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महालेखापरीक्षकको कायाालय 
अनामनगर, काठमाडौँ, नपेाल 



दूरदृष्टि (Vision) 

जिाफदेवहता, पारदशशाता र त्रनष्ठा प्रिर्द्ान गने विश्वसनीय संस्था हनुे ।   

(Be credible institution in promoting accountability, transparency integrity) 

 

गन्तव्य (Mission) 

राष्ट्रलाई स्ितन्ि एिं गणुस्तरीय लेखापरीक्षण सेिा प्रदान गने । 

(Provide independent and quality audit service to nation) 

 

मूल्य मान्यता (Core Values) 

स्ितन्िता  (Independence) 

त्रनष्ठा   (Integrity) 

पारदशशाता  (Transparency) 

जिाफदेवहता  (Accountability) 

व्यिसावयकता (Professionalism) 

 

 

 

 

 



सम्पपादकीय 

महालेखापरीक्षकको कायाालयले नेपालका सरकारी कायाालयहरूको लेखापरीक्षण गदै आएको ६ दशक 
पूरा भएको छ । यस अित्रधमा कायाालयले सािाजत्रनक जिाफदेवहता, पारदशशाता र त्रनष्ठा प्रिर्द्ानमा महत्िपूणा 
भतू्रममा खेलेको छ । कायाालयले सम्पपादन गने कायाहरूलाई थप नत्रतजामखुी, व्यिशस्थत र गणुस्तरीय बनाउनका 
लात्रग कायाालयले त्रनरन्तर सधुारका वित्रभन्न कायाक्रम सञ्चालन गरररहेको छ । कायाालयले त्यस्ता कायाक्रमहरू 
रणनीत्रतक योजनामाफा त कायाान्ियन गदै आएको छ । हालसम्पम तीन रणनीत्रतक योजनाहरू कायाान्ियन 
भैसकेका छन र चौथो रणनीत्रतक योजना २०२१-२५ हाल कायाान्ियनमा रहेको छ ।  

साविकको रणनीत्रतक योजना कायाान्यनका क्रममा देशखएका समस्याहरू, सरोकारिालाले उठान 
गरेका विर्यहरू, थाइल्याण्डको सिोच्च लेखापरीक्षण संस्था (The State Audit Office, Thailand)  ले यस 
कायाालयको २०२१ मा गरेको SAI PMF  मूल्याङ्कनमा उजागर गरेका कमजोरीहरू एंि पररित्रतात समय 
अनसुार सािाजत्रनक लेखापरीक्षणमा गनुापने सधुारका विर्यहरू  र असल अभ्यासलाई अझ प्रभािकारी रूपमा 
अनसुरण गने अत्रभप्रायले रणनीत्रतक योजना तयार गररएको हो । योजनाले जिाफदेवहता, पारदशशाता र त्रनष्ठा 
प्रिर्द्ान गरी एक विश्वसनीय संस्था हनुे दूरदृवि त्रनधाारण गरेको छ । त्यसैगरी राज्यलाई स्ितन्ि एिं 
गणुस्तरीय लेखापरीक्षण सेिा उपलब्ध गराउने गन्तव्य राखेको छ । यसमा महालेखापरीक्षकको कायाालयको 
मूल्य मान्यतामा स्ितन्िता, त्रनष्ठा, पारदशशाता, जिाफदेवहता र व्यािसावयकता तय गररएको छ । योजनामा 
५ िटा रणनीत्रतक लक्ष्यहरू: (क) लेखापरीक्षण गणुस्तरमा सधुार तथा लेखापरीक्षण प्रभाि अत्रभिृवर्द् गने, 
(ख) कायाालयको आन्तररक शासन सदुृढीकरण तथा थप स्ितन्िता प्राप्त गने, (ग) संस्थागत तथा 
व्यािसावयक सक्षमता सदुृढ गने, (घ) वित्तीय अनशुासन र जिाफदेवहता प्रिर्द्ान गने र (ङ) 
सरोकारिालासँगको सम्पबन्धमा बढोत्तरी गने रहेका छन ्।उक्त लक्ष्य हात्रसल गना १९ िटा उद्देश्यहरू र 
सो अन्तगात वित्रभन्न वक्रयाकलाप तथा कायाक्रमहरू त्रनधाारण गररएको छ ।योजनाका कायाान्ियनका लात्रग 
योजना अित्रधमा  त्रनयत्रमत प्रकृत्रतका प्रशासनीय खचा बाहेक रु.१ अबा २४ करोड ७७ लाख खचा हनु े
अनमुान गररएको छ । 

योजनाका प्रमखु कायाक्रमहरू: लेखापरीक्षण सेिालाई सूचना प्रवित्रधयकु्त िनाउने, नेपाल लेखापरीक्षण 
व्यिस्थापन प्रणाली (NAMS)  को रोल आउट गने, विशशविकृत लेखापरीक्षण मागादशान तथा त्रनदेशशका 
तयार गरी सो अनरुूप लेखापरीक्षण गने, ISSAI  को पररपालना परीक्षण गने, दूर लेखापरीक्षण कायाान्ियनमा 
ल्याउने, कायामूलक लेखापरीक्षणको संख्यामा िृवर्द् गने, INTO-SAINT मूल्याङ्कन गने, लेखापरीक्षण गणुस्तर 
त्रनयन्िण सत्रमत्रत गठन गने, कमाचारीहरूको कायासम्पपादन मूल्याङ्कन गना Behaviorally Anchored Rating 

Scales (BARS)  वित्रधको प्रयोग गने, प्रादेशशक कायाालय स्थापना गरी सेिा सञ्चालन गने, संघ र प्रदेशका 
मन्िालयमा Audit Cell  स्थापना गने, छुटै्ट तात्रलम केन्रको स्थापना गने, कमाचारीहरूको क्षमता विकासका 
लात्रग स्िदेशी तथा बैदेशशक तात्रलमका अत्रतररक्त CA, ACCA, CISA, CIA जस्ता कोसामा समेत अध्ययन 
गराउने, Proactive follow-up mechanism लागू गने, नागररक लेखापरीक्षण मोबाइल एश्लकेसन तयार 
गरी कायाान्ियनमा ल्याउने, पाठक मैिी प्रत्रतिेदन जारी गने, वित्तीय र प्रशासत्रनक स्ितन्िता हात्रसलका 
लात्रग प्रयत्न गने, कायाालयलाई भौत्रतक पूिााधार र साधन स्रोतलाई पयााप्त बनाउने, सरोकारिालासँग त्रनरन्तर 
अन्तरवक्रया गने लगायत रहेका छन ्। 



योजनाले कायाालयका त्रनधााररत र त्रनयत्रमत कायाहरूलाई व्यिशस्थत, त्रनयम एंि समयिर्द् गरी 
लेखापरीक्षण गणुस्तर अत्रभिवृर्द्मा सघाउ पगु्ने विश्वास त्रलईएको छ । योजनाको सफल कायाान्ियनमा 
महालेखापरीक्षक, कायाालयका कमाचारीहरू लगायत सम्पपूणा सरोकारिालाहरूको सकारात्मक सहयोग र 
समन्िय आिश्यक हनु्छ। त्यसैगरी योजनाका वक्रयाकलापको कायाान्ियनको नत्रतजा बझु्नको लात्रग त्रनरन्तर 
अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गनुा जरुरी हनु्छ ।योजनाको सफल कायाान्ियन भएमा गणुस्तरीय लेखापरीक्षण 
सेिा माफा त सरकार तथा सािाजत्रनक त्रनकायकहरूमा जिाफदेवहता, पारदशशाता एंि त्रनष्ठा अत्रभिवृर्द् भई 
सशुासन कायम हनुे र सोका कारण महालेखापरीक्षकको कायाालयको विश्वसनीयता अत्रभिवृर्द् हनुे त्रनशित 
छ। यस कायाालयले सरकार, सरकारी त्रनकाय तथा नागररक समाजप्रत्रत आफ्नो त्रनरन्तर रूपमा सान्दत्रभाकता 
प्रस्ततु गना समेत योजनाको कायाान्ियनको अपररहायाता रहेको छ 
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लेखापरीक्षण पत्रिका ............................................................................................................................. 1 

पररपालना र कायामूलक लेखापरीक्षण पथृकीकरण 

(Segregation) को सिाल 

रामुप्रसाद डोटेल 
उप-महालेखापरीक्षक 

विर्य प्रिशे  

सािाजत्रनक पदात्रधकारीहरूले आत्रथाक कारोबार गदाा पारदशशाता र जिाफदेवहता प्रिर्द्ान  गनुा 
आिश्यक हनु्छ ।सो प्रयोजनको लात्रग लेखापरीक्षण एक प्रमखु साधन हो । लोकताशन्िक पर्द्त्रतमा 
जनताका प्रत्रतत्रनत्रधबाट तजुामा एिं पाररत गररएका नीत्रत, काननु र बजेटत्रभि रहेर सािाजत्रनक पदात्रधकारीले 
काम कारबाही गने तथा सो अनरुूप भए नभएको सतु्रनशित गना स्ितन्ि संिैधात्रनक त्रनकायबाट परीक्षण 
मूल्याङ्कन गने व्यिस्था गररन्छ जसलाई लेखापरीक्षण भत्रनन्छ। यसरी मूल्याङ्कन गरी आलोचना एिं 
प्रत्रतिेदन जनताका प्रत्रतत्रनत्रधसमक्ष नै पेस हनुे व्यिस्थाले सािाजत्रनक जिाफदेवहता र पारदशशाता प्रिर्द्ान 
भै सशुासनमा योगदान पगु्ने अपेक्षा गररएको हुन्छ । प्रत्येक देशमा सािाजत्रनक लेखापरीक्षण गनाको 
लात्रग स्ितन्ि त्रनकायको व्यिस्था हुन्छ । नेपालमा महालेखापरीक्षकको व्यिस्था गररएको छ । 
महालेखापरीक्षकको कायाालयले ६ दशकभन्दा पवहलादेशख लेखापरीक्षण काया गदै आएको छ ।नेपालको 
संविधान, २०७२ मा व्यिस्था भएबमोशजम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कायाालय पूणा 
स्िात्रमत्ि भएको संगदठत संस्थाको त्रनयत्रमतता, त्रमतव्यवयता, कायादक्षता, प्रभािकाररता र औशचत्यसमेत विचार 
गरी महालेखापरीक्षकले अशन्तम लेखापरीक्षण गने व्यिस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ८ 
ले उपयुाक्तबमोशजम लेखापरीक्षण गदाा आिश्यकताअनसुार परीक्षण गनुापने विर्यहरू तोकेको छ । 
देशको संविधान र काननुबमोशजम महालेखापरीक्षकको कायाालयले िरे्नी तीन तहका सरकारको 
लेखापरीक्षण गने योजना तयार गरी स्थलगतरूपमा टोली खटाई लेखापरीक्षण गदै आएको छ । 
स्थलगत लेखापरीक्षणबाट देशखएका व्यहोराको प्रारशम्पभक प्रत्रतिेदनमाफा त सम्पप्रेर्ण गने प्रत्रतवक्रयासमेतको 
आधारमा अशन्तमरूप ददएर िावर्ाक प्रत्रतिेदन सम्पमाननीय राष्ट्रपत्रतसमक्ष  पेस गने गररएको छ । 
काननुबमोशजम परीक्षण गनुापने सबै विर्य परीक्षण गरी िावर्ाक प्रत्रतिेदनमा समािेश गररने भएकाले 
विस्ततृ (Comprehensive) तिरले लेखापरीक्षण सम्पपादन एिं प्रत्रतिेदन हनुे गरेको छ। 

अिधारणा  

लेखापरीक्षणमा प्रमखुरूपले वित्तीय वििरणले सही एिं यथाथा शस्थत्रत शचिण गरे नगरेको मूल्याङ्कन 
गररन्छ । जबवक सािाजत्रनक लेखापरीक्षणमा वित्तीय वििरणको यथाथाताको अत्रतररक्त काननुको पालना गरेर 
आत्रथाक कारोबार गरे नगरेको र स्रोत साधनको प्रात्रप्त र उपयोग गदाा त्रमतव्यवयता, कायादक्षता र प्रभािकाररता 
ल्याउन ेप्रयास भए नभएको परीक्षण मूल्याङ्कन गररन्छ । यो  विर्यलाई नेपालको संविधान र लेखापरीक्षण 
ऐनमा स्पिसँग उल्लेख गररएको छ। त्यसैले नेपालको काननुले विगत ४० िर्ादेशख नै महालेखापरीक्षकले 
वित्तीय, पररपालना र कायामूलक लेखापरीक्षण गनुापने कुरालाई अङ्गीकार गरेको छ । अन्तराावष्ट्रयस्तरमा 
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समेत सािाजत्रनक लेखापरीक्षण उपयुाक्त तीन आयामलाई समेटेर सम्पपादन गने गररएको छ । सािाजत्रनक   
जिाफदेवहता र पारदशशाता प्रिर्द्ान गने 
सन्दभामा सोबमोशजम लेखापरीक्षण गनुा 
आिश्यक मात्रनन्छ । वित्तीय 
लेखापरीक्षणअन्तगात लेखापरीक्षकले 
वित्तीय वििरण उपर राय प्रदान 
गनुापदाछ । यो लेखापरीक्षणको प्रमखु 
मान्यता हो । पररपालना र कायामूलक 
लेखापरीक्षणमा जोशखमयकु्त विर्यहरू 
छानेर परीक्षण गरी त्रनष्कर्ा प्रस्ततु 
गररन्छ । अथाात ्सािाजत्रनक त्रनकायले 
आत्रथाक कारोबार गदाा काननुको पालना 
नगरेका विर्यहरू पररपालना 
लेखापरीक्षण अन्तगात र त्रमतव्यवयता, कायादक्षता र प्रभािकाररता ल्याउन नसकेका विर्यहरू कायामूलक 
लेखापरीक्षणमा उठान गरी सधुारका लात्रग सझुाब िा राय प्रस्ततु गररएको हनु्छ ।  

कत्रतपय अिस्थामा काननुको पालना नगरेको विर्य वित्तीय वििरणको शरु्द्तासँग पत्रन सम्पबशन्धत 
हनु्छ । उदाहरणको लात्रग भन्सार ऐनले तोकेको दरबन्दीअनसुारको दरमा भन्सार असलु नगरेको विर्य 
भन्सार काननुको पररपालनासँग सम्पबशन्धत हो । तर यसले लेखापरीक्षण गररएको भन्सार कायाालय िा 
अथामन्िालयको राजस्ि आम्पदानी न्यून भएको हनु्छ जसले वित्तीय वििरणको शरु्द्तामा समेत असर गरेको 
हनु्छ । यसैगरी सािाजत्रनक खररद गदाा त्रमतव्ययी तिरले खररद गनुापनेमा उशचत कारण बेगर घटीिालाको 
बोलपि स्िीकृत नगरी बढीिालाको स्िीकृत गरेको कारणले बढी खचा हनुे विर्य त्रमतव्यवयता उल्लङ् घनसँग 
सम्पबशन्धत व्यहोरा हो । तर सो रकम खचामा समािेश भएको कारणले वित्तीय वििरणमा खचा बढी उल्लेख 
हनु गई गलत प्रस्ततु्रत हनु े शस्थत्रत रहन्छ । यसैगरी कुनै अिस्थामा काननु पालना नगरेको कारणले 
त्रमतव्यवयता र कायादक्षतामा असर परेको हनु्छ । तसथा यी विर्यहरू अन्तरसम्पबशन्धत हनु्छन ्।   

मानदण्ड  

लेखापरीक्षण त्रनशित मानदण्डको आधारमा गररन्छ । लेखापरीक्षण व्यिसायलाई व्यिशस्थत र 
प्रभािकारी बनाउन अन्तराावष्ट्रय लेखापरीक्षण तथा आश्वस्तता मान बोडा (International Auditing and Assurance 

Standard Board- IAASB) ले मानदण्ड विकास गरी अन्तराावष्ट्रय लेखा व्यिसायी संगठन (International 

Federation of Accountant- IFAC) माफा त कायाान्ियन गररन्छ । सरकारी के्षिको लेखापरीक्षणलाई व्यिशस्थत 
गना एिं गणुस्तररयता कायम गना सिोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको अन्तराावष्ट्रय संगठन (International Organization 

of Supreme Audit Institution - INTOSAI) ले सािाजत्रनक लेखापरीक्षणको लात्रग लेखापरीक्षण मानदण्डहरू 
जारी गदाछ । जसलाई सिोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको अन्तराावष्ट्रय मानदण्ड ( इसाई ) तथा इन्टोसाई 
फे्रमिका  फर प्रोफेसनल प्रोनाउन्समेन्ट (IFPP)  भने्न गररएको छ । पत्रछल्लो समयमा इन्टोसाईले वित्तीय, 
पररपालना र कायामूलक लेखापरीक्षण बेग्ला बेग्लै गनुापने मान्यतामा आधाररत भएर तीन बेग्ला बेग्लै 
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मानदण्डहरू जारी गरेको छ । वित्तीय, पररपालना र कायामूलक लेखापरीक्षणको मानदण्डको रूपमा क्रमशः 
इसाई २००-२९९ वित्तीय लेखापरीक्षण त्रसर्द्ान्तहरू, इसाई ३००-399 कायामूलक लेखापरीक्षणका 
त्रसर्द्ान्तहरू र इसाई ४००-499 पररपालना लेखापरीक्षणका त्रसर्द्ान्तहरू जारी गरी कायाान्ियनमा ल्याइएको 
छ । 

लेखापरीक्षणका त्रसर्द्ान्तहरू इसाई २००-299 अनसुार लेखापरीक्षण गदाा सारभतूरूपमा वित्तीय 
वििरणको यथाथातामा असर पाने वकत्रसमको गलत प्रस्ततु्रत भए नभएको जाँच हनु्छ । यसरी जाँच गदाा 
अपररमाशजात (Unmodified) र पररमाशजात (Modified) राय प्रदान गनुापने हनु्छ । सारभतूरूपमा गलत प्रस्ततु्रत 
नभएमा शतारवहत लेखापरीक्षण राय ( Unqualified Opinion)  प्रदान गररन्छ ।यो अपररमाशजात राय अन्तगात 
पदाछ । पररमाशजात राय अन्तगात तीन प्रकारका राय प्रदान गने व्यिस्था छ । सारभतूरूपमा गलत प्रस्ततु्रत 
भएको तर सोको असर व्यापक नभएमा गलत प्रस्ततु्रतका विर्यमाि उल्लेख गरेर शतासवहत राय (Qualified 

Opinion)  ददइन्छ । गलत प्रस्ततु्रत व्यापक भई वित्तीय वििरणले सही र यथाथा अिस्था शचिण गना नसक्न े
अिस्थामा  विपरीत राय (Adverse Opinion) प्रदान गररन्छ । लेखापरीक्षकले सबै विर्य परीक्षण गना 
नपाएको कारण व्यापक तिरले कायाके्षिमा सीत्रमतता आएको अिस्थामा राय ब्यक्त गना अस्िीकार 
(Disclaimer Opinion)  गना सवकन्छ । वित्तीय लेखापरीक्षणमा लेखापरीक्षकले वित्तीय वििरण प्रमाणीकरण 
(Attestation)  गने शजम्पमेिारी हनु्छ । तसथा लेखापरीक्षकले गल्ती िा गलत प्रस्ततुीकरणमा ध्यान ददई 
परीक्षण गनुापदाछ । यसैगरी कायामूलक लेखापरीक्षणका त्रसर्द्ान्त इसाई ३००-399 बमोशजम कारोबार 
िा कायासम्पपादनलाई त्रमतव्यवयता, कायादक्षता र प्रभािकाररताको आधारमा मूल्याङ्ककन गदाा देशखएका 
सम्पभाव्य महत्िपूणा विर्यमा तथ्यहरू प्रस्ततु गरी सधुारका लात्रग सझुाबसवहतको प्रत्रतिेदन जारी गररन्छ । 
यस्तो लेखापरीक्षणमा प्रमाणीकरणको कुरा हुदैँन । पररपालना लेखापरीक्षणका त्रसर्द्ान्तहरू इसाई ४००-
499 मा काननुको पररपालनाको विर्य परीक्षण गरी पवहचान गररएका लेखापरीक्षण प्रश्नहरूमा त्रनचोड िा 
त्रसजानात्मक सझुाब प्रस्ततु गररने सोझै प्रत्रतिेदन (Direct Reporting)  पर्द्त्रत अिलम्पबन गररन्छ । सो 
मानदण्डले काननु पालनाको प्रमाणीकरण गने (Attestation Assignment) को रूपमा पत्रन गना सवकन ेव्यिस्था 
छ । 

मानदण्डले यी तीन लेखापरीक्षण बेग्ला बेग्लै गनुापने मान्यता राखेको छ । विश्वका वित्रभन्न 
मलुकुहरूले उपयुाक्त मानदण्डको अनसुरण गदै ३ प्रकारले लेखापरीक्षण बेग्ला बेग्लै गदै आएका छन ्। 
इसाई ४०० को बुदँा २५ ले पररपालना लेखापरीक्षण वित्तीय र कायामूलक लेखापरीक्षणभन्दा बेग्लै तिरले 
त्रनयत्रमत िा तदथारूपमा सम्पपादन गना सवकने उल्लेख गरेको छ भने बुदँा २६ मा पररपालना लेखापरीक्षण 
वित्तीय र कायामूलक लेखापरीक्षण सँगसँगै सम्पपादन गना पत्रन सवकने उल्लेख छ । तसथा सिोच्च लेखापरीक्षण 
संस्थाले कुन नीत्रत अिलम्पबन गने भने्न सम्पबन्धमा त्रनणाय गनुापदाछ । वित्तीय लेखापरीक्षण सबै वित्तीय 
वििरण तयार गने त्रनकायहरूमा सम्पपादन गने र पररपालना एिं कायामूलक लेखापरीक्षण जोशखमको आधारमा 
विर्यिस्त ुछनौट गरी त्रबस्ततृरूपमा सम्पपादन गररन्छ ।सिोच्च लेखापरीक्षण संस्थामा उपलब्ध जनशशक्त 
मध्ये न्यून संख्यामा माि वित्तीय लेखापरीक्षणमा छुट्टयाई धेरै जनशशक्त पररपालना र कायामूलकमा उपयोग 
गररएको हनु्छ ।सरोकारिालाले समेत वित्तीय लेखापरीक्षणलाई भन्दा पररपालना र कायामूलक लेखापरीक्षणमा 
बढी जोड ददने गरेको पाइन्छ ।     
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काननुी व्यिस्था  

नेपालमा लेखापरीक्षणलाई व्यिशस्थत गना नेपालको संविधान र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ ले गरेको 
व्यिस्थाअनसुार लेखापरीक्षण गदाा त्रनयत्रमतता, त्रमतव्यवयता, कायादक्षता, प्रभािकाररता र औशचत्यसमेत विचार 
गनुापने उल्लेख छ । ऐनको दफा ८ मा लेखापरीक्षण गदाा परीक्षण गनुापने कुराहरू उल्लेख गररएको छ। 
उक्त विर्यहरू वित्तीय, पररपालना र कायामूलक लेखापरीक्षणसँग सम्पबशन्धत रहेका छन ् जसलाई 
देहायबमोशजम उल्लेख गना सवकन्छ:। 

वित्तीय लेखापरीक्षण 

➢ वित्तीय वििरणहरू सही एिं यथाथा तिरले प्रस्ततु्रत भए नभएको र सो वििरणले उशल्लशखत 
अित्रधको सबै कारोबार समेटेको छ छैन, 

➢ वित्रनयोजन ऐनबमोशजम तोवकएको सेबा िा कायामा तोवकएको सीमात्रभि रही खचा भए नभएको, 
➢ कारोबारको लेखा तोवकएको ढाँचा अनरुूप राखे नराखेको, 
➢ संिैधात्रनक त्रनकाय, मन्िालय, विभाग र केन्रीय त्रनकायहरूले केन्रीय लेखा तयार गरे नगरेको 

र सो वििरण यथाथापरक रहे नरहेको, 
➢ संघीय, प्रदेश र स्थानीय सशञ्चत कोर् तथा अन्य आकशस्मक कोर्को वहसाब यथाथापरक रहे 

नरहेको, 
➢ आम्पदानी िा खचा भएका कलमहरूको पषु्याई हनुे प्रमाण यथेि भए नभएको, 
➢ सरकारी ऋण, लगानी, त्रतनुा बझुाउनपुने रकम साँिा, ब्याज, लाभांशलगायतको लेखा यथाथापरक 

रहे नरहेको, 
➢ राजस्ि तथा सरकारी कोर्मा जम्पमा हनुपुने रकम यथाथारूपमा दाशखला भए नभएको,  

➢ शोधभनाा त्रलने काम समयमा गरे नगरेको । 

पररपालना लेखापरीक्षण 

➢ तोवकएको अित्रधमा प्रत्रतिेदन गरे नगरेको, 
➢ सम्पबशन्धत सरकारी त्रनकायले समयमा बजेट त्रनकासा गरे नगरेको, 
➢ खचा गदाा प्रचत्रलत काननुबमोशजमको रीत िा प्रवक्रया पूरा गरे नगरेको,  खचा गना अत्रधकार प्राप्त 

अत्रधकारीको स्िीकृत्रत भए नभएको, 
➢ त्रसजाना भएको दावयत्ि समयमा भकु्तानी भए नभएको, 
➢ सरकारी सम्पपशत्तको प्रचत्रलत काननुबमोशजम अत्रभलेख राखे नराखेको, 
➢ खचा गदाा दरुुपयोग हनु नपाउने गरी पयााप्त काननुी व्यिस्था भए नभएको, सो व्यिस्था पयााप्त 

भए नभएको र अनसुरण गरे नगरेको, 
➢ आन्तररक त्रनयन्िण प्रणालीको प्रभािकारी व्यिस्था भए नभएको र सोको कायाान्ियन भए 

नभएको, 
➢ राजस्ि तथा सरकारी कोर्मा जम्पमा हनुपुने रकम काननुबमोशजम त्रनधाारण र असलुी एिं दाशखला 

गरे नगरेको, 
➢ धरौटीसम्पबन्धी प्रचत्रलत काननुको पयााप्तता र सोको पालना गरे नगरेको, 
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➢ प्रचत्रलत काननुले अनगुमन गनुापने व्यिस्था गरे अनरुूप अनगुमन गरे नगरेको । 

कायामूलक लेखापरीक्षण 

➢ कायाालयको संगठन व्यिस्थापन तथा कायाविभाजन यथेि र समशुचत भए नभएको र त्यस 
अनसुार कायाालय सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गरे नगरेको, 

➢ कुनै काम अनािश्यक दोहोरो हनुे गरी वित्रभन्न कमाचारी िा त्रनकायबाट गररएको िा गनुापने 
कुनै काम छुटाएको िा कायाालयको काम त्रनददाि समयमा गने गराउन ेप्रभािकारी व्यिस्था 
भए नभएको, 

➢ संगठन र कायाक्रमको उपलशब्ध वकटान गने आधार स्पि भए नभएको, कायाक्रमअनसुार त्रनधााररत 
समयत्रभि प्रगत्रत भए नभएको तथा कामको गणुस्तर र पररमाण मापदण्ड अनरुूप भए नभएको, 

➢ कायाालयको उद्देश्य र नीत्रत स्पि भए नभएको र उद्दशे्य नीत्रत अनरुूप योजना बजेट तथा 
कायाक्रम तजुामा गरी कायाान्ियन गरे नगरेको, 

➢ स्िीकृत लागत खचाको सीमात्रभि रही कायाक्रम सञ्चालन गरे नगरेको खचा गदाा लागत तथा 
उपलशब्ध विश्लरे्ण गरी उशचत ढङ्गले खचा गरे नगरेको, 

➢ लागतको तलुनामा प्रत्रतफल प्राप्त भए नभएको, 
➢ लक्ष्य प्रगत्रत तथा लागत खचाको अत्रभलेख राख्न ेव्यिस्था पयााप्त र भरपदो भए नभएको, 
➢ बाँडफाँड भएको राजस्ि तथा अनदुानको उपयोग र पररचालन प्रभािकारी भए नभएको । 

उपयुाक्त विर्यहरू सामान्य मागादशान माि हनु । उशल्लशखत भन्दा धेरै विर्यहरू वित्तीय, पररपालना 
र कायामूलक लेखापरीक्षणसगँ सम्पबशन्धत हनु्छन ्। अकोतफा  एउटै विर्य पत्रन वित्तीय र पररपालनासँग 
सम्पबशन्धत हनु सक्दछ भने काननुको पररपालना नभएको विर्यले पत्रन त्रमतव्यवयता, कायादक्षता र 
प्रभािकाररतामा असर पारेको हनु्छ । तसथा उक्त तीन लेखापरीक्षणबीच लक्ष्मण रेखा कोना कदठन छ । 
नेपालको संविधान र काननुले सबै प्रकारको लेखापरीक्षण गने अत्रधकार महालेखापरीक्षकलाई ददएको छ र 
सोहीबमोशजम लेखापरीक्षण समेत हुँदै आएको छ ।  

विद्यमान अिस्था  
नेपालका महालेखापरीक्षकले २०७७ श्रािण १६ देशख इन्टोसाईबाट जारी भएको मानदण्ड 

इसाईलाई अनसुरण गरी नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान जारी गरेको छ । जस अनसुार इसाई १००, 
२००, ३०० र ४०० मा व्यिस्था भएबमोशजम वित्तीय, पररपालना र कायामूलक लेखापरीक्षण गनुा 
महालेखापरीक्षकको कायाालयका कमाचारीको कताव्य हनु आउँछ । उक्त मानदण्डले ती लेखापरीक्षण बेग्ला 
बेग्लै िा संयकु्तरूपमा गना सवकने उल्लेख छ । तर कुन मानदण्ड अनरुूप लेखापरीक्षण गररएको हो खलुाई 
प्रत्रतिेदन गनुापने हनु्छ । तसथा सबै प्रकारको लेखापरीक्षण गरेर एउटै प्रत्रतिेदन ददने अिस्था हुदैँन । 
लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ८ मा उल्लेख गररएका परीक्षण गनुापने विर्यमा वित्तीय, पररपालना र 
कायामूलकका विर्यहरू समािेश छन ्। तर उक्त विर्यहरू एकै पटक सबै त्रनकायको लेखापरीक्षणमा 
परीक्षण गनुापछा भने्न होइन। वकनवक सोही दफामा आिश्यकता अनसुार उल्लेख गररएकोले जोशखम र 
छनौटको आधारमा परीक्षणका विर्य त्रनधाारण गना महालेखापरीक्षकको कायाालय स्ितन्ि छ । 
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ितामान अिस्थामा महालेखापरीक्षकको कायाालयले लेखापरीक्षण गदाा परीक्षण गना आिश्यक सबै 
विर्यहरू प्रत्येक लेखापरीक्षणमा परीक्षण गरी प्रत्रतिेदन तयार गररन्छ । सो प्रत्रतिेदनमा वित्तीय, पररपालना 
र कायामूलक लेखापरीक्षणसगँ सम्पबशन्धत व्यहोराहरू समािेश गररएको हनु्छ । तथापी यस्तो प्रत्रतिेदनलाई 
वित्तीय लेखापरीक्षणको प्रत्रतिेदन भने्न गररएको छ । जसमा पररपालना र कायामूलक लेखापरीक्षणका 
व्यहोराहरू समेत समािेश गररएको हनु्छ । वित्तीय लेखापरीक्षण प्रत्रतिेदनमा सारभतूरूपले वित्तीय वििरणमा 
असर पाने व्यहोरा समािेश गनुापने र लेखापरीक्षण राय ददनपुनेमा सो मानदण्डको अनसुरण भएको छैन । 
वित्तीय वििरणमा असर नपने र काननुको पालना एिं त्रमतव्यवयता, कायादक्षता र प्रभािकाररतामा देशखएका 
कमी कमजोरी पत्रन समािेश हनु्छन र प्रत्येक वित्तीय वििरणको लेखापरीक्षणमा राय पत्रन प्रदान गररँदैन । 
आत्रथाक कायावित्रध तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि ऐन, २०७६ ले सबै सरकारी कायाालयले वित्तीय वििरण तयार 
गनुापने उल्लेख गरेको छ । जसको आधारमा सबै सरकारी कायाालयको लेखापरीक्षणमा राय प्रदान गनुापने 
अिस्था देशखन्छ जनु व्यिहाररकसमेत हुँदैन । 

महालेखापरीक्षकको िावर्ाक प्रत्रतिेदनको अध्ययन गदाा औसतमा १० प्रत्रतशत वित्तीय लेखापरीक्षण, 
३० प्रत्रतशत पररपालना र ६० प्रत्रतशत कायामूलक लेखापरीक्षणका व्यहोरा समािेश भएका देशखन्छन ्। 
तर सो लेखापरीक्षणलाई वित्तीय लेखापरीक्षण माने्न गररएको छ । पररपालना लेखापरीक्षण नामाकरण गरी 
हालसम्पम कुनै पत्रन लेखापरीक्षण प्रत्रतिेदन जारी गररएको छैन । कायामूलक लेखापरीक्षणको नाममा िरे्नी 
सीत्रमत प्रत्रतिेदन जारी भएका छन । वित्तीय लेखापरीक्षणमा त्रमतव्यवयता, कायादक्षता र प्रभािकाररतासँग 
सम्पबशन्धत विर्य समािेश गररएको भए पत्रन सोलाई कायामूलक लेखापरीक्षणमा गणना गररएको छैन । 
जसले गदाा प्रत्येक लेखापरीक्षणमा कायामूलक लेखापरीक्षणको दृविकोण प्रयोग गररए पत्रन कायामूलक 
लेखापरीक्षण गरेको संख्या अत्यन्त न्यून छ । अकोतफा  कायामूलक लेखापरीक्षण भनेर तयार गररएका 
प्रत्रतिेदनमा समेत कत्रतपय पररपालना र वित्तीय लेखापरीक्षणका व्यहोरा समािेश गररएको हनु्छ । यसले 
गदाा महालेखापरीक्षकको कायाालयले तीन प्रकारका लेखापरीक्षणमा परीक्षण गनुापने विर्यमा केशन्रत भई 
लेखापरीक्षण गरररहे तापत्रन सैर्द्ाशन्तक मान्यता बमोशजम बेग्ला बेग्लै प्रत्रतिेदन जारी गना सवकएको छैन । 
जसले गदाा इसाई १००, २००, ३०० र ४०० को पररपालनामा समस्या देशखएको छ ।  

कत्रतपय दाततृ्रनकाय तथा विश्व समदुायले कायामूलक लेखापरीक्षण गररएको संख्या र संलग्न 
जनशशक्तको मूल्याङ्कन गने गरेको पाइन्छ । तर वित्तीय लेखापरीक्षणको नामबाट भएको लेखापरीक्षण 
प्रत्रतिेदन गणना नहुँदा कायामूलक लेखापरीक्षण जोड नददएको, न्यून संख्यामा कमाचारी पररचालन गरेर धेरै 
कम संख्यामा कायामूलक लेखापरीक्षण गरेको जस्तो व्यहोरा औलँ्याई सोमा सधुार गनुापने सझुाब ददने गरेका 
छन ्। तर कायाालयले यथाथारूपमा सम्पपादन गरेको कायामूलक लेखापरीक्षणको गणनासमेत हनु सकेको 
छैन ।  

महालेखापरीक्षकको कायाालयले हालसालै विकास गररएको नेपाल लेखापरीक्षण व्यिस्थापन प्रणाली 
(NAMS)  मा वित्तीय, पररपालना र कायामूलक लेखापरीक्षणको लात्रग बेग्ला बेग्लै मोड्युलहरूको व्यिस्था 
गररएको छ । तर हाल वित्तीय लेखापरीक्षणमा माि सो प्रणाली प्रयोग गररएको छ । क्रत्रमकरूपमा सबै 
मोड्युलहरू प्रयोग गने नीत्रत रहेको छ । 
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चनुौती 
सरकारी लेखापरीक्षण गदाा अन्तराावष्ट्रय अभ्यास, जारी भएका मानदण्ड र काननु अनसुरण गनुापने 

हनु्छ । तर विगतको अभ्यास र व्यिहाररक समस्याका कारणले वित्तीय, पररपालना र कायामूलक गरी 
लेखापरीक्षणलाई िगीकरण गने काया त्यत्रत सहज छैन । महालेखापरीक्षकको कायाालयको तेस्रो रणनीत्रतक 
योजना २०१६-२० मा तीन प्रकारका लेखापरीक्षण छुयाउने लक्ष्य राशखएको त्रथयो ।सोबमोशजम अन्तराावष्ट्रय 
परामशादाता पत्रन त्रनयकु्त गररयो । उक्त परामशादाताले समेत विर्य छनौटको आधारमा पररपालना तथा 
कायामूलक लेखापरीक्षण गने र सबै त्रनकायको लेखापरीक्षणको क्रममा औलँ्याइएका व्यहोराको प्रकृत्रतको 
आधारमा वित्तीय, पररपालना र कायामूलक लेखापरीक्षण बेरुजू उल्लेख गरी बेग्ला बेग्लै प्रत्रतिेदन जारी गने 
सझुाब ददएको त्रथयो । तर एउटै कायाालयमा वित्तीय पररपालना र कायामूलकको बेग्ला बेग्लै प्रत्रतिेदन ददन ु
व्यिहाररक देशखएन ।सोको विकल्पमा बेग्ला बेग्लै खण्ड बनाएर एउटा प्रत्रतिेदन तयार गने सम्पबन्धमा 
छलफल भएको त्रथयो । उक्त विकल्प कायाान्ियनको लात्रग तीन प्रकारका लेखापरीक्षणलाई छुयाउन े
प्रवक्रया पत्रन चनुौतीपूणा देशखयो ।  वकनवक यी विर्यहरू एक आपसमा अन्तरसम्पबशन्धत हनु्छन । काननुको 
पालना नगरेको कारण वित्तीय वििरणमा गलत प्रस्ततुीकरण भएमा िा त्रमतव्यवयता र कायादक्षताको कारण 
वित्तीय वििरणको यथाथातामा असर परेको अिस्थामा त्यस्ता व्यहोरालाई कुन प्रत्रतिेदनमा समािेश गने भने्न 
चनुौती रहेको छ । एउटै विर्यको व्यहोरालाई पत्रन वित्तीय पररपालना र कायामूलक लेखापरीक्षणमा 
बाँडनपुने अिस्था पत्रन त्रसजाना हनु सक्दछ । अको तफा  जनुसकैु विर्यको पत्रन प्रतक्ष िा अप्रतक्षरूपमा 
वित्तीय असर रहेको हनु्छ । कुन हदसम्पमको वित्तीय असरलाई वित्तीय लेखापरीक्षणको व्यहोरासँग 
सम्पबशन्धत माने्न सो त्रनधाारण गना र कमाचारीहरूलाई प्रशशशक्षत गना समेत कदठन छ ।  

नेपालको सन्दभामा आत्रथाक कायावित्रध तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि ऐन, २०७६ बमोशजम लेखापरीक्षण 
गनुापने कायाालयको संख्या बढी रहेको, त्रनयशन्ित र त्रनयन्िक त्रनकायको अिधारणा कायाान्ियन गना 
नसवकएको, एउटै कायाालयमा पटक पटक वित्रभन्न लेखापरीक्षक खटाउन व्यिहाररक दृविले समेत उपयकु्त 
नहनुे अिस्थाले पूणारूपमा पथृकीकरण (Segregation)  चनुौतीपूणा छ । विश्व पररिेशमा सरकारी 
त्रनकायको वित्तीय लेखापरीक्षण खासै जोशखमयकु्त नहनेु भएकाले सोमा थोरै जनशशक्त र पररपालना तथा 
कायामूलक लेखापरीक्षणमा धेरै जनशशक्त पररचालन हनु्छन । हाम्रो सन्दभामा वित्तीय लेखापरीक्षणमा नै 
जोशखम रहेको अिस्था छ भने सरोकारिालाले लेखापरीक्षण भनेकै वित्तीय लेखापरीक्षण भनेर बझु्ने 
गररएको छ । कायामूलक र पररपालनासँग सम्पबशन्धत कत्रतपय व्यहोरामा रकम वकटान नगरी त्रसस्टमसँग 
सम्पबशन्धत भएकाले सझुाबमाि ददइन्छ जसलाई सरोकारिालाले खासै ध्यान दददैनन् । यस्तो अिस्थामा 
पूणारूपमा पथृकीकरण त्रनकै चनुौतीपूणा रहेको छ ।  

पररपालना र कायामूलक लेखापरीक्षण विशेर् गरी त्रनकाय भन्दा विर्यमा केशन्रत हनु्छ । विर्यमा 
केशन्रत भै सकेपिात प्रत्रतिेदन एकल नभै वित्रभन्न त्रनकायमा पररपालना नभएका िा त्रमतव्यवयता कायादक्षता 
र प्रभािकाररता नभएका विर्यहरू समेटेर एकीकृतरूपमा तयार गररएको हनु्छ । सामान्यतयाः लेखापरीक्षण 
प्रत्रतिेदन शासकीय शजम्पमेिारीमा रहेका व्यशक्तहरूलाई ददइन्छ । जब धेरै त्रनकायका विर्यहरू समािेश 
गररएको हनु्छ तब सो प्रत्रतिेदन कसलाई जारी गने र सोको कायाान्ियन कसले गने सम्पबन्धमा अन्यौल 
हनु्छ ।   
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त्रनष्कर्ा तथा अबको बाटो   

त्रनजी कम्पपनीको सन्दभामा लेखापरीक्षण केिल िैधात्रनक आिश्यकता पूरा गनाको लात्रग सम्पपादन 
गररन्छ । सरकारी लेखापरीक्षणको के्षि व्यापक रहेको छ । सािाजत्रनक जिाफदेवहता प्रिर्द्ानको लात्रग 
सरकारी लेखापरीक्षण वित्रभन्न दृविकोणबाट गररने भएकाले वित्रभन्न प्रकारका हनु्छन । जनुसकैु लेखापरीक्षण 
पत्रन त्रनशित उद्देश्यले सम्पपादन गररन्छ । वित्तीय, पररपालना र कायामूलक लेखापरीक्षणको उद्देश्य बेग्ला 
बेग्लै हनु्छ । तीनै थरी लेखापरीक्षणका उद्देश्य समािेश गरी लेखापरीक्षण गना सम्पभि हुदैँन र यस्तो 
अभ्यास असल पत्रन मात्रनदैन । व्यापक उद्देश्य राखेर लेखापरीक्षण त्रनष्कर्ामा पगु्न सक्दैन भने सोमा 
लेखापरीक्षण जोशखम पत्रन अत्रधक रहन्छ । तसथा त्रनशित उद्देश्य, विर्य र के्षिमाि समेटेर लेखापरीक्षण 
गरी प्रत्रतिेदन जारी गनुापदाछ । तर नेपालको सन्दभामा कशम्पप्रहेशन्सब तिरले लेखापरीक्षण गने अभ्यास 
रहेको छ । जनु परम्पपरागत वित्रध र पर्द्त्रत हो । त्यसमा पत्रन लेखापरीक्षण कशम्पप्रहेशन्सब तिरले गने तर 
वित्तीय लेखापरीक्षण भने्न पररपाटीले गलत सूचना प्रिाह भएको छ । साथै सरोकारिाला तथा विकास 
साझेदारले नत्रतजामूलक लेखापरीक्षण नगरेको कुरा उल्लेख गरेका छन ्। जबवक हरेक लेखापरीक्षणमा 
नत्रतजा र उपलशब्धको विश्लरे्ण गररएको हनु्छ । त्यसैले गरेको कामलाई  सधुार िा व्यिशस्थत गना वित्तीय, 
पररपालना र कायामूलक लेखापरीक्षणमा अलगािको प्रश्न ज्िलन्त भएर आएको छ । यस सम्पबन्धमा प्रशस्त 
चनुौती हदुाँहदैु पत्रन यो विर्य आजको आिश्यकता हो । नेपालको संविधान,  ऐन, काननुअन्तगात रहेर 
अन्तराावष्ट्रय मानदण्ड तथा महालेखापरीक्षकको कायाालयले जारी गरेको नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान समेत 
अनसुरण गदै लेखापरीक्षण सम्पपादन गना देहायको रणनीत्रत अिलम्पबन गनुापने देशखन्छ । 

तत्कालीन रणनीत्रत 

➢ नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान लागू भै सकेको पररप्रके्ष्यमा तीन प्रकारका लेखापरीक्षण नगनुा 
उपयकु्त हुँदैन । त्यसैले तत्कालको लात्रग विर्य छनौटको आधारमा पररपालना र कायामूलक 
लेखापरीक्षण सम्पपादन गने र बेग्ला बेग्लै प्रत्रतिेदन तयार गने । 

➢ कायाालयगत तहमा लेखापरीक्षण प्रत्रतिेदन ददने, त्यसबाट वित्तीय वििरणमा असर पने 
व्यहोराहरूलाई एकीकृत गरी वित्तीय वििरण उपरको राय मन्िालयगत िा केन्रीय त्रनकायगत 
तहमा माि प्रदान गने ।  

➢ वित्तीय लेखापरीक्षणलाई कशम्पप्रहेशन्सब तिरले सम्पपादन गने तर पररपालना र कायामूलकसँग 
सम्पबशन्धत व्यहोरा प्रत्रतिेदनमा समािेश गदाा वित्तीय वििरणमा पने असरलाई स्थावपत गने 
प्रयास गने । यसबाट विद्यमान कायाप्रवक्रयामा खासै पररितान हुँदैन केिल तीन लेखापरीक्षणलाई 
अलग गनुापदाछ भने्न अिधारणालाई भविष्यमा स्थावपत गना सहयोग पगु्छ । 

दीघाकालीन रणनीत्रत  

➢ काननुीरूपमा नै वित्तीय वििरणको पररभार्ा स्पि गनुापने देशखन्छ । सबै सरकारी त्रनकायले 
वित्तीय वििरण तयार गनुापने र आन्तररक एिं अशन्तम लेखापरीक्षण गराई देशखएका बेरुज ू
फस्यौट गने व्यिस्था आत्रथाक कायावित्रध तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि ऐनमा रहेको अिस्थामा 
सबै ६ हजार कायाालयमा वित्तीय लेखापरीक्षण गरी लेखापरीक्षण राय प्रदान गनुा सम्पभि हुँदैन। 
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तसथा कायाालय तहमा लेखापरीक्षण गरी प्रारशभ्भक प्रत्रतिेदन ददए पत्रन लेखापरीक्षण राय 
त्रनकायगत िा मन्िालयगत तहमा ददने व्यिस्था त्रमलाउनपुदाछ । 

➢ वित्तीय, पररपालना र कायामूलक लेखापरीक्षणसँग सम्पबशन्धत व्यहोरा छुयाउने आधार िा 
मापदण्ड तयार गरी कमाचारीहरूलाई प्रशशशक्षत गनुापदाछ । 

➢ लेखापरीक्षण गररने त्रनकायलाई जोशखमको आधारमा िगीकरण गरी लेखापरीक्षण उद्देश्य र के्षि त्रनधाारण 
गनुापदाछ । न्यून जोशखमयकु्त कायाालयहरूमा धेरै स्रोत साधन लगाउन ुउपयकु्त नहनुे हुँदा वित्तीय 
लेखापरीक्षणसँग सम्पबशन्धत न्यूनतम विर्यमाि परीक्षण गरी लेखापरीक्षण प्रत्रतिेदन जारी गनुापदाछ । 

➢ बढी जोशखमयकु्त त्रनकायको हकमा आिश्यकता अनसुार पररपालना र कायामूलक लेखापरीक्षण 
गने उद्देश्य र के्षि समािेश गनुापदाछ । वित्तीय, पररपालना र कायामूलक लेखापरीक्षणका बेग्ला 
बेग्लै प्रत्रतिेदन तयार गरी िा खण्ड खण्डमा ती लेखापरीक्षणका व्यहोरा समािेश गरी प्रत्रतिेदन 
जारी गनुापदाछ । यसरी बगीकरण गदाा ३० प्रत्रतशत त्रनकायमा वित्तीय लेखापरीक्षणमाि गनुापने 
हनु्छ भने बाँकी ३० प्रत्रतशतमा वित्तीय र पररपालना, अको २० प्रत्रतशतमा वित्तीय र कायामूलक 
तथा अको २० प्रत्रतशतमा वित्तीय, पररपालना र कायामूलक लेखापरीक्षण गनुापने अिस्था हनु्छ।  
एउटै लेखापरीक्षण टोलीबाट सम्पपादन हनुे तथा खण्ड खण्डमा प्रत्रतिेदन गना सवकने भएकाले 
व्यिस्थापन गना सहज हनु्छ । 

➢ शरुुमा सहजताको लात्रग प्रत्रतिेदन ददने व्यिस्था गरे पत्रन दीघाकालमा सबै त्रनकायले नेपाल 
सािाजत्रनक के्षि वित्तीयमान प्रयोग गरी वित्तीय वििरण बनाएको अिस्थामा तीन थरी 
प्रत्रतिेदन बेग्ला बेग्लै नै ददने व्यिस्था गनुापदाछ । 

➢ कायाालयतहमा जारी गररएका प्रत्रतिेदनले मन्िालयगत िा त्रनकायगत वित्तीय प्रत्रतिेदनमा असर 
पने अिस्थामा ती विर्यहरू समािेश गरेर लेखापरीक्षण राय मन्िालयगत िा त्रनकायगत तहमा 
जारी गने नीत्रतगत त्रनणाय गनुापदाछ । कायाालयतहमा वित्तीय लेखापरीक्षण गररन ेभए पत्रन ती 
कायाालयको वित्तीय वििरण एकीकृत हनुे तहमा माि राय ददने व्यिस्था गना सवकन्छ ।  

➢ त्रनकायगतको अलाबा कुनै काननुको विर्यगत पररपालना िा कुनै विर्यको त्रमतव्यवयता, 
कायादक्षता र प्रभािकाररता पक्षको अध्ययन गरी प्रत्रतिेदन गना बेग्लै विर्य छनौट गरी 
पररपालना र कायामूलक लेखापरीक्षण सम्पपादन गना सवकन्छ । 

उपयुाक्त विकल्पहरू पररशस्थत्रतजन्य समाधानका उपायहरू माि हनु ्। वकनवक सैर्द्ाशन्तक मान्यता 
र हाम्रो देशको कायाप्रवक्रया र कायािातािरण फरक रहेको छ । फरक पररशस्थत्रत भनेर त्रसर्द्ान्तभन्दा धेरै 
टाढा गएर कायासम्पपादन गदाा विश्व समदुायमा लेखापरीक्षणको साख अत्रभिृवर्द् हनु सक्दैन ।त्यसैले कुनै न 
कुनै रूपमा त्रसर्द्ान्तको पालना गनुापने हनु्छ । यस सन्दभामा विश्वका वित्रभन्न मलुकुका अभ्यासहरूको 
अध्ययन गरी हाम्रो मलुक सहुाउँदो विकल्प कायाान्ियनमा ल्याउनपुदाछ । त्रसर्द्ान्तको अनसुरण गने नाममा 
लेखापरीक्षणको प्रभाब न्यून हनुे िा लेखापरीक्षणको कायाान्ियन प्रवक्रयामा थप जवटलता त्रसजाना हनुे काया 
समेत गनुा हुँदैन ।लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ ले परीक्षण गनुापने उल्लेख गरेका लेखापरीक्षणका तीन विधासँग 
सम्पबशन्धत विर्यहरू स्िीकृत लेखापरीक्षण मानदण्डमा उशल्लशखत वित्रध र प्रवक्रया अिलम्पबन गरी परीक्षण 
एिं प्रत्रतिेदन गने व्यिस्था त्रमलाई उद्देश्यपरक ढङ्गले लेखापरीक्षण गनुा सरकारी लेखापरीक्षणमा संलग्न 
सबैको कताव्य हो । 
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लेखापरीक्षण व्यिस्थापनमा सधुारको आिश्यकता 

 - महेश्वर काफ्ले 
उप-महालेखापरीक्षक  

पषृ्ठभतू्रम 

मलुकुको आत्रथाक वक्रयाकलापमा भएको क्रत्रमक िृवर्द्, जनचेतनाको स्तरले ल्याएको आिश्यकता, 
लेखा प्रणाली र लेखापरीक्षणका सन्दभामा वित्रभन्न दातमृलुकु तथा संस्थाबाट व्यक्त हनुे चासो तथा आत्रथाक 
प्रशासनमा स्िच्छताका लात्रग सरकारी त्रनकायहरूले अपेक्षा गरेका विर्यहरूलाई आत्मसात गरी लेखापरीक्षण 
गनुा चनुौतीपूणा छ । नेपालमा वि.सं.२०१६ सालमा महालेखापरीक्षकको विभाग गठन पिात यसले सिै 
सरकारी त्रनकायको आत्रथाक कारोबारको लेखा स्ितन्िरूपमा परीक्षण गरी देशखएका व्यहोराहरू सवहत कमी 
कमजोरी सधुार गना सझुाउसवहतको प्रत्रतिेदन प्रस्ततु गने गहन संिैधात्रनक दावयत्ि पूरा गदै आएको छ । 
लेखापरीक्षणका माध्यमबाट आत्रथाक प्रशासनमा जिाफदेवहता एिं पारदशशाता प्रिर्द्ान गरी सशुासनमा टेिा 
पगु्ने भएकोले लेखापरीक्षणको सम्पबन्धमा महालेखापरीक्षकको कायाालयको भतू्रमका प्रभािकारी बनाउनपुने 
आिश्यकता रहेको छ । सेिा प्रिाहको प्रभािकाररता अत्रभिृवर्द्का लात्रग नागररकमखुी लेखापरीक्षण कायाको 
आिश्यकता बढ्दै गइरहेको पररिेशमा स्ितन्ि, दक्ष र प्रभािकारी लेखापरीक्षण संस्थाको रूपमा पररशचत 
गराई सशुासनको अत्रभिृवर्द् तथा सािाजत्रनक स्रोत र साधनको दक्षतापूिाक पररचालनका लात्रग सहयोग 
पगु्नेगरी मलुकुलाई गणुस्तरीय लेखापरीक्षण सेिा परु् याउनपुने आिश्यकता रहेको छ । राज्यको समग्र आय 
व्यय र सोसँग सम्पबशन्धत आत्रथाक कारोबारहरूको अत्रधकतम रूपमा कुशलता एिं लागत प्रभािी तिरले 
सरोकारिालाहरूका आकाङ् क्षा समेत पूरा गना उच्च गणुस्तरको लेखापरीक्षण नत्रतजा एिं सेिा प्रदान गने 
जस्ता दावयत्ि लेखापरीक्षणमा रहेको छ । उक्त दावयत्ि पूरा गने सम्पबन्धमा कमाचारी व्यिस्थापन, 
कायाालयको संगठन संरचना, लेखापरीक्षण कायास्तरोन्नत्रत, लेखापरीक्षण पर्द्त्रत, प्रत्रतिेदन प्रणाली आदद विर्यमा 
दीघाकालीन नीत्रत तयार गरी कायाान्ियन गना आिश्यक देशखएको छ । 

संिैधात्रनक व्यिस्था  
नेपालको संविधान, २०७२ मा महालेखापरीक्षकको काम, कताव्य र अत्रधकारसम्पबन्धी व्यिस्था छ । 

महालेखापरीक्षकको त्रनयशुक्तसम्पबन्धी संिैधात्रनक व्यिस्था स्पि छ भने लेखापरीक्षण गने के्षिात्रधकारमा 
सिोच्च अदालत, व्यिस्थावपका-संसद, संविधानसभा, अशख्तयार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग, महालेखापरीक्षक, 
लोक सेिा आयोग, त्रनिााचन आयोग, रावष्ट्रय मानि अत्रधकार आयोग, महान्यायात्रधिक्ताको कायाालय तथा 
अन्य संिैधात्रनक त्रनकायको कायाालय र नेपाली सेना एिं सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी लगायतका सबै संघीय 
र प्रदेश सरकारी कायाालय र स्थानीय तहको लेखा काननुद्वारा त्रनधााररत तररकाबमोशजम त्रनयत्रमतता, 
त्रमतव्यवयता, कायादक्षता, प्रभािकाररता र औशचत्यसमेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनु े
व्यिस्था छ । महालेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षण सम्पबन्धमा देहायबमोशजम काम, कताव्य र अत्रधकार प्रदान 
गररएको छः  



 

लेखापरीक्षण पत्रिका ............................................................................................................................. 11 

• न्यायपात्रलका, व्यिस्थावपका र कायापात्रलकालगायत सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कायाालय तथा 
स्थानीय तहको लेखा त्रनयत्रमतता, त्रमतव्यवयता, कायादक्षता, प्रभािकाररता र औशचत्यको आधारमा 
लेखापरीक्षण गने,   

• लेखापरीक्षणको के्षि, तररका र अित्रध तोक्ने, 
• सरकारको पूणास्िात्रमत्ि भएका संगदठत संस्थाको लेखापरीक्षण गने िा दताािाल लेखापरीक्षक 

त्रनयशुक्त गरी लेखापरीक्षण गराउन सक्ने, 
• संगदठत संस्थाको लेखापरीक्षण गदाा अपनाउनपुने त्रसर्द्ान्तको सम्पबन्धमा आिश्यक त्रनदेशन 

ददने, 
• अत्रधकांश स्िात्रमत्ि भएका संगदठत संस्थाको लेखापरीक्षक त्रनयकु्त गना परामशा ददने र प्रत्रतिेदन 

प्राप्त भएपत्रछ त्रनदेशन ददने, 
• लेखासम्पबन्धी कागजात जनुसकैु बखत हेनासक्ने, 
• महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गररने लेखा सम्पबशन्धत काननुका अधीनमा रही लेखा ढाँचा 

तोक्ने र 
• आफूले गरेको कामको िावर्ाक प्रत्रतिेदन राष्ट्रपत्रतसमक्ष पेस गने आदद ।  

महालेखापरीक्षकले आफूले गरेको कामको िावर्ाक प्रत्रतिेदन संघीय सरकारको सम्पबन्धमा सम्पमाननीय 
राष्ट्रपत्रतसमक्ष पेस गने र प्रधानमन्िीमाफा त व्यिस्थावपका-संसदमा पेस गनुापने र संसदको सािाजत्रनक लेखा 
सत्रमत्रतमा छलफल गने व्यिस्था छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारको सम्पबन्धमा माननीय प्रदेश प्रमखुसमक्ष पेस 
गने र मखु्यमन्िीमाफा त प्रदेश सभामा पेस गरी प्रदेश सािाजत्रनक लेखा सत्रमत्रतमा छलफल गने व्यिस्था 
छ। स्थानीय तहको सम्पबन्धमा लेखापरीक्षण प्रत्रतिेदन सम्पबशन्धत स्थानीय तहको लेखा सत्रमत्रतमा छलफल 
गरी सभामा पेस गने व्यिस्था छ ।  

काननुी व्यिस्था 
महालेखापरीक्षकको काम कारबाही स्पि र व्यिशस्थत रूपमा सम्पपन्न गने अत्रभप्रायले वि.सं. २०१८ 

सालमा लेखापरीक्षण ऐन र वि.सं. २०२६ सालमा आत्रथाक प्रशासनसम्पबन्धी त्रनयमािली तजुामा गरी 
कायाान्ियनमा ल्याइयो । उक्त काननुी व्यिस्थालाई लेखा तथा लेखापरीक्षणको के्षिमा प्रस्थान विन्दकुो 
रूपमा रहेको मान्न सवकन्छ । समयक्रममा संिैधात्रनक तथा काननुी व्यिस्थामा समय सापेक्ष सधुार हुदैँ 
आएको पाइन्छ । महालेखापरीक्षकको कायाालयले स्थापना कालदेशख नै सरकारी आय व्ययको परीक्षण 
गने, जाचँ गने, आलोचनासवहतको प्रत्रतिेदन ददने काया गदै आएको छ । यसका अत्रतररक्त सरकारी लेखाको 
परीक्षणबाट देशखएका कमी कमजोरी, िवुट, अत्रनयत्रमतता िा वहनात्रमना मस्यौट िा बढी भकु्तानी जस्ता रकम 
कलमको लगत राख्न ेर प्रमाण पेस भएमा िा असलु उपर भएमा सोको सम्पपरीक्षण समेत गदै आएको छ। 
हाल लेखापरीक्षणलाई व्यिशस्थत गना लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को भतू्रमका रहेको छ भने आत्रथाक 
कायाप्रणालीलाई व्यिशस्थत गना आत्रथाक कायावित्रध तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि ऐन, २०७६ र त्रनयमािली, २०७७ 
आदद कायाान्ियनमा छन ्। लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ ले महालेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षण गने त्रनकाय िा 
सो अन्तगातका कुनै एकाइहरू छनौट गरी आत्रथाक कारोबार र त्यससँग सम्पबशन्धत अन्य वक्रयाकलापको 
एक एक गरी िा बीच बीचमा छड्के गरी िा केही प्रत्रतशत माि परीक्षण गने गरी लेखापरीक्षणको के्षि, 
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तररका र अित्रध तोकी अशन्तम लेखापरीक्षण गना, त्यसबाट प्राप्त तथ्यहरू दशााउन, वििेचना गना, आलोचना 
गना र आत्रथाक वििरणउपर आिश्यकतानसुार रायसवहतको प्रत्रतिेदन जारी गना सक्न ेअत्रधकार ददएको छ। 
उक्त ऐनले लेखापरीक्षण गने त्रनकायको त्रनयत्रमतता, त्रमतव्यवयता, कायादक्षता, प्रभािकाररता र औशचत्यको 
समेत विचार गरी वित्तीय लेखापरीक्षणको अत्रतररक्त छनौटको आधारमा सामवयक, सूचना प्रवित्रध, कायामूलक, 
लैवङ्गक, वित्रधविज्ञान, िातािरणजस्ता विविध विर्यको समेत लेखापरीक्षण गना सक्न ेव्यिस्था गरेको छ । 
लेखापरीक्षण गदाा हेररनपुने कुराहरूको बारेमा ऐनले स्पि व्यिस्था गरेको छ । ऐनद्वारा व्यिस्था भएका 
स्िायत्त संस्था, आयोग, सत्रमत्रतसमेतको महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गने व्यिस्था छ । सरकारको 
पूणास्िात्रमत्ि भएका संगदठत संस्थाको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हनुेछ र अत्रधकांश स्िात्रमत्ि भएका 
संगदठत संस्थाको लेखापरीक्षण गना महालेखापरीक्षकले दताािाल लेखापरीक्षकलाई त्रनयशुक्त गने व्यिस्था छ। 
नेपाल सरकारको अत्रधकांश स्िात्रमत्ि भएको संगदठत संस्थाको लेखापरीक्षक त्रनयशुक्त गदाा 
महालेखापरीक्षकसँग परामशा त्रलनपुने व्यिस्था छ । 

आत्रथाक कायावित्रध तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि ऐन, २०७६ अनसुार सबै सरकारी कायाालयले 
आन्तररक त्रनयन्िण प्रणाली तयार गरी लागू गनुापने, आन्तररक तथा अशन्तम लेखापरीक्षण प्रत्रतिेदन 
कायाान्ियनका लात्रग लेखापरीक्षण तथा आन्तररक त्रनयन्िण सत्रमत्रत गठन गनुापने, कोर् तथा लेखा त्रनयन्िण 
कायाालयबाट आन्तररक लेखापरीक्षण र महालेखापरीक्षकको कायाालयबाट अशन्तम लेखापरीक्षण गराउनपुने 
व्यिस्था छ । लेखापरीक्षणबाट औलँ्याइएको बेरुजकूा सम्पबन्धमा अत्रभलेख राख्न,े फस्यौट तथा फरफारख 
गने, आत्रथाक कारोबारउपरको वित्तीय उत्तरदावयत्ि िहन गने पदात्रधकारीको काम कताव्य र अत्रधकार तथा 
शजम्पमेिारी, लेखा तयार गने शजम्पमेिारी, आत्रथाक प्रशासन सञ्चालन गने शजम्पमेिारी, सरकारी नगदी शजन्सीको 
संरक्षण र उपयोगका सम्पबन्धमा स्पि व्यिस्था गररएको छ । यसबाट सरकारी कायाालयले लेखा राख्न,े 
लेखापरीक्षण गराउने, बेरुजू फस्यौट तथा फरफारख गरी वित्तीय अनशुासन कायम गने गराउने सम्पबन्धमा 
स्पि काननुी व्यिस्था रहेको छ ।  

लेखापरीक्षणमा सधुारका प्रयास 

महालेखापरीक्षकको कायाालय वि.सं.२०१६ सालमा स्थापना भएको र हालसम्पम ६२ िर्ा पार 
गररसकेको छ । संिैधात्रनक शजम्पमेिारीअनसुार सबै सरकारी कायाालयको लेखापरीक्षण गरी प्रत्येक िर्ा 
िावर्ाक प्रत्रतिेदन पेस गने सम्पबन्धमा हालसम्पम ५८ िटा िावर्ाक प्रत्रतिेदन पेस भइसकेका छन ्। लेखापरीक्षण 
व्यिस्थापनमा विशशिीकरण, लेखापरीक्षण पर्द्त्रतमा सधुार, जोशखममा आधाररत लेखापरीक्षण वित्रधको 
कायाान्ियन, अत्रभलेख व्यिस्थापन, कमाचारीको क्षमता/दक्षता अत्रभिवृर्द्, आन्तररक तथा बाह्य सञ्चार 
सम्पबन्धको विकासलगायतका सधुारका काया अिलम्पबन गररएको छ । लेखापरीक्षणलाई अन्तराावष्ट्रय स्तर 
अनरुूप बनाउन लेखापरीक्षण मानदण्ड तथा आचारसंवहता जारी गररएको छ भन े गणुस्तर त्रनयन्िण र 
आश्वस्तताको लात्रग अनगुमन सपुररिेक्षण, समकक्षी पनुरािलोकन लगायतका काया अिलम्पबन गररएको छ । 
सधुार कायालाई संस्थागत तथा त्रनरन्तरता प्रदान गना रणनैत्रतक योजना तथा महालेखापरीक्षकको ६ िरे् 
सधुार कायायोजना कायाान्ियनमा छ । महालेखापरीक्षककको ६ िरे् सधुार कायायोजनाअनसुार संगठनात्मक 
व्यिस्था एिं कायाप्रणाली, नीत्रतगत तथा काननुी व्यिस्था, लेखापरीक्षण वित्रध र प्रवक्रया, लेखापरीक्षणको 
प्रभािकाररता र गणुस्तर, वित्तीय अनशुासन र जिाफदेवहता, संस्थागत सम्पबन्ध र सञ्चार आददमा केशन्रत रही 



 

लेखापरीक्षण पत्रिका ............................................................................................................................. 13 

प्रशासत्रनक तथा लेखापरीक्षण व्यिस्थापनसम्पबन्धी कायासम्पपादन हुँदै आएको छ । लेखापरीक्षण 
व्यिस्थापनमा गररएका मखु्य मखु्य सधुार कायालाई देहायबमोशजम प्रस्ततु गररएको छः 

संगठनात्मक व्यिस्था - महालेखा परीक्षकको कायाालयको व्यिस्थापन सिेक्षण (O&M survey) 
गरी ४ लेखापरीक्षण त्रबभाग, १८ लेखापरीक्षण महात्रनदेशनालय, ४० लेखापरीक्षण त्रनदेशनालय गठन गररएको 
छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लेखापरीक्षण कायाक्षिे विस्तार भएअनसुार सात्रबकको ४४८ 
दरबन्दीबाट हाल ६४३ दरबन्दी कायम भएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गना 
७ प्रादेशशक महात्रनदेशनालय गठन गररएको छ । विशेर् लेखापरीक्षण गनाका लात्रग कायामूलक लेखापरीक्षण, 
सूचना प्रवित्रध तथा विशेर् लेखापरीक्षण त्रनदेशनालय गठन गररएको छ । विशेर् प्रकृत्रतको लेखापरीक्षणमा 
सहयोग गना विर्यविज्ञहरूलाई परामशादाताको रूपमा त्रनयशुक्त गने गररएको छ । लेखापरीक्षणमा 
व्यिस्थापनमा सहजीकरण, अनगुमन र गणुस्तर आश्वस्तताको काया व्यिशस्थत गना नीत्रत योजना तथा 
अनगुमन त्रनदेशनालय, गणुस्तर त्रनदेशनालय गठन गररएको छ ।  

भौत्रतक पूिााधार - वि.सं.२०७२ को भकूम्पपबाट बबरमहलशस्थत भिन क्षत्रतग्रस्त भई कायाालय 
सञ्चालन गना नसवकने अिस्था भएपत्रछ घर भाडामा त्रलई वित्रभन्न ६ स्थानबाट कायाालय सञ्चालन हुदैँ 
आएकोमा हाल अनामनगरमा आफ्नै भिन तयार भई एकै स्थानबाट कायाालय सञ्चालन हुदैँ आएको छ । 
आफ्नै कायाालय भिन भएकोले सूचना प्रवित्रध उपकरण जडान गरी प्रवित्रधमैिी कायािातािरण बनाउन सहज 
भएको छ ।   

लेखापरीक्षण वित्रध - लेखापरीक्षण गररने कायाालयको खचाको प्रकृत्रत, कारोबारको अिस्था, विगतको 
लेखापरीक्षण प्रत्रतिेदन, अत्रभलेख व्यिस्थापन आददको आधारमा लेखापरीक्षण जोशखमलाई उच्च, मध्मम र 
न्यूनमा िगीकरण गरी सोहीअनसुार लेखापरीक्षण योजना तजुामा गने, लेखापरीक्षण गने र प्रत्रतिेदन गने 
व्यिस्थाको शरुुिात भएको छ । कायाालयले जोशखममा आधाररत लेखापरीक्षण प्रणाली अिलम्पबन गरेकोले 
लेखापरीक्षण गने त्रनकायको बारेमा जानकारी हात्रसल गने, सूचना तथ्याङ्क वििरण प्राप्त गने, लेखापरीक्ष्ण 
जोशखम विश्लरे्ण तथा िगीकरण गरी लेखापरीक्षण योजना तजुामा गने व्यिस्था त्रमलाइएको छ । स्िीकृत 
योजनाअनसुार न्यून जोशखम भएका कायाालयहरूको संशक्षप्त वित्रधबाट, मध्यम जोशखम भएका कायाालयको 
छनौट गररएका विर्यको परीक्षणबाट र उच्च जोशखम भएका कायाालयहरूको विस्ततृ वित्रधबाट लेखापरीक्षण 
गने कायाप्रणाली अिलम्पबन गररएको छ । 

मानदण्ड, आचारसंवहता र मागादशान - लेखापरीक्षण काया प्रवक्रयालाई व्यिशस्थत गना तथा लेखापरीक्षण 
व्यिस्थापनलाई विश्वसनीय, गणुस्तरीय बनाउन लेखापरीक्षण मानदण्ड, २०५३ जारी गररएको त्रथयो । उक्त 
मानदण्डलाई वि.सं.२०६३ सालमा अद्याित्रधक गरी लेखापरीक्षण नीत्रत मानदण्ड, २०६३ जारी गररएको 
त्रथयो । इन्टोसाई लेखापरीक्षण मानदण्डलाई २०७७।४।१६ गतेबाट ग्रहण गरी लेखापरीक्षण नीत्रत 
मानदण्ड खारेज गररएको छ । इन्टोसाई लेखापरीक्षण मानदण्डमा लेखापरीक्षणका आधारभतू तत्िहरू जस्तै 
स्ितन्िता, िस्तपुरकता, सक्षमता, इमान्दाररता सम्पबन्धमा स्पि पररभार्ा गरेको छ भने लेखापरीक्षण प्रवक्रयाका 
सम्पबन्धमा योजना तजुामा, कायाान्ियन, प्रत्रतिेदन र अनगुमन व्यिस्थालाई त्रलपीबर्द् गरेको छ । उक्त 
व्यिस्था कायाान्ियनको सन्दभामा वित्रभन्न के्षिगत लेखापरीक्षण मागादशान जारी गररएको छ । लेखापरीक्षण 
सञ्चालन मागात्रनदेशनले लेखापरीक्षण व्यिस्थापनमा सघाउ पगेुको छ । लेखापरीक्षणमा संलग्न रहन े
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कमाचारीहरूका लात्रग वि.सं.२०५६ सालमा जारी गररएको लेखापरीक्षण आचारसंवहतालाई २०७० सालमा 
अद्याित्रधक गररएको छ भन े२०७७ श्रािण १६ देशख इन्टोसाई लेखापरीक्षण आचारसंवहतालाई नै ग्रहण 
गररएको छ ।  

लेखापरीक्षण व्यिस्थापन सफ्टिेयर - नेपाल लेखापरीक्षण व्यिस्थापन सफ्टिेयर (Nepal Audit 

Management Software – NAMS) विकास गरी कायाान्ियनमा आएको छ । यसमा मखु्यतः 
लेखापरीक्षणसँग सम्पबशन्धत ऐन, त्रनयम, मानदण्ड, त्रनदेशशकाबमोशजम लेखापरीक्षण योजना तजुामा, कायाान्ियन 
प्रत्रतिेदन र अनगुमन लेखापरीक्षणसम्पमका सबै चरणको प्रवक्रयाहरू समािेश गररएको छ । त्यस्तै, TSA, 

CGAS, SUTRA, RIMS, eGP आदद सफ्टिेयरसगँ आबर्द् गरी सफ्टिेयरबाटै सबै तथ्याङ्क उपलब्ध 
हनुे व्यिस्था त्रमलाइएको छ । लेखापरीक्षणमा मखु्यतः त्रनयन्िण पर्द्त्रत र विस्ततृ परीक्षण पर्द्त्रतअन्तगात 
परीक्षण गररने विर्यको चेकत्रलि छनौट गरी लेखापरीक्षणबाट देशखएका व्यहोरा प्रविवि गरेपत्रछ लेखापरीक्षण 
प्रत्रतिेदन तयार हनुे व्यिस्था त्रमलाइएको छ ।  

गणुस्तर व्यिस्थापन - कुनै पत्रन संगठनले प्रदान गने सेिाको गणुस्तर कायम हनु नसकेमा संस्थाको 
विश्वसनीयतामा नै ह्रास आउन सक्तछ । लेखापरीक्षण गणुस्तर अत्रभिवृर्द्का लात्रग गणुस्तर त्रनयन्िण तथा 
आश्वस्तता पनुरािलोकन त्रनदेशशका, २०६९ जारी गररएको छ । लेखापरीक्षणको योजना तजुामा, कायाान्ियन, 
प्रत्रतिेदन र अनगुमन लेखापरीक्षणका सबै चरणमा अनगुमन सपुररिेक्षण गने व्यिस्था त्रमलाइएको छ । 
लेखापरीक्षण सम्पपन्न फाइलहरूमध्ये केही फाइलहरू छनौट गरी समकक्षी पनुरािलोकन गने गररएको छ 
। यसबाट गणुस्तर त्रनयन्िण र आश्वतताको माधयमबाट गणुस्तरीय लेखापरीक्षण व्यिस्थापनमा सघाउ 
पगेुको छ ।  

सािाजत्रनक लेखा सत्रमत्रतसगँ समन्िय - व्यिस्थावपका-संसद त्रनयमािलीअनसुार महालेखापरीक्षकको 
िावर्ाक प्रत्रतिेदनउपर सािाजत्रनक लेखा सत्रमत्रतमा छलफल भई त्रनणाय हनुे र नेपाल सरकारलाई सधुारात्मक, 
त्रनदेशात्मक सझुाउहरू ददन ेभएकोले महालेखापरीक्षकले सािाजत्रनक लेखा सत्रमत्रतमा उपशस्थत भई छलफलका 
क्रममा उठेका सिालहरूको जिाफ ददने काया गरी सत्रमत्रतलाई सघाउ परु् याउँदै आएको छ । सािाजत्रनक 
लेखा सत्रमत्रत र महालेखापरीक्षकबीच समन्ियात्मक र सहयोगात्मक सम्पबन्ध विकास लात्रग त्रनरन्तर छलफल, 
अन्तरवक्रया, बैठक आदद गने गररएको छ ।  

कायाकाररणीसगँको सम्पबन्ध - महालेखापरीक्षकको कायाालयलाई संिैधात्रनक अङ्गको रूपमा स्थापना 
गररएकोले कायाकाररणीबाट अलग रहेको छ । कायामा स्ितन्िता, त्रनष्पक्षता, िस्ततु्रनष्ठता तथा उद्देश्यपरकता 
हनुपुने अन्तराावष्ट्रय प्रचलन रहेको छ । यसरी कायाकाररणीबाट अलग िा स्ितन्ि रहे तापत्रन बजेट तजुामा 
तथा स्िीकृत्रत, कमाचारीको दरबन्दी स्िीकृत्रत, लेखापरीक्षण सेिाको सञ्चालन अन्य भौत्रतक सवुिधाको 
आपूत्रताजस्ता कुराहरू कायाकाररणीले नै गनुापने, महालेखापरीक्षकले लेखासम्पबन्धी ढाँचा स्िीकृत गने, लेखा 
तथा लेखापरीक्षणसम्पबन्धी त्रनदेशन ददने, प्रत्रतिेदनले ददएका सझुाउ कायापात्रलकाले कायाान्ियन गनुापनेजस्ता 
व्यिस्थाले गदाा महालेखापरीक्षक र कायाकाररणीबीचको अन्तत्रनावहत सम्पबन्ध स्थावपत भएको पाइन्छ । 
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सधुारको आिश्यकता  
लेखापरीक्षण व्यिस्थापनमा सधुार काया अिलम्पबन गररएको भए तापत्रन सूचना प्रवित्रधको बढ्दो 

प्रभाि, सीत्रमत स्रोत साधनको उद्देश्यमूलक उपयोगको सतु्रनशितता, सेिा प्रिाहको प्रभािकाररता, पारदशशाता, 
शजम्पमेिाररता र जिाफदेवहताको प्रिर्द्ानलगायतका पक्षहरूको मूल्याङ्कन गरी प्रत्रतिेदन गनुापने भएकोले 
लेखापरीक्षणमा समयानकूुल सधुारको आिश्यकता रहेको छ । सधुार प्रवक्रया एक यािा हो गन्तव्य होइन 
(Reform is journey rather than destination) भने्न मान्यतालाई आत्मसाथ गरी लेखापरीक्षण 
व्यिस्थापनमा त्रनरन्तर सधुार गनुापने आिश्यकता रहन्छ । विद्यमान सधुार प्रवक्रयालाई त्रनरन्तरता ददँदै 
सधुारका निीन आयामको प्रभािकारी कायाान्ियन गरी लेखापरीक्षणको विश्वसनीयता अत्रभिृवर्द् गनुापने 
आिश्यकता रहेको छ। यसका लात्रग सधुारका के्षिहरू देहायबमोशजम प्रस्ततु गररएको छः  

स्ितन्िता - संिैधात्रनक शजम्पमेिारी त्रनत्रभाकतापूिाक सम्पपन्न गनाका लात्रग आिश्यक पने मखु्य मखु्य 
औजारहरू संगठनात्मक स्ितन्िता र कायाात्मक स्ितन्िता हो । संगठनात्मक स्ितन्िता अन्तगात संगठनको 
स्थापना, पदात्रधकारी तथा कमाचारीको त्रनयशुक्त, संगठनात्मक संरचना आदद पदाछन ् भने कायाात्मक 
स्ितन्िताअन्तगात बजेट तथा कायाक्रम तजुामा, कायाान्ियन, लेखापरीक्षण व्यिस्थापन तथा प्रत्रतिेदन 
स्ितन्िता आदद पदाछन ्। बजेट तथा कायाक्रम अथा मन्िालयबाट स्िीकृत गराउनपुने, बजेट कायाान्ियनमा 
अथा मन्िालयको सहमत्रत त्रलनपुने, लेखापरीक्षणमा संलग्न रहने कमाचारीलाई ददन ेसवुिधा सम्पबन्धमा अथा 
मन्िालयको स्िीकृत्रत त्रलनपुने जस्ता कायाले अथा मन्िालय तालकु मन्िालयको रूपमा रहेको अनभुतू हनु े
हुँदा कायाात्मक स्ितन्ितामा आचँ आउन ेगरेको छ । आगामी ददनमा कायाात्मक स्ितन्िता मजबतु हनु े
गरी काया प्रवक्रया एिं काननुी व्यिस्था गनुा आिश्यक देशखएको छ । 

लेखापरीक्षण कायावित्रध ऐन त्रनयम तजुामा - लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ कायाान्ियनमा रहेको छ । 
लेखापरीक्षण वित्रध, तररका, क्षिे त्रनधाारण, नमूना छनौट, योजना तजुामा, कायाान्ियन, प्रमाण सङ्कलन, अत्रभलेख, 
विश्लरे्ण, नत्रतजा, राय जारी गने सम्पबन्धमा लेखापरीक्षण कायावित्रध ऐन र त्रनयमािली तजुामा गनुापने 
आिश्यकता रहेको छ । लेखापरीक्षण कायालाई व्यिशस्थत गनाका लात्रग संिैधात्रनक तथा काननुी व्यिस्थामा 
सम्पबोधन गना आिश्यक देशखएको छ । संिैधात्रनक रूपमा लेखापरीक्षणको दायरा बढाउनपुने तथा 
लेखापरीक्षणका आधतु्रनक मान्यताहरू जस्तै जोशखममा आधाररत, सूचना प्रवित्रध, िातािरणीय, वित्रधविज्ञान, 
सामवयक लेखापरीक्षणजस्ता विर्यहरूको लेखापरीक्षण गना वित्रध, प्रवक्रया र जनशशक्त व्यिस्थापन गना 
आिश्यक देशखएको छ भन े लेखापरीक्षण व्यिशस्थत गना लेखापरीक्षण कायावित्रध त्रनयमािली तजुामा गना 
आिश्यक देशखएको छ । 

संगठन संरचना र कायाके्षि - नेपाल सरकारको बजेट आत्रथाक कारोबार, कायाालय संख्या सबैमा 
बढोत्तरी भएको छ । समयमा लेखापरीक्षण सम्पपन्न गरी प्रत्रतिेदन ददनपुने, स्थानीय तहको लेखापरीक्षण 
व्यिस्थापन गना प्रदेशमा कायाालय स्थापना गना आिश्यक देशखएको अिस्थालगायत दात ृत्रनकायको अनरुोध 
समेतका आधारमा वित्रभन्न आयोजना, कायाक्रमहरूको कायामूलक लेखापरीक्षण गरी प्रत्रतिेदन ददनपुने, त्रनशित 
अित्रधत्रभि आयोजना वहसाबको लेखापरीक्षण सम्पपन्न गरी प्रमाणीकरण गनुापने, लेखापरीक्षणका निीन 
अबधारणाको कायाान्ियन गनुापने लगायतका कारणबाट कायाालयको संगठन संरचना र कायाक्षेिमा 
समयानकूुल सधुार गनुापने देशखएको छ । 
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लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागात्रनदेशन, आचारसवहता - लेखापरीक्षण मानदण्ड र के्षिगत मागात्रनदेशनहरू 
र आचारसंवहता अद्याित्रधक गनुापने आिश्यकता रहेको छ । उक्त मानदण्ड तथा के्षिगत मागादशानलाई 
लेखापरीक्षणको मूलमन्िको रूपमा कायाान्ियन गनाका लात्रग चेकत्रलि, फमेट तथा टुलवकटहरू विकास 
गनुापने आिश्यकतालाई प्राथत्रमकता ददई लेखापरीक्षणको विश्वसनीयता अत्रभिृवर्द् गनुापने आिश्यकता रहेको 
छ । त्यस्तै आचारसंवहतामा सिोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको अन्तराावष्ट्रय संगठनद्बारा स्िीकृत आचारसंवहता 
र सरोकार पक्षहरूबाट प्राप्त गनुासा एिं सझुािहरूलाई समेटेर पेशागत आचारसंवहता तजुामा गरी लागू गनुापने 
देशखन्छ । 

आन्तररक सशुासन - लेखापरीक्षण काया प्रभािकाररता अत्रभिवृर्द् गने अप्रत्यक्ष औजारको रूपमा 
आन्तररक सशुासन (Internal Governance) लाई त्रलन सवकन्छ । आन्तररक सशुासनअन्तगात कमाचारीको 
क्षमता विकास, पूिााधार विकास, प्राप्त स्रोत साधनको महत्तम उपयोग, पारदशशाता, जिाफदेवहता, सूचना सञ्चार, 
खलुापन, गनुासो व्यिस्थापन, सािाजत्रनक सनुिुाइ, कायाप्रवक्रया सरलीकरण सवुिधा पहुँचमा समानता आदद 
विर्यहरू पदाछन ्। यी विर्यहरूमा नतेतृ्ि तथा व्यिस्थापनबाट उशचत सम्पबोधन गरी आन्तररक सशुासनको 
प्रत्याभतू्रत गररनपुदाछ । विद्यमान भौत्रतक पूिााधार, उपकरण व्यिस्थापन, सूचना मैिी व्यिस्था, 
मापदण्डअनसुारको फत्रनाचर, कायाकक्ष, सूचना प्रवित्रधको उपयोग, सिारीसाधनको व्यिस्था आददमा सधुार 
योजनासवहत काया गनुापने देशखएको छ । 

क्षमता विकास, तात्रलम - लेखापरीक्षण योजना तजुामा, कायाान्ियन तथा प्रत्रतिेदन तयारी सम्पबन्धी 
कायामा कमाचारीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने भएकोले सो काया व्यिस्थापनमा समय तथा स्रोत साधनको 
प्रभािकारी उपयोगका लात्रग कमाचारीहरूको क्षमता विकाससम्पबन्धी कायाक्रमहरू सञ्चालन गनुापने 
आिश्यकता रहेको छ । कमाचारीहरूको क्षमता विकासका लात्रग तात्रलमको आिश्यकता त्रनधाारण गरी 
स्िदेशी तथा विदेशी तात्रलमको क्षेि विस्तार गनुापने, तात्रलममा मनोनयन गने आधारहरू पारदशी गनुापने 
देशखन्छ । 

लेखापरीक्षण व्यिस्थापन सफ्टिेयर -  नेपाल लेखापरीक्षण व्यिस्थापन सफ्टिेयर (Nepal Audit 

Management Software – NAMS) कायाान्ियनमा रहेकोले यसको संस्थागत विकास गरी लेखापरीक्षण 
योजना तजुामा, कायाान्ियन, प्रत्रतिेदन र अनगुमन परीक्षणका सबै प्रवक्रयाहरू समािेश गरी त्रनयत्रमत सधुार 
गनुापदाछ । यसबाट लेखापरीक्षण व्यिस्थापन, अत्रभलेख व्यिस्था र सम्पपरीक्षण काया सहज भई समयमा 
लेखापरीक्षण सम्पपन्न गना सघाउ पगु्नेछ ।  

सािाजत्रनक लेखा सत्रमत्रतसगँ समन्िय - लेखापरीक्षण व्यिस्थापन सधुारमा सािाजत्रनक लेखा सत्रमत्रतको 
भतू्रमका महत्िपूणा हनु ेभएकोले सािाजत्रनक लेखा सत्रमत्रतसगँ समन्िय सहकाया गनुापने आिश्यकता रहेको छ । 
महालेखा परीक्षकको िावर्ाक प्रत्रतिेदन उपर सािाजत्रनक लेखा सत्रमत्रतमा समयमै छलफल हनु,े त्रनणाय हनु ेर 
भएका त्रनणायहरू कायाान्ियनको अनगुमन हनुे व्यिस्था त्रमलाएमा प्रत्रतिेदनमा उल्लेशखत व्यहोराहरू फस्यौट 
हनुे र वित्तीय अनशुासन कायम हनु सघाउ पगु्ने देशखन्छ ।  

कायाकाररणीसगँको सम्पबन्ध - लेखापरीक्षण गने र गराउने त्रनकायबीचको समन्िय, सूचना एिं  
वििरणको आदान प्रदानलगायतका कायामा समन्िय आिश्यक देशखएको छ । समयममा लेखापरीक्षण 
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प्रत्रतिेदन जारी गने र तोवकएको म्पयादत्रभि बेरुजू फस्यौट गरी फरफारख गने व्यिस्था अिलम्पबन गररएमा 
वित्तीय अनशुासन कायम हनु ेदेशखन्छ । 

त्रनष्कर्ा  
सािाजत्रनक वित्तीय उत्तरदावयत्ि जिाफदेवहता, वित्तीय अनशुासन र पारदशशाताका लात्रग समग्र राज्यको 

वक्रयाकलापको मूल्याङ्कन गने कायामा स्िीकृत आधार, मानदण्ड, क्षेिीय एिं पेशागत संगठनको सहकाया र 
अन्तराावष्ट्रय असल अभ्यासको अिलम्पबन गररएको छ । कुनै पत्रन संगठनको संस्थागत क्षमता विकास नगरी 
गणुस्तरीय, विश्वसनीय र प्रभािकारी सेिा प्रिाहको अपेक्षा गना सवकँदैन । संस्थागत विकासको पक्ष भनकेो 
काया प्रभािकाररता हो । महालेखापरीक्षकको कायाालयको संस्थागत प्रभािकाररता सम्पबन्धमा विद्यमान 
कायाप्रणाली सधुार गना आिश्यकता रहेको छ । वित्तीय पारदशशाता, जिाफदेवहता र मलुकुको समग्र आत्रथाक 
प्रशासनलाई नागररकका सेिा सवुिधामा सरल सम्पबाहकको रूपमा लैजानकुो लात्रग कायारत कमाचारीको 
िैज्ञात्रनक तिरले व्यिस्थापन गनुा र उक्त कमाचारीको मनोिल उच्च राखी मलुकुको सशुासनको लात्रग 
पहरेदारी गनुापने आजको आिश्यकता रहेको छ । यसका लात्रग यो संस्थालाई स्ितन्ि र नमूना संगठनको 
रूपमा पररशचत गराउन, लेखापरीक्षण गणुस्तर सधुार गना सशुासनको अनभुतू्रत प्रत्येक लशक्षत िगामा प्रदशशात 
गराउन, पररित्रतात िातािरण र अिस्थामा सरोकारिालाहरूको आकाङ्क्षा पूरा गना, पेशागत आचरणको 
पालना गराउँदै संस्थाको छवि उच्च राख्न, सरकारलाई जिाफदेही र शजम्पमेिार बनाउँदै लेखापरीक्षणको 
नत्रतजाको समय सापेक्ष कायाान्ियन गनाका लात्रग महालेखापरीक्षकको कायाालयमा कायारत जनशशक्तको 
यथोशचत व्यिस्थापन गरी गणुस्तरीय लेखापरीक्षण व्यिस्थापन गना आिश्यक देशखएको छ । 
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वित्तीय संघीयतामा वित्त अन्तरसम्पबन्ध 

- डा. दामोदर रेग्मी 
सचिव नेपाल सरकार 

वित्तीय संघीयता 

संघीयता उच्चतम प्रजाताशन्िक आचरणले यकु्त शासन प्रणाली हो ।  राज्यसत्ताको अत्रधकार प्रयोग 
राज्यका बह ुसरकारहरूिीच वित्रनयोजन  गरी शासकीय वक्रयाकलापमा बढीभन्दा बढी जनतालाई संलग्न 
गराउने राजनीत्रतक प्रवक्रया संघीयताको मूल ममा हो । यसैले पत्रन संघीय शासन प्रणाली बढी प्रजाताशन्िक 
र सहभात्रगतामूलक हनु्छ । यसै पषृ्ठभतू्रममा संघीयता लोकतन्ि र शासकीय अभ्यासमा सिासाधारणको 
सहभात्रगता र अिसरको सतु्रनशितता गने संयन्ि माि नभई यसले समाजमा विद्यमान  सामाशजक,  आत्रथाक, 
सांस्कृत्रतक विविधतालाई पत्रन सम्पबोधन गरी शासन प्रणालीप्रत्रत जन अपनत्ि जटुाउने उद्देश्य राखेको हनु्छ ।  

संघीयताको सफल कायाान्ियन गना वित्तीय संघीयता आिश्यकीय शता हो । संघीयता भनु्न नै राज्य 
सञ्चालन र त्रनणाय प्रवक्रयालाई समाजको तल्लो तह िा जनताको आधारभतू तहसम्पम परु् याउन ु हो । 
संघीयताको सफल कायाान्ियन गना सबै तहका सरकारहरूबीच स्िस्थ, पारदशी तथा सन्ततु्रलत वित्तीय 
व्यिस्था आिश्यक छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापनअन्तगात संघीय इकाइहरूिीच वित्त हस्तान्तरण, 

खचा, ऋण, अनदुान, बजेट, राजस्ि व्यिस्थापन, वितीय सशुासनलगायतका आत्रथाक विर्यहरू पदाछन ् । 
अन्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापनलाई अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण पत्रन भत्रनन्छ । यस्तो हस्तान्तरण 
संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा, प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा हनु ेगदाछ। संविधानको 
पररत्रधत्रभि रही राजस्िसम्पबन्धी काननुको त्रनमााण, करको दर तथा दायरा त्रनधाारण, राजस्ि पररचालन, राजस्ि 
पररचालनसम्पबन्धी क्षमता विकास तथा राजस्िको उशचत व्यिस्थापनलगायतका विर्यहरू र सम्पबशन्धत 
सरकारले आफूलाई प्राप्त भएको कायाहरू सम्पपन्न गरी जनताको माझ सशुासनको अनभुतू्रत ददलाउनको लात्रग 
आफूलाई वित्त हस्तान्तरणको माध्यमबाट प्राप्त हनु े स्रोतसाधन, आफ्नै राजस्ि पररचालनबाट प्राप्त हनु े
रकममाि नभएर आन्तररक तथा िैदेशशक ऋण त्रलन सक्ने िा पररचालन गना सक्न ेविर्यहरू मखु्य रूपमा 
अन्तर सरकारी वित्त व्यिस्थापनको के्षिअन्तगात पने विर्यहरू हनु ्। बजेट तजुामा गने, पाररत गने र 
कायाान्ियन गने दावयत्ि तत ्तत ्तहको सरकारको कायाक्षेित्रभि पना गएको छ । वित्तीय संघीयताले 
मूलतः सरकारको स्रोतको हस्तान्तरण गरी प्रादेशशक र स्थानीय तहका सरकारहरूलाई स्रोतको सतु्रनशितता 
गराउने र सरकारहरूिीच वित्तीय सहकायाको संस्कृत्रतको पररकल्पना गरेको हनु्छ । वित्तीय संघीयताले 
वित्तको हस्तान्तरण, राजस्िको बाँडफाडँ र आन्तररक राजस्ि सङ्कलनको अत्रधकारको सतु्रनशितता गरेको हनु्छ । 

वित्तीय समताको लात्रग वित्तीय संघीयता 
वित्तीय संघीयताले मात्रथल्लो तहको सरकारसँग रहेको वित्तीय स्रोतको हस्तान्तरण, वित्रभन्न 

अनदुानहरूको उपलब्धता, राजस्िको बाडँफाँड र आन्तररक राजस्ि सङ्कलन जस्ता अत्रधकारको सतु्रनशितता 
विर्य समेटेको हनु्छ । स्रोतको हस्तान्तरणले मूलतः वित्तीय समानताको अिधारणा त्रलएको हनु्छ । यस 
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अिधारणा अनसुार सबै तहहरूमा वित्त हस्तान्तरणमा न्यूनतम सीमा त्रनधाारण गररएको हनु्छ । संघीयताले 
समानता भन्दा पत्रन समतामा जोड ददने हुदँा वित्तीय संघीयताले वित्तीय समतालाई प्रिर्द्ान गना स्थान विशेर्को 
आिश्यकताको आधारमा न्यूनतम सीमाभन्दा बढी थप स्रोतको उपलब्ध हनुपुने कुरामा जोड ददने गदाछ। 
वित्तीय समानता िा समताको अिधारणाले स्रोतको प्रिाहको पारदशी सतु्रनशितताको साथसाथै स्रोतको वििेकपूणा 
उपयोग र उत्पादकत्ि अत्रभिृवर्द्को माग गदाछ । यसको साथसाथै आउने अन्य आयामहरूमा सािाजत्रनक 
वित्तको कुशल प्रयोगका लात्रग समविगत स्थावयत्ि कायम गना वित्तका नया ँ सम्पभािनाहरूको खोजी,  
सहवित्तीयकरणको प्रभािकाररता, वित्तीय उत्पादकत्ि र  सशुासन आदद पदाछन ्। 

वित्त हस्तान्तरणले त्रनम्पन त्रसर्द्ान्त अनरुूप वित्त हस्तान्तरण हनुपुने मान्यता राख्दछः 

• समतामूलक वितरणको त्रसर्द्ान्त  

• आिश्यकताको त्रसर्द्ान्त  

• समान अिसरको त्रसर्द्ान्त  

• त्रनष्पक्षताको त्रसर्द्ान्त  

• स्िच्छताको त्रसर्द्ान्त  

• सामथ्याताको त्रसर्द्ान्त  

• पूिाानमुानको त्रसर्द्ान्त  

वित्तीय समतालाई प्रिर्द्ानको लात्रग सरकारी वित्तहरूको हस्तान्तरण  

अनदुानहरूको वितरण   

क. वित्तीय समानीकरण अनदुान 

नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खचाको आिश्यकता र राजस्िको क्षमताको आधारमा 
रावष्ट्रय प्राकृत्रतक स्रोत तथा वित्त आयोगको त्रसफाररसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनदुान 
ददने गदाछ । यसै गरी प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनदुान र उठेको राजस्िलाई प्रदेशत्रभिका स्थानीय 
तहको खचाको आिश्यकता र राजस्िको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनदुान ददने गदाछ । 

ख. सशता अनदुान 

नेपाल सरकारले प्रदेश िा स्थानीय तहलाई कुनै योजना कायाान्ियन गनाका लात्रग आिश्यक शता 
तोकी अनदुान ददने गदाछ । यसै अनरुूप प्रदेशले पत्रन प्रदेश काननुबमोशजम स्थानीय तहलाई सशता अनदुान 
ददने गदाछ । 

ग. समपूरक अनदुान  

नेपाल सरकारले प्रदेश िा स्थानीय तहलाई पिुााधार विकाससम्पिन्धी कुनै योजना कायाान्ियन गना 
देहायका आधारमा त्रनशित प्रत्रतशत समपूरक अनदुान ददन ेगदाछ । प्रदेशले आफ्नो काननुबमोशजम स्थानीय 
तहलाई समपूरक अनदुान ददन सक्दछ । 

• योजनाको सम्पभाव्यता 
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• योजनाको लागत 

• योजनाबाट प्राप्त हनुे प्रत्रतफल िा लाभ 

• योजना कायाान्ियन गना सक्ने वित्तीय तथा भौत्रतक क्षमता िा जनशशक्त 

• योजनाको आिश्यकता र प्राथत्रमकता 

घ. विशरे् अनदुान  

नेपाल सरकारले देहायको उद्देश्य प्रात्रप्तको लात्रग प्रदेश िा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हनुे कुनै खास 
योजनाको लात्रग विशरे् अनदुान प्रदान गना सक्दछ । 

• शशक्षा, स्िास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभतू सेिाको विकास र आपूत्रता गने 

• अन्तर प्रदेश िा अन्तर स्थानीय तहको सन्ततु्रलत विकास गने 

• आत्रथाक सामाशजक िा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको िगा िा समदुायको उत्थान िा विकास 
गने 

• प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश काननुबमोशजम विशरे् अनदुान प्रदान गना सक्दछ । 

राजस्ि सङ्कलनको एकल र साझा क्षिेात्रधकार 

नेपालको संविधानको धारा ६० ले राजस्ि सङ्कलन र पररचालनको अत्रधकार संघ, प्रदेश र स्थानीय 
तहको हनुे व्यिस्था गरेको छ ।संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आत्रथाक अत्रधकारके्षित्रभिको विर्यमा 
कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्ि उठाउन सक्न े व्यिस्था गरेको छ । साथै साझा सूचीत्रभिको 
विर्यमा र कुनै पत्रन तहको सूचीमा नपरेका विर्यमा भन ेकर लगाउने र राजस्ि उठाउन ेव्यिस्था नेपाल 
सरकारले त्रनधाारण गरेबमोशजम हनुे व्यिस्था छ । नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्ि संघ, प्रदेश र 
स्थानीय तहलाई न्यायोशचत वितरण गने व्यिस्था त्रमलाउनपुने र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्िको 
बाँडफाँड गदाा सन्ततु्रलत र पारदशी रूपमा गनुापने व्यिस्था संविधानको अको राम्रो पक्षको रूपमा रहेको छ । 
यी प्राबधानहरूले संघीय संरचनाका हरेक तहमा  स्रोतको सतु्रनशितता हनु पगेुको छ । अन्तरसरकारी वित्त 
व्यिस्थापन ऐन, २०७४ बमोशजम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लगाउन सक्ने कर तथा गैरकर त्रनम्पनानसुार 
रहेका छन:् 

• नेपाल सरकारले लगाउन सक्ने करः भन्सार महसलु, अन्त:शलु्क, मूल्य अत्रभिृवर्द् कर, संस्थागत 
आयकर,  व्यशक्तगत आयकर,  पाररश्रत्रमक कर, 

• नेपाल सरकारले लगाउन सक्ने गैरकरः राहदानी शलु्क, त्रभसा शलु्क, पयाटन दस्तरु, सेिा शलु्क 
दस्तरु, जिुा, शचट्ठा, क्यात्रसनो, दण्ड जररिाना,  

• प्रदेशले लगाउन सक्ने करः घर जग्गा रशजषे्ट्रशन शलु्क, सिारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन 
कर, कृवर् आयमा कर, 

• प्रदेशले लगाउन सक्ने गैरकरः सेिा शलु्क दस्तरु, पयाटन शलु्क दण्ड जररिाना, 
• स्थानीय तहले लगाउन सक्ने करः सम्पपशत्त कर, घर िहाल कर, घर जग्गा रशजषे्ट्रशन शलु्क, 

सिारीसाधन कर, भतू्रमकर (मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यिसाय कर,   

• स्थानीय तहले लगाउन सक्न ेगैरकरः सेिा शलु्क दस्तरु, पयाटन शलु्क दण्ड जररिाना । 
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नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रचत्रलत काननुबमोशजम लागेको आफ्नो अत्रधकार 
के्षित्रभिको दण्ड जररिाना उठाउन सक्ने व्यिस्था छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले कर लगाउँदा रावष्ट्रय 
आत्रथाक नीत्रत िस्त ुतथा सेिाको ओसार पसार, पुजँी तथा श्रम बजार, त्रछमेकी प्रदेश र स्थानीय तहलाई 
प्रत्रतकूल नहनु े गरी लगाउनपुनेछ । नेपाल सरकारले संघीय काननुबमोशजम प्राकृत्रतक स्रोतमा रोयल्टी 
लगाउन र उठाउन सक्नेछ । गैरकर त्रनधाारणका आधार - नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले िस्त ु
िा सेिाको लागत, सञ्चालन र सम्पभार खचालाई आधार मानी गैरकरका दर त्रनधाारण गनुापनेछ । 

वित्तीय स्रोतको न्यायोशचत वितरणका आधारहरू 

संिैधात्रनक व्यिस्थाअनरुूप नपेालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तत ्तत ्तहका सरकारहरू गठन 
भैसकेको छ । यी िह ुसरकारहरूबीच भएको राज्य शशक्तको बाँडफाडँलाई साथाक रूपमा प्रयोग गना वित्तीय 
स्रोतको बाँडफाँडले महत्िपूणा भतू्रमका खेल्दछ । रावष्ट्रय वित्तीय स्रोतको न्यायोशचत वितरणले संघ, प्रदेश र 
स्थानीय तहले आफ्ना आिश्यकताहरूलाई खचाको माध्यमद्वारा प्राथत्रमकतामा रुपान्तरण गना सक्दछन ्। 
प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच आिश्यकता, साधन स्रोतको उपलब्धता र क्षमतामा एकरूपता नभएको साथै 
त्रनददाि शजम्पमेिारी पूरा गना आफ्नो आन्तररक स्रोतमाि पयााप्त नहनु ेभएकोले संघीय सरकारले प्रदेश तथा 
स्थानीय तहलाई राजस्ि बाँडफाँड र वित्तीय हस्तान्तरणमाफा त स्रोतको व्यिस्था त्रमलाइददनपुने हनु्छ । 

सूिगत आधारमा राजस्ि बाडँफाडँ  

नेपालको संविधानको धारा २५० तथा २५१ को ममालाई स्पि रूपमा कायाान्ियन गनाका लात्रग 
तजुामा भएको रावष्ट्रय प्राकृत्रतक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ ले राजस्ि बाँडफाँडमा सूिगत 
व्यिस्थाको लात्रग मूल आधारहरू र त्रतनको मापनको लात्रग सूचकाङ्कहरूको व्यिस्था गरेको छ ।  

मूल आधार 

• जनसंख्या र जनसांशख्यक वितरण 

• क्षेिफल 

• मानि विकास सूचकाङ्क 

• खचाको आिश्यकता 
• राजस्ि सङ्कलनमा गरेको प्रयास  

• पूिााधार विकास 

• विशेर् अिस्था 
• गररबी सूचकाङ्क  

• पूिााधार सूचकाङ्क 

• न्यून विकास सूचकाङ्क 

पूिााधार सूचकाङ्क 

क. प्रदेश तह 

• सडक घनत्ि ८० प्रत्रतशत 
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• विद्यतुको उपलब्धता १० प्रत्रतशत  

• सूचना तथा सञ्चार प्रवित्रधको पहुंच १० प्रत्रतशत 

ख. स्थानीय तह 

• सडक घनत्ि ५० प्रत्रतशत 

• विद्यतुको उपलब्धता ३० प्रत्रतशत 

• सूचना तथा सञ्चार प्रवित्रधको पहुँच २० प्रत्रतशत 

सामाशजक आत्रथाक विभेद सूचकाङ्क 

• आत्रथाक विभेदको अिस्था ५० प्रत्रतशत 

• सामाशजक विभेद ४५ प्रत्रतशत 

• जलिाय ुपररितानको जोशखम ५ प्रत्रतशत 

न्यून विकास सूचकाङ्क 

• पूिााधार विकास ७० प्रत्रतशत 

• सेिा प्रिाहको लागत २० प्रत्रतशत 

• आत्रथाक सामाशजक विभेद १० प्रत्रतशत 

वित्तीय संघीयतामा वित्त सम्पबन्ध 

वित्तीय संघीयतामा सरकारका सबै तहहरूिीच वित्त सम्पबन्ध रहेको हनु्छ । काननुमाफा त मात्रथल्लो 
तहको सरकारसँग रहेको वित्तीय स्रोतलाई तलका तहहरूलाई वित्त हस्तान्तरण, वित्रभन्न अनदुानहरूको 
उपलब्धता, राजस्िको बाडँफाडँ र आन्तररक राजस्ि सङ्कलन अत्रधकारको सतु्रनशितता गररएको हनु्छ । यस 
अिधारणाअनसुार सबै तहहरूमा वित्त हस्तान्तरणमा न्यूनतम सीमा त्रनधाारण गररएको हनु्छ । संघीयताले 
समानताभन्दा पत्रन समतामा जोड ददन ेहुँदा वित्तीय संघीयताले वित्तीय समतालाई प्रिर्द्ान गना स्थान विशेर्को 
आिश्यकताको आधारमा न्यूनतम सीमा भन्दा बढी थप स्रोतको उपलब्ध हनुपुने कुरामा जोड ददने गदाछ। 
यसको साथसाथै आउने अन्य आयाममा सािाजत्रनक वित्तको कुशल प्रयोगका लात्रग समविगत स्थावयत्ि 
कायम गना वित्तका नयां सम्पभािनाहरूको खोजी, सहवित्तीयकरणको प्रभािकाररता, वित्तीय उत्पादकत्ि र 
सशुासन पदाछन ्। 

वित्त हस्तान्तरणले समतामूलक वितरणको त्रसर्द्ान्त, आिश्यकताको त्रसर्द्ान्त, समान अिसरको 
त्रसर्द्ान्त, त्रनष्पक्षताको त्रसर्द्ान्त, स्िच्छताको त्रसर्द्ान्त, सामथ्याताको त्रसर्द्ान्त र पूिाानमुानको त्रसर्द्ान्तअनरुूप 
वित्त हस्तान्तरण हनुपुने मान्यता राख्दछ । वित्तीय समतालाई प्रिर्द्ानको लात्रग सरकारी वित्तहरूको 
हस्तान्तरण एउटा राम्रो संयन्ि हो जसमा अनदुानहरूको हस्तान्तरण र राजस्ि बाडँफाडँ गने गदाछ । 
नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खचाको आिश्यकता र राजस्ि क्षमताको आधारमा रावष्ट्रय 
प्राकृत्रतक स्रोत तथा वित्त आयोगको त्रसफाररसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनदुान ददन े
गदाछ । यसैगरी प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनदुान र उठेको राजस्िलाई प्रदेशत्रभिका स्थानीय तहको 
खचाको आिश्यकता र राजस्िको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनदुान ददने गदाछ ।नेपाल 
सरकारले प्रदेश िा स्थानीय तहलाई कुनै योजना कायाान्ियन गनाका लात्रग आिश्यक शता तोवक अनदुान 
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ददन ेगदाछ । यसै अनरुूप प्रदेशले पत्रन प्रदेश काननुबमोशजम स्थानीय तहलाई सशता अनदुान ददने गदाछ। 
नेपाल सरकारले प्रदेश िा स्थानीय तहलाई पूिााधार विकाससम्पिन्धी कुनै योजना कायाान्ियन गना समपूरक 
अनदुान ददने गदाछ । प्रदेशले आफ्नो काननुबमोशजम स्थानीय तहलाई समपूरक अनदुान ददन सक्दछ । 
नेपाल सरकारले प्रदेश िा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हनु ेकुनै खास योजनाको लात्रग विशेर् अनदुान प्रदान 
गना सक्दछ । प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश काननुबमोशजम विशरे् अनदुान प्रदान गना सक्दछ । 

नेपालको संविधानको धारा ६० ले राजस्ि सङ्कलन र पररचालनको अत्रधकार संघ, प्रदेश र स्थानीय 
तहको हनुे व्यिस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आत्रथाक अत्रधकारके्षित्रभिको विर्यमा 
कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्ि उठाउन सक्न े व्यिस्था गरेको छ । साथै साझा सूचीत्रभिको 
विर्यमा र कुनै पत्रन तहको सूचीमा नपरेका विर्यमा भन ेकर लगाउने र राजस्ि उठाउन ेव्यिस्था नेपाल 
सरकारले त्रनधाारण गरेबमोशजम हनुे व्यिस्था छ। नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्ि संघ, प्रदेश र 
स्थानीय तहलाई न्यायोशचत वितरण गने व्यिस्था त्रमलाउनपुने र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्िको 
बाँडफाँड गदाा सन्ततु्रलत र पारदशी रूपमा गनुापने व्यिस्था संविधानको अको राम्रो पक्षको रूपमा रहेको 
छ। यी प्राबधानहरूले संघीय संरचनाका हरेक तहमा स्रोतको सतु्रनशितता हनु पगेुको छ । 

आन्तररक मूल्य अत्रभिृवर्द् कर र अन्त:शलु्क सङ्कलन गने शजम्पमा संघीय सरकारको अत्रधकार के्षित्रभि 
परेको भए तापत्रन यी करहरू र प्राकृत्रतक स्रोतको रोयल्टी तीनै तहका सरकारहरूिीच बाँडफाँड हनुे गदाछ । 
संघले सङ्कलन गरेको मूल्य अत्रभिृवर्द् कर र आन्तररक अन्त:शलु्कको ७० प्रत्रतशत संघीय सशञ्चत कोर्मा, १५ 
प्रत्रतशत प्रदेश सशञ्चत कोर्हरूमा र बाँकी १५ प्रत्रतशत स्थानीय सशञ्चत कोर्हरूमा जम्पमा हनुे गदाछ । प्राकृत्रतक 
स्रोतको रोयल्टी अन्तगात पिातारोहण, विद्यतु, िन, खानी तथा खत्रनज, पानी तथा अन्य प्राकृत्रतक स्रोत पदाछन ्। 
यी प्राकृत्रतक स्रोतहरूबाट प्राप्त रोयल्टी शरुुमा संघीय विभाज्य कोर्मा जम्पमा हनुे र तत्पिात नेपाल सरकारलाई 
५० प्रत्रतशत, सम्पबशन्धत प्रदेशलाई २५ प्रत्रतशत र सम्पबशन्धत स्थानीय तहलाई २५ प्रत्रतशत बाँडफाँड हनुे गदाछ। 
नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गररने प्राकृत्रतक स्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँड रावष्ट्रय प्राकृत्रतक 
स्रोत तथा वित्त आयोगको त्रसफाररसमा नेपाल सरकारले प्रत्येक पाँच िर्ामा पनुरािलोकन गरी नेपाल राजपिमा 
सूचना प्रकाशन गरी हेरफेर गना सक्ने व्यिस्था रहेकोछ । 

संिैधात्रनक व्यिस्थाअनरुूप नपेालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तत ्तत ्तहका सरकारहरू गठन 
भैसकेको छ । यी िह ुसरकारहरूबीच भएको राज्य शशक्तको बाँडफाडँलाई साथाक रूपमा प्रयोग गने वित्तीय 
स्रोतको बाँडफाँडले महत्िपूणा भतू्रमका खेल्दछ । वित्तीय स्रोतको न्यायोशचत वितरणले संघ, प्रदेश र स्थानीय 
तहले आफ्ना आिश्यकताहरूलाई खचाको माध्यमद्वारा प्राथत्रमकतामा रुपान्तरण गना सक्दछन ्। प्रदेश र 
स्थानीय तहहरूको आिश्यकता, साधन स्रोतको उपलब्धता र क्षमतामा एकरूपता नभएको र त्रनददाि शजम्पमेिारी 
पूरा गना आफ्नो आन्तररक स्रोत माि पयााप्त नहनुे भएकोले संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई 
राजस्ि बाँडफाँड र वित्तीय हस्तान्तरण को व्यिस्था त्रमलाई ददनपुने हनु्छ । नेपालको संविधानको धारा 
२५० तथा २५१ को ममालाई स्पि रूपमा कायाान्ियन गनाका लात्रग तजुामा भएको रावष्ट्रय प्राकृत्रतक स्रोत 
तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ ले राजस्ि बाँडफाडँमा सूिगत व्यिस्थाको लात्रग मूल आधारहरू र त्रतनको 
मापनको लात्रग सूचकाङ्कहरूको व्यिस्था गरेको छ । यसमा मूल आधारहरूमा जनसंख्या र जनसांशख्यक 
वितरण, क्षिेफल, मानि विकास सूचकाङ्क, खचाको आिश्यकता, राजस्ि सङ्कलनमा गरेको प्रयास, पूिााधार 
विकास, विशेर् अिस्था, गररिी सूचकाङ्क पूिााधार सूचकाङ्क, न्यून विकास सूचकाङ्क पदाछन ्। संघीय संरचनाका 
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तीन तहिीचको यो वित्तीय अन्तरसम्पबन्धले संविधानले पररकल्पना गरेको सहकाररता, समन्िय र सह 
अशस्तत्िको अिधारणलाई साथाक िनाउन सहयोग गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहिीचको यो वित्तीय 
अन्तरसम्पबन्धले वित्तीय स्रोतको न्यायोशचत वितरणमा योगदान गदाछ । 

राजस्ि र व्ययको अनमुान प्रस्ततु्रतको पूिात्रनधााररत त्रतत्रथ 

• नेपाल सरकारको अथा मन्िीले प्रत्येक िर्ा जेठ १५ गतेत्रभि संघको दिैु सदनको संयकु्त 
बैठकमा राजस्ि र व्ययको अनमुान पेस गनुापदाछ । 

• प्रदेशको अथा मन्िीले प्रत्येक आत्रथाक िर्ाको लात्रग प्रत्येक िर्ा असार १ गतेत्रभि प्रदेश सभा 
समक्ष राजस्ि र व्ययको आत्रथाक अनमुान पेस गनुापदाछ । 

• गाउँपात्रलका र नगरपात्रलकाले प्रत्येक आत्रथाक िर्ाको राजस्ि र व्ययको अनमुान स्थानीय 
काननुबमोशजम प्रत्येक िर्ा असार १० गतेत्रभि गाउँ सभा िा नगर सभामा पेस गरी मसान्त 
त्रभिमा पाररत गराउनपुदाछ। 

अथातन्िलाई बढी सम्पभािनायकु्त बनाउनपुने दावयत्ि 

संघीय शासन प्रणालीले अथातन्िलाई बढी सम्पभािनायकु्त िनाउन ेसामथ्या राख्न ेगदाछ । नेपालको 
विद्यमान सानो आकारको अथातन्िलाई बढी सम्पभािनायकु्त बनाउनपुने अिसर र चनुौती संघीयताको सन्दभामा 
संघीय सरकारहरूसँग रहेको छ । संघीय शासन प्रणाली तलुनात्मक रूपमा महंगो शासन प्रणाली हो । 
राम्रो र गणुस्तरयकु्त िस्तकुो लागत मूल्य र सम्पभार खचा स्िभाविकै रूपले बढी हनु्छ तर यस्ता िस्त ुबढी 
वटकाउ पत्रन हनु्छ ।  संघीयतामा खचाको आयामलाई गणुात्मक उपलशब्धको सकारात्मक पररिेशमा 
हेररनपुदाछ । यसै कारणले पत्रन संघीयतामा खचाको आत्रथाक मूल्यलाई जनताको त्रनकटतम दूरीमा रहन े
शासकीय एकाईहरूको उपशस्थत्रतले जनअपनत्िमाफा त  त्रसजाना हनुपुने सामाशजक मूल्यले भरथेग गना सक्नै 
पदाछ । शासकीय प्रणालीमा जनअपनत्ि स्थावपत गना सवकएमा राजनीत्रतक शस्थरता कायम भै विकास त्रनमााण 
र आत्रथाक समवृर्द्का प्रयासहरूले सहजीकरणको अनभुतू्रत गना सक्दछन ् । यसका लात्रग जनअपनत्ियकु्त 
सामाशजक मूल्यको सिलीकरण गदै शासन प्रणालीलाई आत्रथाक रूपले सम्पभािनायकु्त बनाउनपुदाछ । यसको 
अत्रतररक्त बह ुसरकारको अिधारणाले अथातन्िलाई थप चलायमान बनाउन सक्न ेपत्रन अिसर रहेका हनु्छन।् 
यसका लात्रग के्षि विशेर्को तलुनात्मक लाभ र प्रत्रतस्पधी क्षमताको उपयोग र सहयोग आदान प्रदानमा सबै 
तहका सरकारहरूिीच उशचत समन्िय आिश्यक पदाछ । साथै उपलब्ध सीत्रमत साधन स्रोतको वििेकपूणा 
प्रयोग, खचामा त्रमतव्यवयता तथा उत्पादकत्ि अत्रभिृवर्द् गने रणनीत्रत, करको दायरामा विस्तार, राजस्ि चहुािट 
त्रनयन्िण आदद सबै तहका सरकारहरूको साझा एजेन्डा र आ-आफ्नो तहमा प्राथत्रमकताको विर्य बनु्न जरुरी 
छ ।  

व्यिशस्थत लेखा प्रणाली 
त्रभन्न तहका सरकार र अन्तगातका त्रनकायहरूले राजस्ि, आम्पदानी, खचालगायतका वििरणहरू लेखा 

प्रणालीमा समािेश गनुापदाछ । हाल संघ तथा प्रदेश सरकारका त्रनकायहरूको लात्रग कम्प्यटुराइज्ड सरकारी 
लेखा प्रणाली कायाान्ियन भैरहेको छ । भखारै स्थानीय तहको आत्रथाक कायाप्रणाली, लेखाङ्कनको आधार एिं 
ढाँचा र पर्द्त्रतमा एकरूपता कायम गरी सरल र व्यिशस्थत गराउन ेउद्देश्यले स्थानीय सशञ्चतकोर् व्यिस्थापन 
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प्रणाली विकास भएको छ । यसको लात्रग महालेखापरीक्षकबाट स्िीकृत एकीकृत खाता सूची र लेखा ढाँचा 
(मलेप फारामहरू) का आधारमा लेखा राख्न ेगनुापदाछ । प्रत्येक तहका सरकारको आय व्ययको त्रनयत्रमत 
रूपमा प्रत्रतिेदन गने एिं एकीकृत गने प्रवक्रया अझै व्यिशस्थत हनु नसक्दा सरकारको समग्र वहसाब तयारीमा 
समस्या छ ।  

आन्तररक त्रनयन्िण र  वित्तीय अनशुासन 

स्ि: अनशुासनद्वारा वित्तीय अनशुासन कायम गने मान्यता सािाजत्रनक वित्तीय व्यिस्थापनको मूल 
आदशा हो । यसका लात्रग आिश्यक आन्तररक र िाह्य त्रनयन्िण प्रणालीको व्यिस्था गररनपुदाछ । यसमा 
सबै तहका सरकारहरूले नपेाल सरकारको आत्रथाक र वित्तीय नीत्रत अनसुरण गनुापने, आफ्नो सबै आय 
सम्पबशन्धत सशञ्चत कोर्मा दाशखला गनुापने, खचा गनुापने रकम बजेटमा व्यिस्था हनुपुने, सम्पबशन्धत 
व्यिस्थावपकाबाट बजेट स्िीकृत भएपत्रछ माि खचा गनुापने, जनु प्रयोजनको लात्रग अनदुान प्राप्त भएको हो 
सोही प्रयोजनको लात्रग प्रयोग गनुापने, प ुजँीगत खचामा वित्रनयोजन भएको रकम चाल ुखचामा रकमान्तर गना 
नपाइन,े वित्तीय व्यिस्थापनसम्पबन्धी कामकारबाही प्रचत्रलत काननुबमोशजम पारदशी रूपमा गनुापने, आय 
वििरणको लेखापरीक्षण गरी पन्र ददनत्रभि वििरण सािाजत्रनक गररनपुने, बजेट कायाान्ियनको िावर्ाक समीक्षा 
गरी तत्सम्पबन्धी वििरण प्रत्येक िर्ाको कात्रताक मसान्तत्रभि सािाजत्रनक गररनपुने, उपलब्ध साधन स्रोतको 
वितरण र खचा गने सामथ्यातामा सन्तलुन कायम गनुापने, प्रभािकारी आन्तररक त्रनयन्िण र प्रणालीको 
विकास गररनपुने, सशञ्चतकोर्को यथाथा अिस्थाको सम्पप्ररे्ण गनुापने, मध्यकालीन खचा संरचना तयार गनुापने 
विर्यहरू पदाछन ्। त्यस्तैगरी आम्पदानी र खचाको व्यिशस्थत अत्रभलेख प्रणाली तयार गने र प्रयोग गने, 
बजेट स्िीकृत्रत पिात माि खचा गने प्रणालीको विकास गने, खचा गदाा सम्पबशन्धत आत्रथाक कायावित्रधसम्पबन्धी 
काननु, सािाजत्रनक खररदसम्पबन्धी काननुबमोशजमको खररद गने, खचाको व्यािसावयक योजना, खररद योजना 
बनाउने अनािश्यक खचा त्रनयन्िणका लात्रग आिश्यक त्रनदेशशकाहरू बनाउन,े प्रत्येक चार चार मवहनामा 
आन्तररक लेखापरीक्षण गने र आन्तररक लेखापरीक्षणले देखाएका िवुटहरूमा सधुार गने, िावर्ाक रूपमा 
प्रत्येक तहले आ आफ्नो आत्रथाक वििरणहरूको प्रत्रतिेदन तयार गने र पेस गने, अशन्तम लेखापरीक्षण गने, 
बेरुजू फर्छ्यौट गने जस्ता विर्यहरू वित्तीय अनशुासन कायम गने संयन्िहरू हनु ्। वित्तीय व्यिस्थापनको 
यो अनशुासनले वित्तीय साधन स्रोतको पररचालन, उपभोग र  पररणाम प्रात्रप्तमा सहयोग गनुाको साथसाथै 
सरकारको प्रभािकाररता र विश्वसनीयतामा िृवर्द् गराउँदछ । यसले उपलब्ध साधन स्रोतको वििेकपूणा 
उपयोग गनामा सहयोग गदाछ। 
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मानि साधन परीक्षण 

 

 

- गोपीनाथ मैनाली 
पूवव सचिव 

विर्य प्रिशे  
मानि साधन व्यिस्थापन भन्नाले संगठनमा मानि साधनको प्रात्रप्त, विकास, उपयोग, उत्प्ररेणा र 

ज्ञानको पसु्तान्तरणसँग सम्पबशन्धत छ । अवहले सिै प्रकारका संगठनहरू आफ्नो उद्देश्य कसरी प्राप्त गने 
भने्न सघन शचन्तामा छन ्। बाह्य प्रभाि र आन्तररक मागका कारण पत्रन नेततृ्िमा संगठन विकासको 
गहवकलो दिाि परररहेको पाइन्छ । त्रनजी क्षेिका संस्थाहरू एकातफा  मानि साधनको उपयकु्त व्यिस्थापन 
गना नसक्दा अशस्तत्ि गमुाइरहेका छन ्भन ेअकोतफा  मानि साधन विकास र उपयोग गना सक्दा त्रनरन्तर 
सफलता हात्रसल गरररहेका छन ्। त्रनजी क्षेि स्िैशच्छक रूपमा काया गने चररिका कारण यदद असफल 
भए पत्रन समाज व्यिस्थामा त्यत्रत ठूलो प्रभाि पदैन तर सािाजत्रनक क्षेिका संस्थाहरू कायाक्षेिको विस्ततृता, 
असीत्रमत जनअपेक्षा र सािाजत्रनक दावयत्िका कारण कम प्रभािकारी हुँदा समग्र समाजमा प्रत्रतकूल प्रभाि 
पदाछ । सरकारले के माि गनुापछा, उसमात्रथ जनताका अपेक्षा कत्रत हनु्छन ्भने्न कुरा अनमुानभन्दा बावहर 
अथाात ्व्यापक छ । सािाजत्रनक संगठनहरू जनअपेक्षा अनरुूप वक्रयाशील हनुे विर्य त्यहात्रभिको मानि 
साधन विकास र उपयोगमा भर पदाछ ।   

विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण र शासकीय दशानमा आएको त्रनरन्तर पररितानले ल्याएका चनुौतीलाई 
सामना गना संगठनको व्यािसावयक रणनीत्रत, प्रवित्रध ग्रहण क्षमता, गणुस्तर संिेदनशीलता, लक्ष्य प्रभािकाररता 
तथा व्यिस्थापन प्रणाली पक्षमा लगातार सधुार ल्याउन ुआिश्यक देशखएको छ । पररितानको माग तथा 
दिाि कुनै विन्दमुा पगेुर रोवकने होइन, गत्रतशील रूपमा अशघ बढ्छ । संगठनका आधारभतू मूल्य उही रहे 
पत्रन लक्ष्य प्रात्रप्तका रणनीत्रत, सरोकारसँगको सम्पबन्ध संरचना र अन्तरवक्रयाका वित्रधहरू बदत्रलन ेक्रममा 
छन।् यसले मानि साधन अभ्यासमा अन्तराावष्ट्रय मानकहरूको प्रयोगको माग गरेको छ । संगठनहरू 
जीिन्त बनाउन पररिेशका चनुौती संिोधन गने क्षमता र कायासंस्कृत्रत विकास अत्रत आिश्यक मात्रनन्छ ।  

नेपालमा मानि साधन विकास  
नेपालमा सािाजत्रनक संगठनहरू प्रभािकारी नभएको गनुासो लामो समयदेशख रहँदै आएको छ । 

त्रनदेशशत राजनैत्रतक व्यिस्थाका समयमा सािाजत्रनक संगठनहरू कानूनी शशक्तका आधारमा माि काम गथे 
तर उदार लोकताशन्िक व्यिस्थाको स्थापनापत्रछ जनताप्रत्रत उत्तरदायी सरकारको माग हनु ुस्िभाविक हो। 
शासकीय व्यिस्थाको रक्तसञ्चार गरी जनता र सरकारबीचको सम्पबन्ध समुधरु बनाउने वक्रयाशील संयन्ि 
सािाजत्रनक प्रशासन हो । तर केन्रीय कमाचारी प्रशासन त्रनकायले मानि साधनको व्यिस्थापन भन्दा पत्रन 
प्रशासन गना केशन्रत रहेको पाइन्छ । भनाा छनौट गने त्रनकायले ज्ञानयकु्त कमाचारीको छनौट गना सके 
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पत्रन गणुयकु्त कमाचारी छनौट गना सकेको छैन । ज्ञानलाई सूचना सङ्कलन र प्रस्ततु्रत शैलीमा मापन गने 
परम्पपरा रहेको पाइन्छ । गणु चाहँी खास कायासम्पपादनको सापेशक्षक सीप, क्षमता, अत्रभरुची र स्िभाि हो । 
ज्ञानयकु्त व्यशक्त भनााछनौट भएपत्रछ कायासम्पपादन गणुहरू स्ितः विकास गना सवकन्छ भने्न आशयका कारण 
मानि साधन विकासलाई प्राथत्रमकतामा नराशखएको हनुसक्छ । तात्रलम तथा आन्तररक कायापररिेशले 
उपलब्ध गराउने जानकारीले सीप, क्षमता र स्िभाि विकास गना सवकन्छ भने्न सशजलो सोचका कारण 
संगठन विकासको  पक्ष उपेशक्षत छ । व्यशक्तले प्राप्त गरेको क्षमता तथा अनभुिलाई पत्रन संस्थाले आफ्नो 
बनाएको छैन । व्यशक्त पत्रन संगठनले उपलब्ध गराएको अिसरबाट प्राप्त ज्ञान तथा क्षमतालाई संगठनमा 
ददन इच्छुक छैन । संगठन र व्यशक्तबीच मनोबैज्ञात्रनक सम्पबन्ध पत्रन स्थावपत हनु सकेको छैन । 
कमाचारीलाई बारम्पबार गररने सरुिाका कारण संस्थात्मक सम्पझना संरशक्षत छैन ।  

संगठनको प्रभािकाररता विश्लरे्ण गने एक आधार व्यिस्थापन परीक्षण हो तर संघीय शासन पर्द्त्रत 
अिलम्पिन गने क्रमसंगै सामान्य प्रशासन मन्िालयले यसलाई प्राथत्रमकतामा राखेको छैन । साविक सामान्य 
प्रशासन मन्िालय संघीय मात्रमला मन्िालयमा एकीकृत भएपत्रछ औपचाररक रूपमा हुदैँ आएको व्यिस्थापन 
परीक्षण पत्रन प्रभािकारी देशखएको छैन । कायाक्षेिगत अस्पिता पत्रन देशखएको छ । पररणामतः संगठन 
सधुारको आन्तररक वििेचना पर्द्त्रत नै रोवकएको छ ।  

महालेखापरीक्षकको कायाालयबाट हनुे गरेको कायामूलक लेखापरीक्षणमा व्यिस्थापनको वििेचना 
गररन्छ तर त्यो समग्र व्यिस्थापन, नीत्रत र उपलशब्धको परीक्षण हो, विशशिीकृत रूपमा मानि साधन 
अभ्यासको परीक्षण होइन । सरकारको समग्र कायास्तरमात्रथ जेजस्ता आलोचना प्रत्रतवक्रया रहँदै आएका 
छन,् त्यसले मानि साधन अभ्यासका चरणहरूलाई विस्ततृ रूपमा परीक्षण गने पररपाटीको आिश्यकता छ 
भने्न संकेत गदाछ । महालेखापरीक्षकको काम वित्तीय लेखापरीक्षण, कायामूलक लेखापरीक्षणका साथै विशेर् 
लेखापरीक्षण गरी प्रत्रतिेदन ददने हो । यसरी ददएका प्रत्रतिेदनहरूको कायाान्ियन शस्थत्रत न्यून छ । यसथा 
सामवयक रूपमा छात्रनएका त्रनकायको र िावर्ाक रूपमा नेपाल सरकारको मानि साधन व्यिस्थापन परीक्षणको 
आिश्यकता छ । सिोच्च लेखापरीक्षण संस्थाले संिैधात्रनक व्यिस्था अनरुूप  मानि साधन व्यिस्थापन 
परीक्षण गदाा औल्याइएका कुराहरूलाई संिोधन गना सरकारलाई संिैधात्रनक दिाि पत्रन पना जान्छ । नेपाल 
सरकारको सािाजत्रनक प्रशासन नीत्रत पत्रन नभएको विद्यमान अिस्थामा कमाचारी र राजनैत्रतक कायाकारीबीचको 
सम्पबन्ध र सीमा एिम ्कमाचारी र सेिाग्राहीबीचको सम्पबन्ध सधुारका लात्रग पत्रन मानि साधन परीक्षणको 
पररपाटी बसाउन त्रनकै आिश्यक छ ।   

मानि साधन परीक्षणका कायाक्षिे र औशचत्य  
मानि साधन व्यिस्थापन जनशशक्त योजनादेशख अिकाशसम्पमका वक्रयाकलापहरू समेवटन्छन ्। 

जनशशक्त योजना, भनाा छनौट, तात्रलम तथा अत्रभमखुीकरण, कमाचारी उपयोग, कमाचारी प्रोत्साहन र अिसर 
वितरण, आचरण व्यिस्था, निीकरण प्रणाली र व्यिस्थापन सधुार जस्ता कायाके्षिले मानि साधन 
व्यिस्थापनलाई पूणा बनाउँछ । यी सबै पक्षमा सधुारको आिश्यकता रहेको छ ।  

समाज, विश्वपररिेश र शासकीय दशानमा आएको पररितानले सिल मानि साधन व्यिस्थापन 
अभ्यासको माग गरेको छ, जसका लात्रग त्रनरन्तर प्रत्रतस्पधाा विकास (Enhancing Competencies), प्रत्रतिर्द्ता 
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(Commitment) र संस्कृत्रत त्रनमााण (Culture building) का प्रवक्रयाहरू पदाछन ्। यी तीन कुरा (3Cs) 
ले नै संगठनलाई उपलशब्धमूलक बनाउने गदाछ ।  

क्षमता विस्तारले लागत प्रभािकाररता र कायासञ्चालन दक्षता (Optimal efficiency),  प्रत्रतिर्द्ताले  
काममा त्रनरन्तर तयार रहन े प्रिृशत्त (Effort), स्ियम ् उत्साह (Zeal), भािनात्मक लगाि (Emotional 

involvement) र कायासन्तवुि (Enjoyment of the job) ल्याउँछ भने संस्कृत्रतले संगठनमा कायाभािना 
जगाई अनमुानयोग्यता बढाउँछ, सेिा लागत घटाँउछ, प्रत्रतिर्द्ता बढाउँछ र अन्ततः संगठनलाई जीिन्त 
पादाछ । प्रत्रतस्पधाात्मक  क्षमता, कायाप्रत्रतिर्द्ता र कायासंस्कृत्रत एक अकाासँग पूरक रहन्छन ्। एयङु र 
िमाानका अनसुार संगठनमा मानि साधन अभ्यासका तीन कायाभतू्रमका रहन्छनः्  

• सांगठत्रनक क्षमता त्रनमााण (Building critical organizational capabilities) 

• कमाचारी काया सन्तवुि विस्तार (Enhancing employee satisfaction) 

• सेिाग्राही सन्तवुि सधुार (Improving customer satisfaction)    

आधतु्रनक संगठनले आबर्द् मानि संसाधनको क्षमता विकास, कायासन्तवुि र सेिा प्रिाहको 
प्रभाकाररतामा त्रनरन्तर ध्यान ददनपुदाछ । 

मानि साधन अभ्यासका रणनीत्रत 

प्रत्रतस्पधाात्मक विश्वमा मानि साधन अभ्यास पत्रन पररिातनसँग अनकूुत्रलत हनुपुदाछ, अन्यथा संस्था 
र सेिाग्राहीको सम्पबन्ध औपचाररक माि हनुजान्छ । आधतु्रनक सञ्जालीकृत समाजमा सेिाग्राहीसँगको व्यिहार 
जवटल बन्दै गएको छ । सेिाग्राही नया ँनया ँसन्तवुिको खोजी गरररहेका छन ्तर सािाजत्रनक क्षिेको मानि 
साधन व्यिहार शास्त्रीय खालको छ । सेिाग्राहीको माग, प्रवित्रधको विकास र विश्वव्यापीकरणले बहसुीपयकु्त 
र त्रनरन्तर त्रसवकरहन ेजनशशक्तको माग गरेको छ । यसलाई प्रित्तानमखुी सरकार पत्रन भन्न सवकन्छ, जसका 
लात्रग चार रणनीत्रत अिलम्पिन गररनपुदाछः  

• सांगठत्रनक व्यिसायसंग मानि साधन विकासको आिर्द्ता  
• प्रणाली त्रनदेशशत मानि साधन विकास 

• कायामूलक संरचना र क्षमतायकु्त व्यिहार 
• व्यािसावयक सदाचार र कायासंस्कृत्रत विकास  

परम्पपरागत संगठनहरू नीत्रत संरचना विकासलाई संगठन विकाससँग आबर्द्ता गरेपत्रछ जनशशक्त 
विकास हनु्छ भने्न गताित्रधक सोच राख्दछन ्। आधतु्रनक पाँचौ पसु्ताको संगठन बहसुीपयकु्त एिम ्स्ियम ् 
प्ररेरत मानि साधनको आग्रह गदाछ । सांगठत्रनक प्रभािकाररताका लात्रग नीत्रत, संगठन, काननु, कायावित्रध 
जस्ता संरचनागत पक्षको भतू्रमका कररि ३० प्रत्रतशत माि रहन्छ भन े बाकँी ७० प्रत्रतशत भतू्रमका 
व्यिहारजन्य पक्षको हनु्छ । त्यसले कायासंस्कृत्रत त्रनमााण (आत्रनिानी, प्रिृशत्त र स्ियम ्उत्साहमा रहने) मा 
ध्यान ददन्छ । यसथा रणनीत्रतक औजारहरू पत्रन आधतु्रनक अिधारणामा केशन्रत गररनपुदाछ ।  
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मानि साधन विकासका तत्िहरू 

व्यिस्थापनविद पाररक र रािका अनसुार मानि साधन विकासमा देहायका तत्िहरू रहन्छन,् 
जसलाई चरणबर्द् रूपमा संिोधन गरेर नै सांगठत्रनक उपलशब्ध हात्रसल गना सवकन्छः   

• िृशत्त प्रणाली (Career system) 

– जनशशक्त योजना र भनाा  
– संभािना मूल्याङ्कन र प्रिर्द्ान 

– िृशत्त योजना र विकास 

• काया योजना (Work planning) 

– भतू्रमका विश्लरे्ण  
– पररिेश विश्लरे्ण  
– उपलशब्ध मूल्याङ्कन  

• विकास प्रणाली (Development)  

– त्रसकाई र तात्रलम 

– उपलशब्ध अनगुमन  
– काया अदलािदली 
– कमाचारी विकास 

• स्ियम ्निीकरण प्रणाली (Self renewal system) 

– भतू्रमका त्रनिााह  
– संगठन विकास   
– कायामूलक अनसुन्धान  

• संस्कृत्रत प्रणाली (Culture system) 

– मानि साधन विकास संस्कृत्रत 

– मूल्यको घोर्णा  
– मूल्य अत्रभमखुीकरण  
– प्रोत्साहन र मान्यता 
– आन्तररक सूचना प्रणाली  
– सञ्चार र अन्तवक्रा या प्रणाली 
– कमाचारी सशशक्तकरण  

मानि संसाधन विकास गने पक्ष ओझेलमा छ । यसमात्रथ गररने लगानी र सशक्तीकरणलाई सतही 
रूपमा त्रलइदै आएको छ । मानि साधन व्यिस्थापन मानि पुजँी व्यिस्थापन हो भने्न संगठनका नतेतृ्ि र 
नीत्रतशशल्पीहरूले बझेुका छैनन ्। मानि साधनको स्तर हेना यी पाँच कारण र पाँच क्षेिको मेविक्स (5 by 

5 matrix) प्रयोगमा ल्याइन्छ: 
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5 by 5 matrix 

कारक तत्िहरू क्षिेहरू 

१) पवहचान चरण १) भनाा छनौट, कायम राख्न ेर अिकाश 

२) िृशत्त प्रारूपण २) प्रोत्साहन, उपलशब्ध व्यिस्थापन 
३) कायाान्ियन चरण ३) िृशत्त विकास, आगामी योजना र तात्रलम 
४) अिसर वितरण र कायाप्रोत्साहन चरण ४) संगठन संस्कृत्रत 
५)  अिकाश र निीकरण चरण ५) मानि पुजँी सहजकताा 

मानि साधन परीक्षण 

मानि साधन परीक्षण मानि साधन विकास तथा उपयोगको लेखाङ्कन तथा मूल्याङ्कन वित्रध हो । 
कुनै पत्रन संगठनमा मानि साधन विकास संयन्ि (HRD Instrument), प्रवक्रया (Process), प्रत्रतफल 
(Outcomes) र संगठनको प्रभािकाररता (Organizational effectiveness) को अन्तरसम्पबन्ध रहन्छ । 
परीक्षणले यसलाई देखाउँछ । प्राय: HRD Score Card िा चेकत्रलिका आधारमा यसको परीक्षण गररन्छ।  

मानि साधन परीक्षणमा संगठनको ितामान अिस्थाको रणनीत्रत, संरचना, प्रणाली, शैली र सीप (5s 

strategies, structures, system, styles, skills) लाई संगठनको अल्पकात्रलन एिम ्दीघाकालीन लक्ष्यका 
आधारमा विस्ततृ मूल्याङ्कन गररन्छ । यसका विशेर्ताहरूलाई यसरी उल्लेख गना सवकन्छः  

• मानि साधन परीक्षण विस्ततृ हनु्छ,  
• मानि साधन विकास परीक्षण भविष्यको योजना र संस्थागत संस्कृत्रतबाट शरुु गररन्छ,  
• ितामान अिस्थाको सीप, क्षमता र संस्थागत प्रभािकाररताको लात्रग चावहने सीप, क्षमता बीचको 

पूणा आधारको रूपमा रहन्छ,  
• मानि साधनको सक्षमताका विविध पक्षमा वििेचना गररन्छ । सक्षमता अन्तगात प्रावित्रधक पक्ष, 

व्यिस्थापकीय पक्ष, ज्ञान, प्रवित्रध र मूल्य र कायामूलक सीप समेत पदाछन,्  
• परीक्षणले संस्थात्रभि क्षमता, सीप र प्रवित्रधको उपलब्धता, उपयोग र विकासको पवहचान 

गराउँछ,   
• संगठनमा प्रणालीहरूबीच सम्पबन्ध र प्रभािकाररता हेछा । जस्तो वक कायासम्पपादन मूल्याङ्कन 

प्रणाली, सरुिा तथा अिसर वितरण प्रणाली, सूचना व्यिस्थापन प्रणाली, आन्तररक लोकतन्ि 
आदद,  

• यसले उच्च व्यिस्थापकहरू संस्था र प्रणालीप्रत्रत कत्रत प्रत्रतबर्द् छन ् र सहायकहरू कत्रत 
त्रनष्ठािान छन ्भने्न शचि पत्रन उताछा,  

• मानि साधन परीक्षणले कमाचारी व्यिस्थापनका अन्य प्रणाली जस्तो वक कमाचारी नीत्रत, 
रणनीत्रतक योजना, सेिा व्यिस्थापन, गणु व्यिस्थापन आददको आपसी आिर्द्ता पत्रन मूल्याङ्कन 
गदाछ,  

• मानि साधन परीक्षण संगठनमा व्यािसावयकता प्रिेश गराउन अपनाइने प्रवक्रया हो। 

प्रश्न उठ्न सक्छ, वकन मानि साधनको परीक्षण ? यो पत्रन अन्य क्षिेमा यस अशघ गररएजस्तै 
संरचनात्मक सधुारको औपचाररक पक्ष माि होइन ? नेपालमा मानि साधन परीक्षणमाफा त संगठन विकासमा 
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ध्यान ददनैपने केही आधारभतू कारणहरू छन ्। आधतु्रनक संगठनहरूमा मानि साधन व्यिस्थापनलाई 
संगठन विकासको सबैभन्दा ठूलो स्तम्पभका रूपमा त्रलने गररन्छ । नेपालमा यसलाई अवहलेसम्पम स्िीकाररएको 
नै छैन । कायापररिेश प्रत्रतस्पधाात्मक बत्रनरहेको छ भन ेसेिाग्राहीहरू त्रनरन्तर नयाँ स्िादको खोजीमा छन।् 
तर सािाजत्रनक संगठनहरू कायाप्रोत्साहनमा छैनन ्। शास्त्रीय कमाचारीतन्िीय प्रणालीलाई आविष्कारमखुी 
कायासंस्कृत्रतले विस्थापन गना मानि साधन अभ्यासका निीन उपागम नपवहल्याए कमाचारीतन्िीय संगठनहरू 
जनविश्वासबाट सधै पर रहन ेछन ्। नेपालमा सािाजत्रनक संगठन आधतु्रनक मान्यताअनरुूप सञ्चालन माि 
नभएका होइनन,् सामान्य सेिा पत्रन व्यिस्थापन गना सवकरहेका छैनन ्। भद्दा छन,् अकमाण्य पत्रन छन,् 

सािाजत्रनक स्रोत उपयोग र प्रत्रतफल/उपलशब्ध प्रात्रप्तमा संिेदनशील छैनन ्। यसथा मानि संसाधन विकास 
र उपयोगमा देहायका पक्षमा ध्यान नददए समग्र सािाजत्रनक प्रशासनको छवि नै संकटमा परररहने छ:  

• मानि साधन कायालाई व्यािसावयक कायाकुशलताप्ररेरत गराउनपुदाछ । वकनकी िातािरणमा 
आउने पररितान सामना गना संगठनात्मक पनुसंरचना (वित्तीय, प्रावित्रधक, उत्पादन, आददको 
पनुासंरचना) गरी संगठनलाई िातािरणको संभािना उपयोग र चनुौती सामना गराउन ुआिश्यक 
छ । त्यसका लात्रग मानि साधन काया, संगठन र कमाचारी भािनात्मक आिर्द्ीकरण गनुा 
आिश्यक छ ।  

• सािाजत्रनक संगठनलाई प्रशासनबाट व्यिस्थापन चरणमा प्रिेश गनाका लात्रग मानि साधनको 
स्तर सधुार गराउन ।  

• कमाचारी–सेिाग्राहीबीच सम्पबन्ध सधुार गना । अग्रपंशक्तका कायाालयहरूमा सेिा प्रदाता 
सेिाग्राहीप्रत्रत सामान्य शशिाचार समेत गदैनन,् विनम्रता देखाउँदैनन,् सकारात्मक व्यिहार प्रदशान 
गदैनन ्। सािाजत्रनक संगठनलाई िास्तविक रूपमा नै सेिास्थल बनाउन मानि साधन परीक्षण, 

नैत्रतक आचरण परीक्षण गना आिश्यक छ ।  
• आफैले कायासम्पपादन गनासक्छु भने्न प्रत्रतिर्द्तामा प्रस्ताि गररएका िावर्ाक कायाक्रमहरूमा 

गणुस्तर माि ल्याउन नसवकएको होइन वक कायापररणाम पत्रन न्यून छ । यसका पत्रछ के 
कस्ता स्िभािजन्य पक्ष छन,् सोको पवहचान गरी कायाउपलशब्ध बढाउन मानि साधन परीक्षण 
आिश्यक छ ।   

• सरकारी त्रनकायहरू जनविश्वासका धरोहर कसरी हनु सक्छन ्पवहचान गना, सरकारी त्रनकायमा 
बजारका उम्पदा प्रत्रतभाहरूलाई आकर्ाण गने उपायको खोजी गना पत्रन परीक्षण आिश्यक छ। 
अवहले औसत ददमागलाई उत्कृि ददमागबाट विस्थापन गने उपाय खोजी नगरी भएको छैन । 
सरकारी त्रनकाय जात्रगर ददने त्रनकाय माि होइनन,् राष्ट्रसेिा गने कायामूलक र त्रनरन्तर अग्रशील 
संस्था हनु ्भने्न प्रमाशणत गनुा परेको छ । मानि साधन परीक्षणले त्यसो गने क्षेि तथा रणनीत्रत 
औल्याइददन सक्छ ।  

• समकालीन सािाजत्रनक संगठन सेिा विविधीकरणका क्षेि हनु,् विविधताको व्यिस्थापन गनुापने 
संगठन हनु ् । तर न सेिाको विविधीकरण न विविधता व्यिस्थापनका कारण संगठनहरू 
आलस्यका स्थल बनकेा छन ्। संगठनको त्रनरन्तर भ्यालू ररइशन्जत्रनयररङ गना आिश्यक छ। 
जस्तो वक सूचना प्रवित्रधको प्रयोग पत्रन गररएको छ तर संगठन संरचना घट्न सकेको छैन । 
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मलुकु संघीय प्रणालीमा गएपत्रछ पत्रन संघीय तहको संरचना विस्तार हनुे क्रम जारी छ । 
संगठन स्थापनाको उद्देश्य र औशचत्य स्थावपत गनुापने देशखएको छ ।  

• संगठनमा संस्थात्मक सम्पझनाको स्तर त्रनरन्तर त्रगदै गएको छ । पररणामतः रावष्ट्रय नीत्रत, काननु 
र कायाक्रम िास्तविक बन्न सकेका छैनन ्। सरकारी पदात्रधकारीहरूले आन्तररक तथा बाह्य 
मञ्चमा गने सम्पिादको स्तर पत्रन त्रगदै गएको छ । मानि साधन परीक्षणले त्यसको अिस्था 
औल्याइ सधुारको मागा प्रशस्त गने हैत्रसयत राख्दछ । ज्ञान र संझना विकास एिम ्संरक्षण 
गने उपाय सझुाउने, प्रशासत्रनक नेततृ्ि विकासमा Core Executive Qualities औल्याइददन े
सामथ्या राख्दछ ।  

उपसंहार   
सािाजत्रनक संगठनलाई त्रनरन्तर गत्रतशील र पररिेशले ल्याएका चनुौती सम्पबोधन गने क्षमता त्रनमााण 

गने प्रवक्रयामा सतत ्गराउन मानि साधन परीक्षण आिश्यक देशखएको छ । स्ियम ्व्यिस्थापन आक्रामक 
रूपमा अग्रसर हनु नसकेको अिस्थामा यस प्रकारको परीक्षणले सधुारलाई सहजीकरण गने बाटो देखाई 
ददन सक्छ । प्रश्न उठ्न सक्छ, कत्रतपय विर्य अन्य संिैधात्रनक त्रनकायका कायाक्षेिमा पनासक्छन,् यस 
अिस्थामा त्रनकायगत सहकायाको अगिुाई पत्रन सिोच्च लेखापरीक्षण त्रनकायले गना सक्दछ। वकनकी 
सािाजत्रनक त्रनकायलाई उत्तरदायी बनाउन संविधानले नै व्यािसावयक भतू्रमका ददएको छ। आशजात स्िायत्तता 
र व्यािसावयक दावयत्ि पत्रन संिैधात्रनक त्रनकायको दावयत्ि हो ।  
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खररदमा अस्िीकृत भएका तथा परुाना मालसामानः 
त्रललाम त्रबक्रीको व्यिस्था  

 

जनकराज गौतम 

पूवव उपमहालेखापरीक्षक 

पषृ्ठभतू्रम 

सािाजत्रनक खररद ऐन, २०६३ र सािाजत्रनक खररद त्रनयमािाली, २०६४ बमोशजम कुनै मालसामान, 
परामशा सेिा िा अन्य सेिा प्राप्त गने िा कुनै त्रनमााण काया गने िा गराउने कायालाई खररद भत्रनएको छ । 
खररदलाई  चार पक्ष  त्रनमााण काया, मालसामान,  परामशा सेिा र अन्य सेिामा विभाजन गररएको छ । 
मालसामान भन्नाले चल िा अचल, सजीि िा त्रनजीि जनुसकैु वकत्रसमको िस्तलुाई जनाउँछ । त्यस्तै, उक्त 
शब्दले त्यस्तो िस्त ुआपूत्रता गने कायाको आनरु्वङ्गक सेिा (Incidental services) समेतलाई जनाउन ेउल्लेख 
भएको छ ।  खररदसम्पबन्धी  प्रवक्रया परु् याई  जब  आपूताकबाट कायाालयमा मालसामान प्राप्त हनु्छ तब 
प्रवित्रधक कमाचारीले स्पेत्रसवफकेसनबमोशजम भए नभएको साथै गणुस्तर कायम भए नभएको सम्पबन्धमा समेत 
जाँच परीक्षण गरी प्रावित्रधक पिुयाई र प्रमाणका साथ भौत्रतक िस्तकुो समेत जाचँ गदाा नमूना र 
विशशिताबमोशजम भए नभएको परीक्षण गरी प्रत्रतिेदन तयार गनुापनेछ ।  परीक्षणको क्रममा सबै मालसामान 
स्िीकृत पत्रन हनु सक्छन ्र केही अस्िीकृत पत्रन हनु सक्ने भएकोले त्यसरी अस्िीकृत मालसामान भन े
आपूताकले सम्पझौताबमोशजम त्रनधााररत समयमा वफताा लैजानपुछा र सोको मूल्य र गणुस्तर बराबरको वक त 
थप मालसामान आपूत्रता गनुापछा अन्यथा सो बराबरको रकम त्रनयमानसुार सम्पझौताको रकमबाट घटाइनेछ । 
यस लेखमा खासगरी अस्िीकृत मालसामान (Rejected goods)  लाई आपूताकले  वफताा त्रलएर जाने र सो 
बराबरको मालसामान पनु: आपूत्रता गने, नगरेमा के गने, कसरी त्रललाम गरेर रकम असलु गने भने्न काननुी 
व्यिस्था रहेको छ ।  यस लेखमा परुाना मालसामान त्रललाम गने (Auction) र अस्िीकृत मालसामान 
त्रललाम गने वित्रधको प्रस्ततु्रत र अभ्यास पत्रन उल्लेख गररएको छ ।  

सािाजत्रनक खररद ऐन, २०६३ र सािाजत्रनक खररद त्रनयमािली, २०६४ को व्यिस्था 
मालसामानको त्रनरीक्षण र स्िीकृत्रत —  सािाजत्रनक खररद त्रनयमािलीको त्रनयम ११५ मा सािाजत्रनक 

त्रनकायले उक्त कायाालयमा आपूत्रता गररएका मालसामान सम्पझौतामा उशल्लशखत प्रावित्रधक स्पेत्रसवफकेसन र 
गणुस्तरबमोशजमका भए नभएको त्रनरीक्षण िा परीक्षण गनुा गराउनपुनेछ । साथै त्रनरीक्षण िा परीक्षण गदाा 
गराउँदा परीक्षण सम्पबन्धी प्रचत्रलत काननु भए सोही काननुबमोशजम र नभएमा खररद सम्पझौतामा उशल्लशखत 
कायावित्रध बमोशजम गनुापनेछ । त्यस्तो कायावित्रध पत्रन नभए सािाजत्रनक त्रनकायले उपयकु्त सम्पझेको कायावित्रध 
बमोशजम गनुापनेछ ।  

विज्ञ सत्रमत्रतको गठन — सािाजत्रनक त्रनकायले त्यस्तो त्रनरीक्षण िा परीक्षण गने प्रयोजनका लात्रग एक 
िा एकभन्दा बढी त्रनकाय िा अत्रधकारी तोक्न िा सम्पबशन्धत मालसामानसम्पबन्धी बढीमा तीनजना विज्ञ रहेको 
एक सत्रमत्रत गठन गना सक्दछ । त्रनरीक्षण िा परीक्षणमा संलग्न त्रनकाय, अत्रधकारी िा सत्रमत्रतले आपूत्रता 
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गररएका मालसामान त्रनरीक्षण गदाा त्यस्तो सािाजत्रनक त्रनकायले त्यस्तो मालसामानको नमूना र विशशिताको 
लात्रग त्रसलबन्दी गरी राखेको भए त्यस्तो नमूना र विशशिताबमोशजम जाचँ गनुापदाछ । त्यसरी जाँच गदाा त्यस्तो 
नमूना र विशशिता अनरुूप भएको मालसामान स्िीकृत गरी नभएका मालसामान आपूत्रताकताालाई नै वफताा 
गनुापदाछ ।  

नमूना छनौट — त्रनरीक्षण िा परीक्षण गदाा आिश्यकतानसुार सबै मालसामान िा सोको नमूना छनौट 
गरी (Selection of samples) त्रनरीक्षण िा परीक्षण गना सक्न ेव्यिस्था छ । साथै, त्रनरीक्षण िा परीक्षण 
गने त्रनकाय, अत्रधकारी िा सत्रमत्रतले त्रनयमानसुार त्रनरीक्षण िा परीक्षण गदाछ ।  

भण्डार शाखाको प्रमखुको अत्रधकार — त्रनयममा उल्लेख भएअनसुार पच्चीस हजार रूपैंयाँसम्पमको 
मालसामान सािाजत्रनक त्रनकायको भण्डार शाखाको प्रमखुले आिश्यक त्रनरीक्षण िा परीक्षण गरी बशुझत्रलन 
सक्ने व्यिस्था छ ।   

स्िीकृत र अस्िीकृत मालसामान — शजम्पमेिारी तोवकएको पदात्रधकारीले िा सत्रमत्रतले स्िीकृत 
(Accepted) र अस्िीकृत (Rejected) मालसामानको वििरण उल्लेख गरी त्रनरीक्षण प्रत्रतिेदन तयार गनुापदाछ । 
त्यस्तो प्रत्रतिेदनमा जाचँ भएको मालसामानको नाम, प्रत्रतशत, स्पेत्रसवफकेसन, त्रनरीक्षण िा परीक्षणको पररणाम 
उल्लेख गनुापदाछ । उक्त प्रत्रतिेदनलाई सािाजत्रनक त्रनकायले खररद कारबाहीको अत्रभलेखको रूपमा राख्नपुदाछ ।  
मालसामान त्रनरीक्षण िा परीक्षण गदाा त्रनरीक्षण िा परीक्षण गने त्रनकाय, अत्रधकारी,  सत्रमत्रत र आपूत्रताकतााबीच 
कुनै वििाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो वििाद खररद सम्पझौतामा उल्लेख भएको वििाद समाधानको प्रवक्रयाबमोशजम 
समाधान गनुापदाछ ।   

वफताा लैजान े— अस्िीकृत मालसामान आपूत्रताकतााले तत्काल वफताा नलगे खररद सम्पझौतामा तोवकएको 
समयाित्रधत्रभि त्यस्तो मालसामान उठाई वफताा लैजान र सोको सट्टा स्पेत्रसवफकेसनबमोशजमको सामान आपूत्रता 
गना सािाजत्रनक त्रनकायले आपूत्रताकताालाई त्रलशखत जानकारी ददनपुदाछ ।   

त्रललाम त्रबक्री तथा रकम असलुी गने — सूचनाको अित्रधत्रभि आपूत्रताकतााले मालसामान बशुझत्रलन 
अस्िीकार गरेमा िा खररद सम्पझौतामा तोवकएको समयाित्रधत्रभि उठाई नलगेमा सम्पबशन्धत सािाजत्रनक 
त्रनकायले त्यस्तो मालसामान सािाजत्रनक रूपमा त्रललाम त्रबक्री गरी सो मालसामान भण्डारण गना लागेको 
खचा र त्यससम्पबन्धी अन्य खचाहरू, बाँकी रहेको पेश्की रकम, पूिात्रनधााररत क्षत्रतपूत्रता र त्रनजले सािाजत्रनक 
त्रनकायलाई त्रतनुापने अन्य कुनै रकम भए सो रकम समेत त्रललाम त्रबक्रीबापत प्राप्त गरेको रकमबाट कट्टा 
गरी बाँकी रहेको रकम आपूत्रताकताालाई वफताा गनुापदाछ ।   

सरकारी बाकँी सरह — सामान अस्िीकृत भएको कारणबाट मालसामान त्रललाम त्रबक्री गनुापने 
अिस्था आएको र उक्त त्रललामबाट प्राप्त भएको रकमले नपगेुको र जत्रत रकम कमी भएको हो उक्त रकम 
आपूत्रताकतााबाट प्रचत्रलत काननुबमोशजम सरकारी बाँकी सरह असलुउपर गनुापदाछ ।  

आत्रथाक कायावित्रध तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि ऐन, २०७६ तथा त्रनयमािली, २०७७ 
को व्यिस्था 

खररद गरी अस्िीकृत मालसामानको त्रललाम त्रबक्री गने  वित्रध र परुाना मालासमानको त्रललाम 
त्रबक्रीको त्रनयम तथा वित्रध आत्रथाक कायावित्रध तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि ऐन, २०७६ र आत्रथाक कायावित्रध 
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तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि त्रनयमािली, २०७७ , सािाजत्रनक खररद ऐन त्रनयमबीच समन्िय गरी त्रललाम काया 
अगात्रड बढाउन ेउल्लेख छ । आत्रथाक कायावित्रध तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि ऐन, २०७६ ले सम्पपशत्तको 
एकीकृत वििरण राख्नपुने शजम्पमा महालेखा त्रनयन्िक कायाालयलाई ददएपत्रछ ऐनको दफा २६ (५) अनसुार 
उक्त कायाालयले आत्रथाक िर्ा २०७६।७७ मा नेपाल सरकारको सम्पपशत्त रू.५२ अबा रहेको प्रत्रतिेदन 
गरेकोमा आत्रथाक िर्ा २०७७।७८ मा  ३,१६१ कायाालयको रू.१ खबा ८० करोडको सम्पपशत्त देखाएको 
छ ।  

सबै सरकारी कायाालयले सािाजत्रनक सम्पपशत्त व्यिस्थापन प्रणाली (Public Assets Management 

System - PAMS) लाई कायाान्ियनमा ल्याएकोले उक्त प्रणालीमा प्रविि गरेपत्रछ सम्पपशत्तको एकीकृत 
वििरण तयार हनु्छ । प्रदेश सरकारले ८८६ िटा कायाालयमा PAMS लागू गरे तापत्रन प्रणालीमा वििरण 
प्रविि नगरेको हुँदा प्रदेश लेखा त्रनयन्िक कायाालयसगँ त्रभडान गना बाँकी रहेको छ । स्थानीय तह ५०९ 
ले माि PAMS लागू गरेकोले रू.२३ अबा ६७ करोडको सम्पपशत्तको वििरण देशखएको छ। कत्रतपयमा 
सम्पपशत्तको मूल्य नखलेुको सबै सम्पपशत्त PAMS मा नचढाएको, जग्गा जत्रमन, भिन, पूिााधार खत्रनज प्राकृत्रतक 
सम्पपदा परुाताशत्िक िस्त ुआदद समािेश गना बाँकी रहेको छ ।  

सामानको त्रललाम त्रबक्री गदाा भने आत्रथाक कायावित्रध तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि ऐन तथा 
त्रनयमािलीबमोशजम हनुे व्यिस्था छ। त्रनयमानसुार प्राप्त प्रत्रतिेदनमा बेकम्पमा भई काम नलाग्न ेदेशखएका 
मालसामानहरू त्रललाम त्रबक्री गने, ममात गनुापने मालसामानहरू ममात गने, आम्पदानी नबातँ्रधएका जत्रत तरुुन्त 
आम्पदानी बाधँ्न ेकताव्य कायाालय प्रमखु िा त्रनजले तोकेको अत्रधकारीको हनुे उल्लेख छ । त्यसैगरी कुनै 
मेत्रसन औजार तथा भारी उपकरण र सिारीसाधन चाल ुहालतको भए पत्रन परुानो मोडल, त्यसको स्पेयर 
पाटापजुााको अभाि,  ममात सम्पभार तथा सञ्चालनमा बढी खचा लाग्न,े ितामान अिस्थामा अनपुयोगी भनी 
मेकात्रनकल प्रावित्रधकबाट प्रत्रतिेदन पेस गरेका मेत्रसन औजार, भारी उपकरण र उशल्लशखत मूल्यभन्दा बढी 
परल मूल्य िा मूल्याङ्कन भएका मालसामान कायाालय प्रमखुले त्रललाम गनुापने भनी ठहराएमा त्यस्ता 
मालसामानको जाँचबझु एिम ्सिेक्षण गरी त्रसफाररस गना सत्रमत्रत गठन गनुापने व्यिस्था छ । 

सम्पपशत्त तथा शजन्सी मालसामानको मूल्याङ्कन सत्रमत्रत  
मालसामानको मूल्याङ्कनको लात्रग देहायबमोशजमको सम्पपशत्त तथा शजन्सी मालसामानको मूल्याङ्कन 

सत्रमत्रत गठन गनुापनेछः 

संिैधात्रनक अङ्ग तथा त्रनकाय, मन्िालय, विभाग र अन्य केन्रीयस्तरका कायाालयको हकमा सम्पबशन्धत 
त्रनकायका प्रमखु िा त्रनजले तोकेको अत्रधकारीको अध्यक्षतामा कायाालय प्रमखुले तोकेको मालसामानको 
विशेर्ज्ञ र महालेखा त्रनयन्िक कायाालयले तोकेको अत्रधकृतस्तरको प्रत्रतत्रनत्रध भएको तीन जनाको सम्पपशत्त 
तथा शजन्सी मालसामानको मूल्याङ्कन सत्रमत्रत हनुे व्यिस्था छ । 

अत्रधकृतस्तरको प्रत्रतत्रनत्रध — केन्रीयस्तरको कायाालय बाहेक अन्य कायाालयको हकमा कायाालय 
प्रमखु िा त्रनजले तोकेको अत्रधकृतको अध्यक्षतामा सम्पबशन्धत प्रमखु शजल्ला अत्रधकारीले तोकेको 
अत्रधकृतस्तरको प्रावित्रधक प्रत्रतत्रनत्रध र सम्पबशन्धत कोर् तथा लेखा त्रनयन्िक कायाालयले तोकेको अत्रधकृत 
स्तरको प्रत्रतत्रनत्रध भएको सत्रमत्रत रहने व्यिस्था छ । 
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प्रावित्रधक प्रत्रतत्रनत्रध — प्रावित्रधक प्रत्रतत्रनत्रध तोक्दा यथासम्पभि सम्पबशन्धत शजन्सी मालसामानको ज्ञान 
भएको कमाचारी खटाउनपुनेछ । विशेर् प्रकृत्रतको सम्पपशत्त तथा शजन्सी मालसामानको हकमा प्रावित्रधकको 
सहयोग त्रलई मूल्याङ्कन गना सवकन्छ ।  

त्रललाम गने 

सत्रमत्रतको प्रत्रतिेदन पेस भएपत्रछ विभाग िा मन्िालयले त्रललाम गने आदेशका साथ आत्रथाक कायावित्रध 
तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि त्रनयमािली, २०७७ को त्रनयम १०६ बमोशजम एक मवहनात्रभि त्रललाम त्रबक्रीको 
प्रवक्रया शरुु गना सम्पबशन्धत कायाालयमा पठाई ददनपुनेछ । धेरै कायाालय प्रणालीमा आउन सकेका छैनन,् 
त्रललाम गने िा संरक्षण गने काया समयमा नै गनुापछा ।  

बैङ्क जमानत िा धरौटी खाता — यस त्रनयममा अन्यि जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापत्रन बोलपिबाट 
त्रललाम त्रबक्री गना मनात्रसब देशखएमा मालसामान हेना सक्ने व्यिस्था त्रमलाई म्पयाद ददई बोलपि माग गना 
सवकनछे । यसरी बोलपि आह्वान गररएकोमा बोलअङ्कको १० प्रत्रतशतले हनुे रकम बराबरको बैङ्क जमानत 
िा धरौटी खातामा जम्पमा गरेको भौचर बोलपि साथ राख्नपुनेछ । बोलपि माग गदाा बोलपि खररद र 
दाशखलासम्पबन्धी काया सम्पबशन्धत कायाालय र तालकु कायाालयमा गने व्यिस्था त्रमलाउनपुनेछ । 

बोलपि फाराम — सूचनाबमोशजम त्रललाम सकार गना चाहने ब्यशक्त, फमा, संस्था िा कम्पपनीले 
देहायबमोशजमको रकम त्रतरी, सम्पबशन्धत कायाालयबाट सो कायाालयको कायाालय प्रमखु िा त्रनजले तोकेको 
कमाचारीको दस्तखत र कायाालयको छाप लागेको बोलपि फाराम वकन्नुपनेछ । साथै त्रनधााररत अित्रधत्रभि 
त्रनम्पन तात्रलकाअनसुार टेण्डर दाशखला गनुापनेछः 

सम्पपशत्त तथा शजन्सी मालसामानको रकम रू. टेण्डर दाशखला गने म्पयाद ददन बोलपि फारामको रकम रू. 
३ लाख सम्पम  ७ ददन १ हजार 
३ लाखदेशख १० लाखसम्पम १५ ददन १ हजार 
१० लाखभन्दा मात्रथ २१ ददन २ हजार 

धरौटी जफत - त्रललाम सकार गरेको शजन्सी मालसामान सम्पबशन्धत कायाालयले तोकेको अित्रधत्रभि 
कबोल गरेको पूरा रकम बझुाई नउठाएमा राशखएको धरौटी जफत गरी जफत रकम बराबर माि घटी 
कबलु भएका क्रमशः दोस्रो, तेस्रो िा चौथौ घटीिालाको कबलु अङ्क स्िीकृत गना सवकनेछ । यसरी गदाा 
पत्रन त्रललाम हनु नसकेमा पनुः त्रललाम गनुापनेछ । 

व्यिहाररक अभ्यास 

कुनै एक महानगरपात्रलकामा परुाना भई काम नलाग्न,े त्यसै थन्काएर राशखएका, ममात गरेर पत्रन 
प्रयोगमा आउन नसक्न,े परुाना शजन्सी सम्पपशत्त तथा सामग्री त्रबक्री गना मलेप फाराम नं ४११ शजन्सी 
त्रनरीक्षण फारामको सामानको अिस्था अन्तगातको त्रललाम त्रबक्री गनुापने महलमा उल्लेख भएको रहेछ । 
त्यसैले आत्रथाक कायावित्रध तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि ऐन, २०७६ र आत्रथाक कायावित्रध तथा वित्तीय 
उत्तरदावयत्ि  त्रनयमािली, २०७७  अनसुार सूचना प्रकाशन गरी जे जस्तो अिस्थामा छ सोही अिस्थामा 
(As is where is) त्रललाम त्रबक्रीका लात्रग  त्रसलबन्दी बोलपि आह्वान भयो । सोही सूचनाअनसुार आह्वान 
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गदाा ८ िटा बोलपिमध्ये प्राप्त बोलपिको आधार र त्रनयमबमोशजम प्रवकया पूरा गरी ५ िटा बोलपि 
त्रललाम त्रबक्रीमा सहभागी हनु योग्य देशखएकोले सबभन्दा बढी रकम बोल-कबोल गने बोलपि दातासगँ 
त्रनयमानसुार सम्पझौता गना तलुनात्मक तात्रलका बनाउँदा क्रमशः त्रनम्पनानसुारको नत्रतजा देशखन आयोः 

बोलपिदाता कम्पपनी मूल्याङ्कन अङ्क रू. कबोल अङ्क रू. कायाान्ियनमा देशखएका नत्रतजा तथा कैवफयत 

KN-95 ५०,०० हजार ५,०० हजार सम्पझौता  गना नआएको 
Mask ४५,६० हजार ४,५६ हजार सम्पझौता गनाका लात्रग समयत्रभि त्रनधााररत रकम 

दाशखला नगरेको 
Immunity ४२,०२ हजार ४,२० हजार त्रनधााररत रकमको केही प्रत्रतशत दाशखला गरी 

सम्पझौता                                         
Omicron ३५,०५ हजार ३,५१ हजार त्रनजलाई आह्वान गना अब के गने ? 

PCR ३५,०१ हजार ३,५० हजार PCR लाई ददन नत्रमलेमा RBT लाई के गने ? 

KN-95 ले सम्पझौता गना नआए पत्रछ क्रमशः अन्य प्रत्रतस्पधीलाई आमन्िण गना कसरी त्रमल्छ ? 
सो उल्लेख गरी आमन्िण गदै  जाने  र  नत्रमल्नमेा के कारणले नत्रमल्न े? सो उल्लेख गनुाहोस ।  

समाधान 

• सम्पझौता  गरेको तर त्रनधााररत  समयमा मालसामान नउठाएको कारणले KN-95 को धरौटी रू.५ लाख 
त्रनयमानसुार जफत गने । 

• पवहलोको जफत भएको धरौटी रकम र दोस्रोले कबोल गरेको रकम जोड्दा रू.५० लाख नाघेकोले 
दोस्रोलाई सम्पझौता गना बोलाए तापत्रन दोस्रोले सम्पझौता गना नै नआएकोले त्रनजको पत्रन धरौटी रू.४ 
लाख ८४ हजार जफत गने । 

• पवहलोको जफत धरौटी रकम,  दोस्रोको जफत धरौटी रकम र तेस्रोले कबोल गरेको रकम जोड्दा 
रू.५० लाख नाघेकोले तेस्रोलाई सम्पझौता गना बोलाएको त्रथयो तर सम्पझौता भएको केही ददनपत्रछ 
सामान लैजान असमथा जनाएकोले त्रनजको पत्रन धरौटी जफत गने । 

• पवहलोको जफत भएको धरौटी रकम, दोस्रोबाट जफत भएको धरौटी रकम, तेस्रोको जफत धरौटी रकम 
र चौथोको कबोल गरेको रकम जोड्दा रू.५० लाख ननाघेकोले चौथो Omicron लाई आमन्िण गरी 
सम्पझौता गना त्रमल्दैन । 

• पाँचौं (PCR) लाई आमन्िण गना त्रमल्दैन वकनवक क्रमश: चार िटाभन्दा बढीमा जान त्रमल्दैन । 

संके्षपमा मात्रथको पररिेशमा त्रनयमानसुार पवहलो तीन िटासम्पम आफ्नो कबोल अङ्क र जफत 
भएको धरौटी रकम जोड्दा रू.५० लाखभन्दा बढी रकम भएकोले क्रमश सम्पझौताको लात्रग बोलाउन 
त्रमल्छ  तर चौथो Omicron को रकम र जफत भएको धरौटी भएको रकम जोड्दा रू.५० लाख 
ननाघेकोले चौथोलाई आमन्िण गरी सम्पझौता गना  त्रनयमले त्रमल्दैन ।   

• पवहलो पटक त्रललाम त्रबक्री हनु नसकेमा अशघल्लो भन्दा आधा म्पयाद ददई त्रललाम त्रबक्रीको कारिाही 
दोस्रो पटक पनुः बोलपिमा जानपुने हनु्छ । 
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• आधा म्पयाद ददएर त्रललाम त्रबक्रीको लात्रग बोलपि आह्वान गदाा समेत हनु नसकेमा न्यूनतम मूल्यमा 
िातााबाट सोझै त्रबक्री गना सवकन्छ । यसपत्रछ पत्रन त्रललामबाट त्रबक्री हनु नसकेमा पवहले नै गदठत 
सत्रमत्रतबाट मूल्याङ्कन गराई कायम मूल्यमा िातााबाट सोझै त्रबक्री गना सवकन्छ । 

• यसभन्दा अशघको प्रवक्रयाबाट पत्रन त्रबक्री नभएमा कायाालय प्रमखुले कोर् तथा लेखा त्रनयन्िकको 
प्रत्रतत्रनत्रध, शजल्ला प्रशासन कायाालयको अत्रधकृत प्रत्रतत्रनत्रधको रोहिरमा िातााबाट त्रललाम कबोल 
रकम कायम राखी सोझै त्रबक्री गना सक्ने व्यिस्था छ । 

• यसभन्दा अशघका प्रयासबाट पत्रन त्रबक्री नभएमा त्रबक्री हनु नसकेको सम्पपशत्त तथा शजन्सी मालसामान 
विभागीय स्िीकृत्रत त्रलई गैर नाफामूलक सीप विकास केन्र, प्रवित्रधक प्रशशक्षण केन्र, कुनै सामदुावयक 
शैशक्षक संस्था िा सामाशजक संस्थालाई हस्तान्तरण गना सवकन्छ । 

• यस वकत्रसमबाट कुनै प्रयासले पत्रन शजन्सी तथा सम्पपशत्तको त्रललाम त्रबक्री हनु नसकेमा विभागीय 
त्रनणायबाट त्यस्तो मालसामानको उशचत व्यिस्थापन गरी लगत कट्टा गनुापनेछ । 

सन्दभा सामग्री 
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• सािाजत्रनक खररद अनगुमन कायाालयबाट भएका प्रकाशनहरू 
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सािाजत्रनक खररदमा पारदशशाता, शजम्पमेिारी र 
आचरणसम्पबन्धी व्यिस्था 

 - घनश्याम पराजुली 
नायब महालेखापरीक्षक 

सािाजत्रनक खररद सबै सरोकारिालाहरूको आम चासोको विर्य बन्दै गएको छ । तोवकएका खररद 
प्रवक्रया अिलम्पबन नगरेको, सम्पभाव्य सबै पक्षहरूको सहभात्रगता नभएको, कुनै खास पक्षलाई अनकूुल हनु े
व्यिस्था त्रमलाएको, खररदको माध्यमबाट भएको खचाअनसुारको उपलशब्धमा ददगोपना नभएको लगायतका 
विर्यहरू वित्रभन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन र प्रसारण भएका छन ्। नेपालको सािाजत्रनक खररदलाई 
व्यिशस्थत बनाउन सािाजत्रनक खररद काननु कायाान्ियनमा ल्याइएको, खररदका प्रवक्रया तोवकएको, खररद 
कारबाहीको अिलम्पबन तथा त्रनयमन गना संयन्िहरू स्थापना गरी खररदमा संलग्न हनुे सबै पक्षले खररद 
प्रवक्रया पूरा नगरेमा िा आचरण पालना नगरेमा कारबाही हनुे व्यिस्था समेत गररएको छ । नेपालमा 
काननु, संयन्ि, कायावित्रध भए पत्रन त्रतनीहरूको कायाान्ियनमा केही चनुौतीहरू देशखएकाले सम्पबशन्धत सबै 
पक्षले यस्ता चनुौतीहरू आउन नददनेतफा  विशेर् ध्यान ददनपुने देशखन्छ । 

विर्य प्रिशे 

त्रनकायको उद्देश्य प्राप्त गनाको लात्रग सोका कायाहरू वित्रभन्न पदात्रधकारीहरूलाई विभाजन गररएको 
हनु्छ । संस्थाको संरचनाले काम गरररहेको भए पत्रन यसलाई प्रत्यक्ष देख्न सवकन्न । त्यसैले संस्थाअन्तगात 
वित्रभन्न कामको पवहचान, कामअनसुार इकाई, शाखा, महाशाखा गठन गरी कायाको समन्िय संयन्ि विकास 
गररएको हनु्छ ।  

विश्वका सबै देशका सरकारहरू सबैभन्दा ठूला खररदकताा हनु,् जसले रावष्ट्रय बजेटको ६० देशख 
७० प्रत्रतशतसम्पम खररद कायामा उपयोग गरेका हनु्छन ् । सािाजत्रनक खररदलाई World Bank ले 
Procurement is the business management function that manages the entire process of 

acquisition of external resources, संयकु्त राष्ट्रसंघीय खररदसम्पबन्धी मोडेल काननुले Procurement 

means the acquisition by any means of goods, construction or services र सािाजत्रनक खररद ऐन, 

२०६३ ले सािाजत्रनक त्रनकायले कुनै मालसमान, परामशा सेिा िा अन्य सेिा प्राप्त गने िा कुनै त्रनमााण काया 
गने िा गराउन ेकाया भनी पररभावर्त गरेको पाइन्छ । 

सािाजत्रनक खररदका असल अभ्यासहरू अन्तगात काननुी र त्रनयमन संरचनामा पारदशशाता र प्रत्रतस्पधाा, 
प्रत्रतस्पधाात्मक खररद वित्रधको उपयोग, खररदसम्पबन्धी सूचनाको विश्वसनीयता र पहँचु एिं खररदसम्पबन्धी 
गनुासा िा उजरुी सनु्न स्ितन्ि प्रशासत्रनक त्रनकायको विद्यमानता (Transparency, Competition and 

Complaints Mechanisms) हनुपुने मान्यता रही आएको छ । नेपालमा विद्यमान सािाजत्रनक खररद ऐन, 
२०६३ र सािाजत्रनक खररद त्रनयमािली, २०६४ ले पररकल्पना गरेका पारदशशातासम्पबन्धी व्यिस्था, संस्थागत 
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संयन्िहरूको शजम्पमेिारी तथा शजम्पमेिारी पालनालगायतको विश्लरे्ण गरी सधुारका क्षेिहरू पवहचान गरी यस 
लेखमा प्रस्ततु गररएको छ । 

सािाजत्रनक खररदमा पारदशशाताको प्रािधान 

सािाजत्रनक खररद ऐन, २०६३ र सािाजत्रनक खररद त्रनयमािली, २०६४ मा रहेका सािाजत्रनक 
खररदमा रहेका पारदशशातासम्पबन्धी व्यिस्था त्रनम्पन रहेका छनः् 

१.  खररद कायावित्रध - सािाजत्रनक त्रनकाय तथा प्रचत्रलत काननुबमोशजम दताा भएको संस्थाले सरकारी कोर् 
(सङ्घीय सशञ्चतकोर्, प्रदेश सशञ्चतकोर् िा स्थानीय सशञ्चतकोर् र प्रचत्रलत काननुबमोशजम स्थापना भएका 
अन्य सरकारी कोर्) प्रयोग गरी खररद गदाा सािाजत्रनक खररद ऐनको कायावित्रध पूरा गरी खररद 
गनुापने र पूरा नगरी गरेको खररद बदर तथा अमान्य हनु ेव्यिस्था छ । 

२.  खररद कायाको शजम्पमेिारी - सािाजत्रनक खररद ऐन, २०६३ बमोशजमको कायावित्रध पूरा गरी 
खररदसम्पबन्धी काया गने, गराउने शजम्पमेिारी सािाजत्रनक त्रनकायको प्रमखुको हनुे व्यिस्था छ । 

३.  गरुुयोजना र खररद योजना - सािाजत्रनक त्रनकायले एक िर्ाभन्दा बढी अित्रधसम्पम सञ्चालन हनु ेयोजना 
िा आयोजनाको लात्रग खररद गदाा िा िावर्ाक दश करोड रुपैयाभँन्दा बढी रकमको खररद गदाा 
खररदको गरुुयोजना तथा िावर्ाक दश लाख रुपैयाभँन्दा बढी रकमको खररद गदाा खररद योजना 
बनाउनपुने व्यिस्था रहेको छ ।  

४.  बजेटको सतु्रनशितता र त्रनमााणस्थल - सािाजत्रनक त्रनकायले खररदको लात्रग आिश्यक बजेट व्यिस्था 
नभई खररद कारबाही शरुु गना तथा त्रनमााण स्थलको व्यिस्था नभई बोलपि आह्वान गना नहनु े
व्यिस्था छ । 

५.  खररद वित्रध र सम्पझौता छनौट - सािाजत्रनक त्रनकायले मालसामान, त्रनमााण काया िा अन्य सेिा खररदका 
१० िटा, परामशा सेिा खररदका २ िटा, मालसामान िा अन्य सेिाको खररदका ६ िटा, त्रनमााण 
कायाको खररदका १० िटा तथा परामशा सेिाको खररद गदाा ५ िटा वित्रधमध्ये उपयकु्त वित्रध छनौट 
गना सक्ने व्यिस्था छ । 

६.  खररदसम्पबन्धी कागजात - सािाजत्रनक त्रनकायले खररद आह्वान गनुा अशघ खररदसम्पबन्धी कागजात तयार 
गनुापछा । यस्तो कागजात तयार गदाा सािाजत्रनक खररद अनगुमन कायाालयले तयार गरेको नमूना 
कागजातमा सामान्यतया सारभतू रूपमा फरक नपने गरी आिश्यकताअनसुार सािाजत्रनक खररद ऐन, 

२०६३ को दफा १३ र सािाजत्रनक खररद त्रनयमािली, २०६४ को त्रनयम ३७ मा उल्लेख भएका 
कुराहरू उल्लेख गनुा पछा । सािाजत्रनक खररद अनगुमन कायाालयले तयार गरेका नमूना खररदसम्पबन्धी 
कागजातहरू सो कायाालयको िेभ साइटमा उपलब्ध रहेका छन ्। 

७.  योग्यताका आधार - सािाजत्रनक त्रनकायले योग्यताका आधार, प्रावित्रधक क्षमता र प्रावित्रधक 
स्पेत्रसवफकेसन उल्लेख गदाा कुनै खास िगाका त्रनमााण व्यिसायी, आपूत्रताकताा, परामशादाता िा सेिा 
प्रदायकले माि भाग त्रलन पाउने िा कुनै खास िगाका त्रनमााण व्यिसायी, आपूत्रताकताा, परामशादाता िा 
सेिा प्रदायकले भाग त्रलन नपाउने व्यिस्था गना नसवकन ेप्रािधान रहेको छ । 
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८.  बोलपिको माध्यमबाट खररद - सािाजत्रनक त्रनकायले कुनै खररद गनुा पदाा सम्पभि भएसम्पम एक िा 
दईु चरणमा खलु्ला रूपमा बोलपि आह्वान गरी गनुा पने र योग्य बोलपिदाता िा प्रस्तािदातालाई 
त्यस्तो खररद प्रवक्रयामा सहभागी हनु विना भेदभाि समान अिसर प्रदान गनुा पछा । बोलपि 
आह्वानको सूचना रावष्ट्रय स्तरको दैत्रनक समाचारपि र अन्तराावष्ट्रयस्तरको बोलपिको हकमा अन्तराावष्ट्रय 
सञ्चार माध्यममा प्रकाशन गनुापछा । यस्तो सूचना सािाजत्रनक त्रनकाय र सािाजत्रनक खररद अनगुमन 
कायाालयको िेभ साइटमा राख्नपुछा । बोलपिसम्पबन्धी कागजात दईु िा दईुभन्दा बढी सािाजत्रनक 
त्रनकायमा पाइने व्यिस्था गनुापछा । बोलपिदाताले प्रत्रतत्रनत्रधमाफा त िा हलुाक िा कुररयरमाफा त िा 
विद्यतुीय सञ्चार माध्यामबाट दाशखला गना पाउने व्यिस्था छ । पेस गरेको बोलपि वफताा त्रलन िा 
संशोधन गना सक्ने व्यिस्था छ । 

बोलपि िा प्रस्ताि पेस गने अशन्तम त्रमत्रत र समय समाप्त भएको लगतै्त सोही ददन 
बोलपिसम्पबन्धी कागजातमा उशल्लशखत समय र स्थानमा खररद अत्रधकारीको संयोजकत्िमा बोलपि 
िा प्रस्ताि खोल्न कम्पतीमा दईुजना सदस्य रहने सत्रमत्रत गठन गरी बोलपिदाता िा प्रस्तािदाता िा 
त्रनजहरूको प्रत्रतत्रनत्रधको रोहबरमा खोल्नपुने र मूल्याङ्कनका लात्रग मूल्याङ्कन सत्रमत्रतमा पेस गनुापछा । 

९.  बोलपि मूल्याङ्कन - बोलपि, पूिायोग्यताको प्रस्ताि र परामशा सेिाको प्रस्ताि मूल्याङ्कन गदाा बोलपि 
सम्पबन्धी कागजात र प्रस्ताि मागसम्पबन्धी कागजातमा उशल्लशखत आधारबमोशजम माि मूल्याङ्कन 
गनुापने र त्यस्ता आधारहरू कुनै भेदभाि विना सबै बोलपिदाता िा प्रस्तािदातालाई समानरूपले लागू 
हनुे व्यिस्था छ । बोलपिदाता िा प्रस्तािदाताले पेस गरेका योग्यतासम्पबन्धी वििरण तथ्यगत रूपमा 
झटु्टा िा सारभतू रूपमा अपरुो भएको पाइएमा सािाजत्रनक त्रनकायले कुनै पत्रन समयमा त्यस्तो 
बोलपिदाता िा प्रस्तािदातालाई अयोग्य ठहराउन सक्न ेव्यिस्था छ । 

१०.  बोलपिको स्िीकृत्रत - सािाजत्रनक त्रनकायले बोलपि खोलेपत्रछ मूल्याङ्कन सत्रमत्रतमा पेस गरी मूल्याङ्कन 
हनुे व्यिस्था छ । दाशखला भएका बोलपि अस्िीकृत गने िा खररद कारबाही रद्द गना सक्ने अिस्था 
तोवकएको छ । सािाजत्रनक त्रनकायले मूल्याङ्कन सत्रमत्रतको प्रत्रतिेदनअनसुार न्यूनतम मूल्यावङ्कत सारभतू 
रूपमा प्रभािग्राही बोलपि स्िीकृत्रतको लात्रग छनौट गरी सम्पबशन्धत बोलपिदाता िा प्रस्तािदातालाई 
त्रनजको बोलपि स्िीकृत गने आशयको सूचना ददनपुछा । त्यस्तो सूचना ददएको सात ददनको अित्रधत्रभि 
कुनै बोलपिदाताले त्रनिेदन नगरेमा बोलपि स्िीकृत गरी सम्पझौता गनाको लात्रग कायासम्पपादन जमानत 
दाशखला गना सूचना ददनपुछा । त्यस्तै बोलपि अस्िीकृत भएको कुनै बोलपिदाताले बोलपि अस्िीकृत 
भएको कारणले जानकारी माग गरेमा जानकारी ददनपुछा । 

११.  त्रनिेदन ददन सक्न े- सािाजत्रनक त्रनकायले खररद कारिाही िा त्रनणाय गदाा कुनै िवुट गरेको िा पालना 
गनुापने कताव्य पालना नगरेकोले आफूलाई क्षत्रत पगु्ने िा पगु्न सक्ने कारण खलुाई कुनै बोलपिदाता 
िा प्रस्तािदाताले त्यस्तो िवुट िा त्रनणायको पनुरािलोकनका लात्रग सािाजत्रनक त्रनकायका प्रमखुसमक्ष 
त्रनिेदन ददन सक्ने र त्रनिेदन प्राप्त भएको पाँच ददनत्रभि सािाजत्रनक त्रनकायका प्रमखुले त्रलशखत त्रनणाय 
गनुापछा । 

१२.  पनुरािलोकन सत्रमत्रत - सािाजत्रनक त्रनकाय प्रमखुसमक्ष ददएको त्रनिेदनउपर पाँच ददनत्रभि त्रनणाय 
नददएमा िा ददएको त्रनणायमा त्रनिेदनकतााको शचत्त नबझेुमा र खररद सम्पझौताका विर्यमा दईु करोड 
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रुपैयाभँन्दा बढी रकमको खररद कारिाहीको सम्पबन्धमा पनुरािलोकन सत्रमत्रतसमक्ष त्रनिेदन ददन 
सवकने र त्रनिेदन प्राप्त भएको तीस ददनत्रभि पनुरािलोकन सत्रमत्रतले त्रनणाय गनुापछा । पनुरािलोकन 
सत्रमत्रतमा त्रनिेदन ददएको सूचना प्राप्त भएपत्रछ सत्रमत्रतबाट त्रनणाय नभएसम्पम खररद कारिाही रोक्का 
गनुापछा । 

१३.  कागजात माग र उपलब्ध गराउन े- सािाजत्रनक त्रनकायबाट भइरहेको खररद कारिाहीका सम्पबन्धमा 
अशख्तयार प्राप्त त्रनकायले छानत्रबन गने प्रयोजनका लात्रग कुनै कागजात शझकाउनपुदाा सम्पभि भएसम्पम 
खररद कारिाही अगात्रड बढाउन बाधा नपने गरी शझकाउनपुछा । त्यस्तै प्रचत्रलत काननुबमोशजम 
लेखापरीक्षण, अनगुमन, अनसुन्धान िा त्रनरीक्षण गना अत्रधकार प्राप्त त्रनकायले खररद कारबाहीसम्पबन्धी 
कुनै कागजात माग गरेमा त्रनकायले त्यस्तो कागजात उपलब्ध गराउनपुछा । 

१४.  त्रलशखत सूचना - सािाजत्रनक त्रनकायले बोलपिदाता िा परामशादातालाई िा बोलपिदाता िा 
परामशादाताले सािाजत्रनक त्रनकायलाई ददनपुने त्रलशखत, सूचना, त्रनणाय िा अन्य जानकारी त्रलशखत रूपमा 
ददनपुछा । यस्तो सूचना बझुाउन नसवकएको अिस्थामा सोको वििरण रावष्ट्रयस्तरको दैत्रनक 
समाचारपिमा सािाजत्रनक सूचना प्रकाशन गनुापछा । 

१५. विद्यतुीय माध्यम - सािाजत्रनक त्रनकायले खररद कायाको कुनै िा सबै प्रवक्रयामा विद्यतुीय कायावित्रध 
प्रणाली माि अपनाउन सक्न ेव्यिस्था छ । यसका लात्रग सािाजत्रनक खररद अनगुमन कायाालयले 
एकमाि पोटाल रहने गरी विद्यतुीय खररद प्रणालीको स्थापना गरी सञ्चालन र व्यिस्थापन गरेको छ। 

१६.  अत्रभलेख - सािाजत्रनक त्रनकायले खररद कारिाहीसम्पबन्धी कागजातको अत्रभलेख सरुशक्षत तररकाले 
राख्नपुछा । 

१७. सम्पझौताको सािाजत्रनक सूचना - त्रनकायले सम्पझौता गरेको तीन ददनत्रभि बीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी 
लागत अनमुान भएको अन्य सेिा र मालसामान, बीस लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको परामशा सेिा र दईु 
करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सािाजत्रनक त्रनमााण खररदको सम्पझौताकतााको नाम, ठेगाना, सम्पझौता 
बमोशजमको काया, उद्देश्य, रकम, अित्रधलगायत अन्य आिश्यक वििरणसवहतको सूचना सािाजत्रनक 
खररद अनगुमन कायाालयको विद्यतुीय खररद प्रणालीमा राख्नपुछा । यस्तो वििरण त्रनकायको 
िेबसाइटमा राखी शजल्ला समन्िय सत्रमत्रत, शजल्ला प्रशासन कायाालय, प्रदेश लेखा त्रनयन्िक कायाालय, 
शजल्ला कोर् तथा लेखा त्रनयन्िक कायाालय तथा सम्पबशन्धत स्थानीय तहको सूचना पाटीमा समेत टाँस 
गनुापदाछ । यस्तो सूचना त्रनकायले सािाजत्रनक त्रनमााणको हकमा त्रनमााणस्थलमा समेत सबैले हेना र 
देख्न सवकने गरी सूचना पाटी बनाई राख्नपुछा । 

१८. स्िाथा बझाउन नहनु े- परामशादाताले परामशा त्रलने त्रनकायको सिोपरर वहत हनुे गरी व्यािसावयक, 
िस्तगुत र त्रनष्पक्ष सेिा प्रदान गनुापछा । परामशादाताले सेिा प्रदान गदाा आफ्नो ितामान िा भविष्यको 
अन्य कामसँग स्िाथा बाशझने गरी काम गना नहनु े व्यिस्था गररएको छ । परामशा सेिासम्पबन्धी 
कामको प्रकृत्रत परामशादाताको अन्य कुनै सेिाग्राहीप्रत्रतको विगत िा ितामान दावयत्िसँग बाशझन े
खालको िा त्रनजले त्रनकायको सिोत्तम वहत हनुे गरी काया सम्पपन्न गना नसक्ने खालको भएमा त्रनजलाई 
परामशादाताको रूपमा त्रनयशुक्त गना नसवकने व्यिस्था रहेको छ । उदाहरणको लात्रग आयोजनाको 
इशन्जत्रनयररङ त्रडजाइन तयार गनाको लात्रग त्रनयकु्त गररएको परामशादातालाई सोही आयोजनाको 
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िातािरणीय मूल्याङ्कन गने परामशादाता त्रनयकु्त गना िा सरकारी स्िात्रमत्िको त्रनजीकरणसम्पबन्धी 
परामशादातालाई त्यस्तो सम्पपशत्त खररद गने खररदकतााको परामशादाता त्रनयकु्त गना िा त्रनजलाई िा 
त्रनजको नशजकको नातेदार िा त्रनजको संस्थाको साझेदारको नाममा त्यस्तो सम्पपशत्त खररद गना अनमुत्रत 
ददन नसवकने व्यिस्था गने गररएको छ ।  

कुनै आयोजनाको लात्रग मालसामान उपलब्ध गराउन ेिा त्रनमााण काया गने फमा र त्यससँग 
सम्पबशन्धत अन्य संस्था िा व्यशक्तले सोही आयोजनाको लात्रग परामशा सेिा प्रदान गना र कुनै योजना 
तयार िा कायाान्ियन गने कामको लात्रग त्रनयकु्त भएको परामशादात ृफमा िा सोसँग सम्पबशन्धत अन्य 
संस्था िा व्यशक्तले त्यस्तो आयोजनाको लात्रग मालसामान आपूत्रता गना नसक्ने व्यिस्था रहेको छ ।  

१९. प्रलोभन, भ्रिाचार िा जालसाजीजन्य व्यिहारको सूचना - त्रनकायका पदात्रधकारीलाई कुनै बोलपिदाता 
िा प्रस्तािदाताले प्रलोभन ददन प्रस्ताि गरेमा िा अन्य कुनै भ्रिाचार िा जालसाजीजन्य काम गरेको 
थाहा पाएमा सोको सूचना त्यस्तो त्रनकायको प्रमखु िा सािाजत्रनक खररद अनगुमन कायाालयलाई 
ददनपुछा ।  

२०. विशरे् अिस्थामा हनु ेखररद - सािाजत्रनक खररद ऐन, २०६३ को दफा २(ढ) ले विशेर् पररशस्थत्रतमा 
सकु्खा, अनािृवि, अत्रतिृवि, भकूम्पप, बाढी, पवहरो, महामारी िा आकशस्मक िा आगलागी जस्ता प्राकृत्रतक 
िा दैिी प्रकोप तथा अप्रत्याशशत विशेर् कारणबाट त्रसशजात पररशस्थत्रत र यरु्द् िा आन्तररक द्वन्द्व जस्ता 
पररशस्थत्रत समेतलाई समेटेको छ ।  

विशेर् पररशस्थत्रत उत्पन्न भई तत्काल खररद नगदाा सािाजत्रनक त्रनकायलाई थप हात्रन नोक्सानी 
हनुे अिस्था आई परेमा सािाजत्रनक त्रनकायले खररदसम्पबन्धी विस्ततृ वििरणको जानकारी एक तह 
मात्रथको अत्रधकारीलाई ददनपुछा । खररद गदाा यथासम्पभि प्रत्रतस्पधाा गराई िा एउटामाि त्रलशखत 
दरभाउ िा प्रस्ताि त्रलई िाताा गरी खररद गनुापछा । 

सािाजत्रनक त्रनकायले दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खररद गरेको भएमा त्यस्तो त्रनकायले 
त्यसरी खररद भएको वििरणको सािाजत्रनक सूचना प्रकाशन गनुापछा ।  

२१. अत्रधकार प्रत्यायोजन - सािाजत्रनक खररद ऐन, २०६३ र त्रनयमािली, २०६४ मा गररएका 
अत्रधकारहरूमध्ये लागत अनमुान संशोधन गने, खररद सम्पझौता संशोधन गने, खररद सम्पझौताको म्पयाद 
थप गने र भेररएसन आदेश जारी गने अत्रधकार प्रत्यायोजन गना नसवकन ेव्यिस्था रहेको छ । यसरी 
प्रत्यायोजन भएका अत्रधकारका सम्पबन्धमा प्रत्यायोजन गने अत्रधकारीको उत्तरदावयत्ि रहने व्यिस्था 
रहेको छ । 

२२.  आन्तररक त्रनयन्िण - खररद कायामा संलग्न कमाचारी तोक्दा खररद कायामा त्रनयन्िण र सन्तलुनको 
पक्षलाई ध्यान ददनपुछा । भकु्तानी तथा जाँच प्रवक्रयामा संलग्न हनुे कमाचारी र खररद एकाई प्रमखु 
अलग अलग हनुपुने र दोहोरो शजम्पमेिारी ददनपुने भएमा प्रमखुबाट स्पि कारणसवहत त्रनणाय गनुापछा। 

२३.  स्िाथा बाशझन नहनु े- खररद कायामा संलग्न हनुे कमाचारी खररद कायामा स्िाथा बाशझने गरी तोक्न 
नपाइने व्यिस्था छ । स्िाथा बाशझने देशखएमा सम्पबशन्धत कमाचारीबाट स्िघोर्णा गराई शजम्पमेिारी 
ददन सवकन्छ । 
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संस्थागत शजम्पमेिारी 
सािाजत्रनक खररद ऐन, २०६३ र त्रनयमािली, २०६४ ले अत्रधकारप्राप्त अत्रधकारी, एक तह मात्रथको 

अत्रधकारी, कोर् तथा लेखा त्रनयन्िक कायाालय, तालकु कायाालय, दररेट त्रनधाारण सत्रमत्रत, मन्िालय, मूल्याङ्कन 
सत्रमत्रत, पनुरािलोकन सत्रमत्रत, विभागीय प्रमखु, सशचि, सािाजत्रनक त्रनकाय, सािाजत्रनक खररद अनगुमन 
कायाालय, स्थानीय तहलगायतको पररभार्ा गरेको छ । सािाजत्रनक खररद ऐन र त्रनयमािलीअनसुार स्थापना 
हनुे त्रनकायहरूलाई तोवकएका शजम्पमेिारी त्रनम्पन रहेका छनः् 

1. तात्रलम सञ्चालन र क्षमता विकास - सािाजत्रनक त्रनकायले खररद कायाको लात्रग शजम्पमेिारी प्रदान 
गररएका कमाचारीका लात्रग प्रत्येक िर्ा अनशुशक्षण प्रदान गने तथा प्रत्येक दईु िर्ामा खररदसम्पबन्धी 
आधारभतू तात्रलम िा खररदसम्पबन्धी अन्य तात्रलम प्रदान गरी कमाचारीको क्षमता विकास गनुापछा । 

2. सािाजत्रनक त्रनकाय - सािाजत्रनक त्रनकायअन्तगात काननुअनसुार संिैधात्रनक अङ्ग िा त्रनकाय, अदालत, 
नेपाल सरकार िा प्रदेश सरकारका मन्िालय, सशचिालय, आयोग, विभाग िा सोअन्तगातका अन्य 
जनुसकैु सरकारी त्रनकाय िा कायाालय, नेपाल सरकार िा प्रदेश सरकारको पूणा िा अत्रधकांश स्िात्रमत्ि 
िा त्रनयन्िणमा रहेको संस्थान, कम्पपनी, बैङ्क िा सत्रमत्रत िा प्रचत्रलत काननुबमोशजम सािाजत्रनकस्तरमा 
स्थावपत िा नेपाल सरकार िा प्रदेश सरकारद्वारा गदठत आयोग, संस्थान, प्रात्रधकरण, त्रनगम, प्रत्रतष्ठान, 
बोडा, केन्र, पररर्द् र यस्तै प्रकृत्रतका अन्य संगदठत संस्था, नेपाल सरकार िा प्रदेश सरकारद्वारा 
सञ्चात्रलत िा नेपाल सरकार िा प्रदेश सरकारको पूणा िा अत्रधकांश अनदुान प्राप्त विश्वविद्यालय, 
महाविद्यालय, अनसुन्धान केन्र र यस्तै प्रकृत्रतका अन्य प्राशज्ञक िा शैशक्षक संस्था, स्थानीय तह, विकास 
सत्रमत्रत ऐन, २०१३ बमोशजम गदठत विकास सत्रमत्रत, नेपाल सरकार िा प्रदेश सरकारको ऋण िा 
अनदुानमा सञ्चात्रलत संस्था र नेपाल सरकार िा प्रदेश सरकारले नेपाल राजपिमा सूचना प्रकाशन 
गरी सािाजत्रनक त्रनकाय भनी तोकेको अन्य संस्थाहरू पदाछन ्। 

3. सािाजत्रनक खररद अनगुमन कायाालय - सािाजत्रनक त्रनकायबाट हनुे खररद कायाको अनगुमन, त्रनयमन 
र सािाजत्रनक खररद प्रणालीलाई व्यिशस्थत गना स्थावपत यस कायाालयलाई खररदसम्पबन्धी नीत्रत िा 
प्रचत्रलत काननुमा सधुार गना नेपाल सरकारलाई त्रसफाररस गने, वित्रभन्न खररद वित्रधका लात्रग आिश्यक 
त्रनदेशशका, कायावित्रध र प्रावित्रधक मागादशान जारी गने, बोलपिसम्पबन्धी कागजात, पूिायोग्यतासम्पबन्धी 
कागजात र खररद सम्पझौतासम्पबन्धी कागजात र प्रस्ताि माग गने सम्पबन्धी कागजातको स्याटन्डडा 
नमूना तयार गने, खररद कारबाहीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी खररद कारबाही सािाजत्रनक खररद ऐन तथा 
त्रनयम िा त्रनदेशशका अनरुूप भए िा नभएको अनगुमन िा परीक्षण गने िा गराउने, खररद पिात ्को 
पनुरािलोकन गने, गराउने, त्रनमााण व्यिसायी, आपूत्रताकताा, परामशादाता तथा सेिा प्रदायकको खररद 
सम्पबन्धी योग्यता र अनभुिको अत्रभलेख तयार गने, विद्यतुीय खररद त्रनदेशशका जारी गने, सािाजत्रनक 
त्रनकायलाई राय परामशा ददने, खररद कायामा समन्ियका लात्रग आिश्यक कायावित्रध तयार गरी 
स्िीकृत्रतको लात्रग पेस गने, खररद कायामा संलग्नलाई प्रशशक्षण ददने, कालो सूचीबाट फुकुिा गने 
मापदण्ड तयार गरी कालोसूचीबाट फुकुिा गने, खररद व्यिस्थालाई प्रभािकारी बनाउन त्रनमााण, 
आपूत्रता, परामशा सेिा र अन्य सेिा प्रणाली पनुरािलोकन एिं समीक्षा गने र सेिाग्राहीसँग िा अन्तराावष्ट्रय 
संस्था तथा अन्य विदेशी त्रनकायसँग सझुाि त्रलने, खररद प्रणालीलाई व्यिशस्थत र सधुार गना आिश्यक 
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पने योजना तयार गरी समन्िय गने, खररद विज्ञ प्रमाणीकरण गने गराउने, सािाजत्रनक त्रनकायको खररद 
कारबाहीसम्पबन्धी प्रत्रतिेदन र जानकारीमाफा त खररद कायाको अनगुमन गने, केन्रीय डाटा बैङ्कको 
स्थापना गरी खररद सम्पझौता कायाान्ियनको अत्रभलेख राख्न,े पनुरािलोकन सत्रमत्रतको त्रनणाय 
कायाान्ियनको अनगुमन गरी प्रत्रतिेदन पेस गनेलगायतका काम, कताव्य र अत्रधकार तोवकएको छ । 

कायाालयले आफ्नो कायाालय बाहेक अन्य सािाजत्रनक त्रनकायले गरेको खररद प्रवक्रयामा कुनै 
वकत्रसमले संलग्न हनुे िा तत्सम्पबन्धमा उत्पन्न कुनै वििाद समाधान गना नपाउने व्यिस्था रहेको छ। 
सािाजत्रनक त्रनकायबाट भएको खररद कारबाही सािाजत्रनक खररद ऐन, त्रनयम, कायावित्रध िा त्रनदेशशका 
विपरीत भएको पाइएमा कायाालयले त्यस्तो खररद कारबाहीमा भएको िवुट सच्याउन र खररद 
कारबाहीमा संलग्न पदात्रधकारी उपर प्रचत्रलत काननुबमोशजम कारबाहीका लात्रग सािाजत्रनक त्रनकायको 
प्रमखुलाई र सािाजत्रनक त्रनकायको प्रमखु नै त्यस्तो खररद कारबाहीमा संलग्न रहेको अिस्थामा 
अशख्तयारिालासमक्ष ध्यानाकर्ाणका लात्रग लेखी पठाउन सक्छ । कायाालयले सािाजत्रनक खररद 
पनुरािलोकन सत्रमत्रतको सशचिालयको रूपमा काम गरी सत्रमत्रतलाई आिश्यक पने बजेट व्यिस्था 
समेत गनुापदाछ । 

4. सरकारी खररद सेिा कायाालय - सािाजत्रनक त्रनकायलाई आपूत्रताकताा छनौट तथा मालसामान खररदमा 
सहयोग गना नेपाल सरकारले केन्रीयस्तरमा एक सरकारी खररद सेिा कायाालयको स्थापना गना सक्न,े 
नेपाल सरकारले नेपाल राजपिमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मालसामान सािाजत्रनक त्रनकायहरूले 
यसरी स्थापना भएको सरकारी खररद सेिा कायाालयसँग समझदारी गरी सो कायाालयले छनौट गरेको 
आपूत्रताकतााबाट खररद गनुापने, सरकारी खररद सेिा सञ्चालनका लात्रग सािाजत्रनक खररद अनगुमन 
कायाालयले छुटै्ट खररद त्रनदेशशका जारी गनुापने, यसरी स्थापना भएको कायाालयले त्रनधाारण गरेको 
मूल्यभन्दा बजार मूल्य सस्तो भएमा बजारबाट खररद गना सवकन ेव्यिस्था छ ।  

कायाालयलाई सरकारी सािाजत्रनक त्रनकायहरूबाट मालसामानको प्रकार, गणुस्तर, पररमाण 
सम्पबन्धी वििरण, मालसामान आिश्यक पने समय तथा बजेट व्यिस्थासम्पबन्धी वििरणसवहतको खररद 
माग सङ्कलन गने र समझदारी गने, खररद मागको त्रबश्लरे्ण गरी मालसामानको खररदको वििरण 
(स्पेत्रसवफकेसन), लागत अनमुान तयार तथा बोलपिसम्पबन्धी कागजात तयार गने, बोलपि आह्वान 
गरी आपूत्रताकताा छनौट गने, आपूत्रताकताासगँ भएको खररद शताबमोशजम खररद गना सम्पबशन्धत सािाजत्रनक 
त्रनकायलाई सूचना ददने काम, कताव्य र अत्रधकार तोवकएको छ । 

5. खररद महाशाखा, शाखा िा एकाई - सािाजत्रनक खररद ऐनबमोशजमको कायावित्रध पूरा गरी खररद 
सम्पबन्धी काया गने, गराउने शजम्पमेिारी सम्पबशन्धत त्रनकायको प्रमखुको हनु्छ । सािाजत्रनक त्रनकायले 
आफूअन्तगातको सािाजत्रनक खररद प्रयोजनका लात्रग खररद एकाई प्रमखुसमेत रहने गरी सामान्यतया 
३ देशख ५ जनाको खररद एकाई गठन गनुापछा । यस्तो एकाईमा सम्पबशन्धत सािाजत्रनक त्रनकायको 
काया प्रकृत्रतको आधारमा प्रशासत्रनक, प्रावित्रधक र लेखासम्पबन्धी काम गने कमाचारीमध्येबाट खररद 
सम्पबन्धी ज्ञान भएका िा तात्रलम त्रलएका कमाचारीलाई समािेश गनुापछा । त्रनकायको संगठन संरचनामा 
स्थायी रूपमा खररद महाशाखा, शाखा िा एकाई रहेको भएमा त्यसको प्रमखुको संयोजकत्िमा एकाई 
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गठन गनुापछा । त्रनकायमा मूल्याङ्कन सत्रमत्रतमा त्रनधााररत पदात्रधकारी बाहेकका कमाचारीहरू नरहेको 
िा न्यून रहेको अिस्थामा त्रनकाय प्रमखु बाहेक अन्य कमाचारीमध्येबाट एकाई गठन गना सवकन्छ ।   

खररद एकाईलाई खररद योजना तयार गने, सािाजत्रनक खररद अनगुमन कायाालयले तयार 
गरेको नमूना बोलपिसम्पबन्धी कागजात, नमूना पूिायोग्यतासम्पबन्धी कागजात, नमूना खररद सम्पझौता 
सम्पबन्धी कागजात, नमूना प्रस्ताि मागसम्पबन्धी कागजातमा सामान्यतया सारभतू रूपमा फरक नपने 
गरी कागजात तयार गने, खररदसम्पबन्धी सूचना प्रकाशन गरी कागजात वितरण गने, प्रस्ताि प्राप्त गने 
र त्यसलाई सरुशक्षत तररकाले राख्न,े प्रस्ताि मूल्याङ्कनको लात्रग मूल्याङ्कन सत्रमत्रतमा पेस गने र मूल्यावङ्कत 
बोलपि स्िीकृत्रतको लात्रग पेस गरी प्रस्ताि स्िीकृत्रतको सूचना ददने, काया सम्पपादन जमानत त्रलई 
सरुशक्षत तररकाले राख्न,े खररद गरेको मालसामान, त्रनमााण काया िा सेिाको गणुस्तर परीक्षण गने 
गराउन,े खररद गरुुयोजना र िावर्ाक खररद योजना अद्याित्रधक गने, खररद कारबाहीमा समन्िय गने, 
खररद माग सङ्कलन गरी स्िीकृत्रतको लात्रग पेस गने, खररद कारबाहीको अत्रभलेख राख्न ेर म्पयाद थप, 
काया सम्पपादन जमानत र प्रत्रततपिको अत्रभलेख राख्नलेगायतका काम, कताव्य र अत्रधकार तोवकएको 
छ । 

6. सोझै खररद त्रसफाररस सत्रमत्रत - सािाजत्रनक त्रनकायले खररदसम्पबन्धी शताहरू पूरा गने प्रावित्रधक दक्षता 
िा क्षमता एउटा माि आपूत्रताकताा िा त्रनमााण व्यिसायी िा परामशादाता िा सेिा प्रदायकसँग भएको 
अिस्था, पूिाानमुान गना नसवकएको कारणले शरुु सम्पझौतामा समािेश नभएको र शरुु सम्पझौताबाट 
अलग गरी सम्पपन्न गना प्रावित्रधक िा आत्रथाक कारणले कदठनाइ हनु ेभई तोवकएबमोशजमको सीमा 
त्रभिको अत्यािश्यक त्रनमााण काया, मालसमान, परामशा सेिा र अन्य सेिा खररद गनुा परेको अिस्था 
र सम्पबशन्धत कामको लात्रग कुनै विशशि (यतु्रनक) योग्यता भएको खास परामशादाताको सेिा तत्काल 
आिश्यकता भएमा िा साविकको परामशादाताबाट नै सेिा त्रलनपुने अपररहाया कारण भएको अिस्थामा 
खररद गनुापने भएमा नेपाल सरकार मशन्िपररर्द्लाई त्रसफाररस गना मखु्य सशचिको संयोजकत्िमा अथा 
सशचि, सम्पबशन्धत मन्िालयका सशचि र महालेखा त्रनयन्िक सदस्य रहेको सत्रमत्रतको व्यिस्था रहेको 
छ । 

7. दगुाम शजल्लामा आपूत्रताकतााको सूची तयार गने सत्रमत्रत - नेपाल सरकारले दगुाम के्षि भनी तोकेको 
शजल्लामा सम्पबशन्धत आन्तररक राजस्ि कायाालयबाट कुनै पत्रन फमा िा त्रबके्रताले मूल्य अत्रभिवृर्द् कर 
दताा प्रमाणपि त्रलएको अिस्था भएमा सो शजल्लाको लात्रग कोर् तथा लेखा त्रनयन्िक कायाालयको 
प्रमखुको अध्यक्षतामा प्रत्रतत्रनत्रध (अत्रधकृतस्तर), शजल्ला प्रशासन कायाालय, अध्यक्षले तोकेको शजल्ला 
प्रावित्रधक कायाालयको प्रावित्रधक, प्रत्रतत्रनत्रध, शजल्ला उद्योग िाशणज्य संघ सदस्य एिं अध्यक्षले तोकेको 
अत्रधकृतस्तरको कमाचारी सदस्य-सशचि रहेको सत्रमत्रत गठन हनुे व्यिस्था रहेको छ । सो सत्रमत्रतले 
तयार पारेको शजल्लामा उपलब्ध आपूत्रताकतााको सूचीमा रहेका आपूत्रताकतााबाट दश लाख रुपैयाँसम्पमको 
खररद गना सवकन्छ । यस्तो गदठत सत्रमत्रतको सशचिालयको काम कोर् तथा लेखा त्रनयन्िक 
कायाालयले गदाछ । 

8. राशनको लागत अनमुान स्िीकृत सत्रमत्रत - राशन व्यिस्था गनुापने त्रनकायको प्रमखुले आफ्नो त्रनकायको 
त्रनशम्पत स्िीकृत राशन दरबन्दीअनसुार प्रत्येक िर्ाको भार मसान्तत्रभि नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट प्रकाशशत 
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हनुे सम्पबशन्धत के्षिको उपभोक्ता मूल्य सूची, कृवर् उपजको मूल्य त्रनधाारण गने सरकारी त्रनकायले 
प्रकाशशत गरेको मूल्य सूची, सडक सवुिधा, स्थानीय बजार दर तथा गत िर्ाको खररद सम्पझौता दररेट 
तथा सािाजत्रनक खररद अनगुमन कायाालयबाट कुनै त्रनदेशशका जारी भएको भए त्यस्तो त्रनदेशशकाको 
आधारमा लागत अनमुान तयार गनुापने तथा यसरी तयार गररएको लागत अनमुान प्रमखु शजल्ला 
अत्रधकारीको अध्यक्षतामा कोर् तथा लेखा त्रनयन्िक कायाालयको प्रमखु िा अत्रधकृत प्रत्रतत्रनत्रध, शजल्ला 
कृवर् विकास कायाालय प्रमखु, शजल्ला उद्योग िाशणज्य संघको प्रत्रतत्रनत्रध सदस्य तथा राशन व्यिस्था 
गनुापने त्रनकायको प्रमखु सदस्य-सशचि रहेको सत्रमत्रतमा स्िीकृत्रतको लात्रग पेस गनुापछा । सत्रमत्रतले 
लागत अनमुान स्िीकृत गदाा तोवकएका आधार त्रलनपुदाछ । सत्रमत्रतले स्िीकृत गरेको लागत अनमुान 
त्रनकायले तालकु कायाालय र सािाजत्रनक खररद अनगुमन कायाालयलाई जानकारी ददनपुछा । 

9. दररेट त्रनधाारण सत्रमत्रत - प्रत्येक शजल्लामा पूरै शजल्लाभरी िा शजल्लाको कुनै भागमा छुटै्ट लागू हनु े
गरी त्रनमााण सामग्री र ढुिानीको दररेट, मेत्रसन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला त्रनशित 
गना प्रमखु शजल्ला अत्रधकारीको अध्यक्षतामा शजल्ला समन्िय सत्रमत्रतले तोकेको शजल्ला समन्िय 
सत्रमत्रतको एक जना सदस्य, शजल्ला समन्िय अत्रधकारी, कोर् तथा लेखा त्रनयन्िक कायाालयका प्रमखु, 
नेपाल त्रनमााण व्यिसायी महासंघको प्रत्रतत्रनत्रध, उद्योग िाशणज्य संघको प्रत्रतत्रनत्रध सदस्य र प्रमखु शजल्ला 
अत्रधकारीले तोकेको प्रावित्रधक कमाचारी सदस्य-सशचि रहेको दररेट सत्रमत्रत रहने व्यिस्था रहेको छ। 
सत्रमत्रतले त्रनमााण सामग्री िा ढुिानीको दररेट त्रनधाारण गदाा प्रचत्रलत बजार दरको आधारमा असार 
मसान्तत्रभि त्रनधाारण गनुापने व्यिस्था रहेको छ । यस्तो दररेट त्रनधाारण गदाा सो शजल्लासँग त्रसमाना 
जोत्रडएका शजल्लाको दररेट त्रनधाारण सत्रमत्रतले त्रनधाारण गरेको दररेटलाई समेत आधार त्रलनपुने व्यिस्था 
रहेको छ । त्यस्तै सत्रमत्रतले प्रत्येक िर्ा शजल्लामा चलन चल्तीमा रहेका ढुिानी साधनको ढुिानी दर 
समेत तोकी ददनपुछा । 

10. घरभाडा त्रनधाारण सत्रमत्रत - सािाजत्रनक त्रनकायले भाडामा त्रलने घर जग्गाको भाडा त्रनधाारण गना प्रत्येक 
शजल्लामा प्रमखु शजल्ला अत्रधकारीको अध्यक्षतामा कोर् तथा लेखा त्रनयन्िक कायाालयका प्रमखु, 
शजल्ला समन्िय सत्रमत्रतले तोकेको प्रावित्रधक र घर जग्गा भाडामा त्रलन ेसािाजत्रनक त्रनकायको प्रमखु 
सदस्य तथा प्रमखु शजल्ला अत्रधकारीले तोकेको शजल्ला प्रशासन कायाालयको कमाचारी सदस्य-सशचि 
रहेको घर भाडा त्रनधाारण सत्रमत्रत रहेको छ । सत्रमत्रतले सािाजत्रनक त्रनकायले घर जग्गा भाडामा ददन े
प्रस्ताि खोली पेस भएका प्रस्तािको मूल्याङ्कन घर जग्गा रहेको स्थान र बाटोको सवुिधा, घर जग्गाको 
बनािट र क्षेिफल, भौत्रतक सवुिधा, घर जग्गाको पररसर,  घर जग्गा धनीले प्रस्ताि गरेको भाडा 
रकम र घरभाडाको प्रचत्रलत दररेटको आधारमा भाडा त्रनधाारण गरी सम्पबशन्धत सािाजत्रनक त्रनकायलाई 
त्रलशखत रूपमा जानकारी ददन ेव्यिस्था रहेको छ ।    

11. मूल्याङ्कन सत्रमत्रत - सािाजत्रनक त्रनकायले पूिायोग्यताको प्रस्ताि, बोलपि, परामशा सेिाको आशयपि िा 
प्रस्ताि िा त्रसलबन्दी दरभाउपि परीक्षण र मूल्याङ्कन गना सािाजत्रनक त्रनकायका प्रमखु िा त्रनजले 
तोकेको िररष्ठ अत्रधकृतको अध्यक्षतामा सम्पबशन्धत सािाजत्रनक त्रनकायको आत्रथाक प्रशासन शाखा प्रमखु, 
विर्यसँग सम्पबशन्धत प्रावित्रधक विशेर्ज्ञ, सािाजत्रनक त्रनकायको काननु अत्रधकृत सदस्य रहने गरी 
मूल्याङ्कन सत्रमत्रत गठन गनुापने व्यिस्था रहेको छ । सत्रमत्रतको सशचिको काम खररद एकाईको 
प्रमखुले गने व्यिस्था रहेको छ । सत्रमत्रतले सािाजत्रनक त्रनकायका प्रमखुको स्िीकृत्रत त्रलई सरकारी 
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िा गैरसरकारी के्षिका विर्य विशेर्ज्ञलाई आफ्नो बैठकमा आमन्िण गना सक्छ । सत्रमत्रतलाई 
परामशादाताको सहयोग आिश्यक भएमा स्िीकृत कायाक्रम र बजेटको अधीनमा रही परामशादाता 
त्रनयकु्त गना सक्छ । सत्रमत्रतले दरभाउपि, बोलपि िा प्रस्ताि मूल्याङ्कनमा सहयोग गना विज्ञसवहतको 
उपसत्रमत्रत गठन गना सक्छ । सत्रमत्रतले मूल्याङ्कन प्रत्रतिेदन त्रनकायको प्रमखुसमक्ष पेस गनुापछा । 
सत्रमत्रतका सशचिले सत्रमत्रतको बैठकको माइन्यूट एिं छलफल भएका सम्पपूणा विर्यको फाइल खडा 
गरी राख्नपुछा ।  

12. पनुरािलोकन सत्रमत्रत - बोलपिदाता िा प्रस्तािदाताले सािाजत्रनक त्रनकाय समक्ष ददएको त्रनिेदनमा 
पाँच ददनत्रभि त्रनणाय नददएमा िा ददएको त्रनणायमा शचत्त नबझेुमा एिं खररद सम्पझौता र सोका शताहरूको 
विर्यमा पनुरािलोकन गना उच्च अदालतको न्यायाधीश िा उच्च अदालतको न्यायाधीश भई सकेको 
व्यशक्त िा नेपाल सरकारको विशशि शे्रणीको पदबाट अिकाश प्राप्त व्यशक्तको अध्यक्षतामा नेपाल 
सरकारको नेपाल ईशञ्जत्रनयररङ सेिाको राजपिावङ्कत प्रथम शे्रणीबाट अिकाश प्राप्त व्यशक्त तथा 
सािाजत्रनक खररदसम्पबन्धी विर्यमा अनभुिी तथा विज्ञ व्यशक्तहरू सदस्य रहेको सािाजत्रनक खररद 
पनुरािलोकन सत्रमत्रत नेपाल सरकारले गठन गने व्यिस्था छ । सािाजत्रनक खररदमा अनभुिी तथा 
विज्ञलाई त्रनयशुक्त गदाा सािाजत्रनक त्रनकायमा बहाल रहेको कमाचारी त्रनयशुक्त गना नपाइन ेव्यिस्था छ। 
सत्रमत्रतका अध्यक्ष िा सदस्यको पदाित्रध तीन िर्ाको हनु ेतथा एक कायाकालसम्पम थप गना सवकन्छ। 

13. बोलपि खोल्न ेसत्रमत्रत - सािाजत्रनक त्रनकायको प्रमखुले आफ्नो त्रनकायमा दताा भएका बोलपि िा 
प्रस्ताि खोल्न खररद अत्रधकारीको संयोजकत्िमा कम्पतीमा दईुजना सदस्य रहने गरी सत्रमत्रत गठन गरी 
सत्रमत्रतको रोहबरमा बोलपि िा प्रस्ताि खोल्नपुछा । 

14. भाडाको लागत अनमुान तयारी सत्रमत्रत - सािाजत्रनक त्रनकायका प्रमखुले भाडामा त्रलइने सिारीसाधन, 
मेत्रसनरी औजार, उपकरण िा मालसमानको लागत अनमुान तयार गना त्यस्ता साधन, औजार, उपकरण 
िा मालसमानसम्पबन्धी ज्ञान भएका बढीमा तीनजना दक्ष प्रावित्रधकहरूको सत्रमत्रत गठन गने व्यिस्था 
छ ।  

15. मालसमानको त्रनरीक्षण िा परीक्षण सत्रमत्रत - सािाजत्रनक त्रनकायले आपूत्रता गररएका मालसमान 
सम्पझौतामा उशल्लशखत प्रावित्रधक स्पेत्रसवफकेसन र गणुस्तरबमोशजम भए नभएको त्रनरीक्षण िा परीक्षण 
गना बढीमा तीनजना विज्ञ रहेको सत्रमत्रत गठन गना सक्छ । 

16. भेररएसन जाचँबझु समूह - सािाजत्रनक त्रनकायले भेररएसन आदेश जारी गनुा पूिा आिश्यक जाँचबझु 
गरी त्रसफाररस गनाको लात्रग विशेर्ज्ञहरूको समूह गठन गना सक्ने व्यिस्था छ । 

17. मध्यस्थ - सािाजत्रनक त्रनकाय र त्रनमााण व्यिसायी, आपूत्रताकताा, सेिा प्रदायक िा परामशादाताबीच 
खररद सम्पझौता कायाान्ियनको त्रसलत्रसलामा उत्पन्न हनुे कुनै वििाद आपसी सहमत्रतबाट समाधान हनु 
नसकेमा मध्यस्थताको माध्यमबाट समाधान गररन ेव्यिस्था रहेको छ । 

आचरणसम्पबन्धी व्यिस्था 
सािाजत्रनक खररद ऐन, २०६३ को पररच्छेद ८ मा आचरणसम्पबन्धी त्रनम्पन व्यिस्था रहेका छन:् 
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१.  खररद कायामा संलग्न पदात्रधकारीको आचरण - सािाजत्रनक त्रनकायको खररद योजना तजुामा गने, खररद 
कारबाही सञ्चालन गने, खररद सम्पझौता कायाान्ियन गने िा खररदसम्पबन्धी अन्य काम गने कायामा 
संलग्न कुनै पदात्रधकारीले खररद कारबाहीमा बोलपिदाताको स्िच्छ प्रत्रतस्पधाा हनु ेगरी आफ्नो कताव्य 
त्रनष्पक्ष ढङ्गले पालना गने, खररद कारबाहीको सञ्चालन सािाजत्रनक वहत हनु ेगरी गने, खररद सम्पबन्धमा 
आफ्नो काम िा आचरण िा व्यिहारबाट स्िाथा बाशझने काया नगने, खररद कारबाहीको त्रसलत्रसलामा 
आफूले थाहा पाएको बोलपिदाताको सम्पपशत्तसम्पबन्धी जानकारीलगायतका अन्य सबै जानकारी गो्य 
राख्न,े आफू पदमा बहाल रहँदाका बखत खररद कारोबार गरेका व्यशक्त, फमा, संस्था, कम्पपनी र यस्तै 
प्रकृत्रतका अन्य कुनै त्रनजी संस्थामा आफू पदबाट अिकाश भएको दईु िर्ासम्पम काम नगने, आफू 

संलग्न भएको खररद कारबाहीमा आफ्ना नजीकका नातेदारहरूले बोलपिदाता िा प्रस्तािदाताको 
रूपमा भाग त्रलएको जानकारी हनु आएमा आफूभन्दा एक तह मात्रथको अत्रधकारीलाई तरुुन्त जानकारी 
ददई त्यस्तो खररद कारबाहीबाट आफू अलग हनुपुने, खररदसम्पबन्धी काम कारबाही गदाा प्रचत्रलत 
काननु विपरीत हनुे काम नगने, भ्रिाचारजन्य िा जालसाजीपूणा काया गना िा त्यस्तो कायामा संलग्न 
हनु नहनु,े प्रत्रतस्पधााको लाभबाट िशञ्चत गने गराउने उद्दशे्यले बोलपि िा प्रस्ताि पेस गनुाभन्दा अशघ 
िा पत्रछ त्रमलेमतो गना िा गटुबन्दीमा संलग्न हनु नहनुे जस्ता आचरण पालना गनुापने व्यिस्था 
गररएको छ ।  

तालकु कायाालय िा अशख्तयार प्राप्त त्रनकायले अनगुमन गदाा सम्पबशन्धत पदात्रधकारीले खररद 
सम्पबन्धी शजम्पमेिारी पूरा नगरेको िा आचरण पालना नगरेको देशखएमा त्यस्ता पदात्रधकारी उपर 
प्रचत्रलत काननुबमोशजम विभागीय कारबाही गना अशख्तयार प्राप्त अत्रधकारीसमक्ष लेखी पठाउन सक्ने र 
लेखी आएमा त्रनजको सेिा, शतासम्पबन्धी प्रचत्रलत काननुबमोशजम विभागीय कारबाही गरी सोको 
जानकारी त्यसरी लेखी पठाउने त्रनकायलाई ददनपुछा । 

२.  बोलपिदाता िा प्रस्तािदाताको आचरण - बोलपिदाता िा प्रस्तािदाताले सािाजत्रनक खररद ऐन िा 
सािाजत्रनक खररद त्रनयमािली, खररद सम्पझौता तथा खररदसम्पबन्धी अन्य त्रलखतमा उल्लेख भए 
अनरुूपको दावयत्ि पालना गनुापछा । बोलपिदाता िा प्रस्तािदाताले खररद प्रवक्रयामा िा खररद 
सम्पझौताको कायाान्ियनमा प्रभाि पाने मनसायले प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रूपमा अनशुचत प्रलोभन ददन िा 
सोको प्रस्ताि गना, तथ्य बङ्ग्याइ िा झकु्याइ पेस गना, भ्रिाचारजन्य िा जालसाजीपूणा काया गना िा 
त्यस्तो कायामा संलग्न हनु, बोलपि िा प्रस्तािसम्पबन्धी काम कारबाहीमा कुनै वकत्रसमले संलग्न हनु े
अन्य प्रत्रतस्पधी बोलपिदाता िा प्रस्तािदाताको सहभात्रगतामा हस्तक्षेप गना, खररद कारबाहीमा संलग्न 
कुनै व्यशक्तको जीउ ज्यान िा सम्पपशत्त नोक्सान गने, प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष धम्पकी ददन ेकाया िा 
करकापजन्य काया गना, बोलपिदाताहरू िा प्रस्तािदाताहरूबीच खररदसम्पबन्धी काम बाँडफाँड गने िा 
बोलपि िा प्रस्तािको मूल्य कृत्रिम िा अप्रत्रतस्पधी तररकाले कायम गने िा अन्य कुनै तररकाले 
सािाजत्रनक त्रनकायलाई खलु्ला तथा स्ितन्ि प्रत्रतस्पधााको लाभबाट िशञ्चत गने उद्दशे्यले बोलपि िा 
प्रस्ताि पेस गनुाभन्दा अशघ िा पत्रछ त्रमलेमतो गना िा गटुबन्दीमा संलग्न हनु, बोलपि िा प्रस्ताि 
खोलेको समयदेशख बोलपि िा प्रस्ताि स्िीकृत्रतको सूचना नददँदासम्पमको अित्रधमा बोलपि िा 
प्रस्तािका सम्पबन्धमा प्रभाि पाने उद्देश्यले सािाजत्रनक त्रनकायसँग सम्पपका  गना िा बोलपिको परीक्षण 
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र मूल्याङ्कनमा िा प्रस्तािको मूल्याङ्कनमा कुनै वकत्रसमले प्रभाि पाने काया गना िा गराउन नहनु े
व्यिस्था रहेको छ । 

कुनै खररद कायाको बोलपिसम्पबन्धी कागजात िा स्पेत्रसवफकेसन तयार गने िा खररद 
कायाान्ियनको अनगुमन गने शजम्पमेिारी पाएको बोलपिदाता िा त्रनजसँग आबर्द् रहेको कुनै व्यशक्त 
िा फमा िा संस्था िा कम्पपनी िा त्यस्तो फमा िा संस्था िा कम्पपनीमा कायारत कमाचारीले त्यस्तो 
खररदको बोलपिसम्पबन्धी कारबाहीमा भाग त्रलन नसक्ने व्यिस्था रहेको छ । तर टनाकी खररद 
सम्पझौता िा त्रडजाइन तथा त्रनमााण दिैु काया गने गरी भएको खररद सम्पझौतामा भाग त्रलन पाउन े
प्रािधान रहेको छ ।  

३.  कालोसूचीमा राख्न ेर फुकुिा गने - बोलपिदाता प्रस्तािदाता, परामशादाता, सेिाप्रदायक, आपूत्रताकताा, 
त्रनमााण व्यिसायी िा अन्य व्यशक्त, फमा, संस्था िा कम्पपनीले आचरण विपरीत काम गरेको प्रमाशणत 
भएमा, स्िीकृत्रतको लात्रग छनौट भएको बोलपिदाता िा प्रस्तािदाता सम्पझौता गना नआएमा, सम्पझौता 
कायाान्ियन गदाा सारभतू िवुट गरेको िा सम्पझौता अनरुूपको दावयत्ि सारभतूरूपमा पालना नगरेको 
िा सम्पझौताबमोशजमको काया सो सम्पझौताबमोशजमको गणुस्तरको नभएको कुरा पत्रछ प्रमाशणत भएमा, 
सम्पझौतामा भाग त्रलन अयोग्य ठहररने कुनै फौज्दारी कसूरमा अदालतबाट दोर्ी ठहररएमा, योग्यता 
ढाँटी िा झकु्यानमा पारी खररद सम्पझौता गरेको कुरा प्रमाशणत हनु आएमा सो कायाको गाम्पभीयाताको 
आधारमा सािाजत्रनक खररद अनगुमन कायाालयले एक िर्ादेशख तीन िर्ासम्पम कालोसूचीमा राख्न सक्छ। 
यसरी कालोसूचीमा राशखएको बोलपिदाता, प्रस्तािदाता, परामशादाता, सेिाप्रदायक, आपूत्रताकताा, त्रनमााण 
व्यिसायी िा अन्य व्यशक्त, फमा, संस्था िा कम्पपनीले सो अित्रधसम्पम खररद कारबाहीमा भाग त्रलन 
नसक्ने व्यिस्था रहेको छ । त्यस्तै बैङ्क िा वित्तीय संस्थाको ऋण नत्रतरी प्रचत्रलत काननुबमोशजम 
कालोसूचीमा राखेको व्यशक्त, फमा, संस्था िा कम्पपनीले त्यस्तो सूचीमा कायम रहेको अित्रधभर खररद 
कारबाहीमा भाग त्रलन नसक्न ेसमेत व्यिस्था गररएको छ । यस्तो प्रािधान विपरीत खररद कारबाहीमा 
भाग त्रलएको पाइएमा त्रनजको बोलपि िा प्रस्तािउपर कुनै कारबाही नहनुे समेत व्यिस्था रहेको छ । 

सािाजत्रनक खररद अनगुमन कायाालयले कालोसूचीमा रहेका बोलपिदाता, प्रस्तािदाता, 
परामशादाता, सेिा प्रदायक, आपूत्रताकताा त्रनमााण व्यिसायी िा अन्य व्यशक्त, फमा, संस्था िा कम्पपनीलाई 
कालोसूचीबाट फुकुिा गना तयार गरेको मापदण्डअनसुार कालोसूचीबाट फुकुिा गने व्यिस्था रहेको 
छ । 

४.  सपुररिेक्षण र जाचँबझु गना सक्न े- खररद कारबाहीमा संलग्न पदात्रधकारीले सािाजत्रनक खररद ऐन र 
सािाजत्रनक खररद त्रनयमािलीमा उशल्लशखत कायावित्रध पालन गरे नगरेको सम्पबन्धमा तालकु कायाालयले 
सपुररिेक्षण र जाँचबझु गना सक्छ । 

विद्यमान समस्या 
नेपाल सरकारको विद्यमान खररद प्रणालीको पारदशशाता, शजम्पमेिारी र आचरणको विश्लरे्ण गदाा 

सािाजत्रनक खररद अनगुमन कायाालयमा दक्ष जनशशक्तको कमी तथा भएका जनशशक्त पत्रन अन्यि सरुिा 
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भई जान चाहने भएकाले कायाालयले गने अनगुमन पक्ष कमजोर रहेको छ । नेपाल सरकारले खररद 
सम्पबन्धी काननु संशोधन गदाा यस कायाालयको त्रसफाररस कमै माि त्रलने गरेको छ ।  

सािाजत्रनक त्रनकायमा खररद एकाई गठन नभएको तथा भए पत्रन तात्रलम प्राप्त जनशशक्त नभएको र 
तात्रलम पाएका जनशशक्तलाई एकाईमा पदस्थापना नगने िा गरे पत्रन तोवकएका काम गना नचाहने अिस्था 
रहेको छ । स्थावपत संयन्िले खररदमा संलग्न हनुे जनशशक्त, त्रनयमनकारी त्रनकायका जनशशक्त, त्रनमााण 
व्यिसायी, आपूत्रताकताा तथा सेिा प्रदायकलाई पयााप्त तात्रलम ददन सकेका छैनन ्। दक्ष जनशशक्त उत्पादन 
गरी खररद विज्ञ प्रमाणीकरण (Accreditation) काया हनु सकेको छैन ।  

सािाजत्रनक त्रनकाय, खररद एकाई तथा सािाजत्रनक खररद अनगुमन कायाालयबीच सूचना आदान प्रदान 
गना सूचना प्रणाली तयार गना सकेको छैन । खररदको अत्रभलेख अद्याित्रधक गरी नराख्नाले त्रनयमनकारी 
त्रनकायबाट वित्रभन्न त्रनष्कर्ा त्रनकाल्ने गररएको छ । सािाजत्रनक खररद अनगुमन कायाालय प्रदेशस्तरमा 
विस्तार नभएकोले केन्रबाट राय, परामशा ददन वढलाई भइरहेको छ । संस्थागत संयन्िलाई तोवकएका 
शजम्पमेिारीहरू अनसुारका त्रनणाय नगरी अन्य त्रनकायमा पठाउने गरेको पाइन्छ भने सािाजत्रनक खररद अनगुमन 
कायाालयले पत्रन स्पि राय ददने गरेको छैन । 

खररदमा प्रत्रतस्पधाात्मक वित्रधको पूणा रूपमा पालना हनु सकेको छैन । प्रत्रतस्पधाात्मक वित्रधको 
विपरीत हनु ेतथा त्रमतव्यवयता, गणुस्तरीयता र ददगोपना विचार नगरी उपभोक्ता सत्रमत्रतबाट काम गराउन े
प्रिृशत्त बढेको छ । प्रचत्रलत काननुबमोशजम दताा भएका संस्थाले सरकारी कोर् प्रयोग गरी खररद गदाा 
खररद ऐनको पालना गरेका छैनन ्। खररदको गरुुयोजना तथा िावर्ाक खररद योजना तयार गदाा यथाथापरक 
हनुे गरी तयार भएका छैनन ्। प्रत्रतस्पधाा सीत्रमत गने गरी ्याकेशजङ्ग तथा समूह विभाजन गने तथा त्रनशित 
ब्राण्डसँग त्रमल्ने गरी मालसमानको स्पेत्रसवफकेसन तयार गने प्रचलनसमेत रहेको छ । 

सािाजत्रनक खररद काननुमा उल्लेख भएको प्रवक्रया अिलम्पबन नगरी (त्रनकाय प्रमखुसमक्ष त्रनिेदन 
ददने, पनुरािलोकन सत्रमत्रतमा त्रनिेदन ददने) अन्य त्रनयमनकारी त्रनकाय िा न्यावयक त्रनकायमा उजरुी िा मदु्दा 
हाल्ने प्रचलन रहेको तथा त्यस्ता त्रनकायबाट पत्रन काननुमा भएको व्यिस्था पालना भए, नभएको परीक्षण 
नगनााले त्रनणाय प्रवक्रयामा वढलाई भएको छ ।  

दररेट त्रनधाारण सत्रमत्रतले त्रनमााण सामग्री र ढुिानीको दररेट, मेत्रसन तथा उपकरणको भाडा र 
कामदारको ज्याला त्रनशित गना कुनै आधारमा िा मापदण्ड तयार नगरी गत िर्ाको दररेटमा थपघट गने 
गरेको, जोत्रडएका शजल्लामा पत्रन दररेटमा धेरै अन्तर रहेको, त्रनमााण सामग्री उत्पादन हनुे शजल्लामा बढी 
दररेट तर सोही शजल्लाबाट आपूत्रता हनुे अन्य शजल्लामा कम दररेट रहने गरेको देशखन्छ । 

सािाजत्रनक खररद अनगुमन कायाालयले सबै खररद वित्रध तथा खररद सम्पझौताका वकत्रसम (त्रनयमािलीको 
अनसूुची ३, ४ र ५) का लात्रग नमूना कागजात तथा त्रनदेशशका, कायावित्रध र प्रावित्रधक मागादशान जारी 
गरेको छैन भन ेखररद एकाईले कागजात स्िीकृत गदाा नमूना कागजातभन्दा सारभतू रूपमा फरक पने तथा 
खास त्रनमााण व्यिसायी, आपूत्रताकताा िा सेिा प्रदायकलाई अनकूुल हनुे गरी शता तथा योग्यताका आधार 
राख्न ेगरेको पाइन्छ । 
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मूल्याङ्कन सत्रमत्रतले बोलपि िा प्रस्ताबको मूल्याङ्कन गदाा मूल्याङ्कनमा ध्यान ददनपुने पक्षहरू (पूणाताको 
परीक्षण, मूल्याङ्कन, प्रावित्रधक पक्षको मूल्याङ्कन, व्यापाररक पक्षको मूल्याङ्कन, आत्रथाक पक्षको मूल्याङ्कन एिं 
विशेर् मूल्याङ्कन) मा ध्यान ददई मूल्याङ्कन गने गरेको छैन भने मूल्याङ्कन गना सत्रमत्रत एिं त्रनकायमा दक्ष 
जनशशक्त रहेका छैनन ्। सरकारी सािाजत्रनक त्रनकाय बाहेक अन्य त्रनकायले सािाजत्रनक खररद ऐन, २०६३ 
अनकूुल हनुे गरी खररद त्रनयमािली िा वित्रनयमािली बनाएका छैनन ्। 

सबै सािाजत्रनक त्रनकायले बोलपि आह्वान, खररद सम्पझौता तथा विशेर् खररदको सूचना आफ्नो 
कायाालयको िेभसाइटमाफा त सािाजत्रनक नगरेका तथा खररद सम्पझौता एिं विशेर् पररशस्थत्रतमा भएको खररदको 
सािाजत्रनक सूचना प्रकाशन गरेका छैनन ्। 

सािाजत्रनक त्रनकायमा उपलब्ध जनशशक्तबाट हनु सक्ने काम पत्रन परामशा सेिा त्रलई गने गररएको, 
परामशादाताले पेस भएका प्रत्रतिेदन कायाान्ियन नगने तथा कायाान्ियन गदाा प्रावित्रधक समस्या देशखएमा 
त्यस्ता परामशादातालाई कारबाही हनुे गरेको छैन । त्यस्तै खररद कायामा संलग्न हनुे पदात्रधकारी एिं 
बोलपिदाता िा प्रस्तािदाताले तोवकएका आचरण पालनामा ध्यान ददने गरेका छैनन ्। 

समाधानका उपाय 

नेपालको सािाजत्रनक खररदमा पारदशशाता, शजम्पमेिारी र आचरणका सम्पबन्धमा देशखएका समस्याहरूको 
समाधान गना सािाजत्रनक खररद अनगुमन कायाालय तथा खररद इकाईमा दक्ष जनशशक्तको व्यिस्था गरी ती 
संस्थाहरूको संस्थागत क्षमता बढाउनपुदाछ । सािाजत्रनक खररद व्यिस्थापन प्रणाली (Public Procurement 

Management Information System, PPMIS) को पूणा कायाान्ियन, सािाजत्रनक त्रनकायले सम्पपादन गरेका 
खररद कारबाहीको लात्रग सूचना प्रवित्रध प्रणालीमा आधाररत प्रणालीको कायाान्ियन िा विकास गरी अनगुमन 
बढाउनपुछा । सािाजत्रनक खररद अनगुमन कायाालयलाई विकेशन्रत गरी कम्पतीमा प्रदेशस्तरमा खररदसम्पबन्धी 
गनुासो सनेु्न त्रनकायको रूपमा विकास गनुापने देशखन्छ ।  

सािाजत्रनक खररदमा संलग्न हनुे सबैको क्षमता अत्रभिवृर्द् गना तात्रलम ददई जनचेतना बढाउनपुदाछ। 
सािाजत्रनक खररद एकाईलाई व्यिशस्थत बनाउन त्रनजामती सेिामा अलग खररद समूह तयार गना अध्ययन 
हनुपुदाछ । खररद विज्ञ प्रमाणीकरण गने व्यिस्था कायाान्ियनमा ल्याउनपुदाछ । 

काननुमा उल्लेख भएको सरकारी खररद सेिा कायाालयको स्थापना गरी खररद कारबाहीलाई व्यिशस्थत 
बनाउनपुदाछ । खररद गरुुयोजना एिं िावर्ाक खररद योजनालाई अत्रनिाया गनुापदाछ । स्िीकृत खररद गरुुयोजनामा 
उशल्लशखत ्याकेज संख्याअनसुार खररद कायाको ्याकेशजङ्ग तथा समूह विभाजन गनुापछा। सािाजत्रनक खररदको 
प्रत्रतस्पधाात्मक वित्रधलाई अिलम्पबन गनुापदाछ । लागतअनमुान तयार गना मखु्य भतू्रमका खेल्ने दररेट त्रनधाारणलाई 
यथाथापरक बनाउनपुदाछ । सािाजत्रनक खररद अनगुमन कायाालयले सबै खररद वित्रध एिं खररद सम्पझौताका लात्रग 
आिश्यक नमूना बोलपिसम्पबन्धी कागजात स्िीकृत गरी त्रनदेशशका समेत जारी गनुापदाछ । 

सबै सािाजत्रनक त्रनकायका खररद त्रनयमािली िा वित्रनयमािलीमा एकरूपता कायम गराउनपुदाछ । 
सािाजत्रनक त्रनकायले खररदसम्पबन्धी जानकारीहरू िेभसाइटमाफा त सािाजत्रनक गनुापछा । सािाजत्रनक 
त्रनकायका जनशशक्तले नसक्न ेकायामा माि परामशा सेिा त्रलई परामशादाताले पेस गरेका प्रत्रतिेदनको आधारमा 
खररद कारबाही शरुु गनुापदाछ । 
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त्रनष्कर्ा 
नेपालको सािाजत्रनक खररदमा पारदशशाता कायम गनाको लात्रग कायाान्ियनमा रहेका काननुअनसुार 

वित्रभन्न जानकारीहरू सािाजत्रनक गनुापने व्यिस्था छ भन ेखररद प्रवक्रयाका कत्रतपय कागजातहरू सािाजत्रनक 
रूपमा उपलब्ध रहेका छन ्। खररद कायामा प्रत्रतस्पधाात्मक वित्रधको अिलम्पबन गने प्रयास भएको तथा 
नमूना बोलपिसम्पबन्धी कागजातहरू सािाजत्रनक रूपमा उपलब्ध रहेका र सोमा सारभतू रूपमा फरक पाना 
नसवकन ेव्यिस्था रहेका छन ्। खररद सम्पझौताहरू सािाजत्रनक रूपमा प्रकाशन गनुापने व्यिस्था रहेको छ। 
खररद कायालाई अझ व्यिशस्थत गना हरेक सािाजत्रनक त्रनकायमा खररद एकाई रहने, खररद कायाको अनगुमन 
तथा त्रनयमन गने अलग त्रनकाय रहेको छ । खररद कायामा संलग्न हनु ेपदात्रधकारी एिं बोलपिदाता िा 
प्रस्तािदाताका लात्रग आचरणको व्यिस्था गरी आचरण पालना नगने उपर कारबाही हनुे व्यिस्था छ । 
नेपालको खररद काननु, कायावित्रध, काया शजम्पमेिारी एिं कायाान्ियनमा देशखएका समस्याहरूको समाधान गरेमा 
नेपालको खररद प्रवक्रयामा प्रत्रतस्पधाा, स्िच्छता, इमान्दाररता, जिाफदेवहता र विश्वसनीयता प्रिर्द्ान गने, 
त्रमतव्ययी तथा वििेकपूणा ढङ्गबाट सािाजत्रनक खचाको अत्रधकतम प्रत्रतफल हात्रसल गने, विना भेदभाि 
सािाजत्रनक खररद प्रवक्रयामा सहभागी हनुे समान अिसर सतु्रनशित गने सम्पबन्धमा सबै सरोकारिालाले ध्यान 
ददनपुदाछ । 

सन्दभा सामग्री 
• महालेखापरीक्षकको कायाालय, महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौं प्रत्रतिेदन, २०७७ । 

• काननु वकताब व्यिस्था सत्रमत्रत, आत्रथाक कायावित्रध, सािाजत्रनक खररद तथा भ्रमण खचासम्पबन्धी केही ऐन 
तथा त्रनयमािलीको संग्रह, २०७७ । 

• सािाजत्रनक खररद अनगुमन कायाालय, सािाजत्रनक खररद अनगुमन कायाालयको िावर्ाक प्रत्रतिेदन, आत्रथाक 
िर्ा २०७६।७७ । 

• रमेश कुमार शमाा त्रतशम्पसना, नेपालमा सािाजत्रनक खररद व्यिस्थापन (त्रसर्द्ान्त र व्यिहार) । 

• Transparency International, Transparency in Emergency Procurement: RECORD. 

• FIDIC, The FIDIC Golden Principles, First Edition 2019. 

• The World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers (July 2016 Revised 

November 2017 and August 2018). 
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नेपालको सरकारी लेखाप्रणाली: ितामान अिस्था  
एक विश्लरे्ण 

— शंकर प्रसाद पन्थी 
नायब महालेखापरीक्षक 

पषृ्ठभतू्रम  
मानि सभ्यताको विकाससगैँ सन ्१४९४ मा इटात्रलयन लेखा विद ल्यूका दद पेसीयोली (Luca de- 

pacioli) ले दोहोरो लेखाप्रणालीको आविष्कार गरेपत्रछ आधतु्रनक एिं िैज्ञात्रनक लेखाप्रणालीको विकास भएको 
पाइन्छ । सरकारी लेखाप्रणालीको विकास भने सरकारको भतू्रमकामा आएको पररिातनसँगै भएको देशखन्छ । 
काननुबमोशजम जनताबाट कर असलु गने र असलु गररएको रकम समेत काननुबमोशजम खचा गरी उत्तरदवयत्ि 
िहन गने सन्दभामा सरकारी लेखाको शरुुिात भएको देशखन्छ । सरकारी लेखा भन्नाले कुनै पत्रन देशको 
सरकारी कायाालयले प्राप्त गने आम्पदानी, खचा तथा वित्तीय कारोबारको सम्पिन्धमा राशखन ेअत्रभलेख हो । 
जनताबाट उठाइएको कर एिं गैरकर राजस्िको सदपुयोग भएको छ भनी विश्वास ददलाउने र सरकारी 
दामकामको शजम्पमेिारी पूरा गराउने त्रसलत्रसलामा भएका सम्पपूणा वित्तीय कारोबारहरू प्रविि भएको लेखा नै 
सरकारी लेखा हो। 

नेपालमा वि.स. १८२८ मा कुमारी चोक अड्डाको स्थापना भएको देशखन्छ जसले बवहखाताको 
परीक्षण गने गरेको, वि.सं. १८७१ मा लाल ढड्डा से्रस्ताप्रणाली र वि.सं. १८७८ मा जग्गा जत्रमनको लगत 
राख्न मोठ ढड्डा से्रस्ताप्रणाली लागू भएको प्रमाण भेवटन्छ भने नेपालमा िास्तविक रूपमा लेखाप्रणालीको 
विकास वि.सं. १९३६ मा खररदार गणुिन्तले स्याहा से्रस्ताप्रणालीको विकास गरेबाट भएको देशखन्छ । 
वि.सं. १९६८ मा फाराम से्रस्ताप्रणाली लागू गररयो जसमा ५१ िटा फारामको व्यिस्था गररएको त्रथयो 
त्यस्तै वि.सं. २०१६ मा सरकारी खचा सम्पबन्धी (कायावित्रध) त्रनयमहरू, २०१६ लागू भएपत्रछ २०१७ 
िैशाख १ बाट भकु्तानी से्रस्ताप्रणाली लागू गररयो । 

यसरी वित्रभन्न लेखाप्रणालीको विकास भए तापत्रन ती लेखाप्रणाली आफैमा िैज्ञात्रनक नभएकाले वि.सं. 
२०१७ मा एकाउन्ट्स सत्रमत्रतको त्रसफाररसमा २०१८ चैि २ मा नया ँसे्रस्ताप्रणाली स्िीकृत भई वि.सं. 
२०१९ िैशाख १ देशख लागू गना शरुु भई आत्रथाक िर्ा २०२४।२५ मा नेपालभर लागू गररयो ।  

पररचय  
सामान्य अथामा सरकारी आत्रथाक कारोबारको अत्रभलेख राख्न ेलेखा नै सरकारी लेखा हो । यसमा 

सरकारी आत्रथाक कारोबार भन्नाले सरकारी आय (राजस्ि, अनदुान, लाभाशं, रोयल्टी), सरकारी व्यय 
(वित्रनयोशजत बजेट खचा), ऋण वहसाब (आन्तररक र बाह्य), लगानी (शेयर र ऋण लगानी), सरकारी कोर् 
धरौटी आददको कारोबार पदाछन ्। 
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सरकारी आत्रथाक कारोबारको पवहचान गने, मापन गने, अत्रभलेखाङ्कन गरी साराशं त्रनकाली विश्लरे्ण 
गदै प्रत्रतिेदन सञ्चार गनेसम्पमको समग्र प्रवक्रयालाई सरकारी लेखाप्रणाली भत्रनन्छ । 

आत्रथाक कायावित्रध तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि ऐन, २०७६ अनसुार लेखा भन्नाले कारोबार भएको 
व्यहोरा देशखन ेगरी प्रचत्रलत काननुबमोशजम राशखने प्रारशम्पभक प्रविविको गोश्वारा भौचर तथा सो आधारमा 
तयार गररन ेअत्रभलेख, खाता, वकताब आदद र सो कारोबारलाई प्रमाशणत िा सम्पपवुि गने प्रमाण कागजात र 
सोको आधारमा तयार गररन े वित्तीय प्रत्रतिेदन सम्पझनपुदाछ र सो शब्दले विधतुीय माध्यमबाट राशखएको 
अत्रभलेख िा कारोबारलाई प्रमाशणत गने विधतुीय अत्रभलेखलाई समेत जनाँउछ भनी विस्ततृ रूपमा पररभावर्त 
गरेको छ । यसरी सरकारी आम्पदानी,  खचा,  सम्पपशत्त र दावयत्िको अत्रभलेख राख्न ेर प्रत्रतिेदन गने प्रणाली 
नै सरकारी लेखाप्रणाली हो ।  

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४१ को उपधारा ४ मा सरकारी लेखा संघीय काननुबमोशजम 
महालेखापरीक्षकले तोकेको ढाँचामा राशखन ेव्यिस्था गरेको छ । सो अनरुूप स्िीकृत लेखा ढाँचामा बजेट 
अनसुार खचा गरी सोको त्रनकासा र खचा गरी प्रत्रतिेदन गने, राजस्ि, ऋण एिं अनदुानको लेखाङ्कन गने एिं 
प्रत्रतिेदन गररन्छ । सरकारी लेखाप्रणाली अन्तगात मखु्यतः आम्पदानी, खचा, सम्पपशत्त एिं दावयत्िको अत्रभलेख 
राख्न,े वित्तीय वििरण तयारी गने तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि िहन गनुापने समेत तीन पक्ष समािेश हनु्छन ्।  

सरकारी लेखाप्रणालीका विशेर्ताहरू  
सरकारी लेखाप्रणालीको उपयोग, काया प्रकृत्रतका सन्दभामा यसका विशेर्तालाई त्रनम्पनानसुार उल्लेख 

गना सवकन्छ:  

• सरकारी लेखाप्रणालीमा नाफा नोक्सानसँग सरोकार हदैुन यसले केिल कारोबारको प्रदशान 
गदाछ, 

• वित्रनयोजन, राजस्ि तथा धरौटीलगायतको लेखा दोहोरो लेखाङ्कन प्रणालीमा आधाररत छ, 

• त्रतनुापने दावयत्ि त्रसजाना भएका आधारमा िा रकम प्राप्त गना सक्न ेपयााप्त आधार त्रसजाना भएको 
अिस्थामा कुनै लेखाङ्कन नगरी नगदमा आधाररत त्रसर्द्ान्तमा लेखा राशखन,े 

• कायासञ्चालन र केन्रीयस्तर गरी दईु तहमा तयार गररन,े 

• नगदमा आधाररत भएकोले सबै वकत्रसमले बझु्नको लात्रग सरल, 

• सिै कायाालयमा महालेखापरीक्षबाट स्िीकृत फारामहरूको प्रयोग हनुे हनुाले एकरूपता पाइन्छ,   

• त्रनकायको िजेट र त्रनकासासगँ तलुना गना सहज, 

• वित्रभन्न शीर्ाक उपशीर्ाकमा िगीकरण गरी से्रस्ता राशखन,े 

• आत्रथाक कायावित्रध ऐन, त्रनयमहरूबाट त्रनदेशशत हनु,े 

• वित्रनयोजन, राजस्ि, शजन्सी, धरौटी, आयोजना र सािाजत्रनक त्रनमााण समेतको लेखा छुट्टाछुटै्ट 
भएकोले विशशिीकरणमा जोड ददइएको, 

• महालेखा त्रनयन्िक कायाालबाट फाराम तयार गरी महालेखापरीक्षकबाट स्िीकृत फारामहरूको 
प्रयोग, 

• एकल खाता कोर् प्रणालीको प्रयोगमाफा त इन्टरनेटमा आधाररत बैंवकङ्ग कारोबार,  
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• त्रनयत्रमत रूपमा अत्रनिाया आन्तररक लेखापरीक्षण  गरी संिैधात्रनक त्रनकायबाट अशन्तम 
लेखापरीक्षणको व्यिस्था,  

• वित्रभन्न त्रनकाय तथा कमाचारीलाई पत्रछ फस्यौट गने गरी प्रदान गररएको पेश्कीलाई खचाको 
व्यिहार गररने,  

• व्यािसावयक जगतमा व्यापक प्रयोग गररन े लागत लेखाप्रणालीका त्रसर्द्ान्तलाई  अिलम्पबन 
नगररएको जसले गदाा सरकारी िस्त ुिा सेिाको मूल्य व्यक्त गना कदठन भएको छ । 

सरकारी लेखाका उद्दशे्य  
सरकारी लेखाप्रणाली आफैमा आत्रथाक प्रशासनमा सशुासन कायम राख्न े औजार भएको हनुाले 

सरोकारिालाको आिश्यकता अनसुार आत्रथाक िृतान्त उपलब्ध गराउन सक्ने हनुपुदाछ । यसै सन्दभामा 
सरकारी लेखाप्रणालीका उद्दशे्यहरू त्रनम्पनअनसुार छन:् 

• सािाजत्रनक वित्तीय कारोबारको पारदशशाता एिं जिाफदेहीता प्रिर्द्ान गने, 
• सरकारी कायाालयमा हनु ेआम्पदानी र खचासँग सम्पबशन्धत आत्रथाक कारोबारको अत्रभलेख दठकसँग 

राख्न,े  

• आन्तररक त्रनयन्िण प्रणालीलाई मजबदु बनाई स्िचात्रलत बनाउन सघाउन,े 

• बजेटद्वारा कायम गररएको सीमा उल्लङ घन हनु नददन,े 

• कायाालयमा वित्रभन्न वकत्रसमले प्राप्त भएका खचा भएर जान ेतथा नजान ेशजन्सी समानको संरक्षण 
गने, 

• वित्रभन्न कोर्को शस्थत्रत र काया सञ्चालनको पररणाम ददन,े 

• लेखापरीक्षण सरल र कम खशचालो गने, 

• िावर्ाक प्रत्रतिेदन तयार गना वििरण उपलब्ध गराउने, 
• लेखाप्रणालीमा पारदशशाता र एकरूपता ल्याउने, 
• आम्पदानी र खचा गदाा हनु ेगरेका चहुािटलाई त्रनयन्िण गने,  

• कारोबारको प्रविविमा एकरूपता (Uniformity) ल्याउन,ु  

• वित्तीय कारोबारलाई स्िच्छ बनाई वित्तीय अनशुासन कायम गने । 

नेपाल सरकारले हाल अबलम्पबन गरेका लेखाप्रणालीहरू 

नेपालमा वि.सं.२०१७ सम्पम एकोहोरो लेखाप्रणाली प्रचलनमा त्रथयो । वि.सं.२०१८ मा नया ँ
से्रस्ताप्रणालीको आरम्पभसँगै दोहोरो लेखाप्रणालीको थालनी भएको हो । नया ँसे्रस्ताप्रणाली अन्तगात हाल 
त्रनम्पन अनसुारका लेखाप्रणालीको प्रयोग गने गररएको छः 

१.  वित्रनयोजन लेखा - िावर्ाक बजेटले वित्रनयोजन गरेको रकम त्रनकासा त्रलन,े खचाको वहसाब राख्न ेर 
प्रत्रतिेदन गने गरी तयार पाररएको लेखालाई वित्रनयोजन लेखा भत्रनन्छ । यसलाई केन्रीययस्तर र 
कायासञ्चालनस्तर गरी २ भागमा िगीकरण गररएको छ । 

२.  शजन्सी से्रस्ताप्रणाली - सरकारी कायाालयमा प्राप्त हनुे सामानहरूको अत्रभलेख राख्न ेलेखाप्रणाली नै 
शजन्सी लेखाप्रणाली हो । अको शब्दमा मालसामानको प्रात्रप्त, अत्रभलेख, प्रत्रतिेदन गने प्रणालीलाई नै 
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शजन्सी लेखाप्रणाली भत्रनन्छ । खचा हनुे र खचा नहनुे मालसामानको से्रस्ता राख्न,े मालसमानको 
अत्रभलेखबाट नीत्रत त्रनमाातालाई सूचना प्रदान गने, मालसमानको वहनात्रमना हनु नददई संरक्षण गराउन, 
आिश्यकता अनसुार मालसमान उपलब्ध गराउन ेिा अभाि हनु नददन,े अनािश्यक मालसमानको 
खररदमा त्रनयन्िण गने, काम नलाग्ने समान पवहचान गरी ममात िा त्रललाम गना सहयोग गने, आत्रथाक 
प्रत्रतिेदन तयार गना सूचना ददने जस्ता उद्देश्यले नेपालमा शजन्सी से्रस्ताप्रणाली २०२० माघ १ देशख 
लागू भएको हो । 

३.  राजस्ि लेखा -  जनताबाट सङ्कलन गररने राजस्ि रकमको यथाथा वहसाब राखी लेखामा एकरूपता 
र सरलता ल्याउन आत्रथाक िर्ा २०३१।३२ देशख यो लेखा प्रयोगमा ल्याइएको छ । आत्रथाक िर्ा 
२०६२।६३ देशख दोहोरो लेखाप्रणालीमा लेखा राशखदै आएको छ । िास्तिमा सरकारले प्राप्त 
गरेको राजस्ि िा आम्पदानीको अत्रभलेख राख्न े र सोको प्रत्रतिेदन गने लेखाप्रणालीलाई राजस्ि 
लेखाप्रणाली भत्रनन्छ । राजस्ि लेखाप्रणालीले सरकारले प्राप्त गरेको िा प्राप्त गने अत्रधकार भएको 
रकमको अत्रभलेख राखी त्यस्को लेखाजोखा गने काया पदाछन ्। यस अन्तगात राजस्ि रकम प्राप्त 
गने, राजस्ि खातामा दाशखला गने, लेखा राख्न,े प्रत्रतिेदन गने र लेखापरीक्षण गने काया समािेश 
भएका हनु्छन ्। राजस्िको लेखा राजस्िको कारोबार गने सरकारी कायाालयले माि राख्दछन ्।  

४.  सािाजत्रनक त्रनमााणको लेखा - सािाजत्रनक त्रनमााणका वक्रयाकलापको अत्रभलेखाङ्कन गने उद्दशे्यले 
आत्रथाक िर्ा २०३१।३२ देशख यसको प्रयोग गररएको छ । यस लेखामा प्रयोग हनुे महत्िपणुा 
फारामहरू त्रनम्पनानसुार छन:् 

• काया अत्रभलेख खाता,  
• आइटम िाइज काया अत्रभलेख,  

• ठेक्कासम्पबन्धी त्रबल,  

• ठेकेदारको व्यशक्तगत खाता,  
• धरौटी खाता,  
• नापी वकताब,  

• नापी वकताब त्रनयन्िण अत्रभलेख,  

• डोर हाशजरी फाराम,  

• भकु्तानी ददन बाँकी ज्यालाको वकताब,  

• डोर हाशजरी त्रनयन्िण खाता,  
• काममा खचा भएको वििरण,  

• ठेक्कासम्पबन्धी लगत र 
• काया सम्पपि प्रत्रतिेदन रहेका छन ्। 

५.  धरौटी लेखाप्रणाली - सामान्यतया कायासम्पपन्न भएपत्रछ वहसाब त्रमलान िा फर्छ्यौट गने गरी अत्रग्रम 
रूपमा बझुाएको रकमलाई धरौटी भत्रनन्छ । सरकारलाई प्राप्त धरौटी आम्पदानी, वफताा, जफत र 
सदरस्याहाको कारबाहीलाई व्यिशस्थत गना धरौटी से्रस्ता लागू गररएको छ । नेपाल सरकारलाई 
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प्राप्त भएको धरौटीको व्यिशस्थत अत्रभलेख राख्दै यसको वहनात्रमना र दरुूपयोग हनु नददन ेउद्देश्यले 
वि.स. २०४४ देशख यो से्रस्ताप्रणालीको प्रयोग गररँदै आएको छ । 

६.   आयोजना लेखा - सरकारी से्रस्ताप्रणालीले सरकारलगायत दातसंृस्थाको आिश्यकता अनरुूपका 
सूचना एिं तथ्याङ्कहरू उपलब्ध गराउन सक्नपुदाछ । त्यसैले दाताहरूको आिश्यकता समेतलाई 
दृविगत गरी वित्तीय प्रत्रतिेदन उपलब्ध गराउन ेप्रयोजनका लात्रग आत्रथाक िर्ा २०५२।५३ देशख 
विस्ततृ रूपमा आयोजना लेखा राख्न थात्रलयो । माग दरखास्त त्रनयन्िण खाता, मूल ऋण खाता, 
सहायक ऋण खाता, शोधभनाा अत्रभलेख, विशेर् खाता, स्रोतगत वहसाबको वििरण लगायतका खाता 
तथा अत्रभलेखहरू आयोजना लेखा अन्तगात राशखन्छ ।  

कायावित्रध तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि ऐन, २०७६ मा सरकारी लेखाप्रणालीसम्पबन्धी 
भएका व्यिस्थाहरू 

आत्रथाक कायावित्रध तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि ऐन, २०७६ को पररच्छेद ५ मा भएका कारोबारको 
लेखा सम्पबन्धी व्यिस्थाहरू त्रनम्पनानसुार रहेका छन:्  

• वित्रनयोजन, राजस्ि, धरौटी तथा अन्य सरकारी कारोबारको लेखा नगदमा आधाररत दोहोरो 
प्रणालीको त्रसर्द्ान्तबमोशजम राशखन,े कारोबारको लेखाङ्कन गने तथा प्रत्रतिेदन गने प्रवक्रया लेखाका 
मान्य त्रसर्द्ान्त, यस क्षेिमा भएका निीनतम अिधारणा र तोवकएको सािाजत्रनक क्षेिको 
लेखामानको मागादशानबमोशजम महालेखा त्रनयन्िक कायाालयले त्रनधाारण गरेबमोशजम हनुे, लेखा 
राख्न ेप्रयोजनको लात्रग महालेखा त्रनयन्िक कायाालयले लेखाको ढाँचा र आत्रथाक संकेत तथा 
िगीकरण तजुामा गरी महालेखापरीक्षकबाट स्िीकृत गराई लागू गनुापने, स्िीकृत ढाँचा र आत्रथाक 
संकेत तथा िगीकरण नेपाल राजपिमा प्रकाशशत गररने र प्रदेश र स्थानीय तहले महालेखा 
त्रनयन्िक कायाालयको स्िीकृत त्रलई तोवकएको आधारमा लेखा राख्न सक्ने व्यिस्था छ । 

• कारोबारको लेखामा वित्रनयोजन, राजस्ि, धरौटी तथा अन्य कोर्का अत्रतररक्त नेपाल सरकारसँग 
भएको सम्पझौताबमोशजम प्राप्त भएको जनुसकैु सहायता िा स्रोतबाट भएको सबै कारोबारको 
लेखा राख्न ुसम्पिशन्धत  कायाालयको कताव्य हनु,े कुनै कारोबार बजेटमा समािेश नभएको भए 
तोवकएको ढाँचामा छुटै्ट अत्रभलेख तयार गनुापने, लेखाउत्तरदायी अत्रधकृत मातहत कायाालयबाट 
वित्तीय वििरण प्राप्त गरी एकीकृत वित्तीय वििरण र केन्रीय वहसाब तयार गरी महालेखा 
त्रनयन्िक (म.ले.त्रन.का.) लाई उपलब्ध गराउनपुने, आफ्नो मन्िालय िा त्रनकाय अन्तगातको 
सबै प्रकारका चल अचल सम्पपशत्त र दावयत्िको अत्रभलेख राखी सोको वििरण तोवकएको 
समयत्रभि म.ले.त्रन.का.मा पठाउने शजम्पमेिारी लेखाउत्तरदायी अत्रधकृतको हनुे, त्रनकायबाट प्राप्त 
वििरणको आधारमा म.ले.त्रन.का. ले नेपाल सरकारको सम्पपशत्त र दावयत्िको एकीकृत वििरण 
तयार गने र सरकारी कारोबार, सम्पपशत्त र दावयत्िको लेखाङ्कन तथा प्रत्रतिेदन व्यिस्था 
त्रनयमािलीमा तोवकएबमोशजम हनुे व्यिस्था गरेको छ । 

• राजस्ि दाशखला र राजस्िको लेखा सम्पिन्धमा प्रचत्रलत काननुबमोशजम नेपाल सरकारलाई प्राप्त 
हनुे राजस्ि तथा सरकारी तथा सरकारी रकम कायाालयमा प्राप्त भएपत्रछ सोही ददन र सोही 
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ददन सम्पभि नभए सोको भोत्रलपल्ट शजम्पमेिार व्यशक्तले राजस्ि लेखा राखी बैङ्क दाशखला गनुापने, 

सरकारी कारोबार गने स्िीकृत प्राप्त बैङ्कमा जम्पमा भएको राजस्ि सोही ददन सशञ्चत कोर्मा 
दाशखला गनुापने व्यिस्था छ । 

• नगद, शजन्सी दाशखला र लेखा अन्तगात शजम्पमेिार व्यशक्तले आफ्नो शजम्पमामा आएको सरकारी 
नगदीको हकमा सोही ददन िा त्यसको भोत्रलपल्ट र शजन्सी मालसामान भए सात ददनत्रभि यथा 
स्थानमा दाशखला गरी से्रस्ता खडा गनुापने, सो अित्रधमा नगद दाशखला नगरेमा सम्पिशन्धत 
कायाालय प्रमखुले दश ददनसम्पम वढलो गरेको भए दाशखला गना बाँकी रकम र सो रकमको 
दश प्रत्रतशत जररिाना गरी दाशखला गना लगाउने र सोभन्दा वढलो गरेको भए जररिाना असलु 
गदै विभागीय कारबाही समेत गने व्यिस्था छ। 

• म.ले.त्रन.का. ले कात्रताक १५ गतेत्रभि प्रत्येक आत्रथाक िर्ाको संघीय सशञ्चत कोर्को अत्रतररक्त 
िैदेशशक अनदुान र ऋण सहायता तथा लगानीको  लेखा र वित्रनयोजन, राजस्ि, धरौटी तथा 
अन्य कोर्हरूसवहतको केन्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय वििरण महालेखापरीक्षकको कायाालय 
समक्ष पेस गनुापने, लेखा उत्तरदायी अत्रधकृतले आय व्ययको केन्रीय वित्तीय वििरण तयार गरी 
असोज मसान्तत्रभि म.ले.त्रन.का. र म.ले.प. को कायाालयमा पेस गनुापदाछ । 

• हात्रन नोक्सानी असलु उपर गररने व्यिस्थाअन्तगात ऐनबमोशजम कारोबारको लेखा ठीकसँग 
नराखेको कारणले नेपाल सरकारलाई कुनै वकत्रसमको क्षत्रत हनु गएमा शजम्पमेिार व्यशक्तबाट 
सरकारी बाँकी असलुउपर गररने व्यिस्था छ । 

उशल्लशखत व्यिस्थाबाट कारोबारको लेखा व्यिशस्थत भई आत्रथाक प्रशासनमा अनशुासन कायम भई 
वित्तीय व्यिस्थापन प्रणालीलाई अझ बढी शजम्पमेिार पारदशी, नत्रतजामूलक तथा उत्तरदायी बनाउन मद्दत 
पगु्छ। 

सरकारी लेखाप्रणालीमा भएका सामवयक सधुारहरू 

• सािाजत्रनक कोर् व्यिस्थापनलाई प्रभािकारी बनाउन बहखुाता प्रयोगको सट्टा एकल खाता कोर्प्रणाली 
लागू गररएको छ । जसले गदाा सरकारी बैक खाता सूचना प्रवित्रधमा आधाररत भई प्रत्रतिेदन प्रणालीमा 
व्यापक सधुार आएको छ । 

• एकल खाता कोर् प्रणाली सञ्चालन त्रनदेशशका, २०७३ जारी गररएको छ । 

• नेपाल सरकारको लेखा त्रनदेशशका, २०७३ जारी गररएको छ ।  
• अनलाइन भकु्तानी प्रणाली लागू गनुाका साथै ई-टेन्डर, ई-टीडीएस जस्ता इलेक्िोत्रनक्स शासन प्रणालीलाई 

अिलम्पबन गररएको छ । 

• महालेखा त्रनयन्िक कायाालयबाट आन्तररक त्रनयन्िण मागादशान, २०७५ जारी गररएको छ ।  
• नेपाल सरकारको सरकारी सम्पपशत्त सूचना प्रणाली MAPS (Public Assets Management System) 

सम्पबन्धी सफ्टिेयर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । 

• नेपाल सरकारको आत्रथाक संकेत तथा िगीकरण, २०७४ कायाान्ियनमा आएको छ, जसले गदाा संघ, 

प्रदेश एिं स्थानीय तहको लेखाप्रणालीमा सहजता भएको छ । 
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• नेपाल सरकारको आत्रथाक संकेत तथा िगीकरण, २०७४ अनरुूप हनुे गरी २०७६।४।१ देशख नया ँ
महालेखापरीक्षक फारामहरूको प्रयोगद्वारा लेखाङ्कनमा सधुार हनुे देशखएको छ । 

• सरकारी त्रनकायहरूद्वारा नगदमा आधाररत सािाजत्रनक गररने वित्तीय वििरणको लात्रग आिश्यक लेखाङ्कन 
र प्रत्रतिेदनको सूचना प्रदान गना नेपाल सािाजत्रनक क्षिे लेखामान (Nepal Public Sector Accounting 

Standard - NPSAS) नेपाल सरकार मशन्िपररर्द् द्बारा त्रमत्रत २०६६।५।३० मा स्िीकृत भई लागू 
गने क्रममा रहेको छ । यसले गदाा वित्तीय वििरणमा पारदशशाता कायम गना सहयोग पगु्न जाने त्रनशित 
छ। 

• संघीय कायाालयमा CGAS (Computerized Government Accounting System), प्रदेश कायाालयमा 
PCGAS (Province Computerized Government Accounting System) र स्थानीय तहमा 
SUTRA (Sub National Treasury Regulatory Application) माफा त लेखा राख्न े प्रणालीको 
विकाससँगै तीनै तहको लेखा कम्प्यटुरमा आधाररत भएको छ । 

• बजेट तजुामामा समेत मन्िालयगत बजेट सूचना प्रणाली (Line ministry budgetary information 

system - LMBIS) कायाान्ियनमा आएको छ ।  
• आत्रथाक कायावित्रध तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि सतु्रनशित हनुे गरी आत्रथाक कायावित्रध तथा वित्तीय 

उत्तरदावयत्ि ऐन, २०७६ र त्रनयमािली, २०७७ जारी गररएको छ । 

सरकारी लेखाप्रणालीका कमजोरीहरू 

नेपाल सरकारले अपनाएको लेखाप्रणाली नगदमा आधाररत दोहोरो लेखाप्रणालीको त्रसर्द्ान्तबमोशजम 
राशखन्छ । यो प्रणालीबाट नगद कारोबार र सोसँग सम्पबशन्धत वित्तीय कारोबारको माि आय व्ययको 
यथाथाता झल्कन े तर सेिा प्राप्त भइसकेको िा सामान प्राप्त भइसकेको भकु्तानी ददन भने बाँकी रहेको 
अिस्थामा त्रसशजात दावयत्ि नदेखाउने र सरकारी राजस्ि आजान हनुे स्पि भइसकेको तर सङ्कलन हनु बाँकी 
रहेको अिस्था यो लेखाप्रणालीले शचिण गदैन, यसैगरी चाल' दावयत्ि तथा सम्पपशत्तको अत्रभलेख राख्न ेप्रािधान 
नहनु,ु शस्थर सम्पपशत्तको शस्थत्रत र लेखाङ्कन नहनु ेलगायत त्रनम्पन कमजोर पक्षहरू रहेको पाइन्छ:  

• नगदमा आधाररत भएकाले बाँकी आम्पदानी तथा भकु्तानी बाँकीको जानकारी प्राप्त गना नसवकन े
यसले गदाा सरकारी लेखाले सरकारको यथाथा आम्पदानी खचा प्रदशान गना नसकेको,  

• यस लेखाप्रणालीमा लगत लेखाशास्त्रको त्रनयमअनसुार लागत विश्लरे्ण नहुँदा उत्पाददत िस्त ुर 
सेिाको लागत पत्ता लगाउन नसकी सेिा प्रिाह त्रमतव्ययी, दक्ष एिं प्रभािकारी बनाउन 
नसवकएको,  

• सम्पपशत्तहरूको ह्रास कट्टी नहुँदा िास्तविक मूल्य यवकन गना नसवकनकुा साथै सरकारको यथाथा 
सम्पपशत्तको जानकारी हालको लेखाप्रणालीले ददन नसकेको,  

• प्रचत्रलत ऐन काननुबमोशजम त्रनमााण कायाको लात्रग मोत्रबलाईजेसन पेश्की ददइएकोमा समेत उक्त 
पेश्कीलाई तत्काल खचा मात्रनने प्रचलनले सरकारको यथाथा खचा प्रदशान हनु नसकेको,  

• यस लेखाप्रणालीमा प्रयोग हनुे वित्रभन्न फारामहरू सानादेशख ठूला संगठनले एकै वकत्रसमको 
प्रयोग गने ुापने भएको हनुाले कत्रतपय साना त्रतना कायाालयलाई खशचालो हनु गएको छ भन े
आन्तररक त्रनयन्िण कायम गना कत्रतपय संगठनलाई अपयााप्त रहेको,  
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• सरकारी चल अचल सम्पपशत्त तथा दावयत्िको सही र यथाथा जानकारी नहुँदा िासलात तयार 
गना नसवकन,ु  

• आत्रथाक कायावित्रध तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि त्रनयमािली, २०७७ ले सबै कायाालय प्रमखुलाई 
आत्रथाक शजम्पमेिारी ददइएको, लेखा प्रमखु एिं कायाालय प्रमखुबीच वििाद उत्पन्न भएमा कायाालय 
प्रमखुको त्रनणाय मान्य हनु ेप्रािधान रहेको तर कत्रतपय सेिा समूहमा कायाालय प्रमखुहरू लेखा 
सम्पिन्धमा जानकार नहुदँा आत्रथाक प्रशासनमा समस्या,  

• वि.सं. २०१९ सालदेशख शरुु गररएको यो लेखाप्रणाली अझै पत्रन नयाँ से्रस्ताप्रणालीकै नामले 
शचत्रनन्छ । यो लेखाप्रणाली लागू गररँदा कारोबार अङ्क करोडमा हनुे गरेको, हाल खबामा हनुे 
गरेकोले यसमा सामवयक सधुार नहुँदा आत्रथाक कारोबारमा हनुसक्ने गल्ती, जालसाजी तथा 
अत्रनयत्रमतताहरूलाई रोक्नका लात्रग प्रभािकारी हनु नसकेको,  

• राजस्ि, वित्रनयोजन, धरौटी र शजन्सीलेखामा व्यिस्थापन सूचना प्रणाली व्यिहारमा लागू हनु 
नसकेको,  

• सरकारी क्षेिमा विश्व प्रचत्रलत लेखा मानदण्डहरू लागू गना कदठनाइ रहेको ।  

सरकारी लेखाप्रणालीमा सधुारका क्षिेहरू 

नेपाल सरकारले प्रयोग गरेको ितामान लेखाप्रणालीबाट सरकारको आम्पदानी, खचा, सम्पपशत्त, दावयत्ि 
यथाथा शचिण हनु नसवकरहेको शस्थत्रत विधमान छ । लेखाप्रणालीमा सरकारको तफा बाट सामवयक सधुार 
गने क्रम जारी रहे अनरुूप एकलखाता कोर् प्रणाली, नेपाल सािाजत्रनक क्षिेको लेखामानको प्रयोग, आन्तररक 
लेखापरीक्षणमा सधुार आदद सरकारी लेखाप्रणालीलाई व्यिशस्थत गना नेपाल सरकारबाट पत्रन प्रयास गरेको 
देशखए तापत्रन यो प्रयास पयााप्त हनु सकेको छैन । सरकारी लेखाप्रणालीमा िदत्रलँदो पररिेशनसुार पररमाजान 
गना महालेखा त्रनयन्िक कायाालय, महालेखापरीक्षकको कायाालय र नेपाल चाटाडा एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको 
संयकु्त प्रयासमा हालको सरकारी लेखाप्रणालीमा त्रनम्पन पक्षमा सधुार आिश्यक देशखन्छ: 

• सरकारको आत्रथाक कारोबारको लेखाङ्कन केिल नगदमा आधाररत नगरी अन्तराावष्ट्रय सािाजत्रनक 
लेखामान अनकूुल हनुे गरी लेखामान बनाउनपुदाछ । 

• सािाजत्रनक सम्पपशत्तको मूल्याङ्कन यथाथा समशुचत ढङ्गले गरी सरकारको सम्पपशत्तको यथाथा वििरण 
तयार हनु ेगरी लेखा ढाँचामा पररमाजान गररनपुदाछ । 

• कायाालयको प्रकृत्रत, कारोबारको आकार, सेिा प्रिाहको तररका समेत विश्लरे्ण गदै आन्तररक 
त्रनयन्िण प्रणाली मजबतु हनु ेढङ्गले लेखा ढाँचामा सधुार हनुपुदाछ । सडक त्रनमााणको क्षेिमा 
प्रयोग हनु ेविटुत्रमन र अस्पताल क्षेिमा प्रयोग हनुे ल्याब केत्रमकलको त्रनयन्िण एकै प्रकृत्रतको 
फारमबाट हनु सक्दैन ।  

• आन्तररक लेखापरीक्षणमा सधुार गरी आन्तररक त्रनयन्िण प्रणाली मजबतु बनाउन महालेखा 
त्रनयन्िक कायाालयमा आन्तररक लेखापरीक्षण विभाग नै गठन गरी लेखा राख्न ेर परीक्षण गने 
जनशशक्त फरक फरक गरेमा लेखाप्रणालीमा आन्तररक त्रनयन्िण ित्रलयो भई व्यापक सधुार 
हनु जान ेदेशखन्छ ।  
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• हाल काननुबमोशजम उपलब्ध गराइएको पेश्कीलाई खचा माने्न प्रचलनले यथााथ खचाको 
प्रत्रतत्रनत्रधत्ि गना सकेको छैन । यसमा सधुार गना विकास त्रनमााणसँग सम्पबशन्धत पेश्की प्रदान 
गदाा सम्पझौतामा खचाको तात्रलका बनाई जनु समयमा खचा भयो सोही समयमा माि खचा देखाउन 
त्रमल्ने गरी लेखा ढाँचा पररितान गनुापदाछ । 

• सरकारी वित्तीय वििरण अन्तराावष्ट्रय वित्तीय प्रत्रतिेदन अनरुूप हनुे गरी रावष्ट्रय सािाजत्रनक वित्तीय 
प्रत्रतिेदन मानदण्ड बनाई लागू गने । 

• सरकारी लेखाप्रणालीमा सूचना प्रणालीको प्रयोगमा व्यापकता ल्याइनपुदाछ । राजस्ि सङ्कलन 
गने सबै कायाालयमा म्पयानअुल नगदी रत्रसद काटेर रकम बझु्ने प्रणालीको अन्त्य गररनपुदाछ। 

• सरकारी त्रनकायहरूद्वारा नगदमा आधाररत सािाजत्रनक गररने वित्तीय वििरणको लात्रग आिश्यक 
लेखाङ्कन र प्रत्रतिेदनको सूचना प्रदान गना नेपाल सािाजत्रनक क्षेि लेखामान (Nepal Public 

Sector Accounting standard - NPSAS) नेपाल सरकार मशन्िपररर्द् द्वारा त्रमत्रत 
२०६६।५।३० मा स्िीकृत भएकोमा १२ िर्ा त्रबत्रतसक्दा समेत पूणा लागू हनु सकेको छैन ।  

अतः आगामी आत्रथाक िर्ादेशख सबै सरकारी कायाालयमा अत्रनिाया लागू गने व्यिस्था गररनपुदाछ। 
लेखाप्रणालीमा भएका सामवयक सधुारहरूलाई दृढ इच्छाशशक्तका साथ कायाान्ियनमा लैजानपुदाछ । 

त्रनष्कर्ा  
सािाजत्रनक वित्त व्यिस्थापन सािाजत्रनक प्रशासनको महत्िपूणा अङ्ग हो । अनशुासन बेगरको 

सािाजत्रनक वित्त व्यिस्थापन सफल मात्रनदैन । सरकारी लेखाप्रणालीलाई अन्तराावष्ट्रय लेखामान एिं 
अन्तराावष्ट्रय असल अभ्यासको प्रयोगबाट अझ बढी पारदशी, िैज्ञात्रनक एिं विश्वसनीय बनाउन सकेको खण्डमा 
सीत्रमत रावष्ट्रय स्रोत साधनको अत्रधकतम उपयोग भई सशुासन कायम गना सवकन्छ जसले गदाा लोकताशन्िक 
शासन व्यिस्थालाई थप प्रभािकारी बनाउन सहयोग पगु्दछ । हाम्रो जस्तो विकासोन्मखु राष्ट्रले देशको 
चौतफी विकास र जनताको सिोतम वहत तथा समनु्नत जीिनका लात्रग आफ्नो सीत्रमत स्रोत र साधन लगानी 
गदाा त्रमतव्यवयता कायादक्षता एिं प्रभािकारीतालाई अक्षरश: अंगाली सन्ततु्रलत वकत्रसमले आत्रथाक व्यिहार 
गनुापने कुरामा दईुमत रहँदैन । कुनै पत्रन देशको सािाजत्रनक वित्त व्यिस्थापन त्यस देशको शासन 
सञ्चालनको रक्त सञ्चार हो भन्न सवकन्छ । सािाजत्रनक वित्त व्यिस्थापनलाई पारदशी, नत्रतजामूलक, शजम्पमेिार, 
उत्तरदायी बनाउँदै देशको समविगत आत्रथाक स्थावयत्ि कायम गना तथा शासन व्यिस्थालाई अनशुात्रसत र 
मयााददत बनाउन लेखाप्रणालीले महत्िपूणा भतू्रमका त्रनबााह गरेको हनु्छ । जनताले त्रतरेको कर सािाजत्रनक 
वहत र कल्याणमा खचा भएको अत्रभलेख व्यिशस्थत गरी जनतालाई सदपुयोगको विश्वास ददलाउन सक्न े
दररलो प्रमाणको रूपमा लेखाप्रणाली रहनपुदाछ । सािाजत्रनक कोर्को रकम त्रनवहत व्यशक्त िा त्रनकायको 
त्रनजी स्िाथा पूत्रतामा उपयोग नभई सिाजन वहतायमा उपयोग भएको विश्वास ददलाउन ेगरी हाम्रो लेखाप्रणालीको 
विकास गररन ुआजको आिश्यकता हो । 

सन्दभा सामग्रीहरू 

• आत्रथाक कायावित्रध तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि ऐन, २०७६, काठमाडौँ, काननु वकताब व्यिस्था सत्रमत्रत, 
बबरमहल ।  
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• आत्रथाक कायावित्रध तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि त्रनयमािली, २०७७, काठमाडौँ, काननु वकताब व्यिस्था 
सत्रमत्रत, बबरमहल । 

• नेपालको संविधान, काठमाडौँ, काननु वकताब व्यिस्था सत्रमत्रत, बबरमहल ।  

• लेखापरीक्षण पत्रिकाका वित्रभन्न अङ्क, महालेखापरीक्षकको कायाालय । 

• महालेखापरीक्षकको ५८ औ ँिावर्ाक प्रत्रतिेदन, २०७८ ।  

• www.oag.gov.np - www.fcgo.gov.np  
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बजेट प्रणाली: जानकारी, समस्या र समाधान
   

 

 

गम्भीरबहादरु हाडा 
पूवव सह–प्राध्यापक, अथवशास्त्र 

भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस 

पररचय 

सरकारले देशमा आत्रथाक शस्थरता तथा आत्रथाक अत्रभिवृर्द् गने उद्दशे्यले सािाजत्रनक आय, खचा एिं 
ऋणको व्यिस्थापनमा अपनाउने नीत्रतलाई वित्तीय नीत्रत भत्रनन्छ । यसरी वित्तीय साधनहरूको उशचत 
प्रयोगबाट उत्पादन, आम्पदानी तथा रोजगारीका के्षिमा पत्रन िृवर्द् ल्याउन सवकन्छ । सन ्१९३० मा विश्वमा 
देखा परेको महामन्दीभन्दा अगात्रड आत्रथाक शस्थरता र अत्रभिृवर्द्को महत्िपूणा उपाय मौदरक नीत्रतलाई माि 
त्रलइन्थ्यो र वित्तीय नीत्रतलाई सरकारी आय जटुाउने स्रोतको रूपमा माि त्रलइन्थ्यो । समयको पररितानसँगै 
विश्वका विकत्रसत देशहरूमा उत्पन्न अत्रत उत्पादन, मूल्य ह्रास, बढ्दो बेरोजगारी आददलाई मौदरक नीत्रतले 
समाधान गना सकेन । सन ्१९३६ मा Prof.J.M.Keynes द्वारा प्रकाशशत 'The General Theory of 

Employment, Interest and Money' भने्न पसु्तकमा सािाजत्रनक खचामा भएको िवृर्द्ले प्रभािकारी माग 

(Effective Demand) मा िृवर्द् ल्याउने र सािाजत्रनक िस्तकुो त्रनमााणमा भएको बढी खचाले प्रभािकारी 
मागमा पत्रन िृवर्द् ल्याउने उल्लेख छ ।  

स्ितन्ि अथानीत्रतका समथाकहरू Adam Smith, Ricardo, Pigou जस्ता अथाशास्त्रीहरूका 
भनाइअनसुार आत्रथाक वक्रयाकलापको सञ्चालनमा सरकारी के्षिभन्दा त्रनजी के्षि बढी सक्षम हनु्छ । तसथा 
रावष्ट्रय अथातन्िमा सरकारले कुनै वकत्रसमको हस्तके्षप गनुा नहनु,े सरकारी हस्तक्षेप त्रबना नै अथाव्यिस्थामा 
स्ितः पूणा रोजगारीको अिस्था त्रसजाना हनु्छ । मूल्य संयन्ि (Price mechanism) को माध्यमद्वारा माग 
र पूत्रता, उपभोग र उत्पादन, बचत र लगानीबीच सन्तलुन कायम हनुे उनीहरूको धारणा त्रथयो । वयनीहरू 
सानो तर सन्ततु्रलत बजेटको पक्षपात्रत त्रथए ।  

          बजेटको पररभार्ा त्रभन्नात्रभनै्न रूपमा ददएको पाइन्छ । अथाशास्त्री टेलर (Taylor) को शब्दमा, 
‘बजेट सरकारको वित्तीय गरुुयोजना हो जसमा अनमुात्रनत आय, प्रस्तावित खचाको आधारमा गनुापने वित्रभन्न 
वक्रयाकलापहरू समािेश गररएका हनु्छन ्। त्रतनीहरूको सञ्चालनका लात्रग साधन तथा स्रोतको उपाय पत्रन 
उल्लेख गरेका हनु्छन।् िेस्िेविल (Bastable) को भनाइअनसुार बजेट भनकेो एक त्रनशित समयको लात्रग 
सरकारको वित्तीय व्यिस्था हो जनु विधावयकामा स्िीकृत्रतका लात्रग पेस गररन्छ ।  

प्रशशर्द् बेलायती अथाशास्त्री ग्र्लेडस्टोनको भनाइअनसुार बजेट भनेको एक अङ्क गशणतीय व्यिस्था 
माि होइन, यो व्यशक्त र समाजको विकासको जरो र सरकारी शशक्तको पररचायक पत्रन हो । अथाशास्त्री 
रेनेस्टोना (Renestorne) ले बजेटलाई सािाजत्रनक आय र व्ययको प्रारशम्पभक प्रलेखको रूपमा त्रलएका छन ्। 
बजेट भन्नाले आम्पदानी र खचाको वहसाब वकताब राखी चाँजोपाँजो त्रमलाउन ुहो । बजेटसम्पबन्धी काम, 
पररिार संस्था सबैमा हनु्छ । सामान्यतः बजेट भन्नाले एउटा आत्रथाक िर्ाभररको आम्पदानी बझुाउँछ । गत 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 ......................................................................................................... लेखापरीक्षण पत्रिका 

िर्ाको आय व्ययको आधारमा आगामी िर्ामा कुन कुन कुरामा के कत्रत खचा गना र सो खचाको रकम पूत्रता 
गना कुन कुन साधनहरूद्वारा राजस्ि जम्पमा गने विर्यमा विस्ततृ िणानसवहत व्यिस्थावपकामा स्िीकृत्रतको 
लात्रग पेस गररएको दस्तािेजलाई बजेट भत्रनन्छ । 

बजेटलाई सम्पपूणा आत्रथाक एिं सामाशजक के्षिमा देखा परेका वित्रभन्न समस्याहरूको समाधानको 
लात्रग देशलाई एक त्रनददाि ददशात्रतर डो¥याउने कायामूलक माध्यमको रूपमा त्रलइएको छ । सरकारद्वारा 
कुनै त्रनशित अित्रधको लात्रग प्रस्ततु गररएको आय व्ययको पूिाानमुात्रनत वििरणलाई बजेट भन्दछन ्। 
िास्तिमा बजेट आय व्ययको वििरण माि नभएर रावष्ट्रय आत्रथाक नीत्रतलाई प्रत्रतविशम्पित गने एउटा माध्यमका 
साथै आत्रथाक त्रनणाय ददने प्रवक्रया पत्रन हो । मोटामोटी रूपमा बजेट भन्नाले त्रनम्पन त्रलशखत कुराहरूलाई 
जनाउँछ ।  

(१) आम्पदानी र खचाको वििरण अथाात ्सरकारको आत्रथाक काया वित्रधको वििरण,  
(२) सरकारको आत्रथाक शब्द र माध्यमद्वारा व्यक्त गररएको नीत्रत र योजना,   
(३) आम्पदानी खचाको पूिा अनमुान,  
(४) खचा र आम्पदानीको भविष्यिाणी जनु विगत केही िर्ाको आय र खचाहरूलाई दृविगत गरी अनमुान 

गररन्छ ।  

  बजेटको विकासमा सरकार उपर संसद िा जनप्रत्रतत्रनत्रधको त्रनयन्िणको विकासले ठूलो सहयोग 
पु\र् याएको छ । आधतु्रनक आत्रथाक प्रशासनको विकास बेलायतबाट भएको हुँदा बेलायतलाई नै आधतु्रनक 
आत्रथाक प्रशासनको जन्मदाता पत्रन मात्रनन्छ । सिाप्रथम सन ्१९२२ ताका बेलायतमा बजेट संसदका लात्रग 
पेस गररयो । त्यसपत्रछ विश्वका देशहरूले क्रत्रमक रूपमा आय र व्ययको वििरण जनसमक्ष ल्याउन थाल्यो। 
यरुोपीय देशहरूमा जनप्रत्रतत्रनत्रधको सरकार गठनको साथसाथै बजेटको पत्रन विकास भयो । भारतमा सन ्
१८६० मा बजेट व्यिस्थाको शरुुआत भए पत्रन सन ्१९४८ मा स्ितन्िता प्राप्त भएपत्रछ माि बजेट 
व्यिस्थाको विकास भएको हो । नेपालमा वि.सं.२००८ मा सिाप्रथम रावष्ट्रय बजेट तयार गररयो र 
व्यिस्थावपकाबाट पास गराइयो । त्यसबेलादेशख प्रत्येक िर्ा बजेट तयार गरी स्िीकृत गराउने चलन आएको 
हो । यो बजेटमा रू.३.०५ करोड अनमुात्रनत राजस्ि र रू.५.२५ करोड अनमुात्रनत व्यय देखाइएको 
त्रथयो। नेपालमा वि.सं.२००९ सालभन्दा अगात्रड आत्रथाक िर्ा िैशाख १ गतेदेशख चैि मसान्तसम्पम मात्रनन्थ्यो 
भने यसै िर्ा वि.सं.२००९ सालदेशख श्रािण १ गतेदेशख आर्ाढ मसान्तसम्पम आत्रथाक िर्ा मात्रनन थालेको 
देशखन्छ । त्यसैगरी वि.सं.२०२५ सालदेशख कायाक्रमको आधारमा बजेट तजुामा गने प्रिृशत्तलाई त्रनरुत्सावहत 
गना कायाक्रम बजेटलाई प्रचलनमा ल्याइयो ।  

बजेटको िगीकरण (Classification of Budget)  

बजेटको िगीकरण वित्रभन्न आधारमा गना सवकन्छ । सामान्यतया त्रनम्पन आधारमा बजेटको िगीकरण 
गररन्छ: 

(१) िावर्ाक िा दीघाकालीन बजेट (Annual or Longterm Budget) – सामान्यतः सरकारी 
बजेट एक िर्ाको लात्रग बनाइन्छ । हाम्रो देशमा पत्रन एक िर्ाको लात्रग नै बजेटको त्रनमााण गररन्छ । 
यसैगरी भारत, इंगलैण्ड, फ्रान्स, अमेररका, अषे्ट्रत्रलया आदद देशहरूमा पत्रन एक िर्ाको लात्रग नै बजेट 
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बनाइन्छ । तर यो बजेट सामान्य िावर्ाक कायासञ्चालनको लात्रग नै हनु्छ । आज संसारका अत्रधकांश 
देशहरूले त्रनयोशजत अथाव्यिस्थाको प्रणालीलाई अपनाएका छन ् र यस्ता देशहरूमा दीघाकालीन 
आयोजनाहरूलाई पूरा गनाको लात्रग जनु बजेटको त्रनमााण गररन्छ त्यसलाई दीघाकालीन बजेट भन्दछन ्।  

(२) बचत/घाटा/सन्ततु्रलत बजेट (Surplus/Deficit/Balance Budget) – अनमुात्रनत आयभन्दा 
व्ययको अनमुान कम भएमा त्यस्ता बजेटलाई बचतको बजेट (Surplus budget) िा लाभको बजेट भन्दछन ्। 
तर यदद अनमुात्रनत आय व्ययभन्दा कम छ भने त्यसलाई घाटाको बजेट (Deficit budget)  भन्दछन ्। 
बजेटमा अनमुात्रनत आय र व्यय बराबर भएमा त्यो सन्ततु्रलत बजेट (Balance budget) कहलाउँछ । तर 
सामान्यतः आजकल नेपाल जस्तो देशमा बजेट घाटाको नै बनाइन्छ ।  

(३) नगदी िा राजस्ि बजेट (Cash or Revenue Budget) – नगदी बजेट त्यो हो जसमा आय 
र व्ययको अनमुान माि त्यस राशशमा आधाररत हनु्छ, जनु त्यस िर्ात्रभिमा त्रनशित रूपले प्राप्त भएर खचा 
हनु्छ । राजस्ि बजेटमा कुनै िर्ामा प्राप्त हनुे आय िा गररने व्यय त्यस िर्ाको बजेटमा सामेल गररन्छ, चाहे 
त्यो आय त्यस िर्ामा प्राप्त होस ्िा नहोस ्।  

(४) विभागीय िा कायाक्रम बजेट (Departmental or Performance Budget) – ितामान 
समयमा सामान्यतः विभागीय बजेट प्रणाली नै प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । यसमा एक विभागको सम्पपूणा 
आय तथा सम्पपूणा व्यय एकत्रित रूपमा देखाइन्छ । काया बजेट त्यो हो जसमा केही विशेर् प्रयोजनको 
लात्रग व्ययलाई त्यस विशशि कायाक्रमअन्तगात राशखन्छ ।  

बजेट चक्र (Budget Cycle)  

बजेट चक्रलाई त्रनम्पन शचिबाट स्पि गना सवकन्छ:  

 

  

मात्रथ उल्लेख गररएका बजेट चक्रको ६ िटा अिस्थाहरूलाई सम्पबशन्धत देशको राजनैत्रतक स्िरूप 
अनरुूप थपघट गना सवकन्छ । उपयुाक्त बजेट चक्रमा कायापात्रलका तथा व्यिस्थावपका आफ्नो अत्रधकार 
तथा शजम्पमेिारी प्रत्रत पूणा सचेत रहेको राजनैत्रतक अिस्थालाई दृविगत गररएको छ । तर जनु देशको बजेट 
व्यिस्थामा कायापात्रलकाको अनपुातमा व्यिस्थावपकाको प्रबलता बढी रहन्छ यस्तो देशको बजेट चक्रको 
धेरैजसो अिस्थाहरूलाई व्यिस्थावपकाले त्रनयशन्ित गदाछ ।  
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बजेट त्रनमााणका प्रवक्रयाहरू (Process of Budget Preparation) 

नेपालको बजेट तजुामा अथा मन्िालय, रावष्ट्रय योजना आयोग, विर्यगत मन्िालय र मातहतका 
विभाग एिम ्कायाालयहरू संलग्न हनुे गरेको पाइन्छ । आित्रधक योजनाको लक्ष्य अनरुूप हनुे गरी रावष्ट्रय 
योजना आयोगको त्रसफाररसमा अथा मन्िालयबाट आगामी बजेटको प्राथत्रमकता तथा मागादशान तयार गरी 
पररपि गने र प्रत्येक कायाालयले पत्रन अथा मन्िालयले तोकेको मागादशान र सीमा त्रभि रही आगामी आत्रथाक 
िर्ाको लात्रग आिश्यक बजेट प्रस्ताि गने गररन्छ । यसरी बजेट प्रस्ताि गदाा बजेटलाई मूलतः चालू तथा 
पुजँीगत खचाको रूपमा विभाजन गरी गने गररन्छ । विकास आयोजनाको बजेटको सम्पबन्धमा प्रस्तावित 
आयोजनाको सम्पभाव्यता अध्ययन र आत्रथाक, प्रावित्रधक, िातािरणीय र प्रशासकीय उपयकु्तताको आधारमा 
प्रत्रतफल समेतको त्रबचार गरी आयोजना स्िीकृत हनुपुने व्यिस्था छ । मन्िालय, विभाग तथा कायाालयमाफा त 
प्रस्ताि भएको बजेट सम्पबन्धमा अथा मन्िालयबाट उपलब्ध स्रोत साधन समेतलाई दृविगत गरी सम्पबशन्धतसँग 
छलफल गरी बजेट काँटछाँट गरी बजेटलाई अशन्तम रूप ददइन्छ। अथा मन्िालयबाट प्रत्येक आत्रथाक 
िर्ाको राजस्ि र व्ययको अनमुानसवहतको बजेट व्यिस्थावपका-संसद समक्ष पेस गने र संसदबाट व्यापक 
छलफलपत्रछ आिश्यक पररमाजान गरी बजेट उपर संसदीय स्िीकृत्रत हनुे गछा । यसप्रकार बजेट स्िीकृत 
भएपत्रछ क्रमश: मन्िालय विभाग हुँदै कायाालयहरूले खचा गने अशख्तयारी प्राप्त गरी सोबमोशजम कोर् तथा 
लेखा त्रनयन्िक कायाालयबाट त्रनकासा त्रलई बजेट खचा गनुापने व्यिस्था छ । 

बजेट त्रनमााणको वित्रध देशको विधानमा उल्लेख गररएको हनु्छ । सामान्यतया सबै देशमा यो वित्रध 
समान हनु्छ । बजेट त्रनमााणसम्पबन्धी अध्ययन त्रनम्पन पाँच भागमा विभाजन गरेर हेना सवकन्छ: 

(१) बजेट तजुामा (Preparation of the budget) - बजेट त्रनमााणको लात्रग यो पवहलो अिस्था हो । 
प्रत्येक मन्िालय र विभागहरूले आफ्नो आफ्नो आय र व्ययको तजुामा गदाछन ्। बजेट देशको कायापात्रलकाद्वारा 
तयार गररन्छ । वकनभने कायापात्रलकाद्वारा नै व्यय गररन्छ । साथै करहरू समेत एकत्रित गररन्छ । 
कायापात्रलकालाई व्यय गने सम्पपूणा वक्रयाकलापको र आयका सम्पपूणा स्रोतको ज्ञात हनु्छ ।  

(२) बजेट पेस गनुा (Presentation of the Budget) - यो बजेट तयारीको दोस्रो महत्िपूणा 
प्रवक्रया हो । रावष्ट्रय विकास पररर्दबाट बजेटको अनमुोदन भएपत्रछ, प्रस्तावित बजेटलाई िैधात्रनक स्िरूप 
प्रदान गना राष्ट्रको सिोच्च विधावयका संसदमा अथामन्िीद्वारा प्रस्ततु गररन्छ । मशन्िपररर्द् मा बजेटको 
छलफल पत्रछ अथामन्िीद्वारा संसदमा पेस गररन्छ ।  

(३) बजेट स्िीकृत्रत (Legislation Phase of Budget) - प्रस्तावित बजेटको बारेमा सम्पपूणा संसद 
सदस्यहरूले आफ्नो आफ्नो राय सझुाि प्रस्ततु गदाछन ्। व्यिस्थावपकामा उक्त बजेटमात्रथ विस्ततृ रूपमा 
छलफल हनु्छ । बजेट सम्पबन्धमा उठेका वित्रभन्न प्रश्नहरूको जिाफ अथामन्िीले ददन्छन ्। यसको साथै 
उक्त बजेटसँगै विगत आत्रथाक िर्ाको यथाथा आम्पदानी र खचा तथा गाहास्थ्य िर्ाको संशोत्रधत आम्पदानी र 
खचा सम्पबन्धमा पत्रन अथामन्िीले व्यिस्थावपकामा वििरण प्रस्ततु गदाछन ्। बजेट प्रस्ततु गदाा बजेटमा 
अपनाइएको आत्रथाक र मौदरक नीत्रत, वित्रभन्न कायाक्रम र उक्त कायाक्रमको लात्रग आिश्यक आत्रथाक 
व्यिस्था, राजस्ि सङ्कलनका स्रोतहरू, न्यून हनुे रकम, न्यून बजेट पूत्रता गने स्रोतहरूबारे स्पि जानकारी 
गराइन्छ ।  
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(४) सरकारद्वारा बजेटको कायाान्ियन (Budget Execution by Government) - संसदबाट 
स्िीकृत्रत भएपत्रछ बजेटलाई कायाान्ियन गररन्छ । बजेटको कायाान्ियन गने अत्रभभारा कायाकाररणी अथिा 
मशन्िपररर्द्को हनु्छ । बजेट कायाान्ियन गदाा कायाकाररणीले बजेटको कुनै वकत्रसमको संशोधन गना 
सक्दैन । बजेटमा उल्लेख भएअनसुार खचा गनुापछा ।  

(५) बजेटको लेखापरीक्षण (Auditing of Budget) - पाररत गररएको बजेटको वित्रनयोजन 
मतुाविक विभाग तथा मन्िालयले खचा गरेको छ छैन त्यसको लेखाजोखा सिोच्च लेखापरीक्षण संस्थाले 
गदाछ । जसको मखु्य काम नै वित्तीय त्रनयन्िण तथा अनशुासन कायम गराउन ुहो ।   

बजेटका त्रसर्द्ान्तहरू  
• विस्ततृताको त्रसर्द्ान्त (Principle of Comprehensiveness)  

• िैधात्रनकताको त्रसर्द्ान्त (Principle of Legitimacy) 

• लचकताको त्रसर्द्ान्त (Principle of Flexibility)  

• अनमुानयोग्यताको त्रसर्द्ान्त (Principle of Predictability) 

• सान्दत्रभाकताको त्रसर्द्ान्त (Principle of Contestability)  

• इमान्दाररताको त्रसर्द्ान्त (Principle of Honesty) 

• कायाान्ियन योग्यताको त्रसर्द्ान्त (Principle of Implementability)  

• सूचनामूलकताको त्रसर्द्ान्त (Principle of Information) 

• त्रनयन्िण र सन्तलुनको त्रसर्द्ान्त (Principle of Check & Balance)  

• जिाफदेवहता र पारदशशाता (Accountability & Transparency) 

सबल बजेटका आिश्यक तत्िहरू 

बजेट व्यिस्थाले व्यिस्थापकलाई भािी योजना बनाउन बाध्य गराउँछ । यसले व्यािसावयक 
वक्रयाकलापको प्रशासत्रनक कायावित्रध प्रभािकारी र दक्ष बनाई भािी स्िरूपको पवहले नै शचन्तन गना लगाउँछ । 
यसले व्यिसायको समविगत लक्ष्य र उद्देश्यको आधारमा वित्रभन्न शाखा उपशाखाहरूका बीच समन्िय, 
समझदारी र सन्तलुन कायम गना सघाउँछ । साथै यसले योजनाको वित्रभन्न चरणमा त्रनददाि लक्ष्यअनरुूप 
त्रनशित दायरात्रभि रही कायावित्रधको मूल्याङ्कन गने र त्रनयन्िण गने सवुिधा प्रदान गदाछ । सबल बजेटका 
आिश्यक तत्त्िहरू त्रनम्पनानसुार छन:् 

• बहृद् - बजेट सबै पक्ष र अङ्गहरूलाई समेट्ने हनुपुदाछ । कुनै भागलाई बजेटको पररत्रधत्रभि नपारी 
बनाइएको बजेटले गरेको योजना अपूणा हनु्छ ।  

• यथाथामा आधाररत - उठ्न े राजस्ि र खचाको बारेमा बजेटले गने प्रके्षपण यथाथा भएन भने बजेट 
प्रणालीमा वित्रभन्न विकृत्रतहरू त्रभत्रिन जान्छन ्।  

• लशचलो - बद् त्रलँदो पररशस्थत्रतको आिश्यकतालाई समेट्न सकेन भने बजेट व्यािहाररक हनु सक्दैन ।  

• पारदशी - बजेटको प्रवक्रया र नत्रतजा (Output) दिैु जनता र त्रतनका प्रत्रतत्रनत्रध साम ुछलाङ्ग हनुपुदाछ ।  
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• नत्रतजामूलक - बजेटले त्रलएको गन्तव्य अथाात ्बजेट कायाान्ियन भएपत्रछ हात्रसल हनुे उपलशब्ध पवहले 
नै त्रनयोजन (Planning) गररएको हनुपुदाछ । यसो भएमा बजेटको उपलशब्ध मापन गना र जनताले 
आफ्ना प्रत्रतत्रनत्रधहरूलाई जिाफदेही तलु्याउन सशजलो पदाछ ।  

• समविगत आत्रथाक स्थावयत्ि कायम गना सक्न े- बजेटले त्रलन ेनीत्रतहरूबाट समविगत अथातन्िमा प्रभाि 
पने भएकाले यस पक्षको राम्रो व्यिस्थापन गना सकेन भने त्यस्तो बजेटलाई सफल भन्न सवकन्न । 

• सन्ततु्रलत विकासलाई बढािा ददन े- देशका वित्रभन्न के्षि, िगा र समूहका जनताको सन्ततु्रलत विकास गरी 
केही व्यशक्त िा समूहले माि विकासको प्रत्रतफल पाउने अिस्थालाई बजेटले त्रनरुत्सावहत गना सक्नपुदाछ 
।  

• जनचाहना अनरुूप - प्रत्येक तहका सरकारलाई आफ्नो के्षिात्रधकारत्रभि त्रनवहत अत्रधकारसम्पबन्धी विर्यमा 
त्रनणाय गने तथा िावर्ाक बजेट बनाउने अत्रधकार प्रदान गदाा आफ्नो के्षित्रभिका जनताको प्राथत्रमकता र 
चाहनाबमोशजमको नीत्रत त्रनधाारण गना र लगानी गना सशजलो हनु्छ । साथै जनताले आ-आफ्नो सरकारलाई 
उनीहरूको काम कारबाहीको लात्रग जिाफदेही तलु्याउन सशजलो हनु्छ ।  

बजेट त्रनयन्िणका उद्दशे्यहरू 

सरकारका वित्रभन्न तहमा आिश्यक सूचना प्रिाह गना, बजेट कायाान्ियनबाट अथातन्िमा पना गएको 
अनकूुल िा प्रत्रतकूल प्रभािको लेखाजोखा गना, अथातन्िमा सधुार ल्याउन तत्काल गनुापने सधुारको खोजी 
गना, सरकारका त्रनकायहरूबीच सामञ्जस्यता कायम गना, कायाक्रम, बजेट, लेखाङ्कन, मूल्याङ्कन र विश्लरे्णमा 
सहयोग परु् याउन, संरचना, कायावित्रध, नीत्रतहरूमा समयानकूुल सधुार गना, आत्रथाक कारोबारमा स्िीकृत सीमा 
नाघ्न नददई अनशुासन कायम गना, सािाजत्रनक प्रशासनमा जिाफदेवहता स्थावपत गना बजेट त्रनयन्िणको 
आिश्यकता पदाछ । 

जनताबाट उठाइएको राजस्ि, जनताका नाममा त्रलइएका िैदेशशक सहायता र ऋण रकम कुनै 
व्यशक्त िा िगाबाट बेमनात्रसब ढङ्गले खचा गना रोक लगाउने, सरकारका वित्रभन्न त्रनकायहरूबीच समन्िय 
कायम गरी सािाजत्रनक कोर्को उपयोगबारे आश्वस्त तलु्याउने, लागत केन्रहरूलाई सक्षमता तथा 
त्रमतव्यवयताका साथ सञ्चालन गरी सरकारका कायाहरू सम्पपादन गने िा गराउनका लात्रग क्षमता अत्रभिृवर्द् 
गराउन,े अनािश्यक, अनतु्पादनशील र खेर जाने खचा रोक्ने, त्रनयन्िण संयन्िको संस्थागत विकास गने, 
पूिात्रनधााररत कायाक्रम िा मापदण्डअनसुार काया सम्पपादन भए नभएको विश्लरे्ण गरी कारण पवहल्याई सधुाने, 
सािाजत्रनक आत्रथाक प्रशासनमा जिाफदेवहता प्रिर्द्ान गने बजेट त्रनयन्िणका उद्देश्यहरू रहेका छन ्।  

बजेट सधुारका लात्रग भएका प्रयासहरू 

• राजस्ि र खचा शीर्ाकहरूमा अन्तरावष्ट्रय मरुा कोर्को Government Financial Statistical Manual 
सँग तादात्म्पयता हनुे गरी पररितान गररएको, 

• विगतमा साधारण र विकास गरी बजेट वित्रनयोजन हनुे गरेकोमा चाल ुर पुजँीगत गरी वित्रनयोजन गने 
गररएको, 
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• आित्रधक योजना र बजेटको बीचमा उशचत तालमेल त्रमलाउन MTEF मध्यकालीन खचा योजना लागू 
गररएको,  

• Financial Management Information System (FMIS), Budget Management Information 

System (BMIS), Line Ministry Budget Information System (LMBIS) जस्ता Software हरू 
लागू गररएका, 

• आयोजना बैङ्कको शरुुिात गररएको, 

• कायाक्रम र आयोजनाहरूलाई प्राथत्रमकीकरण गरी प्राथत्रमकताको आधारमा बजेट वित्रनयोजन गने 
गररएको, 

• लागत अनमुान र खचाका मापदण्डहरू त्रनमााण गररएको, 

• काया सम्पपादनमा आधाररत बजेट त्रनकासा प्रणाली लागू गररएको, 

• लैवङ्गक उत्तरदायी, गररबी घटाउने, तत्कात्रलक कायायोजना जस्ता अिधारणाहरू लागू गररएको,  

• सािाजत्रनक खचा र वित्तीय उत्तरदावयत्ि (PEFA) को कायायोजना तयार गरी कायाान्ियनमा ल्याइएको, 

• e-Tender प्रवक्रया लागू भएको, 

• नत्रतजामूलक बजेट बनाउन जोड ददइएको, 

• िावर्ाक अधा िावर्ाक समीक्षा गरी प्रत्रतिेदन प्रस्ततु गने गररएको । 

नेपालको बजेट तजुामा तथा कायाान्ियनका चनुौती तथा समस्याहरू 

• कृवर्जन्य िस्तकुो आयातमा भएको िवृर्द्, आयातमखुी अथातन्िको संरचना र  भकूम्पपपत्रछको पनुत्रनामााणको 
लात्रग आिश्यक त्रनमााण सामग्रीको आयातमा भएको िृवर्द्ले हनु गएको उच्च व्यापार घाटालाई कम 
गना कृवर्जन्य उत्पादन िृवर्द् र सेिा के्षिको पनुउात्थान गनुा ।  

• त्रनकायगत सीमाभन्दा बढीको माग आउने, खचाको मापदण्ड नभएको, मध्यकालीन बजेट तजुामा संस्थागत 
नभएको, राजनैत्रतक दबाब, िैदेशशक सहायताको यवकन नहनुे, व्यिस्थापनका सम्पपूणा तहका 
कामदारहरूको सहभात्रगता र समथान प्राप्त गनुा, सम्पपूणा कायाकताालाई बजेट व्यिस्थाको शशक्षा ददन,ु 
बजेट व्यिस्थालाई लोचपूणा ढङ्गमा कायाान्ियन गराउन।ु  

• साधन उपलब्धताका आधारमा भन्दा मागका आधारमा बजेट बनाउन ेप्रिृशत्त रहन,ु प्रत्येक खचा शीर्ाकमा 
वित्रनयोजन गने त्रनशित मापदण्ड नहनु,ु िैदेशशक अनदुान र ऋणको भरपदो सूचना नहुदँा यस्तो स्रोतबाट 
बेहोररने बजेट यथाथापरक नहनु ु।  

• खचाको आकारमा पने दिाि राजस्िमात्रथ पत्रन पदाछ । करका आधार िृवर्द् गदै आन्तररक साधन 
मात्रथको त्रनभारता बढाउने काम गना नसकेको अिस्था छ ।  

• सरकारले बजेट तजुामा गदाा अत्रनिाया दावयत्ि र आकशस्मक दावयत्ि व्यिस्थापन गने गरेको छैन, यसले 
गदाा बजेटलाई अझै पारदशी बनाउन सवकएको छैन । बजेट तजुामा गदाा पेशाविद् संगठन, नागररक 
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समाज, सरोकार पक्षको सहभात्रगता बढाउन सवकएको छैन । राजनैत्रतक दिािमा परी अनतु्पादक के्षिमा 
समेत बजेट वित्रनयोजन हनुे गरेको छ ।  

• वित्रभन्न त्रनकायबीच समन्ियको अभाि छ । िावर्ाक कायायोजना अनरुूप खचा नगरी आत्रथाक िर्ाको 
अन्त्यमा माि खचा गने प्रिशृत्तले गदाा गणुस्तर कायम हनु सकेको छैन । सम्पभाव्यता अध्ययन र 
विस्ततृ त्रडजाइन नभई काननुी ढाँचा िा कायावित्रध नै तय नगरी आयोजना/कायाक्रम घोर्णा हनुे अिस्थाले 
गदाा सरकारका कायाक्रम कायाान्ियन हनु नसकी त्रबचल्लीमा परेका छन ्।  

• मन्िालय तथा विभागहरूले कायाालयगत बजेटलाई समेत समयमा वित्रनयोजन नगरी केन्रमै अबण्डा 
राख्न ेप्रिृशत्तले गदाा बजेट कायाान्ियनमा समस्या परेको छ । राजस्ि, असलुी कम हुँदा र दाताको 
सहयोग प्राप्त नहुँदा त्यसको असर कायाक्रममा पने गरेको छ । 

• िैदेशशक अनदुान र ऋणको भरपदो सूचना नहुदँा यस्तो स्रोतबाट व्यहोररने बजेट यथाथापरक हनुसकेको 
छैन ।  

समस्या समाधान तथा सधुारका उपायहरू 

• स्थानीय विकाससगँ सम्पबशन्धत आयोजना तथा कायाक्रमहरूमा सम्पभि भएसम्पम स्थानीय सीप र प्रवित्रधलाई 
नै प्राथत्रमकता ददन े। साथै रोजगारी अत्रभिृवर्द्, उत्पादन र उत्पादकत्िमा सहयोग परु् याउन उपयकु्त 
स्थानीय प्रवित्रधको खोजी गदै त्रतनीहरूको विकास र विस्तारमा टेिा परु् याउने साथै प्राकृत्रतक स्रोत र 
सम्पपदाहरूको संरक्षण र संिर्द्ान गदै त्रतनीहरूबाट रोजगारमूलक, उत्पादनमखुी तथा वित्रभन्न आयआजानका 
कायाहरू सञ्चालन गने ।  

• सरकारको तहमा िवृर्द्सँगै प्रत्रत इकाई प्रशासत्रनक खचा बढी हनु गई स्रोतको प्रभािकाररता तलुनात्मक 
रूपमा कम देशखन्छ । नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने अनदुान नै स्थानीय तहहरूको प्रमखु स्रोत 
हो । स्थानीय तहको आन्तररक आय िृवर्द् गने गरी बजेट/कायाक्रम तयार गनुापदाछ ।   

• स्थानीय त्रनकायलाई राजस्ि सङ्कलन गने अत्रधकार प्रदान गदाा विशेर् गरी अचल सम्पपशत्तसँग सम्पबशन्धत 
जस्तैः मालपोत, प्राकृत्रतक स्रोत घर, घरजग्गा, करहरूको अत्रधकारहरूको उपयोग गना सक्न ेक्षमता 
अत्रभिृवर्द् गदै प्रत्यक्ष करका के्षिहरूमा पत्रन क्रत्रमकरूपले स्थानीय तहहरूलाई संलग्न गराउँदै जान 
जरुरी देशखन्छ । केन्रमाफा त उठाउँदा असलुी कम हनु ेतर लागत बढी लाग्ने हुँदा प्रत्यक्ष करका 
क्षेिहरू स्थानीय तहलाई नै शजम्पमा ददन उशचत हनुे । साथै मूल्य अत्रभिवृर्द् करको दायरामा नपरेका 
नगरपात्रलका के्षित्रभिका व्यिसायीहरूलाई मूल्य अत्रभिृवर्द् करकै प्रवक्रयाबाट कर लगाउने, सम्पभाव्यता 
र अध्ययन गराउँदै सो कर लगाउने अत्रधकार ददने । साथै कृवर्मा कर लगाउन ेअत्रधकार समेत 
स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने ।  

• आत्रथाक प्रशासनका त्रनयम, कायावित्रध र फमा फमेन्टलाई सामवयक बनाउने । आत्रथाक काया परीक्षणको 
काम मलेपको माि हो भने्न मान्यता अन्त्य गने ।  

• अनािश्यक रूपमा बढी बजेट माग गने र अनािश्यक खचा गने प्रिृशत्तलाई त्रनरुत्सावहत गने, दीघाकालीन 
खचा नीत्रत तजुामा गरी कायाान्ियन गने, विकेशन्रत बजेट प्रणालीको विकास गने, त्रि–िर्ीय चक्र बजेट 
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प्रणाली व्यिहाररक रूपमा अिलम्पबन गने, MTEF को कायाान्ियनलाई प्रभािकारी बनाउने, रकमान्तर 
थप बजेट माग, िर्ाको अन्त्यमा खचा गने पररपाटीलाई अन्त्य गने क्षिेगत रूपमा सम्पभाव्यता अध्ययन 
र स्िीकृत त्रडजाइनको काया सम्पपन्न गरी प्रोजेक्ट बैंङ्क बनाउनपुदाछ । आगामी िर्ाको बजेट चाल ुिर्ाको 
त्रनशित अित्रधत्रभि व्यिस्थावपका संसदमा पेस गने र चाल ुिर्ाकै अन्त्यसम्पममा पाररत गरी कायाक्रम 
समेत स्िीकृत गररसक्न ेव्यिस्था काननुबाटै गररनपुदाछ । 

• अनगुमन र मूल्याङ्कन प्रवक्रयालाई बजेट तजुामाकै बखतमा सचुकाङ्क तयार गरी यसलाई प्रणालीमा आबर्द् 
गरी लैजाने गरेमा बजेट कायाान्ियनमा शीघ्रता आउँछ । बजेट तजुामा, कायाान्ियन, मूल्याङ्कन र अनगुमन 
प्रवक्रयासवहत व्याख्या समाबेश गरी "बजेट ऐन " बनाएमा बजेट कायाान्ियनमा भएको वढलाई तथा 
अत्रनयत्रमततालाई रोक्न सवकन्छ । कायाक्रम समयमै संशोधन गरी समयमै त्रनकासा गररददनपुदाछ । 
आयोजना प्रमखुको स्थानान्तरण पत्रन बजेट कायाान्ियनको प्रमखु अत्रभसाप हो यसमा पत्रन व्यापक ध्यान 
परु् याइनपुदाछ । 

• दण्डहीनतालाई आश्रय ददन ुहुँदैन, पवहले भए गरेका कमी कमजोरी भविष्यमा दोहोररन नपाउने व्यिस्था 
गररनपुदाछ । आित्रधक योजनाको उद्देश्य र प्राथत्रमकता अनरुूप िावर्ाक बजेट तजुामा गने । विकासको 
लात्रग उपयकु्त िातािरणको त्रसजाना गने जनशशक्त विकासको लात्रग विशरे् ध्यान ददन ेर होत्रसयारीपूिाक 
लगानी गने । मलुकुको विकास संभािना पवहल्याई लाभदायी के्षिबारे अध्ययन अनसुन्धान गरी 
व्यािसावयक के्षिलाई यसबारे विस्ततृ जानकारी ददई लगानी गने । आधारभतू विकास संरचनामा 
बवुर्द्मतापूिाक लगानी गने र आत्रथाक अनशुासन कायम गने । यसको साथसाथै अथा व्यिस्थामा वित्रभन्न 
के्षिहरूिीच सन्तलुन र समन्िय कायम गररनपुछा ।  

• देशको अथाव्यिस्थामा व्यापक सधुार ल्याउन कृवर्मा आशश्रत रहेको जनशशक्तलाई व्यिसायमा आकवर्ात 
गने, उपयोग व्यापारको विस्तार तथा कमजोर िगाको उत्थानका लात्रग पुजँीको संरचना गनुापने र 
व्यिसायमा हनुे लगानीको व्याजदरको प्रत्रतशत कम गनेतफा  बजेटमा ध्यान ददनपुने आिश्यकता छ ।  

सन्दभा ग्रन्थहरू  

• अथासम्पबन्धी अध्यादेशहरूलाई प्रत्रतस्थापन गने विधेयकका सम्पबन्धमा सङ्घीय संसदमा प्रस्ततु िक्तव्य –
आत्रथाक िर्ा २०७८/७९, नपेाल सरकार, अथा मन्िालय, २०७८ ।  

• आत्रथाक िर्ा २०७८/७९ को आय—व्ययको सािाजत्रनक जानकारी िक्तव्य, नेपाल सरकार, अथा मन्िालय, 
२०७८ ।  

• देशको ितामान आत्रथाक अिस्थाको जानकारी, जनादान शमाा ‘भाकर, अथामन्िी, नपेाल सरकार, अथा 
मन्िालय, २०७८ साउन २६ गते ।  

• वित्तीय संघीयताको कायाान्ियन र रावष्ट्रय प्राकृत्रतक स्रोत तथा वित्त आयोगको भतू्रमका, वित्तीय संघीयता, 
कमलादी, काठमाडौं, २०७८, जेठ, गाउँपात्रलका रावष्ट्रय महासंघ, नेपाल । 

• पन्रौँ योजना (आत्रथाक िर्ा २०७६/७७-२०८०/८१), नेपाल सरकार, रावष्ट्रय योजना आयोग, 
त्रसंहदरबार, काठमाडौं, २०७६ फागनु ।  
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• गम्पभीर बहादरु हाडा मानिीय पुजँी त्रनमााणमा शशक्षाको भतू्रमका प्रशासत्रनक मात्रसक, िर्ा ६, अङ्क ७, 
श्रािण २०७५ आशश्वन प्रशासत्रनक त्रमत्रडया प्रा.त्रल. अनामनगर, काठमाडौ । 

• झक्क प्रसाद आचाया, राजस्ि चहुािट त्रनयन्िण र राजस्ि अनसुन्धान विभाग, भन्सार, ६० औ ँअन्तराावष्ट्रय 
भन्सार ददिसको अिसरमा भन्सार विभागको विशेर् प्रकाशन, माघ १२, २०६८, नपेाल सरकार, अथा 
मन्िालय, त्रिपरेुश्वर, काठमाडौं, नेपाल ।  

• गम्पभीर बहादरु हाडा, ‘सािाजत्रनक नीत्रत तथा रणनीत्रत तजुामा कायाान्ियनमा र मूल्याङ्कन, प्रशासत्रनक 
मात्रसक, िर्ा ६, अङ्क ४, जेष्ठ २०७५, प्रशासत्रनक त्रमत्रडया प्रा.त्रल., अनामनगर, काठमाडौ) 

• गम्पभीर बहादरु हाडा, ‘नेपालमा असल शासनको महत्िः समस्या तथा सझुाि, प्रशासत्रनक मात्रसक, िर्ा १, 
अङ्क २, चैि २०७४, प्रशासत्रनक त्रमत्रडया प्रा.त्रल., अनामनगर, काठमाडौ 
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बेरुजू: विद्यमान अिस्था, कारण र हनु नददने 
उपाय 

- जयराम घघममरे 
घनदेशक 

महालेखापरीक्षकको कायावलय 

विर्य प्रिशे 

आत्रथाक कायावित्रध तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि ऐन, २०७६ ले बेरुजू भन्नाले प्रचत्रलत काननुबमोशजम 
परु् याउनपुने रीत नपरु् याई कारोबार गरेको िा राख्नपुने लेखा नराखेको तथा अत्रनयत्रमत िा बेमनात्रसि तररकाले 
आत्रथाक कारोबार गरेको भनी उल्लेख गरेको छ । उक्त काननुी व्यिस्थाले कारोबार गदाा िा लेखा राख्दा 
काननुको पररपालना नगरी बेमनात्रसि ढङ्गबाट कारोबार गरेको िा लेखा राखेको आन्तररक िा अशन्तम 
लेखापरीक्षण गदाा देशखएका व्यहोरालाई बेरुजूको पररभार्ामा समेटेको पाइन्छ । 

 कायाालय प्रमखुले अशन्तम लेखापरीक्षणको प्रारशम्पभक प्रत्रतिेदनमा औलँ्याइएका त्रनयत्रमत गनुापने तथा 
असलु उपर गनुापने िा त्रतनुा बझुाउनपुने भनी ठहर् याइएको बेरुजूको लगत कायाालय मातहतका सबै 
कायाालयको बेरुजकूो केन्रीय लगत राख्नपुने व्यिस्था आत्रथाक कायावित्रध तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि ऐन, 
२०७६ ले गरेको छ । 

विद्यमान अिस्था 
सरकारले काननुी व्यिस्थाबमोशजम राजस्ि उठाउने र खचा गने गदाछ । राजस्ि प्रात्रप्त र खचा गदाा 

पालना गनुापने प्रािधानको पालना नभएमा सो कारोबार बेरुजू ठहररन सक्छ । खचा गदाा, राजस्ि उठाउँदा 
कारोबार गदाा आत्रथाक कायावित्रध तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि त्रनयमािली, २०७७ ले गरेका त्रनम्पनानसुारका 
प्रािधानको पररपालना नभएमा लेखापरीक्षकले बेरुजू औलँ्याउने गदाछन:् 

१.  वित्रनयोजन ऐनबमोशजम सेिा तथा कायामा खचा तथा कायाको त्रनत्रमत्त स्िीकृत सीमात्रभि रहेर 
खचा नगरेमा, 

२.  आत्रथाक कारोबार प्रचत्रलत काननुबमोशजम भएको र खचाको लात्रग आिश्यक प्रमाण पेस नभएमा,  

३.  स्िीकृत लेखामान पालना नगरेमा, स्िीकृत ढाँचा अनरुूप लेखा नराखेमा र प्रत्रतिेदन तयार 
नगरेमा तथा तोवकएको समयमा पेस नभएमा, 

४.  नगदी िा शजन्सी तथा अन्य सरकारी सम्पपशत्तको हात्रन नोक्सानी र दरुुपयोग हनु नपाउने गरी 
आन्तररक त्रनयन्िण प्रणालीको व्यिस्था एिं अनसुरण नगरेमा,  

५.  कुनै काम अनािश्यक रूपमा दोहोरो हनुे गरी वित्रभन्न कमाचारी िा केन्रीय त्रनकायबाट खचा 
गरेमा, 
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६.  उपलब्ध स्रोत साधन तथा सम्पपशत्तको समशुचत उपयोग नभएमा र सम्पपशत्त हात्रन नोक्सानी 
भएको पाएमा, सम्पभार तथा संरक्षणको उशचत व्यिस्था नगरेमा, 

7.  कायाक्रमअनसुार त्रनधााररत समयत्रभि प्रगत्रत नभएमा, कामको गणुस्तर र पररमाण सन्तोर्जनक 
नभएमा, 

8.  स्िीकृत लागत र खचा सीमात्रभि रही कायाक्रम सञ्चालन नगररएमा,  

9.  कायाालय प्रमखुले प्रत्येक मवहना राजस्ि उठ्न छुट भए नभएको िा राजस्ि लेखा तथा 
दाशखलाको त्रनरीक्षण गरी सोको अत्रभलेख अद्याित्रधक नगरेको पाइएमा । 

बेरुजू फस्यौट मूल्याङ्कन र अनगुमन सत्रमत्रतको प्रत्रतिेदन, २०७७ अनसुार िेरुजू फस्यौट अिस्था 
त्रनम्पनानसुार छ: 

(रू. हजारमा) 

क्र.सं आत्रथाक िर्ा जम्पमा बेरुज ू फस्यौट प्रत्रतशत 

१ 2067/68 32842904 14363153 43.73 

२ २०६८/69 37955981 15203147 40.05 

३ 2069/70 45194303 20938174 46.33 

४ 2070/71 52420386 24630026 46.99 

५ 2071/72 56624084 26312296 46.47 

६ 2072/73 67921621 32581647 47.97 

७ 2073/74 84170630 42340491 50.30 

८ 2074/75 132379336 53606455 40.49 

९ 2075/76 174969617 80054854 45.75 

१० 2076/77 202725516 64328298 31.73 

उशल्लशखत आकँडाबाट बेरुज ून्यून पाना पयााप्त प्रयास गरेको देशखदैँन ।  

महालेखापरीक्षकको िावर्ाक प्रत्रतिेदनको बेरुजू िगीकरणमा असलु गनुापने बेरुजू उल्लेख गररएको 
हनु्छ सो िगीकरणले महालेखापरीक्षकको ५७ औ ँिावर्ाक प्रत्रतिेदनमा संघीय र प्रदेश सरकार मातहतका 
कायाालयको रू.२ खबा २ अबा ७२ करोड ५५ लाख १६ हजारमध्ये ३२ मन्िालय/त्रनकाय ५८ अबा १७ 
करोड ४२ लाख ७६ हजार अथाात ्कुल बेरुजकूो  २२.४४  प्रत्रतशन असलु गनुापने बेरुजू औलँ्याइएको 
छ । असलु गनुापने बेरुजमूध्ये बेरुजू फस्यौट मूल्याङ्कन र अनगुमन सत्रमत्रतको प्रत्रतिेदनअनसुार १२ अिा 
५८ करोड ४३ लाख ४१ हजार अथाात ्२१.६३ प्रत्रतशतमाि असलु भई ४५ अबा ५८ करोड ९९ लाख 
३५ हजार बाँकी रहेको देखाएको छ । आत्रथाक िर्ा २०७५।७६ को लेखापरीक्षणबाट देशखएको असलु 
गनुापने बेरुजूमध्ये ७१ प्रत्रतशत अथा मन्िालयको, २१.०६ प्रत्रतशत अन्य ४ मन्िालयको र ७.४१ प्रत्रतशत 
िाँकी सिै मन्िालय/त्रनकायको नाममा रहेको देशखन्छ ।  
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बेरुजू फस्यौट  

कायाालयको नाममा कायम भएको बेरुजूमध्ये प्रचत्रलत काननुबमोशजम परु् याउनपुने रीत नपगेुको तर 
सरकारी नगदी शजन्सीको हात्रन नोक्सानी नभएको कुराको पषु्याँई गने पयााप्त आधार र कारणसवहत कायाालय 
प्रमखुले त्यस्तो खचा त्रनयत्रमत गरी बेरुजू फस्यौट तथा फरफारक गररददन सम्पबशन्धत विभागीय प्रमखुको 
त्रसफाररससवहत लेखा उत्तरदायी अत्रधकृतसमक्ष लेखी पठाउनपुदाछ । त्यसरी लेखी आएमा लेखाउत्तरदायी 
अत्रधकृतले आिश्यकतानसुार लेखापरीक्षण तथा आन्तररक त्रनयन्िण सत्रमत्रतमा छलफल गराई सो सत्रमत्रतको 
त्रसफाररस समेतको आधारमा त्यस्तो बेरुजू त्रनयत्रमत गना सक्नेछ । 

महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रत्रतिेदनमा असलुउपर गनुापने औलँ्याइएको बेरुजू रकम कायाालय 
प्रमखुले सम्पबशन्धत व्यशक्त िा संस्थालाई २१ ददनत्रभि दाशखला गना त्रलशखत जानकारी गराउनपुनेछ । सो 
अित्रधत्रभि दाशखला गना नसकी थप अित्रध मागेमा बढीमा २१ ददन थ्न सवकने र थवपएको अित्रधत्रभि 
बेरुजू दाशखला नगरेमा कायाालयले सम्पबशन्धत व्यशक्त िा संस्थाले सरकारी त्रनकायबाट कुनै भकु्तानी पाउने 
रहेछ भने त्यस्तो रकमबाट कट्टा गरी सम्पबशन्धत कायाालयलाई पठाई ददन लेखी आएमा रकम कट्टा गरी 
सम्पबशन्धत कायाालयलाई पठाइ ददन ुसम्पबशन्धत त्रनकायको कताब्य हनुे व्यिस्था छ ।त्यसरी पत्रन बेरुज ू
असलु हनु नसकेमा ३५ ददने सािाजत्रनक सूचना जारी गरेर बेरुजू फस्यौट गराउन ुपने, सो अित्रधत्रभि पत्रन 
बेरुजू दाशखला गना नसकेमा बढीमा ६ मवहनात्रभि रकम बझुाउन सक्ने गरी वकस्ता तोक्न सवकन ेव्यिस्था 
समेत छ । यस्ता प्रवक्रयाबाट समेत बेरुज ूरकम असलुउपर गना नसवकएमा लेखाउत्तरदायी अत्रधकृतले 
ऐनको दफा ४७ को उपदफा ३ बमोशजम कुमारीचोक तथा केन्रीय तहत्रसल कायाालयमा लगत कस्न 
पठाउनपुने व्यिस्था छ । 

आत्रथाक कायावित्रध तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि ऐन, २०७६ को दफा ४२ ले बेरुजू फस्यौट सत्रमत्रतको 
व्यिस्था गरेको छ । सामान्य प्रवक्रयाबाट फस्यौट हनु नसकेका बेरुज ूफस्यौट गना नेपाल सरकारले 
सािाजत्रनक लेखा सत्रमत्रत र महालेखापरीक्षकको राय त्रलई प्रत्रतत्रनत्रधसभा सािाजत्रनक लेखा सत्रमत्रतले तोकेको 
सत्रमत्रतको सदस्यको अध्यक्षतामा उप-महालेखापरीक्षक िा नायि महालेखापरीक्षक सदस्य, अथा मन्िालयको 
सशचि िा त्रनजले तोकेको कम्पतीमा राजपिावङ्कत प्रथम शे्रणीको अत्रधकृत सदस्य, महालेखा त्रनयन्िक िा 
त्रनजले तोकेको महालेखा त्रनयन्िक कायाालयको राजपिावङ्कत प्रथम शे्रणीको अत्रधकृत सदस्य र कुमारीचोक 
तथा केन्रीय तहत्रसल कायाालयको प्रमखु सदस्यसशचि रहेको सत्रमत्रत गठन गना सक्न ेव्यिस्था गरेको छ । 
सो सत्रमत्रतका काम कताब्य अत्रधकार त्रनम्पनानसार छ: 

१. लेखापरीक्षणबाट देशखएका मस्यौट, वहनात्रमना र असलुउपर गनुापने ठहररएको बेरुजू बाहेक 
त्रनयत्रमत प्रवक्रयबाट फस्यौट तथा सम्पपरीक्षण हनु नसकेका कुनै संिैधात्रनक अङ्ग तथा त्रनकाय,  
मन्िालय, सशचिालय, विभाग, अदालत िा कायाालय अन्तगातका बेरुजू सम्पबशन्धत संिैधात्रनक 
अङ्ग तथा त्रनकाय, मन्िालय िा सशचिालयबाट सरकारी नगदी शजन्सीको हात्रन नोक्सानी नभएको 
पषु्याईंसवहतको फस्यौटको त्रनत्रमत्त त्रसफाररस भई आएमा औशचत्यको आधारमा त्यस्तो बेरुज ू
त्रनयत्रमत िा त्रमनाहा गरी बेरुजूको लगत कट्टा गने, 



 

78 ......................................................................................................... लेखापरीक्षण पत्रिका 

२. उपयुाक्तबमोशजम फस्यौटको त्रनत्रमत्त सत्रमत्रतमा त्रसफाररस भई आएमा बेरुजू फस्यौट गना नत्रमल्न े
भएमा सम्पबशन्धत संिैधात्रनक अङ्ग तथा त्रनकाय, मन्िालय िा सशचिालयलाई बेरुजू रकम 
त्रनयत्रमत िा असलुउपर गना लेखी पठाउने । 

त्यसैगरी आत्रथाक कायावित्रध तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि त्रनयमािली, २०७७ को त्रनयम ९३ ले 
कायाालयले गरेको बेरुजू फस्यौटसम्पबन्धी काम कारबाहीमा प्रभािकाररता ल्याउन नपेाल सरकारका मखु्य 
सशचिको अध्यक्षतामा अथा मन्िालयका सशचि र महालेखा त्रनयन्िक सदस्य रहेको ३ सदस्यीय बेरुज ू
फस्यौट अनगुमन सत्रमत्रतको समेत व्यिस्था गरेको छ । सो सत्रमत्रतको काम कताब्य अत्रधकार त्रनम्पनानसुार 
छ: 

१ मन्िालय, केन्रीय त्रनकाय विभाग िा कायाालयले गरेको बेरुजू फस्यौटसम्पबन्धी कामकारबाहीको 
लेखाजोखा तथा मूल्याङ्कन गने,  

२ कायम गरेको बेरुज ूकम फस्यौट गने िा फस्यौट नगने मन्िालय केन्रीय त्रनकाय िा विभागको 
प्रमखुलाई सत्रमत्रतमा उपशस्थत गराई छलफल गने, 

३ कायम भएको बेरुज ूफस्यौट नगने िा नगराउन ेकायाालय प्रमखु र कमाचारीलाई मूल्याङ्कनको 
लात्रग सम्पबशन्धत मन्िालयलाई त्रनदेशन ददन ेर यसरी ददएको त्रनदेशन मात्रथ कारबाही नगरेको 
पाइएमा लेखाउत्तरदायी अत्रधकृतउपर विभागीय कारबाहीको लात्रग नेपाल सरकार समक्ष 
त्रसफाररस गने, 

४ सम्पबशन्धत मन्िालय, केन्रीय त्रनकाय िा विभागलाई बेरुजू फस्यौट गना आिश्यक त्रनदेशन ददन े
र बेरुज ूफस्यौटसम्पबन्धी कारबाही शरुु गरे िा नगरेको िा असलुउपर गरे िा नगरेको तथा 
कुमारीचोक तथा केन्रीय तहत्रसल कायाालयमा पठाए िा नपठाएको सम्पबन्धमा अनगुमन गने, 

५ बेरुजू फस्यौटसम्पबन्धी कामकारबाहीको सम्पबन्धमा प्रत्येक तीन मवहनामा सम्पबशन्धत मन्िालय 
केन्रीय त्रनकाय िा विभागबाट असलुउपर िा त्रनयत्रमत भएको र पेश्की बेरुजकूो अङ्क समेत 
खलुाई प्रगत्रत वििरण माग गरी अथा मन्िालय, प्रधानमन्िी तथा मशन्िपररर्द्को कायाालय र 
संघीय संसदको सािाजत्रनक लेखा सत्रमत्रतमा पेस गने । 

बेरुजू बढ्नकुा कारण  

बेरुजूको मािा िरे्नी बढ्दै गइरहेको छ । सो कुराको पषु्याई महालेखापरीक्षकको िावर्ाक 
प्रत्रतिेदनले गरेको छ । बेरुजू बढ्नमुा धेरै पक्षहरूले असर पारेको भए तापत्रन प्रमखु कारणहरू त्रनम्पनानसुार 
छन:् 

➢ समय सीमा त्रभिै बेरुजू फस्यौट गनुापने दावयत्ि बोध नहनु,ु 
➢ स्रोत साधनको उपयोगमा चहुािट, दरुुपयोग तथा अत्रनयत्रमतता त्रनयन्िण गना नसक्न,ु 
➢ बेरुजू फस्यौटको काम आत्रथाक प्रशासन शाखाको माि हो भने्न भािना रहन ु एिं बेरुज ू

फस्यौटलाई कम प्राथत्रमकता ददन,ु 
➢ अत्रधकार खोज्ने तर शजम्पमेिारी बहन नगने प्रिृशत्त हावि हनु,ु  

➢ आन्तररक जाँच परीक्षण र आन्तररक लेखापरीक्षण प्रभािकारी नहनु,ु 
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➢ आन्तररक त्रनयन्िण प्रणाली वफतलो हनु,ु 
➢ काननुको व्याख्या व्यशक्तपरक र दोहोरो अथाबाट गररन,ु 
➢ प्रशासकीय नेततृ्ि बेरुजूप्रत्रत संिेदनशील हनु नसक्न,ु 
➢ बेरुजूको दावयत्िबाट सशजलै उन्मशुक्त हनुे अिस्था कायम रहन,ु 
➢ बेरुजू कायम भएको आधारमा कमाचारीको मूल्याङ्कन गने पर्द्त्रत प्रभािकारी नबनु्न, 
➢ मोत्रबलाइजेसन पेश्की म्पयादत्रभि र प्रतीतपि पेश्की समयमै फस्यौट नगनुा, 
➢ आत्रथाक कारोबार गदाा समय र लागतको विश्लरे्ण नहनु,ु 
➢ सबै िैदेशशक सहायता बजेटमा समािेश नगनुा र उक्त सहायताको महालेखापरीक्षकको 

कायाालयबाट लेखापरीक्षण नगराउन,ु 
➢ नीत्रत, कायाक्रम र सेिाप्रिाहमा दोहोरोपन हनु,ु 
➢ काननुको प्रािधान विपररत मूल्य समायोजन गरी भकु्तानी गररन,ु 
➢ पूिाानमुान गना सवकने कायामा पत्रन भेररएसन कायम गरी भकु्तानी गररन,ु  

➢ प्रत्रतस्पधाा सीत्रमत गरी सोझै खररद गनुा, 
➢ ठेक्का व्यिस्थापन समयमा गना नसक्न,ु 
➢ कशन्टन्जेन्सी खचाको अत्रभलेख नराख्न ुर सीमा नघाई खचा गनुा, 
➢ अनदुानको प्रभािकारी अनगुमन तथा मूल्याङ्कन नहनु ु। 

बेरुजू कम गना अिलम्पबन गनुापने उपाय 

❖ ऐन त्रनयमको पररत्रधत्रभि रहेर माि आत्रथाक कारोबार गने गराउने,  

❖ औलँ्याइएका बेरुजउूपर समयमै सधुार र प्रमाणसवहत सम्पबोधन गने, 
❖ काननुको उल्लङ् घन गरी भए गरेको कारोबारको सम्पबन्धमा ऐन त्रनयमले तोकेबमोशजम दृढतापूिाक 

कारबाही गने पर्द्त्रतको विकास गने, 
❖ एक कायाालयबाट अको कायाालयमा कमाचारी सरुिा/िढुिा भै जाँदा त्रनजको नाममा बेरुजू रहेछ भन े

सो फस्यौट नगरी सरुिा/बढुिाको पि नददने, ददनै परे सो पिमा बेरुजकूो प्रकृत्रत र अङ्क उल्लेख गरी 
ददनपुने ब्यबस्था गने तथा कमाचारी अिकाश हुँदा पत्रन त्रनजको नाममा कायम भएको बेरुजूको फरफारक 
नगरी त्रनिृशत्तभरण वकताि नबनाउन आदेश ददने व्यिस्था गने गराउने  

❖ पेश्की फस्यौट गने कायालाई अत्रभयानका रूपमा सञ्चालन गरी त्रनयमािलीले गरेका व्यिस्थाहरूको सही 
ढङ्गबाट पालना गने गराउने, पालना नभएको अिस्थामा प्रचत्रलत काननुबमोशजम कारबाही गने प्रवक्रया 
अिलम्पबन गने,  

❖ त्रनणाय प्रवक्रयामा हनुे वढलाससु्ती र अत्रनयत्रमतता रोक्न त्रनणायकताामा नैत्रतकता एिं दावयत्ि बोधको भािना 
जागतृ गने, 

❖ बेरुजू फस्यौट नहुँदै सरुिा/बढुिा िा अन्य कारणले कायाालयमा नरहेमा हालको शजम्पमेिार पदात्रधकारीले 
फस्यौटको सम्पपूणा दावयत्ि त्रलनपुने व्यिस्था गने, 

❖ लेखापरीक्षणको समयमा देखाउनपुने/हनुपुने प्रमाण कागजात अद्याित्रधक गरी पेस गने, 
❖ लेखापरीक्षणको समयमा लेखाप्रमखु र कायाालय प्रमखु अत्रनिाया रूपमा उपशस्थत हनुपुने,  

❖ आन्तररक त्रनयन्िण प्रणालीलाई मजबतु बनाउने,  
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❖ लेखाप्रणालीलाई प्रभािकारी बनाउने । 

बेरुजू कम गना खेल्नपुने भतू्रमका  

सबै प्रशासकीय प्रमखुहरूले बेरुजू फस्यौट गने कायालाई प्राथत्रमकतामा राखी काया गनुापदाछ । 
आत्रथाक कारोबार गदाा सकभर बेरुजू कायम नै नहनुे गरी कारोबार गनुापदाछ । आय व्ययलाई प्रमाशणत 
गने कागजातहरू व्यिशस्थत तथा वहसाब वकताब ठीक दरुुस्त राखेर लेखापरीक्षण गराउनपुदाछ । बेरुज ू
फस्यौट नगने िा नगराउन े कायाालय प्रमखु र कमाचारीलाई मूल्याङ्कनको आधारमा कारबाहीको लात्रग 
सम्पबशन्धत मन्िालयलाई त्रनदेशन ददने र यसरी ददएको त्रनदेशन पालना नगने लेखाउत्तरदायी अत्रधकृतलाई 
विभागीय कारबाहीको त्रनत्रमत्त सत्रमत्रतले नेपाल सरकारसमक्ष त्रसफाररस गना सक्न े काननुी प्रािधानको 
कायाान्ियन गनुापदाछ । सैर्द्ाशन्तक बेरुजू पत्रन फस्यौट गने अभ्यास गनुापदाछ । सोको अद्याित्रधक लगत 
कायम गदाा सोको समेत प्रत्रतिेदन गने पररपाटी बसाल्नपुदाछ । 

बेरुजू कम पाना कायाालय तथा कायाालय प्रमखुले त्रनिााह गनुापने भतू्रमका 
(क) आत्रथाक कारोबार गदाा ध्यान ददनपुने कुराः 

• स्िीकृत कायाक्रम र प्रचत्रलत ऐन काननुबमोशजम खचा लेख्न ेर आम्पदानी िाँध्ने तथा सम्पबर्द् 
प्रमाण, त्रबल भरपाई, रत्रसद, दररेट संलग्न राखी आत्रथाक त्रनयमले पालना गनुापने भनी त्रनददाि 
गरेका कायावित्रध पूरा गरेर माि आत्रथाक कारोबार गने । 

• लेखा भौचर साथ खचाका सिै प्रमाण, कागजात प्रि हनु ेगरी वििरण संलग्न गने । 

• काननुले तोकेअनसुार प्राप्त राजस्ि समयमै दाशखला गने । 

• वहसािहरूमा जानी िा नजानी िवुट हनु सक्ने हुँदा आन्तररक त्रनयन्िणको त्रसर्द्ान्तअनसुार समय 
समयमा आन्तररक जाँच गने व्यिस्था त्रमलाउने । 

• आम्पदानी खचा गदाा पररशस्थत्रतिश आत्रथाक त्रनयमको हबुह ु पालना हनु नसकेको अिस्थामा 
त्यसको स्पि कारण र प्रमाणसवहत त्रनयत्रमत िा स्िीकृत गराई राख्दा औशचत्य समेत हेरी 
लेखापरीक्षण गना सघाउ पगु्ने गरी काया गने । 

• लेखा/से्रस्ताहरू त्रनधााररत ढाँचामा प्रमाशणत गरी/गराई राख्न े। 

(ख) आन्तररक लेखापरीक्षणमा औल्याइएको बेरुजू अशन्तम लेखापरीक्षण हनु ुअगात्रड नै फस्यौट गने । 

(ग)  लेखापरीक्षण काया भैरहदा  र प्रारशम्पभक प्रत्रतिेदन तयार हनु अगािै सोत्रधएका प्रश्नको जिाफ, प्रमाण 
र पषु्याँई पेस गरी लेखापरीक्षणमा सहयोग गने र पेस गरेको देशखने प्रमाण राख्न े। 

मन्िालय, संिैधात्रनक त्रनकाय तथा विभागको भतू्रमका 
• लेखापरीक्षण हदुा बेरुजू कायम नहनुे गरी आिश्यक से्रस्ता कागजात पेस गना र गत विगत िर्ाको कुनै 

बेरुजू भएमा सम्पपरीक्षण गराउन साथै तोवकएबमोशजम नगरेमा हनुे कारबाही समेत खलुाई कायाालय 
प्रमखु र लेखा प्रमखुलाई स्पि त्रनदेशन ददनपुने । 
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• लेखापरीक्षणको प्रारशम्पभक प्रत्रतिेदन पाएपत्रछ कायाालय प्रमखुले प्रत्रतिेदनमा उशल्लशखत व्यहोरा िावर्ाक 
प्रत्रतिेदनमा समािेश नगना जिाफ तथा प्रमाण पेस गरे नगरेको र पेस भएको भए प्रारशम्पभक प्रत्रतिेदनमा 
उल्लेशखत व्यहोरा हटे नहटेको अनगुमन गने । 

• कायाालयले बेरुजू त्रनयत्रमत िा त्रमनाहाको लात्रग लेखाउत्तरदायी अत्रधकारीसमक्ष पेस गरेकोमा 
मन्िालय/त्रनकायले त्रनयत्रमत िा त्रमनाहा गनुापने भएमा आिश्यक जाँचबझु गरी काननुअनसुार तरुुन्त 
त्रनणाय गने । 

लेखापरीक्षणले व्यिस्थापनको कमजोरी माि देखाउने गदाछ भने्न भ्रम विद्यमान देशखन्छ तापत्रन 
िास्तिमा यो व्यिस्थापनको सहयोगी नै हो । आत्रथाक कारोबारको स्ितन्ि, त्रनष्पक्ष र उद्देश्यमूलक 
परीक्षणको माध्यमबाट देशखएका िवुट कमी कमजोरीको पवहचान गरी सधुारका लात्रग अत्रधकार प्राप्त 
अत्रधकारीलाई सहयोग पगु्न ेहुँदा लेखापरीक्षण र यसले ददएका रायमा उच्च अत्रधकारी गम्पभीर हनुपुदाछ । 
बेरुजू हनु नददन र भएको बेरुजू फस्यौट गना स्पि काननुी व्यिस्था भए तापत्रन बेरुजू िढ्दै जान,ु भएको 
बेरुजू उल्लेखनीय रूपमा फस्यौट नहनु ु र सैर्द्ाशन्तक व्यहोरा फस्यौट सम्पबन्धमा कुनै कायावित्रध नहनु ु
आत्रथाक प्रशासन चसु्त नरहेको देशखदँा यसमा सधुार गना सािाजत्रनक वित्त व्यिस्थापनमा संलग्न सबैले 
यथोशचत प्रयास गनुापदाछ । 

सन्दभा समग्री  

• महालेखापरीक्षकको िावर्ाक प्रत्रतिेदनहरू 

• बेरुजू फस्यौट मूल्याङ्कन र अनगुमन सत्रमत्रतको प्रत्रतिेदन 

• आत्रथाक कायावित्रध तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि ऐन, २०७६ र त्रनयमािली, २०७७ 

• लेखापरीक्षण पत्रिकाहरू  
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सािाजत्रनक खररदमा संरचनात्मक सम्पझौता  

(Framework Agreement) 

 
- राम िन्र शमाव 
उप-सचिव (लेखा) 

पररचय 

सािाजत्रनक खररदमा संरचनात्मक सम्पझौता एक महत्िपूणा सम्पझौता वित्रध हो। खररद वित्रध छनौट गदाा 
खररद गररने िस्तकुो जवटलता, पररमाण, मूल्य संरचना, बजारमा आपतु्रताकतााको अिस्था, खररदको त्रनरन्तरता जस्ता 
विर्यिस्तलेु खररद वित्रध छनौटको लात्रग भतू्रमका खेलेका हनु्छन ्। सानो पररमाणमा हनेु खररदमा विद्यतुीय बजार 
खररद प्रणाली (Market Place)  वित्रधको अिलम्पबन गररएको हनु्छ जसबाट खररद प्रवक्रया त्रछटो छररतो 
हनु्छ । बारम्पबार नदोहोररने खररद, प्रत्येक पटकमा नयाँ विशेर्ता हनेु खररद तथा जवटल प्रकृत्रतको खररदमा 
सामान्य खररद वित्रध अिलम्पबन गना सवकन्छ भने जवटलता/न्यून भएको र ठूलो पररमाणमा बारम्पबार खररद हनेु 
प्रकृत्रतको खररदमा संरचनात्मक सम्पझौता वित्रधको प्रयोग गनुा उपयकु्त हनु्छ । यो एक वकत्रसमको छाता सम्पझौता 
हो र यसको कायाान्ियन दईु चरणमा गररन्छ। पवहलो चरणको बोलपि प्रवक्रयामा सामान्यतया एक भन्दा बढी 
आपूत्रताकताा िा सेिा प्रदायकसँग संरचनात्मक सम्पझौता गररन्छ । दोस्रो चरणको बोलपि प्रवक्रयामा संरचनात्मक 
सम्पझौता (Framework 

Contract) गररएका फमा िा 
कम्पपनीसँग बोलपि आह्वान 
(Call-off) गरी खररद सम्पझौता 
(Call-off Contract) 

गररन्छ । यसले त्रनशित 
अित्रधमा खररद गररने िस्त ु
तथा सेिा र सोका शताहरू तय 
गदाछ । संरचनात्मक सम्पझौता काननुी रूपमा बाध्यकारी सम्पझौता  होईन त्यसैले यसले काननुी दावयत्ि त्रसजाना 
गदैन। तर यस्तो सम्पझौताले Call-off Contract का शताहरूको व्याख्या भने गरेको हनु्छ । यो वित्रध िस्त,ु 
सेिा, परामशा सेिा, त्रनमााण काया तथा अन्य सेिामा समेत प्रयोग गना सवकन्छ। यो वित्रधको प्रथम चरणमा खलु्ला 
प्रत्रतस्पधाात्मक वित्रध अपनाइन्छ भने दोस्रो चरणमा संरचनात्मक सम्पझौता गररएका फमाहरू विचमा प्रत्रतस्पधाा 
गराई खररद  सम्पझौता गररन्छ।  

संरचनात्मक सम्पझौताका विशेर्ताहरू 

क) पवहलो चरणमा संरचनात्मक सम्पझौताको लात्रग बोलपि आह्वान गररन्छ। शरुु बोलपि आह् िानले 
खररदको प्रकृत्रत िा के्षि, समयाित्रध, संख्या, स्पेत्रसवफकेसन त्रनधाारण गदाछ। पवहलो चरणमा एउटा मािै 
आपूत्रताकताा िा सेिा प्रदायक छनौट गने िा एकभन्दा बढी सेिा प्रदायक छनौट गने गरी सोअनसुार 
खररद सम्पझौताहरू हनु्छन ्। दोस्रो चरणमा संरचनात्मक सम्पझौता गररएका फमा िा कम्पपनीसँग प्रस्ताि 

High-value 

procureme

nt 
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माग गररन्छ जसलाई Call-off  भत्रनन्छ । एउटा माि आपूत्रताकताा िा सेिा प्रदायक छनौट गररएको 
अिस्थामा सोही आपूत्रताकताा  िा 
सेिा प्रदायकसँग सम्पबशन्धत 
देशको काननुी प्रवक्रयाअनसुार 
दरभाउपि माग गरी िा पवहले 
पेस गरेको दरभाउपिमा खररद 
सम्पझौता गररन्छ । यदद एकभन्दा 
धेरै आपूत्रताकताा िा सेिा प्रदायक 
छनौट गररएको अिस्थामा संशक्षप्त 
वित्रधबाट दरभाउपि त्रलएर 
उपयकु्त आपूत्रताकताा िा सेिा 
प्रदायकसँग खररद सम्पझौता 
(Call-off Contract) गररन्छ । 

ख) Tailor-made प्रकृत्रतका मालसामान, विशशष्ठ विशेर्ता भएका मालसामान र सेिा तथा बारम्पबार खररद 
नहनुे प्रकृत्रतमा मालसामान र सेिामा यो वित्रध उपयकु्त हुँदैन। खासगरी तयारी प्रकृत्रतका मालसामान 
(Off-the-shelf), बारम्पबार खररद गररने मालसामान िा सेिा तथा एकै वकत्रसमको स्पेत्रसवफकेसन िा 
त्रडजाइन भएको त्रनमााण कायामा यस वकत्रसमको वित्रध प्रयोग गना सवकन्छ।  

ग) बन्द वकत्रसमको सम्पझौतामा पवहलो चरणको खररद सम्पझौतामा भाग त्रलएका र संरचनात्मक सम्पझौता 
भएका फमा िा कम्पपनी माि दोस्रो चरणको प्रवक्रयामा भाग त्रलन पाउँछन ्भन ेखलु्ला वकत्रसमको 
सम्पझौतामा सो बाहेक अन्य फमा िा कम्पपनी पत्रन भाग त्रलन पाउँछन ्।  

घ) खररद सम्पझौता (Call-off Contract) मा पवहले संरचनात्मक सम्पझौतामा त्रनधाारण गररएका शताहरू नै 
Call-off contract को बेला पत्रन लागू हनु्छन ्।  

ङ) एक भन्दा धेरै आपूत्रताकताासगँ सम्पझौता भएको अिस्थामा एक पटक माग गररन े(Call-off) िस्त ुतथा 
सेिाको न्यूनतम/ अत्रधकतम संख्या त्रनधाारण गररएको हनु्छ तर न्यूनतम पररमाण त्रनधाारण गररएको 
हुँदैन। 

च) Call-off मा संरचनात्मक सम्पझौतामा उशल्लशखत िस्त ुतथा सेिा सीत्रमत हनु्छ । 

छ) खररदकताामा अत्रनिाया खररद गनुापने दावयत्ि हुँदैन र यो काननुीरूपमा बाध्यकारी करार पत्रन होइन । 

ज) नेततृ्ि खररदकताा र सहभागी खररदकताा दईु वकत्रसमका खररदकताा हनु्छन ्। यो एकभन्दा धेरै त्रनकायले 
प्रयोग गरेको अिस्थामा त्यसको केन्रीय त्रनकाय िा त्यस वकत्रसमको सम्पझौता गना तोवकएको त्रनकायले 
सम्पझौता गदाछ। नेततृ्ि खररदकतााले पवहलो चरणको बोलपि आह्वान गरी संरचनात्मक सम्पझौता गने 
काम गछा भन ेसहभागी खररदकतााले दोस्रो चरणको बोलपि आह्वान गरी Call-off Contract  गने 
काम गदाछ, 
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झ) सूची दताा गरेर गररने खररद PQ (Pre-qualification), एकाई दर सम्पझौता र संरचनात्मक सम्पझौता 
एउटै होइनन ्। साथै यो कुनै िस्त ुतथा सेिा आपूत्रता गनासक्न ेफमा िा कम्पपनीको संशक्षप्त सूची 
बनाउने काम पत्रन होइन । 

ञ) यसको सम्पझौता अित्रध मध्यम अित्रधको हनु्छ । सामान्यतया यस प्रकृत्रतको सम्पझौता २ देखी ४ 
िर्ाको लात्रग गररन्छ । 

संरचनात्मक सम्पझौता वित्रधको प्रयोग  

सबै वकत्रसमका िस्त ुतथा सेिा खररदमा यो वित्रध उपयकु्त हुँदैन। खासगरी एक आपूत्रताकतााबाट 
धेरै पटक गररन ेखररद िा धेरै त्रनकायबाट खररद गने िस्त ुतथा सेिामा यो सम्पझौता उपयकु्त हनु्छ । 
त्यस्तै Off-the-shelf वकत्रसमको मालसामानमा, पररमाण त्रनशित नभएको िस्त ुतथा सेिा खररद गदाा, एक 
भन्दा धेरै त्रनकायबाट एकै प्रकृत्रतको खररद गनुापदाा, विशेर् पररशस्थत्रतको लात्रग आिश्यक पने िस्त ुतथा सेिा 
खररद गदाा, िस्त ुतथा सेिाको पररमाण धेरै भएको कारणले कुनै एउटा आपूत्रताकताा सक्षम नहनुे अिस्थामा, 
फरक फरक के्षिमा आपूत्रता गनाको लात्रग यो वित्रध अिलम्पबन गना सवकन्छ । यो वित्रध प्रयोग गना सवकन े
अिस्था र त्यसको केही उदाहरणहरू यहाँ प्रस्ततु गररएको छ । 

अिस्था उदाहरण 

एउटै िा एकै प्रकृत्रतको मालसामान िा सेिा खररद 
गनुापने अिस्था  

• कायाालयमा प्रयोग हनुे मालसामान 

• ल्यापटप, डेस्कटप, वप्रन्टर आदद 

• सीपमूलक तात्रलम, अत्रभमखुीकरण, जनचेतनामूलक 
तात्रलम आदद 

एकै प्रकृत्रतको मालसामान िा सेिा एकभन्दा धेरै 
त्रनकायलाई आिश्यक हनुे र कुनै एक त्रनकायले नेततृ्ि 
गना सक्न ेअिस्था 

• सिारीसाधन 

• इन्धन 

• छपाइ 

• उपचार िा त्रनदानका उपकरणहरू 

• विज्ञापन,  सूचना, इन्टरनेट आदद सेिाहरू 

आपतकालीन अिस्था िा विशेर् पररशस्थत्रत • खाने पानी 
• अस्थायी आिास 

• और्त्रध 

• सञ्चार उपकरण 

• आपतकालीन विद्यतु आपूत्रता प्रणाली 

कुनै एक फमा िा कम्पपनीले िस्त ुआपूत्रता िा सेिा 
प्रदान गना नसक्न ेअिस्था 

िस्त ु तथा सेिाको पररमाण धेरै हुँदा एकभन्दा धेरै 
आपूत्रताकताा िा सेिा प्रदायकबाट सेिा त्रलनपुने अिस्था 
जस्तै: देशभरमा एकैपटक तात्रलम प्रदान गनुापदाा। 
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संरचनात्मक सम्पझौताका फाइदाहरू 

पत्रछल्ला िर्ाहरूमा संरचनात्मक सम्पझौता वित्रधको प्रयोग बढ्दै गएको पाइन्छ । साविकमा िस्त ु
खररदमा माि सीत्रमत रहेको यो वित्रधको प्रयोग विस्तारै परामशा सेिा, अन्य सेिा तथा त्रनमााण कायामा पत्रन 
हुँदै गएको पाइन्छ। सूचना प्रवित्रधको प्रयोगले यस वित्रधको प्रयोगमा अझ सहजता र प्रभािकाररता ल्याएको 
छ। यस वित्रधका मखु्य फाइदाहरू त्रनम्पनानसुार रहेका छन:् 

क) त्रनरन्तर आपूत्रताको सतु्रनशितताः िस्त ुतथा सेिा भविष्यमा आिश्यक पछा भने्न थाहा छ तर कवहले र 
कुन पररमाणमा आिश्यक पछा भने्न स्पि नभएको अिस्थामा यो वित्रध अिलम्पबन गररन्छ । यस 
वित्रधबाट त्रनकायलाई आिश्यक पने िस्त ुतथा सेिा आिश्यकताको आधारमा उशचत पररमाणमा त्रनरन्तर 
आपूत्रता हनुे सतु्रनशितता हनु्छ ।  

ख) बारम्पबार बोलपि आह्वान गनुा नपनेः त्रनरन्तर आिश्यक पने िस्त ुतथा सेिालाई बारम्पबार बोलपि 
आह्वान गनुापने झन्झटबाट मकु्त हनु यो वित्रधको प्रयोग गना सवकन्छ। एक पटक संरचनात्मक सम्पझौता 
गरे पिात संशक्षप्त वित्रधबाट प्रत्रतस्पधाा गराई खररद सम्पझौता गना सवकन्छ। यसले समय र लागतलाई 
कम गदाछ। 

ग) धेरै त्रनकायबाट एकै वकत्रसमको बोलपि आह्वान गनुा नपनेः एकभन्दा बढी त्रनकायमा आिश्यक पने एकै 
वकत्रसमको िस्त ुतथा सेिाको लात्रग छुट्टाछुटै्ट बोलपि आह्वान गनुापदैन। कुनै नतेतृ्िदायी त्रनकायले 
संरचनात्मक सम्पझौता गदाछ र सोही सम्पझौताका आधारमा अन्य त्रनकायहरूले संशक्षप्त वित्रधबाट प्रत्रतस्पधाा 
गराएर खररद गना सक्दछन ्।  

घ) Economies of Scale: ठूलो पररमाणमा एकैपटक िस्त ुखररद गदाा त्रनशित रूपमा सस्तो पना जान्छ। 
त्रनशित साइजमा िस्त ुउत्पादन गदाा शस्थर लागत (Fixed Cost) मा कमी आउँछ । ठूलो पररमाणमा 
िस्त ुआपूत्रता गदाा उत्पादन, ढुिानी आददमा लागत न्यूनीकरण हनुकुा साथै व्यिस्थापकीय जोशखममा 
पत्रन कमी हनुे हुदँा िस्त ुतथा सेिा तलुनात्मक रूपमा त्रमतव्ययी हनु्छ । 

ङ) समयको बचतः एक पटक संरचनात्मक सम्पझौता भए पिात संशक्षप्त वित्रधबाट प्रत्रतस्पधाा गराइने भएकोले 
बोलपिको समयाित्रधलाई छोयाउन सवकन्छ जसले समयको समेत बचत हनु्छ । 

च) विज्ञताको फाइदाः सबै त्रनकायमा बोलपि आह्वानको लात्रग आिश्यक प्रावित्रधक ज्ञान नहनु सक्छ। 
यस्तो अिस्थामा नेततृ्ि प्रदान गने त्रनकायले एकमिुमा संरचनात्मक सम्पझौता गरेमा अन्य त्रनकायहरूलाई 
सहज हनु जान्छ।  

छ) िस्तकुो मौज्दात लागत न्यूनीकरणः ठूलो पररमाणमा िस्त ुभण्डारण नगरी त्रनकायलाई आिश्यक परेको 
बखत माि िस्त ुआपूत्रता हनुे हुँदा भण्डारण लागत लगायतका िस्त ुमौज्दातमा राख्नदा लाग्ने लागतहरूमा 
न्यूनीकरण गना सवकन्छ । 

ज) मूल्य साथाकता (Value for money): सािाजत्रनक खररदको एक महत्िपूणा उद्देश्य भनेको मूल्य 
साथाकता हो। संरचनात्मक सम्पझौताको प्रभािकारी प्रयोग गना सवकएमा उशचत मूल्यमा, न्यून 
व्यिस्थापकीय खचामा, सहज र न्यून समयमा गणुस्तरीय िस्त ुतथा सेिा प्राप्त गरी मूल्य साथाकता प्राप्त 
गना सवकन्छ। 
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झ) खररद गने त्रनकायले विशशविकृत सेिा प्रदान गना सक्नःे संरचनात्मक सम्पझौताको नतेतृ्ि गने त्रनकायको 
संस्थागत क्षमता िृवर्द् भई सो त्रनकायको खररद व्यिस्थापनको क्षमतामा िृवर्द् हनु जान्छ । 

संरचनात्मक सम्पझौतामा रहेका कमजोरीहरू 

यो वित्रधमा रहेका मखु्य कमजोरीहरू त्रनम्पनानसुार रहेका छन:् 

क) सबै खररदमा लागू गना नसवकन:े सबै प्रकृत्रतका िस्त ुतथा सेिामा यो संरचनात्मक सम्पझौता कायाान्ियन 
हनु सक्दैन। खासगरी Tailor-made प्रकृत्रतका मालसामान, विशशष्ठ विशरे्ता भएका मालसामान र सेिा 
तथा बारम्पबार खररद नहनुे प्रकृत्रतमा मालसामान र सेिामा यो वित्रध उपयकु्त हुँदैन । 

ख) नयालँाई समेट्न सवकदैनः बन्द संरचनात्मक सम्पझौतामा नयाँलाई समेट्न सवकँदैन। जनु जनु फमा िा 
कम्पपनीसँग संरचनात्मक सम्पझौता गररएको हनु्छ दोस्रो चरणमा सोही फमा िा कम्पपनीहरूसँग माि 
प्रत्रतस्पधाा गराइने भएकोले यसमा नयाँ फमा िा कम्पपनीलाई समेट्न सवकदैन । जसबाट प्रत्रतस्पधाा 
सीत्रमत हनु ेसम्पभािना रहन्छ।  

ग) यसको लात्रग पयााप्त पूिातयारी चावहन्छः लामो समयाित्रधको लात्रग र धेरै त्रनकायहरूसँग जोत्रडएको विर्य 
भएकोले खररद प्रवक्रयामा कुनै गल्ती भएमा क्षत्रत पत्रन ठूलो हनु्छ । त्यसैले यसमा पूिा तयारी राम्रो 
चावहन्छ। यसको लात्रग खररद व्यिस्थापनमा विज्ञता हाँत्रसल गरेका व्यशक्तहरू संलग्न हनुपुदाछ।  

संरचनात्मक सम्पझौताका प्रकारहरू 

संरचनात्मक सम्पझौतालाई यसमा सहभागी हनुे त्रनकाय, सम्पझौता गररने फमा िा कम्पपनीको संख्या 
तथा दोस्रो चरणको प्रत्रतस्पधााको प्रवक्रया आददको आधारमा वित्रभन्न प्रकारमा विभाजन गना सवकन्छ । 

क) बन्द र खलु्ला संरचनात्मक सम्पझौताः पवहलो चरणको बोलपि प्रवक्रयामा सहभागीबाट एक िा धेरैसगँ 
संरचनात्मक सम्पझौता गररन्छ र 
दोस्रो चरणको प्रवक्रयामा सम्पझौता 
गररएकाहरू माि सहभागी हनु 
पाउने वकत्रसमको सम्पझौता बन्द 
सम्पझौता हो। तर दोस्रो चरणको 
प्रवक्रयामा संरचनात्मक सम्पझौता 
भएका भन्दा बावहरका फमा िा 
कम्पपनी पत्रन सहभागी हनु पाउन े
वकत्रसमको सम्पझौतालाई खलु्ला 
संरचनात्मक सम्पझौता भत्रनन्छ। बन्द संरचनात्मक सम्पझौताभन्दा खलु्ला संरचनात्मक सम्पझौता केही 
जवटल प्रकृत्रतको हनु्छ । 

दईु चरणको छनौट प्रक्रिया 

 

 

 नकाय    नकाय    नकाय   

आपूत्रताकताा िा सेिा 
प्रदायकहरु (बजार) 

संरचनात्मक सम्पझौता गरेका 
आपूत्रताकताा िा सेिा प्रदायकहरु  

खररद सम्पझौता (Call-off) गरेका 
आपूत्रताकताा िा सेिा प्रदायकहरु  

पवहलो चरणको 
छनौट 

दोश्रो चरणको 
छनौट 
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ख) एकल िा बहलु आपूत्रताकतााः पवहलो चरणको प्रवक्रयामा एउटा माि फमा िा कम्पपनीसँग संरचनात्मक 
सम्पझौता गररन्छ भने त्यसलाई 
एकल संरचनात्मक सम्पझौता 
भत्रनन्छ यसलाई Frame 

Contract पत्रन भत्रनन्छ। दोस्रो 
चरणको बोलपि प्रवक्रयामा एकल 
संरचनात्मक सम्पझौतामा छनौट 
भएको फमा िा कम्पपनीसँग दररेट 
माग गरेर िा िाताा गरेर दररेट 
त्रनधाारण गररन्छ । अकाातफा  
पवहलो चरणको प्रवक्रयामा एक 
भन्दा धेरै फमा िा कम्पपनीसँग 
संरचनात्मक सम्पझौता गररन्छ भन े
त्यसलाई बहलु संरचनात्मक 
सम्पझौता भत्रनन्छ । तत्पिात 
दोस्रो चरणको बोलपि प्रवक्रयामा संरचनात्मक सम्पझौतामा छनौट भएको फमा िा कम्पपनीहरू आपसमा 
प्रत्रतस्पधाा गराई िा नगराई खररद सम्पझौता गररन्छ। भौगोत्रलक के्षि िा पररमाण त्रनधाारण गरेर एक 
भन्दा बढी फमा िा कम्पपनीसगँ सम्पझौता गना सवकन्छ। 

ग) प्रत्रतस्पधाात्मक िा सोझैः पवहलो चरणको बोलपि प्रवक्रयामा खररद सम्पझौता भएका फमाहरूसँग आपसमा 
प्रत्रतस्पधाा गराई Request for Quotation (RFQ) िा प्रत्रतस्पधाा नगराई दोस्रो चरणमा सोझै खररद गना 
सवकन्छ । सोझै खररद गदाा िातााद्वारा Direct Negotiation (DN) िा पवहलो चरणमा प्रदान गरेको 
दररेटलाई आधार मानेर िा सोझै दररेट Direct Purchase (DP) त्रलएर खररद सम्पझौता गना सवकन्छ ।  

घ) एकल िा बहलु खररदकतााः कुनै त्रनकायले आफ्नो आिश्यकता पूत्रताको लात्रग माि संरचनात्मक सम्पझौता 
गदाछ भने त्यसलाई एकल खररदकताा संरचनात्मक सम्पझौता भत्रनन्छ भने संरचनात्मक सम्पझौता गने 
त्रनकायले आफ्नो लात्रग माि नभएर अन्य त्रनकायले पत्रन सोही सम्पझौताबमोशजम खररद गना सक्ने गरी 
गररएको संरचनात्मक सम्पझौतालाई बहलु खररदकताा संरचनात्मक सम्पझौता भत्रनन्छ । बहलु खररदकताा 
संरचनात्मक सम्पझौतामा त्यस वकत्रसमको सम्पझौता गने त्रनकाय केन्रीय त्रनकाय िा त्यस्तो सम्पझौता गना 
सक्ने काननुी अत्रधकार प्राप्त त्रनकाय हनु्छ । त्यस्तो त्रनकायलाई काननुद्वारा अत्रधकार प्रदान गरेको 
अिस्थामा सोहीबमोशजम र काननुले अत्रधकार  प्रदान नगरेको अिस्थामा आपसी सहमत्रतमा सम्पझौता 
गररन्छ ।   

संरचनात्मक सम्पझौताको प्रवक्रया 
पवहलो चरणमा संरचनात्मक सम्पझौता गररन्छ भने दोस्रो चरणमा खररद सम्पझौता (Call-off Contract) 

गररन्छ। यसलाई अझ विस्ततृ रूपमा त्रनम्पन चार चरणमा विभाजन गना सवकन्छ: 
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क) प्रथम चरण: यस चरणमा संरचनात्मक सम्पझौताको लात्रग बोलपि आह्वान गररन्छ । बोलपि आह्वान 
हनु पवहले बोलपि तयारी गररन्छ । संरचनात्मक सम्पझौतामा सहभागी हनुे त्रनकायहरू त्रनधाारण, खररद 
गररने िस्त ु तथा सेिा त्रनधाारण, बजार 
विश्लरे्ण, खररदका शताहरू त्रनधाारण, एकल िा 
बहलु/खलु्ला िा बन्द वित्रध छनौट लगायतका 
विर्यहरू त्रनधाारण गररन्छ। यस चरणमा 
आह्वान भएको बोलपिको बोलपि मूल्याङ्कन 
गने तथा सम्पझौताको लात्रग सूचना प्रदान 
गनेसम्पमका कायाहरू गररन्छ । 

ख) दद्वतीय चरण: यस चरणमा सारभतू रूपमा प्रभािग्राही बोलपिदाताहरूसंग संरचनात्मक सम्पझौता 
गररन्छ। त्रनकायले त्रनधाारण गरेको सम्पझौताको प्रकारअनसुार सम्पझौता एक फमा िा कम्पपनीसँग िा 
एक भन्दा बढी फमा िा कम्पपनीसँग गररन्छ। यस्तो सम्पझौतामा कुनै वकत्रसमको कायासम्पपादन जमानत 
त्रलइदैन । यस चरणमा खररदका शता र मूल्यको हकमा अत्रधकतम मूल्य सीमा त्रनधाारण गररन्छ । 

ग) ततृीय चरण: यस चरणमा संरचनात्मक सम्पझौता गररएका फमा िा कम्पपनीसँग प्रस्ताि माग गररन्छ। 
खलु्ला संरचनात्मक सम्पझौता अिलम्पबन भएको अिस्थामा अन्य फमा िा कम्पपनीसँग पत्रन प्रस्ताि माग 
गररन्छ। यस चरणमा बोलपिको प्रवक्रया दरभाउपि माग (Request for Quotation - RFQ) अथिा 
सोझै खररद (Direct Purchase - DP) अथिा सोझै िातााद्वारा (Direct Negotiation - DN) मध्ये 
कुनै एक वित्रध अिलम्पबन गररन्छ। दद्वतीय चरणको बोलपिमा खररदका शता, खररद गररने िस्त ुतथा 
सेिाको विस्ततृ वििरण, पररमाण, मूल्य आदद सम्पपूणा विर्यहरू माग गररएको हनु्छ। यस चरणमा 
बोलपि जमानत समेत माग गररएको हनु्छ । यस चरणमा प्रत्रतस्पधाात्मक वित्रध अिलम्पबन गररएको 
अिस्थामा पत्रन त्यसको प्रवक्रया र अित्रध संशक्षप्त वकत्रसमको हनुे गदाछ।  

घ) चतथुा चरण:  ततृीय चरणमा समािेश भएका बोलपिदाताहरू िा सोझै सम्पझौताको लात्रग पवहचान 
गररएका फमा िा कम्पपनीसँग खररद सम्पझौता (Call-off Contract)  गररन्छ। यस सम्पझौतामा खररदका 
शता, खररद गररने िस्त ुतथा सेिाको विस्ततृ वििरण, पररमाण, मूल्य लगायतका विर्यहरू समािेश 
गररएको हनु्छन ्। यस चरणमा कायासम्पपादन जमानत समेत त्रलइन्छ।  

संरचनात्मक सम्पझौता कायाान्ियनमा नेपालको अिस्था 
नेपालको सािाजत्रनक खररदमा संरचनात्मक सम्पझौता वित्रध अिलम्पबन भएको देशखदैन। खररद 

काननुमा यस सम्पबन्धमा केही प्रािधान भएता पत्रन अधरुो काननुी व्यिस्था, सैर्द्ाशन्तक अिधारणाभन्दा फरक 
व्यिस्था, त्रनयमनकारी त्रनकायको उदासीनता जस्ता कारण यसको कायाान्ियन हनु सकेको छैन। नेपालको 
खररद काननुमा संरचनात्मक सम्पझौता सम्पबन्धमा भएका व्यिस्था त्रनम्पनानसुार रहेको छन:्  

क) संरचनात्मक सम्पझौता वित्रधलाई मालसामान खररदको एक सम्पझौता वित्रधको रूपमा राशखएको छ । 
संरचनात्मक वित्रधलाई एकाई दर सम्पझौता वित्रधसगैँ राखेर एउटै वित्रधको रूपमा त्रलइएको छ जनु 
सैर्द्ाशन्तक रूपमा मेल खाँदैन । सािाजत्रनक खररद त्रनयमािली, २०६४ को अनसूुची ३ मा राशखएको 
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मालसामान खररदको सम्पझौता वित्रधअनसुार संरचनात्मक िा एकाई दर सम्पझौतामा “खररद सम्पझौतामा 
उशल्लशखत मालसामान िा अन्य सेिा सािाजत्रनक त्रनकायले माग गरेको समयमा खररद सम्पझौतामा 
उशल्लशखत दर र शताबमोशजम एक िा एकभन्दा बढी आपूत्रताकतााबाट प्राप्त गने व्यिस्था गनाको लात्रग 
संरचनात्मक िा एकाई दर सम्पझौता गना सवकने”  उल्लेख छ। साथै यो सम्पझौतामा सािाजत्रनक 
त्रनकायले खररद गने मालसामान िा अन्य सेिाको न्यूनतम र अत्रधकतम पररमाण खलुाउनपुने र यो 
सम्पझौता सामान्यतया एक िर्ाभन्दा बढी अित्रधको नहनु ेउल्लेख गरी अनसूुचीमा सीमाहरू त्रनधाारण 
गररएको छ । सैर्द्ाशन्तक रूपमा एकाई दर सम्पझौता र संरचनात्मक सम्पझौता फरक फरक विर्यहरू 
हनु । एकाइ दर सम्पझौतामा खररद गररने मालसामानको न्यूनतम पररमाण त्रनधाारण गररएको हनु्छ। 

कत्रतपय अिस्थामा अत्रधकतम पररमाण त्रनधाारण गररएको हनु्छ । यो एक चरणको वित्रध हो । यसमा 
एउटा ्याकेजमा एक माि फमा िा कम्पपनीसँग सम्पझौता गररन्छ। अन्तगातका त्रनकायहरू खररदमा 
सहभागी हनु चाहेमा सोही दर र पररमाणत्रभि रहेर सहभागी हनु सक्छन ्। तर संरचनात्मक सम्पझौतामा 
सो वकत्रसमका विशेर्ताहरू हुदैँनन ्। साथै सम्पझौताको अित्रध एक िर्ाको भन्दा बढी अित्रधको नहनुे, 
अत्रधकतम र न्यूनतम पररमाण खलुाउनपुने, दईु चरणको प्रवक्रयाको बारेमा कुनै कुरा उल्लेख नगररन ु
आददले विद्यमान काननुमा रहेको संरचनात्मक सम्पझौता वित्रध त्रसर्द्ान्त अनरुूप रहेको देशखँदैन । 

ख) रू. १० लाखसम्पमको मालसामान र त्रनमााण काया तथा ५ लाख सम्पमको परामशा सेिा संरचनात्मक 
वित्रधमा सम्पझौता गना सवकने व्यिस्था त्रनयमािलीले गरेको छ। यो प्रािधान पत्रन एकाई दर सम्पझौतामा 
माि कायाान्ियन हनुे देशखन्छ । सो पररमाण िा लागतको मालसामान िा परामशा सेिा खररदको 
लात्रग संरचनात्मक सम्पझौता वित्रध आिश्यक पदैन । 

ग) सरकारी खररद सेिा कायाालयः खररद त्रनयमािलीमा सरकारी खररद सेिा कायाालयको स्थापनाको 
पररकल्पना गरेको छ तर यसको कायाान्ियन हनु सकेको छैन। त्रनयमािलीमा रहेको यसको काया 
वििरण हेदाा यस त्रनकायलाई संरचनात्मक सम्पझौता गना त्रनकायको रूपमा विकास गना खोजेको देशखन्छ 
तर त्रनयमािलीमा सिै कुरा प्रि भने छैन। त्रनयमािलीमा भएको व्यिस्थाबमोशजम सािाजत्रनक 
त्रनकायलाई आपूत्रताकताा छनौट तथा मालसामान खररदमा सहयोग गना नेपाल सरकारले केन्रीय स्तरमा 
एक सरकारी खररद सेिा कायाालयको स्थापना गना सक्ने उल्लेख छ र नेपाल सरकारले नेपाल 
राजपिमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मालसामान सरकारी कायाालयहरूले सरकारी खररद सेिा 
कायाालयसँग समझदारी गरी सो कायाालयले छनौट गरेको आपूत्रताकतााबाट खररद गनुापने व्यिस्था 
छ। त्रनयमािलीबमोशजम सािाजत्रनक त्रनकायहरूबाट मालसामानको प्रकार, गणुस्तर, पररमाणसम्पबन्धी 
वििरण, मालसामान आिश्यक पने समय तथा बजेट व्यिस्थासम्पबन्धी वििरणसवहतको खररद माग 
सङ्कलन गने र समझदारी गने, खररद मागको विश्लरे्ण गरी मालसामानको खररदको वििरण 
(स्पेत्रसवफकेसन), लागत अनमुान तयार तथा बोलपिसम्पबन्धी कागजात तयार गने, बोलपि आह्वान 
गरी आपूत्रताकताा छनौट गने, आपूत्रताकताासँग भएको खररद शताबमोशजम खररद गना सम्पबशन्धत 
सािाजत्रनक त्रनकायलाई सूचना ददने आदद काम उक्त कायाालयको हनु ेव्यिस्था काननुले गरेको छ । 
उपयुाक्त शजम्पमेिारी हेदाा सेिा कायाालयलाई संरचनात्मक सम्पझौता गने त्रनकायको रूपमा काननुमा 
व्यिस्था गररएको छ तर त्यसको कायाान्ियन हालसम्पम हनु सकेको छैन । 
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घ) सरकारी खररद सेिा कायाालय स्थापना नभए सम्पमका लात्रग केन्रीय त्रनकायबाट संरचनात्मक सम्पझौता 
गरी और्त्रधजन्य मालसामान र कायाालयको लात्रग आिश्यक पने मसलन्द खररद गना सक्ने र खररद 
सम्पझौताको नमूना सािाजत्रनक खररद अनगुमन कायाालयले स्िीकृत गरेबमोशजम हनुे व्यिस्था 
त्रनयमािलीमा गररएको छ ।  

विद्यमान काननुमा संरचनात्मक सम्पझौता सम्पबन्धमा केही काननुी व्यिस्था भए तापत्रन स्पि काननुी 
व्यिस्थाको अभाि, एकाई दर सम्पझौता र संरचनात्मक सम्पझौतालाई एकै वित्रधको रूपमा त्रलइन,ु दईु चरण 
वित्रधको स्पि रूपमा उल्लेख नगनुा आदद कारणले नेपालमा संरचनात्मक सम्पझौता वित्रध कायाान्ियन हनु 
सकेको छैन । 

संरचनात्मक सम्पझौता कायाान्ियन गना चाल्नपुने कदम 
विद्यमान काननुमा संरचनात्मक सम्पझौताको बारेमा केही विर्यहरू उल्लेख भएता पत्रन उक्त 

प्रािधानहरू अपूणा तथा सामान्य त्रसर्द्ान्त भन्दा फरक वकत्रसमले व्यिस्था गरेको छ। विद्यमान व्यिस्थाबाट 
संरचनात्मक सम्पझौताको कायाान्ियन सम्पभि छैन । सबै वकत्रसमका िस्त ुतथा सेिामा यस वित्रधको अिलम्पबन 
गना नसवकएता पत्रन त्रनशित वकत्रसमका िस्त ु तथा सेिाको खररदमा संरचनात्मक सम्पझौता वित्रधका धेरै 
फाइदाहरू रहेका छन।् पत्रछल्लो समयमा सािाजत्रनक खररदमा सूचना प्रवित्रधको प्रयोगमा भएको बढोत्तरीबाट 
यस वित्रधबाट फाईदा त्रलन सवकने के्षि पत्रन बढ्दै गएको छ । सूचना प्रवित्रधको प्रयोगबाट यसलाई अझै 
उपयोगी र उपलशब्धमूलक बनाउन सवकन्छ । नेपालमा पत्रन यस वित्रधको प्रयोग गनाको लात्रग चाल्नपुने 
कदमलाई देहायका संशक्षप्त रूपमा उल्लेख गररएको छ: 

क) काननुमा स्पिता गनुापनेः सािाजत्रनक खररद सधै काननुी प्रवक्रयाबाट अगात्रड बढ्न े भएकोले स्पि 
काननुको अभािमा उक्त वित्रधको प्रयोग सम्पभि छैन। यस वित्रधमा रहेका फाइदाबाट लाभ त्रलनको 
लात्रग हामीले पत्रन काननुमा उशचत वकत्रसमले व्यिस्था गनुा जरुरी छ । काननुी रूपमा स्पि व्यिस्था 
र सोको कायाान्ियनको लात्रग अत्रधकार प्राप्त त्रनकायको स्थापना िा त्रनधाारण गना सकेमा यस वित्रधबाट 
धेरै फाइदा त्रलन सवकन्छ । संरचनात्मक सम्पझौतालाई प्रभािकारी कायाान्ियनको लत्रग खररद काननुमा 
त्रनम्पन विर्यहरू स्पि रूपले उल्लेख हनु ुजरुरी रहेको छ: 

i. संरचनात्मक सम्पझौतालाई एकाई दर सम्पझौताभन्दा फरक वित्रधको रूपमा व्यिस्था गनेः विद्यमान 
काननुमा संरचनात्मक सम्पझौता र एकाई दर सम्पझौतालाई एकै वित्रधको रूपमा राशखएको छ। 
सैर्द्ाशन्तक रूपमा यी दईु वित्रध त्रनतान्त फरक वित्रध हनु।् काननुमा संरचनात्मक सम्पझौतालाई 
सोही वकत्रसमले एक छुटै्ट वित्रधको रूपमा राख्न आिश्यक छ । 

ii. मालसामानमा माि नभएर त्रनमााण काया र परामशा सेिामा पत्रन कायाान्ियनमा ल्याउनःे 
संरचनात्मक सम्पझौता मालसामानमा माि प्रयोग हनुे वित्रध नभएर त्रनमााण काया, परामशा सेिा र 
अन्य सेिामा समेत प्रयोग गना सवकन्छ। काननुमा मालसामान बाहेकका अन्य खररदमा समेत 
संरचनात्मक सम्पझौता वित्रध प्रयोग गना त्रमल्ने गरी काननुी व्यिस्था गना जरुरी रहेको छ । 

iii. दईु चरणको प्रवक्रयालाई स्पि व्यिस्था गनेः संरचनात्मक सम्पझौता वित्रध मूलतः दईु चरणको 
हनु्छ। पवहलो चरणमा दावयत्ि त्रसजाना हनु ेवकत्रसमको सम्पझौता हनु्छ भने दोस्रो चरणमा करार 
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काननु अनसुार नै दावयत्ि त्रसजाना हनुेगरी खररद सम्पझौता गररन्छ। नेपालको खररद काननुमा 
सो वकत्रसमले दईु चरणको कुनै व्यिस्था नगरेकोले दईु चरण वित्रधको स्पि रूपमा व्यिस्था 
गनुा जरुरी रहेको छ । 

iv. पवहलो चरणको बोलपिमा बोलपि जमानत राख्न ुनपने व्यिस्था गनेः विद्यमान खररद काननुमा 
बोलपि जमानत माग नगना पत्रन सवकन ेव्यिस्था भएता पत्रन यसको कायाान्ियन हनु सकेको 
छैन। संरचनात्मक सम्पझौतामा बोलपि जमानत र कायासम्पपादन जमानत आिश्यक नपने 
भएकोले काननुमा नै संरचनात्मक सम्पझौतामा बोलपि जमानत आिश्यक नपने गरी व्यिस्था 
गनुा जरुरी रहेको छ ।  

v. एकल िा बहलु/खलु्ला िा बन्द संरचनात्मक सम्पझौता वित्रध अिलम्पबन गनेः सैर्द्ाशन्तक रूपमा 
एकल िा बहलु/खलु्ला िा बन्द दिैु वकत्रसमका संरचनात्मक सम्पझौता गना सवकने भए तापत्रन 
नेपालको सन्दभामा कुन कुन वकत्रसमको सम्पझौता गना ददन ेभने्न स्पि व्यिस्था गनुा जरुरी रहेको 
छ ।  

vi. कम्पतीमा पत्रन दईुदेशख चार िर्ाको लात्रग सम्पझौता गना सवकन ेव्यिस्था गनुापनेः विद्यमान काननुमा 
उल्लेख भएको संरचनात्मक सम्पझौता वित्रधमा पत्रन एक िर्ाभन्दा कम अित्रधको माि सम्पझौता 
गना सवकने व्यिस्था गररएको देशखन्छ। यस व्यिस्थाले यसको उद्देश्य पूरा हुँदैन। यसको 
लात्रग कम्पतीमा पत्रन २ िर्ा र अत्रधकतम ४ िर्ाको लात्रग सम्पझौता गना सक्नेगरी काननुी 
व्यिस्था गना जरुरी रहेको छ ।  

vii. दोस्रो चरणको संशक्षप्त वित्रध त्रनधाारण गनेः हालको काननुमा यस वकत्रसमको व्यिस्था रहेको 
देशखँदैन। दोस्रो चरणको वित्रध संशक्षप्त वकत्रसमको हनु्छ। प्रत्रतस्पधाा गराउने समय छोटो हनु े
तथा सम्पपूणा प्रवक्रयामा विद्यतुीय प्रणालीको प्रयोग गररने हुदँा सोही वकत्रसमले त्रमल्न ेगरी काननुमा 
व्यिस्था गनुा जरुरी रहेको छ ।  

ख) सरकारी खररद सेिा कायाालयको स्थापना कायाान्ियन र कायाक्षिे विस्तारः सािाजत्रनक खररद त्रनयमािली 
२०६४ त्रनयम (१४५क) मा सरकारी खररद सेिा कायाालयको स्थापनासम्पबन्धी व्यिस्था छ । उक्त 
कायाालयको स्थापना मूलतः संरचनात्मक सम्पझौता गने एक त्रनकायको रूपमा विकास गने वकत्रसमले 
भए तापत्रन हालसम्पम सोको कायाान्ियन हनु सकेन। केन्रीय त्रनकायले आफूअन्तगातका त्रनकायहरूमा 
संरचनात्मक सम्पझौता वित्रध कायाान्ियन गना सक्न ेभए तापत्रन त्यसको दायरा सीत्रमत हनुे देशखन्छ । 
यस वित्रधको प्रभािकारी कायाान्ियन गनाको लात्रग यस वकत्रसमको संगठनात्मक व्यिस्था जरुरी रहेको 
छ । यस संगठनले संघीय कायाालयका साथै प्रदेश र स्थानीय त्रनकायहरूसँग त्रमलेर काम गना सक्छ 
। त्रनयमािलीमा सरकारी खररद सेिा कायाालयलाई मसलन्द र और्त्रधजन्य मालसामानको खररदमा 
माि सीत्रमत राख्न ेगरी काननुी व्यिस्था गररएको छ त्यसलाई अन्य सेिा, परामशा सेिा र त्रनमााण काया 
साथै अन्य मालसामानमा पत्रन विस्तार गनुापदाछ ।  

ग) विद्यतुीय प्रणालीको प्रयोगः पत्रछल्ला िर्ाहरूमा सािाजत्रनक खररदमा विद्यतुीय प्रणालीको प्रयोग बढ्दै 
गएको भएता पत्रन त्यो केिल बोलपि पेस गने प्रवक्रयामा माि सीत्रमत रहेको छ । यसले केही न 
केही लाभ ददएता पत्रन विद्यतुीय प्रणालीको प्रयोगबाट त्रलनपुने लाभ त्रलनको लात्रग यसको प्रयोगमा 
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व्यापकता र गत्रतशीलता आिश्यक छ। संरचनात्मक सम्पझौतालाई पत्रन प्रवित्रधसँग जोड्न सकेमा 
यसले अझ बढी लाभ ददने त्रनशित छ। वित्रभन्न त्रनकायहरूको माग सङ्कलन गना, पवहलो चरण र दोस्रो 
चरणको बोलपि आह्वान गना लगायत सबै प्रवक्रयामा उशचत वकत्रसमले विद्यतुीय प्रणालीको प्रयोग गना 
सक्नेगरी प्रणाली विकास र प्रयोग गना आिश्यक छ । 

घ) क्षमता विकासः खासगरी विकत्रसत देशहरूमा संरचनात्मक सम्पझौता कायाान्ियन व्यापक वकत्रसमले 
भएता पत्रन नेपालमा यसको प्रयोग हनु सकेको छैन । यसको प्रभािकारी प्रयोगको लात्रग यसमा 
संलग्न जनशशक्तलाई उशचत वकत्रसमको क्षमता विकास कायाक्रमको जरुरी रहेको छ।  

ङ) नमूना बोलपि सम्पबन्धी कागजात, त्रनदेशशका र कायावित्रध तयारः यसको कायाान्ियनको लात्रग दिैु 
चरणमा प्रयोग गररन ेनमूना बोलपिसम्पबन्धी कागजात तयार गना आिश्यक छ। यसका साथै यसको 
कायाान्ियनमा प्रभािकाररता एिं एकरूपताको लात्रग त्रनदेशशका/कायावित्रधहरू तयार गनुा जरुरी रहेको 
छ ।  

त्रनष्कर्ा 
संरचनात्मक सम्पझौता वित्रध सािाजत्रनक खररदको सन्दभामा विश्वमा प्रचलनमा रहेको एक प्रमखु वित्रध 

हो । यो वित्रधमा बोलपिका दईु चरण हनु्छ । पवहलो चरणमा बोलपि आह्वान भई संरचनात्मक सम्पझौता 
हनु्छ र दोस्रो चरणमा संशक्षप्त प्रवक्रया अिलम्पबन गरी बोलपि आह्वान गररन्छ र खररद सम्पझौता (Call-off 

Contract) गररन्छ । संरचनात्मक सम्पझौता काननुी रूपमा बाध्यकारी सम्पझौता हुँदैन। जवटल प्रकृत्रतको 
स्पेत्रसवफकेसन नभएको, बारम्पबार खररद गररने िस्त ुतथा सेिा, ठूलो पररमाणमा खररद गररने िस्त,ु एक भन्दा 
धेरै त्रनकायले एकै प्रकृत्रतको िस्त ुतथा मालसामान खररद गने अिस्था, भविष्यमा खररद हनुे पररमाण त्रनशित 
नहनुे, आपतकालीन अिस्थामा गनुापने खररद लगायतमा यो वित्रध उपयकु्त हनु्छ। विशशविकृत संगठनबाट 
खररद प्रवक्रया गररन,े ठूलो पररमाणमा एकै पटक बोलपि आह्वान हनुे, एउटा संरचनात्मक सम्पझौताबाट 
एकभन्दा धेरै त्रनकायले खररद गना सक्ने हुदँा खररद प्रवक्रयामा लागत र समयको बचत हनुे, Economic of 

Scale को लाभ प्राप्त हनुे आदद जस्ता फाइदाबाट संगठनलाई मूल्य साथाकता (Value for Money) प्राप्त 
हनु्छ। नेपालको खररद काननुमा संरचनात्मक सम्पझौताका सम्पबन्धमा केही व्यिस्था भएता पत्रन त्यो पयााप्त 
र कायाान्ियन योग्य छैनन।् संरचनात्मक सम्पझौता गने प्रयोजनको लात्रग सरकारी खररद सेिा कायाालयको 
अिधारणा त्रनयमािलीमा भएता पत्रन त्यसको कायाान्ियन हनु सकेको छैन । संरचनात्मक सम्पझौता वित्रधको 
सैर्द्ाशन्तक अिधारणा बमोशजम यसको कायाान्ियनको लात्रग काननुमा सधुार गनुापने र त्यसको प्रभािकारी 
कायाान्ियनको लात्रग सरकारी सेिा खररद कायाालयको स्थापना र यसको कायाके्षि विस्तार, कमाचारीहरूको 
क्षमता विकास, संरचनात्मक सम्पझौताका नमूना बोलपि सम्पबन्धी कागजात र त्रनदेशशका तयारी तथा विद्यतुीय 
खररद प्रणालीको सधुार आिश्यक रहेको छ। संरचनात्मक सम्पझौता वित्रधलाई त्रनशित प्रकृत्रतको खररदमा 
अिलम्पबन गना सकेमा नेपालको सािाजत्रनक खररदको समग्र क्षमतामा िृवर्द् हनुे त्रनशित छ । 
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Some Reflection on Auditor General's 

Annual Report   

                                                                                                                         

 
- Dev Bahadur Bohara 

Ex-Deputy Auditor General 

Background 

The Annual Report is the final product of audit of government entities conducted by 

Office of Auditor General (OAG). The main purpose of preparing Annual Report by the 

Auditor General (AG) is to provide information identified in audit of government entities 

and submit to the President as per the requirement of Article 294 (1) of the Constitution 

of Nepal. The annual report is eventually tabled in the Parliament for discussion. The 

Auditor General, is supreme auditor of our country and derives its mandate from the 

Constitution of Nepal. The Functions, Duties and Powers of Auditor-General are given under 

Article 241(1) of the Constitution which states that the AG to audit and report on the public 

accounts of all public offices including the courts, the federal, provincial and local government; 

and public institutions and any public corporation or other bodies or organizations established 

by an Act of Parliament.  

The Annual Report of the AG is of comprehensive that reflects the key audit findings 

of financial, performance, environment, information and technology audit conducted in the 

current year. Because of comprehensiveness of Annual Report the volume of the report is 

inconsistent and as a result of which the size is increasing year. 

The practice of annual reporting practice varies from Supreme Audit Institution (SAI) 

to SAI depending upon their mandate. There is no set framework for annual reporting for SAIs 

however; the ISSAI prescribe norms for reporting of audit results. The size, reporting contents, 

submission date, authorities to whom Annual Report is to be submitted etc. differ from SAI to 

SAI. In some countries Audit Report and performance or activity report of SAI are prepared 

separately and submitted to the Parliament. This article attempts to see the existing practice of 

annual reporting practice in our country and discuss about the some of the aspects and suggest 

the possible areas that may be useful in making the report further communicative and 

meaningful.  

Types of Audit  

As mandated by the constitution and Audit Act Auditor General is authorized to 

conduct the following types of audit: 

• Financial Audit (Combination of Regularity and compliance aspects of financial 

transactions with audit opinion of Financial Statement) 

• Performance Audit (Assessment of economy, efficiency and effectiveness aspect of 

money spent) 

• Specialized Audit (Environment, Information and Technology, Forensic, Gender 

and concurrent audit) - a separate audit report might be submitted. 
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The ISSAI framework also identifies three types of audit i.e. financial, compliance and 

performance. Usually in most of the SAIs separate reports of each types of audit conducted is 

issued. 

Financial Audit Report - the OAGN staff conduct financial audit of the 

government entities at field level where books of accounts are kept and on completion of 

audit preliminary audit report is issued then and there to the concerned entities for 

response. The response along with the evidences produced by the entities is reviewed by 

the auditor. Only those objections are removed from the preliminary report if the auditor 

is satisfied with the clarification and evidences submitted but in case of unsettled issues 

and Objection Register is maintained for future correction. While expressing opinion on 

Consolidated Financial Statement, with key audit matters that has material impact on 

finances, resources and service delivery, or that may adversely affect financial governance and 

controls, if not corrected that deserve to be brought into the notice of Parliament in the form 

of Annual Report. It also includes the results of follow up conducted which part of audit.  

Performance Audit and Special Audit Report - Such reports contain full audit 

reports of each topic audit performed or compilation of all topics audited. The preliminary 

performance/specialized audit report is issued to the entities audited for response. In case 

of annual reporting of these audits is concerned significant audit, issues are picked from 

the preliminary audit report and incorporated in the annual report in the related ministry 

section. While picking the significant issues the responses from the entities on reported 

issues are considered before incorporating the issues in annual report. In some cases , 

clarification of the entities on reported issues are also given in the annual report. The 

Audit Act is silent about submitting performance audit and specialized reports separately 

to the President. 

Annual Reporting Requirement 

So far as the annual reporting is concerned there is an umbrella/blanket reporting 

requirement in the Constitution that is applicable to the all constitutional bodies. Pursuant to 

Article 294 (1) of the Constitution every Constitutional Body in accordance with this 

Constitution shall submit an annual report of its functioning to the President, and the report to 

be laid down to the Federal Parliament through the Prime Minister. The Constitution is silent 

about the deadline of reporting. The matters to be set out in the annual report referred to in 

Clause 294 (1) shall be as provided for in federal law. Section 19 of Audit Act, 2075 further 

amplifies the key matters to be reported in the Annual Report although it is left to the 

prudence of constitutional head.  

Section 19 (1) of the Audit Ac, 2075 elaborates about the contents of Annual 

Report which states that "the following matters shall be set out in the annual report to be 

submitted by the Auditor General to the President pursuant to Article 294 of the 

Constitution. 

a) Details of the functions performed by the Auditor General throughout the year  

b) Summary of the main contents found from audit, 

c) Status of implementation of the audit reports and reforms to be made in the 

future, 

d) Other necessary matters. 
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Similarly, Section 19 (3) of Audit Act the Auditor General may, in addition to the 

matters referred to in sub-section (2), also issue performance, information technology, 

forensic, gender, environmental and concurrent audit  reports of the bodies referred to in 

sub-section (1) of Section (3). 

Reviewing the provision as mentioned above the AG is required to submit annual 

report containing i) Report on Performance of OAGN, ii) Summary of key audit finding 

and iii) Follow up on audit report implementation.   

Major function of AG is to conduct the audit of public money spent by public 

entities and output of such audit is the audit reports. In the context of prevailing provisions 

in the Constitution and Audit Act such report should be construed as part and partial of 

Annual Report and that are required to be submitted to the President which eventually 

tabled in the Parliament. Such report should mentions the opinion of the AG the way 

about public money spent as compared to the budget programs approved by the 

Parliament.   

Current practice of drafting Annual Report  

OAGN has an established process of preparing the annual report that is being followed 

consistently since last many years as discussed below. 

Formation of Report Committee and Sub-Committee- In fact, it is the preparatory 

phase of annual reporting and an established practice within OAGN to form a Core Committee 

and Sub-Committees for annual reporting purposes. Such Committees are formed somewhat 

two to three months before the annual report submission date for annual reporting purpose. 

Usually one Core Committee and others Audit Division/ Directorate wise Sub-committees are 

formed to draft Ministry specific reporting. The Core Reporting Committee is led by Deputy 

Auditor General (DAG) whereas sub-committees by Assistant Auditor General (AAG). The 

details of annual reporting drafting procedure are discussed in later paragraph. 

Determining Criteria for drafting paragraph for annual report - The initial audit 

findings are sent to the entities at the field level once the routine audit is completed.  For the 

annual reporting purposes the major audit observations are collected from audit files that may 

have significant impact on finances, resources and service delivery or that may adversely affect 

financial governance and controls, if not corrected. Usually the following basis is determined 

before drafting the annual report and internally circulated to the Divisions and Directorate 

within OAG. 

• Determining the significance, high risk and materiality  of issue 

• Determining the materiality level of  issue in terms of amount or amount involved 

• Non-incorporation of issue that was reported in last year  

• Cases of embezzlement and misappropriate and recoverable observations 

• Issues should be supported by evidences 

The above criteria may be revised in time to time based on the circumstances and 

depending upon the discretion of AG. 

Existing Practice of Drafting Annual Report  

In course of drafting the annual report most of the OAGN staff with each level remain 

involved in annual reporting writing process. The draft is prepared with the involvement of 
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different level of hierarchy. This process takes almost two months and it involves extensive 

exercise and goes through various stages to bring the final product. As practiced in OAG, the 

various stages of drafting, activities undertaken and responsibility framework is discussed 

below: 

Stages Activities  Responsibility 

Initial Drafting  • Compile by selecting material or significant audit issues 

from preliminary audit report of audited entities for writing 

ministry wise initial draft of  annual reporting  

• Initial draft is submitted to AAG for  first review  

• Inputs and comments received from AAG on initial draft 

review are adjusted by Director and prepared as first draft 

Director 

 

Review of first 

draft  
• First draft submitted to DAG by AAG for review  

• First draft is returned back to AAG after review with inputs 

and comments from DAG 

• Inputs and comments received from DAG is thoroughly 

discussed between AAG and Directors along with report 

drafting  team for addressing the inputs  

• Refined draft report again submitted to DAG via AAG 

• Refined draft is seen by DAG submitted to AG  

• AG review  refined draft submitted and returned back to 

DAG with his comments and instructions for additions and 

deletions and returned to DAG  which sent back  to Director 

through AAG 

Assistant Auditor 

General (AAG)- 

Deputy Auditor 

General (DAG) 

 

Reading in Panel 

Review  
• Draft Report is prepared by incorporating the comments and 

instructions of AG  

• Such draft is forwarded to Review Panel/ Reporting 

Committee for thorough reading. Panel comprises of Audit 

executives and director which is formed by AG for writing 

Annual Report every year 

• On reading the draft report the Panel returns the draft to 

DAG to refine annual report by making written comments 

on hard copy suggesting either to delete the entire 

paragraphs or fine tune the language or  to further analyze 

the issue for clarity of paragraph 

Review Panel 

  

Review by Main 

Reporting 

Committee  

• Comprehensive review and scrutiny of draft report by Main 

Committee and returned back to DAG with its comments 

and suggestion for modifying the report   

• Draft report is refined considering the comments and 

suggestion of Main Reporting Committee and submitted to 

AG for final  review 

Main 

Reporting 

Committee 

 

Sending Draft of 

Annual Report to 

concerned 

Secretary of 

Ministry  

• Final draft is modified for if any comments are received 

from AG from his final review and might be discussed with 

Main Reporting Committee if required 

• On holding discussion with Main Reporting Committee 

draft report is further modified and final draft is prepared; 

and same is sent to the Secretary of the concerned Ministry 

by DAG for submitting clarification or evidences with 

regards to the contents of report 

• Considering the explanations and/or any information 

provided by the Secretary, the AG may retain, amend, or 

consider not including any of the audit findings in the 

Annual Report.  

Deputy 

Auditor 

General  
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• If clarification is not received within time specified, it is 

construed as accepted and finalized the report and same is 

notified to the Secretary 

Finalization of 

Annual Report 

and submission 

to the President  

• Pursuant to Section 37(5) of Financial Procedure and Fiscal 

Accountability Act, 2076 the AG duly communicates the 

concerned Minister or Minster of State about failure of 

Accountable Officer in performing his duty in time with 

regards to clearance of audit observations along with details 

of unsettled audit observations and same shall be 

incorporated in the Annual Report  

• Last time review is done by AG on the significant and 

material issues incorporated in the report and thereafter 

submitted to President by signing the Annual Report  

• Annual Report is pasted in the OAGN Website immediately 

on  its submission to President for public consumption 

Auditor General 

 

Scenario of Annual Report   

In order to meet the expectations of the members of the Parliament and stakeholders, 

OAGN reviews its audit approaches and processes in time to time to ensure that the audit 

coverage provides an effective and independent review of the performance and accountability 

of public sector entities. Every year Annual Report prepared by AG is a comprehensive in 

nature. Looking the contents of report it includes key audit findings identified in financial audit 

of the entities of three tiers of governments; performance audit findings; finding of corporate 

bodies and committees; schedules and OAGN activities performed by Office of the Auditor 

General. However, there is no uniformity in terms of size of the report and number of audit 

finding reported in the report. As a result of which the annual report has become bulky. The 

key findings related to the ministries like Ministry of Finance (MoF), Ministry of Federal 

Affairs and General Administration, Ministry of Physical Infrastructures and Urban 

Development, Ministry of Education, Science and Technology, Ministry of Health and 

Population (MoHP) consume most of the space in the report.  The volume and space covered 

by five major ministries in last three Annual Reports is given below: 

Annual Report Total Pages MOF MOPI MOEST MOEWRI MOHP 

2078 804 90 43 47 32 35 

2077 708 101 33 33 27 42 

2075 576 83 28 30 25 34 

Looking at the above table the volume of annual report it is swelling year after year. 

The Annual Report of 2073 was only 138 pages and it was not ministry specific but was issue 

based one whereas the Annual Report of 2072 contained 321 pages. Thereafter the size of every 

annual report is increasing trend in terms of pages and contents. 

It clearly indicates that the volume of Annual Report is uncertain and based on the 

issues identified. The annual reports include issues related to financial, performance and 

specialized audit; finding of audit of provincial government and local level; finding of 

corporate sector audit including OAGN annual activities. The number of issues reported and 

space covered by each ministry in annual report is also disproportionate among ministries 

although equal space cannot be given to each ministry because of the volume of budgetary 

transaction also. So the size for preparing Annual Report should be determined in advance by 

allocating number of pages and number of audit issues to be incorporated in annual report. 
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Challenges of Report Writing and Way Forward  

In fact, audit reports are not so different from writing any type of other informative 

reports.  While drafting a good report it needs to consider various aspects like legality, logical 

presentation of material, completeness, balanced and fairness, clarity and conciseness, sentence 

structure, simplicity in language, paragraphs, graphics etc. Preparing audit paragraphs to be 

included in Annual Report and its draft exposure by formulating a filtering process to highlight 

the key matters without overburdening the report. The filtering process might include review 

process/level, value of audit objection or materiality level, number of words, page allocation 

to each ministry, issues accepted by audited entities and so on. The key audit matters in the 

exposure draft should be transmitted to Secretary for attention and comment or clarification 

with adequate time. In the absence of report writing guide it is more challenging and structure 

of Annual Report. Some of the challenges and their possible solutions are discussed below.  

Clarity in Annual Report and Audit Report - Constitution does only talks about 

annual report of AG on work performed during the year that is mandatory to submit the same 

to the President. Similarly Section 19 of the Act speaks about submission of Annual Report to 

the President pursuant to Article 294 of the Constitution of Nepal. The provision in Sub-Section 

19(3) of the Act specifies  to issue performance, information and technology, forensic, gender, 

environmental and concurrent audit of the bodies as referred in Section3 (1) i.e. bodies to be 

audited by AG. It is clear that audit reports shall not be submitted to the President. This means 

no any audit report shall be tabled in the Parliament and discussed except summary of the 

main contents found from audit incorporated in the annual report.  Despite the above Section 

19 (6) requires submitting audit report to the president on significant loss or damage to the 

movable or non-movable national property or such a loss or damage may occur if immediate 

action is not taken.  Such Report submitted by AG shall be made public as per Section 19 (7).  

On the basis of provision on the Audit Act that empowers to conduct performance 

including specialized audit it can be presumed that such reports should be tabled in the 

parliament for review and scrutiny. Incorporating the summary of significant finding in the 

annual report will not fulfill the purpose of conducting such audits.  Based on the international 

good practice it seems appropriate to establish the practice to submit the performance and 

specialized audit report to the President that is eventually tabled in the Parliament for scrutiny.   

Determine the Volume/Size of Annual Report - Looking at past practice of annual 

report somewhat one decade before the annual Report was issued in five volume containing 

with 2000+ pages. But in last few years the structure and contents of annual report of AG has 

been drastically changed by substantially reducing in terms of size and number of paragraphs 

reported. The contents of annual report are initially selected from audit files and prepared at 

Director level and subsequently such initial draft is reviewed by each level of higher authorities. 

It is clear that the size annual report is determined by the number of audit issues. In particular, 

the shape of the annual report was changed during the regime of Acting Auditors General which 

was done without proper assessment. The size of the annual report is continued to increase. So 

the size of the report should be determined in advance to making report sizable, meaningful 

and user friendly. For this purpose a criteria need to be developed so as to give number of pages 

to each ministry based on the budgetary amount, significance of audit issue, determining the 

materiality of the issue to be reported that are worth for discussion in PAC. If there is no 

significant issue in any ministry it should not be necessary to give space to such ministry in the 

annual report. This might help in reducing the size of annual report to some extent.     
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Annual Reporting Structure – As indicated above, present structure of   Annual 

Reporting needs to be revisited for enhancing the effectiveness of the reports. For this the 

strength, weaknesses and opportunities should be assessed so as to establish an efficient and 

structured system of reporting can be established. However, there might be two options for 

Annual Report to AG as discussed below:  

a) Annual Report on Types of Audit- The Annual Report of the AG should be 

prepared in line with audit mandate as discussed in Annual Reporting Requirement 

paragraphs and should comprise of various types of audits conducted within the 

period of one year. This means the Annual Report should contain various volumes 

comprising of types of audit conducted and results of such audits. The benefits of 

preparing volume wise report shall be handy and user friendly.  

b) Report on results of Financial and Compliance Audit- The ministry specific 

significant and high-risk issues revealed from financial and compliance audit of 

federal government entities should be incorporated in this volume.  In case of 

financial audit reporting the audit issues or material to be included in the report should 

be carefully selected from the audit files. It should be completely factual or of 

sufficient substance to warrant the reasonable deduction of a conclusion which may 

be suggested to the accounting officer for his comments. All trivial or inconsequential 

points should be omitted. The audit findings that might be neither of regular problem 

not receiving attention nor adequately solved can left to the audited entity’s 

management. 

c) Report on results of Performance and specialized audit Compliance Audit- The 

performance and special audits like IT audit, environment audit etc. reports should be 

presented in this volume without summarizing the contents of such reports. This 

might help PAC Members to understand the entire aspects of the topic or issues 

audited during the discussion. This enables those charged with public sector 

governance to discharge their responsibilities, in responding to audit findings and 

recommendations and taking appropriate corrective action, and promotes 

accountability in the entity.  

d) Performance Report of Auditor General Office - This volume should incorporate 

the work done by the OAGN during the year that might include the activities such as 

status of audit conducted, HR and governance matters, skill and capacity 

development, international relations, stakeholder’s engagements, challenges faced 

etc.  

The audit type result shall help the PAC to form a specific recommendation to the 

government for improving overall financial management and promoting good governance, 

accountability, transparency in performance of government. Such recommendation might be 

given on various domains of governance like amendment in legislation, administrative and 

shall facilitate the PAC to discuss thoroughly on the issue reported by AG.  Submitting audit 

reports in various volume might facilitate for smooth deliberation on such volumes in PAC.  

Contents of provincial government and local level need not to be included in the federal 

level annual report as the Audit Act stipulates to submit such reported to provincial chief and 

local level separately. 
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Annual Report in Chapters – The other option of writing Annual Report might be 

Chapter wise presentation of Reports on the basis of audit output. Adopting this option might 

need minor modification in the present practice of annual reporting. Such Chapters might be: 

a)  Chapter on Financial Audit Report - This chapter should include audit opinion 

on Consolidated Fund Statement (CFS) and highlights of the significant audit 

matters that have material impact of true and fairness of CFS pertaining to the audit 

of the accounts of the Government. It also should include analysis of CFS.  

b) Chapter on Ministry Specific Reports- This chapter should consist significant 

finding of compliance/ financial audits of various Ministries and its subordinate 

offices Departments. It also should include analysis of ministry wise Financial 

Statements along with general audit concern and observation. 

c) Chapter on Performance Audit and Special Audit Report- This chapter 

should contain performance and special audits conducted in current year. In this 

Chapter brief presentation on each performance audit by mentioning the reason for  

performing audit of the issue or topic, Key Audit Findings (in very brief), 

Recommendations and Audit Conclusion. But not the full report as issued to the 

audited entities. Space of two pages might be allocated for each performance 

audit. 

d) Chapter on audit of Corporate Bodies including autonomous bodies- This 

Chapter should contain significant audit observations of various public sector 

enterprises and statutory boards and other Governmental agencies such as Boards, 

Committees, Authorities, Funds, universities etc. in very brief. Such 

presentation might be useful to AG in forming concrete opinion and making 

policy prescription based on the audit finding to the government about the 

operation of such bodies.   

e) Activity Report of OAGN- This Chapter needs to contain OAGN activities 

performed during the year and improvement required in future. 

Such Chapter wise presentation of annual report may help PAC to constitute sub-

committees for discussion and draw overall conclusion on the reports for making 

recommendation to the government. 

Other areas for Improvement 

The OAGN has developed various infrastructure for proper conduction of its audit 

operations like availability of audit guides, well equipped modern office building, initiated to 

digitalize the entire audit work, adequate staff available to run the provincial office and so on.  

OAGN has also developed strategic plan for 2021-25 and its implementation might be able to 

show visible impact from its operation. It is hoped that OAGN shall be able to fulfill its 

entrusted responsibility in more effectively in coming days. At present OAGN has to consider 

to initiatives in the following areas:   

Focus on performance and specialized Audit - Performance audit is special domain 

in public sector audit and highly demanded by the parliamentarian. With technological 

advancement financial audit is confined to see the compliance with legal requirement in 

preparing the financial statement and its true and fairness. Based in the audit mandate set out 

in the Constitution of Nepal, OAGN has developed vision statement that mentions as "Be 
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Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency and Integrity". But a question 

comes in mind of a common man that how this can be reached by OAGN. The judicious answer 

of this question might be by performing audit of financial affairs of public institutions in the 

spirit of the constitutional and legal provision. The objectives of performance audits are to audit 

the economy, efficiency and effectiveness of audited entities and to evaluate the discharge of 

accountability with due care of probity in the management of public of resources. Performance 

audit provides the legislature and the public with an assessment whether the audited entities 

are achieving real value-for-money. It intends to arrive at a verifiable condition for comparing 

what is being done and how well it is being done with the plans, policies and standards. It is 

worth to refer the editorial of INTOSAI Journal winter 2020 which mentions that "the future 

public audit should increase focus on performance audits by extending audit efforts extending 

beyond the boundaries of transactional audit and account certification. 

This year OAGN conducted special audit of Management of COVID-19 pandemics 

covering multiple ministries, agencies or other government organizations (cross-organizational 

audit).  The audit covered seven provinces of the country including --local level where Covid-

19 initiatives were introduced by government. The audit focused on Disbursement of 

COVID19 Relief Funds, Management of Quarantine Centers, Management of Isolation 

Centers, Evaluation of Internal Controls, Management and Distribution of Donations, 

Procurement of Goods and Services, Expenditure Management, Record Keeping, Stores 

Management etc.  This special report was well covered by the media. The report reflects various 

examples of lacking and weaknesses in dealing with the pandemics by government authorities 

in use of public resources. This report gives a scenario of public fund utilized in procurement 

of the medical supplies, construction of isolation center and other activities for the purposes of 

combating the COVID-19 pandemic by of public entities.  

The special audit of management of COVID-19 is praise worthy as it has revealed 

significant errors, omission and inconsistencies in carrying out COVID 19 related activities by 

the federal and provincial government and local level. This type of audit need to be conducted 

by OAGN that helps government to formulate policies, legislation, procedure, planning and 

programing for dealing with the emergency situation if occurred in in future which is not 

possible in transaction audit.   

In the view of above, the exiting Performance Audit Division should be strengthened 

by equipping with qualified and experienced staff to conduct audit. The performance division 

should be divided in three to four sub-divisions to conduct audit of sector specific audits like 

social sector, infrastructure, economic sector and staff should be assign based on their seniority, 

competence and past performance. This might be useful to OAGN so as to fulfill its 

constitutional responsibility by proper analysis of issues through conducting performance and 

special audit not just raising concern on isolated audit finding despite many of such finding 

might be significant in terms of money involved and policy formulation.  

Develop Audit Reporting Style Guide – The auditing standards suggest that the audit 

report that should be concise, readable, user friendly, clarity in language, understandable to the 

stakeholders. As we know that writing ideal report is difficult task that needs subject matter 

knowledge and skill to write brief and concise report. Nepal Government Auditing Standards 

discusses about the audit report and its contents and process of reporting but it does not mention 

how to draft the report. So report writing task has become a leaning by doing exercise. In report 

writing skilled staff should be engaged and reviewed by experts so that reader can understand 

the audit matters without any confusion. In report short sentences are essential because in long 
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sentences there is more risk of becoming confused. Proper numbering, use of diagram and 

tables etc. should be considered. Similarly there should not be information overload in the 

annual report. The writing of reports is remaining as a major weakness in OAGN. For this 

purpose a separate reporting drafting manual or reporting style guide need to be developed so 

as to maintain quality and consistency in report drafting system within OAGN. So, OAGN 

cadre requires adequate skill in report writing it is because Audit Report is final output of 

auditors task.  

Training on report writing is rarely held within OAGN and in other public sector 

training institutions. In this context, report writing courses need to be designed in OAGN for 

in- house training and report writing workshop need to be held so as to enhance the report 

writing skill of every level of staff. 

Concluding Thought  

The size of AG's Annual Report is inconsistent in terms of volume and the number of 

observations/ pages of Annual Report is increasing in recent years. The number of pages used 

to various ministries is disproportionate. It is natural that high spending ministries may require 

more pages compared to other ministries. The disproportionate number of pages used for 

ministries indicate that there is a lack of basis applied to each ministry for reporting purposes. 

Same is the case of number of audit issues to be reported in the Annual Report. Currently, there 

are two options available to AG either to prepare Annual Report on the basis of types of audits 

or single annual report in presenting in various Chapters as discussed in this document. It is 

worth noting that the contents and size of the annual report is the prerogative of AG however, 

key stakeholders need meaningful and user friendly report. 
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Reform of Nepalese Bureaucracy and 

Public Service Delivery 

                                                                                                                                                                                            
- Ajaya Kumar Sapkota 

Director, OAGN 

Bureaucracy 

The Cambridge dictionary define bureaucracy as "The official's employees, and people who 

run government department and offices, or similar officers and employees who manage the details of 

operating a large business." H.H. Gerth and C. Wright Mills define bureaucracy as 1. The regular 

activities require for the purpose of the bureaucratically governed structure are distributed in fixed 

way as officials' duties. 2. Methodical provision is made for the regular and continuous fulfillments 

of duties and regulated qualification to serve as employee 3. Discharge of authority and unity of 

command is distributed in a stable way and strictly delimited by rules 4.  Specialized and distinctly 

modern office management usually presupposes through and expert training 5. Official activities 

demand the full working capacity of the official 6. Follow general rules which are more or less stable 

and emphasize that bureaucracy has been official holding appointed by higher authority, normally 

the position of the official is hold for life, fixed salary and career with a hierarchical (H.H.Gerth, 

1958,p-197/198)  

Bureaucracy is organizational structure, complex hierarchical structure, system & 

process, large organization or general administration. Decision making process is lengthy, time 

consuming, more process oriented than result/ efficiency, formal, rigid, low enforce 

organization and process as closed system, and follow up procedural is more important and 

guided by rules. Bureaucracy execute in three way as efficient and rational way, organized 

human activities and systematic process. It is simply department and structure where 

governmental official follow inflexible routine with rule based/ rational control. "A body of 

public servants organized in a hierarchical system which stands outside the sphere of effective 

public control" (F.W. Willoughby) "Bureaucracy is the systematic organization of tasks and 

individuals into a pattern which can most effectively achieve the ends of collective 

efforts"(Piffner and Presthus, 1953, p). Precision, reliability, discipline, strictness, continuity, 

red tapism, buck passing, empire building, formalism, elitism, time consuming, selfishness & 

self-convince oriented are the specialty in bureaucracy. Public service bureaucracy structure 

has legitimate and formal authority. 

Much more scholars are writing their views about the bureaucracy however German 

sociologist Max Weber has analyzed the word bureaucracy more effectively. He elaborate 

bureaucracy in three legitimated authority as Traditional Authority (nepotism/favoritism, 

discretionary power, yes man ship/order of person, absence of qualification for employee and 

legal recruitment, etc.), Charismatic Authority( Personality dominance & rule by mouth, leader 

makes leader, feudalism, decision done by leader), Legal Rational Authority( meritocracy and 
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institution selection with qualification, formal structure and following rule, training and 

expertise, legal distribution of authority).  

Administration Reform and practices in Nepal  

a) Administration Reform 

Political revolution and changes in economy, technology and environment along with 

the society has been changed. It is natural for the administration and its various dimensions to 

change. Due to the change, administration needs to be improved or reformed for balancing the 

gaps. It has been said that there is no politics and government better than its administration. 

There is a need of changes or reforms in 

administration to materialize the political 

will and commitment to people in the context 

of time and revolution to improve procedure, 

working style and new dynamic structure." 

Administration Reform is political process 

that adjusts in relationship between a 

bureaucracy and other elements in a society 

or with in bureaucracy itself in order to 

change the behavior of the public science" 

(Montgomery John, P). Diversified value, 

culture, inclusive pattern of society 

transparency, accountability and responsive 

administration toward the people and nation, 

demand compatible administration as 

revolutionary paramount. Efficient and 

effective service delivery through the 

efficient bureaucracy, need restructuring 

with time and changing scenario. Elimination 

of shortcomings, distortions, and 

inconsistencies are vital for moving toward 

the agile, accurate, truthful, people-oriented, 

result-oriented, dynamic administrative 

system. So Administrative reform is 

continuous, conscious and regular process to 

match the administration with contemporary 

situation. "Conventionally, administrative 

reforms involved various aspects of 

managing change within public 

administration including the organization 

restructuring, process reform, human 

resources reforms and changes in organizational culture" (Acharya Madhu Raman, 2013, p-

148) He added structural differentiation, occupational specialization, institutionalization, and 

behavior orientation of bureaucrat and restructuring of the administration system as 

components o administrative reform in 'Business of Bureaucracy'. Reform has been done in 

individual, group, organizational structure & procedure as change in value to solve resistance, 

artificial transformation, and meet revolutionary impacts.  

Reform

Reform area

1.Reform of administration

(Reform of 3 levle of government 
and cooperative, constitution body)

2.Reform of Public sector

(Reform of  Governance )

3.Reform of civil service

Actor Of Reform

1.Poltician

2.Adminstrator/Bure
aucrat

3.Clint/Stakeholder

4.independent 
scholor &  

personality

5.Society

Development of 
Reform

1. Pre -NPM ( 
Reduction in public 
expenditure, reform 
in tax system, limited 

public sector)

2. NPM (Public sector 
& service 

restructuring, 
marketising services)

3.Post NPM ( 
Governance, 
Inclusive, 

Participatory & clint 
oriented, citizen 

empower)
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Bureaucracy reform tackle the resistance against effective governance, policy execution 

and service delivery which changes law & policy, service delivery process to structural 

adjustment with interest of political power. Reforms satisfy the affermative changes for 

multiple actor, princple, policy and procedure to deliver desired outcomes efffecently. 

b) Administration Reform in Nepal 

In Vedic era administrative reform had not been done in institutional way. It has been 

changed continuously and added different modality, procedure, institution and principle for 

shake of public welfare. In Vedic period 'Gop', 'Bishaya" and 'Panchajanya' are known as King, 

district and panchayat assembly respectively at local level. Lichhabi regime established 

Panchayati system of governance or rule. 'Mapchok', 'Sarthabahah'', 'Amali' 'Panchaayati', 

'pratha', 'Panjani parnali', "Khanghi', 'Marwat niti',' 'Pancha-Aaparadh', 'Pancha-Thakali', 

'Bhardari Shaba', 'Umra', 'Kotnayak' were the continuous process of reform in lichhabi to malla 

regime. During Shah regime before the period of 2007 B.S.  'Raj and public Guthi', 'Rahadani 

system',' Ukhada Jacha commission', 'Muluki Ain', "Panjani Pranali', "Kithabkhana', "Muluki 

Aadha" were intuitional and procedural reform. Political revolution has invited new 

bureaucratic process and institutional modality after then time to time Nepal Government 

established reform committee, updated and got new structure.  

a) Administrative Restructuring Committee-(M.N. Buch, B.S.2009):  Buch committee  

recommended in his report to decrease number of ministry, department and offices by 

merging. The report recommended also for scientific way of filing, making guideline 

and appoints 30 Indian officials in civil service, recruitment of staff through public 

service commission, new pay scale, forming planning commission, increasing scope of 

auditor general, Training and provision for Magistrate etc. 

b) Administration Reform planning Commission–(Prime Minister Tank Prasad Acharya, 

2013): UNO expert Heartmeig and Indian expert B. G. Muertheshwar under 

chairmanship of prime minister Tanka Prasad Acharya has done different reforms as 

mile stone in civil service. Civil service act and regulation, organization and 

management study committee & employee training center, Institution for public 

administration, civil service scanning, foreign-economic civil service group form, 

budgeting, accounting, financial administration & auditing system reform, Guideline for 

secretariat- Badhahakim, District reconstruction commission etc. are the result of this 

commission. 

c) Administration Reform Commission-(Bedananda Jha, B.S.2025): Former Minister of 

Home Mr. Jha reported to decrease ministry & retirement age of civil servant, establish 

administrative court, new corporation and district office, introduce program budget, give 

district administrative officer responsibility of secretary of district panchayat, establish 

administrative court & code of  ethics etc.  

d) Administration Reform Commission-(Vesh Bhadur Thapa, B.S.2032): Minster of general 

administration Mr. Thapa recommended to increase and merge the ministry, establish 

permanent administration committee, construct cooperation council, establish staff 

collage- kosh & tahashil karalaya. This commission recommended for delegating some 
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lateral entry- recruitment power of public service commission to government body, 

efficient use of existing manpower, Integrated and officer oriented procedure, reform in 

contract / budget laps, reward/penalties/ promotion etc.  

e) Administration Reform Commission-(Prime minister Girija Prasad Koirala): After 

restoration of Multiparty democracy prime minister Koirala's committee recommended  

to decrease ministry, number of civil servant, offices in district, establish women & child 

commission, national human resources council, environment council, cooperation 

council, local development fund, Kathmandu valley Commissioner, delete legal 

provision of forcedly retirement the civil servant after 20 years' service,  delete the post 

of assistant secretary. Committee recommended also for restructuring department of 

aviation, Nepal television & radio Nepal, lateral  entry in high level post, permanent 

monitoring committee for administration reform, management of corporation from 

private sector,  making job description and effective management  etc. 

f) High Level Administration Reform advise Committee ( Kashiraj Dahal, 2069): In 

chairmanship of chairperson of administrative court Mr. Dahal reform committee 

advised in 2070/12/20 to the prime minister of Nepal. This committee recommended 

limiting the scope of government, centralizing government to control and regulation of 

process and determination of work area before administrative restructuring, stopping to 

build Commission-Board, committee, dismissal of regional and division offices, 

increasing scope of Administrative court, and  making judicial right efficient, using 

capacity of administrative staff, establishing national development & integrated 

development plan etc. 

g) High Level Administration Reform Implementation and Monitoring Committee 

(Kashiraj Dahal, 2074): This committee recommended to build up public administration 

people oriented, efficient, accountable, professional, result & outcome oriented through 

inclusive  and transparent civil service, committed service delivery and national 

building, predictable promotion & career development plan  for civil service in three 

level of government. This committee recommended also for making efficient Inter 

Province councils, construct suggestion and consultation committee  in chairmanship of 

general administration minister,  establishing central and province level employee record 

offices, removing duplication in work, developing accountable-transparent-responsible 

administration, reliable training-motivation-penalties, building high level administration 

reform committee,  empowering National Vigilance Center, developing technical 

manpower etc. 

c) Execution of report of Administration Reform 

Due to impractical and not reasonable to national faith, the Buch commission's report 

is mostly irrelevant and very little recommendations were applied.  E.g. Provision of Chief 

Secretary and dismissal of "Goshara offices" were done. Acharya commission was powerful 

commission because of himself a prime minister. Civil Service act and regulation, Organization 

& Management Study were implemented. Jha commission's report was more practicable report 

for Nepalese context. Forming National planning commission, development-oriented 

administration and emphasis in auditing had been implemented. Thapa's report was more or 

less similar to report of Jha commission. Central secretariat was restructured Nepal 
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Administration staff collage and regional directorates were established. Decentralization act 

and regulation were issued. Girija commission's recommendation were not fully implemented 

but civil service act 2049 and regulation 2050 were issued. Reducing number of staffs, making 

provision to contacting out service, reservation in recruitment, formation of local development 

fund was major achievement of the report. Political interest & lack of committed coordination, 

inefficient mechanism, corrupted bureaucracy, Formality-based reforms and high ambition of 

the suggestions, lack of employee motivation, weak monitoring and international influences 

were the major hindrances for not implementing the report properly. 

Public Service Delivery and Legal Provision 

a) Public Service Delivery 

Every Government has responsibility to serve the people for their welfare. "Successive 

governments have been making efforts to reinvent themselves and keep pace with the rising 

demands from the citizenry for quality and inclusiveness in service delivery. Being more often 

than not supply oriented, state driven and having internally focused systems, governments have 

been facing the challenges of making the most efficient use of resources, while paying adequate 

attention to concerns for quality and citizen satisfaction." (Lekha Kumar, 2012, p-1). 

Government is concerned for Basic needs, welfare, public entertainment, Physical 

Infrastructure, peace & security, health-education-shelter and employment. Service can be 

delivered through centralized & decentralized level, one door system, Private public 

partnership (non-governmental organization, private sector, social institution, and cooperative 

body), user committee, local bodies, public & charities organization etc. Various political, 

administration and social actor are accountable for public service delivery. Modern theory of 

public management has emphasized citizen the best.  

Public service delivery should be effective, efficient and economic through addressing 

people interest and choice. It should optimize use of physical and natural resources with 

economy, concern client with quality and reliability. Independent validation, continuous 

improvement with objectivity, coordination, monitoring and evaluation with legal and social 

accountability, responsibility and transparent system are also vital for Public Service delivery.   

b) Legal Provision 

Constitution of Nepal (2072B.S.) has provision for right of education, health, 

environment, employment, food and shelter, child-women-minority-Dalit's inclusiveness, 

social justices & security and consumer right where nation should guarantee to deliver some 

public services. Economic principle of nation justifiable distribution of economic progress 

among people with policy relating to basic needs of the citizens, Policy relating to labor and 

employment, Policy relating to social justice and inclusion that prescribes social and public 

services to delivered. Good Governance Operation Act 2064 and Rules 2065, public service 

distribution related guideline 2061, Good Governance Plan 2068, Service Campaign Directive 

2065, Service Center Related Directive 2065, Government Decision Simplified Procedure 

Guideline 2065, Hello Government room operation Directive 2068, National Self Service 

Campaign Guideline 2069, Essential Services Operation Act 2014, Consumer Protection Act 

2075, procurement act 2063 and regulation 2064, financial procedure and accountability act 

2076 etc. are prevailing. Human resource, labor and employment, woman and child related 

policies are enacted for public service delivery.  These policies have mentioned for the 

provision of contracting out, timeliness, public private partnership, structural arrangement for 
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service (service center, moving service, vaccination, Hello government), consumer and 

participatory service, etc.  Citizen charter's specified procedure for client service delivery are 

more effective.  

c) Public Service Delivery in Nepal 

There is provision of decentralized way like local, province, service center, district etc., 

public private partnership, built operate transfer, participatory, consumer oriented project, 

different 460 government agencies and their wings different in part of country with 1,08,738 

employees, more than 50,358 NGOs, with 25,992 registered in Province 3 &15,998 based in 

Kathmandu are involved for public service delivery.  

Nepalese government structure 

has been changed. Procedure/ 

modality has been transparent, 

accountable, responsible for 

public service delivery where 

consumer base development, 

public private partnership, 

contacting out, door to door or 

one door service, private sector 

involvement in service delivery 

are provisioned in procurement 

act, financial procedure rule, 

information law and Service 

Campaign Directory 2064, we 

have reward and punishment 

system, Corruption controlling 

law, public service law and 

procedure, Performance based 

pay system(PBIS), new 

technology and e–governance 

and office atomization(Partition 

of passport, recruitment, license 

etc.), inclusive way to construct 

civil service, consumer group 

and other organs, citizen 

charter, using non-governmental agencies and private sector delivered goods and services 

(Public advocacy, empowerments and skill development training, distribution national 

allowance for senior citizen and minor, contracting service etc.). Non-government agencies are 

also involved for public service delivery e.g. woman child development, health sector (AID, 

vaccination, curative and preventive sector etc.). From the eighth periodic plan to ninth plan, 

there were provision of accountable accessible, consumable, Clint oriented, service providing 

in transparent way to target group of people Fifteen periodic plan has targeted 100 percent 

electricity, internet & eradication of poverty, 99 percent literacy, 95 percent water supply, 72 

percent occupation of employment etc. Service are not reached to target group, timeliness and 

qualitative, lengthening process as bulk passing & red tapism, corruption and irregularities, 

unbalanced distribution of resource and access by elite, lack of information and coordinate, 

unaccountable multilateral actor, lower level morale value and unaware people, just for 

Region Employee status  Emplo

yee 

2019* 

Adjusted 

employee** 

Number of 

office 

Earlier New 

Central 

government 

   40202 3110 

Development 

Region 

 

5 -    

Provinces - 7  14018 998 

Zone 14 -  -  

District 75 77  - 77 

Metropolitan 

city 

1 6  42279( 

Withheld 

number of 

employee-

3786) 

474 (Total 

cooperative 

body and 

institution 

577+93) 

Sub 

Metropolitan 

city 

12 11  

Village 

development 

committee 

315 276  

Total 3264 460 87754 100285 4659+670 

Note: * Employee work in 2019(Economy survey,2019), ** Adjustment 

according to High Level Administration Reform Implementation and 

Monitoring Committee.# Number of offices government (auditor general 

report,2077) 
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formality to form consumer group which can't work, misuses of resources and property are 

major weakness. Corruption level is increasing. Corruption study 2075 of commission for 

Investigation for abuse of authority has explored that 50 percent service takes 14days, 74 

percent of employee delays service and 32 percent of client only are fully satisfied & 3 percent 

are unsatisfied by public services. Extendable of governmental service through structure, public 

friendly policy and law, introducing private management, contracting out, participatory 

approach of public service delivery can boost up the quality of public service delivery in 

democratic manner.  

Reform and Public Service Delivery in Nepal 

 Structural Reforms for ministry, department, offices, constitutional body and 

cooperative has been done although most of the recommendations are not implemented.  

Inclusive & representative reform as civil service, decentralized and distributive service unit, 

expanding of government & its service, client and service oriented organization, transparent & 

accountable financial/public sector reform, new modality of organizational structure, service 

delivery pattern, service with compensation, door to door and one door policy, citizen charter 

to clarify procedure are the major examples of reform in public service delivery. New 

organization of planning commission, staff collage, financial intuitions and new rule and 

procedure are also important. Following chart shows the scenario. 

Reform 

committee 

Ministry restructuring Reform Refer /Prescription 

existing To be added 
corre

ction 
Adding entity 

correct

ion 
New provision correction 

2009 17 10 0 no 
• Planning commission 

• Valley Bada Hakim 

• 30 Indian Official 

(Refer are implements 2 out of 11 ) 

no 

no 

no 

• recruitment from PSC 

• Minister of council secretary 

• scientific filing 

• Auditor general to give right of 

civil record 

• railway restructuring 

yes 

yes 

 

no 

no 

no 

2013 O & M study 

committee has 

made  

 yes 
• Institution of public administration 

• District reconstruction commission 

(Refer are implements 11 out of 13 ) 

yes 

yes 
• Civil service act and regulation 

• Secretary and BadaHakim 

guideline 

yes 

yes 

2025 16 12 0 no 
• Establishment administrative court 

(Refer are implements 26 partially out of 

38 ) 

no • Don't open new offices & 

cooperation  

• Retirement age 55, Program 

budget 

• Give responsibility of district 

development committee to dis. 

admin off. 

Partially 

 

no  

 

yes 

2032 9* 4* 2 no 
• Permanent reform committee 

• cooperation council 

• Officer oriented admin  

• Staff collage 

• District Treasury office 

(Refer are implements 9 partially out of 17 

) 

no 

no 

 

no 

yes 

• Delegating power of PSC 

• Prepare use of existing 

manpower 

• Integrated civil service & 

reform in promotion 

• Reform in contract 

management 

Partially 

no 

no 

 

no 

2048 21 18 0 no 
• Merge Radio & television 

• Aviation department to authority 

• valley commission 

• Human resource development 

council 

• local development fund 

• Commission for child and woman  

• cooperation council 

• Revisit committee of administrative 

division 

no 

yes 

no 

no 

 

yes 

yes 

no 

yes 

• Reduction of offices and staff 

• Integrated civil service 

 

Partially 

no 

2076      
 •  New concept of  management 

adapted and make inclusive and 

merit bureaucracy  

• Making new law as federal 

system & delaminate duel 

working 

• procedure 

under 

considerat

ion and 

not 

executed 
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• Effective reward & 

punishment, Tanning, 

Predictable promotion system 

• Technical man power increased  

Note: Data are taken from different administration reform committee 

Conclusion 

Competitive behavior, simplified transaction, process reconstructing and restructuring, 

autonomies and neutral in service unit, participatory-consumer based services, political support 

etc. are the achievement of reforms for public service delivery. Accountability, responsibility 

and transparency in service delivery and monitoring process, partnership with citizen (unified 

interest-expertise-ambitions) in planning to service delivery, changing socio-economical 

public service delivery with e-services are being the effective way of public service delivery 

by the reform process. Public service delivery suffers more time consuming, lack of reliability, 

corruption & irregularities, instability, delaminated citizen trust are the major drawbacks to be 

improved.  Administration reform has taken place vital role for citizen welfare by providing 

public services as per citizen charter, with compensation, using partnership and participatory 

approach.  Conditions of reform and service delivery in Nepal are as below. 

Services Desire Output 
Reform 

address 
applied /result 

Effectiveness -reduce corruption  

-improvement services 

 

yes 

yes 

-Mechanism and structure are establish, service delivery law are issued 

but corruption increased delivery system are poor. 

Efficient - citizen responsive & strong government 

-follow standard procedure 

-capable & neutral administration 

 

yes 

Partially 

yes 

-Democratic government but hung parliament and unstable politics. -

standardized procedure are form but not follow. 

-legal framework are providing so but politicize and trade union are 

brother organization of political. 

Qualitative and 

adequate 

quantity 

-Establishing mechanism, procedure, and 

modality 

-accesses to target group and area 

-goods are client friendly and maintain quality 

-demand of service fulfill  as interest to client 

yes 

partially 

not clear 

partially 

-multi actor, private & Ngo, participatory, decentralized, local 

government, contracting etc. 

-service center, door to door service, participatory and consumer based 

approaches but elite take places. 

-participatory to planning to execution but reality it is imposes. 

-not applies properly and addressed by policy frequently 

Timeliness -right and definite time not clear -yes it is written indifferent literature, but takes more time (!4 days in 

normal task), no compensation  has given 

Outcomes / 

result oriented 

-performance bases 

- productivity oriented 

yes 

yes 

-partially has been done but not well functioning 

Most important part of governance in Public service delivery is the lack of effective 

service-oriented structure, co-ordination and cooperation, supervision & monitoring. Lack of 

honesty and integrity in politicians and administrators are also the hindrance. However, we can 

improve that by ensuring transparency, participatory, equity, accountability and responsivity 

in for various actor of public service delivery.  

References 

Acharya, M. R. (2013). Business of Bureaucracy. Vidhyarthi Pustak Vandar. 

Alford, J. (2009). Engaging Public Sector clients From Service-Delivery to Co-production. 

PALGRAVE MACMILLAN. 



 

लेखापरीक्षण पत्रिका ............................................................................................................................. 115 

Alford, J. (2009). Engaging Public Sector clints From Service-Delivery to Co-production. 

PALGRAVE MACMILLAN. 

Anjula Gurtoo, C. W. (2015). Developing Country Perspectives on Public. NEW delhi: 

Springer. 

B. Guy Peters, G. B. (2016). Public Sector Organizations . Palgrave Macmillan,UK. 

Bhatt, B. (2058). Sarbajanik Prasanko Adharbhut Siddhant. Aavash Dev Bhatt: kathmandu. 

Bhatt, B. (2059). Bikash Prasasan. kathmandu: Aavash Dev Bhatt. 

Bhatteri, G. (2067). Encyclopedia General Knowledge and social Studies. Kathmandu: 

Aashis Books house private limited. 

Caiden, G. E. (1969). Adminstrative Reform. Aldine Publishing Co. Chingo. 

Chetri, S. (n.d.). Prasasn sudhar Aayogka Pratibedanharu. Biratnager: Sunayana Chetri. 

Cochrane, G. (2018). MAX WEBER’S Vision For Bureaucracy. Switzerland: Palgrave 

Macmillan. 

comittee-2048, A. R. (2048). Adminstrative Reform comittee-2048's report. Kathmandu: 

Adminstrative Reform comittee. 

commision, B. (2009 B.S.(2052 A.D.)). Buch commision report . kathmandu. 

Commission for Investigation Abuse of Authorith. (2076). Commission for Investigation 

Abuse of Authorith. kathmandu: Commission for Investigation Abuse of Authorith. 

Dennis A. Rondinelli, G. S. (2003). Reinventing Government for the Twenty Frist century. 

Kumarian Press, USA. 

Farazmand, A. (2009). Bureaucracy and Adminstration. london: CRC Press. 

Gay, P. d. (2000). In Praise of Bureaucracy. london: SAGE Publications Ltd. 

H. L. (2070). High Level Administration Reform Implementation and Monitoring 

Committee's report 2070. Kathmandu: High Level Administration Reform 

Implementation and Monitoring Committee,singhdarbar. 

H.H.Gerth, C. W. (1958). From Max Weberr: Essays in socialogy. Newyork: A Galaxy 

Books. 

High Level Administration Reform Implementation and Monitoring Committee -( Kashiraj 

Dahal, 2. ( 2074). High Level Administration Reform Implementation and Monitoring 

Committee's report-2076. High Level Administration Reform Implementation and 

Monitoring Committee. 

Islam, S. N. (1988). Governance for Development,Political and Administrative Reforms in 

Bangladesh. Palgrave Macmillan, UK. 



 

116 ......................................................................................................... लेखापरीक्षण पत्रिका 

Khafle, N. (2061 B.S.). New Dimension of Development Adminstration. kathmandu: Sarada 

Sharma Khafle. 

Leemans, A. F. (1976). The Management of Change in Government. Netherlands: Martinus 

Nijhoff, The Hague. 

Lekha Kumar, D. A. (2012). Fresh Fingerprints Cases of Innovations in Public service 

Delivery. New Delhi: Tata McGraw Hill Education Private Limited. 

Montgomery, J. D. (1967). Bureaucratic Reform: Problems of Power, Purpose and Politics. 

Bloomington: Comparative Administration Group Occasional Papers. 

Riggs, F. W. (1969). structure of Governmental Adminstration Reform. N.C. Duke Univercity 

Commonwelthcenter,Dhuram . 

Riggs, F. W. (1994). Bureaucracy and the Constitution. Public Adminstration Review. 

Together for Better Public Partnering with citizen and civil society. (2011). OECD . 

 

 



 

लेखापरीक्षण पत्रिका ............................................................................................................................. 117 

Gender Responsive Budgeting and Its 

Implementation Initiatives in Nepal 
 

- Mr. Baburam Bhul 

Audit Officer 

Background 

Gender-responsive budgeting (GRB) is a mechanism for promoting gender equity in 

projects and programs by assigning appropriate budgets for both women and men beneficiaries. 

GRB's mission is to promote fiscal planning accountability and transparency, improve gender 

responsive engagement in the budget process, and advance the gender equity agenda. Gender 

equity in development or service delivery programs necessitates deliberate measures to include 

a gender perspective in planning and budgeting frameworks, as well as concrete investments 

to close gender gaps. Since the Fourth World Conference on Women in Beijing in 1995, GRB 

has grown in importance as part of a gender-sensitive public finance approach to achieving 

gender equality and enhancing women's empowerment and rights. Gender-responsive 

budgeting employs a number of strategies to 'follow the money' from government budgets to 

their effects and results for men and women, boys and girls. It also includes measures for 

altering budgetary processes and policies to eliminate disparities in expenditures and revenues 

between men and women. 

In recent years, GRB has been recognized as playing a key role in promoting equitable 

and sustainable development. The Third International Conference on Financing for 

Development's outcome document contains a clear reference to GRB. We shall strengthen 

transparency and equal involvement in the budgeting process, and encourage gender responsive 

budgeting and tracking, according to paragraph 30 of the Addis Ababa Action Agenda1. Gender 

equality has a positive multiplier effect on inclusive, equitable, and long-term growth. Gender-

responsive public finance is also included in the Agenda 2030, which was endorsed by the 193 

UN Member States in September 2015 at the 70th UN General Assembly. SDG 5 is a separate 

target that aims to achieve gender equality and empower all women and girls. It is tied to public 

allocations, as evidenced by the following aim and indicator: 

• SDG 5.c. Adopt and strengthen sound policies and enforceable legislation for the 

promotion of gender equality and the empowerment of all women and girls at all 

levels. 

• SDG Indicator 5.c.1: Proportion of countries with systems to track and make public 

allocations for gender equality and women’s empowerment. 

In Nepal, GRB incorporates a gender perspective throughout the budget cycle, from 

policy objectives and expenditure options to audit and budget evaluation. Since its first Five-

Year Plan in 1956, the Nepalese government has been committed to pursuing gender equality 

and women's empowerment in development planning, and has institutionalized gender equality 

in legal and policy frameworks, including its 2015 Constitution and Gender and Inclusion 

Policy 2013. All countries have pledged to considerably increasing investments to combat 

 
1 United Nations. 2015. Addis Ababa Action Agenda. New York. 
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gender inequality as part of the Sustainable Development Goal (SDG) 5. Gender financing or 

funding for gender equality is thus a crucial signal of countries' willingness to achieving SDG 

5. Tracking gender finance and its impact allows to see what actions are being taken and how 

far we've come. The COVID-19 pandemic has increased resource restrictions, wreaking havoc 

on women and girls disproportionately. This highlights the importance of having clear and 

consistent data on the funding and effectiveness of gender equality efforts. 

Emergence of Gender-Responsive Budgeting in Nepal  

Nepal has made discriminatory practices against women illegal, but it has not succeeded 

in eradicating discriminatory societal and cultural views, creating a significant barrier to 

achieving gender equality and equity. Women from indigenous communities and lesbian, 

homosexual, bisexual, transgender, and queer (LGBTQ) populations are underrepresented in 

decision-making. Despite tremendous advances, particularly in establishing salary equality for 

identical employment, women's average wage is still just 62% of men's (World Bank, 2020). 

This has a direct impact on women's ability to build safety nets and get financial resources in 

order to become economically self-sufficient. 

Gender-responsive budgeting (GRB) was started in Nepal lately and has continued to 

grow despite the country's substantial political and institutional upheavals. Gender equality, 

social inclusion, and women's empowerment are all enshrined in Nepal's constitution. Gender 

equality initiatives in the country have been guided by the 1997 National Policy and Plan of 

Action on Gender Equality and Women's Empowerment, and national periodic plans integrate 

gender into the national development framework. In all areas, the current Fifteenth Periodic 

Plan contains the goal of institutionalizing GRB at the local government level. Nepal 

implemented gender responsive budgeting in 2007/2008. The Ministry of Finance's Gender 

Responsive Budgeting Manual, published in 2012, established a standardized framework for 

government agencies to incorporate gender into the budget formulation stage of the budget 

cycle and classify the level of gender responsiveness of their programs and budgets. The ideas 

of GRB have also been included into the Budget Management Information System (BMIS) and 

the Line Ministry Budget Information System by the Ministry of Finance (LMBIS).  

Gender responsive budgeting was initiated by NPC and the Ministry of Finance. There 

are now women development offices in all 77 districts. 

a) Constitutional Provisions for Gender Equality 

The Constitution of Nepal guaranteed fundamental rights and advocates substantive 

equality, non-discrimination, and social justice. Affirmative action for marginalized groups, 

such as women, is covered under Article 18 of the Constitution. Women have the right to 

unique opportunities in health, as stated in Article 38(2), with a particular emphasis on the right 

to safe parenthood and reproductive health. The reason and framework for gender equality in 

the health industry are provided by the State's directive principles, policies, and duties written 

in the Constitution. 

b) National Policy and Plan on Gender Equality 

Nepal's National Policy and Plan of Action on Gender Equality and Women's 

Empowerment, which was adopted in 1997, outlines the country's commitment to gender 

equality and women's empowerment in all areas. Gender responsive budgeting is a technique 

for attaining gender equality and women's empowerment, according to the United Nations 
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Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, which Nepal 

joined in 1991. 

c) Gender-Responsive Budget Localization Strategy, 2015 

Gender responsive budget planning is being led at the local level by the Ministry of 

Federal Affairs and General Administration. The Gender Responsive Budget Localization 

Strategy strives to institutionalize GRB in program development and execution by local 

executives and sectoral agencies at the local level. The approach follows the gender responsive 

budgeting technique outlined in the Ministry of Finance's (MoF) Gender Responsive Budgeting 

Manual, 2012 2 . Prior to provincial and local elections, as well as fiscal, legal, and 

administrative federalization, the plan was designed. The plan may need to be amended to 

guarantee consistency once the sub-national governance institutions, as well as relevant 

government legal and budgeting mechanisms, are in place. 

d) Institutional Structure for Gender Responsive Budgeting  

The Ministry of Finance of Nepal started the GRB in 2007/08 to leverage the budget 

cycle to advance the government's gender equality and women's empowerment goals. The 

national institutional framework for GRB is led by the Ministry of Finance's high-level 

multispectral Gender Responsive Budget Committee. A Sectoral Gender Responsive Budget 

Committee and Gender Focal Persons are established within each sector. The GRB localization 

strategy is guided by the Ministry of Federal Affairs and General Administration's Gender 

Responsive Budget Implementation Committee. 

The Budgeting of Government of Nepal  

The Government of Nepal has made creditable efforts to develop and promote gender 

responsive budgeting (GRB) at the national level. Under social security, the government as 

increased all kinds of social security allowances by 33 percent and has increased the senior 

citizen allowance to NPR 4,000 per month.  

Federal Budget and Gender Responsive Investments: The budget for the fiscal year 

2078/79 was submitted with a total outlay of 1.647 trillion NPR, with the goal of overcoming 

the human and economic problems brought by the COVID-19 pandemic. The analysis of the 

GRB categorization of the outlays across four fiscal years indicate that the proportional share 

of gender-based investments, is consistently maintained across the three categories with minor 

variations. The proportionate share of directly responsive initiatives is likewise largest in the 

four financial years, according to the trends in the same category. In comparison to fiscal year 

2077/078, the figures for the other two categories show a 1.5 percent decrease in the share of 

indirectly responsive investments. In 2078/079, the share of the 'neutral' category increased by 

0.1 percent, indicating that either allocations in current 'neutral' category programs were 

increased or new schemes with a 'neutral' tag were created. 

Priorities for Gender and Social Inclusion: The Federal Budget 2078/079 prioritizes 

pandemic response and recovery. Across the social and economic sectors, relevant budgetary 

commitments are made. COVID-19 prevention and treatment is prioritized, with expanded 

testing, quarantine, treatment, and vaccine facilities, as well as a revamped health-care 

 
2 Institutional Arrangements of Gender Responsive Budgeting as per the Ministry of Finance Gender 

Responsive Budgeting Manual, 2012 
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infrastructure. Another key area for the government is protection and relief measures for health 

care providers, frontline workers, and COVID-affected families, including relief packages for 

the unemployed, impoverished, and disadvantaged. The federal budget has rewarded the 

private sector for helping to jumpstart the economy and create new jobs. The Federal Budget 

2078/079 has prioritized enhancing people' social and economic well-being through equal 

rights and opportunities to provide equitable access to services and resources through a variety 

of programs. 

The Federal Budget has made significant investments to promote health and well-being 

of citizens with a focus on disadvantaged groups. The primary health services strive to ensure 

free and emergency response, improved and safe reproductive and child care services and 

better-quality conditions of work for the health care providers and front-line workers. The 

outlay for the Ministry in 2078/79 increased by almost 117 percent compared to the revised 

estimates 2077/78. 

Conclusion 

Gender Responsive Budgeting (GRB) has been implemented in Nepal as part of the 

government's budget reform initiatives, which included improving the public finance 

management system, developing a medium-term expenditure framework, and shifting to 

performance-based budgeting. The Nepalese government has made admirable efforts to make 

gender equality funding transparent and committed in Nepal. Their disclosure of financial and 

programmatic data on Nepalese gender equality programs is crucial for measuring program 

design, planning gender-responsive budgets, and commitments across all governmental 

categories.   GRB would also increase knowledge of development results and the influence 

these initiatives have on Nepal's gender equality and, eventually, SDG 5 achievement. With 

the hiring of a gender budgeting specialist and the formation of a Gender Responsive Budgeting 

Committee (GRBC) in 2005, institutional procedures were formed inside the Ministry of 

Finance to go forward with these intentions. The Committee was established as a permanent 

body within the Ministry of Finance with the mission of designing a GRB system that can be 

used at the sectoral level, monitoring budget allocations and public expenditure from a gender 

perspective, and assessing the impact of development policies on women and men.  

Further, gender responsive budgeted activities must be closely monitored in order to 

determine the impact of various expenditures on women and men in order to achieve more 

equitable service delivery. Gender-responsive budget beneficiaries should be identified and 

tracked on a regular basis in order to generate gender-disaggregated statistics for future 

planning. Local governments can use this knowledge to strengthen women's political roles. It 

is necessary to investigate the gender implications of development projects. Gender equity and 

women's empowerment performance, outcomes, and results must be examined in local budgets 

across sectors.  GRB is just one of several strategies available to ensure gender justice and 

equality; simply paying for programs does not guarantee justice. To ensure that money is 

distributed efficiently to vulnerable populations primarily for women, GRB must be associated 

with a gender-responsive decision-making process in budgeting of Nepal. To analyze and build 

a causal connection for how different sectors create funding and programs and apply them to 

enhance the country's gender equality statistics, the GRB process must become more focused, 

empirical and data-driven in Nepal. 
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