 80285 
638 चरेु गाउँपातलका कैलाली 766939 31383 4.09 37606 302570 63582 5722 22882 394756 174150 168242 29791 372183 60179 
639 गोदावरी नगरपातलका कैलाली 2353401 95962 4.08 188345 596504 152921 123206 329599 1202230 741388 360929 48854 1151171 239404 
640 कैलारी गाउँपातलका कैलाली 1012209 23614 2.33 34536 479170 0 15020 19830 514020 334450 122496 41243 498189 50367 
641 गौरीगंगा नगरपातलका कैलाली 1165747 47820 4.10 112717 407476 119234 17081 36063 579854 295402 228870 61621 585893 106678 
642 मोहन्र्ाल गाउँपातलका कैलाली 1360333 48699 3.58 114300 423133 81237 6412 176007 686789 262601 183902 227041 673544 127545 
643 र्टकापरु नगरपातलका कैलाली 1868225 237971 12.74 124768 511359 125963 75943 268877 982142 352314 213056 320713 886083 220827 
644 भजनी नगरपातलका कैलाली 1421051 168689 11.87 108733 343078 80055 30132 252309 705574 283975 217537 213965 715477 98830 
645 बदिगोररर्ा गाउँपातलका कैलाली 877018 51280 5.85 21513 255074 52483 36232 107373 451162 233110 143675 49071 425856 46819 
646 जानकी गाउँपातलका कैलाली 876174 73060 8.34 12531 309369 71245 5849 64424 450887 225395 140664 59228 425287 38131 
647 जोशीपरु गाउँपातलका कैलाली 874082 17214 1.97 64404 288032 43973 22769 103199 457973 189784 100897 125428 416109 106268 
648 नवदगुाि गाउँपातलका डडेलिरुा 955822 30483 3.19 35061 313819 47806 2499 111407 475531 208346 160576 111369 480291 30301 
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649 भागेश्वर गाउँपातलका डडेलिरुा 759638 18500 2.44 70837 305888 43756 4905 13908 368457 217149 139247 34785 391181 48113 
650 गन्र्ापिरुा गाउँपातलका डडेलिरुा 760305 12632 1.66 14975 266819 39167 3234 64042 373262 220378 113615 53050 387043 1194 
651 अमरगढी नगरपातलका डडेलिरुा 1160511 30240 2.61 40138 345311 50710 21550 185099 602670 268914 191711 97216 557841 84967 
652 परशरुाम नगरपातलका डडेलिरुा 1343422 17035 1.27 18272 560021 76945 16184 52887 706037 267185 201561 168639 637385 86924 
653 अजर्मेरु गाउँपातलका डडेलिरुा 931085 5605 0.60 27172 344611 41743 3775 75287 465416 291577 142276 31816 465669 26919 
654 आतलिाल गाउँपातलका डडेलिरुा 835607 35576 4.26 7640 311608 52941 4037 51112 419698 209830 135738 70341 415909 11429 
655 ठदपार्ल तसलगढी नगरपातलका डोटी 1205503 15624 1.30 27792 394566 67791 12567 151505 626429 264918 107419 206737 579074 75147 
656 बडीकेदार गाउँपातलका डोटी 600593 39626 6.60 0 248074 51293 3786 3058 306211 182296 99348 12738 294382 11829 
657 बोगटान गाउँपातलका डोटी 722433 42064 5.82 45551 295124 52698 2313 9283 359418 179775 149098 34142 363015 41954 
658 न्शखर नगरपातलका डोटी 1238408 36398 2.94 27040 395714 72603 8346 158802 635465 435620 149090 18233 602943 59562 
659 सार्ल गाउँपातलका डोटी 654755 25033 3.82 13437 267730 47639 4479 24264 344112 142017 121613 47013 310643 46906 
660 के.आई.तसं. गाउँपातलका डोटी 784374 20326 2.59 5362 268658 45807 2351 88449 405265 156605 112949 109555 379109 31518 
661 आदशि गाउँपातलका डोटी 827929 96931 11.71 22017 263335 56039 889 108570 428833 166858 101779 130459 399096 51754 
662 जोरार्ल गाउँपातलका डोटी 1049951 66568 6.34 26773 352846 68368 2142 104770 528126 258502 156416 106907 521825 33074 
663 परु्विचौकी गाउँपातलका डोटी 665608 23277 3.50 11000 270467 48973 5471 4931 329842 204443 105103 26220 335766 5076 
664 बुंगल नगरपातलका बझाङ्ग 1383185 59489 4.30 142557 536882 72681 1150 47315 658028 473994 247692 3471 725157 75428 
665 केदारस्र्ु ँगाउँपातलका बझाङ्ग 1036072 7931 0.77 45677 361607 46857 1163 106267 515894 284969 129230 105979 520178 41393 
666 तबत्थडन्चर गाउँपातलका बझाङ्ग 899496 48955 5.44 3363 324005 42809 2805 90559 460178 279432 135676 24210 439318 24223 
667 दगुािथली गाउँपातलका बझाङ्ग 751327 5591 0.74 14666 272379 35300 2399 82856 392934 160009 92930 105454 358393 49207 
668 छतबस पातथभरा गाउँपातलका बझाङ्ग 970017 24808 2.56 43969 356829 4656 3779 107611 472875 324943 159068 13131 497142 19702 
669 सूमाि गाउँपातलका बझाङ्ग 517339 5259 1.02 1614 180680 35261 2228 44912 263081 134993 118226 1039 254258 10437 
670 जर्पृ् वी नगरपातलका बझाङ्ग 1252936 72841 5.81 44066 451460 53800 12941 122749 640950 370719 233502 7765 611986 73030 
671 थलारा गाउँपातलका बझाङ्ग 924439 14476 1.57 23687 347451 42234 1361 79613 470659 286704 166684 392 453780 40566 
672 साइपाल गाउँपातलका बझाङ्ग 389808 40516 10.39 27185 132520 35462 619 16448 185049 80427 111527 12805 204759 7475 
673 खप्तडछान्ना गाउँपातलका बझाङ्ग 835270 40732 4.88 23135 296021 39565 528 73445 409559 210671 143242 71798 425711 6983 
674 मष्टा गाउँपातलका बझाङ्ग 819033 34579 4.22 8390 283933 37796 1342 84457 407528 185145 135105 91255 411505 4413 
675 िलकोट गाउँपातलका बझाङ्ग 782388 19205 2.45 3434 287743 38065 2211 74031 402050 163587 129310 87441 380338 25146 
676 जगन्नाथ गाउँपातलका बाजरुा 663889 36590 5.51 695 240096 33327 1490 66773 341686 143659 130514 48030 322203 20178 
677 तरवेणी नगरपातलका बाजरुा 854006 150290 17.60 91346 311880 48866 2824 70284 433854 188410 133467 98275 420152 105048 
678 बतडमातलका नगरपातलका बाजरुा 864279 51885 6.00 40837 314609 48952 4530 64914 433005 187453 155311 88510 431274 42568 
679 र्हमाली गाउँपातलका बाजरुा 589454 15391 2.61 25637 217645 41838 1349 35164 295996 109930 164758 18770 293458 28175 
680 बढुीनन्दा नगरपातलका बाजरुा 728640 33009 4.53 44340 293841 50896 1597 6695 353029 195934 139524 40153 375611 21758 
681 स्वामी कातििक गाउँपातलका बाजरुा 803887 72959 9.08 20650 297479 37477 2742 68920 406618 54864 128906 213499 397269 29999 
682 गौमलु गाउँपातलका बाजरुा 593842 21717 3.66 13399 236534 34070 813 40745 312162 160015 118366 3299 281680 43881 
683 छेडेदह गाउँपातलका बाजरुा 684274 20358 2.98 28976 305098 47439 888 3195 356620 170333 100752 56569 327654 57942 
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क्र.सं. स्थानीर् िह 
  

न्जल्ला  
लेखापरीक्षण  

रकम 

वेरुजू आर् व्र्र् 
मौज्दाि बाकँी 

रकम  प्रतिशि 
गिवषिको 
न्जम्मेवारी 

संघ प्रदेश अनदुान राजस्व वाडंफाड आन्िररक आर् अन्र् आर् जम्मा आर् चाल ुखचि पूनँ्जगि खचि अन्र् खचि जम्मा खचि 

684 बढुीगंगा नगरपातलका बाजरुा 903789 47334 5.24 76685 370116 45136 1169 85774 502195 190326 111284 99984 401594 177286 
685 डीलासैनी गाउँपातलका बैिडी 864179 52022 6.02 7501 293601 53219 1969 90309 439098 57143 68759 299179 425081 21518 
686 पाटन नगरपातलका बैिडी 1203830 17236 1.43 11592 451756 65627 4513 116641 638537 333791 121826 109676 565293 84836 
687 मेलौली नगरपातलका बैिडी 983512 17335 1.76 51610 378443 47483 4826 90717 521469 337477 85919 38647 462043 111036 
688 न्शवनाथ गाउँपातलका बैिडी 598858 29012 4.84 35197 283055 37923 2180 16646 339804 143086 96556 19412 259054 115947 
689 दशरथचन्द नगरपातलका बैिडी 1408143 45501 3.23 11147 468374 68882 3739 171177 712172 516623 142796 36552 695971 27348 
690 पन्चेश्वर गाउँपातलका बैिडी 746426 33666 4.51 19376 317459 46369 1914 14860 380602 205279 135420 25125 365824 34154 
691 सनुिर्ा गाउँपातलका बैिडी 688120 39826 5.79 17650 298387 45922 2126 8181 354616 230114 100102 3288 333504 38762 
692 दोगडाकेदार गाउँपातलका बैिडी 1027132 22779 2.22 17433 341815 54399 4577 109618 510409 241745 173662 101316 516723 11119 
693 तसगास गाउँपातलका बैिडी 879915 34258 3.89 59518 320970 54944 5977 78342 460233 187668 156752 75262 419682 100069 
694 पचुौंडी नगरपातलका बैिडी 1267577 34672 2.74 42993 415378 75446 3919 144229 638972 306181 152899 169525 628605 53360 

कुल जम्मा   812883596 40241188 4.95 59629371 259188357 49316638 24491362 88841006 421837362 181223234 121454684 89439121 392117040 89349694 
  

स्थानीर् िह सन्ञ्चि कोष र्ववरण 
2075/76 को वक्र्ौिा 

क्र.सं. स्थानीर् िह न्जल्ला 

लेखापरीक्षण 
 रकम 

  

वेरुज ु आर् व्र्र् 
मौज्दाि बाकँी 

 रकम प्रतिशि 
गिवषिको 
न्जम्मेवारी 

संघ प्रदेश अनदुान राजस्व वाडंफाड 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) 
1 न्जराभवानी गाउँपातलका पसाि 534388 142879 26.74 46342 207830 44272 438 0 252540 149570 126591 5687 281848 17034 
2 नवराजपरु गाउँपतलका  तसरहा 488874 55480 11.35 39855 157916 38845 704 43498 240963 38441 113261 96209 247911 32907 
3 बलरा नगरपातलका सलािही 805285 297803 36.98 53894 279020 65790 3513 87431 435754 231312 135786 2433 369531 120117 
4 फिवुा तबजर्परु नगरपातलका रौिहट 796963 65681 8.24 35156 226681 63913 16014 77327 383935 228918 109704 74406 413028 6063 
5 भगवानपरु गाउँपातलका तसरहा 480573 31634 6.58 46725 169191 25183 2403 43759 240536 113493 126171 373 240037 47224 

 जम्मा    3106083 593477 19.11 221972 1040638 238003  23072 252015 1553728 761734 611513 179108 1552355 223345 
बक्र्ौिा समेि कुल जम ्   815989679 40834665 5.00 59851343 260228995 49554641  24514434 89093021 423391090 181984968 122066197 89618229 393669395 89573039 
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अनसूुची-22  

 (प्रतिवेदनको पररच्छेद 4 सँग सम्बन्न्िि) 

नेपाल सरकारको पूणि स्वातमत्व रहेका संगठठि संस्थाको २०७६/७७ मा न्जम्मेवार पदातिकारीको नामावली : 

क्र.सं. तनकार् न्जम्मेवार पदातिकारी कार्ि अविी 
1 अपर अरुण हाइड्रोपावर तलतमटेड महाप्रबन्िक, फणेन्रध्वज शे्रष्ठ २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
2 उत्तरगंगा पावर कम्पनी तलतमटेड महाप्रबन्िक, अन्म्वकेश कुमार झा २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
3 उदर्परु तसमेन्ट उद्योग तलतमटेड महाप्रबन्िक, गोपी कृष्ण न्र्ौपान े २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
4 औद्योतगक व्र्वसार् र्वकास प्रतिष्ठान कार्िकारी तनदेशक, आनन्द बहादरु शे्रष्ठ २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
5 कमिचारी सञ्चर् कोष प्रशासक, िलुसी प्रसाद गौिम  २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
6 काठमाडौं उपत्र्का खानेपानी व्र्वस्थापन बोडि कार्िकारी प्रमखु, डा. संन्जव र्वक्रम राणा २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
7 काननु र्किाब व्र्वस्था सतमति कार्िकारी अतिकृि, र्वनोद कुमार भटृराई  २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
8 कृर्ष सामग्री कम्पनी तलतमटेड प्रबन्िक, हरी प्रसाद गजरेुल २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
9 खाद्य व्र्वस्था िथा व्र्ापार कम्पनी तलतमटेड प्रमखु कार्िकारी अतिकृि, मोहन प्रकाश चन्द २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
10 गठुी संस्थान प्रशासक, नारार्ण चौिरी 

ठदपक काफ्ले 
शेष नारार्ण पौडेल 

२०७६।४।१ देन्ख २०७६।८।३१ 
२०७६।९।१ देन्ख २०७७।२।१३ 
२०७७।२।१३ देन्ख २०७७।३।३१ 

11 गोरखापर संस्थान कार्िकारी अध्र्क्ष, कृष्णमरुारी भण्डारी  २०७५।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
12 जडीबटुी उत्पादन िथा प्रशोिन कम्पनी तलतमटेड महाप्रबन्िक,  ज्ञानेश्वर काकी  २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
13 जनक न्शक्षा सामग्री केन्र तलतमटेड प्रमखु तनदेशक, िील बहादरु अतिकारी २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
14 जनकपरु चरुोट कारखाना तलतमटेड महाप्रबन्िक, र्ज्ञराज कोइराला २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
15 िनहुँ हाइड्रोपावर तलतमटेड महाप्रबन्िक, प्रठदप कुमार तथके  २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
16 िामाकोशी जलर्वद्यिु कम्पनी तलतमटेड प्रमखु कार्िकारी अतिकृि, नतसबमान प्रिान  २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
17 िारागाउँ र्वकास सतमति कार्िकारी प्रमखु, डा. िनन्जर् रेग्मी २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
18 दगु्ि र्वकास संस्थान महाप्रबन्िक, रुर प्रसाद पौडेल  २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
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क्र.सं. तनकार् न्जम्मेवार पदातिकारी कार्ि अविी 
19 दिुकोशी जलर्वद्यिु कम्पनी तलतमटेड प्रमखु कार्िकारी अतिकृि, वसन्िध्वज शे्रष्ठ २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
20 िौवादी फलाम कम्पनी तलतमटेड प्रमखु कार्िकारी अतिकृि, डा. जनक बहादरु चन्द २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
21 नगर र्वकास कोष कार्िकारी तनदेशक, कृष्ण प्रसाद सापकोटा  २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
22 नागररक लगानी कोष कार्िकारी तनदेशक, रमण नेपाल  २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
23 तनके्षप िथा कजाि सरुक्षण कोष प्रमखु कार्िकारी अतिकृि, र्वष्ण ुबाब ुतमश्र २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
24 नेपाल औषति तलतमटेड महाप्रबन्िक, मोहम्मद सर्फउल्लाह २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
25 नेपाल खानेपानी संस्थान महाप्रबन्िक, भपेुन्र प्रसाद  २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
26 नेपाल तििोपर बोडि कार्िकारी अध्र्क्ष, तभष्मराज ढंुगाना २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
27 नेपाल टेतलतभजन महाप्रबन्िक, फूलमान बन िामाङ २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
28 नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातिकरण महातनदेशक, राजन पोखरेल  २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
29 नेपाल पश ुन्चर्कत्सा पररषद् रन्जष्ट्रार, नारार्ण प्रसाद न्घतमरे २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
30 नेपाल पारवाहन िथा गोदाम व्र्वस्था कम्पनी तलतमटेड महाप्रबन्िक, तगरीराज ज्ञवाली  २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
31 नेपाल पर्िटन बोडि कार्िकारी प्रमखु, दीपक राज जोशी 

सामरु्हक व्र्वस्थापन 
डा. िनन्जर् रेग्मी 

२०७४।४।१ देन्ख २०७६।९।७ 
२०७६।९।८ देन्ख २०७६।१०।१५ 
२०७६।१०।१६ देन्ख २०७७।३।३१ 

32 नेपाल राष्ट्र बैंक गभनिर, महाप्रसाद अतिकारी २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
33 नेपाल रेल्व ेकम्पनी महाप्रबन्िक, गरुु प्रसाद भट्टराई २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
34 नेपाल वन तनगम प्रमखु कार्िकारी अतिकृि, राम प्रसाद लम्साल, 

राजेन्र के.सी. 
प्रकाश लम्साल 

२०७६।४।१५ देन्ख २०७6।१०।२६ 
२०७६।११।२७ देन्ख २०७७।१।१६ 
२०७७।१।30 देन्ख २०७७।३।३१ 

35 नेपाल वार्सेुवा तनगम महाप्रबन्िक, डीम प्रसाद पौडेल २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
36 नेपाल र्वद्यिु प्रातिकरण कार्िकारी तनदेशक, कुलमान न्घतसङ्ग २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
37 प्रसे काउन्न्सल नेपाल कार्िवहाक अध्र्क्ष, गोपाल बढुाथोकी २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
38 पूवाििार तनमािण कम्पनी तलतमटेड प्रमखु कार्िकारी अतिकृि, देवने्र के.सी. २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
39 बीमा सतमति कार्िकारी तनदेशक, राजरुमण पौडेल २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
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क्र.सं. तनकार् न्जम्मेवार पदातिकारी कार्ि अविी 
40 मोदी जलर्वद्यिु कम्पनी तलतमटेड महाप्रबन्िक, सरु्ि प्रसाद पौडेल २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
41 रघगंुगा हाइड्रोपावर तलतमटेड प्रबन्िक सञ्चालक, गणेश के.सी  २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
42 रार्ष्ट्रर् आवास कम्पनी महाप्रबन्िक, नारार्ण प्रसाद बास्िोला २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
43 रार्ष्ट्रर् प्रशारण तग्रड कम्पनी तलतमटेड प्रमखु कार्िकारी अतिकृि, नरे प्रसाद ज्ञवाली  २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
44 रार्ष्ट्रर् समाचार सतमति अध्र्क्ष , हररहर अतिकारी २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
45 रार्ष्ट्रर् सहकारी र्वकास बोडि सदस्र् सन्चव, चक्र बहादरु पराजलुी २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
46 वन पैदावार र्वकास सतमति कार्िकारी अध्र्क्ष, र्वन्द ुकुमारी तमश्र २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
47 स्र्ापुि पावर कम्पनी तलतमटेड प्रमखु कार्िकारी अतिकृि, प्रठदप ओली  २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
48 सांस्कृतिक संस्थान महाप्रबन्िक, अशोक कुमार राई २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
49 हेटौंडा तसमेन्ट उद्योग तलतमटेड महाप्रबन्िक, प्रमे शंकर तसंह २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१ 
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अनसूुची-२२ (क)  

(प्रतिवेदनको पररच्छेद     दफा    सँग सम्बन्न्िि) 

लेखापरीक्षक  परामशि गरेका संगठठि संस्थाको  आतथिक वषि २०७६/७७ मा न्जम्मेवार पदातिकारीको नामावली : 
 

क्र.सं. तनकार् न्जम्मेवार पदातिकारी कार्ि अविी 
1 अपर िामाकोशी जलर्वद्यिु कम्पनी तलतमटेड, ज्ञानेश्वर, काठमाडौं प्रमखु कार्िकारी अतिकृि र्वज्ञान प्रसाद शे्रष्ठ 2076।4।1 देन्ख 2077।३।३१ 
2 आर तब तब मचेन्ट बैर्कङ्ग तलतमटेड, टेकु, काठमाडौं प्रमखु कार्िकारी अतिकृि बरी प्रसाद प्र्ाकुरेल 2076।4।1 देन्ख 2077।३।३१ 
3 एनइए इन्न्जतनर्ररँग कम्पनी तलतमटेड, टेड्रटावर, थापाथली, काठमाडौं प्रबन्ि सञ्चालक र्हिेन्र देव शाक्र् 2076।4।1 देन्ख 2077।३।३२ 
4 औद्योतगक के्षर व्र्वस्थापन तलतमटेड, बालाज,ु काठमाडौं महाप्रबन्िक सवुास तसटौला 2076।4।1 देन्ख 2077।३।३१ 
5 काठमाण्डौ उपत्र्का खानेपानी तलतमटेड,  प्रमखु कार्िकारी अतिकृि तमलन शाक्र् 2076।4।1 देन्ख 2077।३।३१ 
6 कृर्ष र्वकास बैक, शाहपथ, काठमाडौं प्रमखु कार्िकारी अतिकृि अतनल कुमार उपाध्र्ार् 2076।4।1 देन्ख 2077।३।३१ 
7 कोष व्र्वस्थापन कम्पनी,  महाप्रबन्िक नारार्ण प्रसाद आचार्ि 2076।4।1 देन्ख 2077।३।३१ 
8 न्चतलमे इन्न्जतनर्ररग एण्ड सतभिसेज कम्पनी तलतमटेड, बाँसबारी, काठमाडौं प्रमखु कार्िकारी अतिकृि प्रजेश र्वक्रम थापा 2076।4।1 देन्ख 2077।३।३१ 
9 न्चतलमे जलर्वद्यिु कम्पनी, िमु्बराही, काठमाडौं प्रमखु कार्िकारी अतिकृि सवुाश कुमार तमश्र 2076।4।1 देन्ख 2077।३।३१ 
10 जगदलु्ला हाइड्रो पावर कम्पनी तलतमटेड, बिुनगर काठमाडौं महाप्रबन्िक डा. सरेुन्र कुमार उप्रिेी 2076।4।1 देन्ख 2077।३।३१ 
11 दोलाखा दगु्ि उद्योग तलतमटेड, चरीकोट, दोलाखा प्रबन्िक सञ्चालक चक्रविी पौडेल 2076।4।1 देन्ख 2077।३।३१ 
12 नलगाड हाइड्रो पावर कम्पनी तलतमटेड, बिुनगर, काठमाडौं तनतमत्त प्रमखु कार्िकारी अतिकृि राम गोपाल लागेज ु 2076।4।1 देन्ख 2077।३।३१ 
13 नेपाल आर्ल तनगम, बबरमहल, काठमाडौं कार्िकारी तनदेशक सरेुन्र कुमार पौडेल 2076।4।1 देन्ख 2077।३।३१ 
14 नेपाल ओररण्ड म्र्ाग्नेसाइट प्राईभेट तलतमटेड, मध्र्बानेश्वर, काठमाडौं कार्िकारी प्रमखु र्वश्वध्वज जोशी 2076।4।1 देन्ख 2077।३।३१ 
15 नेपाल दरुसञ्चार कम्पनी तलतमटेड, भरकाली, काठमाडौं कार्िकारी अतिकृि तडल्लीराम अतिकारी 2076।4।1 देन्ख 2077।३।३१ 
16 नेपाल बैङ्क तलतमटेड,  प्रमखु कार्िकारी अतिकृि कृष्ण बहादरु अतिकारी 2076।4।1 देन्ख 2077।३।३१ 
17 नेपाल मेटल कम्पनी तलतमटेड, लैनचोर, काठमाडौं बोडि सन्चव अतिकृि र्वश्वहरी ढुङ्गले 2076।4।1 देन्ख 2077।३।३१ 
18 नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज तलतमटेड, तसंहदरबारप्लाजा काठमाडौं कम्पनी सन्चव चन्रतसंह साउद 2076।4।1 देन्ख 2077।३।३१ 
19 पावर ट्रान्सतमसन कम्पनी तलतमटेड, टे्रडटावर, थापाथली प्रमखु कार्िकारी अतिकृि श्र्ाम कुमार र्ादव 2076।4।1 देन्ख 2077।३।३१ 
20 बटुवल िागो कारखाना तलतमटेड उद्योग र्वभाग, तरपरेुश्वर, काठमाडौं तनतमत्त महाप्रबन्िक डोलराज शमाि 2076।4।1 देन्ख 2077।३।३१ 
21 मध्र् भोटेकोशी जलर्वद्यिु कम्पनी तलतमटेड, महाराजगि काठमाडौं प्रमखु कार्िकारी अतिकृि मन्णकुमार काफ्ले 2076।4।1 देन्ख 2077।३।३१ 
22 रसवुागढी हाइड्रोपावर कम्पनी तलतमटेड, लान्जम्पाट, काठमाडौं प्रमखु कार्िकारी अतिकृि र्वश्व मल्ल 2076।4।1 देन्ख 2077।३।३१ 
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क्र.सं. तनकार् न्जम्मेवार पदातिकारी कार्ि अविी 
23 रार्ष्ट्रर् उत्पादकत्व िथा आतथिक र्वकास केन्र, बालाज ुकाठमाडौं महाप्रबन्िक अन्जना िाम्राकार 2076।4।1 देन्ख 2077।३।३१ 
24 रार्ष्ट्रर् बान्णज्र् बैंक, तसंहदरबारप्लाजा, काठमाडौं प्रमखु कार्िकारी अतिकृि र्करण कुमार शे्रष्ठ 2076।4।1 देन्ख 2077।३।३१ 
25 रार्ष्ट्रर् बीमा कम्पनी तलतमटेड, रामशाहपथ  काठमाडौं प्रमखु कार्िकारी अतिकृि डा. तडल्लीराज अर्ािल 2076।4।1 देन्ख 2077।३।३१ 
26 रार्ष्ट्रर् बीमा संस्थान, रामशाह पथ,  काठमाडौं प्रशासक कर्व प्रसाद पाठक 2076।4।1 देन्ख 2077।३।३१ 
27 रेतमट हाइड्रो कम्पनी तलतमटेड, बबरमहल, काठमाडौं प्रमखु कार्िकारी अतिकृि नगेन्रनाथ ज्ञवाली २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१  
28 र्वद्यिु उत्पादन कम्पनी तलतमटेड, थापागाँउ काठमाडौं प्रबन्िक तनदेशक मोहनराज पन्ि 2076।4।1 देन्ख 2077।३।३१ 
29 र्वशाल बजार कम्पनी तलतमटेड,  प्रमखु कार्िकारी अतिकृि ठदतलप चन्द शाह 2076।4।1 देन्ख 2077।३।३१ 
30 साझा प्रकाशन, पलु्चोक, लतलिपरु महाप्रबन्िक होम प्रसाद गौिम 2076।4।1 देन्ख 2077।३।३१ 
31 साझा भण्डार तलतमटेड, काठमाडौं  महाप्रबन्िक अमर थापा 2076।4।1 देन्ख 2077।३।३१ 
32 साझा र्ािार्ाि सहकारी संस्था तलतमटेड,  महाप्रबन्िक महेन्रराज पाण्डे 2076।4।1 देन्ख 2077।३।३१ 
33 साझा स्वास््र् सेवा,  महाप्रबन्िक शंकर ढकाल 

तनतमत्त महाप्रबन्िक भरि प्रसाद ढकाल 
२०७६।४।१ देन्ख २०७६।१२।५   
२०७६।१२।६ देन्ख २०७७।३।३१  

34 सान्जेन जलर्वद्यिु कम्पनी तलतमटेड, महाराजगन्ज काठमाडौं प्रमखु कार्िकारी अतिकृि र्करण कुमार शे्रष्ठ 2076।4।1 देन्ख 2077।३।३१ 
35 तसतडएस एण्ड न्क्लर्ररंग कम्पनी तलतमटेड, पिुलीसडक, काठमाडौं प्रमखु कार्िकारी अतिकृि देव प्रकाश गपु्ता, 

का.म.ु प्रमखु कार्िकारी अतिकृि कन्चन सापकोटा 
२०७६।४।१ देन्ख २०७६।८।१५ 
२०७६।८।१६ देन्ख २०७७।३।३१  

36 तसम्बवुा रेतमट हाइड्रो तलतमटेड,  प्रमखु कार्िकारी अतिकृि कृष्ण प्रसाद न्र्ौपाने २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१  
37 हाइड्रोइलेन्क्टतसटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट, बबरमहल, काठमाडौं प्रमखु कार्िकारी अतिकृि छतबराज पोख्रले २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१  
38 तरशलुी जलर्वद्यिु कम्पनी तलतमटेड, वनस्थली, काठमाडौं प्रबन्िक सञ्चालक मोहन प्रसाद गौिम २०७६।४।१ देन्ख २०७७।३।३१  
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 800 महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७8 

  



अनसूुचीहरु 

 801 महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७8 
  



अनसूुचीहरु 

 802 महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७8 
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