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जवाफदेर्हिा, पारदर्शििा र तनष्ठा प्रवर्द्िन गने र्वश्वसनीर् 
सांस्था हनु े। 

(Be credible institution in promoting accountability, 

transparency and integrity) 
 

 

राष्ट्रलाई स्विन्र एवां गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान 
गने । 

(Provide independent and quality audit service to 

nation) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शििा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्वसार्र्किा (Professionalism) 



प्राक्कथन 

नेपालको सांर्वधान र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ बमोर्जम सांघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सरकारी 
कार्ािलर् र पूणि स्वातमत्व भएको सांगठठि सांस्थाको तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्िदक्षिा, प्रभावकाररिा र 
और्ित्र्समेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट अर्न्िम लेखापरीक्षण हनेु व्र्वस्था छ। र्स वषि 5 हजार 
758 तनकार्को आतथिक कारोबारको लेखापरीक्षण गरी लेखापरीक्षण नतिजा, तनष्कषि र सझुाव समावेश गरी 
५९ औां वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार गररएको छ। र्वद्यिुीर् लेखापरीक्षण पर्द्तिमा आधाररि नेपाल लेखापरीक्षण 
व्र्वस्थापन प्रणाली (नाम्स) को प्रर्ोग गरी जोर्खममा आधाररि लेखापरीक्षण र्वतध माफि ि लेखापरीक्षण 
गररएको छ । उच्ि जोर्खम भएका कार्ािलर्को उक्त प्रणालीको प्रर्ोग गरी लेखापरीक्षण गने तनकार्मा 
उपर्स्थि भई लेखापरीक्षण गररएको छ भने मध्र्म िथा न्रू्न जोर्खम भएका कार्ािलर्को लेखापरीक्षण गदाि 
सोही प्रणालीको प्रर्ोग गरी दूर लेखापरीक्षण पर्द्तिको अवलम्वन गररएको छ । लेखापरीक्षणका अन्िरार्ष्ट्रर् 
प्रिलन िथा असल अभ्र्ास साथै सवोच्ि लेखापरीक्षण सांस्थाहरूको अन्िरार्ष्ट्रर् सांगठन (इन्टोसाई) द्वारा प्रतिपाठदि लेखापरीक्षण मानदण्ड 
अनशुरण गरी िर्ार गररएको नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड अनसुार लेखापरीक्षण गररएको छ।  

सङ् घीर् िथा प्रदेश सरकारी तनकार् र स्थानीर् िह, सांगठठि सांस्था, सतमति र अन्र् सांस्थासमेि र्स वषि रु.75 खबि 33 अबि 9 
करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । सरकारी तनकार्िफि  सांघ, प्रदेश र स्थानीर् िहसमेिको लेखापरीक्षणबाट रु.१ खबि १५ अबि ५ 
करोड बेरुज ुकार्म भएको छ । सोमध्रे् 3 हजार 287 सङ् घीर् सरकारी तनकार् िथा कार्ािलर्को रु.28 खबि 20 अबि 37 करोडको 
लेखापरीक्षणबाट रु.49 अबि 47 करोड (1.75 प्रतिशि) र प्रदेश तनकार् िथा कार्ािलर् 1 हजार 131 को रु.2 खबि 99 अबि 57 
करोडको लेखापरीक्षणबाट रु.7 अबि 48 करोड (2.50 प्रतिशि), 448 सतमति िथा अन्र् सस्थाको रु.2 खबि 6 अबि 12 करोड 
लेखापरीक्षणबाट रु.14 अबि 19 करोड (6.89 प्रतिशि) र 799 स्थानीर् िह (बक्र्ौिा 55 समेि), को रु.10 खबि 51 अबि 9 
करोडको लेखापरीक्षणबाट रु.43 अबि 90 करोड (4.18 प्रतिशि) बेरुज ु देर्खएको छ । सोको अतिररक्त साविजतनक सांस्था 93 को 
रु.31 खबि 55 अबि 93 करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । सांगठठि सांस्थाको लेखापरीक्षणको लातग परामशि उपलब्ध गराएका 
३१ सांस्थाको रु.11 खबि 52 अबि 76 करोडको लेखापरीक्षण भएको छ। परामशि उपलब्ध गराएका सांगठठि सांस्थासमेि रु.८६ खबि ८५ 
अबि ८५ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।  

गि वषिसम्मको बााँकी बेरुज ुरु.४ खबि १८ अबि ८५ करोडमा फस्र्ौट िथा समार्ोजन गररएको अङ्क रु.50 अबि 29 करोड 
घटाई र्ो वषि थप भएको रु.1 खबि 15 अबि 5 करोडसमेि रु.4 खबि 83 अबि 59 करोड बााँकी रहेको छ । लेखापरीक्षण िथा 
सम्परीक्षणबाट र्ो वषि रु.4 अबि 20 करोड असलु भएको छ। अद्यावतधक कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनपुने रकम गि वषिसम्म रु.६ खबि 
७६ अबि ४१ करोड रहेकोमा र्ो वषि रु.8 खबि 29 अबि 15 करोड पगुेको छ। र्स बषि म्र्ाद ननाघेको पेश् कीलाई लगिी बेरुज ुकार्म 
गररएको छैन सो बाट बेरुज ुअांक्क र प्रतिशि घटेको छ ।  

लेखापरीक्षण क्रममा र्वद्यमान काननुको पालना, स्रोि पररिालन, र्ोजना एवां बजेट िजुिमा र कार्ािन्वर्न, पूवािधार तनमािण, 
आर्ोजना व्र्वस्थापन, खररद व्र्वस्थापन, साविजतनक प्रशासन र सशुासन, र्वत्तीर् अनशुासन, आन्िररक तनर्न्रण, साविजतनक सम्पर्त्त 
व्र्वस्थापन, साविजतनक सांस्थान सञ्चालन, सांघीर्िा कार्ािन्वर्न, स्रोि साधनको उपर्ोग र उपलर्ब्ध, सूिना प्रर्वतधको प्रर्ोग लगार्िका 
र्वषर्हरूको स्विन्रिापूविक अध्र्र्न, मूल्र्ाङ्कन एवां र्वश्लषेण गरी सझुाव प्रस्ििु गररएको छ । र्सवषि र्वत्तीर् लेखापरीक्षण अतिररक्त 
कार्िमूलक, सूिना प्रर्वतध, वािावरणीर्, पररपालना र र्वशेष लेखापरीक्षण समेि गररएको छ । साविजतनक र्वत्तीर् व्र्वस्थापन कुशलिा एवां 
नतिजामूलक रुपमा सञ्चालन गनि र्समा सांलग्न पदातधकारी एवां कमििारीहरूले िोर्कएको र्जम्मेवारी परुा गनुिपने देर्खन्छ ।  

लेखापरीक्षणका क्रममा सम्माननीर् राष्ट्रपतिज्रू्, उपराष्ट्रपतिज्रू्, प्रधानमन्रीज्रू्, सङ् घीर् सांसद, प्रतितनतध सभाका सम्माननीर् 
सभामखुज्रू्, रार्ष्ट्रर् सभाका अध्र्क्षज्रू्बाट प्राप्त मागिदशिन एवां सङ् घीर् सांसद, नेपाल सरकार, सांवैधातनक तनकार्, प्रदेश सभा िथा प्रदेश 
सरकार, स्थानीर् िह, साविजतनक सांस्था, लेखा परीक्षण सल्लाहकार सतमति, सञ्चारकमी, नागररक समाज, र्वकास साझेदार, आम 
नागररकलगार्िबाट प्राप्त सझुावप्रति आभार व्र्क्त गदिछु । अन्त्र्मा, नेपाल लेखापरीक्षण व्र्वस्थापन प्रणालीको कार्ािन्वर्नमा सहर्ोग गनुिहनेु 
सम्पूणि तनकार्, सांस्था, लेखापरीक्षण कार्ि समर्मै सम्पन्न गरी प्रतिवेदन िर्ार गनि र्ोगदान परु् र्ाउन ुहनेु कार्ािलर्का सम्पूणि कमििारीहरूलाई 
र्वशेष धन्र्वाद ठदन िाहन्छु । 

 

 (टांकमर्ण शमाि, दांगाल) 
      महालेखापरीक्षक
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 1 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, साराांश, २०७9 

लेखापरीक्षणको उद्दशे्र्, क्षरे, पर्द्ति 

1. सांवैधातनक िथा कानूनी व्र्वस्था - नेपालको सांर्वधानको धारा २४१ (१) मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको 
कार्ािलर्, सवोच्ि अदालि, सांघीर् सांसद, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीर् िह, सांवैधातनक तनकार् वा 
सोको कार्ािलर्, अदालि, महान्र्ार्ातधवक्ताको कार्ािलर् र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी 
बल, नेपाललगार्िका सबै सांघीर् र प्रदेश सरकारी कार्ािलर्को लेखा कानूनबमोर्जम तनर्तमििा, 
तमिव्र्र्र्िा, कार्िदक्षिा, प्रभावकाररिा र और्ित्र्समेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण 
हनेु व्र्वस्था छ । सांर्वधानको धारा २४१(२) बमोर्जम ५० प्रतिशिभन्दा बढी शेर्र वा जार्जेथामा 
नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वातमत्व भएको सांगठठि सांस्थाको लेखापरीक्षणका लातग लेखापरीक्षक 
तनर्कु्त गदाि महालेखापरीक्षकसाँग परामशि गनुिपने व्र्वस्था छ । साथै, सांर्वधानको धारा २४१ (५) 
बमोर्जम अन्र् कुनै कार्ािलर् वा सांस्थाको लेखापरीक्षण सांघीर् कानूनमा व्र्वस्था गरी 
महालेखापरीक्षकबाट गनि सर्कने व्र्वस्था  छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३ अनसुार  सरकारी 
कार्ािलर्, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीर् िहको पूणि स्वातमत्व भएको सांगठठि सांस्थाको 
लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हनेु व्र्वस्था छ ।  

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

2. उद्दशे्र् - सांर्वधानबमोर्जम सांघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी कार्ािलर् र सांघीर् कानूनद्वारा 
िोर्कएका अन्र् कार्ािलर् वा तनकार्को र्वत्तीर् कारोबार िथा सेवा प्रवाहको तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, 
कार्िदक्षिा, प्रभावकाररिा र और्ित्र्को आधारमा परीक्षण गरी देर्खएका व्र्होरा औलँ्र्ाई साविजतनक 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुार गनि सझुावसर्हिको प्रतिवेदन जारी गनुि लेखापरीक्षणको मूल उदे्दश्र् रहेको 
तथर्ो । लेखापरीक्षणको मूल उदे्दश्र् हातसल गनि देहार्का र्वषर्समेि समावेश गरी परीक्षण गररएको 
तथर्ो । 

र्वत्तीर् लेखापरीक्षण 

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

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

ब्र्ाज, लाभाांशलगार्िको लेखा राखेको, 
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पररपालनाको लेखापरीक्षण  

 कानूनसम्मि िवरले राजस्वलगार्ि समस्ि आम्दानी, राजस्व िथा धरौटीको तनधािरण, असलुी र 
दार्खला गरेको र िीनै िहका सरकारबीि प्रितलि कानूनबमोर्जम राजस्व बााँडफााँट भएको, 

 आतथिक कारोबार गदाि ऐन कानूनको पररपालना गरेको एवां पषु्ट र्ााँइ गने र्थेि प्रमाण राखेको,  
 खिि गदाि दरुुपर्ोग हनु नपाउने गरी पर्ािप्त कानूनी व्र्वस्था भएको, ित्सम्बन्धी तनर्मन, 

आन्िररक तनर्न्रण व्र्वस्था पर्ािप्त भएको र सोको अनसुरण गरेको, 

कार्िमूलक लेखापरीक्षण  

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

सांरक्षण एवां उपर्ोग गने व्र्वस्था तमलाएको र सोको अनसुरण गरेको, 
 कार्ािलर्को सांगठन र व्र्वस्थापन िथा कार्ि र्वभाजन र्थेि र समरु्िि रहेको एवां दोहोरो नहनेु 

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

कामको गणुस्िर र पररमाण मापदण्डअनरुूप भएको, 
 खिि गदाि लागि िथा उपलर्ब्ध र्वश्लषेण गरी उर्िि ढांगले खिि गरेको र लागिको िलुनामा 

प्रतिफल प्राप्त भएको, 

 र्वर्वध र्वषर्को लेखापरीक्षणको  

 कोतभड-१९ को र्वश्वव्र्ापी महामारीको रोकथाम, तनर्न्रण िथा उपिार सम्बन्धमा सञ्चातलि 
र्क्रर्ाकलाप र खिि कानूनसम्मि एवां दक्षिापूणि रहेको, 

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

 सूिना प्रर्वतध प्रणालीको उपर्कु्त िवरले र्वकास एवां प्रभावकारीिवरले उपर्ोग गरेको, 

3. लेखापरीक्षणको क्षरे - सांवैधातनक तनकार्, सांघीर् सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीर् िहका सम्पूणि 
कार्ािलर्, िीन िहका सरकारका पूणि स्वातमत्व भएको सांगठठि सांस्था, सतमति, बोडि, कोष, प्रातधकरण र 
र्वश्वर्वद्यालर्, सांघीर् कानूनले लेखापरीक्षण गनुिपने भनी िोकेका अन्र् तनकार्को आतथिक वषि 
२०७७।७८ को आतथिक कारोबार एवां बक्र्ौिा र सोसाँग सम्बर्न्धि कागजाि समेिलाई लेखापरीक्षण 
क्षेरमा समेर्टएको छ । तनकार्हरुको र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली, बजेट र 
खिि व्र्वस्थापन, राजस्व तनधािरण सङ्कलन एवां दार्खला, र्जन्सी एवां साविजतनक सम्पर्त्त व्र्वस्थापन, 
आर्ोजना व्र्वस्थापन, साविजतनक खररद, साविजतनक तनमािण, साविजतनक सेवा प्रवाह, साविजतनक स्रोि 
साधनको सांरक्षण र उपर्ोग, तनर्मनकारी तनकार्हरुको कार्ि प्रभावकाररिा, साविजतनक सांस्थान 
व्र्वस्थापन, जनशर्क्त व्र्वस्थापन र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा जस्िा पक्षको परीक्षण िथा मूल्र्ाङ्कनलाई 
समेि लेखापरीक्षणको क्षरेमा समावेश गररएको छ । कोतभड-१९ महामारीको रोकथाम तनर्न्रण िथा 
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उपिार सम्बन्धमा २०७७।७८ मा भएको खिि र ठदगो र्वकास लक्ष्र् प्रातप्तको लातग सञ्चातलि 
र्क्रर्ाकलापको मूल्र्ाङ्कनलाई समेि लेखापरीक्षण क्षेरमा समावेश गररएको छ । 

4. लेखापरीक्षण पर्द्ति - वार्षिक लेखापरीक्षण र्ोजना िर्ार गरी सोसाँग सामञ्जस्र् हनेु गरी मन्रालर्गि 
लेखापरीक्षण र्ोजना िथा तनकार्गि लेखापरीक्षण र्ोजनाका आधारमा कार्ािलर्ले िर्ार गरेको “नेपाल 
लेखापरीक्षण व्र्वस्थापन प्रणाली” (NAMS) प्रर्ोग गरी र्ो वषि सबै तनकार्को र्वद्यिुीर् लेखापरीक्षण र 
सोको व्र्वस्थापन गररएको छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ मा उर्ल्लर्खि व्र्वस्था, नेपाल सरकारी 
लेखापरीक्षणमान, र्वत्तीर्, कार्िमूलक, प्रकोप व्र्वस्थापन, वािावरणीर् िथा अन्र् सान्दतभिक लेखापरीक्षण 
तनदेर्शका, मागिदशिन र असल अभ्र्ासको अनसुरण गरी लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षण गनुिपने 
तनकार्हरुलाई जोर्खम मूल्र्ाङ्कनको आधारमा न्रू्न, मध्र्म र उच्ि जोर्खमर्कु्त तनकार्मा वगीकरण गरी 
उच्ि जोर्खमर्कु्त तनकार्को र्वस्ििृ लेखापरीक्षण गररएको छ । मध्र्म जोर्खमर्कु्त तनकार्को छातनएको 
र्वषर् िथा कारोबारको मार परीक्षण र न्रू्न जोर्खमर्कु्त तनकार्को आन्िररक तनर्न्रण मूल्र्ाङ्कन प्रणाली 
आन्िररक लेखापरीक्षण िथा एकल कोष खािाबाट उपलब्ध सूिना समेिको आधारमा दूरलेखापरीक्षण 
सम्पन्न गररएको छ ।  

समग्र एवां तनकार्गि जोर्खम मूल्र्ाङ्कन गरी पर्हिान भएका र्वषर्को परीक्षण गने सन्दभिमा 
सक्षम, पर्ािप्त िथा सान्दतभिक प्रमाण सङ्कलन गनि लेखापरीक्षणको इकाईगि र्ोजनामा उल्लेख गरी नमूना 
छनौटका आधारमा लेखापरीक्षण गररएको छ । कार्िमूलक लेखापरीक्षणको सन्दभिमा केही र्वषर्मा 
नागररक समाजलाई सांलग्न गराइएको छ भने र्स्िो लेखापरीक्षणमा प्रमाण सङ्कलन गनि अन्िवाििाि, 
प्रश् नावली िर्ार, सरोकारवालासाँग सामूर्हक छलफल लगार्िका र्वतध अपनाइएको छ । लेखापरीक्षणमा 
र्वशेषिः समस्र्ामूलक र पररणाममूलक पर्द्ति अवलम्वन गररएको छ । प्रार्वतधकरूपमा जर्टल र्वषर्का 
लेखापरीक्षणमा सम्बर्न्धि र्वषर् र्वज्ञको सेवा समेि तलइएको छ । साथै लेखापरीक्षणका समग्र पक्षमा 
सल्लाहकार सतमतिबाट समेि सझुाव तलइएको छ । लेखापरीक्षणको गणुस्िर अतभवरृ्र्द् गनि उच्ि िहबाट 
सपुररवेक्षण, स्थलगि तनरीक्षण, गणुस्िर आश्वस्ििा तनदेर्शका बमोर्जम प्रारर्म्भक प्रतिवेदन जारी पूविको 
पनुरावलोकन र नमूना छनौटको आधारमा सम्पन्न लेखापरीक्षणको गणुस्िर आश्वस्ििा पनुरावलोकनका 
कार्िहरुसमेि गररएको छ ।  
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साविजतनक सांस्थान सञ्चालन 

 सम्पर्त्त, शेर्र िथा ऋण लगानीको र्हसाब अद्यावतधक र र्थाथिपरक नरहेको, 
 सांस्थानको तनणिर्मा पूणि स्वार्त्तिा नरहेको, 
 साविजतनक सांस्थानको सांगठन सांरिना छररिो नभएको, 
 साविजतनक सांस्थानका कमििारीको सेवासरु्वधामा र्वर्वधिा रहेको,  
 सांस्थान सञ्चालनमा व्र्वसार्र्किा हनु नसकेको, 
 तनर्जकरण गररएका सांस्थान उदे्दश्र् अनरुूप सञ्चालन नभएको । 

र्ोजना िजुिमा र कार्ािन्वर्न 

 आर्ोजनाको प्राथतमकीकरण वस्ितुनष्ठ हनु नसकेको,  
 रार्ष्ट्रर् गौरवका आर्ोजनाको प्रगति न्रू्न रहेको,  
 आर्ोजना बैङ्क प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्वर्न नभएको,  
 पूवििर्ारी बेगरका आर्ोजनाहरू बजेटमा समावेश गरेको, 
 परामशििफि  ठूलो धनराशी खिि हनेु गरेको र परतनभिरिा बढेको,  
 र्ोजनाहरू समर्मै सम्पन्न नहुाँदा समर् र लागिमा वरृ्र्द् हनेु गरेको, 
 आर्ोजनाको अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन नतिजामखुी नभएको । 

बजेट िजुिमा र कार्ािन्वर्न 

 र्ोजना, कार्िक्रम र वार्षिक बजेटबीि िादाम्र्िा हनु नसकेको, 
 वषािन्िमा रकमान्िर गदाि बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, 
 रार्ष्ट्रर् बजेट प्रणाली बार्हर बजेट कार्ािन्वर्न हनेु  गरेको, 
 वैदेर्शक सहार्िा उपर्ोग पक्ष कमजोर रहेको, 
 सबै वैदेर्शक सहार्िा बजेटमा समावेश नगरेको र लेखापरीक्षण नगराएको, 
 बजेट अबण्डा राखी खिि गरेको, 
 र्वतभन्न सतमति, कोषमा रहेको रकम उपर्ोग हनु नसकेको । 

र्वकास तनमािण 

 रार्ष् िर् तनमािण क्षमिाको मापन हनु नसकेको, 
 िाल ुखििको िलुानामा प ुाँजीगि खिििफि  कम बजेट र्वतनर्ोजन हनेु गरेको,  
 पुाँजीगि बजेट खिि न्रू्न हनेु गरेको, 
 प्रर्वतध िथा उपकरणको पर्ािप्त उपलब्धिा नरहेको, 
 अन्िरतनकार् समन्वर्को अभावले र्वकास तनमािण लागि प्रभावी नभएको,  
 साविजतनक खररद काननुको पररपालना हनु नसकेको, 
 उपभोक्ता सतमतिबाट जर्टल, प्रार्वतधक कार्ि गराएको, 
 पूवािधार तनमािणमा गणुस्िर कमजोर रहेको । 

साविजतनक सम्पर्त्त व्र्वस्थापन 

 साविजतनक सम्पर्त्तको एकीकृि अतभलेख व्र्वर्स्थि नरहेको, 
 साविजतनक सम्पर्त्त अतिक्रमण तनर्न्रण हनु नसकेको,  
 मूल्र्वान उपकरणहरुको ममिि सम्भार नहुाँदा सञ्चालन हनु नसकेको, 
 साविजतनक सम्पर्त्तहरुको उच्ििम उपर्ोग हनु नसकेको, 
 साविजतनक सम्पर्त्त व्र्वस्थापन प्रणालीमा सबै सम्पर्त्तको र्ववरण प्रर्वर्ि नभएको, 
 साविजतनक सम्पर्त्त तलज िथा पट्टामा ठदाँदा प्रतिष्पधाित्मक र पारदशी हनु नसकेको। 

अथििन्र  

 मदु्रार्स्फिी वार् छि सीमातभर रहन नसकेको, 
 आतथिक वरृ्र्द्दर न्रू्न रहेको,  
 र्वदेशी मदु्रा सर्ञ्चतिमा ह्रास हुाँदै गएको,   
 आर्ािको िलुनामा तनर्ािि बढ्न नसकेको,  
 कुल लगानी र रार्ष् िर् बिि वरृ्र्द् हनु नसकेको, 
 आन्िररक एवां बैदेर्शक ऋणको भार बढ्दै गएको, 
 कुल गाहिस्थ्र् उत्पादनमा र्वप्रेषणको र्हस्सा अतधक रहेको, 
 अनौपिाररक अथििन्र तनर्न्रण हनु नसकेको । 

साविजतनक प्रशासन र सशुासन 

 प्रशासन सधुारका सझुावहरुको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न हनु नसकेको, 
 साविजतनक प्रशासन नतिजामूखी हनु नसकेको, 
 सेवा प्रवाहमा समर्, दूरी र लागि घटाई भरपदो र र्वश्वसनीर् बनाउन 

नसर्कएको,  
 साविजतनक तनकार्को सांरिना र कार्िके्षरमा दोहोरोपना रहेको, 
 गनुासो सनुवुाईमा र्वद्यिुीर् माध्र्मको प्रभावकारी प्रर्ोग हनु नसकेको,  
 परुस्कार र दण्ड पर्द्ति प्रभावकारी हनु नसकेको, 
 सांघीर् सांरिना अनरुुप तनजामिी सेवा ऐन जारी हनु नसकेको । 

 

सांघीर्िा कार्ािन्वर्न 

 सांर्वधानमा उर्ल्लर्खि साझा अतधकारका र्वषर्मा स्पि काननु िजुिमा हनु नसकेको, 
 प्रदेश र स्थानीर् िहको बजेट सांघीर् अनदुानमा तनभिर रहेको,  
 िीन िहका तनकार्मा कार्िक्षेरगि दोहोरोपना र अन्िर िह समन्वर्को अभाव रहेको, 
 कमििारी समार्ोजनले पूणििा नपाएको, 
 अनतु्पादक खििमा तनर्न्रण नभएको, 
 प्रदेश र स्थानीर् िहका काननु बमोर्जमका स्पि तनदेर्शका, मागिदशिन बन्न नसकेको, 
 प्रदेश िथा स्थानीर् िहको आन्िररक आर् पररिालन प्रभावकारी हनु नसकेको । 

र्वत्तीर् अनशुासन र तनर्मन 

 आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली प्रभावकारी नभएको, 
 र्वत्तीर् प्रतिवेदनले र्थाथि र्िरण गनि नसकेको, 
 प्रोदभावी आधारको लेखा प्रणाली लाग ुगनि पहल नगरेको, 
 नेपाल र्वत्तीर् प्रतिवेदनमान र नेपाल साविजतनक लेखामान पूणि कार्ािन्वर्न नगरेको, 
 समर्मै लेखापरीक्षण नगराउने पदातधकारीलाई जवाफदेही बनाउन नसकेको, 
 बेरुज ुबढ्दै गएको र फस्र्ौटमा अपेर्क्षि िदारुकिा नभएको, 
 तनर्ामक तनकार्को कार्िसम्पादन क्षमिा अतभवरृ्र्द् नभएको,  
 र्वत्तीर् सांस्था लगार्िका तनकार्को तनर्मन प्रभावकारी नभएको ।  

स्रोि पररिालन 

 करको दार्रा र्वस्िार हनु नसकेको, 
 आर्ािमा तनभिर राजस्व सांरिना रहेको, 
 राजस्व पररिालन न्रू्न रहेको,  
 मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर के्रतडट बढेको, डेर्वट घटेको, 
 राजस्व िहुावट तनर्न्रण प्रभावकारी हनु नसकेको,   
 भन्सार र्वन्दमुा मालवस्िकुो मूल्र्ाङ्कन र्थाथिपरक नभएको, 
 राजस्व छुट अनगुमन प्रभावकारी हनु नसकेको, 
 प्रतिवर्द्िा अनरुुप वैदेर्शक सहार्िा प्राप्त नभएको, 
 प्रत्र्क्ष वैदेर्शक लगानी बढ्न नसकेको ।  

महालेखापरीक्षकको दृर्िमा साविजतनक जवाफदेर्हिा 
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पररच्छेद १ 

लेखापरीक्षण गररएका तनकार्को र्ववरण  

 समर्िगि लेखापरीक्षण 

लेखापरीक्षण गररएका तनकार् र र्वषर् सांख्र्ा  (रू. करोडमा) 
(क) र्वत्तीर् लेखापरीक्षण 
१.  सांघीर् मन्रालर् िथा तनकार् (बक्र्ौिा ४८ समेि) 
२.  प्रदेश मन्रालर् िथा तनकार् (बक्र्ौिा १२ समेि) 
३.  स्थानीर् िह (बक्र्ौिा 55 समेि) 
४.  सतमति र अन्र् सांस्था (प्रदेशिफि को ७८ समेि) 
५.  सांगठठि सांस्था 
(ख) कार्िमूलक लेखापरीक्षण                        6 
(ग) पररपालना लेखापरीक्षण                              १ 
(घ) वािावरणीर् लेखापरीक्षण                        1 
(ङ) र्वशेष लेखापरीक्षण                               1 
(ि) सूिना प्रर्वतध लेखापरीक्षण                       3 
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जम्मा 5758 753309 
 र्ो वषि ३ हजार २८7 सांघीर् मन्रालर् िथा तनकार्को रू.२८ खबि 2० अबि ३८ करोड र प्रदेश 
मन्रालर् िथा तनकार् १ हजार 131 को रू.२ खबि ९९ अबि ५७ करोड, स्थानीर् िह ७५३ मध्रे् ७४४ र 
गि वषिको बक्र्ौिा ५5 समेि 799 को रू.१० खबि ५१ अबि १० करोड, र्वश्वर्वद्यालर्, सतमति, सांस्था, 
प्रतिष्ठानसमेि ४४८ को रू.२ खबि ६ अबि ११ करोड र सांगठठि सांस्था ९३ को रू.3१ खबि ५५ अबि ९३ 
करोडसमेि रू.75 खबि ३३ अबि ९ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । र्वत्तीर् लेखापरीक्षणको 
अतिररक्त ६ र्वषर्को कार्िमूलक, १ र्वषर्को पररपालना, १ र्वषर्को वािावरणीर्, १ र्वषर्को र्वशेष 
लेखापरीक्षण र ३ र्वषर्को सूिना प्रर्वतध लेखापरीक्षण गररएको छ ।  

1. सांघीर् मन्रालर् िथा तनकार्  - र्ो वषि  ३ हजार 287 सांघीर् सरकारी तनकार्को र्वतनर्ोजन/राजस्व/ 
धरौटी र अन्र् कारोबारिफि  तनम्नानसुार लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ: 

 (रू.करोडमा) 
क्र. सां. कारोबार लेखापरीक्षण सम्पन्न रकम 
१ र्वतनर्ोजन  112416 
२ राजस्व  110296 
३ धरौटी  6627 
४ अन्र् कारोबार 52699 

जम्मा 282038 

गि वषिसम्म सांघीर् सरकारी कार्ािलर्िफि  ३ हजार 79 ईकाईको रू.15 अबि 74 करोड 
लेखापरीक्षण बक्र्ौिा रहेकोमा र्ो वषि 143 ईकाईले रु.११ अबि २१ करोडको लेखापरीक्षण गराएका 
छन ्।  
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2. प्रदेश मन्रालर् िथा तनकार्  - र्ो वषि 7 प्रदेशअन्िगिि १ हजार 131 तनकार्को रू.२ खबि ९९ अबि 
५७ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । गि वषिसम्म प्रदेश कार्ािलर्िफि  ४१ ईकाईको रू.२ 
अबि ४५ करोड लेखापरीक्षण बक्र्ौिा रहेकोमा र्ो वषि 12 तनकार्ले रु.२ अबि ४२ करोडको 
लेखापरीक्षण गराएका छन ्।  

3. स्थानीर् िह - र्ो वषि महानगरपातलका ६, उपमहानगरपातलका ११, नगरपातलका २८७ र गााँउपातलका 
४९५ समेि 799 (र्वगिको बक्र्ौिा ५5 समेि) स्थानीर् िहको रू.१० खबि ५१ अबि १० करोडको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ ।  

4. सतमति र अन्र् सांस्था - र्ो वषि ४४८ सतमति र अन्र् सांस्था (प्रदेशिफि को ७८ समेि) को रू.२ खबि ६ अबि 
११ करोडको लेखापरीक्षण गररएको छ ।  

5. सांगठठि सांस्था - र्ो वषि सांगठठि सांस्थािफि  93 इकाईको रू.31 खबि 55 अबि 93 करोडको 
लेखापरीक्षण गररएको छ । सोको अतिररक्त 31 सांस्थाको रू.11 खबि 52 अबि 76 करोडको 
लेखापरीक्षणका लातग परामशि ठदइएअनसुार लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।  

6. कार्िमूलक िथा र्वशेष लेखापरीक्षण -  र्ो वषि ६ र्वषर्को कार्िमूलक, १ र्वषर्को वािावरणीर्, १ 
र्वषर्को पररपालनाको र ३ र्वषर्को सूिना प्रर्वतध लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षण गररएका 
र्वषर् देहार्अनसुार छन:् 

क्र.सां. लेखापरीक्षणको र्वषर् 

लेखापरीक्षण 
प्रकार 

सम्वर्न्धि मन्रालर् 

1.  जेष्ठ नागररकको सांरक्षण र सामार्जक सरुक्षा 

कार्िमूलक 

मर्हला, बालबातलका िथा जेष्ठ नागररक  
2.  बीमा सतमतिको तनर्मन अथि 
3.  नेपाल नागररक उड्डर्न तनर्मन सांस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न 
4.  र्वुा स्वरोजगार कार्िक्रम कार्ािन्र्वन  रू्वा िथा खेलकुद 
5.  उपत्र्का र्वकास प्रातधकरणको भौतिक र्वकास 

र्ोजना िजुिमा र कार्ािन्वर्न 

शहरी र्वकास 

6.  र्वशेष आतथिक क्षेर सञ्चालन एवां व्र्वस्थापन उद्योग, वार्णज्र् िथा आपूतिि 
7.  जलवार् ुपररवििन वािावरणीर् वन िथा वािावरण 
8.  कोतभड-१९ को रोकथाम, तनर्न्रण र 

व्र्वस्थापन 
र्वशेष 

स्वास्थ्र्  

9.  साविजतनक खररद कानूनको पालना 
पररपालना 

प्रधानमन्री िथा मर्न्रपररषद्को 
कार्ािलर् 

10.  एकल खािा कोष प्रणाली  

सूिना प्रर्वतध 

अथि 
11.  स्विातलि भन्सार जााँिपास प्रणाली अथि 
12.  र्वद्यिुीर् सरकारी खररद प्रणाली प्रधानमन्री िथा मर्न्रपररषद्को 

कार्ािलर् 

कार्िमूलक लेखापरीक्षणमा साविजतनक स्रोिको प्रातप्त, उपर्ोग र व्र्वस्थापनमा तमिव्र्र्र्िा, 
कार्िदक्षिा र प्रभावकाररिाको पक्षलाई मध्र्नजर राखी अध्र्र्न, मूल्र्ाङ्कन र र्वश्लषेण गररएको छ । 
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न्रू्निम लागि र समर्मा िोर्कएको गणुस्िरको वस्ि ुवा सेवा प्राप्त भए नभएको, तनर्िि स्रोि साधनको 
उपर्ोगबाट अतधकिम उपलर्ब्ध हााँतसल भए नभएको र िोर्कएको उदे्दश्र् प्राप्त भई लर्क्षि प्रतिफल 
हातसल भए नभएको एवां सोबाट सकारात्मक प्रभाव परे नपरेको परीक्षण गने कार्ि कार्िमूलक 
लेखापरीक्षणमा गररएको छ । सूिना प्रर्वतध लेखापरीक्षणले साविजतनक सेवाप्रवाहमा सूिना प्रर्वतधको 
प्रर्ोग, जोर्खम र्वश्लषेण र पररपालना, र्वपद्व्र्वस्थापन, डाटा र सूिनाको सरुक्षा, पहुाँि तनर्न्रण, भौतिक 
सरुक्षा लगार्िका पक्षको मूल्र्ाङ्कन गरेको छ । वािावरणीर् लेखापरीक्षणमा र्स वषि जलवारू् पररवििनको 
अध्र्र्न गररएको छ । पररपालना लेखापरीक्षण अन्िगिि साविजतनक खररद काननुको पालनाको लेखाजोखा 
गररएको छ । त्र्सैगरी कोतभड-१९ को रोकथाम र तनर्न्रण एवां सोबाट समग्रमा परेको प्रभाव बारे 
अध्र्र्न गररएको छ । 

 सरकारी बजेट र राजस्व कार्ािन्वर्न र्स्थति  

7. सरकारी बजेट िथा खिि - महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्बाट प्राप्त र्ववरणअनसुार २०७५।७६ र 
२०७६।७७ को र्थाथि खिि िथा २०७७।७८ को सांघीर् सरकारको शीषिकगि/क्षेरगि बजेट अनमुान 
र र्थाथि खिि तनम्नानसुार छ: 

(रू.लाखमा) 

शीषिक/क्षरे 
२०७५।७६ 
को र्थाथि खिि 

२०७६।७७ 
को र्थाथि खिि 

२०७७।७८ को 
बजेट अनमुान र्थाथि खिि प्रतिशि 

िाल ुखिि  7164176 7841489 ९४८९४०६ ८४६२१७३ ८९.१७ 

पुाँजीगि  खिि 2415625 1890847 ३५२९१७५ २२८८३६१ ६४.८४ 

र्वत्तीर् व्र्वस्था (सााँवा व्र्ाज भकु्तानी) 1524770 1179016 १७२७८७३ १२१६२२६ ७०.३९ 

जम्मा 11104571 10911352 १४७४६४५४ ११९६६७६० ८१.१५ 

सामान्र् साविजतनक सेवा 4940357 5229489 ४९४३३९२ ६३४६१६१ १२८.३८ 

रक्षा 500146 497914 ४९२२०५ ५१९१३९ १०५.४७ 

साविजतनक शार्न्ि सरुक्षा 479849 518638 ५६२८५३ ५७०४२९ १०१.३५ 

आतथिक मातमला 3446718 2644365 ३८९०००७ २३६०२२९ ६०.६७ 

वािावरण सांरक्षण 147386 135932 ११६६४६ ६५९५९ ५६.५५ 

आवास िथा सामदुार्र्क सरु्वधा 384380 ३५१८९४ ८१८६०७ ४४९९५२ ५४.९७ 

स्वास्थ्र् 359993 ४०१९५७ ११५०६२० ४९६१३१ ४३.१२ 

सांस्कृति र धमि 60422 68489 ७२३४५ ४०६०२ ५६.१२ 

र्शक्षा 362178 394009 १७२१९२२ ३७१४५८ २१.५७ 

सामार्जक सरुक्षा 423142 ६६८६६५ ९७७८५७ ७४६७०० ७६.३६ 

जम्मा 11104571 10911352 १४७४६४५४ ११९६६७६० ८१.१५ 

द्रिव्र्: स्वास्थ्र् र्शक्षािफि को प्रदेश िथा स्थानीर् िहबाट हस्िान्िरण भई हनेु खिि समावेश छैन ।  

8. खििको र्स्थति - महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्बाट प्राप्त र्ववरणअनसुार र्ो वषिको कुल िाल ुर पुाँजीगि  
खििमध्रे् रकमको आधारमा बढी खिि गने सांघीर् सरकारका पााँि मन्रालर् िथा अन्र् तनकार्को खिि 
र्ववरण तनम्नानसुार छ: 
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(रू.लाखमा) 
िाल ुखिि पुाँजीगि  खिि 

क्र.सां. मन्रालर्/तनकार् रकम प्रतिशि क्र.सां. मन्रालर्/तनकार् रकम प्रतिशि 
1 गहृ मन्रालर् १२७०६०६ १५.०२ १ भौतिक पूवािधार िथा र्ािार्ाि व्र्वस्था ९३५२६५ ४०.८७ 
2 अथि मन्रालर् ९८९२५३ ११.६९ २ रार्ष्ट्रर् पनुतनमािण प्रातधकरण २८७६३३ १२.५७ 
3 रक्षा मन्रालर् ४४७४५८ ५.२८ ३ शहरी र्वकास मन्रालर् २१७७०७ ९.५१ 
4 र्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वतध 

मन्रालर् ३६५४३७ ४.३२ ४ उजाि, जलश्रोि िथा तसांिाई मन्रालर् २१२८११ ९.३० 

5 स्वास्थ्र् िथा जनसांख्र्ा ३४०२३५ ४.०२ ५ खानेपानी मन्रालर् ११६०३८ ५.०७ 
६ अन्र् मन्रालर् िथा 

तनकार्हरू ५०४९१८४ 59.67 ६ अन्र् मन्रालर् िथा तनकार्हरू 18907 22.68 

 जम्मा 8462173 १००  जम्मा 2288361 100 

िाल ुर पुाँजीगि खििवाहेक र्वत्तीर् व्र्वस्था खिि रू.1 खबि 21 अबि 62 करोड रहेको छ । प्रदेश 
र स्थानीर् िह ७५३ लाई गएको अनदुान रकमसमेि अन्र् तनकार्को िाल ुखिििफि  समावेश रहेको छ । 

9. स्रोिगि खिि - महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्वाट प्राप्त र्ववरणअनसुार सांघीर् सरकारको २०७५।७६ र 
२०७६।७७ को र्थाथि खिि िथा २०७७।७८ को अनमुान र र्थाथि खििको स्रोिगि र्ववरण 
तनम्नानसुार छ:        

(रू.लाखमा) 

स्रोि 
२०७५।७६ 
को र्थाथि खिि 

२०७६।७७ 
को र्थाथि खिि 

२०७७।७८ को गि वषिको िलुनामा 
वरृ्र्द् प्रतिशि अनमुान र्थाथि खिि 

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

जम्मा 11104571 10911352 14746454 11966760 9.67 

9.1 र्ो वषि नेपाल सरकारको स्रोििफि को खिि रू.9 खबि 84 अबि 59 करोडमध्रे् राजस्वबाट रू.8 खबि 68 
अबि 60 करोड (88.22 प्रतिशि) व्र्होरेको छ । 

9.2 र्ो वषि वैदेर्शक अनदुानिफि  19 तनकार्अन्िगिि रू.60 अबि 53 करोड प्राप्त हनेु अनमुान गरेकोमा 
रू.३६ अबि ४८ करोड (६०.२७ प्रतिशि) प्राप्त भएको र वैदेर्शक ऋणिफि  18 तनकार्अन्िगिि रू.२ 
खबि ९९ अबि ५० करोड प्राप्त हनेु अनमुान रहेकोमा रू.१ खबि ७५ अबि ६० करोड (५८.६३ प्रतिशि) 
प्राप्त भएको छ । 

10. राजस्व असलुी - महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्बाट प्राप्त र्ववरणअनसुार सांघीर् सरकारको राजस्वको 
स्रोिअनसुार २०७५।७६ र २०७६।७७ को र्थाथि असलुी िथा २०७७।७८ को अनमुान र र्थाथि 
असलुीको र्स्थति तनम्नानसुार छ: 

 
(रू.लाखमा) 
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र्ववरण २०७५।७६ को 
र्थाथि असलुी 

२०७६।७७ को 
र्थाथि असलुी 

२०७७।७८ को 
अनमुान असलुी प्रतिशि 

कुल राजस्व  ८४२७४१० 7555752 ८८९६१८४ ८६८६०२९ 97.64 
१.  कर राजस्व ७३७२७२६ 6133905 ७९०८०९० ७६१०५६६ 96.24 
२. अन्र् राजस्व (गि वषिको नगद मौज्दाि र 
बेरुजसुमेि) १०२४०२३ 1396757 ९८८०९४ १०४३२२८ 105.58 

३.  सााँवा र्फिाि  ३०६६१ 25090 - ३२२३५ - 

गि वषिको िलुनामा र्ो वषि राजस्व असलुी 14.९६ प्रतिशिले घटेको देर्खन्छ । आतथिक वषि 
२०७७।७८ को असलुीमा गि वषिको नगद मौज्दाि र बेरुज ुदार्खला भएको रू.४ अबि ४३ करोड ३० 
लाख समेि समावेश छ । बजेट अनमुान नगरेको सााँवा र्फिािबाट रू.3 अबि 22 करोड प्राप्त भएको छ ।  
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पररच्छेद २ 

लेखापरीक्षणबाट देर्खएका बरेुजकुो र्स्थति 
1. बेरुज ु - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा २(ि) मा प्रितलि 

काननुबमोर्जम परु् र्ाउनपुने रीि नपरु् र्ाई कारोबार गरेको वा राख् नपुने लेखा नराखेको िथा अतनर्तमि वा 
बेमनातसब िररकाले आतथिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गदाि औलँ्र्ाइएको वा ठहर् र्ाएको 
कारोबारलाई बेरुजकुो रुपमा पररभार्षि गररएको छ । 

सोही ऐनले बेरुजलुाई असलु गनुिपने, तनर्तमि गनुिपने र पेस्की गरी ३ वगिमा वगीकरण गरेको छ। 
र्स कार्ािलर्ले बेरुज ुवगीकरण गदाि असलु गनुिपने बेरुजमुा र्हनातमना र मस्र्ौट, हातन नोक्सानी र अन्र् 
असलु गनुिपने बेरुज ुसमावेश गरेको छ भने तनर्तमि गनुिपने बेरुजलुाई अतनर्तमि भएको, प्रमाण कागजाि 
पेस नभएको, र्जम्मेवारी नसारेको र शोधभनाि नतलएको गरी ४ समूहमा वगीकरण गरेको छ। पेस्कीलाई 
कमििारी, मोतबलाइजेसन र अन्र् पेस्कीमा वगीकरण गररएको छ। 

र्ो वषि सांघीर् सरकारी कार्ािलर्, प्रदेश सरकारी कार्ािलर्, स्थानीर् िह, अन्र् सतमति र 
सांस्थािफि  लेखापरीक्षणबाट औलँ्र्ाइएको बेरुज ुरू.१ खबि १५ अबि ५ करोड ५० लाख रहेको छ । सो 
बेरुज ुअङ्कको वगीकरण तनम्नानसुार छ: 

(रू.लाखमा) 

वगीकरण 
सांघीर् सरकारी 

कार्ािलर् 
प्रदेश सरकारी 

कार्ािलर् 
स्थानीर् िह 

सतमति/ अन्र् 
सांस्था  

जम्मा 
कुल बेरुजकुो 

प्रतिशि 
१. असलु गनुिपने २६३७४९ ७०२२ ५९८०९ ६८९९ ३३७४७९ २९.३३ 

२. तनर्तमि गनुिपने १८८०३५ ५५०५० ३२८२६१ १२४७९७ ६९६१४३ ६०.५१ 

२.१ अतनर्तमि भएको ५२१७७ १६४५२ ११७०६२ २१४५३ २०७१४४ १८.0 

२.२ प्रमाण कागज पेस नभएको १३४२२० ३८५९६ २१०९७६ १०२८०१ ४८६५९३ ४२.२९ 

२.३ र्जम्मेवारी नसारेको ० ० ० ० ० ०.० 

२.४ शोधभनाि नतलएको १६३८ २ २२३ ५४३ २४०६ ०.22 

३. पेस्की ४२९२३ १२७३९ ५१०२५ १०२४१ ११६९२८ १०.१६ 

जम्मा बेरुज ु ४९४७०७ ७४८११ ४३९०९५ १४१९३७ ११५०५५० १०० 
द्रिव्र्:  1. उर्ल्लर्खि पेस्की अङ्कमा म्र्ाद ननाघेको पेस्की समावेश छैन ।   

2. सांगठठि सांस्थाहरूको लेखापरीक्षणबाट देर्खएको बेरुजकुो लगि राख्न े एवां सम्परीक्षण गने कार्ि सम्बर्न्धि तनकार्बाटै हनेु भएकोले 
उर्ल्लर्खि अङ्कमा समावेश छैन ।  

2. लेखापरीक्षण एवां बेरुज ुअङ्क - र्ो वषि ५ हजार 665 तनकार्को रु.43 खबि 77 अबि 17 करोड 16 
लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएका तनकार् र र्वषर्गि अवस्था 
तनम्नानसुार छः 

(रू. लाखमा) 
लेखापरीक्षण गररएका तनकार् र र्वषर् सांख्र्ा रकम  बेरुज ु बेरुज ुप्रतिशि 

1. सांघीर् मन्रालर् िथा तनकार् (बक्र्ौिा ४८ समेि) ३२87 28203798 494707 1.75 
2. प्रदेश मन्रालर् िथा तनकार् (बक्र्ौिा १२ समेि) 1131 2995707 74811 2.50 
3. स्थानीर् िह (बक्र्ौिा 55 समेि) ७९९ 10510990 439095 4.18 
4. सतमति र अन्र् सांस्था 448 2061221 141937 6.89 

जम्मा 5665 43771716 1150550    2.63 
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3. अद्यावतधक बेरुज ु - सांघीर् सरकारी कार्ािलर्, प्रदेश सरकारी कार्ािलर्, स्थानीर् िह र सांस्थािफि  
लेखापरीक्षणबाट औलँ्र्ाइएको अद्यावतधक बेरुज ुरू.4 खबि 83 अबि 59 करोड 64 लाख रहेको छ । 
अद्यावतधक बेरुज ुगि वषि भन्दा 15.46 प्रतिशिले बढेको छ ।  

 (रू.लाखमा) 

र्ववरण र्वगिको बरेुज ु
समार्ोजनबाट 
थप (घट ) 

फस्र्ौट िथा 
सम्परीक्षण 

र्वगिको खदु 
बााँकी 

िालू वषिको 
थप बरेुज ु

अद्यावतधक 
बााँकी बरेुज ु

सांघीर् सरकारी कार्ािलर् २३२5371 33 ३४८७३० १९७६६७४ ४९४७०७ २४७१३८१ 
प्रदेश सरकारी कार्ािलर्  १२4790  १६८९० १०७९०० ७४८११ १८२७११ 
स्थानीर् िह १०30377 (361) १०५८८७ ९२४१२९ ४३९०९५ १३६३२२४ 
अन्र् सांस्था सतमति (प्रदेश समेि) 707967  ३१२५६ ६७६७११ १४१९३८ ८१८६४९ 

जम्मा  4188505 (328) 502763 ३६८५४१४ ११५०५५१ ४८३५९६५ 

4. कारबाही टुङ्गो लगाउनपुने रकम - सांघीर् िथा प्रदेश सरकारी कार्ािलर्, स्थानीर् िह, अन्र् सतमति र 
सांस्थािफि को बेरुजकुा अतिररक्त लेखापरीक्षण बक्र्ौिा, राजस्व बक्र्ौिा, शोधभनाि तलनपुने वैदेर्शक 
अनदुान िथा ऋण रकमका सम्बन्धमा समर्मा नै कारबाही  टुङ्गो लगाउनपुने अद्यावतधक रकम रू.3 
खबि ४५ अबि ५६ करोड ३ लाख रहेको छ । उक्त रकम गिवषि भन्दा ३४.१७ प्रतिशि बढेको छ ।  

(रू.लाखमा) 

क्र.स. र्ववरण गि वषिसम्म र्स वषि थप 
/घट अद्यावतधक रकम 

१ लेखापरीक्षण बक्र्ौिा (प्रदेश समेि) 181935 (११२३२७) ६९६०८ 
२ राजस्व बक्र्ौिा 2155687 ९७०४१९ ३१२६१०६ 
३ शोधभनाि तलन बााँकी वैदेर्शक अनदुान 90136 २५५६२ ११५६९८ 
४ शोधभनाि तलन बााँकी वैदेर्शक ऋण 127343 (३६५२) १२३६९१ 
५ जमानि बसी ठदएको ऋणको भाखा नाघेको सााँवा ब्र्ाज 20500 ० २०५०० 

 जम्मा 2575601 ८८०००२ ३४५५६०३ 

 उक्त रकममा अद्यावतधक बेरुज ुरू.४ खबि ८३ अबि ५९ करोड ६५ लाख थप गदाि कारबाही 
गरी टुङ्गो लगाउनपुने अद्यावतधक रकम रू.८ खबि २९ अबि १५ करोड ६८ लाख पगेुको छ । कारबाही 
टुङ्गो लगाउनपुने रकम बढ्नमुा राजस्व बक्र्ौिा रकम मखु्र् कारण रहेको छन ्। 

5. बेरुज ु र्वश् लेषण - सांघीर् र प्रदेश सरकारी कार्ािलर्, स्थानीर् िह, सांगठठि सांस्था, अन्र् सतमतिको 
बेरुजकुो अवस्था तनम्नानसुार रहेको छ: 

5.1. र्ो वषि सांघीर् र प्रदेश सरकारी कार्ािलर्, स्थानीर् िह, सांगठठि सांस्था, सतमति िथा अन्र् सांस्थासमेिको 
रू.75 खबि 17 अबि 95 करोडको लेखापरीक्षण गदाि प्रारर्म्भक प्रतिवेदनबाट रू.1 खबि 27 अबि 19 
करोड 40 लाख बेरुज ुदेर्खएको छ । सोमध्रे् प्रतिवेदन अवतधसम्म रू.12 अबि 13 करोड 90 लाख 
(कुल बेरुजकुो 9.54 प्रतिशि) सम्परीक्षण गराएबाट रू.1 खबि 15 अबि  5 करोड 51 लाख बेरुज ु
फस्र्ौट हनु बााँकी रहेको छ । र्ो वषिसम्म फस्र्ौट गनि बााँकी कुल बेरुज ुरू.४ खबि ८३ अबि ५९ 
करोड ६५ लाख छ ।  
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5.2. आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा ३९ बमोर्जम बेरुज ुफस्र्ौट गने 
पर्हलो र्जम्मेवारी िथा दार्र्त्व र्जम्मेवार व्र्र्क्त िथा आतथिक कारोबारमा सांलग्न पदातधकारीको हनेु र 
बेरुज ुफस्र्ौट हनु नसकेमा सम्बर्न्धि लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिले फस्र्ौट गनुि गराउनपुने व्र्वस्था गरेको 
छ । सोही ऐनको दफा ३७ मा औांल्र्ाइएको बेरुजकुो ३५ ठदन वा म्र्ाद थप भएकोमा सो म्र्ादतभर 
फस्र्ौट गने र फस्र्ौट नगरेमा दफा ३७ (४) बमोर्जम लेखा उत्तरदार्ी अतधकृि र दफा ३७(६) 
बमोर्जम र्वभागीर् मन्री वा राज्र्मन्रीलाई जानकारी ठदने उल्लेख छ । उक्त व्र्वस्थाअनसुार बेरुजकुो 
जानकारी सम्बर्न्धि पदातधकारीहरूलाई ठदइएको छ । सोही ऐनको दफा ५० मा बेरुज ुफस्र्ौट गने 
गराउने लगार्िका र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व बहन गने र्जम्मेवारी सम्बर्न्धि लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिको हनेु 
व्र्वस्था छ ।  

प्रदेशको सन्दभिमा सम्बर्न्धि प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐनले गरेको व्र्वस्थाअनसुार प्रदेश 
मन्रालर्का लेखाउत्तरदार्ी अतधकृि र र्वभागीर् मन्रीलाईसमेि बेरुज ुसम्बन्धमा जानकारी गराइएको छ। 

5.3. सांघीर् सरकारी कार्ािलर्िफि  र्ो वषि रकमगि आधारमा बढी बेरुज ुहनेु मन्रालर् तनम्नानसुार छन:् 
(रू. लाखमा) 

क्र.सां. मन्रालर्/तनकार् लेखापरीक्षण अङ्क 
बरेुज ुअङ्क कुल 

बरेुजकुो 
प्रतिशि 

ले.प.अङ्कको 
िलुनामा 

बरेुज ुप्रतिशि असलु गनुिपने तनर्तमि 
गनुिपने 

पेस्की 
बााँकी जम्मा 

१ अथि २१७७२९७३ १२४८५२ ७४४०५ १३ १९९२७० ४०.२८ ०.९२ 
२ भौतिक पूवािधार िथा र्ािार्ाि १२०७४५३ २४१७६ २९५३८ १९९५ ५५७०९ ११.२६ ४.६१ 
3 भतूम व्र्वस्था, सहकारी िथा 

गररवी तनवारण 
१२००३५० ३७४६२ ९८३२ २१० ४७५०४ ९.६0 ३.९६ 

4 सञ्चार िथा सूिना प्रर्वतध १५३८८५ ३६५३१ १९२० २९५ ३८७४६ ७.८३ २५.१८ 
५ कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास २२०८७८ २९००५ ४८०६ ४८१ ३४२९२ ६.९३ १५.५३ 
६ स्वास्थ्र् िथा जनसांख्र्ा ३६४५६९ १६९७ ४४८९ ६०४२ १२२२८ २.४७ ३.३५ 
७ रक्षा ७४३७६८ २०१८ १६६० ७२४८ १०९२६ २.२१ १.४७ 
८ र्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वतध २५२९३९ २८ १०६७१ ६० १०७५९ २.१७ ४.२५ 
९ रार्ष्ट्रर् पनुतनमािण प्रातधकरण ५४३८१५ ४२७ ९३७९ ८६७ १०६७३ २.१६ १.९६ 
९ उद्योग, वार्णज्र् िथा आपूतिि ७८१३८ ३३९ ९५६१ २९ ९९२९ २.०१ १२.७१ 
१० गहृ ८३४२८६ ९५ २४४४ ६६८३ ९२२२ १.८६ १.११ 
११ अन्र् ८३०७४५ ७११९ २९३३० १९००० ५५४४९ ११.२२ ६.६७ 

जम्मा २८२०३७९९ 263749 188035 42923 494707 100 १.७५ 

उर्ल्लर्खि दश मन्रालर्मा सांघीर् सरकारी कार्ािलर्िफि को कुल बेरुजकुो 88.78 प्रतिशि रहेको 
छ । र्सैगरी प्रदेश सरकारिफि  लेखापरीक्षण अङ्कको िलुनामा 2.52 प्रतिशि बेरुज ु कार्म भएकोमा 
सबैभन्दा बढी कणािली प्रदेशको ५.०६ प्रतिशि र सबैभन्दा घटी लरु्म्बनी प्रदेशको १.०९ प्रतिशि रहेको 
छ। स्थानीर् िहिफि  लेखापरीक्षण अङ्कको िलुनामा ४.१८ प्रतिशि बेरुज ुकार्म भएकोमा सबैभन्दा बढी 
महोत्तरी र्जल्लाको र्पपरा गाउाँपातलकामा २३.८७ प्रतिशि र सबैभन्दा घटी िाप्लेजङु र्जल्लाको तसरीजङ्घा 
गाउाँपतलका र प्रू्ठान र्जल्लाको मल्लरानी र सरुमारानी गाउाँपातलकाको बेरुज ुशनु्र् रहेको छ । र्ो वषिको 
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लेखापरीक्षणबाट ५ प्रतिशिभन्दा कम बेरुज ुहनेु ५३३, ५ देर्ख १५ प्रतिशिसम्म बेरुज ुहनेु १९३ र १५ 
प्रतिशिभन्दा बढी बेरुज ुहनेु स्थानीर् िह १८ रहेका छन ्। 

5.4. र्ो वषि ३ हजार 287 सांघीर् सरकारी कार्ािलर्को लेखापरीक्षण गररएकोमा १ हजार ३४१ कार्ािलर् 
(४0.79 प्रतिशि) मा उल्लेख्र् बेरुज ु देर्खएन । प्रदेश सरकारी कार्ािलर्िफि  १ हजार 131 को 
लेखापरीक्षण गरेकोमा ३४७ कार्ािलर् (30.68 प्रतिशि) मा उल्लेख्र् बेरुज ुदेर्खएन । 

5.5. र्ो वषि ५ हजार 217 सांघीर् सरकारी कार्ािलर्, प्रदेश र स्थानीर् िहको (बक्र्ौिा समेि) १ लाख ५५ 
हजार ८६९ दफा बेरुज ुदेर्खएकोमा ६४ हजार २७ दफा सैर्द्ार्न्िक र ९१ हजार ८४२ दफा लगिी 
बेरुज ुकार्म भएको छ । 

5.6. सांघीर् सरकारी कार्ािलर्, प्रदेश सरकारी कार्ािलर्, स्थानीर् िह, अन्र् सतमति र सांस्थािफि  र्ो वषि 
लेखापरीक्षणबाट असलु गनुिपने देर्खएको सांघीर् सरकारी कार्ािलर्िफि का २४ मन्रालर्/तनकार् 
अन्िगििका कार्ािलर्ले लेखापरीक्षणको क्रममा रू.१५ करोड ८३ लाख र प्रारर्म्भक प्रतिवेदन पठाएपतछ 
१६ तनकार्/मन्रालर् अन्िगििका कार्ािलर्ले रू.१२ करोड २३ लाख िथा गि र्वगिको बेरुज ु
सम्परीक्षणको क्रममा १९ तनकार्/मन्रालर् मािहिका कार्ािलर्ले रू.२ अबि २८ करोड ७५ लाख, 
अन्र् तनकार्ले रू.१७ करोड ९४ लाख, प्रदेश सरकार मािहिका तनकार्ले रू.११ करोड ४७ लाख र 
स्थानीर् िहले रू.१ अबि ३४ करोड ३४ लाखसमेि रू.४ अबि २० करोड ५६ लाख असलु गराएका 
छन ्।  

र्ो वषिको सांघीर् सरकारी कार्ािलर्िफि  लेखापरीक्षणबाट असलु गनि बााँकी देर्खएको रू.२६ अबि 
३७ करोड ४९ लाखमध्रे् १० मन्रालर्/तनकार्को रू.२६ अबि ९ करोड ८१ लाख (९८.९५ 
प्रतिशि) र बााँकी मन्रालर्/तनकार्को रू.२७ करोड ६८ लाख (१.०५ प्रतिशि) देर्खएको छ ।  

5.7. सांघीर् सरकारी कार्ािलर्िफि  म्र्ाद नाघेको गि वषिसम्मको पेस्की रू.७४ खबि ८८ करोड ९२ लाख 
बााँकी रहेकोमध्रे् र्ो वषि रू.15 अबि २९ करोड ४४ लाख (20.42 प्रतिशि) फस्र्ौट भई रू.५९ अबि 
५९ करोड ४८ लाख बााँकी रहेको र सोमा र्ो वषि थप भएको रू.४ अबि २९ करोड २३ लाखसमेि 
कुल पेस्की रू.६३ अवि ८८ करोड ७१ लाख बााँकी रहेको छ ।  

 
सांवैधातनक तनकार्हरू राष्ट्रपतिको कार्ािलर्, उपराष्ट्रपतिको कार्ािलर्, अर्ख्िर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्धान आर्ोग, 
महालेखा परीक्षकको कार्ािलर्, न्र्ार् पररषद्, रार्ष्ट्रर् मानव अतधकार आर्ोग, रार्ष्ट्रर् दतलि आर्ोग, रार्ष्ट्रर् 
प्राकृतिक स्रोि िथा र्वत्त आर्ोग, रार्ष्ट्रर् समावेशी आर्ोग, थारु आर्ोग, मरु्स्लम आर्ोगमा उल्लेख्र् बेरुज ु
देर्खन आएन ।  
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पररच्छेद ३ 

लेखापरीक्षणबाट देर्खएका समर्िगि र्स्थति 
सांघीर् मन्रालर् िथा तनकार् 

1. सांघीर् सर्ञ्चि कोष - समग्र राजस्व, अनदुान, ऋण (आन्िररक िथा बाह्य), (सोझै भकु्तानी हनेु अनदुान र 
ऋण समेि) २०७७।७८ मा जम्मा रू.१३ खबि १ अबि ४० करोड ८२ लाख प्राप्त भई िाल,ु पुाँजीगि 
र र्वत्तीर् व्र्वस्थािफि  (सोझै भकु्तानी हनेु अनदुान र ऋणसमेि) रू.११ खबि ९६ अबि ६७ करोड ६० 
लाख खिि भई र्ो वषिको बिि रू.१ खबि ४ अबि ७३ करोड २२ लाख रहेको छ । गि वषािन्िमा 
ऋणात्मक देखाएको रू.२ खबि १६ अबि ६९ करोड ५६ लाखमा र्ो वषिको बिि समार्ोजन गदाि 
२०७८ आषाढ मसान्िमा रू.१ खबि ११ अबि ९६ करोड ३४ लाख ऋणात्मक मौज्दाि देर्खन्छ । नगद 
आधारमा लेखाङ्कन गदाि कोषको मौज्दाि ऋणात्मक हनु नसक्ने अवस्थामा गि र्वगि वषिदेर्ख नै 
ऋणात्मक मौज्दाि देर्खएको छ ।  

2. समग्र आतथिक अवस्था - देशको आतथिक वरृ्र्द्दर पन्रौँ र्ोजनामा औसि १०.3 प्रतिशि र २०७7।78 
मा 9.6 प्रतिशि हनेु लक्ष्र् रहेकोमा र्ो वषि 4.25 प्रतिशि वरृ्र्द्दर रहेको छ भने र्ोजनाको दोस्रो 
वषिसम्मको औसि वरृ्र्द्दर १.08 प्रतिशि मार रहे िापतन थोक मदु्रा स्फीति दर 6.9 प्रतिशि रहेको छ । 
पन्रौँ र्ोजना र र्ो वषि उपभोक्ता मदु्रास्फीतिदर ६ प्रतिशिमा सीतमि गने लक्ष्र् रहेकोमा 3.6 प्रतिशि 
रहेको छ । पन्रौँ र्ोजना र र्स वषिको पुाँजीगि खिि कुल गाहिस्थ्र् उत्पादनको क्रमशः १८.६ प्रतिशि 
र १६.८ प्रतिशि गने लक्ष्र् रहेकोमा र्ो वषिसम्म औसि 5.12 र २०७७।७८ मा ५.४ प्रतिशि मार 
पगेुको देर्खन्छ । तनर्ाििलाई कुल गाहिस्थ्र् उत्पादनको िलुनामा ११.३ प्रतिशि परु् र्ाउने लक्ष्र् 
तलइएकोमा ३.३ प्रतिशिमा सीतमि भएको छ । मलुकुको र्वगि ३ वषिको प्रमखु आतथिक पररसूिकहरू 
तनम्नानसुार छन:् 

(प्रतिशिमा) 

र्वषर् 

लक्ष्र् (पन्रौँ र्ोजना अनसुार) प्रगति 
2080।81 2077।78 2075।76 2076।77 2077।78 

आतथिक वरृ्र्द्दर  10.3 9.60 ६.४0 -2.10 4.25 

उपभोक्ता मदु्रास्फीति दर 6.0 ६.० ४.६0 6.20 ३.६0 

कुल राजस्व/गाहिस्थ्र् उत्पादन 30.0 27.0 २१.५० 20.28 21.9 

कुल सरकारी खिि/गाहिस्थ्र् उत्पादन 43.3 42.6 २८.७८ 27.87 28.0 

िाल ुखिि/गाहिस्थ्र् उत्पादन 17.9 20.5 १८.५७ 20.03 19.8 

पुाँजीगि खिि/गाहिस्थ्र् उत्पादन 18.6 16.8 ६.२६ 4.83 5.40 

वैदेर्शक अनदुान/गाहिस्थ्र् उत्पादन 3.0 - ०.८0 0.50 0.63 

वैदेर्शक ऋण/गाहिस्थ्र् उत्पादन 5.7 - २.४0 4.20 3.06 

आन्िररक ऋण/गाहिस्थ्र् उत्पादन 4.3 - २.५0 5.0 5.24 

व्र्ापार घाटा/गाहिस्थ्र् उत्पादन 35.3 39.6 ३४.२ 28.10 32.7 

तनर्ािि /गाहिस्थ्र् उत्पादन 15.7 11.3 २.५0 2.50 3.30 

आर्ाि /गाहिस्थ्र् उत्पादन 51.0 50.9 ३६.८ 30.6 36.0 

बजेट घाटा/गाहिस्थ्र् उत्पादन 10.0 10.5 ८.८0 8.12 7.05 

स्रोिः  पन्रौं र्ोजना र आतथिक सभेक्षण २०७8।७9  
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र्ोजना अवतधको दोस्रो वषिको प्रगति र्ोजनाको लक्ष्र् भन्दा न्रू्न रहेकोले समर्िगि आतथिक पररसूिकमा 
सकारात्मक सधुार गनि सरकारी, तनजी र सहकारी क्षेरबाट समन्वर्ात्मक रूपमा प्रर्ास गनुिपने देर्खन्छ।  

3. राजस्व अनमुान र असलुी - अथि मन्रालर्बाट प्राप्त र्ववरणअनसुार ३ वषिको राजस्व असलुी देहार्अनसुार 
छ:  

(रू.लाखमा) 

र्ववरण 

@)&%.&^ @)&^.&& २०७७।७८ 

लक्ष्र् असलु 

असलु 
प्रतिशि 

लक्ष्र् असलु 

असलु 
प्रतिशि 

लक्ष्र् असलु 

असलु 
प्रतिशि 

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

मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर  २५०८८२६ २४१६६८० ९६.३३ ३१५००८३ २२४०७०५ ७१.१३ 3021687 2820191 ९३ .३३ 

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

भन्सार महसलु 1515941 १४३३१९८ 94.54 २१३२००४ १३७९९०३ ६४.७२ 1935547 2013896 १०४ .०५ 

अन्र् कर 12295१5 1384115 112.57 1334915 1589395 119.06 1224922 1314876 107.34 

जम्मा 8600023 ८३९६७३८ ९७.63 १११२०३३३ ८४१३124 ७५.६६ 10117584 9787541 ९६ .७४ 

र्ो वषि राजस्व असलुीको लक्ष्र् रू.१० खबि ११ अबि ७५ करोड ८४ लाख रहेकोमा रू.९ खबि 
७८ अबि ७५ करोड ८४ लाख (अन्र् प्रातप्त समेि) असलु भई लक्ष्र्को िलुनामा 96.74 प्रतिशि 
सङ्कलन भएको छ । कर राजस्व सङ्कलनिफि  र्ो वषि लक्ष्र्को िलुनामा ४.६९ प्रतिशि, गैरकर राजस्व 
लक्ष्र्को िलुनामा ३०.९६ प्रतिशि न्रू्न असलु भएको छ । नेपाल सरकारको सर्ञ्चि कोष र्हसाबमा 
राजस्व असुली रू.९ खबि ७६ अबि ३२ करोड ९ लाख उल्लेख छ । महालेखा तनर्न्रक 
कार्ािलर्बाट पेस भएको राजस्वको केन्द्रीर् आतथिक र्ववरणमा र मन्रालर्ले िर्ार गरेको राजस्वको 
र्ववरणमा बााँडफााँट हनेु रकम समेि समावेश गरेकोले रू.२ अबि ४३ करोड ७५ लाख राजस्व फरक 
देर्खएको छ। 

4. बजेट र्वतनर्ोजन र खिि - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा १०-३_ मा 
बजेट र्वतनर्ोजन गदाि खिि गनि सक्ने क्षमिासमेिको आधारमा गनुिपने उल्लेख छ । आतथिक वषि 
2077।७८ मा रू.१४ खबि ७४ अबि ६४ करोड ५४ लाख बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा रू.११ खबि 
९६ अबि ६७ करोड ६० लाख (81.15 प्रतिशि) खिि भएको छ । नेपाल सरकारको कुल बजेटमध्रे् 
2074।75 मा 85.01 प्रतिशि, 2075।76 मा 84.43 प्रतिशि र 2076।77 मा 71.18 
प्रतिशि खिि भएको तथर्ो । त्र्सैगरी कुल खििको २०७५।७६ मा २१=७५ प्रतिशि, २०७६।७७ मा 
१७=३३ प्रतिशि र 2077।78 मा रू.2 खबि 28 अबि 83 करोड 62 लाख अथािि ्19.12 प्रतिशि 
मार पुाँजीगि खिि भई प्रति वषि न्रू्न खिि भएको देर्खर्ो । न्रू्न खिि हनुकुा समस्र्ा पर्हिान गरी 
गणुात्मक िथा पररमाणात्मक रूपमा खििमा वरृ्र्द् गनुिपदिछ । र्वकास तनमािण एवम ्सेवा प्रवाहमा ध्र्ान 
ठदई पुाँजीगि खिि पररिालनमा वरृ्र्द् गनुिपदिछ। 

5. पन्रौँ र्ोजनाको दोस्रो वषिको उपलर्ब्ध - पन्रौँ र्ोजना अवतध कार्ािन्वर्नमा आएको प्रथम वषिको िलुनामा 
दोस्रो वषिमा केही सूिकमा सधुार आए िापतन धेरै सूिकमा अपेक्षाकृि उपलर्ब्ध हातसल भएको छैन । 
सूिकाङ्क िथा उपलर्ब्धको र्स्थति तनम्नानसुार छ: 
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क्र.सां. सूिक 
आधार वषि 

(२०७5।७6) 

२०७७।७८ 

को लक्ष्र् 

२०७७।७८ 

को प्रगति 

१.  वार्षिक औसि आतथिक वरृ्र्द्दर (आधारभिू मूल्र्मा, 
प्रतिशि) 

६.८ ९.६ ४.२५ 

२.  कृर्ष के्षरको वार्षिक औसि वरृ्र्द्दर (प्रतिशि) ४.८ ५.१ २ .८५ 

३.  उद्योग के्षरको वार्षिक औसि वरृ्र्द्दर (प्रतिशि) १२.२ १५.६ ४.५१ 

४.  सेवा के्षरको वार्षिक औसि वरृ्र्द्दर (प्रतिशि) ७.९ १० ४ .१९ 

५.  वार्षिक औसि मदु्रास्फीति (प्रतिशि) ४.६ ६ ३ .६ 

६.  प्रतिव्र्र्क्त रार्ष्ट्रर् आर् (अमेररकी डलरमा) १०४७ १२२२ १२४६ 

७.  गररबीको रेखामतुनको जनसांख्र्ा (प्रतिशि) १८.७ १४ .८ - 

८.  मानव र्वकास सूिकाङ्क ०.५७९ ० .६०२ ० .६०२ 

९.  अपेर्क्षि आर् ु(जन्म हुाँदाको समर्मा, वषि) ६९.७ ७१ .२ ७१ .१७ 

१०.  खानेपानी सेवा पगेुको जनसांख्र्ा (प्रतिशि) ८९ ९४ ९३ .२३ 

११.  १५-२४ वषि उमेर समूहको साक्षरिा दर (प्रतिशि) ९२ ९४ ९२ 

१२.  र्वद्यिु उत्पादन (जतडि क्षमिा, मेगावाट) १२५० ३१७९ १३८८ 

१३.  र्वद्यिुमा पाँहिु प्राप्त पररवार (प्रतिशि) ८८ ९६ ९१ 

१४.  तसाँिाइ (हेक्टर लाखमा) १४.७ १५ .३५ - 

१५.   इन्टरनटे सेवामा पाँहिु प्राप्त जनसांख्र्ा (प्रतिशि) ६५.९ ७१ ८२ .७९ 

स्रोिः पन्रौं र्ोजना र आतथिक सभेक्षण, २०७८।७९ र रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७।७८ 

उर्ल्लर्खि र्ववरणअनसुार वार्षिक आतथिक वरृ्र्द्दर, कृर्ष क्षेरको वार्षिक वरृ्र्द्दर, उद्योग क्षेरको 
वार्षिक वरृ्र्द्दर र सेवा क्षेरको वार्षिक वरृ्र्द्दर क्रमश: ९.६ प्रतिशि, ५.१ प्रतिशि, 15.6 प्रतिशि र  १० 
प्रतिशि हातसल गने लक्ष्र् रहेकोमा क्रमश: ४.२५ प्रतिशि, 2.85 प्रतिशि, ४.५१ प्रतिशि र 4.19 
प्रतिशि रहेको छ । खानेपानी सेवा पगेुको जनसांख्र्ा 94 प्रतिशि परु् र्ाउने लक्ष्र् रहेकोमा 93.23 
प्रतिशि, र्वद्यिु उत्पादन 3 हजार 179 मेगावाट जतडि क्षमिा परु् र्ाउने लक्ष्र् रहेकोमा 1 हजार 388 
मेगावाट र र्वद्यिु पाँहिु प्राप्त पररवार सांख्र्ा ९६ प्रतिशि परु् र्ाउने लक्ष्र् रहेकोमा 91 प्रतिशि पगेुको छ। 
गररबीको रेखामतुनको जनसांख्र्ा 14.8 प्रतिशिमा झाने लक्ष्र् रहेकोमा प्रगतिको र्स्थति र्र्कन गरेको 
देर्खएन । लक्ष्र्अनसुार प्रगति हातसल गनि उपर्कु्त रणनीति िर् गरी कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

6. रार्ष्ट्रर् गौरवका आर्ोजना - नेपाल सरकारले २०६८।६९ मा समरृ्द् नेपालको सडक पूवािधार र्वकासको 
आधारशीला तनमािण गने, तसाँिाइ सरु्वधामाफि ि कृर्ष क्षेरको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, जलर्वद्यिु, 
र्वमानस्थल तनमािण, खानेपानी व्र्वस्था, सााँस्कृतिक सम्पदाको सांरक्षण लगार्िका क्षेरमा महत्वपूणि 
देर्खएका १७ आर्ोजनाहरूलाई उच्ि प्राथतमकिामा राखी कार्ािन्वर्न गनि रार्ष्ट्रर् गौरवका आर्ोजना 
घोषणा गरेकोमा र्ो वषिसम्म र्स्िा आर्ोजनाको सांख्र्ा २४ पगेुको देर्खन्छ । रार्ष्ट्रर् गौरवका 
आर्ोजनाहरूको २०७7।७8 सम्मको खिि र प्रगति तनम्नानसुार छः 

(रकम रु. करोडमा) 
क्र. 
सां. 

आर्ोजनाको नाम शरुु वषि सम्पन्न हनेु वषि 
कुल लागि 
अनमुान 

र्ो वषिको खिि  हाल सम्मको 
खिि 

भौतिक/र्वत्तीर् 
प्रगति प्रतिशि 

1 पषु्पलाल (मध्र्पहाडी) लोकमागि आर्ोजना 2064।65 2079।80 8433 ७२० ५३३४ ५७.८४ 
2 रेल्वे िथा मेिो र्वकास आर्ोजना 2066।67 79।2078  ९५५२२ २५८ २४४७ 0 
३ उत्तर दर्क्षण (कणािली कररडोर) लोकमागि 2069।70 २०७९।८० ४१०० २३ ११३० २८ 
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क्र. 
सां. 

आर्ोजनाको नाम शरुु वषि सम्पन्न हनेु वषि 
कुल लागि 
अनमुान 

र्ो वषिको खिि  हाल सम्मको 
खिि 

भौतिक/र्वत्तीर् 
प्रगति प्रतिशि 

४ उत्तर दर्क्षण (कोशी कररडोर) लोकमागि 2065।66 २०८०।८१ १६२०० ५५ ३०५८ २४ 
५ उत्तर दर्क्षण (कालीगण्डकी कररडोर) लोकमागि 2066।67 २०८०।८१ 27000 302 1001 49 
६ हलुाकी लोकमागि आर्ोजना 2065।66 २०७९।८० ६५२० १०१३ ४५५३ ६८ 
७ रानी जमरा कुलररर्ा तसाँिाइ आर्ोजना 2067।68 2080।81 2770 125 1438 51.९१ 
८ तसक्टा तसाँिाइ आर्ोजना 2061।62 २०८५।८६ २५०२ १०८ १७७३ ७०.८६ 
९ बबई तसाँिाइ आर्ोजना 2045।46 2082।83 1896 143 992 ५२.३२ 
१० पशपुति के्षर र्वकास कोष 2057।58 २०७८।७९ १२७ 45 ११६ ८० 
११ लरु्म्बनी के्षर र्वकास कोष 2066।67 २०७८।७९ ६१० ६५.५६ ६२० ८६ 
१२ महाकाली तसाँिाइ आर्ोजना 2063।64 २०८१।८२ ३५०० ९० ४४८ १२.८ 
१३ भेरी बबई डाइभसिन बहउुदे्दश्र्ीर् आर्ोजना 2068।69 २०७९।८० ३६८० १२३ १३९६ ३७.९३ 
१४ बढुीगण्डकी जलर्वद्यिु आर्ोजना 2069।70 2083।84 26000 166 3543 २१.५४ 
१५ सनुकोशी मररन डाइभसिन  आर्ोजना 2076।77 2080।81 4619 123 148 ३.२ 
१६ मातथल्लो िामाकोशी आर्ोजना 2067।68 २०७६।७७ 4929 675 5298 100 
१७ पर्िम सेिी जलर्वद्यिु आर्ोजना 2067।68 नखलेुको २७३८५ ० ० ० 
१८ पोखरा क्षेरीर् अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थल २०७१।७२ २०७९।८० २2६० 321 1904 92.3 
१९ तनजगढ अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थल २०७१।७२ २०८५।८६ १६५०० 16 87 नखलेुको 
२० गौिम बरु्द् अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थल २०७०।७१ २०७8।79 ३०९१ 148 2641 96 
२१ मेलम्िी खानेपानी आर्ोजना 2055।56 २०७७।७८ 2878 162 3110 ९९.४७ 
२२ काठमाडौँ िराई मधेश द्रिुमागि २०६४।६५ 2081।82 21395 873 2907 16.1 
२३ राष्ट्रपति िरेु िराई मधेश सांरक्षण र्वकास सतमति 2066।67 2093।94 24970 161 1082 4.44 
२४ र्वद्यिु प्रसारण आर्ोजना २०६७।६८ ० ७५०० ० ० 0 

रार्ष्ट्रर् गौरवका आर्ोजनाको रूपमा र्वगि १० वषिदेर्ख प्राथतमकिाका साथ कार्ि हुाँदै आएकोमा 
मातथल्लो िामाकोशी आर्ोजना बाहेक अन्र् आर्ोजना सम्पन्न हनु सकेको देर्खाँदैन । र्वस्ििृ आर्ोजना 
प्रतिवेदन िर्ार नगरी तनमािण कार्ि शरुु गनुि, खररद कार्ि गनुिपूविका कार्िहरु जग्गा प्रातप्त र क्षतिपूतिि, 
वािावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृति, सीमाङ्कन, रेखाङ्कन लगार्िका कार्ि सम्पन्न नगरी 
तनमािणको खररद गनुि, अन्िर तनकार् समन्वर् अभाव, तनमािण क्षमिाको अभाव, कमजोर अनगुमन 
मूल्र्ाङ्कन लगार्िका समस्र्ाले गदाि आर्ोजना तनमािणको समर् र लागि दवैु वरृ्र्द् भएको छ । 

7. वषािन्िको खिि - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०77 को तनर्म ३0 (२) 
बमोर्जम थप बजेट, खििको स्रोि पररवििन वा अति आवश्र्क काम परी खिि गनुिपने अवस्थामा बाहेक 
भकु्तानी ठदनपुने अन्र् रकम आतथिक वषि समाप्त हनुभुन्दा कम्िीमा ७ ठदन अगावै तनकासा बन्द गनुिपने 
व्र्वस्था छ । र्ो वषि रू.१४ खबि ७४ अबि ६४ करोड ५४ लाख र्वतनर्ोजन भई रू.११ खबि ९६ 
अबि 67 करोड ६० लाख खिि भएकोमा आषाढ मर्हनामा रू.२ खबि ७९ अबि ७१ करोड ९ लाख 
(२३.३७ प्रतिशि) खिि भएको छ । खििमध्रे् आषाढ मर्हनाको अर्न्िम हप्तामा रू.७१ अबि ६० करोड 
(कुल खििको 5.98 प्रतिशि) खिि भएको छ। स्वीकृि कार्िक्रम िथा खिि गने कार्ििातलकाबमोर्जम 
तनधािररि समर्मा कार्िक्रम सञ्चालन गरी वषािन्िको खििमा तनर्न्रण गनुिपदिछ । 

8. रकमान्िर - र्स वषिको कुल बजेट रू.१४ खबि ७४ अबि ६४ करोड ५४ लाखमध्रे् रू.५ खबि ९७ अबि 
२४ करोड ९८ लाख (४०.५० प्रतिशि) रकमान्िर भएको छ । सोमध्रे् आषाढ मर्हनामा रू.42 अबि 
55 करोड 25 लाख र आषाढ अर्न्िम हप्तामा रू.६ अबि ११ करोड २० लाख रकमान्िर गरी र्वतभन्न 
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शीषिक उपशीषिकमा रकम थप गरेको छ । बजेट उपशीषिक ६०२ (अथि र्वर्वध ) मा एकमिु रू.५६ 
अबि १९ करोड ५३ लाख र्वतनर्ोजन भएकोमा र्वतभन्न बजेट उपशीषिकबाट रू.६२ अबि ७२ करोड ४९ 
लाख -शरुु बजेट र्वतनर्ोजनको १११.६२ प्रतिशि_ रकमान्िरबाट थप गरी रू.१ खबि १८ अबि ९२ 
करोड २ लाख बजेट कार्म भएकोमा रू.१ खबि १६ अबि १५ करोड २९ लाख -शरुु बजेट 
र्वतनर्ोजनको २०६.७० प्रतिशि_ र्वतभन्न सांवैधातनक तनकार्, आर्ोग वा मन्रालर् मािहिका कार्ािलर्, 
प्रदेश िह र स्थानीर् िहलाई रकम थप गरेको घटाई रू.२ अबि ७६ करोड ७२ लाख खदु बजेट कार्म 
गरेको देर्खन्छ । उक्त शीषिकबाट रू.१५ करोड १ लाख खिि गरी रू.२ अबि ६१ करोड ७१ लाख 
बजेट बााँकी रहेको देर्खर्ो । र्सरी बजेट खिि हनु नसक्ने अवस्थामा पतन र्वतभन्न बजेट उपशीषिकबाट 
रकमान्िर गरी थप रकम ल्र्ाएको र्स्थति छ । 

शरुु बजेट व्र्वस्था नभएका र्वतभन्न ११ कार्िक्रममा रकमान्िर गरी रू.१ अबि ३१ करोड ९७ 
लाख ४५ हजार बजेट कार्म गरी रू.१ अबि १४ करोड ७२ लाख ४१ हजार खिि गरेको छ । शरुु 
बजेट र्वतनर्ोजन नभएको कार्िक्रममा रकमान्िरबाट थप गरी खिि गनुि उर्ल्लर्खि तनर्मावली िथा बजेट 
तसर्द्ान्ि अनरुूप देर्खाँदैन ।  

9. वैदेर्शक सहार्िा – र्वकास सहार्िाको िथ्र्ाङ्क र्वश्लषेण गदाि २०७7।७८ मा नेपाल सरकारको कुल 
खिि रू.११ खबि ९६ अबि ६७ करोडमध्रे् रू.२ खबि ९ अबि ४२ करोड (१७.५० प्रतिशि) वैदेर्शक 
सहार्िाले ओगटेको छ । र्ो वषि बजेटमा अनमुान गररएको वैदेर्शक अनदुान ६०.२८ प्रतिशि र 
वैदेर्शक ऋण ५७.७५ प्रतिशि प्राप्त भई समग्रमा अनमुातनि रकमको ५८.१७ प्रतिशि वैदेर्शक सहार्िा 
प्राप्त भएको देर्खन्छ । सबै प्रकारका सहार्िा प्रतिवर्द्िामध्रे् २३.२१ प्रतिशि मार प्राप्त भएको छ । 
प्राप्त भएको रकममध्रे् अमेररकी डलर २६५.४५ तमतलर्न र अन्िरािर्ष्ट्रर् गैरसरकारी सांस्थाबाट खिि 
भएको अमेररकी डलर १५४.६१ तमतलर्न बजेटरी प्रणालीभन्दा बार्हर रहेको अवस्था छ। समग्रमा प्राप्त 
र्वकास सहार्िा रकमको ७७.९५ प्रतिशिमार सांघीर् सर्ञ्चि कोषमाफि ि ् पररिालन भएको र बााँकी 
२२.०५ प्रतिशि सहार्िा बजेट बार्हरबाट पररिालन भएको अवस्था छ । 

बजेट वक्तव्र्साथ सांसदमा पेस भएको प्रार्वतधक िथा अन्र् सहार्िासम्बन्धी र्ववरणमा सांघीर् 
सरकारका १८ मन्रालर्÷तनकार्अन्िगिि १२४ आर्ोजना िथा कार्िक्रमका लातग र्ो वषि रू.८५ अबि 
५७ करोड ९२ लाख िथा अन्िरािर्ष्ट्रर् गैरसरकारी सांस्था माफि ि ् १२० आर्ोजना/कार्िक्रमका लातग 
रू.९३ अबि ६१ करोड ३९ लाखसमेि रू.१ खबि ७९ अबि १९ करोड ३१ लाख प्रार्वतधक सहार्िा 
प्राप्त हनेु उल्लेख छ । उक्त रकममध्रे् खिि भएको रकम आतथिक र्ववरणमा समावेश भएको देर्खएन ।  

10. आर्ाि तनर्ािि - भन्सार र्वभागबाट प्राप्त िथ्र्ाङ्कअनसुार नेपालको र्वगि 5 वषिको आर्ाि तनर्ाििको 
अवस्था देहार्बमोर्जम छ: 

(रकम रू. अबिमा) 
आतथिक वषि तनर्ािि रकम आर्ाि रकम व्र्ापार घाटा रकम अनपुाि 
२०७७।७८ १४१ १५३९ १३९८ ०१:१०.९ 

२०७६।७७ ९७.७१ ११९६.८ १०९९.०९ ०१:१२.२ 

२०७५।७६ ९७.११ १४१८.५६ १०२१.४२ ०१:१४.६ 

२०७४।७५ ८१.३५ १२४५.१ ११६३.७५ ०१:१५.३ 
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२०७३।७४ ७३.०३ ९८४.३ ९११.२७ ०१:१३.5 

   गि वषिको िलुनामा तनर्ािि ४४.३ प्रतिशिले वरृ्र्द् भई र्स वषि रू.१ खबि ४१ अबि पगेुको 
छ। तनर्ािि गररएका प्रमखु वस्िमुा भटमास िेल, कटन धागो, ऊनी गलैँिा, जटुका समान, िर्ारी 
पोशाक, अलैँिी आठद रहेका छन ्। कुल तनर्ाििमा भटमासको िेलको अांश ३८.९८ प्रतिशि रहेको छ ।  
गि वषिको िलुनामा आर्ाि २८.५2 प्रतिशिले वरृ्र्द् भई रू.१५ खबि 39 अबि पगेुको छ। तनर्ािि 
आर्ाि अनपुाि 2076।77 मा १:१२.2 रहेकोमा २०७७।७८ मा 1:१०.9 देर्खन्छ ।  

आर्ािाफि  भटमासको कच्िा िेल १८१.१, सनु १०१.५०, कच्िा सूर्िमखुी िेल ६५.४, रार्ो 
सस्रू्िको दाना ६३.८, फलाम र र्स्टलका कच्िा पदाथि  ४४.२०, रबर र सोका उत्पादन ४३.७०, सिुी 
कपडा ५२.४०, दूरसञ्चार उपकरण िथा पाटिपजुाि ६७.३०, र्ािार्ाि साधन िथा पाटि पजुाि ४९.७० 
खाद्यान्न ३९.९ प्रतिशिले वरृ्र्द् भएको छ । तनर्ाििको िलुनामा आर्ाि उच्ि रहेकोले व्र्ापार घाटा 
बढ्न गई वैदेर्शक मदु्राको सर्ञ्चतिमा समेि प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । 

11. व्र्ापार घाटा - वैदेर्शक व्र्ापारमा हाल देर्खएका अवरोध न्रू्न गदै तनर्ािि, आर्ाि र आपूतिि व्र्वस्थालाई 
सिुारु गरी र्वश्व बजारमा सम्भाव्र् िलुनात्मक लाभ र  प्रतिस्पधी वस्िकुो उत्पादन बढाई तनकासी 
प्रवर्द्िन गररने उल्लेख छ । वैदेर्शक व्र्ापारको िथ्र्ाङ्कको र्वश्लषेण गदाि प्रत्रे्क वषि आर्ाि वरृ्र्द् भई 
व्र्ापार घाटा बढेको छ । गि वषिको िलुनामा र्ो वषि आर्ाि 28.66 प्रतिशिले वरृ्र्द् भई रू.१५ खबि 
३९ अबि ८० करोड पगेुको छ । सोही अवतधमा तनर्ाििमा सामान्र् वरृ्र्द् भई रू.१ खबि ४१ अबि १० 
करोड पगेुको छ । र्ो वषिको अन्िमा व्र्ापार घाटा रू.१३ खबि ९८ अबि ७० करोड पगेुको छ । कुल 
आर्ािमा २०७७।७८ मा खतनज इन्धन िथा र्िल्लो पदाथिको अांश १४ प्रतिशि, र्ािार्ाि िथा र्ार्न्रक 
उपकरणको अांश २२ प्रतिशि, खाद्य िथा जीव जन्ि ु१४ प्रतिशि, रसार्न िथा औषतधको १२ प्रतिशि र 
अन्र् उपभोग्र् वस्िहुरू ३८ प्रतिशि रहेको छ । आर्ािमखुी अथि व्र्वस्थालाई क्रमश: उत्पादन र 
तनर्ाििमखुी बनाई व्र्ापार घाटा न्रू्नीकरण गनुिपदिछ । पेिोतलर्म पदाथिको खपि घटाउने र देशमा 
उत्पादन भएको र्वद्यिुको खपिलाई वरृ्र्द् गनि प्रोत्साहन गने रणनीति अवलम्बन गनुिपदिछ । 

12. र्वदेशी मदु्रा सर्ञ्चति - मदु्रा स्फीतिलाई वार्छि सीमातभर राख्दै िाल ु खािा घाटालाई तनर्न्रण गरी 
शोधनान्िर र्स्थति सधुार गनि पर्ािप्त र्वदेशी मदु्रा सर्ञ्चति आवश्र्क हनु्छ । र्वदेशी मदु्रा सर्ञ्चतिमा क्रमश 
ह्रास हुाँदै २०७८ आषाढ मसान्िमा रू.१३ खबि ९९ अबि ३ करोड रहेको र िाल ुखािा रू.३ खबि ३१ 
अबि ७० करोडले ऋणात्मक रहेको छ। त्र्सैगरी, शोधान्िर र्स्थति २०७७।७८ मा रू.१ अबि २० 
करोड मार बिि अवस्था छ । व्र्ापार सन्िलुन, र्वदेशी मदु्रा सर्ञ्चति र शोधनान्िर र्स्थतिलाई सधुार 
गरी अथििन्रलाई ठदगो र प्रभावकारी बनाउन उपर्कु्त रणनीति अवलम्बन गनुिपदिछ। 

13. साविजतनक सांस्थान व्र्वस्थापन - हाल सञ्चातलि 69 साविजतनक सांस्थानमध्रे् र्वतभन्न वषि र्वतनवेश भएका 
सांस्था ३० िथा पतछल्लो समर्मा स्थापना भै थप भएका समेि हाल अर्स्ित्वमा रहेका ४४  सांस्थामध्रे् 
42 सांस्था सञ्चालनमा रहेका छन ्।  
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13.1 हालसम्म र्वतनवेश गररएका ३० सांस्थानमध्रे् १२ सांस्थान खारेजी गररएकोमा एक सांस्थान (कृर्ष िनु 
उद्योग तलतमटेड) को मार कम्पनी रर्जष्ट्रारको कार्ािलर्बाट कानूनी रूपमा खारेजी प्रर्क्रर्ा सम्पन्न 
भएको छ । अन्र् सांस्थानको कानूनी रूपमा खारेजी प्रर्क्रर्ा सम्पन्न भएको छैन । रोजगारी िथा 
उत्पादनमा टेवा परु् र्ाउने उदे्दश्र्ले तनजीकरण भएका १८ सांस्थानमध्रे् हाल १२ सञ्चालनमा रहेको र ६ 
सांस्थान बन्द अवस्थामा रहेका छन ्। तनजीकरण भई सञ्चालनमा रहेका मध्रे् ७ सांस्थान मार नाफामा 
रहेको देर्खन्छ ।  

13.2 २०७९ जेष्ठ सम्ममा १६ साविजतनक सांस्थानले मार िोर्कएको समर्मा २०७७।७८ सम्मको 
लेखापरीक्षण गराएको देर्खन्छ । 2६ सांस्थानले 207७।7८ को लेखापरीक्षण गराएका छैनन ् । 
सोमध्रे्  खाद्य व्र्वस्था िथा व्र्ापार कम्पनीले र्वगि ३ वषि, र्वशाल बजार कम्पनी तलतमटेड र रार्ष्ट्रर् 
बीमा कम्पनी तलतमटेडले र्वगि ५ वषिको िथा रार्ष्ट्रर् बीमा सांस्थानले र्वगि ९ वषिदेर्ख लेखापरीक्षण 
गराएका छैनन ्।  

13.3 साविजतनक सांस्थानको वार्षिक र्स्थति समीक्षा, २०७९ मा उल्लेख भएअनसुार सञ्चालनमा रहेका ४२ 
सांस्थानको र्वगि ३ वषिको सञ्चालन अवस्था र्वश्लषेण गदाि ४ क्षेरका १५ साविजतनक सांस्थान तनरन्िर 
घाटामा रहेका छन ्। त्र्स्िा सांस्थानको कुल सर्ञ्चि नोक्सानी २०७5।७6 मा रू.26 अबि 9 करोड 
8 लाख रहेकोमा सोमा तनरन्िर वरृ्र्द् भै २०७6।७7 मा रू.31 अबि 92 करोड 75 लाख िथा 
२०७७।७८ मा रू.35 अबि 49 करोड 11 लाख पगेुको छ । साविजतनक सांस्थानहरूको 
२०७७।७८ मा कोषको व्र्वस्था नगररएको दार्र्त्व रू. ५९ अबि ३९ करोड रहेको छ ।  

13.4 महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्बाट प्राप्त र्ववरणअनसुार नेपाल सरकारले गि वषिसम्म र्वतभन्न 114 सांस्थान 
र अन्िरािर्ष्ट्रर् सांस्थामा रू.3 खबि ४२ अबि ११ करोड १० लाख शेर्र लगानी गरेकोमा ८ सांस्थाबाट 
रू.१२ अबि ७५ करोड १३ लाख नगद लाभाांश प्राप्त भएको देर्खन्छ । र्ो वषि प्राप्त गरेको लाभाांश गि 
वषि प्राप्त भएको भन्दा ४५.६५ प्रतिशिले घटेको देर्खन्छ । िी बाहेक 106 सांस्थामा गरेको शेर्र 
लगानी रू.३ खबि ४५ करोड ३८ लाखबाट र्ो वषि कुनै प्रतिफल प्राप्त गरेको छैन । 

14. सांगठठि सांस्थाको लेखापरीक्षण - र्ो वषि 52 सांस्थाको बक्र्ौिासमेि 67 वषिको लेखापरीक्षण गनुिपनेमा 
44 सांस्थाको 49 आतथिक वषिको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अर्न्िम प्रतिवेदन जारी भएको छ भने 14 
सांस्थाको 18 आतथिक वषिको लेखापरीक्षण बााँकी रहेको छ । समर्मा लेखापरीक्षण नगराउने सांस्था र 
पदातधकारीलाई र्जम्मेवार बनाई आवश्र्क कारबाही भएको छैन । लेखापरीक्षण ऐन, 2075 को दफा 
११(२) अनसुार स्गठठि सांस्थाले लेखापरीक्षक तनर्कु्त गदाि महालेखापरीक्षकको परामशि तलनपुने व्र्वस्था 
छ । लेखापरीक्षक तनर्कु्त गदाि परामशि माग गनुिपने सांगठठि सांस्थाको सांख्र्ा र्र्कन छैन । र्ो वषि 38 
सांस्थाको 46 आतथिक वषिको लातग लेखापरीक्षक तनर्कु्त गनि परामशि माग गरेका छन ् । समर्मा 
लेखापरीक्षण नगराउने सांस्थाका सम्बर्न्धि पदातधकारीलाई र्जम्मेवार बनाउनपुदिछ ।  

15. सांगठठि सांस्था/सतमतिको नतिजा - लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएका सांगठठि सांस्था, सतमति र अन्र् सांस्थामध्रे् 
व्र्ावसार्ीक लेखा राखी वासलाि िर्ार गने 78 सांस्था, सतमति र अन्र् सांस्थाको र्वत्तीर् र्स्थति र्स 
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प्रतिवेदनमा समावेश गररएकोमा 53 सांस्था, सतमति र अन्र् सांस्थाको कुल सञ्चालन मनुाफा रू.64 अबि 
62 करोड र 25 सांस्थाको कुल सञ्चालन नोक्सानी रू.5 अबि 23 करोड रहेको छ ।  

र्स्िै व्र्ावसार्र्क लेखा नराखी आर्-व्र्र् र्हसाब मार िर्ार गने सांगठठि सांस्था, सतमति र अन्र् 
सांस्था ७० को सञ्चालन बिि रू.१० अबि ९३ करोड ७९ लाख र २५ सांस्थाको सञ्चालन नोक्सानी २ 
अबि ९५ करोड ३५ लाख र अन्र् ५ सांस्थाको सञ्चालन बिि शनु्र् रहेको छ ।  

16. साविजतनक ऋण - महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्बाट प्राप्त र्ववरणअनसुार 2077।78 को अन्त्र्सम्म 
नेपाल सरकारको कुल तिनि बााँकी ऋण रू.१७ खबि ३७ अबि ६३ करोड ६८ लाख रहेको छ । कुल 
ऋणमध्रे् बाह्य ऋण रू.९ खबि ३४ अबि ६९ करोड ५२ लाख (५३.८० प्रतिशि) र आन्िररक ऋण 
रू.८ खबि २ अबि ९४ करोड १६ लाख (४६.२० प्रतिशि) रहेको देर्खन्छ । र्ो वषि सरकारको ऋण 
दार्र्त्व रू.३ खबि ४ अबि २३ करोड ४४ लाख थप भई गि वषिको िलुनामा २१.२२ प्रतिशिले वरृ्र्द् 
भएको देर्खन्छ । गि वषिभन्दा सााँवा ब्र्ाज भकु्तानी गनुिपने रकम वरृ्र्द् भै रू.९४ अबि ८० करोड ३८ 
लाख पगेुको देर्खन्छ । सााँवा ब्र्ाज भकु्तानी २०७६।७७ को िलुनामा १३.४० प्रतिशिले वरृ्र्द् भएको 
देर्खन्छ । र्ो वषि आन्िररक ऋणबाट रू.२ खबि २५ अबि प्राप्त गने लक्ष्र् रहेकोमा रू.२ खबि २२ अबि 
७८ करोड प्राप्त भएको छ । प्राप्त आन्िररक ऋणमध्रे् िालिुफि  सशिि अनदुान, र्वशेष अनदुान र 
समपूरक अनदुान शीषिकमा रू.३३ अबि ६४ करोड खिि भएको छ । त्र्सैगरी पुाँजीगििफि  सवारीसाधन 
खररद लगार्िका शीषिकमा रू.१ खबि २२ अबि १५ करोड खिि गरेको देर्खन्छ । र्वत्तीर् 
व्र्वस्थाअन्िगिि रू.२३ अबि ४ करोड खििमध्रे् साविजतनक सांस्थानमा ऋण लगानी िफि  रू.९ अबि ५८ 
करोड र शेर्र लगानी िफि  रू.१३ खबि २६ करोड खिि गरेको देर्खन्छ । प्राप्त भएको आन्िररक ऋण 
र उपर्ोग भएको रकम बीिको फरक रू.४३ अबि ९५ करोड उपर्ोग गनि नसके िापतन उक्त रकममा 
ब्र्ाज तिनुि परेको अवस्था छ । त्र्सैगरी पुाँजीगि शीषिकमै आन्िररक ऋण उपर्ोग भएको अवस्थामा 
पुाँजीगि खििबाट मूल्र् साथिकिा प्राप्त भएको सतुनर्िि गरेर मार ऋणको पररिालन गनुिपदिछ । 

17. ऋण लगानी -  महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्बाट प्राप्त र्ववरणअनसुार र्वतभन्न ५६ सांस्थामा नेपाल 
सरकारको स्रोिबाट गि वषिसम्म रू.१ खबि १८ अबि १5 करोड ४४ लाख ऋण लगानी भएकोमा र्ो 
वषि र्वतभन्न १० सांस्थामा रू.१४ अबि ३ करोड ८४ लाख थप लगानी भएको देर्खन्छ । लगानी 
भएकोमध्रे् १ सांस्थाको समार्ोजन गरी रू.१ करोड ८८ लाख र ३ सांस्थाबाट सााँवा र्फिाि भएको 
रू.1५ करोड ८१ लाख समेि रू.१७ करोड ६९ लाख घटाई र्स वषिसम्म रू.१ खबि ३२ अबि 1 
करोड ५९ लाख लगानी भएको देर्खन्छ । वैदेर्शक स्रोिबाट गि वषिसम्म र्वतभन्न ३८ सांस्थामा रू.१ 
खबि ७9 अबि ४६ लाख लगानी भएकोमा र्ो वषि र्वतभन्न ५ सांस्थामा रू.२१ अबि २८ करोड २९ लाख थप 
लगानी भएको देर्खन्छ । लगानी भएकोमध्रे् १ सांस्थाको समार्ोजन गरी रू.३२ करोड १७ लाख र ४ 
सांस्थाबाट सााँवा र्फिाि भएको रू.३ अबि ६ करोड ५४ लाखसमेि रू.३ अबि ३८ करोड ७१ लाख घटाई 
र्स वषिसम्म रू.१ खबि 96 अबि ९० करोड ५ लाख लगानी भएको देर्खन्छ । समग्रमा २०७७।७८ 
सम्म कुल रू.३ खबि २८ अबि ९१ करोड ६४ लाख ऋण लगानी भएको देर्खन्छ । 



 

 24 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, साराांश, २०७9 

18. बक्र्ौिा ब्र्ाज - महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्ले िर्ार गरेको शेर्र िथा ऋण लगानीको वार्षिक 
प्रतिवेदनअनसुार २०७६।7७ सम्म प्राप्त हनुपुने ब्र्ाज रू.४३ अबि ८१ करोड ९४ लाख बााँकी रहेकोमा 
र्ो वषि थप भएको रू.१० अबि ६९ करोड २९ लाखसमेि र्ो रू.५४ अबि ५१ करोड २३ लाख ब्र्ाज 
प्राप्त हनुपुनेमा र्ो वषि रू.८ अबि ४१ करोड २ लाख प्राप्त भै रू.४६ अबि १० करोड २१ लाख प्राप्त हनु 
बााँकी रहेको देर्खन्छ । प्राप्त गनुिपने ब्र्ाज रकम वरृ्र्द् हुाँदै गएकाले ब्र्ाज समर्मै प्राप्त गनुिपदिछ । 

19. शोधभनाि बााँकी – आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ४२ मा 
नेपाल सरकारको स्रोिबाट खिि गरी दािपृक्षबाट शोधभनाि तलनपुने व्र्वस्था छ । ऋणको स्रोिगि 
र्ववरण अनसुार महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्ले गि वषिको र्जम्मेवारी र र्ो वषि समेि र्वतभन्न आर्ोजनाको 
खिि भन्दा बढी प्राप्त भएको भनी देखाएको ४२ आर्ोजनाको रू.५५ अबि ६१ करोड ७५ लाख 
ऋणात्मक रकम समार्ोजन गरी २०७८ आषाढ मसान्िमा रू.१२ अबि ३६ करोड ९१ लाख शोधभनाि 
प्राप्त हनु बााँकी देखाएको छ । उक्त ऋणात्मक देर्खएको आर्ोजनाको प्राप्त रकम समार्ोजन नगरी 
र्हसाव गदाि वषािन्िमा  रू.६७ अबि ९८ करोड ६६ लाख शोधभनाि हनु बााँकी देर्खन्छ । त्र्सैगरी 
अनदुानको स्रोिगि र्ववरणअनसुार गि वषिको  र्जम्मेवारी र र्ो वषिसमेि र्वतभन्न आर्ोजनाको खििभन्दा 
बढी प्राप्त भएको भनी देखाएको ३८ आर्ोजनाको रू.२६ अबि ३४ करोड १२ लाख ऋणात्मक रकम 
समार्ोजन गरी २०७८ आषाढ मसान्िमा रू.११ अबि ५६ करोड ९८ लाख शोधभनाि प्राप्त हनु बााँकी 
देखाएको छ । उक्त ऋणात्मक देर्खएको आर्ोजनाको प्राप्त रकम समार्ोजन नगरी र्हसाब गदाि वषािन्िमा 
रू.३७ अबि ९१ करोड १० लाख शोधभनाि हनु बााँकी देर्खन्छ । शोधभनाि प्राप्त हनुपुने ऋण िथा 
अनदुानिफि को स्पि देर्खने गरी आर्ोजनागि, दािागि िथा प्रदेश िथा स्थानीर् िहगि देर्खने गरी 
लेखाङ्कन र अतभलेख गनुिपदिछ । 

20. राजस्व बााँडफााँट - अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ६ बमोर्जम मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर 
िथा आन्िररक उत्पादनबाट उठ्ने अन्ि:शलु्क रकमको ७० प्रतिशि सांघीर् सर्ञ्चि कोषमा र १५ प्रतिशि 
प्रदेशमा र १५ प्रतिशि स्थानीर् िहलाई बााँडफााँट गररने व्र्वस्था छ ।   महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्बाट 
प्राप्त प्रतिवेदनअनसुार र्वभाज्र् कोषको र्वत्तीर् र्ववरणमा बााँडफााँट हनेु रकम शून्र् देखाई २०७८ आषाढ 
मसान्िमा र्हसाब तमलान गरे िापतन २०७८ आषाढ २० गिे पिाि ् उठेको मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर र 
अन्िःशलु्क  रू.२२ अबि ५८ करोड ३८ लाख सांघ, प्रदेश र स्थानीर् िहलाई बााँडफााँट नगरी 
२०७८।९।८ मा मार बााँडफााँट गरेको छ ।  िर सांघीर् सर्ञ्चि कोषमा आषाढ मसान्िमा नै जम्मा 
भएको देखाएको छ । प्रदेश र स्थानीर् िहको राजस्व सम्बर्न्धि आतथिक वषितभर सर्ञ्चि कोषमा जम्मा 
नभएकोले िी सर्ञ्चि कोषमा रू.६अबि ७७ करोड ५१ लाख आम्दानी न्रू्न हनु गएको छ । वषािन्िमा 
खािा बन्द गदाि समार्ोजन लेखाङ्कन गरी समर्मै बााँडफााँट गनेिफि  आवश्र्क व्र्वस्था गनुिपदिछ। 

21. रोर्ल्टी बााँडफााँट - अन्िरसरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ७  मा रोर्ल्टीबापि प्राप्त हनेु रकम  
५० प्रतिशि सांघीर् र्वभाज्र् कोषमा, २५ प्रतिशि प्रदेश र्वभाज्र् कोष र २५ प्रतिशि स्थानीर् र्वभाज्र् 
कोषमा जम्मा हनेु व्र्वस्था छ। र्ो वषि र्वभाज्र् कोष खािामा जम्मा भएको रू.५ अबि ७ करोड ५० लाख 
२०७८ पौष १४ मा बााँडफााँट गरेको देर्खन्छ।िर सांघीर् राजस्वको र्हस्सा सांघीर् सर्ञ्चि कोष क १ 
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खािामा आषाढ मसान्िमा नै जम्मा भएको देखाएकोले र्हसाब र्थाथिपरक देर्खएन । प्रदेश र स्थानीर् 
िहले समेि समर्मा प्राप्त गनुिपने राजस्व प्राप्त गरेको देर्खएन। 

22. प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँट - अन्िरसरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को अनसूुिी-४ मा पवििारोहण, 
र्वद्यिु, वन र खानी िथा खतनज रोर्ल्टी शीषिकमा सांघीर् र्वभाज्र् कोषमा जम्मा भएको रोर्ल्टी रार्ष्ट्रर् 
प्राकृतिक स्रोि िथा र्वत्त आर्ोगको तसफाररसअनसुार नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीर् िहबीि क्रमशः 
५०, २५ र २५ प्रतिशिको अनपुािमा बााँडफााँट गनुिपने व्र्वस्था छ । सांघीर् र्वभाज्र् कोषमा 
२०७६।७७ मा जम्मा भएको रोर्ल्टी र बााँडफााँटको र्स्थति तनम्नानसुार छः   

(रू.लाखमा) 

क्र. सां. रोर्ल्टी शीषिक 
र्वभाज्र् 

कोषमा जम्मा 
बााँडफााँट भएको रोर्ल्टी रकम 

नपेाल सरकार प्रतिशि प्रदेश सरकार प्रतिशि स्थानीर् िह प्रतिशि 

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

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

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

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

५ पानी िथा अन्र् ५,७५ ५,७५ १०० ० ० ० ० 

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

सांघीर् र्वभाज्र् कोषको ५ रोर्ल्टी शीषिकमा २०७६।७७ मा रू.५ अबि ४३ करोड ९ लाख 
जम्मा भएकोमा नेपाल सरकारलाई रू.२ अबि ९९ करोड ७७ लाख (५५.20 प्रतिशि), प्रदेश 
सरकारलाई र स्थानीर् िह दवैुलाई समान रू.१ अबि २१ करोड ६६ लाखका दरले रू.२ अबि ४३ 
करोड २२ लाख (44.8० प्रतिशि) बााँडफााँट भई हस्िान्िरण भएको देर्खन्छ । पवििारोहण, र्वद्यिु र 
खानी िथा खतनज रोर्ल्टी शीषिकमा आर्ोगको तसफाररसभन्दा फरक अनपुािमा बााँडफााँट भएको र पानी 
िथा अन्र् रोर्ल्टी शीषिकमा जम्मा भएको रोर्ल्टी शि प्रतिशि सांघीर् सर् िि कोषमा जम्मा भएको छ। 
रोर्ल्टीसम्बन्धी अतभलेख िथा प्रतिवेदन प्रणालीमा सधुार गरी आर्ोगको तसफाररसबमोर्जम प्राकृतिक 
स्रोिको बााँडफााँट िथा र्विरण गने व्र्वस्था नेपाल सरकारले तमलाउनपुदिछ । 

23. आन्िररक राजस्व सांरिना - आन्िररक राजस्व र्वभागले २०७७।७८ मा रू.4 खबि 50 अबि 34 करोड 
राजस्व असलुी गने लक्ष्र् तनधािरण गरेकोमा  रू.4 खबि 29 अबि 27 करोड (95.32 प्रतिशि) असलुी 
भएको छ । कुल आन्िररक राजस्व सङ्कलनमा आर्करको 46.77 प्रतिशि, मूल्र् अतभवरृ्र्द् करको 
27.12 प्रतिशि, अन्िःशलु्कको 18.99 प्रतिशि र अन्र् करको 7.12 प्रतिशि र्ोगदान रहेको छ। 
गि वषि कुल राजस्व सङ्कलनमा आर्करको 50.20 प्रतिशि, मूल्र् अतभवरृ्र्द् करको 25.50 प्रतिशि र 
अन्िःशलु्कको 16.84 प्रतिशि र अन्र् करको 7.46 प्रतिशि र्ोगदान रहेको तथर्ो। र्वभागको राजस्व 
असलुी गिवषिको िलुनामा र्ो वषि 11.64 प्रतिशिले वरृ्र्द् भएको छ। कर उठ्न र तिनि सक्ने 
क्षमिाको र्वश्लषेण िथा कर दार्रा र्वस्िार गरी करदािाको सहभातगिा र कर कानून पररपालनाको 
प्रभावकारी व्र्वस्थापनबाट राजस्व असलुीमा बढोत्तरी गनुिपदिछ । 

24. बक्र्ौिा र लगि कट्टा - आर्कर ऐन, २०५८ को दफा १०३ देर्ख ११२ सम्म, मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर 
ऐन, २०५२ को दफा २१ र अन्िःशलु्क ऐन, २०५८ को दफा १० मा कर बक्र्ौिा असलु गने व्र्वस्था 
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छ । आन्िररक राजस्व र्वभागको वार्षिक प्रतिवेदनअनसुार कुल राजस्व बक्र्ौिा रू.1 खबि 71 अबि 39 
करोड 46 लाख रहेकोमा एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरणमा रू.१ खबि ५० अबि ४९ करोड ३५ लाख उल्लेख 
छ। उर्ल्लर्खि र्स्थतिले वार्षिक प्रतिवेदन र एकीकृि आतथिक र्ववरणमा रू.२० अबि ९० करोड ११ लाख 
बक्र्ौिा फरक परेको छ । फरक रकम सम्बन्धमा र्वभागले खलुासा गरेको छैन ।  

25. करको दार्रा - आर्कर ऐन, २०५८, मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर ऐन, २०५२ र अन्ि:शलु्क ऐन, २०५८ मा 
पेशा, व्र्वसार् वा कारोबार गदाि िोर्कएबमोर्जम दिाि हनुपुने िथा इजाजि तलनपुने व्र्वस्था छ । करमा 
दिाि भएका एवां इजाजि तलने करदािाको सांख्र्ा तनम्नानसुार छ: 

र्ववरण २०७४।७५ 
सम्म 

२०७५।७६ 
सम्म 

२०७६।७७ 
सम्म 

२०७७।७८ 
मा थप 

२०७७।७८ 
सम्म 

व्र्ावसार्र्क स्थार्ी लेखा नम्बर 1038266 1235412 1429604 147779 1577383 

व्र्र्क्तगि स्थार्ी लेखा नम्बर 766646 996041 1978680 493046 2471726 

अतग्रम कर स्थार्ी लेखा नम्बर - 737 5106 4892 9998 

जम्मा 1804912 2232190 3413390 645717 4059107 

मूल्र् अतभवरृ्र्द् करमा दिाि 194547 240460 255963 12473 268436 

अन्िः शलु्क इजाजिपर 65511 68213 94292 9131 103423 

स्रोि: आन्िररक राजस्व र्वभागको वार्षिक प्रतिवेदन 

उपर्ुिक्त र्ववरणअनसुार २०७६।७७ को िलुनामा र्स वषि स्थार्ी लेखा नम्बर तलने करदािाको 
सांख्र्ामा आर्करिफि  18.9, मूल्र् अतभवरृ्र्द् करिफि  4.87 र अन्ि:शलु्क इजाजिपरिफि  9.68 
प्रतिशि वरृ्र्द् भएको छ । र्स वषिसम्म 40 लाख 59 हजार 107 करदािा करको दार्रामा आएको 
देर्खन्छ । र्िर्कत्सक, इर्न्जतनर्र, वर्कल, सल्लाहकार, लेखापरीक्षक, कलाकार, खेलाडी, र्शक्षक, 
प्राध्र्ापकलगार्िका पेशार्वद् अतधकाांशले स्थार्ी लेखा नम्बर नतलएका र तलएकाले समेि आर् र्ववरण दार्खला 
गरेको देर्खाँदैन । सम्बर्द् तनकार्बीि अन्िरआवर्द्िासर्हि उक्त व्र्वस्थाको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न 
गनुिपदिछ । 

26. मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर सांरिना - मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा करदािाले प्रत्रे्क मर्हना 
बझुाउनपुने कर स्वर्ां तनधािरण गरी सो मर्हना समाप्त भएको २५ ठदनतभर पेस गनुिपने व्र्वस्था छ । 
आन्िररक राजस्व र्वभागको र्वगि ५ वषिको मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर कार्ािन्वर्नको र्स्थति तनम्नानसुार छ: 

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

डेतबट र्ववरण प्रतिशि १३.२५ १४.०६ २५.६० २२.१७ ११.०७ 

के्रतडट र्ववरण प्रतिशि ५१.१४ ५१.९७ ४५.९० ४८.३८ ५५.१५ 

शून्र् र्ववरण प्रतिशि ३५.६१ ३३.९७ २८.५० २९.४५ ३३.७८ 

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

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

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

र्वभागको वार्षिक प्रतिवेदनअनसुार र्स वषिको कुल राजस्वमध्रे् मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर (आन्िररक) 
िफि  रू.1 खबि 16 अबि ४३ करोड असलुी भएको छ । उक्त असलुीमा करदािाको के्रतडट तमलान 
समेि समावेश छ। वषािन्िमा करदािाको मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर रू.47 अबि 44 करोड के्रतडट रहेको छ। 
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र्ववरण बझुाउने करदािामध्रे् डेतबट र्ववरण बझुाउने 11.07 प्रतिशि, के्रतडट र्ववरण बझुाउने 55.15 
प्रतिशि र शून्र् र्ववरण बझुाउने 33.78 प्रतिशि रहेको देर्खन्छ । डेतबट रकम र्सवषि 6.68 
प्रतिशिले घटेकोमा के्रतडट रकम ११.८८ प्रतिशिले वरृ्र्द् भएको छ । मूल्र् अतभवरृ्र्द् करको 
प्रभावकाररिा वरृ्र्द् गनि कर कानूनको कार्ािन्वर्न, पररपालना र अनगुमन सांर्न्रको पररिालनसाँगै नीतिगि 
एवां व्र्वस्थापकीर् पक्षमा सधुार गनुिपने देर्खन्छ । 

27. क्षरेगि मूल्र्ाङ्कन - प्रधानमन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ािलर्ले िर्ार गरेको एकीकृि अनगुमन 
प्रणालीबाट २०७७।७८ मा स िातलि नीति िथा प्रमखु कार्िक्रमको मूल्र्ाङ्कन गरेको देर्खन्छ । 
मूल्र्ाङ्कन गदाि क्षेरगि मन्रालर्का र्क्रर्ाकलाप र माइलस्टोनलाई आधार तलएको छ । सो 
आधारमा मूल्र्ाङ्कन गदाि क्षेरगि मन्रालर्हरूबाट आषाढ मसान्िसम्मको अवस्था देहार्अनसुार छ:   

क्षरे सम्बर्न्धि मन्रालर् 

र्क्रर्ाकलाप(सांख्र्ा) माइलस्टोन 

सम्पादन 
गनुिपने सम्पन्न िाल ु

शरुु 
नभएका 

सम्पादन 
गनुिपने सम्पन्न िाल ु

शरुु 
नभएका 

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

खानेपानी, स िार, पनुतनिमािण 
२८२ ५५ २२६ १ ६६० २३३ ४०० २७ 

सामार्जक के्षर  र्शक्षा, स्वास्थ्र्, मर्हला, र्वुा, श्रम १७० ९१ ७८ १ ३१६ १९८ १०६ १२ 
शासकीर् सधुार 
के्षर 

प्रधानमन्री कार्ािलर्, गहृ, रक्षा, सांघीर् 
मातमला, काननु, परराष्ट्र 

२०० १२५ ७१ ४ ३५५ २५० ९५ १० 

 जम्मा १११३ ५७९ ५२२ १२ २१०० १२४५ ७८१ ७४ 

उर्ल्लर्खि १ हजार ११३ र्क्रर्ाकलापमध्रे् ५७९ अथािि ्५२.०२ प्रतिशि र्क्रर्ाकलाप मार 
सम्पन्न भएका छन ् भने २ हजार १०० माइलस्टोनमध्रे्  १ हजार २४५ अथािि ् ५९.२९ प्रतिशि 
माइलस्टोन मन्रालर्हरूले पूरा गरेको देर्खन्छ । क्षेरगि रूपमा र्वश् लेषण गदाि पूवािधार क्षरेका 
र्क्रर्ाकलापहरू १९.५ प्रतिशि मार सम्पन्न भएका छन ्। सबैभन्दा घटी र्क्रर्ाकलापहरू सम्पन्न गने 
मन्रालर्हरूमा शहरी र्वकासको १३.३ प्रतिशि र खानेपानीको १३.६ प्रतिशि रहेको छ । क्षेरगि 
मन्रालर्का र्क्रर्ाकलाप र माइलस्टोनको प्रगति कमजोर रहेको छ । 

28. पनुतनिमािण - नेपाल सरकारले आर्ोजना गरेको नेपालको भकूम्प पिािक्ो पनुतनिमािणसम्बन्धी अन्िरािर्ष्ट्रर् 
सम्मेलन, २०७२ मा ३६ राष्ट्र िथा २४ दाि ृ तनकार् सहभागी भई रू.४ खबि १० अबिको प्रतिवर्द्िा 
जनाएकोमध्रे् रू.३ खबि ८८ अबिको अनदुान सम्झौिा भई २०७७।७८ सम्म रू.१ खबि ५४ अबि ७३ 
करोड प्राप्त भएको छ । भकूम्पबाट प्रभार्वि सांरिनाको पनुतनिमािणसम्बन्धी ऐन, २०७२ मा प्रातधकरणको 
कार्ि अवतध ५ वषि िोर्कएको तथर्ो । रार्ष्ट्रर् पनुतनिमािण प्रातधकरणको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७।७८ 
अनसुार पनुतनिमािणको प्रगति र्स्थति तनम्नानसुार छ: 

क्र.सां. र्ववरण एकाई 
पनुतनिमािण 

गनुिपने सांख्र्ा 
पनुतनिमािण सम्पन्न 

सांख्र्ा सम्पन्न प्रतिशि 

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

सम्पूणि कार्िक्रम ५ वषितभर सम्पन्न गने लक्ष्र् राखेकोमा सो अवतध व्र्िीि भैसक्दा तनजी आवास 
प्रबलीकरण, र्वश् वर्वद्यालर् एवां कलेज भवन, एकीकृि बस्िी र्वकास लगार्िका तनमािण कार्िमा ६० 
प्रतिशिभन्दा न्रू्न प्रगति हातसल भएको र अतधकाांश पूवािधार तनमािण कार्ि सम्पन्न नभएकोले प्रभार्वि व्र्र्क्त 
िथा सांस्थाले आवासलगार्िका सरु्वधा प्राप्त गनि सकेको देर्खएन । अि: बााँकी कार्िहरू हस्िान्िररि 
कार्ािलर्हरूबाट र्थाशीघ्र सम्पन्न गनुिपदिछ । 

29. कृर्षर्ोग्र् भतूम र तसाँिाइ उपलब्धिा - उजाि, जलस्रोि िथा तसाँिाइ मन्रालर्बाट प्राप्त र्ववरण अनसुार २६ 
लाख ४१ हजार हेक्टर कृर्ष र्ोग्र् भतूममध्रे् १७ लाख ६६ हजार हेक्टर तसाँिाइर्ोग्र् भतूम रहेकोमा 
२०७७।७८ मा १५ लाख ९ हजार ४२७ हेक्टर क्षेरफलमा तसाँिाइ सरु्वधा पगेुको देर्खन्छ । आतथिक 
सवेक्षण २०७८ अनसुार २०७४।७५ मा कुल गाहिस्थ उत्पादनमा कृर्ष क्षेरको र्ोगदान २८.१ प्रतिशि 
रहेकोमा २०७५।७६ मा २७ प्रतिशि, २०७६।७७ मा २६.२ प्रतिशि, २०७७।७८ मा २५.८ 
प्रतिशि मार र्ोगदान रहेबाट कुल गाहिस्थ उत्पादनमा कृर्ष क्षेरको र्ोगदान घट्दै गएको देर्खन्छ । 
िसथि तसाँिाइ र कृर्षबाट स िातलि कार्िक्रमहरूलाई एकीकरण र समन्वर् गरी रार्ष्ट्रर् र्ोगदानमा थप 
टेवा पगु्ने गरी स िालन गनुिपदिछ । 

30. कृर्ष अनदुान - कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास मन्रालर्ले र्ो वषि रासार्तनक मल खररद, उन्नि बीउ तबजन, 
उत्पादन एवां खररद, मत्स्र् र्वकास, बाली सांरक्षण िथा र्वकास, कृर्ष र्ान्रीकरण िथा खाद्य सरुक्षा, बाली 
िथा पशधुन बीमा, िरकारी खेिी, पोखरी तनमािणलगार्िका र्क्रर्ाकलाप सञ्चालन गनि रू.२३ अबि ४ 
करोड ४१ लाख बजेट व्र्वस्था गरेकोमा रू.1९ अबि ६८ करोड २ लाख अनदुान र्विरण गरेको छ । 
सोमध्रे् रासार्तनक मल खररदका लातग कृर्ष सामग्री कम्पनी तलतमटेडलाई रू.8 अबि 76 करोड 17 
लाख र साल्ट िेतडङ कपोरेसन तलतमटेडलाई रू.3 अबि 30 करोड समेि रू.12 अबि 6 करोड 17 लाख 
(६१.२९ प्रतिशि) अनदुान ठदएको छ । गि वषिको िलुनामा र्ो वषि कृर्ष क्षेरको अनदुानमा 1६.९३ 
प्रतिशिले वरृ्र्द् भएकोमा खाद्यान्न उत्पादन १.८२ प्रतिशि, िरकारी उत्पादन २.६१ प्रतिशि र फलफूल 
उत्पादन २४.०९ प्रतिशिले वरृ्र्द् भएको मन्रालर्ले उल्लेख गरेको छ । र्द्यर्प कृर्षजन्र् वस्िकुो 
आर्ाि वरृ्र्द्दर २०७५।७६ को िलुनामा २०७६।७७ मा ११.५८ प्रतिशि र २०७६।७७ को 
िलुनामा २०७७।७८ मा २७.०९ प्रतिशि रहेकोले वस्िकुो आर्ाि वषेतन बढ्दै गएको देर्खन्छ । 
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कृर्षमा आत्मतनभिर हनु नसक्दा प्रत्रे्क वषि आर्ािसमेि वरृ्र्द् भइरहेको देर्खर्ो । कृर्ष उत्पादन वरृ्र्द् र 
आर्ाि प्रतिस्थापन हनेु गरी अनदुान नीतिमा पनुरावलोकन हनुपुदिछ । 

31. कारागार व्र्वस्थापन - कारागार व्र्वस्थापन र्वभागबाट प्राप्त र्ववरणअनसुार १४ हजार ८२० परुुष र १ 
हजार ६९१ मर्हलासमेि १६ हजार ५११ कैदी बन्दी राख्न सक्ने क्षमिा रहेका कारागारमा २०७८ असार 
मसान्िमा परुुष २३ हजार २२२ र मर्हला १ हजार ३३७ समेि २४ हजार ५५९ कैदी िथा थनुवुा बन्दी 
रार्खएको छ । केन्द्रीर् कारागार भवन, नवुाकोट समेि ४ ठाउाँमा  रू.१ अबि ५२ करोड ५० लाखमा 
सम्झौिा भइि भवन तनमाणािधीन रहेका छन ्। िथार्प २० र्जल्लाका कारागार भवन नर्ााँ तनमािण गनुिपने र 
र्वतभन्न र्जल्लाका जीणि भएका ३० कारागार भवनको ममिि सधुार गनुिपने अवस्था छ। बााँकेमा खलु्ला 
कारागार अवधारणाको लातग भवन तनमािण अर्न्िम िरणमा रहेकोले सोको कार्ािन्वर्नका लातग नीतिगि र 
कानूनी व्र्वस्था गनुिपदिछ । कारागारको सांरिना र सरु्वधासम्बन्धी न्रू्निम मापदण्ड िर्ार गरी कैदी 
बन्दीलाइि न्रू्निम सरु्वधा उपलब्ध हनेु गरी पूवािधार िर्ार गनुिपदिछ । 

32. रार्ष्ट्रर् पररिर्पर - नेपाल सरकारको २०७६।७७ को बजेट वक्तव्र्मा २ वषितभर सबै नेपाली नागररकलाई 
पररिर्पर उपलब्ध गराउने उल्लेख  छ । र्ो वषि ७७ र्जल्ला प्रशासन कार्ािलर्बाट र्ववरण दिाि कार्ि 
शरुु गररएको छ । पररिर्पर कार्िक्रमको लातग २०७५।७६ देर्ख र्स वषिसम्म रू.२ अबि ४० करोड 
९८ लाख खिि भएको देर्खन्छ । रार्ष्ट्रर् पररिर्पर िथा पञ्जीकरण र्वभागबाट उपलब्ध र्ववरणअनसुार 
२०७६।४।३१ देर्ख २०७८।९।१९ सम्म ४९ लाख १५ हजार ५७२ रार्ष्ट्रर् पररिर्परको लातग  
आवेदन दिाि भए िापतन १ लाख १४ हजार ८०४ काडि छपाइ भई ८५ हजार २२८ अथािि ्तनवेदनको 
१.७३ प्रतिशिमार र्विरण भएको छ । पररिर्परलाई र्वद्यिुीर् राहदानीसाँग अन्िरआबर्द्िा गरेकोले 
पररिर्पर नम्बर प्राप्त नभएसम्म राहदानीको लातग तनवेदन ठदन नतमल्ने कारण पररिर्परको लातग 
सेवाग्राहीको िाप बढेको छ। सेवा प्रदार्क तनकार्ले आफ्नो र्जम्मेवारी पूरा गनि वार्षिक लक्ष्र्अनसुारका 
कार्ि सम्पादन गरी सेवा प्रवाहमा सधुार गनुिपदिछ ।  

33. र्वद्यिुीर् राहदानी छपाइ - र्वद्यिुीर् राहदानीका र्ववरणहरू र्वद्यिुीर् रूपमा मेतसनले प्राप्त गरी पढ्ने र बढी 
सरुर्क्षि, र्वश्वसनीर् र भरपदो हनेु भएकोले हाल प्रर्ोगमा रहेको राहदानी सेवालाई र्वद्यिुीर् राहदानीमा 
पररणि गनि २०७४।७५ देर्ख नेपाल सरकारको नीति िथा कार्िक्रम र बजेट वक्तव्र्मा उल्लेख हुाँदै 
आएकोमा र्वद्यिुीर् राहदानी आपूतिि िथा छपाइका लातग 2077 पौषमा एक फ्रान्सेली सेवा प्रदार्क 
कम्पनीसाँग प्रति एकाई लागि ३२ पषृ्ठको लातग अमेररकी डलर १०.४५ र ६४ पषृ्ठको लातग अमेररकी 
डलर १०.९५ को दरले २० लाख र्वद्यिुीर् राहदानी छपाइका लातग ३ वषि कार्ािवतध रहने गरी मूल्र् 
अतभवरृ्र्द् कर बाहेक अमेररकी डलर २ करोड ११ लाखको खररद सम्झौिा भएको छ। सम्झौिा भएपतछ 
र्वद्यिुीर् राहदानीको र्वस्ििृ तडजाइन िर्ार  ,आवश्र्क बकुलेट तडजाइन  ,सफ्टवरे्र तनमािण , उपकरण 
जडान एवम ् डाटा िान्सफर र परीक्षणलर्ार्िका काम सम्पन्न गरी २०७८ मांतसर १ बाट र्वद्यिुीर् 
राहदानी छपाइ कार्ि शरुु भएको छ । 

34. सामार्जक सरुक्षा भत्ता  – सामार्जक सरुक्षा ऐन, २०७५ मा आतथिक रूपले र्वपन्न, अशक्त र असहार् 
अवस्थामा रहेका, असहार्, एकल मर्हला, अपाङ्गिा भएका, बालबातलका, आफ्नो हेरिाह आफै गनि नसक्ने 
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िथा लोपोन्मखु जातिका नागररकलाई भत्ता र्विरण गने उल्लेख छ । र्वद्यिुीर् प्रणालीबाट सामार्जक 
सरुक्षा भत्ता भकु्तानी रणनीति, २०७४ मा र्वद्यिुीर् प्रणालीबाट बैङ्क खािामाफि ि ्रकम प्रदान गने उल्लेख 
छ । रार्ष्ट्रर् पररिर्पर िथा पर्ञ्जकरण र्वभागबाट उपलब्ध र्ववरणअनसुार सामार्जक सरुक्षािफि  ३४ लाख 
५५ हजार ४४६ लाभग्राही रहेकोमा २२ लाख ३३ हजार १३ जनाले बैङ्कमाफि ि ् र १२ लाख २२ 
हजार ४३३ ले नगद भकु्तानी तलएको उल्लेख छ । सामार्जक सरुक्षा िथा सांरक्षण भत्तािफि  र्ो वषि 
रू.६८ अबि ५० करोड ६६ लाख तनकासा भएको छ । प्रत्रे्क वषि भत्ता रकम वरृ्र्द् हुाँदै गएको देर्खन्छ । 
लाभग्राहीको र्ववरण दरुुस्ि गरी बैँर्कङ्ग प्रणालीमाफि ि ् भकु्तानी ठदई अनगुमन व्र्वस्थासमेि प्रभावकारी 
रूपमा कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

35. रू्वा स्वरोजगार - रू्वा स्वरोजगार कोषबाट 2077।78 मा रू.32 लाख खिि गरी ७ प्रदेशका 20 
र्जल्लामा प्रथम र्कस्िा लगानी भएका 88, दोस्रो र्कस्िा लगानी भएका 112 र कजाि माग गरी प्रस्िाव 
पेश भएका 291 गरी कुल 491 सहकारी सांस्थाहरूको स्थलगि अनगुमन भएको छ । अनगुमन 
भएकोमध्रे् लगानी पिाि ्का 200 वटा (10.16 प्रतिशि) मार रहेको देर्खन्छ । अनगुमन गदाि पर्ािप्त 
सांख्र्ामा ऋणीको अनगुमन नगरेका कारण कतिपर्ले िोर्कएको ब्र्वसार्मा लगानी नगरेको, एउटै 
ब्र्र्क्तलाइि दोहोरो ऋण ठदएको, कास्की, लमजङु्ग, िनहुाँ र बाग्लङुमा 16 सहकारी सांस्थाको 529 
ऋणीको र्स्थति अध्र्र्न गदाि 126 ऋणीले व्र्ावसार्र्क तनरन्िरिा नठदएको, २ सनु पसललाइि 
कार्िर्वतधले िोकेको प्रर्क्रर्ा नपरु्र्ािइि ऋण ठदएको, २4 लर्क्षि समूहमा नपने ठूला व्र्वसार्ीलाइि ऋण 
ठदएको, मापदण्ड नपगेुका 5 सहकारी सांस्थालाइि लगानी गरेको र िोर्कएको तमतिमा ऋण र्फिाि नगने 1 
हजार 177 सहकारी सांस्थालाइि िोर्कएबमोर्जम कारबाही समेि नगरेको अवस्था छ । 

36. सरकारी िथा साविजतनक जग्गा - नेपाल सरकार (कार्िर्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ बमोर्जम भतूम 
व्र्वस्था, सहकारी िथा गररबी तनवारण मन्रालर्ले सरकारी िथा साविजतनक जग्गाको रार्ष्ट्रर् अतभलेख 
व्र्वस्थापन गरी सांरक्षण गनुिपने, जग्गा प्रशासन तनदेर्शका, २०५८ को बुाँदा नां. ४१४ मा सरकारी र 
साविजतनक जग्गा अनसूुिी १९ र २० बमोर्जमको ढााँिामा दिाि गरी अतभलेख अद्यावतधक राख् नपुने 
व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले िर्ार गरेको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा सरकारी जग्गा २९ लाख ७ हजार 
५४२ हेक्टर र साविजतनक जग्गा ४० लाख ५३ हजार ७१४ हेक्टर रहेको उल्लेख छ । उक्त 
प्रतिवेदनमा महोत्तरीको जलेश्वर, डोल्पा, डडेल्धरुा, सप्तरीको राजर्वराज िथा क िनपरु, अघािखााँिी, 
क िनपरुको महेन्द्रनगर र झलारी र्स्थि मालपोि कार्ािलर्अन्िगििको सरकारी िथा साविजतनक जग्गाको 
र्ववरण समावेश गरेको छैन। सबै मालपोि कार्ािलर्बाट सरकारी साविजतनक जग्गाको अतभलेख प्राप्त 
गरी सरकारी/साविजतनक जग्गाको एकीकृि अतभलेख िर्ार गनुिपदिछ । 

37. वार् ुगणुस्िर - नेपाल सरकारले िोकेको मापदण्ड अनसुार हावामा पाइने मतसना धूलोका कण पार्टिकुलेट 
म्र्ाटर (पी.एम.) २.५ को दैतनक औसि मापदण्ड ४० माइक्रोग्राम प्रति घनतमटर हनुपुनेमा वािावरण 
र्वभाग अन्िगििका वार् ु गणुस्िर मापन केन्द्रहरूको िथ्र्ाङ्कअनसुार काठमाडौँको रत्नपाकि मा २३० 
ठदनमध्रे् ७८ ठदन, लतलिपरुको पलु्िोक केन्द्रमा ५१ ठदनमध्रे् ३ ठदन, काभ्रकेो धतुलखेल केन्द्रमा २४१ 
ठदनमध्रे् २९ ठदन, भक्तपरुमा २१४ ठदनमध्रे् ३७ ठदन, र्ििवनको सौराहमा १९३ ठदनमध्रे् ८० ठदन, 
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लतलिपरुको भैँसेपाटीमा ३५९ ठदनमध्रे् १४० ठदन, लरु्म्बनीमा २८ ठदनमध्रे् १२ ठदन, नेपालगन्जमा 
३१२ ठदनमध्रे् ५१ ठदन, झापाको दमकमा १५८ ठदनमध्रे् १०९ ठदन, बाराको तसमरामा १८५ ठदनमध्रे् 
९० ठदन र काठमाडौँको शांखपाकि मा २५२ ठदनमध्रे् ३३ ठदन धूलोको कण रार्ष्ट्रर् मापदण्डभन्दा बर्ढ 
देर्खएको र्ववरण प्राप्त भएको छ । वार् ुप्रदूषण हनेु कार्ि तनर्न्रण गनि थप नीतिगि एवां प्रर्क्रर्ागि 
व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । 

38. नर्ााँ शहर आर्ोजना - शहरी र्वकास िथा भवन तनमािण र्वभागले मध्र् पहाडी लोकमागि (पषु्पलाल 
लोकमागि) र र्सको आसपासमा पने प्रमखु १० स्थानमा नर्ााँ सहर स्थापना गने उदे्दश्र्ले 2066।67 
देर्ख कार्िक्रम शरुु गरेकोमा २ स्थान थप भई १२ पगेुको छ । हलुाकी राजमागि र आसपासका १५ 
स्थान र अन्र्  र्वतभन् न १३ शहरलाई स्माटि शहरको रूपमा र्वकास गने, लकु्ला सर्हि उच्ि र्हमाली 
भागमा रहेका १० बस्िीहरूलाई िान्स र्हमालर्न सीटीका रूपमा र्वकास गने कार्िक्रम गरी ४० शहर र 
बस्िीसमेि थप भई ५० कार्म भएको छ । आर्ोजनाअन्िगिि 2077।78 मा 115.07 र्कलोतमटर 
सडकको िर्ाक खोल्ने, 22.89 र्कलोतमटर सडक कालोपरे गने, 29.02 र्कलोतमटर ररर्जड 
पेभमेन्ट(ढलान) र 57.36 र्कलोतमटर ढल/नाला तनमािण लगार्िका कार्ि सम्पन् न भएका छन।् 
आर्ोजनाले हालसम्म ५ र्हमाली वस्िीको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरी मोफोलोर्जकल ररटेनमेन्ट एण्ड 
इन्हेन्समेन्ट प्लानको अर्न्िम प्रतिवेदन र १३ स्माटि सीटीको गरुुर्ोजना सर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन 
स्वीकृि गरेको छ। िाल ुआर्ोजनाहरुको कार्ि समाप्त नहुाँदै नर्ााँ नर्ााँ शहरी आर्ोजना थप्दै जाने प्रवरृ्त्तले 
लक्ष्र् बमोर्जम 2086।87 सम्ममा आर्ोजना पूरा नभई अपेर्क्षि प्रतिफल हातसल नहनेु अवस्था छ । 

39. र्शक्षक र्वद्याथी अनपुाि - र्शक्षा तनर्मावली, २०५९ मा र्शक्षक/र्वद्याथी अनपुाि र्हमालमा ४०, 
पहाडमा ४५ र िराईमा ५० हनुपुने उल्लेख छ । र्शक्षा िथा मानवस्रोि र्वकास केन्द्रबाट प्रकार्शि 
प्रतिवेदनअनसुार र्वद्यालर्-र्वद्याथी िथा र्शक्षक-र्वद्याथी अनपुाि देहार्बमोर्जम रहेको छ: 

प्रदेश 
र्वद्यालर्-र्वद्याथी अनपुाि र्शक्षक-र्वद्याथी अनपुाि 

आधारभूि 
(१÷५) 

आधारभूि 
(६÷८) 

माध्र्तमक 
(९÷१०) 

माध्र्तमक 
(११÷१२) 

आधारभूि 
(१÷५) 

आधारभूि 
(६÷८) 

माध्र्तमक 
(९÷१०) 

माध्र्तमक 
(११÷१२) 

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

कुल १०१ १०६ ९८ १५८ १८ ३३ २४ ३५ 

प्रतिवेदनअनसुार र्वद्यालर् र्वद्याथी अनपुाि आधारभूि िहको कक्षा १-५ मा १०१ र कक्षा 
६-८ मा १०६, माध्र्तमक िहको कक्षा ९-१० मा ९८ र कक्षा ११-१२ मा १५८ रहेको छ । 
त्र्सैगरी र्शक्षक र्वद्याथी अनपुाि कक्षा १-५ मा १८, कक्षा ६-८ मा ३३, माध्र्तमक िहको कक्षा 
९-१० मा २४ र कक्षा ११-१२ मा ३५ रहेको छ । त्र्स्िो अनपुाि सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा 
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रहेको छ । र्शक्षाको गणुस्िर सधुार गनि तनधािररि मापदण्ड बमोर्जम सबै प्रदेशमा र्वद्यालर्-र्वद्याथी 
िथा र्शक्षक-र्वद्याथी अनपुाि कार्म हनेुगरी व्र्वस्थापन गनुिपदिछ । 

40. सामार्जक सरुक्षा कोष - श्रम ऐन, २०७४ ले रोजगारदािालाई ऐन प्रारम्भ भएको ६ मर्हनातभर 
सामार्जक सरुक्षा कोषमा सूिीकरण भइ सक्नपुने व्र्वस्था गरेको छ । कोषमा २०७८ िैर मसान्िसम्म 
१७ हजार ३७ प्रतिष्ठानमा कार्िरि ३ लाख २७ हजार ७८४ श्रतमक सूिीकरण भए पतन र्ोगदानकिाि 
श्रतमकको सांख्र्ा २ लाख १४ हजार ५५० रहेको छ । कोषमा र्ोगदानकिािको 2077।78 सम्म 
रू.१५ अबि १९ करोड जम्मा भएको छ । कोष व्र्वस्थापन सांघीर् सरकारले मार गरेको देर्खन्छ ।  

कोषले र्ो वषि औषतध उपिार, स्वास्थ्र् िथा माितृ्व सरुक्षा र्ोजनामा रू.४ करोड ८९ लाख 
२४ हजार, दघुिटना िथा अशक्तिा सरुक्षा र्ोजनामा रू.३८ लाख ५३ हजार, आर्श्रि पररवार सरुक्षा 
र्ोजनामा रू.४३ लाख २८ हजार र वरृ्द्ावस्था सरुक्षा र्ोजनामा रू.९ करोड २६ लाख ९६ हजारसमेि 
रू.१४ करोड ९८ लाख २ हजार दाबी गने व्र्र्क्तलाई शोधभनाि गरेको छ । 

कोषले स्वास्थ्र् सरुक्षा र्ोजना कार्ािन्वर्न गनि प्रदेश १ मा १९, मधेश प्रदेशमा १६, वाग्मिी 
प्रदेशमा २१, गण्डकी प्रदेशमा ८, लरु्म्बनी प्रदेशमा १४, कणािली प्रदेशमा १० र सदूुरपर्िममा १७ 
अस्पिालहरूसाँग सम्झौिा गरेकोमा उक्त अस्पिाल िराई िथा शहरी क्षेरमा केर्न्द्रि रहेका छन ्।  

41. मिृक क्षतिपूतिि - श्रम स्वीकृति तलई वैदेर्शक रोजगारीमा जाने श्रतमक रोजगारीको क्रममा मतृ्र् ुभएका 
श्रतमकका हकवालालाई बैदेर्शक रोजगार बोडिको सर्िवालर्बाट २०७६।७७ मा १७ मर्हला र ५६२ 
परुुषसर्हि ५७९ श्रतमकको क्षतिपूतििबापि रू.८१ करोड १० लाख १७ हजार आतथिक सहार्िा प्रदान 
भएकोमा २०७७।७८ मा २७ मर्हला र १ हजार ७२ परुुषसर्हि १ हजार ९९ श्रतमकको 
क्षतिपूतििबापि रू.७० करोड २५ लाख ८५ हजार आतथिक सहार्िा प्रदान गरेको छ । मतृ्र् ु हनेु 
श्रतमकलाई रू.७ लाख र अङ्गभङ्ग वा िोटपटकबापि बीमामा उर्ल्लर्खि दरमा आतथिक सहार्िा प्रदान 
हनेु गरेको छ । उर्ल्लर्खि र्स्थतिले र्वदेशमा अङ्गभङ्ग िथा मतृ्र् ु हनेु श्रतमकको सांख्र्ा बढी रहेकोले 
बोडिले जोर्खम न्रू्नीकरण हनेु प्रवर्द्िनात्मक कार्िक्रमहरू सञ्चालन गनुिपदिछ । 

42. सांघीर् तनजामिी सेवा ऐन -  राज्र्को पनु:सांरिना पिाि सांघीर् व्र्वस्था अन्िगिि सांघ, प्रदेश र स्थानीर् 
िहको प्रशासतनक सांरिना स्वीकृि भई कमििारी समार्ोजन भईसकेको अवस्था छ । िीनै िहका 
कमििारी व्र्वस्थापनका लातग सांघीर् तनजामिी सेवा ऐन िजुिमा गनुि आवश्र्क छ । सांघीर् तनजामिी 
सेवा र्वधेर्क सांघीर् सांसदको प्रतितनतध सभामा २०७५।१०।२७ मा दिाि भएकोमा उक्त र्वधेर्क  
२०७८।६।१९ मा नेपाल सरकारले र्फिाि तलएको छ । सांघीर् तनजामिी सेवा ऐन जारी नभएको 
अवस्थामा मधेश प्रदेशबाट प्रदेश तनजामिी सेवा ऐन, २०७७ िथा वाग्मिी प्रदेशबाट प्रदेश तनजामिी सेवा 
अध्र्ादेश, २०७८ जारी भएको पाइर्ो । सांघीर् तनजामिी सेवा ऐन पाररि नभएको र प्रदेशले आफ्नै 
िवरले तनजामिी सेवा ऐन बनाउने, स्थानीर् िहले कानून तनमािण नगररकन बढुवा वा स्िरवरृ्र्द् गने कार्िले 
प्रशासतनक सांर्न्रमा वरृ्त्त र्वकास, सेवा सरु्वधा, सरुवा, बढुवा प्रणालीमा एकरूपिा नहनेु र्स्थति छ । 
सांघीर् ऐन समर्मै जारी हनु नसक्दा प्रदेशहरूबाट िजुिमा भएका कानूनमा र्वर्वधिा देर्खएको छ । मधेश 
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प्रदेश र वाग्मिी प्रदेशको तनजामिी सेवा अध्र्ादेशमा पदपूतिि प्रतिशि, िह वरृ्र्द् व्र्वस्था, बढुवा उजरुी 
म्र्ाद आठदमा तभन्निा रहेको छ । 

43. कमििारी समार्ोजन - कमििारी समार्ोजन ऐन, २०७५ को दफा ५(१) मा सरकारी सेवाको कमििारीलाई 
सांघ, प्रदेश र स्थानीर् िहको पदमा समार्ोजन गने प्रर्ोजनका लातग समार्ोजन गररने सेवा, समूहको पद 
िथा िहगि र्ववरण खलुाई कमििारीबाट तनवेदन माग गनि सूिना प्रकाशन गने व्र्वस्था छ । सांघीर् 
मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्ले २०७५।९।११ मा सूिना प्रकाशन गरी दफा ८ बमोर्जम 
सांघमा जम्मा ५२ हजार ९२८ दरबन्दी स्वीकृि गरेकोमा ३७ हजार ९४४ कमििारी समार्ोजन भई १४ 
हजार ९८४ दरबन्दी ररक्त रहेको देर्खन्छ । त्र्सैगरी ७ प्रदेशमा २२ हजार २९७ दरबन्दी स्वीकृि 
भएकोमा १४ हजार ८६३ कमििारी समार्ोजन भई ७ हजार ४३४ दरबन्दी ररक्त रहेको देर्खन्छ । 
त्र्सैगरी ७५३ स्थानीर् िहमा ६७ हजार ७१९ दरबन्दी स्वीकृि भएकोमा ४४ हजार ३२१ कमििारी 
समार्ोजन भई २३ हजार ३९८ दरबन्दी ररक्त रहेको देर्खर्ो । सांघ, प्रदेश र स्थानीर् िहमा समार्ोजन 
नभई २ हजार ४४३ कमििारी फार्जलमा रहेको देर्खन्छ । कुल स्वीकृि दरबन्दीमध्रे् सांघमा २८.३१ 
प्रतिशि,  प्रदेशमा ३३.३४ प्रतिशि र स्थानीर् िहहरूमा ३४.५५ प्रतिशि दरबन्दी ररक्त रहेको देर्खन्छ। 
मन्रालर्ले कमििारी समार्ोजनको सम्पूणि काम सम्पन्न भएको जनाए पतन फार्जलमा रहेका कमििारी 
व्र्वस्थापन गरेको छैन । जनसरोकारसाँग प्रत्र्क्ष सम्बन्ध राख् ने स्थानीर् िहहरू र प्रदेशअन्िगििका 
कार्ािलर्हरूमा कमििारीहरूको अभाव हुाँदा सेवा प्रवाहमा असर परेको अवस्था छ । 

44. हलुाक सेवाको पनुसंरिना - बजेट वक्तव्र् २०७७।७८ को बुाँदा २६७ मा हलुाक प्रणालीको पनुसंरिना 
गने र हलुाक सेवालाई आधतुनक बनाउाँदै सम्भाव्र्िाको आधारमा सेवाको क्षेर र्वस्िार गने उल्लेख 
गरेको छ । हलुाक सेवा र्वभाग मािहिका कार्ािलर्हरूमा गोश्वारा हलुाक कार्ािलर्, हलुाक प्रर्शक्षण 
केन्द्र, केन्द्रीर् धनादेश कार्ािलर्, केन्द्रीर् र्टकट भण्डार, नेपाल र्फलाटेतलक ब्र्रुो, क्षेरीर् हलुाक 
तनदेशनालर् ४, र्जल्ला हलुाक कार्ािलर् ७०, इलाका हलुाक कार्ािलर् ८४२ र अतिररक्त हलुाक 
कार्ािलर् ३ हजार ७४ रहेका छन ्। स्वदेशी हलुाक सेवाको अलावा साधारण पर िथा पासिलहरू सीधै 
र्वश्वभर र  ई.एम.एस. सेवा ३९ मलुकुमा सञ्चालन हुाँदै आएको छ । र्वभाग र मािहिका कार्ािलर्मा 
र्वतभन्न िहमा गरी कुल ६२९४ दरबन्दी रहेको छ भने वार्षिक रूपमा औसि िाल ुखिि रू.३ अबि १० 
करोड हनेु गरेको छ । िर र्वगि केही वषिदेर्ख पासिल िथा र्िठीपर सेवामा तनरन्िर कमी आई 
आन्िररक िफि  सन ्२०१७ मा ३ करोड ३४ लाख ५१ हजार प्रदान गरेकोमा सन ्२०२० मा ३ लाख 
३५ हजार र वैदेर्शकिफि  सन ्२०१७ मा ६२ लाख १८ हजार सेवा प्रदान गरेकोमा सन ्२०२० मा 
१ लाख ९४ हजार मार सेवा प्रदान गरेको देर्खन्छ । हलुाक सेवाको पनुसंरिना गरी हलुाक सेवालाई 
आधतुनक र प्रर्वतधर्कु्त बनाउाँदै सम्भाव्र्िाको आधारमा सेवाको क्षेर र्वस्िार गनि आवश्र्क देर्खएको छ ।  

45. र्वद्यिु अनमुतिपर -  र्स वषिसम्म र्वद्यिु र्वकास र्वभागबाट र्वद्यिु उत्पादनको लातग अनमुति तलई 
उत्पादनमा आएका १०३ आर्ोजनाको १ हजार ३६५ मेगावाट र्वद्यिु उत्पादन जतडि क्षमिा रहेको छ । 
अनमुति तलई तनमािणको िरणमा रहेका आर्ोजनाहरूमध्रे् २०७७।७८ सम्म २१६ आर्ोजनाको ८ 
हजार 476 मेगावाट जतडि क्षमिा रहने देर्खन्छ। सभेक्षण अनमुति तलएका आर्ोजनामध्रे् २०७७।७८ 
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सम्म २५३ आर्ोजनाको १६ हजार ७८४ मेगावाट र उत्पादन अनमुतिपर तलने ४८६ आर्ोजनाको २५ 
हजार २२३ मेगावाट र्वद्यिु उत्पादन र सवेक्षणको अनमुतिपर जारी भएको देर्खन्छ १२२ आर्ोजनाबाट 
१ हजार ३८० मेगावाट जतडि क्षमिाको आर्ोजना स िालनमा आएको समेि गरी कुल २६ हजार 
६०३ मेगावाट क्षमिाको अनमुति पर प्रदान गरेको देर्खन्छ । प्रशारण लाइन सभेक्षण अनमुतििफि  ३३, 

६६, १३२, २२० र ४०० के.तभ.को लातग २०७७।७८ सम्म २६२ ले र्वद्यिु प्रसारणको सवेक्षण र 
तनमािणको अनमुति प्राप्त गरेको देर्खन्छ । त्र्सैगरी २०७७।७८ सम्म र्वद्यिु उत्पादन १ मेगावाट 
मातथका जलर्वद्यिु िफि  १ हजार २९० मेगावाट, िापीर् र्वद्यिु ५३.४१ मेगावाट, सौर्ि र्वद्यिु १८.५ 
मेगावाट र सह-उत्पादन ३ मेगावाट समेि कुल जतडि क्षमिा १ हजार ३६५ मेगावाट रहेको छ । 

46. प्रसारण इजाजिपर नवीकरण - रार्ष्ट्रर् प्रसारण तनर्मावली, २०५२ को तनर्म १६(४) बमोर्जम म्र्ाद 
भकु्तान भएपतछ हरेक वषि इजाजिपर नवीकरण गनि आएमा दश प्रतिशिदेर्ख शिप्रतिशिसम्म जररबाना 
तलई नवीकरण गनिसक्ने, सो समर्तभर पतन नवीकरण नगराएमा इजाजिपर स्विः रद्द हनेु र तनर्म १८ 
बमोर्जम इजाजिपरमा उर्ल्लर्खि शििबमोर्जम कार्िक्रम प्रसारण गरेको नदेर्खएमा मन्रालर्ले अनमुतिपर 
रद्द गनि एवां अनतधकृि कुनै कार्िक्रम प्रसारण गरेको देर्खएमा त्र्स्िो कार्िक्रम प्रसारण गनि प्रर्ोग गरेको 
र्न्र वा उपकरण आफ्नो तनर्न्रणमा तलन सक्ने व्र्वस्था छ । सूिना िथा प्रशारण र्वभागबाट प्राप्त 
र्ववरणअनसुार हालसम्म २०२ टेतलतभजन र ६५ एफ.एम. रेतडर्ोले प्रसारण इजाजिपर प्राप्त गरेको 
देर्खन्छ । िी सांस्थाहरूमध्रे् १४५  टेतलतभजन  र ९  एफ.एम रेतडर्ोसमेि १५४ सांस्थाले २०७८ 
आषाढ मसान्िसम्म इजाजि पर नवीकरण गराएका छैनन ्। र्स र्स्थतिमा पतन तनर्मानसुार जररवाना 
गने ६ मर्हनातभर नवीकरण नगराउने प्रसारण सांस्थाको अनमुतनपर रद्द भएको अतभलेख राख्न,े तनरीक्षण 
गने गराउने कार्ि भएको छैन । मन्रालर्बाट इजाजिपर नवीकरण नगराउने सांस्थाहरूको सम्बन्धमा 
अनगुमन िथा छानतबन गरी तनर्म बमोर्जम कारबाही गनुिपदिछ । 

47. र्वभषूण - र्वभषूण ऐन, २०६४ मा ४ प्रकारका १२ शे्रणी मानपदवी, ९ प्रकारका अलङ्कार र १३ प्रकारका 
पदकबाट रार्ष्ट्रर् जीवनका र्वतभन्न क्षेरमा र्वर्शि र्ोगदान परु् र्ाउने महानभुावलाई र्वभषूण सतमतिले स्वीकृि 
गरेको मापदण्ड, २०७५ बमोर्जम तसफाररस गने र नेपाल सरकारले तनणिर् गने व्र्वस्था छ । नेपाल 
सरकार मर्न्रपररषद् बाट २०७५।७६ मा ५१८ जना, २०७६।७७ मा ६३३ जना र र्ो वषि ५९3 जना 
र्वभरू्षि गने तनणिर् भएको छ । त्र्सैगरी २०७८।७९ मा ८८७ जनालाई र्वभरू्षि गने तनणिर् भएको छ। 
घोषणा गरेका र्वभषूण िर्ार गनि गहृ मन्रालर्ले २०७५।७६ मा रू.५ करोड ६९ लाख ७७ हजार, 

२०७६।७७ मा रू.८ करोड ५० लाख र २०७७।७८ मा रू.१० करोड २२ लाख १६ हजार खिि 
गरेको देर्खन्छ । र्वगिमा घोषणा भएमध्रे्को १७६ मानपदवी, ३६ अलङ्कार र ६२ पदकसमेि २७४ 
र्वभषूण र्विरण नभई मौज्दाि रहेको छ । र्वभषूण िर्ार गनि लाग्ने लागि वषेनी बढ्दै गएकोले लागिमा 
कमी ल्र्ाउने िथा र्वभरू्षि हनेु सांख्र्ा तनर्िि गरी खििमा तनर्न्रण गनुिपने देर्खन्छ । 

48. सोझै खररद - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा खररद गदाि प्रतिस्पधाि सीतमि हनेु गरी 
लागि टुक्रा टुक्रा पारी खररद गनुि नहनेु व्र्वस्था छ। त्र्स्िै तनर्मावलीको तनर्म ८४ मा साविजतनक 
तनकार्ले स्वीकृि कार्िक्रम र खररद र्ोजना अनसुार बीस लाख रुपैर्ााँसम्म लागि अनमुान भएको 
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मालसामान, तनमािण कार्ि वा तसलबन्दी दरभाउपर आव्हान गरी खररद गनि सक्ने व्र्वस्था छ । 
लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त र्ववरणअनसुार ऐनको प्रावधान र्वपररि ऊजाि, जलस्रोि िथा तसाँिाई, शहरी 
र्वकास, खानेपानी, गहृ र स्वास्थ्र् मन्रालर् अन्िगििका ३४ तनकार्ले मालसामान िथा सांरिना तनमािण 
कार्िलाई र्वतभन्न टुक्रामा लागि अनमुान िर्ार गरी रू.४९ करोड ५३ लाख १३ हजारको खररद गरेको 
देर्खन्छ ।   

49. मलु्र् समार्ोजन - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा  ५५)१( मा खररद सम्झौिामा अन्र्था 
व्र्वस्था भएकोमा  बाहेक १२ मर्हनाभन्दा बढी अवतधको खररद सम्झौिा कार्ािन्वर्न गने क्रममा मूल्र् 
समार्ोजन गनि आवश्र्क देर्खएमा मूल्र् समार्ोजन गनि सर्कने दफा ५५(२) मा खररद सम्झौिा गनेको 
र्ढलाइको कारण काम सम्पन्न नभएमा र तनर्िि बजेटको आधारमा खररद सम्झौिा भएकोमा मूल्र् 
समार्ोजन गनि नसर्कने व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त र्ववरणअनसुार ऊजाि, जलस्रोि िथा 
तसाँिाई, शहरी र्वकास, खानेपानी र भौतिक पूवािधार िथा र्ािार्ाि मन्रालर्अन्िगििका ३८ तनकार्ले 
सूिकाङ्क र गणुक फरक पारी, मूल्र् समार्ोजन गलि गणना गरी लगार्िबाट रु.१ अबि ८ करोड ९२ 
लाख तनर्म एवां सम्झौिार्वपररि मूल्र् समार्ोजन भकु्तानी गरेको पाइर्ो । 

50. पूवितनधािररि क्षतिपूतिि - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ एवां खररद सम्झौिामा तनमािण व्र्वसार्ीको 
र्ढलाइको कारणले सम्झौिाबमोर्जमको कार्ि िोर्कएको समर्तभर सम्पन् न हनु नसकेमा प्रतिठदन सम्झौिा 
मूल्र्को 0.05 प्रतिशिका दरले बढीमा १० प्रतिशिमा नबढ्ने गरी पूवितनधािररि क्षतिपूतिि तलनपुने 
व्र्वस्था छ । उर्ल्लर्खि व्र्वस्थाको पालना नगरी ऊजाि, जलस्रोि िथा तसाँिाई, शहरी र्वकास, स्वास्थ्र् 
र भौतिक पूवािधार िथा र्ािार्ाि मन्रालर्अन्िगििका २४ तनकार्ले रू.१० करोड ९५ लाख पूवितनधािररि 
क्षतिपूतिि असूल गरेका छैनन ् । तनमािण व्र्वसार्ी वा आपूतििकिािबाट र्ढलाइ भएकोमा पूवितनधािररि 
क्षतिपूतिि असलु गनुिपदिछ । 

51. र्वत्तीर् सांघीर्िा - सांघीर् शासनप्रणालीको आधार स्िम्भ र्वत्तीर् सांघीर्िा हो । राजश्व र रोर्ल्टी बााँडफााँट 
वषािन्ि तभरै हनु नसक्दा प्रदेश र स्थानीर् सर्ञ्चि कोषमा आम्दानी न्रू्न हनु गएको, रार्ष्ट्रर् प्राकृतिक स्रोि 
िथा र्वत्त आर्ोगले तसफाररस गरेभन्दा नेपाल सरकारले प्रदेशमा रू.२ अबि ३७ करोड ५० लाख र 
स्थानीर् िहमा रु.३ अबि ७६ करोड ६७ लाख घटी हस्िान्िरण भएको, प्रदेश र स्थानीर् िहको बजेट 
सांघीर् अनदुानमा तनभिर रहेको, प्राप्त अनदुानबाट अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी कार्िक्रम सञ्चालन, सर्ञ्चि 
कोषको र्हसाब िोर्कएको ढााँिामा िर्ार नगरेको, बजेट अबण्डा राखी खिि गरेको, स्थानीर्ले प्रदेशमा 
िौमातसक आर्-व्र्र्को प्रतिवेदन पेस नगरेको, प्रशासतनक खिि उच्ि रहेको, कार्िक्रममा दोहोरोपना रहेको, 
सरु्वधा सम्बन्धी मापदण्ड नहुाँदा पदातधकारी लगार्ि कमििारी सरु्वधा बढ्दै गएको, ठदगो र्वकास लक्ष्र्को 
आन्िररकीकरण नभएको र आवतधक र्ोजना मध्र्कातलन खिि सांरिना अनरुुप कार्िक्रम िजूिमा नगरेको, 
अनदुानलाई बढावा ठदएको िर अनगुमन कमजोर रहेको, साझा अतधकार अन्िगिि सांकतलि राजस्व 
पररिालनमा प्राथतमकिा नठदएको, स्थानीर् िहमा र्ोजना िजुिमा प्रर्क्रर्ा व्र्वर्स्थि नभएको अवस्था छ ।  
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प्रदेश मन्रालर् िथा तनकार् 

52. प्रदेश सर्ञ्चिकोष - प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्हरूबाट प्राप्त प्रदेशगि सर्ञ्चिकोषको र्ववरणअनसुार 
२०७७।७८ मा रू.२ खबि ५१ अबि ३९ करोड 28 लाख आम्दानी भएकोमा रु.१ खबि ८९ अबि ५३ 
करोड ८५ लाख (७5.४० प्रतिशि) खिि गरी रु.६१ अबि ८५ करोड 43 लाख बााँकी रहेको छ । 
खििमध्रे् प्रदेश नां. १ मा रू.२७ अबि ९५ करोड १२ लाख, मधेश प्रदेशमा रू.२२ अबि ५४ करोड 58 
लाख, वाग्मिी प्रदेशमा रू.३५ अबि ५९ करोड ४८ लाख, गण्डकी प्रदेशमा रू.२५ अबि ६२ करोड 34 
लाख, लरु्म्बनी प्रदेशमा रू.३२ अबि १० करोड ३० लाख, कणािली प्रदेशमा रू.२२ अबि ७५ करोड २० 
लाख र सदूुरपर्िम प्रदेशमा रू.२2 अबि ९६ करोड ८3 लाख खिि भएको छ । 

53. र्वभाज्र् कोष - अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ अनसुार सवारीसाधन कर बापिको रकम 
प्रदेश र्वभाज्र् कोषमा जम्मा गरी सोको 60 प्रतिशि प्रदेश सर्ञ्चिकोषमा र 40 प्रतिशि स्थानीर् 
सर्ञ्चिकोषमा दार्खला गनुिपने व्र्वस्था छ । प्रदेश र्वभाज्र् कोषमा र्ो वषि रू.16 अबि 72 करोड ६५ 
लाख जम्मा भएकोमध्रे् रू. १६ अबि ६१ करोड ३२ लाख बााँडफााँट गरेको र प्रदेश नां. १ को आतथिक 
मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्ले रु.११ करोड ३३ लाख बााँडफााँट नगरी बााँकी राखेको छ । ऐनको 
व्र्वस्थाबमोर्जम उक्त रकम बााँडफााँट हनुपुदिछ । 

54. लेखापरीक्षण - र्ो वषि प्रदेश मािहिका 1 हजार 115 कार्ािलर्को रू.२ खबि 97 अबि 13 करोड १० 
लाख र १1 कार्ािलर्को बक्र्ौिा रू.2 अबि 37 करोड 61 लाख समेि रु.२ खबि ९९ अबि 50 
करोड 61 लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । प्रदेश सरकार मािहिका 80 अन्र् सांस्था िथा 
सतमतिको रू.15 अबि 23 करोड 92 लाख र 3 सतमतिको बक्र्ौिा समेि लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको 
छ । र्स वषि २4 तनकार्को रु.1 अबि 28 करोड 29 लाख लेखापरीक्षण बक्र्ौिा रहेको छ ।   

55. बजेट िथा खिि - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ मा प्रदेश अथिमन्रीले प्रत्रे्क आतथिक वषिको 
लातग प्रदेश सभासमक्ष राजस्व र व्र्र्को अनमुान पेस गनुिपने व्र्वस्था बमोर्जम सािवटा प्रदेश सभाबाट 
स्वीकृि भएको २०७७।७८ को बजेट रू.२ खबि 68 अबि 28 करोड 75 लाख रहेकोमा रु.१ खबि 
८९ अबि ५३ करोड ८6 लाख (७०.65 प्रतिशि) खिि भएको छ । कुल खििमध्रे् िालखुिि 39.77 
प्रतिशि, पूाँर्जगि खिि 59.49 र अन्र् खिि 0.74 प्रतिशि रहेको छ । प्रदेशको औसि खिि ७०.65 
प्रतिशि रहेकोमा बजेटको िलुनामा सबभन्दा बढी लरु्म्बनी प्रदेशको  ८१.९९  र सबभन्दा कम 
सदुरुपर्िम प्रदेश को ६6.३0 प्रतिशि रहेको छ ।  

56. रकमान्िर - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ अनसुार स्वीकृि बजेटको रकम एक बजेट उपशीषिक, 
स्रोि वा खिि शीषिकबाट अकाि बजेट उपशीषिक स्रोि वा खिि शीषिकमा रकमान्िर गने अतधकार आतथिक 
मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्को हनेु व्र्वस्था छ । र्ो वषि ७ प्रदेशमा रू.२७ खबि ७ अबि ९६ करोड 
२ लाख शरुु बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा रू.४४ अबि ४८ करोड ७४ लाख रकमान्िर गरेको छ । रकमान्िरमध्रे् 
२०७8 आषाढ मर्हनामा मार प्रदेश नां.१ ले रू.४ करोड ७६ लाख, वाग्मिी प्रदेशले रू.१ अबि ६ 
करोड ४९ लाख, गण्डकी प्रदेशले रू.३ अबि ७९ करोड ७८ लाख,  लरु्म्बनी प्रदेशले रू.२ अबि ५० 
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करोड ४४ लाख, र कणािली प्रदेशले १ अबि २ करोड २८ लाख रकमान्िर गरेको छन ्। वषािन्िमा 
रकमान्िर गरी खिि गने कार्िमा तनर्न्रण गनुिपदिछ ।  

57. प्रदेश आन्िररक स्रोि पररिालन - प्रदेश सरकारहरूको २०७७।७८ को कुल खिि रू.१ खबि 89 अबि 
53 करोड 85 लाख रहेकोमा आन्िररक स्रोिबाट रू.1 खबि 14 अबि ८8 लाख (60.15 प्रतिशि) 
खिि गरेको देर्खन्छ । आन्िररक स्रोिअन्िगिि सबैभन्दा घटी प्रदेश न.१ को ५२.१६ प्रतिशि र 
सबैभन्दा बढी कणािली प्रदेशले ८2.२७ प्रतिशि पररिालन गरेको छ ।  

58. लेखापरीक्षण र बेरुज ु - प्रदेश सरकार मािहिका सरकारी कार्ािलर्, अन्र् सांस्था र सतमतििफि को 
२०७७।७८ को लेखापरीक्षण रकम रू.३ खबि १४ अबि ७४ करोड ५३ लाख रहेकोमा रू.८ अबि ३८ 
करोड ५४ लाख बरुज ुकार्म रहेको छ । सबैभन्दा बढी बेरुज ु मधेश प्रदेशको ५.42 प्रतिशि र 
सबैभन्दा कम बेरुज ुलरु्म्बनी प्रदेशको १.18 प्रतिशि रहेको छ । त्र्सैगरी प्रदेश नां १ को 3.56 
प्रतिशि, बागमति प्रदेशको 1.60 प्रतिशि गण्डकी प्रदेशको 1.27 प्रतिशि, कणाितल प्रदेशको 5.15 
प्रतिशि र सदुरुपर्िम प्रदेशको 2.18 प्रतिशि रहेको छ ।  

प्रदेश सरकार मािहि सरकारी कार्ािलर्, अन्र् सांस्था र सतमतििफि को गि वषिसम्मको बााँकी 
बेरुज ुरू.१२  अबि 99 करोड 13 लाख रहेकोमा सम्परीक्षणबाट रू.1  अबि 72 करोड 46 लाख 
फस्र्ौट भई रू.11 अबि 26 करोड 67  लाख बााँकी रहेको र र्ो वषि रू.8 अबि 38 करोड 55 लाख 
थप भई अद्यावतधक बेरुज ुरू.19 अबि 65 करोड 22 लाख रहेको छ । सो रकममा रू.4 अबि 10 
करोड 7 लाख पेस्की रहेको छ । 
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स्थानीर् िह 

59. समग्र आर् व्र्र् - महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्ले िर्ार गरेको एकीकृि वार्षिक आतथिक र्ववरण अनसुार 
र्ो वषि ७५३ स्थानीर् िहहरूको कुल बजेट रू.५ खबि ३२ अबि ९८ करोड ३७ लाख रहेकोमा सांघ र 
प्रदेशबाट हस्िान्िरण गरेको अनदुान रू.३ खबि 8 अबि 60 करोड 33 लाख, सांघ र प्रदेश सरकार 
राजस्व बााँडफााँटबाट रू.73 अबि 40 करोड, आन्िररक आर्मा गि वषिको मौज्दािसमेि रू.१ खबि 11 
अबि 6 लाख गरी रू.४ खबि ९३ अबि ३९ लाख आर् प्राप्त गरेको देर्खन्छ। प्राप्त आर्बाट रू.३ खबि 
९१ अबि ४३ करोड ६३ लाख खिि गरी रू.१ खबि १ अबि ५६ करोड ७६ लाख मौज्दाि रहेको छ । 

र्ो वषि लेखापरीक्षण भएका ७४४ स्थानीर् िहको देहार् अनसुार कुल बजेट रू.५ खबि ९७ अबि 
४8 करोड ५1 लाख रहेको छ । कुल बजेटमध्रे् रू.४ खबि ८७ अबि ८8 करोड 17 लाख (८१.६5 
प्रतिशि) खिि भएको छ । कुल खििमध्रे् िालू खिि रू.२ खबि ५० अबि ६४ करोड 17 लाख 
(५१.३७ प्रतिशि), पुाँजीगि खिि रू.१ खबि ६० अबि ३2 करोड ५8 लाख (३२.८६ प्रतिशि) र 
र्वत्तीर् व्र्वस्था िथा अन्र्िफि  रू.७६ अबि ९1 करोड ४2 लाख (१५.७७  प्रतिशि) खिि भएको छ। 
र्ो वषि लेखापरीक्षण भएका ७४४ स्थानीर् िहको २०७७।७८ को कुल आन्िररक राजस्व रू.३५ अबि 
२8 करोड 5६ लाख, सांघ िथा प्रदेश सरकारबाट राजस्व बााँडफााँट रू.६९ अबि १ करोड ६९ लाख, 
गि वषिको मौज्दाि रू.९१ अबि ७7 करोड 38 लाखसमेि आन्िररक स्रोििफि  रू.१ खबि ९६ अबि 7 
करोड 63 लाख प्राप्त भएको छ । 

60. राजस्व पररिालन - महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्ले िर्ार गरेको एकीकृि वार्षिक आतथिक र्ववरण अनसुार 
स्थानीर् िहहरूले र्ो वषि आन्िररक आर्बाट रू.२ खबि ३ अबि 17 करोड 94 लाख प्राप्त गने अनमुान 
गरेकोमा रू.१ खबि ८४ अबि ६५ करोड २७ लाख (९०.88 प्रतिशि) प्राप्त गरेको छ । सोमध्रे् गि 
वषिको मौज्दाि रू.75 अबि 6३ करोड, राजस्व बााँडफााँटबाट रू.७३ अबि ४० करोड र आन्िररक श्रोिबाट 
रू.३५ अबि 62 करोड 73 लाख प्राप्त भएको छ । नेपाल सरकारको अनदुानसमेिको कुल प्रातप्त रू.४ खबि 
९३ अबि ३९ लाखमध्रे् स्थानीर् िहको र्स वषिको आन्िररक स्रोिको आर् ६.२2 प्रतिशि मार देर्खएको 
छ ।  

61. घटी र्जम्मेवारी - स्थानीर् िहले प्रातप्त र भकु्तानीको एकीकृि वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार गदाि गि वषिको 
मौज्दाि र्स वषि र्जम्मेवारी सानुिपदिछ । र्जम्मेवारी साने क्रममा फरक परेमा सोको पषु्याई उल्लेख 
गनुिपदिछ । र्ो वषि १67 स्थानीर् िहले रू.2 अबि 27 करोड 39 लाख 1९ हजार घटी र्जम्मेवारी 
सारेकोमा कारण खलुाएका छैनन ्।  

62. बैङ्क र्हसाब तमलान - स्थानीर् िहहरूले मातसक रूपमा से्रस्िा र बैङ्क खािाको र्हसाब तमलान गरी 
म.ले.प.फा.नां. २१२ को ढााँिामा बैङ्क र्हसाब तमलान र्ववरण िर्ार गनुिपनेमा अतधकाांश स्थानीर् िहले 
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र्स्िो र्ववरण िर्ार गरेका छैनन ्। र्ो वषि 82  स्थानीर् िहको से्रस्िाले देखाएकोभन्दा बैङ्कमा रू.68 
करोड 4३ लाख १4 हजार घटी मौज्दाि रहेको देर्खएको छ ।  

63. अबण्डा बजेट - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा बजेट िथा कार्िक्रमको प्राथतमकीकरण गरी 
स्रोि अनमुान िथा सीमा तनधािरणका आधारमा अबण्डा नराखी आर्-व्र्र्को अनमुान पेस गनुिपने व्र्वस्था 
छ । र्ो वषि २३3 स्थानीर् िहले रू.४ अबि ७3 करोड 33 लाख 67 हजार अबण्डा राखी बजेट िथा 
कार्िक्रम स्वीकृि गरेका छन ् । अबण्डा रकम कार्िपातलकाको तनणिर्बाट पतछ बााँडफााँट गरी पटके 
आर्ोजना र कार्िक्रममा खिि हनेु, र्वत्तीर् अनशुासन पालना नहनेु लगार्िका अवस्था र्वद्यमान रहने हुाँदा 
अवण्डा राखी खिि गने कार्िमा तनर्न्रण गनुिपदिछ । 

64. अन्िर पररषद् समन्वर् - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०५ मा प्रदेश िथा स्थानीर् 
िहले गने काम कारवाहीमा नीतिगि सामञ्जस्र्िा, र्ोजना व्र्वस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा 
अतधकार क्षेरको प्रर्ोग, प्राकृतिक स्रोि साधनको उपर्ोग र बााँडफााँट लगार्िका अन्िर सम्बर्न्धि 
र्वषर्हरूमा समन्वर् कार्म गनि प्रदेश समन्वर् पररषद् रहने व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षणबाट प्रदेश 
सरकारले स्थानीर् िहमा हस्िान्िरण गनुिपने साना र्ोजनाहरू आफैँ ले सञ्चालन गरेको, स्थानीर् िहले गने 
कार्िको लातग समेि प्रदेशस्िरका कार्ािलर् स्थापना गरेको, स्थानीर् िहले राजस्व बााँडफााँट गरी 
पठाउनपुने सबै रकम प्रदेश सरकारलाई नपठाएको लगार्िको र्स्थति देर्खएको छ ।साझा अतधकार 
सूर्िमा रहेका कार्िको कार्िसम्पादनमा प्रभावकाररिा ल्र्ाउन र र्वकास तनमािणमा सन्िलुन कार्म गनि 
तनर्तमि रूपमा प्रदेश समन्वर् पररषद्को बैठक बसी स्थानीर् िहले आफ्नो कार्िसम्पादनमा सहजिा 
आउने गरी प्रदेश सरकार र स्थानीर्िहबीि समन्वर् कार्म गनुिपदिछ  । 

65. अनदुान - महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्बाट प्राप्त र्वत्तीर् र्ववरण अनसुार अनदुानिफि  सांघीर् िथा प्रदेश 
सरकारले स्थानीर् िहलाई उपलब्ध गराएको अनदुानको ३ वषिको अवस्था देहार् अनसुार रहेको छ : 

(रू.लाखमा) 
आतथिक वषि समानीकरण अनदुान सशिि अनदुान र्वशेष अनदुान समपरुक अनदुान जम्मा 

सांघिफि      
२०७५।७६ ८५२८७९ १२५३४२७ २२७७० ३८५७३ २१६७६४९ 

२०७६।७७ ८९९६५२ १५०९९४१ ४८२८४ ४७५४० २५०५४१७ 

२०७७।७८ ८९९७३२ १८३३०२५ ५८३४१ ५०८८६ २८४१९८४ 

प्रदेशिफि      
२०७५।७६ ४४२०१ ७९९४३ ९४४७ १८६२३ १५२२१४ 

२०७६।७७ ६२८०२ ८२७७२ २५८४८ ५७८१७ २२९२३९ 

२०७७।७८ ५३५७६ ८९४०९ ७४४७९ २७७२६ २४५१९० 

उल्लेर्खि िथ्र्ाङ्क अनसुार स्थानीर् िहहरूमा प्राप्त अनदुान क्रमशः बढ्दै गएको छ । प्राकृतिक 
श्रोिबाट प्राप्त रोर्ल्टी रकमको तनर्िि प्रतिशि त्र्स्िै प्रकारको प्राकृतिक श्रोि सांरक्षण र समग्र वािावरण 
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सांरक्षण कार्िमा प्रर्ोग हनेु अन्िरािर्ष्ट्रर् असल अभ्र्ास रहे पतन स्थानीर् िहहरूमा िद्अनसुार बजेट 
छुयाई खिि गने प्रर्क्रर्ा अवलम्बन हनु बााँकी छ । 

66. बक्र्ौिा असलुी - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद-९ मा र्वत्तीर् अतधकार क्षेर अन्िगिि 
र्वतभन्न कर िथा शलु्क लगाउने र आर् ठेक्काबापि बक्र्ौिा रकमसमेि असलुी गने व्र्वस्था छ । र्ो वषि 
३२ स्थानीर् िहबाट रू.२६ करोड २५ लाख ६१ हजार असलु गनि बााँकी रहेको र सोको लगि िर्ार 
गरेका छैनन ्। बक्र्ौिा राजस्वको लगि िर्ार गरी असलुीको कार्िर्ोजना बनाई कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ ।  

67. लेखापरीक्षण र बेरूज ु- र्ो वषि ७५३ स्थानीर् िहमध्रे् ७४४ स्थानीर् िहको रू.९ खबि ९३ अबि ५९ 
करोड ३१ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । बक्र्ौिा लेखापरीक्षणिफि  ५५ स्थानीर् िहको 
२०७६।७७ को रू.५७ अबि ५० करोड 59 लाख समेि र्ो वषि रू.10 खबि 51 अबि 9 करोड ९० 
लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । लेखापरीक्षणबाट रू.४4 अबि 24 करोड 13 लाख बेरूजू 
देर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ रू.3 अबि 4 करोड 33 लाख फस्र्ौट गरेकोले रू.४१ 
अबि 19 करोड 88 लाख बााँकी रहेको छ । बेरूजमुध्रे् असलु गनुिपने रू.५ अबि 60 करोड 59 लाख, 
तनर्तमि गनुिपने रू.३० अबि 79 करोड 65 लाख र म्र्ाद नाघेको पेस्की रू.४ अबि ७९ करोड 56 लाख 
बााँकी छ । त्र्सैगरी बक्र्ौिा लेखापरीक्षणबाट रू.57 अबि 50 करोड 59 लाखको लेखापरीक्षणबाट रू.2 
अबि 71 करोड 15 लाख बेरूजू देर्खएको छ । मधेश प्रदेशका ८ िथा कणािली प्रदेशको १ समेि ९ 
स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण गनि बााँकी छ । 



 

 41 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, साराांश, २०७9 

कोतभड- १९ महामारी व्र्वस्थापन 

68. समग्र खिि व्र्स्थापन  - सांघीर् सरकार अन्िगिि र्ो वषि कोतभड-१९ रोकथाम र तनर्न्रणमा र्वतनर्ोर्जि 
बजेट र केन्द्रीर् कोरोना कोषबाट रु.१२ अबि २0 करोड 22 लाख, प्रदेश सरकारको खिि रु.२ अबि 
११ करोड ६७ लाख र स्थानीर् िहबाट रु.४ अबि ७५ करोड ८९ लाख समेिको रु.१९ अबि 7 
करोड 79 लाखमा गि वषि २०७६।७७ को खिि रु.१३ अबि ५४ करोड ३९ लाख समेि रु.३२ अबि 
६2 करोड 18 लाख  खिि भएको छ । सो खििमा र्वतभन्न दाितृनकार्बाट प्राप्त सहार्िा, वस्िगुि 
सहार्िा लगार्िको रकम समावेश छैन । 

69. सङ्क्रमणको अवस्था  - स्वास्थ्र् िथा जनसांख्र्ा मन्रालर्ले कोरोना सांक्रमण सरुु भएदेर्ख २०७७ फागनु 
मर्हनासम्मको अवतधलाई पर्हलो लहर र २०७७ िैरदेर्ख २०७८ िैरसम्मको अवतधलाई दोस्रो लहरको 
रुपमा तलएको छ । वल्डोतमटर र स्वास्थ्र् िथा जनसांख्र्ा मन्रालर्बाट प्रकार्शि िथ्र्ाङकको आधारमा 
सङ् क्रमणको अवस्था साकि  मलुकुसाँगको िलुना देहार् बमोर्जम प्रस्ििु गररएको छः 

र्ववरण 
2077 आषाढ मसान्ि  2078 आषाढ मसान्ि  २०७९ वैशाख ३० गिे 

कुल सङ्क्रमण मतृ्र् ुसङ्ख्र्ा कुल सङ् क्रमण मतृ्र् ु कुल सङ् क्रमण मतृ्र् ु
साकि  मलुकु  १४३९४७४ ३३२२८ ३४२८९१७७ ४७१७७४ ४८६७९४३७ ६२०१६० 
भारि ९३६१८१ २४३०९ 31026829 412531 43116600 524190 
पार्कस्िान २५५७६९ ५३८६ 983719 22720 1529080 76303  
बङ्गलादेश १९००५७ २४२४ 1072774 17278 1952939 29127 
अफगातनस्िान ३४७४० १०४५ 137853 5983 179169 7686 
नेपाल १७१७७ ३९ 709457 9463 978982 11952 
मार्ल्दभ्स २८०१ १४ 75622 215 199483 298 
श्रीलङ्का २६६५ ११ 280543 3573 663632 16510 
भटुान ८४ ० 2380 11 59552 21 

साकि  मलुकुहरूमा २०७७ आषाढ मसान्िमा कुल सङ्क्रमण १४ लाख ३९ हजार 474 रहेकोमा मतृ्र् ु
हनेुको सङ्ख्र्ा ३३ हजार 238 रहेको छ । सोही अवतधमा नेपालमा कुल सङ्क्रमण सङ्ख्र्ा १७ 
हजार 177 भई मतृ्र् ु हनेुको सङ्ख्र्ा ३९ रहेको छ । सङ् क्रमण फैतलाँदै जााँदा 2078 आषाढ 

कि  मलुकुमा कुल सांङ्क्रमणमसान्िमा सा 3 करोड 4 २ लाख 89 हजार 177 र मतु्र् ुहनेुको सांख्र्ा 4 
लाख 7 १ हजार 774 पगेुको देर्खन्छ। सोही अवतधमा नेपालमा कुल सङ् क्रमण 7 लाख 9 हजार  

457 भएकोमा 9 हजार  463 को मतृ्र् ुभएको छ । र्सैगरी २०७९ वैशाख ३० सम्म साकि  मलुकुमा 
कुल सांङ्क्रमण ४ करोड ८६ लाख ७९ हजार 437 र मतु्र् ुहनेुको सांख्र्ा ६ लाख ०2 हजार 160 
रहेकोमा नेपालमा कुल सांक्रमण ९ लाख ७8 हजार 982 र मतृ्र् ु११ हजार 952 पगेुको देर्खन्छ ।  

70. कोतभड-19 को असर-  स्वास्थ्र्कमीको कुल दरबन्दी ३० हजार १०१ मध्रे् ३ हजार ९९ ररक्त रहेको 
अवस्थामा तनर्तमि स्वास्थ्र् सेवामा पररिातलि जनशर्क्त कोतभड–१९ रोगको रोकथाम, तनर्न्रण र 
उपिारमा सांलग्न हनु ुपरेकोले तनर्तमि स्वास्थ्र् सेवा प्रवाहमा समेि असर परेको छ।  

70.1 नेपालले कोतभड-१९ को महामारीबाट हनुसक्न े आतथिक क्षतिलाई भन्दा मानव समदुार्को जीवन 
रक्षालाई उच्ि महत्व ठदई २०७६ को िैर मर्हनाबाट बन्दाबन्दी शरुु गरेको तथर्ो । कोरोना 
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सांक्रमणकालमा भएको लामो समर्सम्मको बन्दाबन्दी लगार्िका कारण नेपालको आतथिक वृर्र्द्दरमा 
असर गरेको देर्खन्छ । नेपालमा २०७६।७७ र २०७७।७८ मा क्रमशः ८.५ र ७.० प्रतिशि 
आतथिक वृर्र्द्दर हातसल गने लक्ष्र् राखेकोमा कोरोनाको कारण क्रमशः ऋणात्मक २.१ र ४.०१ 
प्रतिशि मार आतथिक वृर्र्द् भएको देर्खन्छ । 

70.2 कोतभड सांक्रमणभन्दा अर्घल्ला वषिहरुमा राजस्व असलुी २०७३।७४ मा २३.३६ प्रतिशि र 
२०७४।७५ मा २७.१२ प्रतिशि वरृ्र्द् भएकोमा कोरोना सांक्रमण अवतध २०७५।७६ मा ७.३२ 
प्रतिशि र २०७६।७७ मा ०.२० प्रतिशि मार वरृ्र्द् भएको एवां लक्ष्र्को िलुनामा राजश्व सङ्कलन न्रू्न 
भएको देर्खन्छ ।  

70.3 श्रम स्वीकृति तलएर र्वदेश जाने कामदारहरु २०७४।७५ मा १६ लाख ८ हजार, २०७५।७६ मा ११ 
लाख १९ हजार, २०७६।७७ मा ११ लाख २६ हजार रहेकोमा २०७७।७८ मा १० लाख ९० 
हजार मार रहेको श्रम िथा रोजगार मन्रालर्ले उल्लेख गरेको छ । र्सरी मलुकुको श्रमशर्क्त वैदेर्शक 
रोजगारमा जाने िथ्र्ाङ्क घट्न ु सखुद पक्ष भएपतन श्रम बजारमा आउने नागररकको सांख्र्ा बढ्दै गई 
२०७७।७८ मा ७ लाख ५२ हजार सूिीकृि बेरोजगार रहेको अवस्थाले मलुकुमा बेरोजगार र अधि 
बेरोजगारको सांख्र्ा बढ्दै गएको देर्खन्छ ।  

70.4 कोरोना अर्घको दईु वषि सन ्२०१८ र २०१९ मा नेपाल भ्रमण गने पर्िटकको सांख्र्ा क्रमशः ११ लाख 
७३ हजार र ११ लाख ९७ हजार रहेकोमा कोरोना अवतधको दईु वषि सन ्२०२० र २०२१ मा पर्िटक 
अनगुमनको सांख्र्ा क्रमशः २ लाख ३० हजार र १ लाख ५० हजारमा सीतमि भएको छ । पर्िटन 
क्षेरबाट २०७५।७६ मा रु.७३ करोड ९८ लाख राजस्व असलुी भएकोमा २०७७।७८ मा रु.३२ लाख 
५७ हजार मार सङ्कलन भएको छ।  

70.5 सामार्जक सरुक्षा कोषमा आवर्द् भएका प्रतिष्ठानमा कार्िरि श्रतमकको अर्न्िम िार मर्हनाको श्रतमक िथा 
रोजगारदािाको िफि बाट जम्मा गनुिपने र्ोगदान रकम नेपाल सरकारले व्र्होने तनणिर् भएको देर्खन्छ । 
गि वषि सरकारले व्र्होरेको रु .१ अबि ३ करोड २४ लाख रहेकोमा र्ो वषि पतन रु .१ अबि ६ करोड 
२० लाख नेपाल सरकारको िफि बाट सामार्जक सरुक्षा कोषमा भकु्तानी गरेको छ ।  

70.6 वार्षिक २० लाखसम्मको कारोबार वा दईु लाखसम्म आर् हनेु करदािालाई आर् वषि २०७७।७८ मा 
लाग्ने आर्करमा ९० प्रतिशि, वार्षिक २० लाखदेर्ख ५० लाख रुपैर्ााँसम्म कारोबार भएका करदािालाई 
७५ प्रतिशि र वार्षिक १ करोड रुपैर्ााँसम्म व्र्ावसार्र्क कारोबार भएका करदािालाई आर्करमा ५० 
प्रतिशि छुटको व्र्वस्था गरेको छ ।उर्ल्लर्खि व्र्वस्था अनसुार ५ लाख १२ हजार करदािाले रु.२ 
अबि ८९ करोड २९ लाख छुट सहतुलर्ि प्रदान भएको देर्खन्छ । होटल, िाभल्स, िेर्कङ्ग, र्ािार्ाि वा 
हवाई सेवा व्र्वसार्को रु.१ करोड  रुपैर्ााँभन्दा बढी कारोबार भएका करदािालाई २०७७।७८ मा 
करर्ोग्र् आर्मा १ प्रतिशि मार कर लाग्ने व्र्वस्था भएको छ। कोतभड-१९ सङ् क्रमण रोकथाम िथा 
तनर्न्रण र उपिारका लातग स्वीकृि मापदण्डअनसुार सूिीकृि औषतध, स्वास्थ्र् सामग्री र स्वास्थ्र् 
उपकरण पैठारी गदाि लाग्ने सम्पूणि महसलु छुट सरु्वधा ठदइएकोमा २०७७।७८ मा स्वास्थ्र् िथा 
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जनांसख्र्ा मन्रालर्ले र्ो वषि ३५९ स्वास्थ्र् सांस्थालाई रु.४० अबि ८१ करोड ८२ लाख मूल्र्को 
स्वास्थ्र् उपकरण पैठारीमा राजस्व छुटको तसफाररश गरेकोमा र्स्िा उपकरण िथा स्वास्थ्र् सामग्रीको 
उपर्ोग गरी सेवा प्रवाह गदाि सेवाग्राहीले सहतुलर्ि प्राप्त गरेको सम्बन्धमा अध्र्र्न भएको छैन । 

70.7 स्थानीर् िहहरुले ढुङ्गा, तगट्टी, बालवुा सङ्कलन िथा तबक्री गनि ठेक्का बन्दोवस्ि गरेकोमा कोतभड-१९ को 
महामारीको कारण कार्िपातलका एवां सभाको तनणिर्को आधारमा ठेक्का सम्झौिा बमोर्जम सङ्कलन गनुिपने 
आन्िररक आर्मा र्ो वषि ३७ स्थानीर् िहले रु.३७ करोड. ६९ लाख रु.७८ हजार तमन्हा गरेका छन।् 
ठेक्का सम्झौिा गदाि दैतनक सङ्कलन गनि सक्ने पररमाण नखलुाएको एवां सम्झौिा बमोर्जम सांकलन र तबक्री 
गरेको अतभलेख नराखेको अवस्थामा महामारीको कारण देखाई राजस्व तमन्हा ठदएको छ । 

71. कोरोना बीमा - कोरोना भाइरसको सङ् क्रमण िीव्र रुपमा फैतलरहेको समर्मा बीमा सतमतिले 2077 जेठदेर्ख 
महामारीको बीमा कार्िक्रम सञ्चालन गरेको देर्खन्छ । र्स प्रर्ोजनका लातग बीमा सतमतिले कोरोना बीमा 
मापदण्ड, 2077 जारी गरेको देर्खन्छ । र्स अन्िगिि २०७७।७८ मा १ लाख 14 हजार 633 जनाको 
बीमा दाबीबापिको अनमुातनि रु.१0 अबि 97 करोड 73 लाख रहेकोमा 77 हजार 632 जनाको रु.४ 
अबि 81 करोड 11 लाख भकु्तानी भएको छ । दाबीमध्रे् 37 हजार एक जनाको रु.6 अबि 16 करोड 
62 लाख भकु्तानी हनुसकेको छैन । तनदेर्शकाको व्र्वस्था अनसुार नेपाल सरकारलाई दार्र्त्व पने अवस्था 
तसजिना भएको छ । 
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पररच्छेद ४ 

प्रतिवदेन कार्ािन्वर्न र्स्थति 
1. लेखापरीक्षण प्रतिवेदन - नेपालको सांर्वधानको धारा २४१ अनसुार सांघीर् र प्रदेशका सबै सरकारी 

कार्ािलर्, स्थानीर् िह िथा कानूनद्वारा िोर्कएका अन्र् सांस्थाको तनधािररि िररकाबमोर्जम तनर्तमििा, 
तमिव्र्र्र्िा, कार्िदक्षिा, प्रभावकाररिा र और्ित्र्समेिको आधारमा लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी 5 हजार 
758 तनकार्मा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गररएको छ । र्ो वषिको लेखापरीक्षणबाट रू.1 खबि 27 
अबि 19 करोड 40 लाख बेरुज ुदेर्खएकोमा आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ 
को दफा ३७ बमोर्जम बक्र्ौिासमेि २०७७।७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको ३५ 
ठदनतभर रू.12 अबि 13 करोड 90 लाख फस्र्ौट गरेकोले देहार्बमोर्जम रू.1 खबि 15 अबि 5 
करोड 50 लाख फस्र्ौट हनु बााँकी रहेको छः 

(रू. लाखमा) 

र्ववरण/इकाइ प्रारर्म्भक प्रतिवदेन प्रतिर्क्रर्ाबाट फस्र्ौट र्स वषिको फस्र्ौट हनु बााँकी 
दफा रकम दफा रकम दफा रकम 

सांघीर् सरकारी कार्ािलर् 24114 542884 301 48177 23813 494707 
प्रदेश सरकारी कार्ािलर्  6995 94214 217 19404 6778 74811 
स्थानीर् िह 59747 454952 1953 15857 57794 439095 
अन्र् सांस्था सतमति (प्रदेश समेि) 3536 179890 79 37952 3457 141937 

जम्मा  94392 1271940 2550 121390 91842 1150550 

        त्र्स्िै, छनौट गररएका 7 र्वषर्को कार्िमूलक लेखापरीक्षण, 1 र्वषर्को वािावरणीर् लेखापरीक्षण, 
कोतभड-19 को रोकथाम, तनर्न्रण र व्र्वस्थापन र्वषर्को र्वशेष लेखापरीक्षण र 3 र्वषर्को सूिना प्रर्वतध 
लेखापरीक्षण गरी सझुावसर्हिको प्रतिवेदन जारी गररएको छ । सांस्थान, सतमति िथा अन्र् सांस्थािफि  459 
आर् वषिको लेखापरीक्षण गरी सञ्चालन नतिजासर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गररएको छ । स्थानीर् 
िहिफि  753 मध्रे् र्ो वषि 744 र बक्र्ौिािफि  55 स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण गरी उपलब्ध गराएको 
प्रारर्म्भक प्रतिवेदनउपर प्राप्त प्रतिर्क्रर्ा/जवाफ/प्रमाणको आधारमा अर्न्िम प्रतिवेदन जारी गररएको छ । 

2. बेरुजकुो लगि र अतभलेख - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा ३८ को 
उपदफा (१) मा बेरुजकुो लगि कार्ािलर्स्िरमा राख्नपुने िथा उपदफा (२) मा बेरुजकुो केन्द्रीर् लगि 
केन्द्रीर्स्िरका तनकार्ले राख्नपुने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै उपदफा (४) मा फस्र्ौट वा फरफारक भएको 
बेरुजकुो लगि अद्यावतधक गरी पतछल्ला अवतधको लेखापरीक्षण हुाँदा परीक्षण गनुि गराउनपुने व्र्वस्था छ । 
बेरुजकुो लगि िथा अतभलेख सम्बन्धमा ऐनमा भएको व्र्वस्थाअनसुार केन्द्रीर्स्िर र कार्ि 
सञ्चालनस्िरका तनकार्ले अतभलेख अद्यावतधक नगरेका कारण सम्बर्न्धि तनकार्मा बेरुजकुा र्थाथि 
र्ववरण रहेको छैन । साथै बेरुज ुफस्र्ौट िथा सम्परीक्षणको कार्ि समेि प्रभावकारी हनुसकेको छैन । 
ऐनबमोर्जम सम्बर्न्धि तनकार्ले बेरुजकुो अद्यावतधक लगि राखी फस्र्ौट िथा सम्परीक्षणको कार्ि 
प्रभावकारी बनाउनपुदिछ ।  
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3. बेरुज ु फस्र्ौट िथा सम्परीक्षण - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ मा 
लेखापरीक्षणबाट औांल्र्ाइएका बेरुजकुा सम्बन्धमा प्रमाण पेस गरी वा तनर्तमि गरी वा गराइ वा 
असलुउपर गरी र लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिले जााँिबझु गराइ बेरुज ुफस्र्ौट गनुिपने व्र्वस्था छ । र्सरी 
बेरुज ुफस्र्ौट भएपतछ महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्बाट सम्परीक्षण गनुिपने व्र्वस्थाअनसुार आतथिक वषि 
२०६०।६१ देर्खको बेरुज ुफस्र्ौंट िथा सम्परीक्षणको र्स्थति देहार्बमोर्जम छः 

   (रू. लाखमा) 

र्ववरण र्वगिको 
बरेुज ु

समार्ोजनबाट 
थप (घट ) 

फस्र्ौट िथा 
सम्परीक्षण 

र्वगिको खदु 
बााँकी 

िालू वषिको 
थप बरेुज ु

अद्यावतधक 
बााँकी बरेुज ु

सांघीर् सरकारी कार्ािलर् 2325371 33 348730 1976674 494707 2471381 
प्रदेश सरकारी कार्ािलर्  124790 - 16890 107900 74811 182711 
स्थानीर् िह 1030377 (361) 105887 924129 439095 1363224 
अन्र् सांस्था सतमति (प्रदेश समेि) 707967 - 31256 676711 141937 818648 

जम्मा  4188505 (328) 502763 3685414 1150550 4835964 

3.1. महालेखापरीक्षकको ५८ औ ँवार्षिक प्रतिवेदन २०७८ सम्म बााँकी रहेको कूल बेरुज ुरू.4 खबि 18 अबि 
85 करोड 5 लाखमध्रे् रू.५० अबि २७ करोड ६३ लाख (१२ प्रतिशि) फस्र्ौट गरेको र्ववरण प्राप्त 
भएको छ । उक्त फस्र्ौटमध्रे् असलु भएको रू.२ अबि ७९ करोड १८ लाख (5.56 प्रतिशि), तनर्तमि 
वा प्रमाण पेस भएको रू.31 अबि 36 करोड 9६ लाख (62.39 प्रतिशि) र पेस्की फस्र्ौट रू.16 अबि 
11 करोड 49 लाख (32.05 प्रतिशि) रहेको छ । 

3.2. र्वगिदेर्खको रू.4 खबि 18 अबि 85 करोड 5 लाख बेरुज ुबााँकी रहेकोमा र्ो वषि सम्परीक्षणबाट रू.50 
अबि 27 करोड 63 लाख फस्र्ौट र समार्ोजनबाट रू.3 करोड 28 लाख घटेकोले र्वगिको बेरुज ुरू.3 
खबि ६8 अबि ५४ करोड 1४ लाखमा र्ो वषि रू.1 खबि 15 अबि 5 करोड 50 लाख थप भई रू.4 खबि 
83 अबि 59 करोड 64 लाख बेरुज ुबााँकी रहेको छ ।  

3.3. नेपाल सरकार मर्न्रपररषद्को २०६९।६।११ को तनणिर्ानसुार कुमारीिोक िथा केन्द्रीर् िहतसल 
कार्ािलर्मा २०५९।६० सम्मको बेरुज ु लगि रहेकोमध्रे् सरकारी कार्ािलर्िफि  फस्र्ौट भई लगि 
कट्टा भएको रू.१४ करोड 50 लाखमध्रे् तनर्तमि िथा तमनाहा भई रू.14 करोड 45 लाख िथा असलु 
भई रू.5 लाख र सतमति िथा सांस्थािफि  रू.2 करोड 35 लाखसमेि रू.16 करोड 85 लाख फस्र्ौट 
भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । 

4. स्थानीर् िहको बेरुज ु फस्र्ौट व्र्वस्था - लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(३) मा 
महालेखापरीक्षकले गाउाँपातलका र नगरपातलकाको लेखापरीक्षण गरी जारी गरेको प्रतिवेदन सम्बर्न्धि 
स्थानीर् िहले गाउाँसभा वा नगरसभामा पेस गरी छलफल गनुिपने व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहको नीति, ऐन, 
तनर्म िजुिमा गने  गराउने¸ बजेट कार्ािन्वर्न गने िथा बेरुज ु तनर्तमि एवां फस्र्ौट गने एउटै तनकार् 
गाउाँ/नगर सभा भएकोले बेरुज ु फस्र्ौट सम्बन्धमा स्वाथि बार्झएको अवस्था छ । र्सको लातग 
लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगार्िका कानूनमा आवश्र्क 
पररमाजिन गरी र्वत्तीर् पारदर्शििा एवां जवाफदेर्हिाको लातग स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन मातथ 
छलफल एवां अनगुमन गने स्विन्र र प्रभावकारी सांर्न्रको व्र्वस्था गनुिपदिछ । 
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5. कार्ि र्ोजना - लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २१ मा महालेखापरीक्षकले जारी गरेको प्रतिवेदनको 
कार्ािन्वर्न गनुि सम्बर्न्धि र्जम्मेवार पदातधकारीको कििब्र् हनेु िथा प्रतिवेदनमा उल्लेख गररएका 
र्वषर्मा सधुार भए नभएको र सझुाव कार्ािन्वर्न भए नभएको सतुनर्िि गनि लेखापरीक्षण गररएका 
तनकार्बाट भएका कारबाहीको प्रतिवेदन तलने, कार्ािन्वर्नका लातग समर्ावतध िोक्ने र पनुः जााँि गने 
िथा त्र्स सम्बन्धमा सम्बर्न्धि तनकार्लाई आवश्र्क तनदेशन ठदनेलगार्िका कार्ि महालेखापरीक्षकले 
गनि सक्ने व्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्थाअनसुार महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्बाट मन्रालर् िथा 
तनकार्का लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिसाँग महालेखापरीक्षकको र्वगिका वार्षिक प्रतिवेदनमा औलँ्र्ाइएका 
व्र्होराको कार्ािन्वर्न र्स्थति र कार्ािन्वर्न कार्ि र्ोजना २०७८।५।२८ मा माग गरेकोमा 
अतधकाांशबाट प्राप्त भएन । सांघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरू जारी भएपतछ 
सम्बर्न्धि तनकार्हरूले गम्भीरिापूविक कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ ।  

प्रतिवेदनमा ठदइएका सझुावहरूको उर्िि कार्ािन्वर्नको कमीले आतथिक प्रशासन र र्वर्त्तर् 
अनशुासन पालनामा आशािीि सधुार हनु सकेको छैन । महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र 
तनकार्गि रूपमा जारी हनेु लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरूको कार्ािन्वर्नको अवस्था सन्िोषजनक नरहाँदा एकै 
प्रकृतिका व्र्होरा वषौंदेर्ख दोहोरराँदै आएका छन ्। प्रतिवेदनमा उर्ल्लर्खि रकमगि व्र्होराले प्राथतमकिा 
पाए पतन कानूनी िथा नीतिगि सधुारजस्िा गैरर्वत्तीर् प्रकृतिका र्वषर् उपर ध्र्ान पगु्न सकेको छैन । 
र्स्िा समस्र्ाहरू उल्लेख्र् रहेकोले प्रणालीगि रूपमा नै र्वत्तीर् प्रभाव पारेको छ । प्रणालीगि िथा 
नीतिगि र्वषर्का सझुावहरू कार्ािन्वर्न गरी र्वत्तीर् र गैरर्वत्तीर् प्रकृतिका समस्र्ा समाधान गररनपुदिछ ।  

6. बेरुज ु फस्र्ौटमा भएको प्रर्ास - कार्ािलर्बाट सम्माननीर् प्रधानमन्रीज्रू्को समपुर्स्थतिमा सबै लेखा 
उत्तरदार्ी अतधकृिबीि वार्षिक लेखापरीक्षण र्ोजनाबमोर्जम लेखापरीक्षण व्र्वस्थापन, बेरुज ुफस्र्ौट एवां 
न्रू्नीकरणका सम्बन्धमा अन्िर्क्रि र्ा गररएको छ । र्सैगरी नेपाल सरकारका मन्रालर् र तनकार्का 
लेखाउत्तरदार्ी अतधकृि िथा साविजतनक सांस्थानका प्रमखुसाँग कार्ािलर्को वार्षिक लेखापरीक्षण र्ोजना र 
कार्िक्रम िथा र्वगि वषिहरूको प्रतिवेदन सम्बन्धमा पटक पटक छलफल िथा अन्िरर्क्रर्ा सम्पन्न 
गररएको छ । र्स्िै मधेश प्रदेश, वाग्मिी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कणािली प्रदेश र सदूुरपर्श् िम प्रदेशमा 
समेि प्रदेश स्िरीर् लेखापरीक्षणसम्बन्धी छलफल िथा अन्िरर्क्रर्ा कार्िक्रम सम्पन्न गररएको छ । उक्त 
कार्िक्रमहरूमा बेरुज ुआउनमा कमी ल्र्ाउन र आएको बेरुज ुफस्र्ौट गरी समग्रमा बेरुजकुो आकारलाई 
घटाउन बेरुज ु एवां र्वत्तीर् अनशुासनलाई कमििारीहरूको वरृ्त्त र्वकासमा आवर्द् गनि उपर्कु्त नीतिगि 
िथा कानूनी प्रबन्ध गनुिपने सम्बन्धमा छलफल भएको छ । स्थानीर् तनवाििनमा असलु उपर गनुिपने र 
पेश् की बााँकीलगार्ि व्र्र्क्तगि बेरुज ु भएका व्र्र्क्त उम्मेदवार हनु नपाउने व्र्वस्थाको लातग तनवाििन 
आर्ोगसाँग समन्वर् गररएकोमा उक्त आर्ोगबाट उम्मेदवार हनु आिारसांर्हिामा उक्त प्रावधान राखेकोले 
बेरुज ु फस्र्ौटमा सहर्ोग पगेुको अवस्था छ । प्रतितनतध सभा र प्रदेश सभा तनवाििनमा समेि उक्त 
व्र्वस्थालाई तनरन्िरिा ठदन ुआवश् र्क देर्खन्छ । उक्त प्रावधानले आतथिक अनशुासन कार्म गराउन थप 
मद्दि पगेुको अपेक्षा गररएको छ ।   
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7. प्रतिवेदन कार्ािन्वर्न - नेपाल सरकारले आवतधक र्ोजना, नीति, वार्षिक बजेट, कार्िगि र सांरिनागि  
व्र्वस्थाअनरुूप सम्पादन िथा सञ्चालन गरेका कार्िहरूको महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्बाट जारी भएका 
पिपन्नौ, छपन्नौ र सन्िाउन्नौ वार्षिक प्रतिवेदनमा ठदइएका सझुावको कार्ािन्वर्नको अवस्था देहार्बमोर्जम 
देर्खएको छ: 

7.1. बजेट िथा खििमा तमिव्र्र्र्िा ल्र्ाउन नेपाल सरकारले साविजतनक खििमा तमिव्र्र्र्िा कार्म 
गनेसम्बन्धी मापदण्ड २०७७, आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ िथा तनर्मावली, 
२०७७ एवां कार्ि सम्पादन करार गनेसम्बन्धी व्र्वस्था लागू भई कार्ािन्वर्नमा आएका छन ्। 

7.2. खररद सम्झौिाअनसुार िोर्कएको अवतधमा काम सम्पन्न नगरी अधरुा रहेका तनमािण कार्िलाई सम्पन्न गनि 
साविजतनक खररद व्र्वस्थापनमा सधुार गरी साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म 120 मा 
रहेको म्र्ाद थपसम्बन्धी प्रावधानमा पटक पटक सांशोधन भएको छ ।   

7.3. राजस्व प्रशासनको सधुारसम्बन्धमा राजस्व व्र्वस्थापनको िेस्रो सधुार कार्िर्ोजना २०७५।७६- २०७७।७८ 
लागू भएको, कर िहुावट तनर्न्रणका सम्बन्धमा  दोस्रो  रणनीतिक र्ोजना २०१८।१९-2022।23 लागू 
भएको, व्र्वसार् दिाि, आर् र्ववरण, कर र्ववरण िथा अन्र् शलु्क र्ववरण भने तनदेर्शका, 2078 लागू भै 
कार्ािन्वर्नमा आएको, राजस्व छुटलाई न्रू्न गदै लतगएको छ । घ्र्,ु िेल, मोबाइलको मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर 
हटाइएको छ । करको दार्रा र्वस्िार एवां भन्सार र्वन्दबुाट नै आर्कर सङ्कलन, गैरबातसन्दाबाट प्राप्त हनुपुने 
अतग्रम कर सङ्कलन, व्र्वसार् तबक्री वा अफसोर कारोबारको पुाँजीगि लाभकर तलने व्र्वस्थामा सधुार गरी 
अनगुमन कडा पाररएको छ । र्वद्यिुीर् व्र्पारलाई करको दार्रामा ल्र्ाउने प्रर्ास भइरहेको छ । आन्िररक 
राजस्व व्र्वस्थापनको िेस्रो सधुार कार्ि र्ोजनामा व्र्ावसार्र्क िथा क्र्ाडरमा आधाररि जनशर्क्तको र्वकास गने 
कार्ि सांस्थागि गने नीति तलएको छ । 

7.4. सांगठनात्मक व्र्वस्था िथा सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा भतूम व्र्वस्थापन र्वभागले र्वद्यिुीर् सशुासन 
गरुुर्ोजनाको मस्र्ौदा िर्ार गरेको, र्ािार्ाि व्र्वस्था कार्ािलर्ले तडर्जटल ढााँिामा से्रस्िा राख् ने गरेको 
छ । र्वतभन्न तनकार्मा अनलाइन सेवा प्रणालीको शरुुवाि हनुाको साथै क्षतिपूतििसर्हिको नागररक बडापर 
लागू भएको छ । 

7.5. साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ६(३) मा वािावरणीर् अध्र्र्नको प्रतिवेदन स्वीकृि 
नगराई बोलपर आह्वान गनि नहनेु गरी आर्ोजना सञ्चालनको व्र्वस्था गरेको छ । त्र्सैगरी आतथिक 
कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म २६ मा रार्ष्ट्रर् आर्ोजना बैङ्कमा 
समावेश नभएको आर्ोजनाको लातग बजेट र्वतनर्ोजन गनि नपाउने व्र्वस्था गरेको छ । सरकारको नीति 
िथा कार्िक्रममा सांघ िथा प्रदेशमा आर्ोजना बैङ्क र एकीकृि आर्ोजना बैङ्कको व्र्वस्था गरी सोही 
आधारमा आर्ोजना सञ्चालन वा छनौट गनुिपने व्र्वस्था रहेको छ । 

7.6. आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, 2076 मा सांघ, प्रदेश िथा स्थानीर् िहका कार्ािलर्ले 
आफ्नो र अन्िगििका कार्ािलर्हरूको आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी लागू गने र आन्िररक 
तनर्न्रण िथा लेखापरीक्षण सतमति गठन गररने उल्लेख गरेको छ । महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्ले 
२०७८।७९ देर्ख बेग्लै आन्िररक लेखापरीक्षण गने जनशर्क्त िर्ार गरेको छ । 
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7.7. लेखाङ्कन िथा प्रतिवेदन प्रणालीका र्वषर्मा नेपाल सरकारी लेखामान लागू भै कार्ािन्वर्नमा आएको, 
नेपाल साविजतनक क्षरे लेखामान लागू भएको, एकल खािा कोष प्रणालीअन्िगिि र्वद्यिुीर् नगद िान्सफर 
गने गरेको, कम्प्र्टुराइज्ड सरकारी लेखा प्रणाली, राजस्व व्र्वस्थापन सूिना प्रणाली जस्िा सफ्टवेर्र 
प्रर्ोगमा ल्र्ाइएको छ ।   

7.8. आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, 2076 को दफा 52 ले आतथिक प्रशासन सञ्चालन गनि 
र्जम्मेवारी िोर्कएको, दफा ५३ मा साविजतनक जवाफदेर्हिाको पद धारण गरेको व्र्र्क्तलाई जवाफदेही 
बनाउन र्वभागीर् मन्रीलाई पतन र्जम्मेवार बनाउनको साथै दफा ५७ मा जवाफदेही िथा उत्तरदार्ी 
नभएमा सजार्को व्र्वस्था गरेको छ । आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ 
मा र्जल्लागि र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गनुिपने एवां केन्द्रीर् लेखा िथा र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरी 
महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्मा पेस गनुिपने व्र्वस्था रहेको छ ।  

8. वार्षिक प्रतिवेदन - नेपालको सांर्वधानको धारा २९४(१)  मा महालेखापरीक्षकले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ििु 
गरेको प्रतिवेदन प्रधानमन्रीमाफि ि ्प्रतितनतधसभामा पेस गने व्र्वस्था छ । त्र्सैगरी महालेखापरीक्षकबाट 
सांर्वधानको धारा २९४(३) मा प्रदेश प्रमखुसमक्ष पेस भएको प्रदेशको अलग अलग कामकारबाहीको 
प्रतिवेदन लेखापरीक्षण ऐन¸ २०७५ को दफा १९(५) बमोर्जम मखु्र्मन्रीमाफि ि ्प्रदेश सभामा पेस हनेु 
व्र्वस्था छ: 

8.1. महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनउपर प्रतितनतधसभाको साविजतनक लेखा सतमतिमा छलफल हनेु 
व्र्वस्थाअनरुूप गि वषिको महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ भाद्र ४ गिे 
राष्ट्रपतिज्रू्समक्ष पेस भएकोमा प्रतितनतधसभाको आठौं अतधवेशनमा २०७८ आर्श्वन १४ गिे पेस भएको 
छ । महालेखापरीक्षकले वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरे लगतै्त सांघीर् सांसदमा प्रतिवेदन पेस भई समर्मै 
छलफल र कार्ािन्वर्न गने व्र्वस्था तमलाउन आवश्र्क देर्खन्छ ।  

8.2. सबै प्रदेशका प्रमखु समक्ष महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८।५।४ मा पेस भएकोमा सम्बर्न्धि 
प्रदेशका मखु्र्मन्रीहरूबाट उक्त प्रतिवेदन प्रदेश नां.१ प्रदेश सभामा २०७८।११।१५ गिे, वागमिी प्रदेश 
सभामा २०७८।११।२९ गिे, गण्डकी प्रदेश सभामा २०७८। १२ ।२५ गिे र सदूुरपर्श् िम प्रदेश 
सभामा २०७८।६।११ गिे पेस भएको देर्खन्छ । मधेश प्रदेश, लरु्म्बनी प्रदेश र कणािली प्रदेशको प्रदेश 
सभामा हालसम्म पेस भएको छैन।  

महालेखापरीक्षकले वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेपिाि ्ित्कालै सञ्चालन हनेु प्रदेश सभा अतधवेशनमा 
प्रतिवेदन प्रस्ििु गरी र्थासमर्मा छलफल हनेु व्र्वस्था गररनपुदिछ । प्रदेश सभामा प्रस्ििु भई सम्बर्न्धि 
सतमतिमा छलफल हनेु व्र्वस्थाले मार आतथिक अनशुासन र र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व प्रवर्द्िनमा सहर्ोग पगु्ने 
देर्खन्छ ।  

9. वार्षिक प्रतिवेदनमा छलफल - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा ४१ मा 
महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औलँ्र्ाइएका बेरुजकुो सम्बन्धमा प्रतितनतध सभाको साविजतनक 
लेखा सतमतिमा छलफल भई प्रतितनतधसभामा पेस गरेको सझुाव स्वीकृि भएबमोर्जम कार्ािन्वर्न गने 
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गराउने र्जम्मेवारी महालेखापरीक्षक िथा सम्बर्न्धि लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिको हनेु व्र्वस्था छ । सो 
सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन:् 

9.1. प्रतितनतधसभाको साविजतनक लेखा सतमतिको २१ औ ँ प्रतिवेदनअनसुार सवोच्ि अदालि, सांघीर् सांसद 
सर्िवालर्, तनवाििन आर्ोग िथा अथि मन्रालर् सर्हि  १६ तनकार्को महालेखापरीक्षकको ५६ औाँ र ५७ 
औां वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश भएका व्र्होराउपर छलफल िथा तनणिर् भएको छ । 

9.2. साविजतनक लेखा सतमतिले महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनउपर छलफल गरी बेरुजकुो लगि कट्टा गनि 
ठदएको तनदेशनअनसुार ऊजाि, जलस्रोि िथा तसाँिाइ मन्रालर्को रू.१ करोड १८ लाख, भौतिक पूवािधार 
िथा र्ािार्ाि मन्रालर्को रू.११ करोड १२ लाख बेरुज ुलगि कट्टा गरी लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिलाई 
जानकारी पठाइएको छ। 

9.3. साविजतनक लेखा सतमतिले महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी बेरुजकुो लगि कट्टा गनि 
ठदएको तनदेशनअनसुार बेरुज ुतनर्तमि गदाि सो सम्बन्धमा सधुार भए नभएको छानतबन गरी सरकारी हातन 
नोक्सानी नभएको र्र्कन गनुिपने र पटक पटक तनर्तमि गरेको व्र्होरा पनुः दोहोररएमा कारबाही गने, 
असलु उपर गरी गराई सतमतिलाई जानकारी गराउने, र्वतभन् न बेरुजकुो सम्बन्धमा िीन मर्हनातभर सर्ञ्चि 
कोष दार्खला गनि, लेखापरीक्षण गराई सतमतिमा समेि पेस गने तनदेशन सम्बर्न्धि तनकार्, मन्रालर् िथा 
र्वभागलाई ठदएको छ । उक्त तनदेशनअनसुार महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्मा सम्बर्न्धि फस्र्ौट गने कार्ि 
िदारुकिा नदेर्खएको साविजतनक लेखा सतमतिको २१ औ ँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ को कार्ािन्वर्नमा 
ध्र्ान परु् र्ाउनपुने र बेरुज ुसम्परीक्षण गरी लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिले लगि कट्टाको लातग हालसम्म पतन 
पूणिरूपमा पेस नगरेको अवस्था देर्खन्छ ।  

10. बेरुज ुफस्र्ौट अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन सतमति - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ 
को दफा ३८(१)(२), ४०(३)(४), ४१(३) मा रहेका प्रावधान कार्ािन्वर्न गनिका लातग नेपाल 
सरकारका बेरुज ुफस्र्ौट अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन सतमतिले २०७७।७८ मा बेरुज ुफस्र्ौट कार्िर्ोजना 
बनाई लागू गरेको छ । उक्त कार्िर्ोजनामा बेरुज ुफस्र्ौट गने र न्रू्न राख् ने लक्ष्र् तनधािरण गरी सोको 
वगीकरणसमेि गरेको छ । उक्त लक्ष्र् प्राप्त गने मन्रालर्, र्वभाग, बोडि र सतमति िथा सांघ सांस्थालाई 
बेरुज ुशून्र् वा कम र फस्र्ौट गररने तनकार्लाई परुस्कृि गने िथा कार्ि सम्पादनमा न्रू्न देर्खएकोमा 
कमििारीलाई र्जम्मेवार बनाई कारबाहीसमेिको व्र्वस्था लागू गरी कार्ािन्वर्नसमेि गदै आएको छ । 
िथार्प अझ प्रभावकारी रूपमा सो सतमतिको कार्िर्वतधअनरुूप कार्ि प्रगति हनु नसकेकोमा सम्बर्द् 
तनकार्को ध्र्ान जानपुदिछ । र्सले र्वत्तीर् अनशुासन कार्म गनि सहर्ोग पगु्ने देर्खन्छ ।  

11. बेरुजकुा लगि कट्टा - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा 38(१) र 
(२) मा बेरुजकुो लगि कार्ािलर्स्िरमा र केन्द्रीर् तनकार्ले बेरुजकुो केन्द्रीर् लगि राख्न ेव्र्वस्था छ । 
र्स्िै दफा ४०(३) मा प्रितलि कानूनबमोर्जम परु् र्ाउनपुने रीि नपगेुको िर सरकारी नगदी र्जन्सीको 
हातन नोक्सानी नभएको बेरुज ु लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिले तनर्तमि गरी दफा ४०(४) बमोर्जम साि 
ठदनतभर महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्मा अनरुोध गने र पर प्राप्त भएको ७ ठदनतभर महालेखापरीक्षकको 
कार्ािलर्ले लगि कट्टा गरी जानकारी ठदने उल्लेख छ। सोही ऐनको दफा ४१(३) मा प्रतितनतध सभाबाट 
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स्वीकृि साविजतनक लेखा सतमतिको प्रतिवेदनबमोर्जम बेरुजकुो लगि हटाउनपुने र्वषर् महालेखापरीक्षकले 
िीस ठदनतभर हटाई सोको जानकारी ठदनपुने उल्लेख छ ।   

लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ बमोर्जम सम्परीक्षण लेखापरीक्षणकै एउटा प्रर्क्रर्ा रहेको र सो ऐनको 
दफा ४ बमोर्जम महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षणको िररका, क्षेर र अवतध तनधािरण गने उल्लेख छ । 
उपर्ुिक्त ऐनहरूबीि सामञ्जस्र्िा देर्खएन ्। सवोच्ि लेखापरीक्षण सांस्थाको अन्िरािर्ष्ट्रर् सम्मेलनले सन ्
२०१० मा जारी गरेको मेर्क्सको घोषणा परमा समेि सवोच्ि लेखापरीक्षण सांस्थामा प्रभावकारी अनगुमन 
(सम्परीक्षण) प्रणाली हनुपुने व्र्वस्था रहेको र सन ्१९७७ को तलमा घोषणा परले समेि लेखापरीक्षण 
िथा सम्परीक्षणको र्वतध प्रर्क्रर्ा तनधािरण गनि महालेखापरीक्षक स्विन्र हनुपुने मान्र्िा राखेकोमा सो 
र्वपररि कानूनी व्र्वस्था गरेबाट महालेखापरीक्षकको कार्ाित्मक स्विन्रिामा असर परेको अवस्था छ । 
िसथि सवोच्ि लेखापरीक्षण सांस्थाको कार्ाित्मक स्विन्रिामा असर पने कानूनी प्रावधानहरू पनुरावलोकन 
हनुपुदिछ । 
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पररच्छेद 5 

भर्वष्र्मा गनुिपने सधुार 
समग्रमा र्वत्तीर् सशुासन कार्म गनि साविजतनक जवाफदेर्हिा, पारदर्शििा र तनष्ठा प्रवर्द्िन गनुि आवश्र्क छ। 

र्सका लातग र्ोजना, बजेट, खिि व्र्वस्थापन, प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण एवां अनगुमन र मूल्र्ाङ्कनलगार्िका र्वत्तीर् 
व्र्वस्थापनका अवर्वहरूमा तनरन्िर सधुारको आवश्र्किा रहन्छ । सांघ, प्रदेश र स्थानीर् िहको साविजतनक 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, सेवा प्रवाह र कार्िसम्पादनमा सधुार गनुिपने र्वषर्लाई देहार्बमोर्जम प्रस्ििु गररएको छ: 

 अथििन्र, र्ोजना र बजेट व्र्वस्थापन 

1. आत्मतनभिर अथििन्र तनमािण - नेपालको सांर्वधानले तनदेर्शि गरेको राज्र्को आतथिक उदे्दश्र् हातसल गनि 
देहार्को सधुार गनुिपने देर्खन्छ:   

1.1. अथििन्रको कुल सांरिनामा कृर्ष क्षेरको र्हस्सा कररब २४ प्रतिशि रहेको र कृर्षको व्र्ावसार्ीकरण हनु 
नसकेको मल, बीउ अभाव रहेको सन्दभिमा कृर्ष क्षेरलाई व्र्ावसार्र्क र आधतुनकीकरण गदै रार्ष्ट्रर् 
अथििन्रमा र्ोगदान पगु्ने गरी आवश्र्क र्वत्तीर् रणनीति र स्पि सञ्चालनगि कार्िनीति लागू गनुिपदिछ ।  

1.2. रार्ष्ट्रर् अथििन्रको र्वकासका लातग स्वदेशी लगानी, श्रम, सीप र कच्िा पदाथिमा आधाररि रार्ष्ट्रर् 
उद्योगधन्दाको सांरक्षण र प्रवर्द्िन गनुिपदिछ । र्सका लातग आर्ाि प्रतिस्थापन र तनर्ािि प्रवर्द्िनलाई 
बढावा ठदनपुदिछ ।  

1.3. रार्ष्ट्रर् र्हि अनकूुल हनेु कुरा सतुनर्िि गरेर मार वैदेर्शक पुाँजी िथा प्रर्वतधको लगानीलाई तभत्र्र्ाउने 
व्र्वस्था गनुिपदिछ ।  

1.4. रार्ष्ट्रर् उपभोगको सांरिनामा सधुार गरी बििलाई प्रोत्साहन गनि आवश्र्क रणनीति िथा कार्िनीति लागू 
गनुिपदिछ । र्सरी प्राप्त हनेु बििलाई उत्पादनशील क्षरेमा लगानी गने व्र्वस्था गनुिपने देर्खन्छ ।  

1.5. रार्ष्ट्रर् उद्योगधन्दा र सामार्जक आतथिक रुपान्िरणमा सकारात्मक र्ोगदान गने लगानीमैरी राजस्व 
नीतिको अवलम्बन गनुिपदिछ ।  

1.6. अत्र्ावश्र्क र उच्ि आतथिक िथा सामार्जक प्रतिफल प्राप्त हनेु क्षेरमा मार ऋण पररिालन गने व्र्वस्था 
गनुिपदिछ ।     

1.7. वैदेर्शक मदु्रा आजिनको स्रोिमा आशािीि सधुार हनु नसकेको र बढ्दो आर्ािको अवस्थाले शोधनान्िर 
र्स्थतिमा िाप पनि गएकोले व्र्ापार घाटालाई कुल गाहिस्थ्र् उत्पादनको वार्छि सीमातभर राख्न े गरी 
र्वत्तीर् िथा मौठद्रक रणनीति लागू गनुिपदिछ ।  

1.8. सबै प्रकारका आतथिक र्क्रर्ाकलापहरूको पर्हिान गने, तिनको िथ्र्ाङ्क सङ्कलन गने उर्िि तनर्मन माफि ि 
सबै प्रकारका औपिाररक िथा अनौपिाररक आतथिक र्क्रर्ाकलापहरूलाई अथििन्रको दार्रामा ल्र्ाई 
र्सको आधार बहृि ् बनाउन आवश्र्क व्र्वस्था गनुिपदिछ । साविजतनक, तनजी र सहकारीक्षरेको 
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सहभातगिामाफि ि ्उपलब्ध साधन र स्रोिको अतधकिम पररिालन गरी रार्ष्ट्रर् अथििन्रलाई आत्म तनभिर र 
सदुृढ बनाउनपुदिछ ।    

2. ठदगो र्वकास लक्ष्र् - सांघ, प्रदेश र स्थानीर् िहसर्हि िीन िहको सरकार र तनजी, सहकारी र नागररक 
समाजसमेिको सांलग्निामा ठदगो र्वकास लक्ष्र् प्रातप्त सम्बन्धमा देहार्को सधुार गनुिपने देर्खन्छ:  

2.1. िीन िहका सरकारहरूले ठदगो र्वकास लक्ष्र्लाई आन्िररकीकरण गरी सोलाई र्ोजना, मध्र्मकालीन खिि 
सांरिना िथा बजेटसाँग आबर्द् गनुिपदिछ । लक्ष्र् हातसल गनि िीनै िहका सरकारबीि समन्वर्, सहकार्ि 
र अन्िरसम्बन्ध स्थार्पि हनुपुदिछ । 

2.2. ठदगो र्वकास लक्ष्र् आफैँ मा अन्िरसम्बर्न्धि रहेका छन ्। उक्त लक्ष्र् हातसल गनिको लातग िीन िहका 
सरकार एवां र्वषर्गि तनकार्बाट हनेु र्ोगदान पर्हिान गरी प्रगतिको मापन, मूल्र्ाङ्कन िथा र्वश्लषेण 
गनिका लातग सूिकसर्हिको डाटा बेस िर्ार गनुिपदिछ । लक्ष्र्को कार्ािन्वर्न िीन िहका सरकारबाट 
हनेु हुाँदा सोको िथ्र्ाङ्क एवां सूिना प्रवाह एवां एकीकृि हनेु व्र्वस्था तमलाई सम्पूणि सरकार (होल अफ द 
गभनिमेन्ट) को अवधारणाअनरुूप अनगुमन मूल्र्ाङ्कन गनुिपदिछ । 

2.3. कोतभड-१९ ले कार्िक्रम कार्ािन्वर्न िथा लक्ष्र् हातसलमा पारेको प्रभाव अध्र्र्न मूल्र्ाङ्कन िथा सोको 
असरलाई सम्बोधन गरी बााँकी अवतधतभर लक्ष्र् हातसल गनि आवश्र्क पने स्रोि व्र्वस्थापनका लातग 
सम्बर्द् सबै पक्षसाँग समन्वर् र सहकार्ि गनुिपदिछ । त्र्सैगरी तनधािररि समर्तभर लक्ष्र् हातसल गनि स्पि 
कार्िर्ोजना िर्ार गरी कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

2.4. ठदगो र्वकास लक्ष्र् हातसल गनिका लातग सरकार, तनजी क्षेर, गैरसरकारी सांस्थालगार्ि सबै पक्षको 
भतूमकालाई प्रभावकारी बनाउन र्वशेष व्र्वस्था गनुिपदिछ । सबै पक्षहरूले स्वातमत्व र अपनत्व तलने गरी 
आवश्र्क व्र्वस्था गनुिपदिछ । 

2.5. ठदगो र्वकास लक्ष्र्को प्रभावकारी कार्ािन्वर्न गनि प्रदेश र स्थानीर् िहमा समेि आवश्र्क नीतिगि, 
कानूनी र सांगठनात्मक सांरिना तनमािण गनुिपदिछ । 

3. बजेट व्र्वस्थापन - स्रोि साधनको सीतमििा बीि बजेट तनमािण, कार्ािन्वर्न एवां तनर्न्रणसाँग सम्बर्न्धि 
र्क्रर्ाकलापमा देहार्बमोर्जम सधुार गनुिपने देर्खन्छ:   

3.1. बजेट िजुिमा पूवि नै कार्िक्रम तनठदिि गरी सोहीअनसुार बजेट र्वतनर्ोजन गनुिपनेमा अनमुान गनि सर्कने 
प्रर्ोजनको लातग समेि अथि र्वर्वध वा अबण्डामा ठूलो बजेट राख्न ेर वषािन्िमा रकमान्िर गने पररपाटी 
र्वद्यमान छ । जसले गदाि र्वत्तीर् तनर्न्रण िथा आतथिक अनशुासन र्फिलो भएको र वषािन्िमा भएको 
तनमािण कार्िको गणुस्िरमा समेि प्रन उ उठेको हुाँदा र्स्िो प्रवरृ्त्तमा तनर्न्रण गनुिपदिछ । 

3.2. रार्ष्ट्रर् बजेट प्रणाली बार्हर र्वतभन्न प्रकारका कोषहरू खडा गरी सांसदीर् तनगरानीबेगर खिि गरेको जस्िा 
र्वषर् गि र्वगिदेर्ख औलँ्र्ाइाँदै आएकोमा हालका ठदनहरूमा प्रदेश सरकार र स्थानीर् िहले समेि कानून 
बेगर र्वतभन्न कोषहरूको स्थापना गरी सञ्चालन गरेका छन ्। तनर्तमि र र्वद्यमान सांरिनाबाट नै अपेर्क्षि 
कार्ि सम्पादन गरी कोष खडा गरी बजेट प्रणाली बार्हरबाट खिि गने प्रवरृ्त्तमा सधुार गनुिपदिछ । 
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3.3. रकमान्िर गदाि प्रितलि र्वतनर्ोजन ऐनले िोकेको सीमातभर रहेर मार गनुिपदिछ । रकमान्िरको सीमा 
लागू नहनेु अनदुान सांख्र्ामा ठूलो रकम र्वतनर्ोजन गरी सोबाट अन्र् अनदुान सांख्र्ामा रकमान्िर गने 
प्रवरृ्त्तलाई तनर्न्रण गनुि आवश्र्क देर्खन्छ । 

3.4. वैदेर्शक सहार्िाको प्रातप्तको सतुनर्िििा भएपतछ मार बजेटमा समावेश गने व्र्वस्था गनुिपदिछ । साथै 
र्थाथिमा खिि हनेु सतुनर्िििा र मध्र्मकालीन खिि सांरिनाको आधारमा मार बजेट र्वतनर्ोजन 
गररनपुदिछ । 

3.5. साांसद, सांसदीर् सतमति, सरोकारवालाबीि हनेु पूवि बजेट छलफललाई पारदशी एवां नतिजामूलक 
बनाउनपुदिछ । बजेट िजुिमा, मध्र्ावतध िथा वार्षिक समीक्षा िथा बजेट कार्ािन्वर्नसम्बन्धी 
पषृ्ठपोषणलाई आगामी बजेट िजुिमा गदाि उपर्ोग गनुिपदिछ ।  

3.6. पूवि िर्ारी िरणमा गनुिपने कार्ि सम्पन्न नभएका आर्ोजनामा वजेट र्वतनर्ोजन गने एवां बजेट खिि हनु 
नसक्ने अवस्थामा समेि खििको आकारमार बढाउन र्फ्रज नहनेु खािामा राख्न ेवा सांघ सांस्थाको खािामा 
रकम िान्सफर गने पररपाटीको अन्त्र् गनुिपदिछ । 

3.7. बजेटले अन्िरािर्ष्ट्रर् िथा रार्ष्ट्रर् पररवेशलाई र्विार गरी आइपनि सक्ने जोर्खमहरूको पर्हिान एवां र्वश्लषेण 
गदै भर्वष्र्मा पनि सक्ने आकर्स्मक दार्र्त्व वा खििलाई मध्र्नजर गरी बजेट िजुिमा गनुिपदिछ।  

3.8. बजेट िजुिमा गदाि नै प्रदेश िथा स्थानीर् िहलाई प्रदान गररने सबै कार्िक्रम र र्ोजना समावेश गनुिपने र 
आतथिक वषिको बीिमा नर्ााँ कार्िक्रमको लातग प्रदेश िथा स्थानीर् िहमा सशिि अनदुान हस्िान्िरण गने 
प्रर्क्रर्ा बन्द गररनपुदिछ ।  

4. आर्ोजना व्र्वस्थापन - आर्ोजना व्र्वस्थापनका र्वतभन्न िरणहरूमा देर्खएका समस्र्ा समाधान गनि 
देहार्बमोर्जम सधुार गनुिपदिछ: 

4.1. र्वतभन्न प्रकारका दबाब िथा प्रभावका आधारमा आर्ोजना छनौट हनेु पररपाटीको अन्त्र् गदै खदु वििमान 
मूल्र्, लागि लाभ र्वश्लषेण, आन्िररक प्रतिफल दर, लागि र्फिाि हनेु समर्ावतध आठदको आधारमा 
प्राथतमकीकरण गरी आर्ोजना बैङ्क िर्ार गनुिपदिछ । आर्ोजना बैङ्कभन्दा बार्हरका आर्ोजना बजेटमा 
समावेश नगने व्र्वस्था कडाइका साथ लागू गनुिपदिछ । 

4.2. आर्ोजनाको अनगुमन र मूल्र्ाङ्कनलाई नतिजामखुी बनाई आर्ोजना कार्ािलर्, मन्रालर्स्िर, रार्ष्ट्रर् र्ोजना 
आर्ोग र प्रधानमन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ािलर्ले आधतुनक र्वतधहरू प्रर्ोगमा ल्र्ाई अनगुमन 
मूल्र्ाङ्कन गनुिपदिछ । सांघ र प्रदेशबाट सञ्चालन हनेु आर्ोजना अनगुमन गनि आर्ोजना व्र्वस्थापन सूिना 
प्रणाली िजुिमा गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउनपुदिछ । आर्ोजना सम्पन्न भएपतछ लागि प्रतिफल दरहरूको 
अवस्था मूल्र्ाङ्कन एवां अनगुमन गने व्र्वस्था हनुपुदिछ । 

4.3. आर्ोजनाको नेितृ्व र कमििारीहरूको कार्िसम्पादनलाई नतिजामखुी िलु्र्ाउन कार्ि सम्पादन करार गरी 
आर्ोजना अवतधभर आर्ोजना प्रमखु सरुवा नगने नीति अवलम्बन गदै कार्ि सम्पादनलाई वरृ्त्त र्वकाससाँग 
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आबर्द् गरी उत्तरदार्र्त्व वहन गनुिपने सांस्कृतिको र्वकास गनुिपदिछ । आर्ोजना व्र्वस्थापनसम्बन्धी 
क्षमिा अतभवरृ्र्द् गनि सर्टिर्फकेसन कोसिहरू सञ्चालन गनुिपदिछ ।  

4.4. तनर्िि सूिक र मापदण्डको आधारमा रार्ष्ट्रर् गौरवका आर्ोजना घोषणा गने िथा िोर्कएको समर् र 
लागिमा दक्षिापूविक आर्ोजना कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । र्स्िा आर्ोजना कार्ािन्वर्नका लातग उपर्कु्त 
अनगुमन सांर्न्रसर्हिको छुटै्ट कानूनी व्र्वस्था गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउनपुदिछ । 

4.5. जग्गाको मूल्र्ाङ्कन वस्ितुनष्ठ नहुाँदा क्षतिपूतिि भकु्तानी सम्बन्धमा र्ववाद उत्पन्न हनेु र न्र्ार्ालर्मा मदु्दा 
दार्रसमेि गने प्रवरृ्त्तले आर्ोजना कार्ािन्वर्नमा समस्र्ा परेको देर्खन्छ । आर्ोजनाहरूको लातग 
आवश्र्क जग्गा प्रातप्त र क्षतिपूतिि र्विरणको कार्िलाई सरलीकृि, वैज्ञातनक र व्र्वर्स्थि गनि उपर्कु्त 
कानूनी व्र्वस्था गनुिपदिछ ।   

4.6. पर्ािप्त अध्र्र्न र स्थलगि अवलोकन बेगर ड्रइङ तडजाइन िर्ार गरेको कारण तनमािण िरणमा 
आर्ोजनाको ड्रइङ तडजाइन पररवििन गनुिपने अवस्था तसजिना भइरहेकोले पर्ािप्त अध्र्र्न बेगर आर्ोजनाको 
तडजाइन िर्ार गने प्रार्वतधक िथा परामशिदािालाई र्जम्मेवार बनाउनपुदिछ ।  

4.7. एउटै प्रकृतिका आर्ोजनाहरू र्वतभन्न तनकार् िथा सरकारबाट कार्ािन्वर्न भैरहेको िथा आर्ोजना 
कार्ािन्वर्नको लातग अन्िरसम्बर्न्धि रहेका सडक, र्वद्यिु, टेतलफोन, तसाँिाइ, खानेपानी, वन जस्िा 
तनकार्हरूबीि समन्वर्का आधारमा आर्ोजना कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ ।   

4.8. तनमािणका लातग आवश्र्क पने जनशर्क्त, हेभी मेतसन, उपकरणहरू, तनमािण सामग्रीको उपलब्धिा र 
व्र्ावसार्र्किा समेिलाई मध्र्नजर राख्दै रार्ष्ट्रर् तनमािण क्षमिा र्वश्लषेण गरी रार्ष्ट्रर् आवश्र्किासाँग 
िादाम्र्िा हनेु गरी तनमािण क्षमिा अतभवरृ्र्द् गनुिपदिछ । 

 स्रोि व्र्वस्थापन 

5. वैदेर्शक सहार्िा - वैदेर्शक सहार्िा पररिालन गने िथा सो सहार्िालाई रार्ष्ट्रर् बजेट र प्रतिवेदन 
प्रणालीतभर ल्र्ाउने िथा नतिजामा आधाररि बनाउने सम्बन्धमा देहार्बमोर्जमका सधुार गनुिपने देर्खन्छ: 

5.1. राष्ट्रको खिि आवश्र्किा र उपलब्ध रार्ष्ट्रर् स्रोिबाट नपगु हनेु अवस्थामा रार्ष्ट्रर् र्हि र प्राथतमकिालाई 
आधार बनाउाँदै वैदेर्शक सहार्िा तलने प्रर्क्रर्ालाई थप पारदशी बनाउाँदै प्राप्त हनेु वैदेर्शक सहार्िालाई 
रार्ष्ट्रर् बजेट प्रणाली र सर्ञ्चि कोषमाफि ि ्पररिालन गनुिपदिछ ।   

5.2. रार्ष्ट्रर् र्हिअनकूुल उत्पादन र उत्पादकत्व वरृ्र्द् हनेु, रोजगारी तसजिना हनेु, आर्ाि प्रतिस्थापन र तनर्ािि 
प्रवर्द्िन हनेु िथा उच्ि प्रतिफल प्राप्त हनेु र आत्मतनभिर अथििन्र तनमािणमा र्ोगदान गने क्षेर वा 
आर्ोजनाहरूको लातग मार र्वदेशी सहार्िा पररिालन गनुिपदिछ । 

5.3. वैदेर्शक सहार्िा पररिालन कार्िमा सांलग्न हनेु जनशर्क्तको ज्ञान, सीप एवां दक्षिा अतभवरृ्र्द् गने िथा सांस्थागि 
सांरिनाहरूलाई सबल बनाउने र सांलग्न सांस्थाहरूबीि समन्वर् गनुिपदिछ ।   
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5.4. शििसर्हिको वैदेर्शक सहार्िा सकेसम्म स्वीकार नगने नीति अर्ख्िर्ार गनुिपदिछ । आर्ोजना र 
कार्िक्रममा आधाररि बहकु्षरे िथा बहतुनकार्मा छररएको सहर्ोगभन्दा रार्ष्ट्रर् बजेट प्रणाली माफि ि 
वैदेर्शक सहार्िा प्रातप्तमा जोड ठदनपुदिछ । 

5.5. र्वकास सहार्िाको प्रतिबर्द्िा र र्थाथि प्रातप्त एवां प्रातप्त र उपर्ोगबीि ठूलो अन्िर देर्खएकाले 
प्रतिवर्द्िाअनसुार र्वकास सहार्िा प्राप्त गनि एवां प्राप्त भए अनसुार सहार्िा उपर्ोग गनेिफि  र्क्रर्ाशील 
हनुपुदिछ ।  

5.6. रार्ष्ट्रर् िथा अन्िरािर्ष्ट्रर् गैरसरकारी सांस्थाहरूमाफि ि ् पररिालन हनेु वैदेर्शक सहार्िालाई पारदशी र 
जवाफदेही बनाउन अनगुमन सांर्न्रको र्वकास गने िथा सरकारी सांरिनामाफि ि ्सहार्िा पररिालन गने 
व्र्वस्था गनुिपदिछ।  

5.7. वैदेर्शक सहार्िामा सञ्चातलि आर्ोजनामा समर्मा शोधभनाि नभएको कारणले राज्र्ले प्राप्त गनुिपने अनदुान 
गमुाउनपुने र सरकारी स्रोििफि  िाप पनि जाने भएकोले समर्मै शोधभनाि प्राप्त गनि थप प्रर्ास हनुपुदिछ । 
प्रदेश िथा स्थानीर्िहले खिि गरेका वैदेर्शक सहार्िाको सांघीर् सरकारमा प्रतिवेदन गने र समर्मै शोधभनाि 
माग गने उपर्कु्त व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । 

5.8. अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वकास सहार्िा पररिालन सम्बन्धमा सबै सरोकारवालाहरूबीि एकरूपिा कार्म गनि र रार्ष्ट्रर् 
प्राथतमकिाका आधारमा सहार्िा पररिालन गनि कार्िसञ्चालन तनदेर्शका बनाई लागू गनुिपदिछ । 

6. राजस्व पररिालन - आर्कर, मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर, भन्सार, अन्ि:शलु्कलगार्ि गैरकर राजस्व सङ्कलन एवां 
प्रशासनलाई व्र्वर्स्थि गनि देहार्बमोर्जमका सधुारहरू गनुिपदिछ: 

6.1. अथििन्रका र्वतभन्न क्षरेहरू र व्र्वसार्को पररवतििि स्वरूपसमेिको गहन अध्र्र्न गरी सबै क्षेर र 
व्र्वसार्लाई करको दार्रामा ल्र्ाउनपुदिछ । खासगरी अनौपिाररक अथििन्रलाई करको दार्रामा ल्र्ाई 
राजस्व पररिालनमा दक्षिा अतभवरृ्र्द् गनि अन्र् सरकारी र तनर्मनकारी तनकार्साँग सघन समन्वर् एवां 
सूिनाको अन्िरआबर्द्िा गनुिपदिछ ।  

6.2. आतथिक ऐन, र्वशेष ऐन, तनर्म, आदेश वा ऋण अनदुान सहार्िा सम्झौिाअन्िगिि प्रदान गररएको राजस्व 
छुट िोर्कएको शिि िथा प्रर्ोजनमा सदपुर्ोग भएको सतुनर्िि गनुिपदिछ । आतथिक ऐनको द्रिव्र्बाट 
राजस्व छुट ठदने पररपाटी उपर तनर्न्रण गररनपुदिछ । समग्र राजस्व छुटबाट गमु्ने राजस्वको एकीकृि 
रकमगि र्ववरण र सो छुटबाट अपेक्षा गररएको उपलर्ब्ध प्रातप्तलाई सांसदमा पेस गने व्र्वस्था गनुिपदिछ।  

6.3. कर असलुी सम्बन्धमा र्वतभन्न कानूनमा व्र्वस्था भएका िररका, र्वतध र प्रर्क्रर्ा अपनाइ राजस्व बक्र्ौिा 
असलुी गनुिपदिछ । समर्मा कर र्ववरण नबझुाउने, समर्मा कर नतिरी बक्र्ौिा राख्न ेकरदािाहरूलाई 
पतछल्ला वषिमा छुट सरु्वधा ठदने पररपाटीलाई अन्त्र् गररनपुदिछ ।  

6.4. कराधारलाई ठदगो र मजबिु गनि आर्ािमा आधाररि राजस्वको र्हस्सालाई घटाउाँदै आन्िररक राजस्वका 
क्षेरहरूको पर्हिान र र्वस्िारमा ध्र्ान ठदनपुदिछ ।   
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6.5. भन्सारमा मालवस्िकुो घोषणा, वगीकरण र मूल्र्ाङ्कनलाई र्थाथिपरक र कारोबार मूल्र्मा आधाररि 
बनाउन अन्िदेशीर् भन्सार प्रशासनसाँग र्वद्यिुीर् सूिना आदान प्रदान गने एवां भन्सार दरबन्दी व्र्ाख्र्ालाई 
थप स्पि गनुिपदिछ । 

6.6. सामार्जक सांजाल, भि ुिअल तमर्टङ्ग प्लेटफमि, अनलाइन व्र्वसार्लगार्ि भौगोतलक सीमार्वहीन स्वरूपले 
हनेु र्वद्यिुीर् कारोबारलाई करको दार्रामा ल्र्ाउनपुदिछ ।  

6.7. एकीकृि कर प्रणालीलाई सबल र सरुर्क्षि बनाउाँदै जोर्खमका आधारमा कर परीक्षण गने पर्द्तिलाई 
सदुृढीकरण गररनपुदिछ । कर परीक्षणकार्िलाई थप स्वच्छ, तमिव्र्र्ी र दक्ष बनाउन कर परीक्षणको 
क्रममा सम्पादन गररने करदािासाँग सूिना र्ववरण माग गने, जवाफ तलनेलगार्िका र्क्रर्ाकलापहरू र 
कर तनधािरण पिाि ् िर्ार गररने प्रतिवेदनहरूसमेि र्सै प्रणालीमा आबर्द् गनुिपदिछ । करपरीक्षणको 
अतिररक्त तनर्तमिरूपमा पेस भएका कर र्ववरणहरू र्ोजनाबर्द् िवरले अनगुमन गने र अस्वभातबक 
देर्खएमा शोधखोज एवां कर तनधािरण गनि सक्ने व्र्वस्था हनुपुदिछ । 

6.8. राजस्विफि को आतथिक र्ववरण स्विातलि रूपमा िर्ार हनेु र बक्र्ौिा असलुीलगार्िका र्ववरणहरू 
स्विातलि रूपमा तभडान हनेु गरी सूिना प्रर्वतधमा आधाररि एकीकृि कर प्रणाली र राजस्व व्र्वस्थापन 
सूिना प्रणालीका सूिना एक आपसमा तभडान हनेु व्र्वस्था गनुिपदिछ ।  

6.9. अनसुन्धानात्मक परीक्षण बढाउाँदै कर परीक्षणमा कृतरम बौर्र्द्किाको प्रर्ोग गनुिपदिछ । साथै कर 
परीक्षण प्रणालीलाई फेसलेस बनाउन प्रर्ास गनुिपदिछ । 

6.10. राजस्व प्रशासनमा सांलग्न जनशर्क्तको सेवा प्रवेशको लातग र्वर्शर्िकृि र्ोग्र्िा कार्म गने एवां 
कमििारीको क्षमिा र्वकास कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपदिछ । कर तनधािरणको अनगुमन, आन्िररक एवां 
समकक्षी पनुरावलोकनमाफि ि ्सही कर तनधािरण हनेु पर्द्तिको अवलम्बन गनुिपने देर्खन्छ ।  

6.11. करदािाहरूले प्रर्ोग गने तबतलङ्ग प्रणालीमा र्वभाग िथा कार्ािलर्हरूको पहुाँि बढाई केन्द्रीर् बीजक 
अनगुमन प्रणालीलाई सबै करदािासम्म लागू गनुिपदिछ । साथै बजार अनगुमनलाई प्रभावकारी 
बनाउनपुदिछ । 

6.12. करदािाको िफि बाट आर् र्ववरण प्रमाणीकरण गने लेखापरीक्षकले न्रू्निम रूपमा परीक्षण गरी प्रमार्णि 
गनुिपने र्वषर् तनधािरण गरी सोको पालना नगने लेखापरीक्षकलाई कारबाही गने व्र्वस्था हनुपुदिछ । 

6.13. भन्सारमा हनेु न्रू्न मूल्र्ाङ्कन, घर जग्गाको खररद तबक्रीमा हनेु मूल्र्ाङ्कन, बजारमा वस्ि ुिथा सेवा तबक्री 
र्विरणमा हनेु न्रू्न बीजकीकरण र घर जग्गा बहालमा हनेु न्रू्न आर् घोषणालाई तनरुत्साहन गनि सम्बर्द् 
सबै तनकार्साँगको सूिना आदानप्रदान गने र बजारको अनगुमनलाई प्रभावकारी बनाउनपुदिछ ।  

6.14. उद्योग, व्र्ापार, पेशा, व्र्वसार्, सांस्था दिाि गने िथा तनर्मन गने तनकार्हरू र कर प्रशासनबीि र्वद्यिुीर् 
माध्र्मबाट सूिना प्राप्त गरी कर सूिना सञ्जाल स्थापना गनुिपदिछ । 

6.15. कर तनधािरणसम्बन्धी र्ववादलाई समर्मै तनरूपण िथा समाधान गने सम्बन्धमा अध्र्र्न गरी आवश्र्किा 
र असल अभ्र्ाससमेि र्विार गरी उपर्कु्त कानूनी र सांरिनागि व्र्वस्था गनुिपदिछ । 
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6.16. सम्बर्द् पक्षहरू बीि मूल्र् हस्िान्िरण (िान्सफर प्राइतसङ्ग), आर्को खण्डीकरण र कर मरु्क्त र्ोजनाको 
प्रबन्ध हनेु कार्िलाई रोकथाम गरी आम्सि लेन्थ तसर्द्ान्िअनरुूप सही करारोपणका लातग र्वदेशी 
तनकार्बाट सूिना आदान प्रदान गनि अन्िरािर्ष्ट्रर् सांघ सांस्थाहरूसांग समन्वर् र सहकार्ि गने व्र्वस्था 
तमलाउनपुदिछ । 

6.17. उत्पादनमूलक उद्योगहरूले कच्िा पदाथिको प्रतिलव्धी दर, नोक्सानी िथा जिी दाबी जस्िा र्वषर्हरूलाई 
र्थाथिपरक बनाउन क्षेरगि र्वषर्हरूको अध्र्र्न, सम्बर्न्धि तनर्मानकारी तनकार्साँग समन्वर् र 
आवश्र्क मापदण्ड िर् गरी राजस्व पररिालनमा सधुार गनुिपदिछ ।   

6.18. गैरकर राजस्वलाई लागि प्रभावी बनाई सेवाप्रवाह, लागि, सरु्वधा, प्रर्वतधको उपर्ोग र समर्समेिलाई 
ध्र्ान ठदई समर्ानकूुल पनुरावलोकन गनुिपदिछ । 

7. साविजतनक सम्पर्त्तको सांरक्षण र उपर्ोग - साविजतनक तनकार्को स्वातमत्वमा रहेका सम्पर्त्तको अतभलेख, 
सांरक्षण र उपर्ोगमा देहार्बमोर्जमका सधुार गनुिपने देर्खन्छ 

7.1. ऐतिहातसक, धातमिक, साांस्कृतिक िथा परुािार्त्वक महत्वका सम्पदाहरूको सांरक्षण िथा उपर्ोग र सरकारी 
साविजतनक तनकार् एवां र्वश्वर्वद्यालर्को स्वातमत्वमा रहेका साविजतनक जग्गाजतमनको अतिक्रमण हटाई 
सांरक्षण गररनपुदिछ । 

7.2. सम्भव भएसम्म साविजतनक खररद ऐन, २०६३ ले व्र्वस्था गरेको बाई ब्र्ाक मेथड खररद र्वतध प्रर्ोग 
गरी सरकारी सवारीसाधनलगार्िका परुाना सम्पर्त्त व्र्वस्थापन गने र सम्भव नभए तललाम तबक्री वा नि 
गने प्रर्क्रर्ालाई प्राथमर्किाका साथ कार्ािन्वर्न गररनपुदिछ ।      

7.3. साविजतनक सम्पर्त्त व्र्वस्थापनसाँग सम्बर्न्धि र्वद्यिुीर् प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाई स्थानीर् िहसम्म 
लागू गरी परम्परागि कागजािमा आधाररि सम्पर्त्त व्र्वस्थापन प्रणालीलाई पूणि रूपमा र्वस्थापन 
गररनपुदिछ । 

7.4. सरकारी जग्गा िथा वन क्षरेको तलज, भोगातधकार ठदने िथा खानी उत्खनन ्लगार्ि प्राकृतिक स्रोि 
साधनको उपर्ोगलाई व्र्वर्स्थि गनि स्पि मापदण्ड िर्ार गरी सोको समरु्िि उपर्ोग र प्रतिफल प्राप्त 
हनेु ढङ्गले व्र्वस्थापन एवां अनगुमन गनुिपदिछ । 

7.5. रार्ष्ट्रर् महत्वका अतभलेख, नक्सा, सर्न्ध सम्झौिा िथा ऐतिहातसक दस्िावेजहरूलाई महत्वपूणि सम्पर्त्तको 
रूपमा तलएर तडर्जटाइजेसन गरी सरुर्क्षि गने र त्र्स्िा कागजािहरूलाई पाण्डुतलर्पको रूपमा 
दीघिकालसम्म रहने गरी कागजी रूपमै पतन सरुर्क्षि रहने गरी व्र्वस्थापन गनुिपदिछ । 

7.6. साविजतनक प्रर्ोगको लातग अतधग्रहण गररएका जग्गा जतमनको सांरक्षण र उपर्ोग उदे्दश्र्बमोर्जम भए 
नभएको तनर्मन गररनपुदिछ । 

 खिि व्र्वस्थापन 

8. खिि तनर्न्रण - अनतु्पादक खिि तनर्न्रण गरी अतधक प्रतिफल प्राप्त हनेु गरी खिि व्र्वस्थापन गनि देहार् 
बमोर्जम गनुिपने देर्खन्छ: 



 

 58 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, साराांश, २०७9 

8.1. साविजतनक खििको कुशलिापूविक व्र्वस्थापन गनि िाल ु खििलाई वार्छि सीमातभर राख्न े प्रर्ास 
हनुपुदिछ। साविजतनक ऋणलाई तनर्िि सीमामा राख्न े र खििलाई प्रतिफलसाँग आबर्द् गरी व्र्वस्थापन 
गनुिपदिछ ।  

8.2. मन्रालर् िथा र्वभागबाट हनुसक्ने कार्िका लातग कोष, पररषद, आर्ोग, बोडिजस्िा सांस्था खडा गररएकोमा 
खारेज गने, गाभ्ने िथा प्रदेश र स्थानीर् िहलाई िोर्कएको कामको लातग सांघीर् सरकारको सांरिना 
स्थापना गने कार्ि रोर्कनपुदिछ । साथै िीनै िहका सरकारसाँग सम्बर्न्धि मन्रालर्, र्वभाग  िथा 
कार्ािलर् िहका सरकारी सांर्न्रलाई िसु्ि र प्रभावकारी बनाउन सांगठनात्मक सधुार गनुिपदिछ ।  

8.3. आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ िथा तनर्मावली २०७७ बमोर्जम स्वीकृि 
बजेट, कार्िक्रम र उपलब्ध स्रोि समेिको आधारमा उच्ि प्रतिफल र गणुस्िर कार्म हनेु गरी खिि गनि 
िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व, र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा वहन गने व्र्वस्थाको प्रभावकारी िवरले कार्ािन्वर्न 
गनुिपदिछ ।  

8.4. र्वश्वव्र्ापी रूपमा फैतलएको कोतभड-१९ को महामारीको कारणले मलुकुको अथििन्र र सरकारी राजस्व 
आम्दानीमा ठूलो असर परेको छ । र्स सन्दभिमा अनतु्पादक खिि तनर्न्रण गनि साविजतनक खििमा तमिव्र्र्र्िा 
र प्रभावकाररिा कार्म गने सम्बन्धी नीतिगि मागिदशिनलाई कडाइका साथ लागू गने, महांगो सवारीसाधन खररद 
नगने, र्वर्वध खिि तनर्न्रण गने, बैठक, सभा सम्मेलन, भेला, वार्षिकोत्सव, र्वदेश भ्रमणलगार्िमा हनेु खििमा 
तनर्न्रण हनुपुदिछ ।  

8.5. सरकारी कार्ािलर् वा कमििारीले प्रर्ोग गने भवन, अर्फस कोठा, फतनििर, उपकरण िथा सवारीसाधन 
सम्बन्धमा कार्ािलर्को आवश्र्किा, कमििारी सांख्र्ा, कमििारीको स्िरसमेिलाई मध्र्नजर गदै मापदण्ड 
तनधािरण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्ािन्वर्न गररनपुदिछ ।  

8.6. र्वद्यालर् र र्वश्वर्वद्यालर्का र्शक्षकहरू िथा स्थानीर् िहका कमििारीहरूको लातग समेि र्ोगदानमा 
आधाररि तनवतृ्तभरण प्रणाली लागू गनुिपदिछ ।  

8.7. कार्ािलर् सञ्चालनका लातग आवश्र्क पने प्रशासतनक बजेट िाल ुबजेटमा र्वतनर्ोजन गरी तनमािण कार्िको 
कर्न्टन्जेन्सीबाट प्रशासतनक खिि गने पररपाटीको अन्त्र् गनुिपदिछ ।  

8.8. परामशि सेवामा अत्र्तधक खिि भइरहेको पररप्रके्षमा आर्ोजनाको ड्रइङ तडजाइन, लागि अनमुान िर्ारी, 
सवेक्षण, र्वत्तीर् र्ववरण िर्ारी जस्िा कार्ि र्वभागीर् जनशर्क्तबाट गराई वाह्य परामशिदािाबाट गराउने 
पररपाटीको अन्त्र् गररनपुदिछ ।   

9. साविजतनक खररद व्र्वस्थापन - साविजतनक खररद प्रर्क्रर्ालाई प्रतिस्पधी, स्वच्छ, जवाफदेही, पारदशी, 
तमिव्र्र्ी र गणुस्िरीर् बनाउन देहार्बमोर्जमको सधुार गनुिपने देर्खन्छ: 

9.1. खररद कानूनमा व्र्वस्था भएबमोर्जम मालसामान, तनमािण कार्ि र सेवाको आवश्र्किा पर्हिान, खररद 
गरुु र्ोजना िथा वार्षिक खररद र्ोजना िर्ारी गररनपुदिछ । र्ोग्र्िाको आधार र स्पेर्शर्फकेशन िर्ार गदाि 
केही तनमािण व्र्वसार्ी, आपूतििकिाि र परामशिदािालाई मार अनकूुल हनेु गरी िर्ार गने, एउटै प्रकृतिको 
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काममा समेि लागि अनमुान टुक्र्र्ाई सोझै खररद गने, पूवािनमुान गनि सर्कने अवस्थामा पतन लागि अनमुान 
र्थाथिपरक िवरले िर्ार नगरी भेररएसनबाट कार्ि थप गने कार्िमा तनर्न्रण गनुिपदिछ । 

9.2. साविजतनक खररद तनर्मावलीमा उर्ल्लर्खि सीमाभन्दा बढीको काम टुक्राटुक्रा पारी उपभोक्ता सतमतिलाई 
ठदने, उपभोक्ता सतमतिहरूले तनमािण व्र्वसार्ीबाट काम गराउने र बोलपरबाट खररद गनुिपने सामान समेि 
उपभोक्ता सतमतिबाट सोझै खररद गरेको देर्खाँदा र्स्िा पररपाटी उपर कडाइका साथ तनर्न्रण गनुिपदिछ । 
जर्टल प्रकृतिका मेतसन प्रर्ोग पने काम उपभोक्ता सतमतिबाट गराउन ुहुाँदैन । सरकारी कोषबाट भकु्तानी 
तलने गरी उपभोक्ता सतमतिले गने काममा साविजतनक खररद कानूनको पालना हनुपुने र लेखापरीक्षण 
सम्बन्धमा अतनवार्ि व्र्वस्था हनुपुदिछ । 

9.3. र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन िर्ारी, जग्गा प्रातप्त, रुख कटान, र्वद्यिु पोलको स्थानान्िरण, वािावरणीर् 
प्रभाव मूल्र्ाङ्कन  र सरोकारवालासाँग समन्वर्लगार्िका सबै पूवि िर्ारीका कार्ि गरेपिाि मार खररद 
व्र्वस्थापनको कार्ि गनुिपदिछ । 

9.4. नेपालभरको तनमािण व्र्वसार्ीले सम्पादन गरररहेका ठेक्काको र्ववरण खलु्ने खररद व्र्वस्थापन सूिना प्रणालीको 
र्वकास गरी तनमािण व्र्वसार्ीको स्रोि साधन पररिालनको आवतधक मूल्र्ाङ्कन हनेु व्र्वस्था गने र त्र्स्िा 
व्र्वसार्ीको कार्ि सांलग्निा एवां प्रगति र स्वातमत्वमा रहेका उपकरण, िाल ुपुाँजी, दक्ष जनशर्क्त, अनभुव र 
व्र्वस्थापकीर् क्षमिाको आधारमा तनमािण व्र्वसार्ीले गनिसक्ने कामको अतधकिम सीमा तनधािरण गने नीति 
तलनपुदिछ । 

9.5. साविजतनक खररद प्रणालीको िरणहरू र कार्िप्रर्क्रर्ा व्र्वर्स्थि गनि साविजतनक खररद अनगुमन 
कार्ािलर्ले तनदेर्शका जारी गनुिपदिछ । उक्त तनदेर्शकामा खररदका नवीनिम मोडातलटीहरू जस्िै 
साविजतनक तनजी साझेदारी, तनमािण स्वातमत्व सञ्चालन हस्िान्िरण (बटु), इर्न्जतनर्ररङ प्रोक्र्ोरमेण्ट 
कन्िर्ाक्ट एवां सञ्चालन िथा र्वत्तीर् तलजको प्रस्िाव आह्वान एवां मूल्र्ाङ्कन प्रर्क्रर्ासमेि समावेश 
गररनपुदिछ । 

9.6. बोलपरमा अत्र्तधक न्रू्न दर कबोल गरेको कारण कामको गणुस्िरमा समस्र्ा देर्खएको एवां ठेक्का अधरुो 
छाड्ने प्रवरृ्त्त बढ्दै गएकोले सोलाई तनराकरण गनि न्रू्निम र अतधकिम कबोल गनेको बोलपरलाई 
हटाई बााँकी बोलपरको कबोल अङ्कलाई औसि गदाि हनेु रकमसाँग नर्जक कबोल अङ्क रहेको बोलपर 
स्वीकृि गने कानूनी व्र्वस्था हनुपुदिछ ।    

9.7. प्रदेश िथा स्थानीर् िहले साविजतनक खररदको कानूनी व्र्वस्था गदाि वििमान साविजतनक खररद ऐनले 
अनसुरण गरेका तसर्द्ान्ि र मान्र्िामा प्रतिकूल नहनेु व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । साविजतनक खररद 
अनगुमन कार्ािलर्ले जारी गरेका बोलपरसम्बन्धी कागजािहरू प्रदेश र स्थानीर् िहले समेि कार्ािन्वर्न 
गनुिपदिछ । 

9.8. बोलपर वा प्रस्िाव मूल्र्ाङ्कनबाट छनौट भएका आपूतििकिािहरूको कबोल मूल्र्मा देशभरका सबै 
कार्ािलर्हरूले सांरिनात्मक करार सम्झौिा गरी िोर्कएको मूल्र्मा खररद गनि सक्ने व्र्वस्था गनुिपदिछ। 
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9.9. र्वद्यिुीर् खररद प्रणाली अतनवार्ि रूपमा लागू गने र दाि ृ तनकार् िथा राष्ट्रबाट गररने खररदमा समेि 
र्वद्यिुीर् खररद प्रणाली प्रर्ोग गने व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । ठेक्काको कार्ािन्वर्न र भकु्तानीमा समेि 
र्वद्यिुीर् खररद प्रणाली प्रर्ोग गने व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ ।  

9.10. खररद एक प्रार्वतधक र्वषर् भएकोले साविजतनक खररद प्रर्क्रर्ामा सांलग्न हनेु कमििाररको दक्षिा वरृ्र्द् 
गररनपुदिछ । 

9.11. खररद प्रर्क्रर्ामा हनेु र्ढलाइलाई न्रू्न गनि बजेट सतुनर्िििाको आधारमा खररद पूविका र्क्रर्ाकलापहरू 
जस्िै मानव सांसाधनको िर्ारी, कार्िस्थल िर्ारी, बोलपर कागजाि, सूिना प्रकाशन ठेक्का मूल्र्ाङ्कन जस्िा 
कार्िहरू गररनपुदिछ ।  

9.12. भेररएसन पिाि ्कार्ि सम्पादन जमानिको रकम थप गने वा नगने िथा भेररएसन जारी गदाि प्रतिशिको 
आधारमा स्वीकृि गने अतधकारी िोर्कएको भए पतन प्रतिशि तनधािरण लागि अनमुान वा सम्झौिा 
रकमका आधारमा गने सम्बन्धमा अन्र्ौलिा रहेकोले कानूनी स्पििा हनुपुदिछ । 

9.13. स्वदेशी वा र्वदेशी फमिसांग ज्वाइन्ट भेन्िर गरी तनमािण कार्ि गनिको लातग छनौट हनेु िर कम अनभुव 
भएको वा स्वदेशी फमिमार सांलग्न भई तनमािण कार्ि गने प्रवरृ्त्तलाई तनर्न्रण गनि ज्वाइन्ट भेन्िर 
सम्बन्धी स्पि व्र्वस्था गनुिपदिछ । साथै एक प्रर्ोजनका लातग खडा गररएको ज्वाइन्ट भेन्िरले तनरन्िर 
कार्ि गने व्र्वस्था अन्त्र् गनुिपदिछ । 

9.14. साविजतनक खररद ऐन, २०६३ िथा तनर्मावली, २०६४ मा र्वतभन्न शे्रणीका पदातधकारीलाई खररदसांग 
सम्बर्न्धि कार्ि गने अतधकार ठदएको छ । प्रदेश िथा स्थानीर् िहमा सोबमोर्जमका पदातधकारीहरू नहनेु 
भएकाले अन्र्ौल रहेको छ । तनकार्को प्रकृतिअनसुार अतधकार सम्बन्धमा स्पि कानूनी व्र्वस्था गनुिपदिछ।  

10. अनदुान - कृर्ष, उद्योग िथा सेवा क्षेरलाई प्रोत्साहन गनि अनदुान ठदने र कमजोर वगिलाई सहार्िा ठदने 
पररपाटीलाई व्र्वर्स्थि गनि तनम्नानसुार सधुार गनुिपने देर्खन्छ : 

10.1. अनदुान िथा सहार्िा उपलब्ध गराउने कार्ि आवश्र्किामा आधाररि हनुपुदिछ । अनदुान िथा सहार्िा 
प्रदान गदाि राजस्व आम्दानी हनेु उत्पादकत्व वरृ्र्द् गने, क्षमिा र्वकास हनेु, रोजगारी तसजिना हनेु, पुाँजी तनमािण 
हनेु, सामार्जक आतथिक रुपान्िरण हनेु, व्र्ावसार्र्क दक्षिा अतभवरृ्र्द् हनेु जस्िा पक्षमा ध्र्ान ठदई सोको 
उपलर्ब्ध सतुनर्िि हनेु व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । वििमानमा रहेको आगि (इन्पटु) मा अनदुान ठदने 
पररपाटीलाई अन्त्र् गरी नतिजामा आधाररि अनदुान प्रदान गने व्र्वस्था कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

10.2. िीनै िहका सरकारबाट अनदुान र सहार्िा र्विरण गने पररपाटीमा बढोत्तरी भएको अवस्थालाई मध्र्नजर 
गरी अनदुान र सहार्िा र्विरणका लातग स्पि कानूनी व्र्वस्था हनुपुदिछ । 

10.3. अनदुान िथा सहार्िामा सांघ, प्रदेश र स्थानीर् िहबाट दोहोरोपना नहनेु, लाभग्राही छनौट पारदशी हनेु, 
उपभोगका लातग अनदुान िथा सहार्िा प्रदान नगने, सधै एउटै लाभग्राही लाभार्न्वि नहनेु, अनदुानबाट 
व्र्र्क्त र्वशेषले भन्दा समदुार्ले लाभ तलने, लागि सहभातगिाका आधारमा मार अनदुान प्रदान गने जस्िा 
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र्वषर्लाई ध्र्ान ठदई सोको लातग वस्िगुि मापदण्ड िथा र्वतध िर् गनुिपदिछ । अनदुान र सहार्िाको 
र्ववरण साविजतनक गरी र्सलाई पारदशी, तमिव्र्र्ी र जवाफदेही बनाउनपुदिछ । 

10.4. अनदुान िथा सहार्िा उपर्ोगको तनरन्िर अनगुमन गनुिपदिछ ।अनदुानबाट उत्पादन िथा उत्पादकत्वमा 
र्ोगदान पगेुको र जनिाको जीवनस्िरमा सकारात्मक पररवििन आए नआएको सन्दभिमा मूल्र्ाङ्कन गनुिपदिछ 
। अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कनको नतिजाका आधारमा अनदुान कार्िक्रम र कार्िर्वतधमा सधुार गनुिपदिछ । 

10.5. नेपाल सरकारले प्रदेश िथा स्थानीर् िहलाई र प्रदेश सरकारले स्थानीर् िहलाई अनदुान उपलब्ध 
गराउाँदा उक्त िहको खििको आवश्र्किा िथा राजस्व क्षमिाका आधारमा उपलब्ध गराइने र्वत्तीर् 
समानीकरणको र्हस्सा वरृ्र्द् गने र सशिि, समपूरक र र्वशेष अनदुानको र्हस्सा कम गदै जानपुदिछ । 
आन्िररक आर्बाट आत्मतनभिर हनेु स्थानीर्िहलाई समेि समानरूपमा अनदुान ठदने पररपाटी पनुरावलोकन 
गनुिपदिछ ।  

 सेवा प्रवाह 

11. साविजतनक सेवा प्रवाह - साविजतनक तनकार्ले उपलब्ध स्रोि साधनको अतधकिम उपर्ोग गरी सेवा 
प्रवाहलाई तमिव्र्र्ी, प्रभावकारी र दक्षिापूविक सञ्चालन गनि देहार्बमोर्जमका सधुार गनुिपदिछ:  

11.1. सेवा प्रवाहको समर्, दूरी र लागि घटाउने िथा त्र्स्िो सेवा प्रवाहलाई सरुर्क्षि, भरपदो र ठदगो बनाउन 
र्वद्यिुीर् िथा मोबाइल गभनेन्ससाँग आबर्द् गरी सेवा प्रवाह गने व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । 

11.2. सेवाग्राहीसाँगको प्रत्र्क्ष सम्पकि का कारण सेवा प्रवाहमा हनेु अतनर्तमििा, र्ढलाससु्िी, मोलार्हजा, व्र्र्क्तगि 
सम्बन्धका आधारमा प्राथतमकिा र अतधकारको दरुुपर्ोगलगार्िका गलि र्क्रर्ाकलाप तनर्न्रणका लातग 
र्वद्यिुीर् शासनको अवधारणाअनरुूप सूिना प्रर्वतध प्रणालीमा आधाररि कागजरर्हि एवां फेसलेस सेवा 
प्रवाह गनुिपदिछ ।  

11.3. सेवा प्रवाहमा सांलग्न पदातधकारी र जनशर्क्तको र्वद्यमान घमुाउरो उत्तरदार्र्त्व प्रणाली अन्ि गरी 
सेवाग्राहीप्रति सीधै उत्तरदार्ी र जवाफदेही हनुपुने प्रणाली लागू गनुिपदिछ । र्सका लातग गनुासो 
व्र्वस्थापनमा सामार्जक सञ्जाल र र्वद्यिुीर् माध्र्मको प्रर्ोग गरी अनगुमन मूल्र्ाङ्कन प्रणालीलाई 
व्र्ावहाररक रूपमा कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ ।  

11.4. क्षतिपूतििसर्हिको नागररक बडापर राखी सोबमोर्जम साविजतनक तनकार्ले सेवाप्रवाह गरे नगरेको, समर्मै 
सेवा प्रवाह नगरेकोमा सेवाग्राहीलाई क्षतिपूतिि ठदने व्र्वस्था लागू भए नभएको सम्बन्धमा प्रभावकारी 
अनगुमन हनुपुदिछ । 

11.5. साविजतनक परीक्षण, सामार्जक परीक्षण, साविजतनक सनुवुाइ, सेवाग्राही सन्िरु्ि सवेक्षण, परकार 
सम्मेलनका माध्र्मबाट साविजतनक सेवाका सम्बन्धमा पषृ्ठपोषण तलई सेवा प्रवाह सदुृढीकरण गनुिपदिछ।  

11.6. सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम खण्डीकृि रूपमा र्वतभन्न तनकार्बाट सञ्चातलि भएकोले सोलाई तनराकरण गनि 
सामार्जक सरुक्षासम्बन्धी एकीकृि नीति िर्ार गरी एक सामार्जक सरुक्षा समन्वर् एकाइ स्थापना गरी 
सोमाफि ि ्सम्पूणि सामार्जक सरुक्षासम्बन्धी कार्िक्रमहरू सञ्चालन गने व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ।  
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11.7. सेवा प्रवाहलाई गणुस्िरीर् र प्रभावकारी बनाउन िक्रीर् समर् प्रणाली, टोकन प्रणाली, लेआउट 
व्र्वस्थापन र हेल्पडेस्क, कार्िर्वतध, प्रर्क्रर्ा एवां फाराम सरलीकरणलगार्िका व्र्वस्था कार्ािन्वर्नमा 
ल्र्ाउन ुपदिछ ।  

11.8. तनजी िथा साविजतनक स्वास्थ्र् सेवा प्रवाह गने अस्पिाल, र्क्लतनक िथा र्वद्यालर्हरूको सेवा सञ्चालन 
मापदण्ड, गणुस्िर र शलु्क तनधािरण गरी अतधकार क्षेरअनसुार सांघ, प्रदेश र स्थानीर् िहले तनर्तमि 
अनगुमन गनुिपदिछ ।  

11.9. सेवा प्रवाहमा तसजिनशीलिा र नवीन प्रर्वतधको प्रर्ोग बढाउने, अन्िरािर्ष्ट्रर् अनभुवको आदान-प्रदान िथा 
असल अभ्र्ासलाई सेवा प्रवाहको अवस्था हेरी प्रर्ोगमा ल्र्ाउनपुदिछ । सांघ, प्रदेश र स्थानीर् िह िथा 
अन्र् साविजतनक तनकार्ले गनुिपने सेवाप्रवाहमा दोहोरोपना नहनेु व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । 

12. सूिना प्रर्वतधको उपर्ोग - सूिना प्रर्वतधको उपर्ोग गरी सांघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका तनकार्बाट 
प्रवाह हनेु सेवा स्वच्छ, पारदशी र र्वश्वसनीर् बनाउने सन्दभिमा देहार्बमोर्जम सधुारहरू गनुिपने देर्खन्छ:  

12.1. सांघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका तनकार्बाट प्रवाह हनेु सबै सेवाहरूलाई सविसलुभ, भरपदो, र्वश्वसनीर् र 
तमिव्र्र्ी बनाउन सूिना प्रर्वतधको उपर्ोगमा जोड ठदनपुदिछ । 

12.2. सरकारी तनकार्हरूले प्रर्ोगमा ल्र्ाएका सूिना प्रणालीहरूको अतभलेख राख्न,े प्रणालीलाई एकीकृि गरी  
तनर्मन गने िथा तनकार्गि अन्िरसम्बर्न्धि सूिना आदानप्रदान एवां उपर्ोग गनि सक्ने प्रणालीको र्वकास 
गनुिपदिछ ।  

12.3. सिुना प्रर्वतधको प्रर्ोगका लातग खररद गररने सफ्टवर्र िथा उपकरणको प्रार्वतधक िथा सेक्र्रुरर्ट अतडट 
अतनवार्ि गरी िोर्कएको मापदण्ड बमोर्जम सफ्टवर्र तनमािण भएको सतुनर्िि गरे पिाि ्मार कार्ािन्वर्न 
गनुिपदिछ । एकीकृि कार्ािलर् व्र्वस्थापन प्रणालीको कार्ािन्वर्न गरी कागजरर्हि सरकारको 
अवधारणालाई मूििरूप ठदनपुदिछ । 

12.4. कार्ि सञ्चालनमा एकरूपिा ल्र्ाउन तनकार्को कार्िप्रकृतिअनरुूप आवश्र्क पने सफ्टवेर्र र्वकास गरी 
सांघ, प्रदेश र स्थानीर्िहका तनकार्ले प्रर्ोग गने व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । कार्ािलर्र्पच्छे सफ्टवर्र 
खररद गने कार्िलाई तनरुत्सार्हि गनुिपदिछ । 

12.5. र्वद्यिुीर् र तडर्जटल कारोबार सञ्चालनलाई व्र्वर्स्थि र र्वश्वसनीर् बनाउन उपर्कु्त कानूनी व्र्वस्थाको 
िजुिमाका साथै र्वद्यिुीर् हस्िाक्षरसम्बन्धी व्र्वस्थाको कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ ।  

12.6. सरकारी तनकार्ले छुट्टाछुटै्ट डाटा सेन्टर सञ्चालन गने कार्ि आतथिक, प्रार्वतधक एवां सरुक्षाको दृर्िकोणले 
समेि िनुौिीपूणि देर्खएकाले सरकारी एकीकृि डाटा सेन्टरलाई अन्िरािर्ष्ट्रर् मापदण्डअनरुूप र्वकास गरी 
सबै सरकारी तनकार्ले प्रर्ोग गने अतनवार्ि व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । 

13. सांस्थान व्र्वस्थापन - साविजतनक सांस्थानको र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा देहार्बमोर्जम सधुार गनुिपने देर्खन्छ:   



 

 63 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, साराांश, २०७9 

13.1. साविजतनक सांस्थानको कार्िकुशलिा अतभवरृ्र्द् गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन र व्र्वस्थापन गनि सांस्थान 
सञ्चालनको स्पि नीति,  एकीकृि कानून,  रणनीतिक र्ोजना  िथा व्र्ावसार्र्क कार्िर्ोजना िजुिमा गरी 
कार्िन्वर्न गनुिपदिछ । 

13.2. सांस्थान सञ्चालक सतमतिमा व्र्ावसार्र्क दक्षिा भएका र्वशेषज्ञलाई र्जम्मेवारी ठदने र व्र्ावसार्र्क कार्ि 
र्ोजनाको आधारमा प्रतिस्पधाि गराई कार्िकारी प्रमखुको तनर्रु्क्त गने र कार्िकारी प्रमखुसाँग कार्ि सम्पादन 
करार गरी वार्षिक कार्िसम्पादन मूल्र्ाङ्कनका आधारमा तनरन्िरिा ठदने वा नठदने व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ।  

13.3. सांस्थानको व्र्ावसार्र्क कार्िर्ोजना, कार्िक्षेर र कार्िबोझका आधारमा नर्ााँ सांगठन िथा व्र्वस्थापन 
सवेक्षण गरी कमििारीको पद िथा सांख्र्ा र्र्कन गनुिपदिछ । कमििारीले सम्पादन गनुिपने कार्ि र्ववरण 
एवां कार्िसम्पादन सूिकका आधारमा कमििारीको मूल्र्ाङ्कन  गरी वरृ्त्त र्वकाससाँग आबर्द् गने व्र्वस्था 
तमलाउनपुदिछ ।  

13.4. साविजतनक सांस्थानमा सरकारले गरेको शेर्र िथा ऋण लगानी,  ब्र्ाज िथा लाभाांश प्रातप्तको लेखाङ्कनलाई 
तनर्तमि तभडान गरी अद्यावतधक गनुिपदिछ । र्वत्तीर् र्ोजना िर्ार गरी नेपाल सरकारलाई तिनुिपने 
ऋणको सााँवा ब्र्ाज समर्मै भकु्तानी गनुिपदिछ । 

13.5. साविजतनक सांस्थानले प्रदान गने सेवा, प्रतिस्पधाित्मक क्षमिा, सञ्चालन लागि एवां सान्दतभिकिा र्वश्लषेण 
गरी सञ्चालनमा रहेका सांस्थानमध्रे् सरकारी सांलग्निा कार्मै हनुपुने,  र्वतनवेश गनुिपने,  व्र्वस्थापन 
करार, नीर्ज क्षेरलाई सञ्चालन गनि ठदने,  गाभ्ने वा खारेज गने सम्बन्धमा स्पि प्रारूपसर्हिको प्राथतमकिा 
तनधािरण गनुिपदिछ । 

13.6. सांस्थानमा आतथिक अनशुासन कार्म गनि नेपाल र्वत्तीर् प्रतिवेदन मान पूणिरूपमा कार्ािन्वर्न गररनपुदिछ। 
आन्िररक तनर्न्रणलाई प्रभावकारी बनाई समर्मै अर्न्िम लेखापरीक्षण सम्पन्न गनुिपने र लेखापरीक्षणबाट 
देर्खएका ब्र्होरा कार्ािन्वर्न गने व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ ।  

13.7. साविजतनक सांस्थानको स्वातमत्वमा भएका जग्गा, जतमन, भवनलगार्िका सम्पर्त्तको उर्िि सांरक्षण र 
उपर्ोग गदै व्र्वर्स्थि अतभलेख िथा तनर्तमि प्रतिवेदन गनुिपदिछ ।  

13.8. सांस्थानको सञ्चालन खििलाई वार्छि सीमातभर राख्न उपर्कु्त तनर्न्रण पर्द्ति अवलम्बन गनुिपदिछ । 
प्रर्वतधमा आएको पररवििनसाँगै सांस्थानको सांगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षण गरी दरबन्दी पनुरावलोकन 
गनुिपदिछ । 

13.9. तनजीकरण गररएका सांस्थानमा समाधान हनु नसकेका र्ववाद तनरुपण गनुिपदिछ । तनजीकरण गररएका 
सांस्थानको सम्झौिामा उर्ल्लर्खि प्रावधान कार्ािन्वर्नको तनर्तमि अनगुमन गनुिपदिछ । खारेज भएका वा 
सञ्चालनमा नरहेका सांस्थानको मेतसनरी औजार, जग्गा, भवन, िथा उपकरणको लगि तलई उपर्ोगको 
व्र्वस्था गनुिपदिछ ।  

14. मानव सांसाधन व्र्वस्थापन - सांघ प्रदेश र स्थानीर् िहमा मानवीर् सांसाधन व्र्वस्थापनसाँग सम्बर्न्धि 
देहार्को सधुार गनुिपने देर्खन्छ । 
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14.1. उपर्कु्त व्र्र्क्तलाई उपर्कु्त समर् र स्थानमा पदस्थापनाको तसर्द्ान्िको व्र्वहाररक प्रर्ोग गने, कमििारी 
उत्प्ररेणा र मनोबल अतभवरृ्र्द् गने, सरुवा िथा बढुवालाई अनमुानर्ोग्र् बनाउने र नेितृ्व क्षमिा मूल्र्ाङ्कन 
गरी र्वभागीर् प्रमखु, आर्ोजना प्रमखुलगार्िको र्जम्मेवारी ठदने व्र्वस्था अवलम्बन गनुिपदिछ । 

14.2. मानव सांसाधन व्र्वस्थापनमा रहेका समस्र्ाहरू समाधान गनि समसामर्र्क मानव सांसाधन नीति, रणनीति 
एवां कार्िनीतिको व्र्ावहाररक कार्ािन्वर्नमा जोड ठदने, सबै िहका सरकारबाट ससु्पि मागिर्िर सर्हिको 
एकीकृि मानव सांसाधन र्वकास र व्र्वस्थापन र्ोजना तनमािण गनुिपदिछ ।  

14.3. दरबन्दीबमोर्जम जनशर्क्तको पदपूतिि र्थासमर्मा हनु नसकेको िथा प्रदेश र स्थानीर् िहमा र्वकास 
तनमािणलगार्िका कार्ि सम्पादन गनि सम्बर्न्धि क्षेरका प्रार्वतधकको कमी उल्लेखनीर् रहेको र्स्थति छ। 
िसथि दरबन्दी पनुरावलोकन गरी आवश्र्क दरबन्दीअनसुार पदपूतिि गने व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ।  

14.4. प्रतिस्पधाित्मक िवरले काम गनि सक्ने ज्ञान, सीप िथा क्षमिाको र्वकास गने स्वदेशी िथा र्वदेशी िातलम 
प्रदान गरी त्र्स्िा जनशर्क्तको प्रभावकारी िवरले उपर्ोग गने व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । तनजामिी 
कमििारीको रार्ष्ट्रर् िातलम नीति पररमाजिन गरी िातलमलाई ब्र्ावसार्र्क बनाउनपुदिछ । राष्ट्र सेवकमा 
र्वषर् सान्दतभिक अद्यावतधक ज्ञान र सीपलाई तनरन्िरिा ठदन र कुशलिा अतभवरृ्र्द्का लातग हरेक वषि 
न्रू्निम समर्ावतधको िातलम तलनपुने व्र्वस्था गनुिपदिछ ।  

14.5. तनजामिी सेवा र अन्र् सरकारी सेवाको जनशर्क्त र्वकास र्ोजना िजुिमा गरी कार्ािन्वर्न गररनपुदिछ । 
र्वश्वर्वद्यालर्को पाठ्यक्रममा तनजामिी वा अन्र् सरकारी सेवामा आवश्र्क पने ज्ञान र सीप समावेश गने 
व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ ।  

14.6. तनजामिी र अन्र् सरकारी सेवाबाट अबकाश प्राप्त जनशर्क्तको ज्ञान, सीप र अनभुवलाई सरकारी सेवामा 
उपर्ोग गने नीतिगि िथा कानूनी व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । 

14.7. भर्वष्र्मा आवश्र्क पने जनशर्क्तको वैज्ञातनक प्रक्षेपण गरी सोहीबमोर्जम जनशर्क्त उत्पादन हनेु व्र्वस्था 
तमलाउनपुदिछ ।  

 लेखाङ्कन िथा प्रतिवदेन र आन्िररक तनर्न्रण  

15. लेखाङ्कन िथा प्रतिवेदन - आतथिक कारोबारको लेखा राख्न ेर सरोकारवालाको आवश्र्किाअनरुूप प्रतिवेदन 
गने व्र्वस्थामा देहार्को सधुार गनुिपदिछ । 

15.1. सरकारले अपनाएको नगदमा आधाररि नेपाल साविजतनक क्षेर लेखामान (नेप्सास) लाई अन्िरािर्ष्ट्रर् 
साविजतनक क्षेर लेखामान (इप्सास) मा भएको पररवििनबमोर्जम अद्यावतधक गनुिपदिछ । नेपाल साविजतनक 
क्षेर लेखामान (नेप्सास) को आधारमा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि ढााँिामा र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार 
गनुिपदिछ । साथै कार्ाित्मक वगीकरण, ठदगो र्वकास लक्ष्र् सांकेि, लैंतगक उत्तरदार्ी बजेट सांकेि, 
जलवार् ुपररवििन बजेट सांकेिसमेिको आधारमा लेखाङ्कन र र्ववरण प्रस्ििु गने व्र्वस्था गनुिपदिछ।   
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15.2. नगदमा आधाररि लेखाप्रणालीले सबै र्वत्तीर् कारोबारलाई समेटी समग्र आतथिक अवस्था र र्वत्तीर् कार्ि 
सम्पादनलाई प्रस्ििु र र्िरण गनि नसक्ने भएकोले नेपाल सरकारको नगदमा आधाररि लेखा प्रणालीलाई 
सधुार गरी प्रोदभावी आधारको लेखा प्रणालीमा रुपान्िरण गने िफि  आवश्र्क कार्ि गनुिपदिछ । 

15.3. राज्र्का िीनवटै िहका सरकार र िी सरकारअन्िगििका सबै बजेटरी िथा गैर बजेटरी तनकार्हरूको 
कारोबारलाई समेटी एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गनुिपदिछ । र्वत्तीर् हस्िान्िरणअन्िगिि अनदुान 
तनकासा गदाि खिि लेखाङ्कन हनेु िर खिि नभएको रकम आतथिक वषि समाप्त भएपतछ सम्बर्न्धि सरकारको 
सर्ञ्चि कोषमा मौज्दाि रहने भएकाले राजस्व र खिि रकम र्थाथिपरक नहनेु अवस्थालाई तनराकरण गनि 
दोहोरो लेखाङ्कनलाई घटाई समार्ोजन गनि उपर्कु्त र्वकल्प प्रर्ोगमा ल्र्ाउनपुदिछ । 

15.4. सबै सरकारी सम्पति िथा जार्जेथा र दार्र्त्वको र्ववरण एकीकृि गरी लेखाङ्कन िथा प्रतिवेदन गनुिपदिछ । 
बहवुषीर् आर्ोजनाबाट वा अन्र् िररकाबाट तसजिना हनेु दार्र्त्व िथा प्रतिवर्द्िाको लेखा राख्न ेव्र्वस्था 
गनुिपदिछ । साथै सरकार जमानि बसेको ऋणको समेि लेखाङ्कन गने व्र्वस्था हनुपुदिछ । 

15.5. अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ बमोर्जम बीि हनेु राजस्व िथा प्राकृतिक स्रोिबाट प्राप्त हनेु 
रकमका लातग खडा गररएका र्वभाज्र् कोषमा जम्मा हनेु रकम िोर्कएको समर्मै सबै िहमा वााँडफााँट 
गरी वषािन्िमा रकम मौज्दाि नरहने व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । सांघ प्रदेश र स्थानीर्िहको साझा 
अतधकार अन्िगिि सङ्कलन भएको राजस्व सम्बर्न्धि र्वभाज्र्कोषमा जम्मा हनुपुनेमा आफ्नै सर्ञ्चि कोषमा 
जम्मा गने गरेको समेि देर्खएको छ । अि: र्स्िो राजस्व र्वभाज्र् कोषमा दार्खला गरी बीि गनुिपदिछ। 

15.6. आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ ले िोकेबमोर्जम सबै िहहरूको र्वत्तीर् सूिना 
समावेश भएको एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरण अथि मन्रालर्बाट प्रमार्णि  गरी पेस गने व्र्वस्था गनुिपदिछ। 
र्वत्तीर् र्ववरण प्रकाशन गदाि महालेखापरीक्षकको रार्सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र तनजबाट प्रमार्णि 
र्वत्तीर् र्ववरणहरू सांलग्न गरी प्रकाशन गने व्र्वस्था गनुिपदिछ । 

15.7. लेखासम्बन्धी कागजाि कम्प्र्टुरमा आधाररि एकीकृि सरकारी लेखाप्रणाली (तसग्र्ास)  प्रणालीमा अपलोड 
हनेु व्र्वस्था तमलाई कागजरर्हि लेखाप्रणालीको शरुुवाि गररनपुदिछ । लेखाका आधारभिू र्ववरण 
स्विातलि रूपमा िर्ार हनेु व्र्वस्था गनुिपदिछ । 

15.8. नेपालमा साविजतनक क्षेरमा साविजतनक र्वत्तसम्बन्धी दक्ष जनशर्क्तको व्र्वस्था गनि र्वत्त व्र्वस्थापन र्वज्ञ 
प्रमाणीकरण गने िथा आतथिक प्रशासनका जनशर्क्तको क्षमिा अतभवरृ्र्द् गनि उपर्कु्त सांरिना िथा 
तनर्मनको व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ ।  

15.9. आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ मा पेश्कीलाई बेरुज ु नमान्ने व्र्वस्था 
गरेको िर सरकारी कार्ािलर्ले प्रदान गरेका प्रत्रे्क पेश्कीको खािा उिार गरी एकीकृि र्ववरण िर्ार 
गने एवां प्रत्रे्क पेश्की  र्जम्मेवारी प्रमार्णि गने प्रर्ोजनको लातग बेग्लै फारम िर्ार गनुिपदिछ । 

15.10. सांघीर्िाको सन्दभिमा सांघ, प्रदेश र स्थानीर्िहलाई समेटने गरी एकीकृि साविजतनक र्वत्तीर् ब्र्स्थापन 
सधुार रणनीति िजुिमा गरी कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ ।  
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16. आन्िररक तनर्न्रण एवां आन्िररक लेखापरीक्षण - साविजतनक स्रोि साधनको प्रभावकारी उपर्ोगको लातग 
आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली एवां आन्िररक लेखापरीक्षणमा देहार्को सधुार गनुिपने देर्खन्छ: 

16.1. आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ बमोर्जमको सबै िहका सरकार मािहिका 
कार्ािलर्ले आन्िररक तनर्न्रण िथा लेखापरीक्षण सतमतिलाई सर्क्रर् बनाउनपुदिछ । सबै साविजतनक 
तनकार्ले आफ्नो सञ्चालनको उदे्दश्र्, कानूनको पररपालना र प्रतिवेदनसम्बन्धी उदे्दश्र्हरू प्राप्त गने क्रममा 
आइपनि सक्ने जोर्खमको पर्हिान गने, आाँकलन गने, तिनको र्वश्लषेण गरी प्राथतमकिाको आधारमा िी 
र्वषर्लाई व्र्वस्थापन गनि आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणालीको र्वकास गनुिपदिछ । 

16.2. सबै िहका साविजतनक जवाफदेहीको पदमा बहाल पदातधकारीहरूका लातग प्रितलि ऐन कानूनमा उल्लेख 
भएका आिरणगि व्र्वस्थाका अतिररक्त आफ्नो कार्ािलर्को प्रकृतिअनरुूपको आिारसांर्हिा जारी गरी 
सोको कडाइका साथ पररपालना एवां अनगुमन गने व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । साविजतनक पदातधकारी 
र्वत्तीर्, पाररवाररक वा व्र्ावसार्र्कलगार्िका स्वाथि बार्झने र्क्रर्ाकलापमा सांलग्न हनु नपाउने व्र्वस्था 
गनुिपदिछ ।  

16.3. स्थानीर् िहलगार्ि र्वश्वर्वद्यालर्, सतमति, बोडि, सांगठठि सांस्थालगार्ि साविजतनक सांस्थामा प्रभावकारी 
आन्िररक लेखापरीक्षणको व्र्वस्था गनुिपदिछ । आन्िररक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन 
अन्िरािर्ष्ट्रर् असल अभ्र्ाससमेिको आधारमा व्र्वस्थापकीर् िथा सञ्चालनगि र्जम्मेवारीबाट स्विन्र राख्न 
कानूनी र सांरिनागि सधुार गनुिपदिछ ।  

16.4. आन्िररक लेखापरीक्षण मानदण्ड र तनदेर्शकाको र्वकास गरी प्रभावकारी िवरले कार्ािन्वर्न गने, 
कमििारीको क्षमिा र्वकास गने, लेखापरीक्षण कार्िको अनगुमन तनरीक्षण एवां सपुररवेक्षण गने, लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका र्वषर्हरू आन्िररक तनर्न्रण िथा लेखापरीक्षण सतमतिमा छलफल गरी  
आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ मा िोर्कए बमोर्जम समर्मै फस्र्ौट गने 
व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । 

16.5. आन्िररक लेखापरीक्षणको प्रभावकाररिा अतभवरृ्र्द् गदै अर्न्िम लेखापरीक्षण र आन्िररक लेखापरीक्षण 
बीिको समन्वर् बढाउनपुदिछ । अन्र् मलुकुको असल अभ्र्ाससमेि र्विार गरी महालेखापरीक्षकले 
आन्िररक लेखापरीक्षकमाफि ि ्कतिपर् कार्िहरू सम्पादन गनि सक्ने गरी कानूनी व्र्वस्था गररनपुदिछ।  

 लेखापरीक्षण एवां तनर्मन 

17. अर्न्िम लेखापरीक्षण - लेखापरीक्षणको गणुस्िर र प्रभाव अतभवरृ्र्द् गनि अर्न्िम लेखापरीक्षणमा देहार् 
बमोर्जम सधुार गनुिपने देर्खन्छ:  

17.1. सवोच्ि लेखापरीक्षण सांस्थाहरूको अन्िरािर्ष्ट्रर् सांगठनको तलमा िथा मेर्क्सको घोषणा र र्वतभन्न समर्मा 
सांर्कु्त राष्ट्रसांघको महासभाले पाररि गरेका प्रस्िावहरूले सम्बोधन गरेबमोर्जम सवोच्ि लेखापरीक्षण 
सांस्थालाई र्वत्तीर् एवां प्रशासतनक र कार्ाित्मक स्विन्रिा कार्म गनि आवश्र्क स्रोि साधन उपलब्ध हनेु 
अवस्था तसजिना गनि र्वशेष प्रर्ास गनुिपने अवस्था छ । 
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17.2. जोर्खममा आधाररि लेखापरीक्षणको अवधारणाको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न गने, कार्िमूलक लेखापरीक्षणको 
दार्रा र्वस्िार गने र पररपालनाको बेग्लै लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन गने व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । 
सूिना प्रर्वतधको उच्ििम प्रर्ोग गरी दूर लेखापरीक्षण (ररमोट अतडट) पर्द्तिअनरुूप लेखापरीक्षण गने 
व्र्वस्था गनुिपदिछ । 

17.3. लेखापरीक्षणको र्वश्वसनीर्िा िथा प्रभावकाररिा अतभवरृ्र्द् गनि कार्ािलर्बाट सम्पादन गररने लेखापरीक्षण 
िथा अन्र् कार्िहरूमा नागररक समाज र सरोकारवालाको सांलग्निालाई बढाउनपुदिछ। नागररक समाजका 
सांस्थाहरूसाँग सहकार्ि गदै सूिना िथा प्रमाण सङ्कलन र आदान प्रदान गनि मोबाइल प्रर्वतध लगार्िका 
पतछल्ला िरणमा र्वकास भएका प्रर्वतधको प्रर्ोग गनुिपदिछ । 

17.4. महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्बाट तनर्तमि र परम्परागिरूपमा हुाँदै आएको र्वत्तीर् र पररपालना 
लेखापरीक्षणका अतिररक्त सामर्र्क लेखापरीक्षण, र्वतध र्वज्ञान लेखापरीक्षण, र्वपद् िथा महामारीको 
लेखापरीक्षण, वािावरणीर् लेखापरीक्षण, ठदगो र्वकास लक्ष्र् कार्ािन्वर्नलगार्ि अन्र् समसामर्र्क र 
नवर्वकतसि र्वषर्हरूको र्वशेष लेखापरीक्षण गनेिफि  ध्र्ान ठदनपुने देर्खन्छ । 

17.5. लेखापरीक्षणमा पेशागि र्वशेषज्ञहरूको सांलग्निा बढाउने र तनमािण कार्िलगार्िका अन्र् प्रार्वतधक 
कार्िको गणुस्िर जााँि गनि कार्ािलर्को आफ्नै प्रर्ोगशालाको व्र्वस्था गनेिफि  र्विार गनुिपने अवस्था छ। 
र्सका लातग लेखापरीक्षण अतभलेखालर् िथा उत्कृििा केन्द्रको स्थापनालगार्िको भौतिक पूवािधारको 
व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । 

17.6. लेखापरीक्षणको गणुस्िर अतभवरृ्र्द् गनि लेखापरीक्षणमा सांलग्न हनेु कमििारीको क्षमिा र्वकासलाई उच्ि 
महत्व ठदाँदै आवश्र्क स्रोि साधनको व्र्वस्था गनुिपने देर्खन्छ ।  

17.7. र्वत्तीर् र्ववरण िथा लेखा समर्मा उपलब्ध नगराउने, लेखासाँग सम्बर्न्धि कागजाि पेस नगने, 
ित्सम्बन्धी सूिना उपलब्ध नगराउने, िोर्कएको ढााँिामा लेखा नराख्न े  र लेखापरीक्षण नगराउनेलाई 
लेखापरीक्षण ऐनबमोर्जम कारबाही गने, लेखापरीक्षणबाट देर्खएको कैर्फर्ि िथा सझुाव कार्ािन्वर्न 
सम्बन्धमा र्जम्मेवार व्र्र्क्तले गरेको कार्िको प्रगति र्ववरण तलई सोको जााँि गरी प्रतिवेदन गने व्र्वस्था 
गनुिपदिछ ।  

17.8. महालेखापरीक्षकबाट पेस हनेु वार्षिक प्रतिवेदन, प्रदेशको काम कारबाहीबारेको प्रतिवेदन िथा स्थानीर् 
िहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समर्मै सबै िहको सम्बर्न्धि व्र्वस्थार्पकीर् अङ्गमा पेस गने र छलफल 
हनेु व्र्वस्था गनुिपदिछ । प्रतिवेदनका महत्वपूणि र्वषर्का सम्बन्धमा साविजतनक लेखा सतमतिलगार्िमा 
पूवि छलफल गने, समन्वर् िथा सहकार्ि गने व्र्वस्था गनुिपदिछ । 

17.9. लेखापरीक्षण कार्िमा सांलग्न कमििारी िथा पदातधकारीहरूले कार्ािलर्बाट जारी आिारसांर्हिा पालना गरे 
नगरेको तनरन्िर अनगुमन गनुिपदिछ ।   

17.10. लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १६ मा महालेखापरीक्षकद्वारा जारी मानदण्ड, नीति, तनदेशन, तनदेर्शका 
िथा लेखापरीक्षण र्ोजनाबमोर्जम सम्पन्न गरेको लेखापरीक्षण कार्िबाट हनु गएको क्षति वा ररु्टको लातग 
महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्का कमििारी व्र्र्क्तगि रूपमा र्जम्मेवार नहनेु व्र्वस्था छ। लेखापरीक्षण 
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मानदण्ड, तनदेर्शकाको आधारमा लेखापरीक्षण गदाि पर्हिान हनु नसकेका ररु्ट वा कमजोरीका र्वषर्मा 
लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १४ बमोर्जम समकक्षी पनुरावलोकन बाहेक लेखापरीक्षणको 
पनुरावलोकन गनि नतसकने व्र्वस्थाबारे आम सरोकारवालालाई जानकारी गराउने लगार्िका र्वषर्मा 
आवश्र्क समन्वर् गनुिपने अवस्था छ । 

लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ र आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन बीिमा िादाम्र्िा 
कार्म गनुिपदिछ ।  

17.11. आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा ४० बमोर्जम लेखा उत्तरदार्ी अतधकृि 
र दफा ४१ बमोर्जम साविजतनक लेखा सतमतिबाट तनणिर् भै प्रतिवेदनमा समावेश ब्र्होराहरू समर् िोकेर 
फस्र्ौट गनुिपने बाध्र्ात्मक व्र्वस्थाले लेखापरीक्षणको कार्ाित्मक स्विन्रिामा असर गरेकोले र्समा सधुार 
हनुपुदिछ ।  

17.12. जनुसकैु िहको तनवाििनमा भाग तलनको लातग असलु गनुिपने र पेस्की बेरुज ु कार्म नरहेको हनुपुने 
व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ ।  

18. तनर्मन व्र्वस्था - सांर्वधान र कानूनबमोर्जम सरकारले गने कतिपर् कार्िहरू खलुा र सहभातगिात्मक 
आधारमा सीतमि सरकारको अवधारणाअनरुूप व्र्ावसार्र्क कार्िको कानूनद्वारा व्र्वर्स्थि गरी तनर्मन 
गनुिपदिछ । तनर्मन सम्बन्धमा देहार्का सधुार गनुिपने देर्खन्छ: 

18.1. औषतध िथा औषतधजन्र् पदाथि र खाद्य पदाथिको गणुस्िर,  तनमािण सामग्री िथा कार्िको गणुस्िर कार्म गने, 
अपराध अनसुन्धान, भ्रष्ट्रािार, सम्पर्त्त शरु्द्ीकरण, राजस्व िथा कर छलीका र्वषर्मा अनसुन्धान गरी मदु्दा 
दार्र गने तनर्मनकारी तनकार्हरूको क्षमिा अतभवरृ्र्द् गररनपुदिछ । तनर्मनकारी तनकार्हरूबीि सूिना 
आदान प्रदान गररनपुदिछ । 

18.2. मालवस्िकुो उत्पादन, पैठारी, ढुवानी, सञ्चर् वा तबक्री र्विरणमा लागेको लागि र िोर्कएको भन्दा बढी 
मनुाफा तलई तबक्री र्विरण गने, बजारमा न्रू्न गणुस्िरीर्, कम िौल िथा म्र्ाद नाघेका वस्ि ुिथा सेवा 
आपूतिि हनेु, अत्र्ावश्र्क वस्िकुो अभावलगार्िका समस्र्ा रहेकोले सम्बर्द् तनकार्को समन्वर्मा बजार 
अनगुमन िथा कारबाही गने व्र्वस्थालाई प्रभावकारी बनाउनपुदिछ । 

18.3. नागररक लगानी कोष, सामार्जक सरुक्षा कोष, कमििारी सञ्चर् कोषलगार्िका र्वत्तीर् कारोबार गने 
कोषहरूको तनर्मन गने तनर्मनकारी तनकार् स्थापना गररनपुदिछ । साथै बैङ्क िथा र्वत्तीर् सांस्थाको 
तनर्मन प्रभावकारी बनाउनपुदिछ ।  

18.4. सांसदीर् सतमतिहरूले ठदएका तनदेशनको अतभलेख राखी पालना भए नभएको अनगुमन गनुिपदिछ । 

18.5. साविजतनक तनजी सेवा प्रदार्क तनकार्को ररु्टपूणि कार्िबाट उपभोक्तालाई आतथिक, भौतिक, शारीररक वा 
अन्र् र्कतसमको हातन नोक्सानी पगु्न गएमा त्र्सको उर्िि क्षतिपूतिि भरण गने व्र्वस्था तमलाई तनर्तमि 
अनगुमन गनुिपदिछ । 
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18.6. सबै सरकारी तनकार् िथा तनर्मनकारी तनकार्हरूबाट उदाहरणीर् आतथिक अनशुासन कार्म गरी र्वत्तीर् 
उत्तरदार्र्त्वलाई सदैव उच्ि महत्व ठदई साविजतनक व्र्वहार गनुि पदिछ ।  

 सांघीर्िा कार्ािन्वर्न 

19. सांघीर्िामा र्वत्त व्र्वस्थापन - मलुकुका तिनै िहका सरकारबाट सम्पादन हनेु र्वकासात्मक र्क्रर्ाकलाप, 
स्रोि पररिालन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तनम्न सधुार गनुिपने देर्खन्छः 

19.1. रार्ष्ट्रर् प्राकृतिक स्रोि िथा र्वत्त आर्ोगको तसफाररसबमोर्जम र्वत्तीर् हस्िान्िरणवारेको सूिना िथा 
हस्िान्िरण गने कार्ि समर्मै गरी गराई सवल बनाइनपुदिछ । साथै प्रदेश िथा स्थानीर् िहलाई सशिि 
अनदुान उपलब्ध गराउाँदा र्क्रर्ाकलाप नै िोकेर उपलब्ध गराउने पररपाटी अन्त्र् गरी क्षेरगि शिि र 
लक्ष्र् एवां उपलर्ब्ध िोकेर उपलब्ध गराउने व्र्वस्था हनुपुदिछ । 

19.2. प्रदेश लोक सेवा आर्ोगहरूको प्रभावकाररिा अतभवरृ्र्द् गरी प्रदेश र स्थानीर् िहमा आवश्र्क जनशर्क्त 
व्र्वस्थापन गनुिपदिछ । 

19.3. स्थानीर् िहमा सांर्वधान प्रदत्त अतधकार सूिीअनसुारका बााँकी कानून तनमािण गने कार्िलाई थप प्रभावकारी 
बनाउनपुदिछ।  

19.4. सांघीर् एकाइबीिको सम्बन्ध समुधरु र सहर्ोगात्मक हनुपुदिछ । सांघ, प्रदेश िथा स्थानीर् िहबीि कुनै 
र्ववाद भएमा समर्मा नै रार्ष्ट्रर् समन्वर् पररषद् बाट समाधान गने व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ। अन्िरप्रदेशमा 
सञ्चालन हनेु पररर्ोजना सञ्चालन गदाि िीनवटै िहबीि समन्वर् हनुपुदिछ । प्राकृतिक स्रोिको प्रर्ोग गदाि 
लाभको र्विरण समन्र्ार्र्क, सन्ितुलि र पारदशी रूपमा गनुिपदिछ । 

19.5. प्रदेश र स्थानीर् िहको आन्िररक आर् र खिि आवश्र्किा बीिको खाडल परुा गनि स्थानीर् सरकारलाई 
राजस्वको दार्रा बढाउन प्रोत्सार्हि गनुिको साथै साझा अतधकारअन्िगिि सङ्कतलि राजस्व सम्बर्न्धि 
र्वभाज्र् कोषमा जम्मा गरी समर्मै बीि गने प्रावधानको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न गररनपुदिछ । 

19.6. सांर्वधानमा उर्ल्लर्खि साझा अतधकारका र्वषर्हरूमध्रे् प्रदेश र स्थानीर् िहलाई हस्िान्िरण गनुिपने 
कार्िक्रमहरूसमेि सांघ र प्रदेशले राख्न े गदाि सडक, तसाँिाइ, कृर्ष, पश,ु वन, स्वास्थ्र्जस्िा र्वषर्गि 
क्षेरहरूको कार्िक्रम कार्ािन्वर्नमा दोहोरोपन देर्खएको छ । र्समा सधुार गनुिपदिछ ।  

19.7. र्वकास कार्िक्रम िथा आर्ोजनाको वगीकरण िथा बााँडफााँटसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ अनसुार सांघ, 
प्रदेश िथा स्थानीर् िहबाट आर्ोजना कार्िक्रम र्वभाजन िथा कार्ािन्वर्न हनुपुदिछ । बजेटको दईुतिहाई 
भन्दा बढी सांघीर् सरकारबाट खिि भएको वििमान अबस्थामा सधुार ल्र्ाउन र्वत्तीर् हस्िान्िरणमा जोड 
ठदन ुजरुरी छ । 

19.8. प्रदेश िथा स्थानीर् िहबाट भएको प्रशासतनक खििलाई तमिव्र्र्ी बनाउन ु आवश्र्क देर्खन्छ । 
पदातधकारी र कमििारीका सरु्वधा, सवारीसाधन, इन्धन, बैठक भत्ता, अनगुमनलगार्िमा हनेु खििमा 
कटौिी गनि सर्कने देर्खन्छ । प्रदेश र स्थानीर् िहको खििसम्बन्धी व्र्वस्था िथा पदातधकारीलगार्ि 
कमििारी सतुबधामा एकरूपिा कार्म गनि खििसम्बन्धी मापदण्ड िर्ार गरी कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 
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राजनीतिक िथा दल िथा उमेद् वारले तनवाििनमा गने अत्र्ातधक खििको उर्िि तनर्मन र तनर्न्रण 
हनुपुदिछ ।  

20. प्रदेश िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन - प्रदेश िहमा र्वत्त व्र्वस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन देहार्बमोर्जमको 
सधुार गररनपुदिछ: 

20.1. प्रदेशका नीति िथा र्ोजना आर्ोगहरूको प्रभावकाररिा अतभवरृ्र्द् गरी प्रादेर्शक र्वकासको लातग नीति, 
र्ोजना िथा कार्िक्रम िजुिमा, आर्ोजना बैङ्कको तनमािण, कार्ािन्वर्न पक्षको प्रभावकारी अनगुमन िथा 
मूल्र्ाङ्कन गररनपुदिछ । 

20.2. आवतधक र्ोजना र प्रादेर्शक वार्षिक बजेटबीिको अन्िराल पूरा गनि मध्र्मकालीन खिि सांरिनाको 
कार्ािन्वर्नलाई ३ वषे आम्दानी र खििको प्रक्षेपणमा मार सीतमि नराखी कार्िक्रमहरूको प्राथतमकीकरण, 
लागि र समर्समेि खलुाई सोको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

20.3. नेपाल साविजतनक क्षेर लेखामान (नेप्सास) बमोर्जम प्रदेशका सबै मन्रालर् िथा तनकार्ले र्वत्तीर् र्ववरण 
िर्ार गनुिपदिछ । 

20.4. आतथिक कारोबार सञ्चालनलाई व्र्वर्स्थि, र्वश्वसनीर् र पारदशी बनाउन प्रदेशहरूमा आतथिक कार्िर्वतध 
तनर्मावली बनाई लागू गनुिपदिछ । 

20.5. प्रदेश मन्रालर्, र्वभाग िथा कार्ािलर्हरूको सांरिनालाई िसु्ि र छररिो बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी 
बनाउनपुदिछ । र्वकास तनमािणका र्क्रर्ाकलापहरू मन्रालर् आफैले सञ्चालन गने कार्िलाई तनरुत्सार्हि 
गदै नीति, र्ोजना,  कानून िथा मापदण्डको तनमािण िथा सोको कार्ािन्वर्न िथा अनगुमन मूल्र्ाङ्कनमा 
केर्न्द्रि हनुपुदिछ ।   

20.6. सांघीर् सरकार िथा स्थानीर् िहबाट हनेु वा भइरहेका कार्िहरूमा दोहोरोपना हनु नठदने िथा एकीकृि 
कार्ािलर्को अवधारणाअनसुार कार्ािलर् स्थापना गरी कार्िसम्पादन गनुिपदिछ । 

21. स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन - स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन 
देहार्बमोर्जमको सधुार हनुपुदिछ । 

21.1. अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१(४) मा प्रदेश िथा स्थानीर् िहले उठाएको 
राजस्व र र्स ऐनबमोर्जम प्राप्त हनेु राजस्व बााँडफााँट रकमबाट प्रशासतनक खिि पगु्ने गरी राजस्व िथा 
ब्र्र्को अनमुान पेस गनुिपने व्र्वस्था भएकोमा कतिपर् स्थानीर् िहले प्रशासतनक खििमा बढी रकम 
र्वतनर्ोजन गने गरेको छ । र्स्िो कार्ि तनर्न्रण हनुपुदिछ । 

21.2. ठदगो र्वकास लक्ष्र्, सांघीर् आवतधक र्ोजना र प्रादेर्शक आवतधक र्ोजनासाँग सामञ्जस्र् हनेु गरी स्थानीर् 
स्िरमा आवतधक र्ोजना तनमािण र सोको प्रभावकारी कार्ािन्वर्नमा जोड ठदनपुदिछ । 

21.3. ससाना अनतु्पादक एवां र्विरणमखुी टुके्र आर्ोजना कार्िक्रमहरू छनौट गने कार्िलाई तनरुत्सार्हि गरी 
उत्पादन वरृ्र्द् िथा स्थानीर् जनिाको आवश्र्किालाई सम्बोधन गने र्ोजना कार्ािन्वर्न गनेिफि  ध्र्ान 
ठदन ुपदिछ ।  
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21.4. स्थानीर् िहको र्वत्तीर् लेखाङ्कनमा प्रर्ोग भएको सब नेसनल िेजरी रेगलेुटरी एर्प्लकेसनमा थप पररमाजिन 
गरी सबै पातलकाहरूले पूणिरूपमा प्रर्ोग गने, लेखा राख्न े जनशर्क्तको क्षमिासमेि अतभवरृ्र्द् गरी उक्त 
एर्प्लकेसनबाट िर्ार हनेु र्वत्तीर् प्रतिवेदनले स्थानीर् िहको सबै कारोबार समेटी र्थाथि र्िरण गनि सक्ने 
बनाइनपुदिछ । 

21.5. स्थानीर् िहमा स्थानीर् नेितृ्व िथा जनशर्क्तलाई साविजतनक खररद िथा र्वत्त व्र्वस्थापन सम्बन्धी क्षमिा 
अतभवरृ्र्द् कार्िक्रमा सहभागी गराई क्षमिा अतभवरृ्र्द् गररनपुदिछ ।    

21.6. प्रत्रे्क स्थानीर् िहको भौगोतलक अवस्था, खििको आवश्र्किा, प्रवाह गनुिपने सेवा समेिको आधारमा 
र्थाथि दरबन्दी र्र्कन गरी िथा ररक्त दरबन्दी समर्मै पदपूतिि गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी 
बनाउनपुदिछ । 

21.7. स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्बाट जारी भएको प्रतिवेदन उपर प्रितलि कानूनबमोर्जम गाउाँ 
सभा वा नगरसभामा प्रस्ििु हनेु र लेखा सतमति गठन गरी बेरुज ुछलफल एवां फस्र्ौट गने व्र्वस्था छ। 
सभाका पदातधकारी िथा पातलकाका कमििारीबाट सम्पादन भएको कार्ि उपर देर्खएको बेरुजकुा 
सम्बन्धमा सभाबाट फस्र्र्ौट गदाि स्वाथि नबााँर्झने सतुनर्िि गरी आवश्र्क नीतिगि एवां कानूनी व्र्वस्थामा 
सधुार हनुपुदिछ । 

स्थानीर् िहको आन्िररक लेखापरीक्षण व्र्वस्थालाई स्विन्र, र्वश्वसनीर् र प्रभावकारी बनाउन सबै 
स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण गनि आवश्र्क व्र्वस्था हनुपुदिछ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


