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प्राक्कथन 

 

साविजतनक स्रोिको तनर्मसंगि प्राति र उपर्ोगले मात्र नतिजा नददने ह ुँदा 
तिनको प्रातिदेखख प्रर्ोगसम्मका र्िर्ाकलापहरू ब र्िमत्ता पूविक सञ्चालन गरी 
न्रू्न लागिमा िोर्कएको समर्मा ग णस्िरीर् वस्ि  वा सेवा प्राि गरेको िथा प्राि 
स्रोि साधनको उपर्ोगबाट अतधकिम उपलखधध हाुँतसल गदै अपेक्षा गररएको 
नतिजा प्राि गरी सविसाधारणको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको ह न  पदिछ । 
महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले सूचना प्रर्वतध, कार्िमूलक, पररपालना र 
वािावरणीर् र्वषर्को लेखापरीक्षण गदाि उपर् िक्त िथ्र्हरू दृर्ि गरी िीनै िहका 
सरकार र मािहिका तनकार्हरूबाट साविजतनक स्रोि व्र्वस्थापनमा तमिव्र्र्र्िा, कार्िदक्षिा र 
प्रभावकाररिाको तसिान्िको पालना सम्बन्धमा परीक्षण, मूल्र्ाङ्कन र र्वश्लषेण गने गररएको छ ।   

र्स प खस्िकामा 6 र्वषर्को कार्िमूलक, १ र्वषर्को वािावरणीर्, १ र्वषर्को पररपालना िथा 3 
र्वषर्को सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षणको अखन्िम प्रतिवेदनहरू समावेस गररएको छ । प्रतिवेदनहरूले र्ोजना 
िज िमा र कार्ािन्वर्न, अन गमन तनकार्हरुको सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन, सेवाप्रवाह, वािावरण संरक्षण, 
सूचना प्रणाली िथा िथ्र्ाङ्क स रक्षा सम्बन्धमा देखखएका समस्र्ाहरू प्रतितनतधमूलक रूपमा उजागर गरी 
समाधानका लातग व्र्वहाररक स झावसमेि प्रस्ि ि गररएको छ । कार्िमूलक, वािावरणीर्, पररपालना र 
सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा प्रस्ि ि स झाव कार्ािन्वर्नबाट तनकार्हरूको कार्िसम्पादनमा 
प्रभावकाररिा अतभवृर्ि ह न  का साथै सम्बखन्धि के्षत्रमा सकारात्मक प्रभाव पनेमा र्वश्वास तलएको छ  । 

कार्िमूलक, वािावरणीर्, पररपालना र सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण गनि प्रार्वतधक ज्ञान, र्वश्लषेणात्मक 
क्षमिा, पर्ािि समर् िथा स्रोि साधनको शवयकर्किा पदिछ । र्सका साथै लेखापरीक्षणमा िथ्र्ाङ्कको 
र्वश्लषेण, प्रश्नावली, सवेक्षण, स्थलगि तनरीक्षण, सरोकारवालासुँग सामूर्हक छलफल, अन्िवाििाि जस्िा र्वतधको 
प्रर्ोग गररएको छ । साथै केही र्वषर्मा नागररक समाजका संस्थाहरुलार्ि समेि संलग्न गरार्एको 
तथर्ो। लेखापरीक्षण कार्ािन्वर्नमा सहर्ोग गन िह ने सम्बखन्धि तनकार्का पदातधकारीहरू, नागररक 
संस्थाका प्रतितनतधहरू, लेखापरीक्षण कार्िमा संलग्न ह न ेकार्ािलर्का कमिचारी, परामशिदािा िथा सम्बि 
सबैमा धन्र्वाद व्र्क्त गदिछ  ।  

 

 

 

(टंकमखण शमाि दंगाल) 
महालेखापरीक्षक 
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महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ंवार्षिक प्रतिवेदनसुँग सम्बखन्धि 

कार्िमूलक िथा र्वशेष लेखापरीक्षण  
1. कानूनी शधार -  नेपालको संतबधान २०७२ को धारा २४१ बमोखजम महालेखापरीक्षकले संघ प्रदेश 

र स्थानीर् िह िथा कानूनद्वारा िोर्कएका अन्र् संस्थाको तनधािररि तनकार्को तनर्तमििा तमिधर्र्ीिा 
कार्िदक्षिा प्रभावकाररिा र औखचत्र्समेि तबचार गरी लेखापरीक्षण गने र धारा २९४ बमोखजम बार्षिक 
प्रतिबेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गन िपने धर्बस्था छ । नेपालको संतबधान, २०१९ को िेस्रो संशोधन 
२०३७ पश्चाि महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले कार्िमूलक िथा तबशेष लेखापरीक्षण ह ुँदै शएको  
छ । कार्िमूलक लेखापरीक्षणको र्वतध िथा पिति अपनाई २०६८ देखख सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण 
र २०६९ देखख वािावरणीर् लेखापरीक्षण श रु गरी तनरन्िरिा ददर्एको छ ।  

लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ५ मा समेि महालेखापरीक्षकले कार्िमूलक, वािावरण र 
सूचना प्रर्वतध र्वषर्को लेखापरीक्षण गने व्र्वस्था उल्लेख छ । सोही ऐनमा महालेखापरीक्षकले 
लेखापरीक्षण गने िररका, क्षेत्र, परीक्षण गने क राहरू उल्लेख गरेको छ । उक्त व्र्वस्था बमोखजम र्ो 
वषि 6 र्वषर्को कार्िमूलक, १ र्वषर्को वािावरणीर्, १ र्वषर्को पररपालना, 3 र्वषर्को सूचना 
प्रर्वतधको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन िर्ार गरी सम्बखन्धि तनकार्मा पठार्एको छ । लेखापरीक्षणबाट 
देखखएका प्रम ख व्र्होरालाई महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवदेनमा समावेश गररएको छ । 

कार्िमूलक, वािावरणीर्, पररपालना, सूचना प्रर्वतध र र्वशेष लेखापरीक्षणका पूणि प्रतिवेदनहरूलाई 
समेटी र्ो सुँगालो िर्ार गररएको छ ।   

2. लेखापरीक्षणको उद्दयेकर् - कार्ािलर्बाट सञ्चालन गररने कार्िमूलक िथा तबशेष लेखापरीक्षण, 

वािावरणीर्, पररपालना लेखापरीक्षण र सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षणको उदेयकर् देहार्बमोखजम रहेको छः  

कार्िमूलक िथा 
तबशेष 

वािावरणीर् सूचना प्रतबतध पररपालना 

साविजतनक तनकार्हरु र 
सो बाट सञ्चालन गररन े
र्ोजना, कार्ििम र 
र्िर्ाकलापहरुमा 
तमिव्र्र्र्िा, कार्िदक्षिा 
र प्रभावकाररिा 
सम्बन्धमा स्विन्त्र र 
बस्ि तनि परीक्षण गरी 
स शासन, जवाफदेर्हिा र 
पारदखशििा प्रवििनमा 
र्ोगदान प र् र्ाउन  
कार्िमूलक 
लेखापरीक्षणको उद्देयकर् 
रहको छ । 

साविजतनक तनकार्हरुले 
कार्ििम, र्िर्ाकलाप, 
र्ोजनाहरु सञ्चालन गदाि 
ह ने वािावरणीर् 
जोखखमहरुको पर्हचान 
एवं र्थोखचि 
व्र्बस्थापनका उपार्को 
अवलम्बन सम्बन्धमा 
परीक्षण मूल्र्ाङ्कन गरी 
ददगो र्वकासलाई 
र्ोगदान गन ि 
वािावरणीर् 
लेखापरीक्षको उद्देयकर् 
रहेको छ । 

साविजतनक तनकार्को 
सूचना प्रर्वतधसम्बन्धी 
पूवािधार, सूचना प्रर्वतध 
नीति, सूचना प्रर्वतध 
प्रणाली र र्सको स रक्षा 
जोखखम, सफ्टवेर्रको 
पर्ािििा, तनर्न्त्रण 
व्र्वस्था, सूचना िथा 
िथ्र्ाङ्क व्र्बस्थापन 
प्रर्िर्ामा प्रचतलि 
कानूनको पालनाको 
परीक्षण एवं मूल्र्ाङ्कन 
गन ि सूचना प्रर्वतध 
लेखापरीक्षको उद्देयकर् 
रहेको छ । 

साविजतनक तनकार्ले 
र्वद्यमान ऐन, तनर्म, 
नीति, कार्िर्वतध, 
तनदेशन, पररपत्र शदद 
व्र्वस्थाको अन शरणको 
र्वश्लषेण िथा मूल्र्ाङ्कन 
गरी कानूनको 
पररपालनामा देखखएका 
समस्र्ाहरु पर्हचान गरी 
समाधानका लातग 
स झाव सर्हि प्रतिवेदन 
गन ि पररपालना 
लेखापरीक्षणको उद्देयकर् 
रहेको छ । 
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3. लेखापरीक्षणको क्षते्र -  लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ५ ले महालेखापरीक्षकले, तनर्तमििा, 
तमिव्र्र्र्िा, कार्िदक्षिा, प्रभावकाररिा र औखचत्र् समेि तबचार गरी परीक्षण गने व्र्बस्था गरेको छ . 
लेखापरीक्षणको लातग म लिः ३ देखख ५ वषिको सूचना एवं िथ्र्ाङ्क तबश्लषेण गररएको छ । 
लेखापरीक्षण गदाि तनकार्, शर्ोजना, कार्ििम र र्वषर्सुँग सम्बखन्धि र्िर्ाकलापहरुको गहनिा, कार्ि 
प्रकृति, जोखखम र लेखापरीक्षणबाट र्ोगदान प र् र्ाउन सर्कने सम्भावनालाई दृर्िगि गरी कार्ािलर्बाट 
गररने कार्िमूलक, वािावरण, पररपालना र सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षणमा देहार्का क्षते्रहरू समेर्टने 
गरेको छ । 

कार्िमूलक  वािारणीर् सूचना प्रर्वतध पररपालना 
 कार्ािलर्/तनकार्हरूको 

उद्देयकर् र कार्ििम 
अन सारको लक्ष्र् र उपलखधध, 

 कार्ािलर्को उद्देयकर्, नीति र 
सोअन रुपको कार्ि, 

 कार्ािलर्को कार्ि 
प्रकृतिअन सार सेवा प्रवाहको 
उपर् क्तिा र प्रभावकारीिा, 

 कार्ििम अन सार तनधािररि 
समर्तभत्र प्रगति हातसलको 
अवस्था, 

 लागिको ि लनामा प्राि 
प्रतिफलको अवस्था 

 कार्ििम कार्ािन्वर्नमा 
लागि, लाभ खस्थतिको 
प्रभावकारीिा, 

 कार्ििम र खजम्मेवारीमा 
दोहोरोपनको अवस्था, 

 तनधािररि समर्मा 
कार्ििम/शर्ोजना सम्पन्न 
भई प्रतिफल प्रातिको अवस्था, 

 पारदशीिा एवं 
जवाफदेर्हिाको पालना, 

 भौतिक, र्वत्तीर्, एवं जनशखक्त 
स्रोिको अतधकिम पररचालन, 

 स्रोिको प्राति एवं उपर्ोगमा 
तमिव्र्र्र्िा,  

 तनकार्, कार्ििम िथा 
र्ोजनाको ददगो सञ्चालन, 

 ददगो तबकासका लक्ष्र्हरु, 
 अन गमन एवं मूल्र्ाकन 

प्रणाली । 

 वािावरण सम्बन्धी नीति,  

ऐन, तनर्मको पालना, 
 वािावरण सरंक्षण, सम्बधिन 

सम्बन्धी कार्ििम, र्ोजना, 
र्िर्ाकलापहरुको  
कार्ािन्वर्न,  

 साविजतनक तनकार्हरुले 
काम कारबाही, कार्ििम, 

र्िर्ाकलाप, र्ोजनाहरु 
सञ्चालन गदाि परेको 
वािावरणीर् प्रभाव, 

 नकारात्मक प्रभाबलाई न्रू्न 
गने उपार्को अबलम्बन 

 नेपाल सरकारबाट िज िमा 
भएका वािावरणीर् 
अन कूलन कार्ििम (नापा, 
लापा, कापा) कार्ािन्वर्नको 
अवस्था, 

 जैतबक फोहरको 
व्र्बस्थापन, 

 वार् को ग णस्िर र वार्  
प्रद षण,  ध्वनी प्रद षण,  

 वािावरण परीवििन,  
 अन्िरार्ष्ट्रर् वािावरण 

संरक्षण सन्धी  िथा 
सम्झौिाहरुको कार्ािन्वर्न, 

 र्वद्य िीर् गाडीको प्रर्ोगमा 
वरृ्ि गने, 
 

 सूचना प्रणाली नीति, 

 सूचना प्रणालीको 
सञ्चालन व्र्बस्था, 

 हाडिवेर्र एवं िथ्र्ाक 
व्र्बस्थापन, 

 सूचनाको र्वश्वसतनर्िा, 
  

 सूचनाको 
प्रभावकारीिा,  

 एप्लीकेशन प्रणालीको 
उपर् क्तिा, 

 सफ्टवेर्रको 
प्रभावकारीिा, 

 सूचना प्रणालीको 
दक्षिा  र गोप्र्िा,  

 सूचनाको तनष्पक्षिा 
एंव तनष्ठा,  

 तनर्तमििा, 
 जनशखक्तको दक्षिा, 
जागरुकिा,  

 सूचना प्रर्वतध 
पूवािधारको खस्थति र 
तनकार्ले प्रर्ोग गरेको 
सफ्टवेर्रको 
उपर्ोगले सेवा 
प्रवाहमा परेको प्रभाव 
र सूचनाको स रक्षा 
व्र्वस्था । 

साविजतनक 
तनकार्हरुबाट 
भएका 
कार्िसम्पादनमा 
र्वद्यमान ऐन, 
तनर्म, नीति, 
कार्िर्वतध, 
तनदेशन, पररपत्र 
शदद व्र्वस्थाको 
पालना अवस्थाको 
परीक्षण, र्वश्लषेण 
िथा मूल्र्ाङ्कन  
गने । र्सका 
लातग िोर्कएका 
साविजतनक 
तनकार्हरुबाट 
भएका काम 
कारबाहीमा 
कानून अन शरण 
अवस्थाको 
जानकारी तलर्ने 
छ । 

 

 

 

4. लेखापरीक्षणको पिति -  कार्िमूलक, वािावरणीर्, पररपालना र सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण गदाि 
र्वषर्सुँग सम्बखन्धि रहेर प्रम खरुपले नतिजामूलक, समस्र्ामूलक िथा प्रर्िर्ामूलक पिति अवलम्बन 
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गररएको छ । कार्ािलर्हरुबाट सूचना संकलन गनि प्रश्नावली िर्ार िथा र्ववरण संकलन गररएको 
छ। साविजतनक तनकार्हरुको छनोट गदाि वैदेखशक स्रोि समावेश भएकालार्ि समेि समेट्ने प्रर्ास 
गररएको छ । नागररक समाजसुँगको संलग्निामा अतभवरृ्ि गने कार्िलाई समेि प्राथतमकिा ददर्एको 
छ । लेखापरीक्षणको र्वषर्गि उदे्दयकर् र क्षेत्र समेिलाई र्वचार गरी मूल्र्ाङ्कनका लातग शवयकर्क 
सूचना, तनकार्हरुबाट प्रकाखशि र्वतभन्न प्रतिवेदन, र्ववरण शददको माध्र्मबाट जानकारी  िथा  िथ्र्ाङ्क 
सङ्कलन गरी र्वश्लषेण गररएको छ । प्राि सूचना, िथ्र्ाङ्क, जानकारी र छलफलको शधारमा जोखखमको 
मूल्र्ाङ्कन गने र सोबाट िाखत्वक महत्वका र्वषर्हरु पर्हचान गरी त्र्सको पर्ािििा, सान्दतभिकिा, 
िाखत्वकिा एवं र्वश्वसनीर्िाको परीक्षण गनि अवलोकन, प्रश्नावली, सोधप छ, सरोकारवालासंग छलफल, 

अन्िरवािाि, र्वशेषज्ञको रार्परामशि समेिको शधार तलईएको छ। तनकार्को प्रम ख कार्ि सम्पादन 
सूचकहरुको सेरोफेरोमा कार्िसम्पादनमा देखखएका समस्र्ा िथा च  नौिीको र्वश्लषेण एवं मूल्र्ाङ्कन गरी 
सोही शधारमा स धारका लातग स झाव प्रस्ि ि गररएको छ । र्सका लातग तनम्नान सारका प्रमाण 
सङ्कलनका र्वतध समेि प्रर्ोग गररएकोछ । 

 र्वद्यमान कानून र नीतिगि व्र्वस्था, तनर्न्त्रण प्रणाली िथा कार्िर्ोजनाको र्वश्लषेण, 

 प्रश्नावली सङ्कलन, अन्िरर्िर्ा, सरोकार समूह छलफल, अन्िरवािाि, स्थलगि तनरीक्षण, 

प्रतिवेदनहरुको अध्र्र्न, िथ्र्ाङ्क, नीति िथा कार्ि प्रगति र्वश्लषेण 

 प्राथतमक िथा दििीर् सूचना सङ्कलन र र्वश्लषेण, 

 साझेदार संस्था र तनकार्हरुसुँग भएको सम्झौिा र कार्ािन्वर्न, 

 सरोकारवालासुँगको छलफल र अन्िरर्िर्ा, 

 स्थलगि अवलोकन र प्रार्वतधक र्वषर्मा सम्बखन्धिसुँग परामशि, 

 छनौट भएका र्वषर्मा र्वशेषज्ञबाट प्राि रार्, स झाव िथा प्रतिर्िर्ा, 

 नागररक समाजसुँगको सहकार्ि र पषृ्ठपोषण, 

 समस्र्ामूलक लेखापरीक्षण पिति, 

5. लेखापरीक्षणको प्रर्िर्ा - कार्ािलर्ले कार्िमूलक, वािावरणीर्, पररपालना र सूचना प्रर्वतध 
लेखापरीक्षण गदाि म लभिू रूपमा लेखापरीक्षण र्ोजना िर्ारी, लेखापरीक्षण कार्ािन्वर्न, प्रतिवेदन र 
अन गमन समेिका चरणहरू सम्पन्न गने गररएको छ । 

कार्ािलर्ले उपरोक्त चरणहरूमा कार्िहरू गदाि छनौट गररएका र्वषर्सुँग सम्बखन्धि सूचनाहरू 
सङ्कलन, सूचनाहरूको अध्र्र्न, तबश्लषेण, जोखखम क्षेत्र पर्हचान, लेखापरीक्षण र्ोजना िर्ारी, प्रवेश 
बैठक, प्रश्नावली, अन्िरवािािबाट सूचना एवं सङ्कतलि र्ववरणको अध्र्र्न तबश्लषेण, मस्र्ौदा प्रतिवेदन 
िर्ारी, बर्हगिमन बैठक, प्रारखम्भक प्रतिवेदन जारी र प्रारखम्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिर्िर्ा समेिलाई 
शधार तलई अखन्िम प्रतिवेदन जारी गने कार्ि गररएको छ । कार्िमूलक लेखापरीक्षणको समग्र 
प्रर्िर्ालाई देहार्को खचत्रमा दशािर्एको छ । 
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5.1. र्वषर् छनौट -  कार्ािलर्ले कार्िमूलक, वािावरणीर्, पररपालना र सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षणको 
र्वषर् छनौटका लातग सरकारको प्राथतमकिा क्षेत्र, र्वषर्को गाम्भीर्ििा, बजेटको शकार, साविजतनक 
सरोकार वा जनचासो, सञ्चार माध्र्ममा शएका र्वषर्का अतिररक्त महालेखापरीक्षकको कार्िर्ोजना  
(२०७४-२०८०), नेपाल सरकार र र्वकास साझेदारबीच भएका सम्झौिा, र्वकास साझेदारको 
अन रोध, नागररक समाजको स झाब समेिलाई दृर्िगि गरी उपर् क्त तबषर्हरुको सूची िर्ार गने 
गररएको छ । िर्ार गररएका सूचीहरुलाई िाखत्वकिा, तबषर्को महत्व, व्र्वस्थापकीर् कमजोरीहरु, 

लेखापरीक्षण कार्ािन्वर्नको सम्भाव्र्िा र प्रभाव शङ्कलन गरी अङ्क गणना गदाि उच्च प्राथतमकिा प्राि 
गने तबषर्लाई स्रोि साधनको र शवयकर्क ह नसक्ने स्विन्त्र र्वज्ञ सेवाको उपलव्धिा जस्िा 
ित्वहरुको वस्ि परक मूल्र्ाङ्कन गरी तनकार् वा र्वषर् छनौट गने गरीएको छ ।  

5.2. जोखखम र्वश्लषेण िथा र्ोजना िर्ारी - कार्िमूलक, वािावरणीर्, पररपालना र सूचना प्रर्वतध 
लेखापरीक्षणका लातग तनकार्को संगठन संरचना िथा कार्िप्रर्िर्ासम्बन्धी जानकारी तलई अन्ितनिर्हि 
जोखखम पर्हचान, तनर्न्त्रण वािावरण अध्र्र्न, कार्िर्वतधको जानकारी, सूचना सङ्कलन िथा तबश्लषेण, 
जोखखम क्षते्र पर्हचान, सोको शधारमा लेखापरीक्षणको उदे्दयकर् र क्षते्र तनधािरण त्र्स अन रूप 
लेखापरीक्षण प्रश्ननावली िर्ार गरी प्रमाण सङ्कलनका र्वतध र पिति तनधािरण गररएको छ। 
लेखापरीक्षण कार्ािन्वर्नलार्ि व्र्वखस्थि गनि लेखापरीक्षण र्ोजना र लेखापरीक्षण कार्ििम (अतडट 
तडजार्िन म्र्ार्टक्स) िर्ार गररएको छ। 

5.3. लेखापरीक्षण कार्ािन्वर्न - लेखापरीक्षण कार्ािन्वर्नको सन्दभिमा सम्बि पक्षसुँगको प्रवेश बैठक, 

सरोकारवालासुँग छलफल, अन्िरवािाि, स्थलगि अवलोकन र भौतिक परीक्षण गरी प्रमाण सङ्कलन गने, 
प्रमाणको तबश्लषेण गरी कमीकमजोरी त्र्सका कारण र परेको असर तबश्लषेण गरी र्थाथिपरक र 
सान्दतभिक स झाव समेि िर्ार पाररएको मस्र्ौदा प्रतिवेदन उपर सम्बखन्धि तनकार्का पदातधकारीसुँग 
बर्हिगमन बैठक गरी व्र्वस्थापनको स झाव प्रतिर्िर्ा तलने कार्ि गने गरीएको छ। 
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5.4. प्रतिवेदन - कार्िमूलक, वािावरणीर्, पररपालना र सूचना प्रर्वतधको लेखापरीक्षण मस्र्ौदा प्रतिवेदन 
उपर सम्बखन्धि तनकार्का पदातधकारीसुँग बर्हिगमन बैठक गरी व्र्वस्थापनको स झाव िथा प्रतिर्िर्ा 
प्राि गरी त्र्सको शधारमा प्रारखम्भक प्रतिवेदन िर्ार गररएको छ। प्रतिवेदन कार्ािलर्को िोर्कएको 
ढाुँचामा संगठीि रूपमा िर्ार गरी लेखापरीक्षणबाट देखखएको व्र्होरामा शधार (Criteria), अवस्था 
(Condition), कारण (Cause), प्रभाव (Consequences) र देखखएका कमी कमजोरीमा शगामी ददनमा 
स धारका लातग व्र्ावहाररक स झाव (Corrective Action) उल्लेख गररएको छ।  

5.5. अन गमन परीक्षण – कार्ािलर्ले कार्िमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तनकार्लाई जारी गरे पश्चाि 
तनकार्को कार्ि प्रकृति र स झावमा उल्लेखखि तबषर्वस्ि  समेिलाई दृर्िगि गरी प्रतिवेदनले उठाएका 
तबषर्हरू र प्रतिवेदनका स झावहरू कार्ािन्वर्नका सम्बन्धमा उपर् क्त समर्मा अन गमन गने गरेको  
छ ।  

6. मानदण्डको प्रर्ोग - लेखापरीक्षणमा कार्ािलर्ले जारी गरेको नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान िथा 
कार्िमूलक, वािावरणीर् लेखापरीक्षण मागिदशिनमा उखल्लखखि तबतध र पिति अन रुप कार्िमूलक 
लेखापरीक्षण तनदेखशका, २०६९ िथा वािावरणीर् लेखापरीक्षण तनदेखशका प्रर्ोग गररएको छ । साथै 
लेखापरीक्षणमा सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरुको अन्िरार्ष्ट्रर् संगठन र्न्टोसार्ि (INOSAI) ले जारी 
गरेको कार्िमूलक लेखापरीक्षणको तसिान्िहरु र्सार्ि ३००, कार्िमूलक लेखापरीक्षण मानदण्ड र्सार्ि 
३०००, पररपालना लेखापरीक्षण मापदण्ड र्सार्ि 4000, वािावरणीर् लेखापरीक्षण र सूचना 
व्र्बस्थासम्बन्धी अन्िरार्ष्ट्रर् तनदेखशकाको पररपालना गने प्रर्ास गररएको छ ।कार्िमूलक र 
वािावरणीर् लेखापरीक्षण गदाि सरोकारवालाहरूको संलग्निा (Stakeholder's Engagement) लाई 
तनरन्िरिा ददर्एको छ।  

7. लेखापरीक्षणको शधार - कार्िमूलक लेखापरीक्षणको सन्दभिमा साविजतनक तनकार्ले र्ोजना वा 
कार्ििम वा र्िर्ाकलाप सञ्चालनमा तमिव्र्र्ीिा, कार्िदक्षिा, प्रभावकाररिाको तसिान्िको पालनाको 
मूल्र्ाङ्कन, सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षणको सन्दभिमा साविजतनक तनकार्को सूचना प्रर्वतधसम्बन्धी पूवािधार 
िथा सूचना प्रर्वतध प्रणाली र र्सको स रक्षा जोखखम, सूचना प्रर्वतधसम्बन्धी सम्पखत्तको स रक्षा, 
तनर्न्त्रण व्र्बस्थाको परीक्षण एवं मूल्र्ाङ्कन र वािावरणीर् लेखापरीक्षणको सन्दभिमा साविजतनक 
तनकार्ले अपनाउन  पने वािावरणीर् स रक्षा व्र्बस्था, वािावरणीर् जोखखमहरुको व्र्बस्थापन, 

वािावरणीर् स रक्षा व्र्बस्थाको कार्ािन्वर्न, बािावरणमा परेको प्रभाव न्रू्नीकरण गदाि तलईने 
मापदण्डनै लेखापरीक्षणको शधारहो । लेखापरीक्षणमा प्रम खरुपले देहार्का शधार तलर्िएको तथर्ो।  

 कार्ािलर्ले र्वगिमा त्र्स्िै लेखापरीक्षणमा प्रर्ोग गरेका शधार,  
 र्वदेशी लेखापरीक्षण संस्थाबाट त्र्स्िै लेखापरीक्षण गदाि प्रर्ोग गररएका शधार, 
 लेखापरीक्षण गररने तनकार्सुँग तमल्दोज ल्दो प्रकृतिका र्िर्ाकलाप, कार्ििम सञ्चालन गने स्थानीर् 

एवं बैदेखशक संस्थाहरुले प्रर्ोगमा ल्र्ाएका कार्िसम्पादन मापदण्ड, 

 पेशागि तनकार्हरु र मापदण्ड तनधािरण गने तनकार्हरुले प्रर्ोगमा ल्र्ाएका कार्िसम्पादन 
मापदण्डहरु, 

 सम्बखन्धि कानून, तनकार्को कार्ि सञ्चालन र कार्िर्वतध ददग्दशिन र 
 केन्रीर् स्िरको तनकार्का नीति, मापदण्ड, शदेश र मागिदंशन ।  

8. कार्ािलर्बाट सञ्चातलि लेखापरीक्षणको खस्थति - लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ५ मा 
कार्िमूलक, वािावरण, पररपालना र सूचना प्रर्वतध र्वषर्को लेखापरीक्षण गनिसक्ने व्र्वस्था अन रूप 
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र्स वषि कार्ािलर्बाट कार्िमूलक 6, वािावरणीर् १, पररपालना १ र सूचना प्रर्वतध 3 को 
लेखापरीक्षण सञ्चालन गररएको छ । र्स वषि सञ्चातलि लेखापरीक्षणको खस्थति देहार्बमोखजम छ  

8.1. कार्िमूलक - र्ो वषि कार्ािलर्बाट शहरी र्वकास मन्त्रालर्, मर्हला बालबातलका िथा ज्रे्ष्ठ नागररक 
मन्त्रालर्, र् वा िथा खेलक द मन्त्रालर्, उद्योग बाखणज्र् िथा शपूतिि मन्त्रालर्, अथि मन्त्रालर्, वन 
िथा वािावरण मन्त्रालर् र पर्िटन मन्त्रालर्को कार्िक्षेत्र अन्िगििका एक एक तबषर्हरूको 
कार्िमूलक लेखापरीक्षण गररएको छ ।  

8.2. वािावरणीर् लेखापरीक्षण - र्वगि वषिहरुमा जस्िै र्स वषिपतन वािावरणीर् लेखापरीक्षणलाई तनरन्िरिा 
ददर्एको छ।र्स वषि वन िथा वािावरण मन्त्रालर् अन्िगििको जलवार्  पररवििन र्वषर्को 
वािावरणीर् लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ ।  

8.3. सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण - र्स वषि अथि मन्त्रालर् अन्िगिि स्वचातलि भन्सार जाुँचपास प्रणाली 
(शतसक डा), र्वद्य िीर् सरकारी खररद प्रणाली (र्खजपी) र एकल खािा कोष प्रणाली (र्टएसए) र्वषर्मा 
सूचना प्रर्वतधको अन गमन लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । र्ो लेखापरीक्षण कार्ािन्वर्न गनि 
वेलार्िको राजद िावासको प्रार्वतधक सहर्ोगमा र्वशेषज्ञ सेवा उपलव्ध भएको तथर्ो । र्स र्कतसमको 
सहर्ोगले कार्ािलर्को सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षणको ग णस्िर स धारमा सहर्ोग तमलेको छ। 

9. लेखापरीक्षणमा नागररक सहभातगिा - लेखापरीक्षणलाई पारदशी बनाउन र लेखापरीक्षणको प्रभावलार्ि 
बढाउन लेखापरीक्षणको तबषर् छनौटदेखख स्थलगि अवलोकन, लखक्षि सम ह छलफल, प्रमाण सङ्कलन 
कार्िहरूमा नागरीक संस्थाका प्रतितनतधहरूलाई सहभातग गराउने कार्िलार्ि र्ो वषि पतन तनरन्िरिा 
ददर्एको छ । र्ो वषि जलवार्  पररवििन र्वषर्को लेखापरीक्षण कार्ािन्वर्नमा नागरीकहरूलार्ि 
सहभागी गरार्एको छ । कार्िमूलक लेखापरीक्षणमा नागरीक संगठनहरुको सहभातगिा गराउन 
सहभातगिात्मक लेखापरीक्षण मागिदशिन, २०७३ मा उल्लेखखि प्रर्िर्ा अवलम्बन गरी स शासन, र्वत्तीर् 
अ नशासन, सशखक्तकरण अतभर्ान लगार्िका क्षेत्रमा कार्िरि नागररक िथा संस्थाहरु छनौट गरीएको 
तथर्ो । छनौट गररएको नागरीक संगठनको प्रतितनतधहरूलार्ि लेखापरीक्षण सम्बन्धी अतभम खीकरण 
समेि गरीएको तथर्ो । लेखापरीक्षणमा नागरीक सहभातगिाले जाखखम क्षेत्र पर्हचान गनि िथा 
प्रतिवेदनको पैरवी िथा सोको कार्ािन्वर्नमा सहर्ोग प गी लेखापरीक्षणको प्रभाव अतभवरृ्िमा सहर्ोग 
प ग्ने अपेक्षा गरीएको छ ।  

10. जनशखक्त पररचालन - कार्ािलर्मा कार्िमूलक िथा र्वशेष लेखापरीक्षण महातनदेशनालर्  अन्िगिि 
कार्िमूलक, वािावरणीर्, पररपालना र सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षणको समन्वर् एवं सञ्चालन गने गरेको 
छ । र्ी लेखापरीक्षणहरूमा संलग्न ह ने कमिचारीमा सो कार्ि उखचि िबरबाट सम्पादन गनि सक्ने 
उपर् क्त सीप र सक्षमिा ह न पदिछ । उपर् क्त प्रार्वतधक िातलम, अन भव र प्रर्वणिा प्राि एवं उपर् क्त 
स्िरको पेशागि सीप र दक्षिा प्राि व्र्खक्तहरुबाट उपरोक्त लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन िर्ार 
गररएको छ । लेखापरीक्षण टोलीको गठन गदाि उपलधध जनशखक्तको सीप, क्षमिा, सख्र्ा, कार्िबोझ र 
तबशेषज्ञिा जस्िा र्वषर्हरुका शधारमा तनदेशकको नेितृ्वमा रहने गरी लेखापरीक्षण अतधकारी, 
लेखापरीक्षण अतधक्षक कमिचारीहरुको टोली बनाई खटाईएको तथर्ो । र्ो वषि सम्पन्न 6 कार्िमूलक 
लेखापरीक्षण, १ वािावरणीर्, १ पररपालना लेखापरीक्षण र 3 सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षणका लातग 
नार्ब महालेखापरीक्षक 1‚ तनदेशक 3‚ लेखापरीक्षण अतधकारी 8 सर्हि 12 कमिचारी पररचालन 
गररएको तथर्ो ।  
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11. लेखापरीक्षणको सीमा -  शवयकर्क सूचना, अतभलेख, र्ववरणको लातग तनकार्सुँगको तनभिरिा, कतिपर् 
र्वषर्हरुको लातग समर् पर्ािि नह न , लेखापरीक्षणको लातग उपलव्ध समर्सीमा, जनशखक्त, अन्र्न्ि 
छोटो स्थलगि अवलोकन भ्रमण, सीतमि स्रोि साधन समेिले लेखापरीक्षणको तबषर् छनौट देखख 
लेखापरीक्षणको र्वतध एवं पिति छनौटको दार्रालाई तसतमि गरेको छ । 

12. ग णस्िर तनर्न्त्रण र शश्वस्ििा - कार्िमूलक, वािावरणीर्, पररपालना र सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षणको 
ग णस्िर कार्म गनि लेखापरीक्षणको प्रत्रे्क चरणहरु र्ोजना िज िमा, र्ोजना कार्ािन्वर्न र प्रतिवेदन 
िर्ारीको उच्च िहबाट स परीवेक्षण गररएको छ । त्र्सैगरी ईकाईगि लेखापरीक्षण र्ोजना र 
लेखापरीक्षणका प्रतिवेदन जारी गन िपूबि सम्बखन्धि मानदण्डको पालना सम्बन्धमा प नराबलोकन गररएको 
छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी भएपतछ लेखापरीक्षण ग णस्िर शश्वस्ििा तनदेखशकाबमोखजम माननीर् 
महालेखापरीक्षकबाट गठन गररने स्विन्त्र सतमतिबाट लेखापरीक्षण ग णस्िर शश्वस्ििा मूल्र्ाङ्कन गररने 
व्र्वस्था छ . 

13. स झाउ कार्ािन्वर्नको अन गमन -  अन गमन लेखापरीक्षण लेखापरीक्षणको अतभन्न अङ्गको रुपमा 
रहेकोले र्स वषि र्वषर्वस्ि को महत्व, गाखम्भर्ििा र उपलधध साधन िथा स्रोिलार्ि र्वचार गरी 
अन गमन लेखापरीक्षणको थालनी गररएको छ । अन गमन लेखापरीक्षणलार्ि तनरन्िरिा ददने उदे्ययकर्ले 
र्वगिमा सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएका र्वषर्वस्ि हरु मध्रे् र्ो वषि एकल कोष खािा 
प्रणाली, स्वचातलि भन्सार जाुँचपास र र्वद्य िीर् सरकारी खररद प्रणालीको उपर्ोग तबषर्को सूचना 
प्रर्वतध लेखापरीक्षणहरूको स झाव कार्ािन्वर्न खस्थतिको अध्र्र्न गररएको छ । 

14. लेखापरीक्षणका समस्र्ा ‐ कार्िमूलक, वािावरणीर्, पररपालना र सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण 
कार्ािन्वर्नमा  देहार्का तबषर्हरू समस्र्ा एवं च  नौिीका रुपमा रहेका छन  

14.1. कार्िमूलक, वािावरणीर्, पररपालना र सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण प्रार्वतधक प्रकृतिको भएकोले 

परीक्षणमा संलग्न ह ने जनशखक्तको र्ोग्र्िा, सीप, दक्षिा, रचनात्मक प्रतिभाका साथै प्रर्वतधक ज्ञानको 
अतभवरृ्िका लातग रार्ष्ट्रर् िथा अन्िरार्ष्ट्रर् िातलम, अध्र्र्न एवं क्षमिा तबकास कार्ििमको लातग 
स्रोिको कमी रहेको छ। 

14.2. लेखापरीक्षणका लातग अन्र् लेखापरीक्षणभन्दा थप परीश्रम, अध्र्र्न, लगनखशलिा शवयकर्क पने 
भएकोले उत्प्ररेणासम्बन्धी व्र्वस्था नह ुँदा कमिचारीहरु र्स लेखापरीक्षणको लातग प्ररेरि नह ने अवस्था 
देखखएको छ ।  

14.3. तनकार्हरूमा प राना सूचना, अतभलेख िथा अद्यावतधक डेटावेस नह ुँदा लेखापरीक्षणको लातग उपर् क्त, 
पर्ािि र सम्बखन्धि सूचना र सत्र्िथ्र् सर्हिको जानकारी प्राि नभएबाट ित्सम्बन्धी व्र्होराहरुको 
र्थाथि अवस्था खचत्रण गनि च  नौिी रहेको छ ।  

14.4. तनकार्हरूमा तमिव्र्र्र्िा, कार्िदक्षिा, प्रभावकाररिासम्बन्धी सूचकहरू नह ुँदा स्रोिको प्राति, उपर्ोग र 
उपलखव्धमा उपर् िक्त तसिान्िको पालना सम्बन्धमा मूल्र्ाङ्कनमा कदठनार्ि भएको छ  ।  

14.5. उपर् िक्त लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरू समग्रिामा संघीर् एवं सम्बखन्धि संसदमा छलफल गरी कार्ािन्वर्न 
गने तनकार्लार्ि तनदेशन ददने अभ्र्ास नभएबाट लेखापरीक्षणको प्रभावकाररिा अतभवरृ्िमा च  नौिी रहेको 
छ । 

14.6. उपर् िक्त लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरूका स झावहरूको कार्ािन्वर्नमा खशतथलिा रहेकोले लेखापरीक्षणको 
प्रभावकारीिा अतभवरृ्िमा च  नौिी रहेको छ । 
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14.7. लेखापरीक्षणलाई पारदखशि बनाउन र लेखापरीक्षणको प्रभावलार्ि बढाउन लेखापरीक्षणको तबषर् छनौट 
देखख प्रतिवेदन िर्ारी सम्मका र्िर्ाकलापहरूमा नागरीक संस्थाका प्रतितनतधहरूलाई सहभातग गराउदै 
लतगएको भए िापतन उत्प्ररेणासम्बन्धी व्र्वस्था नह ुँदा नागरीक संस्थाहरू लेखापरीक्षणमा सहभातगिाका 
लातग प्ररेीि नह ने अवस्था छ । 

14.8. शन्िररक लेखापरीक्षण संस्थागि एवं प्रभावकारी नह ुँदा कार्ािलर्ले धेरै जनशखक्त र समर् र्वत्तीर् 
लेखापरीक्षणमा खखचिन  परेको छ । र्सले गदाि तबशेष गरी कार्िमूलक, वािावरणीर्, पररपालना र 
सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षणको दार्रा बढाुँउन कदठनार्ि भएको र समर् र जनशखक्त समेिको कमी 
भएको छ । 

15. स धारका कार्िददशा - र्वगि केही वषिदेखख उपर् िक्त लेखापरीक्षण गररने संख्र्ाभन्दा पतन ग णात्मक 
पक्षलार्ि प्राथतमकिा ददएको छ । र्सको लातग लेखापरीक्षण कार्िमा बाह्य र्वशेषज्ञहरु समेिको सेवा 
तलर्िएको छ । कार्िमूलक लेखापरीक्षणका सन्दभिमा देखखएको च  नौिी, समस्र्ा र जर्टलिाहरुलार्ि 
सहज रुपमा पार लगाउन अपनाउन  पने कार्िददशा देहार्मा प्रस्ि ि गररएको छ  

15.1. लेखापरीक्षणलार्ि स्रोि साधन र् क्त बनार्ि संलग्न लेखापरीक्षक र नागररक संस्थाहरूलार्ि उत्प्ररेरि गनि 
कार्िमूलक, वािावरणीर्, पररपालना र सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण गररने प्रत्रे्क र्वषर्हरुको लातग 
छ टै बजेटको व्र्वस्था गरी हरेक र्वषर्लार्ि शर्ोजनाको अवधारणा रुपमा सञ्चालन गन ि पने ।  

15.2. लेखापरीक्षण प्रतिवदेनले स धारका लातग स झाव प्रस्ि ि गररएको छ । स झावहरुको कार्ािन्वर्न गने 
दार्र्त्व सम्बखन्धि तनकार् हो । व्र्वस्थापन पक्षसुँगको छलफल, अन्िरर्िर्ाबाट िर्ार गररएको 
स झावहरुको कार्ािन्वर्नबाट कार्िसम्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पने भएकोले सम्बखन्धि 
तनकार्हरूबाट प्रतिवदेनले औल्र्ाएका स झावहरू कार्ािन्वर्न गन ि पदिछ । 

15.3. कार्िमूलक, वािावरणीर्, पररपालना र सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षणका पूणि प्रतिवेदनहरू संघीर् एवं 
सम्बखन्धि संसदमा छलफल गरी कार्ािन्वर्न गने तनकार्लार्ि लेखापरीक्षणका स झावहरू कार्ािन्वर्न 
लातग तनदेशन ददने व्र्वस्था ह न  पदिछ । 

15.4. अन्िरािर्ष्ट्रर् मापदण्ड अन रुप ग णस्िरीर् र र्वश्वसनीर् लेखापरीक्षण सम्पन्न गनि कार्िरि जनशखक्तको 
सीप, क्षमिा, र्वकास गनि सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरुको अन्िरािर्ष्ट्रर् संगठन -INTOSAI_ र 
एखशर्ाली संगठन -ASOSAI_ का सदस्र् राष्ट्रहरुबीच अन भव शदान प्रदान गनि, रार्ष्ट्रर्, अन्िरािर्ष्ट्रर् 

िातलम िथा अवलोकनको व्र्वस्थाका लातग तनर्तमि रूपमा स्रोि व्र्वस्था गन ि पने । 

15.5. तिनै िहका सरकार र महालेखातनर्न्त्रक कार्ािलर्बाट शन्िररक लेखापरीक्षण संस्थागि एवं 
प्रभावकारी रूपमा कार्ािन्वर्न गन िपदिछ । 

15.6. तनकार्हरूले कार्िप्रकृति अन रूप तमिव्र्र्र्िा, कार्िदक्षिा र प्रभावकाररिासुँग सम्बखन्धि कार्िसम्पादन 
सूचकाङ्कको तनधािरण गरी कार्ािन्वर्न गन िपदिछ । 

  प्रतितनतध सभा र प्रदेश सभाको साविजतनक लेखा सतमति, प्रधानमन्त्री िथा मखन्त्रपररषद्को 
कार्ािलर्, अथि मन्त्रालर्, महालेखातनर्न्त्रक कार्ािलर्, प्रदेश सरकार र स्थानीर् िह समेिको 
सहर्ोगमा मातथ उल्लेखखि कार्िददशा कार्ािन्वर्न ह नसकेमा साविजतनक तनकार्हरूमा तमिखव्र्िा, 
कार्िदक्षिा र प्रभावकाररिाको तसिान्िको पालना िथा तनकार्हरूको र्िर्ाकलापमा पारदशििा र 
जवाफदेर्हिा अतभवरृ्ि गनि सघाउ प र् र्ाउने लेखापरीक्षणको साविखजनक दार्र्त्व तनवािह गनि मद्दि प ग्ने 
अपेक्षा गररएको छ । 
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ज्रे्ष्ठ नागररक संरक्षण र सामाखजक स रक्षा 
1. पषृ्ठभतूम  – विृावस्था मानव जीवनको जैर्वक प्रर्िर्ाको अतभन्न भाग हो । र्वकासको सूचकाङ्कको 

शधारमा ज्रे्ष्ठ नागररकको उमेर तनधािरण ह ने गरेको छ । सामान्र्िर्ा ६० देखख ६९ वषि उमेर 
सम हका मातनसलाई र् वा ज्रे्ष्ठ नागररक (Younger old), ७० देखख ७९ वषिकोलाई सामान्र् ज्रे्ष्ठ 
नागररक (Middle old) र ८० वषि वा सोभन्दा बढी उमेरकालाई वर्ोबिृ ज्रे्ष्ठ नागररक (Oldest old) 

मा वगीकरण गरेको पार्न्छ । ज्रे्ष्ठ नागररकसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले ६० वषि उमेर पूरा गरेका 
नेपालीलाई ज्रे्ष्ठ नागररकको रुपमा पररभार्षि गरेको छ । रार्ष्ट्रर् जनगणना, २०६८ अन सार 
नेपालमा ज्रे्ष्ठ नागररकको जनसंख्र्ा २१ लाख ५४ हजार अथािि क ल जनसंख्र्ाको ८.१३ प्रतिशि 
रहेको छ । नेपालको संर्वधानले ज्रे्ष्ठ नागररकको हकलाई मौतलक हकमा समावेश गरी राज्र्बाट 
र्वशेष संरक्षण र सामाखजक स रक्षाको प्रत्र्ाभतूि गरेको छ । ददगो र्वकास लक्ष्र्मा ज्रे्ष्ठ नागररकको 
लातग सामाखजक स रक्षा लगार्ि स रखक्षि, समावेशी, पह ुँचर्ोग्र् र हररि साविजतनक स्थानमा सविस लभ 
पह ुँच अतभवरृ्ि गने र्वषर् समावेश भएको छ । सरकारले ज्रे्ष्ठ नागररकको संरक्षण, स्र्ाहारस सार र 
स रक्षा गनिको लातग हेरचाह केन्र (बिृाश्रम) र ददवा सेवा केन्र सञ्चालन, र्ािार्ािमा र्वशेष 
सह तलर्ि, औषधोपचार र सामाखजक स रक्षा भत्ता लगार्िका सेवा स र्वधा प्रदान गदै शएको छ ।  

ज्रे्ष्ठ नागररकलाई सेवा स र्वधा र सामाखजक स रक्षा पर्ािि नह न , उनीहरुको ज्ञान र अन भव 
राष्ट्रले उपर्ोग र नर्ाुँ पीर्ढमा हस्िान्िरण गनि नसक्न , शारररीक र मानतसक रुपमा अशक्त, असहार्, 
एकल, वेवाररसे िथा पीडामा परेका ज्रे्ष्ठ नागररकको उखचि संरक्षण नह न , सन्िानले बाब  शमा प्रति 
प रा गन िपने दार्र्त्व वहन र हेरचाहमा िमशः ह्रास ह ुँदै जान , ब ढ्यौलीको कारण लाग्ने र्वतभन्न 
रोगहरुको तनदान िथा उपचारको र्थोखचि व्र्वस्था नह न  र ज्रे्ष्ठ नागररकप्रति श्रिा र सम्मानमा 
ह्रास शउन  र्स क्षेत्रको समस्र्ाहरु ह न ्। र्र्नै समस्र्ाको समाधान गदै उनीहरुको जीवन सहज, 
स रखक्षि एवम ्सम्मातनि बनाई सामाखजक न्र्ार् कार्म गन िपने शवयकर्किा रहेको छ । 

2. तनकार्को पररचर् – मर्हला बालबातलका िथा ज्रे्ष्ठ नागररक मन्त्रालर्, रार्ष्ट्रर् पररचर्पत्र िथा 
पञ्जीकरण र्वभाग र ७५३ वटै स्थानीर् िह प्रत्र्क्ष रुपमा ज्रे्ष्ठ नागररक संरक्षण र सामाखजक 
स रक्षाको कार्ि गरी रहेका छन ्। र्स कार्िमा समाज कल्र्ाण पररषद, विृाश्रमहरु, ज्रे्ष्ठ नागररक 
संघ लगार्िका अन्र् संघ संस्थाहरुको भतूमका प्रत्र्क्ष वा परोक्ष रुपमा रहेको छ । मन्त्रालर्ले 
ज्रे्ष्ठ नागररक सम्बन्धी नीतिगि कार्ि गने, पञ्जीकरण र्वभागले ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको िथ्र्ाङ्क सङ्कलन 
िथा पररचर्पत्र र्विरण गने र स्थानीर् िहले सामाखजक स रक्षा भत्ता र्विरण लगार्िका कार्ि 
गरररहेका छन ्। र्स बाहेक राज्र्का िीनै िहका सरकार मािहिका र्वतभन्न तनकार्हरुबाट समेि 
ज्रे्ष्ठ नागररकको संरक्षण र सामाखजक स रक्षाका र्वतभन्न कार्ि ह ने गरेको छ । 

3. नीतिगि व्र्वस्था – ज्रे्ष्ठ नागररकको संरक्षण र सामाखजक स रक्षासुँग सम्बखन्धि नीतिगि व्र्वस्थाहरु 
तनम्नान सार रहेका छन:् 

3.1. नेपालको संर्वधानको धारा ४२ मा ज्रे्ष्ठ नागररकलाई राज्र्बाट र्वशेष संरक्षण िथा सामाखजक स रक्षा, 
धारा ४३ मा शतथिक रुपले र्वपन्न, अशक्त र असहार् अवस्थामा रहेका नागररकलाई कानूनबमोखजम 
सामाखजक स रक्षा र धारा ३५ मा प्रत्रे्क नागररकलाई राज्र्बाट शधारभिू स्वास्थ्र् सेवा तनःश ल्क 
प्राि गने हक ह ने उल्लेख छ ।  

3.2. पन्धौं र्ोजनाले ज्रे्ष्ठ नागररक सम्बन्धी देहार्का रणनीति र कार्िनीति िर् गरेको छः  
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रणनीतिः 

 पाररवाररक र सामाखजक माध्र्मबाट ज्रे्ष्ठ नागररकको लातग हेरचाह, स्र्ाहार स सार र उपर् क्त 
वािावरण तसजिना गने, 

 असहार्, असक्त, एकल र जोखखममा परेका ज्रे्ष्ठ नागररकको र्वशेष संरक्षण  र स रक्षाको कानूनी 
िथा संस्थागि व्र्वस्था गने, 

 ज्रे्ष्ठ नागररकको ज्ञान, सीप र अन भवलाई उपर्ोग गनिका लातग नीति तनमािणमा सहभातगिा र 
स्रोिमा पह ुँच स तनखश्चि गने, 

 ज्रे्ष्ठ नागररकको स रक्षा र सहजिाको लातग सामाखजक स रक्षाका सेवालाई वरृ्ि गने, 

कार्िनीति 

 शफ्ना शमाबाब लाई सन्िानले अतनवार्ि हेरचाह गन िपने पितिको र्वकास गने, 

 ज्रे्ष्ठ नागररकको शतथिक िथा सामाखजक हक अतधकार संरक्षणको लातग ज्रे्ष्ठ नागररक संरक्षण 
नीति िज िमा गरी कार्ािन्वर्न गने, 

 ज्रे्ष्ठ नागररकको लातग स्थानीर् िहमा ज्रे्ष्ठ नागररक क्लब, ददवा सेवा केन्र र प्रदेशमा शरोग्र् 
शश्रमको स्थापना र सञ्चालन गने,  

 एकल िथा र्वद र, शारीररक र मानतसक रुपमा असक्त, असहार् र शफ्नो पररवार वा संरक्षक 
नभएका ज्रे्ष्ठ नागररकको लातग स्र्ाहार स शार, हेरचाह र औषधोपचारको व्र्वस्था गने,  

 ज्रे्ष्ठ नागररकलाई नीति तनमािणमा सहभातगिा र स्रोि साधनमा पह ुँच बढाई अपनत्व वरृ्ि गने,  
 ज्रे्ष्ठ नागररकको ज्ञान, सीप र अन भवलाई उपर्ोग गनि अन्िरप स्िा सीप हस्िान्िरण, छलफल र 

अन्िरर्िर्ा कार्ििम सञ्चालन गने, 

 ज्रे्ष्ठ नागररकले समाजमा र राष्ट्रको लातग प र्ािएको र्ोगदानको शधारमा सम्मान र शदार गने, 

 ज्रे्ष्ठ नागररकलाई सम्मान, शदर र सहजिाको लातग र्वतभन्न सेवा र स र्वधामा र्वशेष छ ट र 
सह तलर्िको व्र्वस्था गने, 

 सरोकारवाला तनकार्बीच समन्वर् िथा सहकार्िमा शारीररक एवम ् मानतसक रुपमा कमजोर 
भएका र असहार् ज्रे्ष्ठ नागररकलाई सेवा स र्वधा प्रदान गने, 

3.3. रार्ष्ट्रर् जनसंख्र्ा नीति, २०७१ मा ज्रे्ष्ठ नागररकका सम्बन्धमा समेि तनम्नान सार नीति िथा 
रणनीतिको व्र्वस्था रहेका छन:् 

 ज्रे्ष्ठ नागररकको अन भव, सीप र उद्यमशीलिा र् वा वगिमा हस्िान्िरण गने संर्न्त्रको र्वकास गने  
 साविजतनक तनकार्हरुमा लामो अवतध कार्ि गरी सेवातनवतृ्त भएका राष्ट्रसेवकहरुको अन भव, ज्ञान र 

सीपको उपर्ोग गने 

 ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको स्वस्थ्र् जीवनको लातग शवयकर्क स्वास्थ्र् उपचार एवं र्िर्ाशील 
जीवनशैली प्रबििन गदै ज्रे्ष्ठ नागररकसम्बन्धी र्वद्यमान कानूनमा भएका प्रावधानहरुलाई पूणि 
रुपमा कार्ािन्वर्न गने 

 ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको अन भव, क्षमिा र सीपलाई समाज र्वकासमा लगाउने वािावरण तसजिना गने 

 सामाखजक सेवा कार्ििमअन्िगिि अन्र् वगिका साथै ज्रे्ष्ठ नागररक लगार्िका नागररकलाई 
तनःश ल्क वा शंखशक छ ट प्रदान गररंदै शएको स्वास्थ्र्सेवालाई र्वस्िार गदै लग्ने । 

3.4. नेपाल सरकारको २०७६।७७ र २०७७।७८ को बजेट वक्तव्र्मा उल्लेख भएका ज्रे्ष्ठ 
नागररकको संरक्षण र सामाखजक स रक्षासुँग सम्बखन्धि नीति िथा कार्ििमहरु तनम्नान सार रहेका छन:् 
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 नागररकका मौतलक हक र अतधकारका रुपमा रहेका शवयकर्किाहरु शीघ्र पररपूतिि गदै 
जीवनस्िरमा ग णात्मक स धार गने, 

 सबै नेपालीलाई स्वास्थ्र् बीमाको दार्रामा ल्र्ाउन म ल कका सबै खजल्लामा स्वास्थ्र् बीमा र्ोजना 
सञ्चालन गरी ७० वषि भन्दा मातथका सबै ज्रे्ष्ठ नागररकको रु.१ लाखसम्म बीमाङ्क रकमको 
स्वास्थ्र् बीमा श ल्क सरकारले व्र्होने, 

 सबै नागररकलाई गभािवस्थादेखख विृावस्थासम्मको जीवनचिलाई सामाखजक स रक्षामा शवि 
गनिको लातग विृावस्थामा सामाखजक स रक्षा भत्ता एवम ् तनःश ल्क स्वास्थ्र् बीमा प्रदान गने गरी 
सामाखजक स रक्षाका कार्ििम अगातड बढाउने,  

 ज्रे्ष्ठ नागररकलाई राज्र्ले सम्मान र संरक्षण गनिको लातग ७० वषिभन्दा मातथका सबै 
नागररकलाई सार्वकमा प्रदान गररएको मातसक भत्ता रु.३ हजारबाट बढाई रु.४ हजार प र्ािउने,  

 ज्रे्ष्ठ नागररकमा रहेको ज्ञान, सीप र अन भवलाई अन्िरप स्िा हस्िान्िरण गनि सहर्ोग प ग्ने गरी 
प्रत्रे्क स्थानीर् िहमा संघ, प्रदेश िथा स्थानीर् िह िथा तनजी क्षते्रको सहकार्िमा ज्रे्ष्ठ नागररक 
सेवा िथा तमलन केन्र सञ्चालन गने, 

4. कानूनी व्र्वस्था – ज्रे्ष्ठ नागररकको संरक्षण र सामाखजक स रक्षासुँग सम्बखन्धि कानूनी व्र्वस्थाहरु 
तनम्नान सार रहेका छन:् 

 ज्रे्ष्ठ नागररक सम्बन्धी ऐन, २०६३ िथा तनर्मावली, २०६५ 

 सामाखजक स रक्षा ऐन, २०७५ िथा तनर्मावली, २०७५ 

 र्ोगदानमा शधाररि सामाखजक स रक्षा ऐन, २०७४ िथा तनर्मावली, २०७५ 

 तनवतृ्तीभरण कोष ऐन, २०७५ 

 सामाखजक स रक्षा कोष व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली, २०६७ 

 समाज कल्र्ाण ऐन, २०४९ 

 सामाखजक स रक्षा र्ोजना सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ 

 ज्रे्ष्ठ नागररक रार्ष्ट्रर् कार्िर्ोजना, २०६२ 

 केन्रीर् ज्रे्ष्ठ नागररक सतमतिमा सदस्र्को मनोनर्न मापदण्ड, २०७५ 

 प्रदेशमा ज्रे्ष्ठ नागररक िथा अपाङ्गिा नागररक ग्राम स्थापना िथा सञ्चालनको लातग प्रदेश सरकार 
माफि ि अन दान रकम उपलधध गराउने सम्बन्धी कार्िर्वतध, २०७६ 

 मर्हला बालबातलका िथा ज्रे्ष्ठ नागररक मन्त्रालर्बाट जारी भएका तनदेखशका र र्वतभन्न 
पररपत्रहरु । 

5. संगठन संरचना र जनशखक्त – ज्रे्ष्ठ नागररकको संरक्षण र सामाखजक स रक्षाको क्षेत्रमा कार्िरि प्रम ख 
सरकारी िथा गैरसरकारी तनकार्हरु तनम्नान सार रहेका छन:् 

 मर्हला बालबातलका िथा ज्रे्ष्ठ नागररक मन्त्रालर् 

 रार्ष्ट्रर् पररचर्पत्र िथा पञ्जीकरण र्वभाग 

 प्रदेश सरकारका सामाखजक र्वकास मन्त्रालर्हरु (७ वटा) 
 स्थानीर् िहहरु (७५३ वटा) 
 समाज कल्र्ाण पररषद् 
 समाज कल्र्ाण केन्र 
 रार्ष्ट्रर् ज्रे्ष्ठ नागररक महासंघ 



ज्रे्ष्ठ नागररक संरक्षण र सामाखजक स रक्षा 

 4 कार्िमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन‚ २०७9 
 

 र्वतभन्न विृाश्रम िथा ददवा सेवा केन्रहरु 

6. कार्ििम र प्रगति – ज्रे्ष्ठ नागररकको संरक्षण र सामाखजक स रक्षासुँग सम्बखन्धि र्वतभन्न तनकार्बाट 
सञ्चातलि प्रम ख कार्ििमहरु सामाखजक स रक्षा भत्ता र्विरण, स्वास्थ्र् बीमा, ज्रे्ष्ठ नागररक पररचर्पत्र 
र्विरण, साविजतनक र्ािार्ािमा छ टको व्र्वस्था, ज्रे्ष्ठ नागररक सेवा केन्र सञ्चालन लगार्ि रहेका 
छन ् । मर्हला वालवातलका िथा ज्रे्ष्ठ नागररक मन्त्रालर्ले साि प्रदेशमा ज्रे्ष्ठ नागररक ग्राम 
स्थापना, ज्रे्ष्ठ नागररक तमलन केन्र, ददवा सेवा केन्र स्थापना र सञ्चालनको लातग स्थानीर् िह माफि ि 
अन दान हस्िान्िरण लगार्िका कार्ि गने गरेको छ ।  

7. र्वत्तीर् व्र्वस्था – ज्रे्ष्ठ नागररकको संरक्षण र सामाखजक स रक्षासुँग सम्बखन्धि र्िर्ाकलापहरु र्वतभन्न 
तनकार्बाट सञ्चालन ह ने गरेका छन ्। महालेखा तनर्न्त्रकको कार्ािलर्बाट प्रकाखशि केन्रीर् शतथिक 
र्ववरण अन सार सामाखजक स रक्षािफि  २०७५।७६ देखख २०७७।७८ सम्मको बजेट र खचिको 
अवस्था तनम्नान सार रहेको छः 

  (रु. लाखमा) 
शतथिक वषि बजेट खचि 

२०७७।७८ १८८७४१३ १५६४९२७ 

२०७६।७७ १५७२७२५ १४७३२०२ 

२०७५।७६ ११३०६४५ ११३०९९८ 

जम्मा ४५९०७८३ ४१६९१२७ 

8. कार्िमूलक लेखापरीक्षणको औखचत्र् – नेपालको संर्वधान कानून एवं शवतधक र्ोजनाहरुमा उल्लेख 
भएअन सार ज्रे्ष्ठ नागररकको संरक्षण र सामाखजक स रक्षासुँग सम्बखन्धि र्वतभन्न कार्ििमहरु सञ्चालनमा 
शएका छन ् । र्स्िा कार्ििम प्रति जनसाधारण लगार्ि सबै क्षेत्रको चासो बर्ढरहेको छ । 
नेपालीहरुको औसि शर्  बढ्दै गएको र वषेनी ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको संख्र्ामा वरृ्ि भर्रहेको सन्दभिमा 
कार्ििमको पर्ािििा एवं अपेखक्षि उदे्दयकर्बमोखजम सञ्चालन भए नभएको मूल्र्ाङ्कन गनि शवयकर्क भएको 
एवं िीनै िहका सरकारको र्स र्िर्ाकलापमा संलग्निा रहेकोमा कार्ििमको प्रभावकारी सञ्चालन र 
समन्वर्को अवस्था समेि मूल्र्ाङ्कन गनि शवयकर्क भएकोले कार्िमूलक लेखापरक्षणको लातग र्ो र्वषर् 
छनौट गररएको छ ।  

लेखापरीक्षणको उद्दयेकर्, क्षते्र एवम ्पिति 

9. लेखापरीक्षणको उद्दयेकर् – र्स लेखापरीक्षणको प्रम ख उदे्दयकर् ज्रे्ष्ठ नागररकको संरक्षण र सामाखजक 
स रक्षासुँग सम्बखन्धि कार्ििमहरुको सञ्चालन दक्षिापूविक भए नभएको एवं िी कार्ििमको अवस्था र 
प्रभावकाररिा सम्बन्धमा परीक्षण एवं मूल्र्ाङ्कन गरी देखखएका समस्र्ा समाधानको लातग स झाव 
समेिको प्रतिवेदन िर्ार गन ि रहेको छ । र्स उदे्दयकर् प्रािीको लातग देहार्का र्वषर् स तनखश्चि गन ि 
लेखापरीक्षणको सहार्क उदे्दयकर्हरु रहेका छनः्   

 ज्रे्ष्ठ नागररकको सामाखजक स रक्षा सम्बन्धी नीतिगि िथा कानूनी व्र्वस्थाको र्वश्लषेण गन ि, 

 ज्रे्ष्ठ नागररकको पर्हचान िथा िथ्र्ाङ्क र अतभलेखको र्वश्लषेण गन ि, 

 ज्रे्ष्ठ नागररकलाई सामाखजक स रक्षा भत्ताको र्विरण अवस्थाको र्वश्लषेण गन ि, 

 ज्रे्ष्ठ नागररकमा रहेको ज्ञान, सीप, क्षमिा र अन भवको सद पर्ोग भए नभएको र्वश्लषेण गन ि, 

 ज्रे्ष्ठ नागररक सम्बन्धमा भएका अध्र्र्न र्वश्लषेणको नतिजाको मूल्र्ाङ्कन गन ि, 
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10. लेखापरीक्षणको क्षते्र – मर्हला बालबातलका िथा ज्रे्ष्ठ नागररक मन्त्रालर् र पञ्जीकरण र्वभागले ज्रे्ष्ठ 
नागररक स रक्षा र संरक्षणको लातग गरेको स्रोि पररचलन िथा सञ्चातलि कार्ििमहरु समेर्टएको छ। 
साथै समाज कल्र्ाण पररषद् िथा ज्रे्ष्ठ नागररकसुँग शवि संघ संस्थाहरुको र्िर्ाकलापलाई 
लेखापरीक्षणको क्षेत्रमा समावेश छ । लेखापरीक्षणको िममा उपलधध भएसम्म र्वगि ३ वषिका 
िथ्र्ाङ्कहरु सङ्कलन गरी सोको र्वश्लषेण गररएको छ ।  

11. लेखापरीक्षण पिति – लेखापरीक्षणको िममा प्रर्िर्ामूलक र समस्र्ामूलक पिति अवलम्बन गररएको छ 
। ज्रे्ष्ठ नागररक संरक्षण र सामाखजक स रक्षाको सन्दभिमा समस्र्ा पर्हचान एवं तनराकरणमा केखन्रि 
भई समस्र्ामूलक पिति प्रर्ोग भएको छ । ज्रे्ष्ठ नागररक संरक्षण र सामाखजक स रक्षा सम्बन्धी 
सञ्चातलि र्िर्ाकलापहरुको दक्षिा र प्रभावकाररिाको म ल्र्ाङ्कन गनि प्रर्िर्ामूलक पिति अबलम्बन 
गररएको छ । प्रस्ि ि लेखापरीक्षणमा कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका मानदण्ड, तनदेखशका र मागिदशिनमा 
उल्लेख भएका र्वतध र प्रर्िर्ा अवलम्वन गरी मूल्र्ाङ्कन गररएको छ । 

लेखापरीक्षणको िममा सूचना एवं प्रमाण सङ्कलनको तसलतसलामा मर्हला बालवातलका िथा 
ज्रे्ष्ठनागररक मन्त्रालर् र सम्बखन्धि अन्र् तनकार्हरुबाट प्रकाखशि प्रतिवेदन एवं उपलव्ध 
कागजािहरुको प नरावलोकन, छलफल र सम्पन्न काम भौतिक रुपमा अवलोकन गररएको छ । 
र्सबाहेक लेखापरीक्षणको क्षते्रमा परेका तनकार्हरुबाट र्वतभन्न प्रश्नावली एवं फारमहरु माफि ि सूचना 
िथा जानकारी सङ्कलन गररएको छ । लेखापरीक्षणमा म लिः अन्र् तनकार्को स्रोिबाट प्राि सूचना 
िथा िथ्र्ाङ्क सङ्कलन गरी र्वश्लके्षण गररएको छ।  

12. लेखापरीक्षणको सीमा – प्राि सूचना, अतभलेख, र्ववरण, सेवाग्राहीसुँगको अन्िरवािाि िथा र्वतभन्न स्रोिवाट 
संकतलि िथ्र्ाङ्कका शधारमा प्रतिवेदन िर्ार गररएको छ । प्राि सूचनाको र्वश्वसनीर्िा, र्ववरणको 
र्वश्लषेण क्षमिा, समर् सीमा, संलग्न जनशखक्तको संख्र्ा िथा र्वषर्गि ज्ञान लगार्िका र्वषर्हरु 
लेखापरीक्षणको सीमा रहेका छन ्।  

लेखापरीक्षणबाट देखखएका प्रम ख व्र्होराहरु 

13. ज्रे्ष्ठ नागररकको संख्र्ा – ज्रे्ष्ठ नागररक सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन सार ज्रे्ष्ठ नागररक भन्नाले 60 
वषि उमेर पूरा गरेको नेपाली नागररक भनी पररभार्षि गरेको छ । रार्ष्ट्रर् जनगणना, २०६८ 
(खजल्लागि ज्रे्ष्ठ नागररकको संख्र्ा अन सूची १ मा समावेश छ) अन सार ज्रे्ष्ठ नागररकको संख्र्ा 
तनम्नान सार रहेको छः 

(संख्र्ा हजारमा) 

प्रदेश 

क ल जनसंख्र्ा ज्रे्ष्ठ नागररक प्रतिशि 

प रुष मर्हला जम्मा प रुष मर्हला जम्मा प रुष मर्हला जम्मा 
१ नं 

2166 2368 4534 १९७ १९६ 393 
९.१० ८.२८ ८.६७ 

मधेश 
2717 2687 5404 २१२ १९४ 406 

७.८० ७.२२ ७.५१ 

बागमिी  
2749 2783 5532 २२० २३६ 456 ८.०० ८.४८ ८.२४ 

गण्डकी  
1091 1312 2403 १२१ १३४ 255 

११.०९ १०.२१ १०.६१ 

ल खम्बनी  
2141 2358 4499 १७९ १७६ 355 

८.३६ ७.४६ ७.८९ 

कणािली  
767 803 1570 ४७ ४९ 96 

६.१३ ६.१० ६.११ 

स दूरपखश्चम 
1217 1335 2552 ८९ १०४ 193 

७.३१ ७.७९ ७.५६ 

जम्माः 
12848 13646 26494 १०६५ १०८९ २१५४ ८.२९ ७.९८ ८.१३ 

र्स सम्बन्धमा देखखएका व्र्होरा तनम्नान सार छन ्। 
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13.1. रार्ष्ट्रर् जनगणना २०६८ अन सार क ल जनसंख्र्ा २ करोड ६४ लाख ९४ हजार रहेकोमा ज्रे्ष्ठ 
नागररकको संख्र्ा २१ लाख ५४ हजार रहेको छ र्ो क ल जनसंख्र्ाको ८.१३ प्रतिशि ह न 
शउुँदछ। नेपालको जनसंख्र्ा वरृ्िदर १.३५ प्रतिशि रहेकोमा ज्रे्ष्ठ नागररकको वरृ्िदर ३.५ 
प्रतिशि रहेको कारण ज्रे्ष्ठ नागररकको संख्र्ा बढदो अवस्थामा रहेको छ । ज्रे्ष्ठ नागररकको संख्र्ा 
धेरै ह न  र नेपालीको वार्षिक औषि शर्  बढ्दै गएको अवस्थामा ज्रे्ष्ठ नागररकको सामाखजक संरक्षण 
र सामाखजक स रक्षा कार्ििममा सरकारको र्वशेष ध्र्ान जान पने देखखन्छ ।  

13.2. रार्ष्ट्रर् जनगणना २०६८ अन सार ज्रे्ष्ठ नागररकको संख्र्ा २१ लाख ५४ हजार रहेकोमा उमेरगि 
खस्थति तनम्नान सार रहेको छः 

(संख्र्ा हजारमा) 

प्रदेश 

६० देखख ६९ वषि ७० देखख ७९ वषि ८० वषिभन्दा बढी 
प रुष मर्हला जम्मा प रुष मर्हला जम्मा प रुष मर्हला जम्मा 

१ नं ११७ ११७ २३४ 59 57 116 21 22 43 

मधेश 
138 129 २६७ 60 52 112 14 13 27 

वाग्मिी  
126 130 २५६ 68 75 143 26 31 57 

गण्डकी  
67 76 १४३ 39 41 80 15 17 32 

ल खम्बनी  
110 112 २२२ 53 48 101 16 16 32 

कणािली  
33 35 ६८ 11 11 22 3 3 6 

स दूरपखश्चम 
55 66 १२१ 26 29 55 8 9 17 

जम्मा ६४६ ६६५ १३११ ३१६ ३१३ ६२९ १०३ १११ २१४ 

उखल्लखखि िातलका अन सार उमेर समूह अन सार ६० देखख ६९ वषिको ज्रे्ष्ठ नातगरक संख्र्ा 
सबैभन्दा बढी १३ लाख ११ हजार अथािि ्क ल ज्रे्ष्ठ नागररकको ६०.८६ प्रतिशि, ७० देखख ७९ 
वषि उमेर समूहको ६ लाख 29 हजार अथािि ्२९.२६ प्रतिशि र ८० वषि मातथका उमेर समूहको 
२ लाख १4 हजार अथािि ् ९.८८ प्रतिशि रहेको देखखन्छ । उक्त जनगणना अन सार ९० वषि 
मातथका ज्रे्ष्ठ नागररक ३१ हजार अथािि क ल ज्रे्ष्ठ नागररकको १.४६ प्रतिशि रहेको छ । 
लैतगंकिाको शधारमा मर्हला ज्रे्ष्ठ नागररकको संख्र्ा ५०.५७ प्रतिशि र प रुषको संख्र्ा ४९.४३ 
प्रतिशि रहको छ। प्रदेशगि रुपमा सबैभन्दा बढी वाग्मिी प्रदेशमा २१.६७ प्रतिशि र सबैभन्दा 
कम कणािली प्रदेशमा ४.४५ प्रतिशि रहेको देखखन्छ । ज्रे्ष्ठ नागररकको संरक्षण र सामाखजक स रक्षा 
सम्बन्धी कार्ि गदाि उखल्लखखि र्वर्वधिालाई समेि ध्र्ान ददन पदिछ । 

13.3. ज्रे्ष्ठ नागररक सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले ६० वषि उमेर प रा गरेका व्र्खक्तलाई ज्रे्ष्ठ नागररकको 
रुपमा पररभार्षि गरेको छ । ऐनबमोखजम ज्रे्ष्ठ नागररकमा पने समूहका अतधकांश मातनसहरुले समेि 
सर्िर् जीवनर्ापन गरररहेका छन ्। अदालि लगार्िका संवैधातनक तनकार्का पदातधकारीहरु ६५ 
वषिसम्म पदमा बहाल रहने, राजनीतिक क्षेत्रमा सोही उमेर समूहको सर्िर्िा रर्हरहेको एवं तनजी 
व्र्ापार व्र्वसार्मा समेि र्स उमेरका जनशखक्तले सर्िर्िापूविक कार्ि गरी रहेको अवस्था छ । 
सामान्र्िर्ा ६० देखख ६९ वषि उमेर सम हका मातनसलाई र् वा ज्रे्ष्ठ नागररक (Younger old), ७० 
देखख ७९ वषिकोलाई सामान्र् ज्रे्ष्ठ नागररक (Middle old) र ८० वषि वा सोभन्दा बढी उमेरकालाई 
वर्ोबिृ ज्रे्ष्ठ नागररक (Oldest old) मा वगीकरण गरेको पार्न्छ । र्वद्यमान ऐनले ६० वषिभन्दा 
मातथकालाई ज्रे्ष्ठ नागररकको रुपमा पररभार्षि गरेिापतन र्िर्ाखशलिाको शधारमा ज्रे्ष्ठ नागररकको 
थप वगीकरण गरी सोही शधारमा ज्रे्ष्ठ नागररकलाई प्रदान गने सेवा स र्वधा िथा संरक्षणको 
व्र्वस्था गन िपदिछ ।  
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13.4. ज्रे्ष्ठ नागररक सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले जीवनर्ापन गने क नै शधार शर्स्रोि वा सम्पखत्त नभएको 
पालनपोषण िथा हेरचाह गने पररवारको क नै सदस्र् नभएको वा पररवारको सदस्र् भएपतन तनजले 
पालनपोषण नगरी अपहेतलि वा उपेखक्षि जीवनर्ापन गन िपरेका असहार् ज्रे्ष्ठ नागररक र शारीररक वा 
मानतसक रुपले असक्त ज्रे्ष्ठ नागररकको रुपमा पररभार्षि गरेको छ । क ल ज्रे्ष्ठ नागररक मध्रे् 
असहार् र अशक्त ज्रे्ष्ठ नागररको संख्र्ा र्र्कन ह न बाुँकी रहेकोले असहार् र असक्त ज्रे्ष्ठ 
नातगरकको संख्र्ा र्र्कन गरी तनजहरुको संरक्षण र सामाखजक स रक्षा सम्बन्धमा छ टै्ट व्र्वस्था 
गन िपदिछ । 

13.5. ज्रे्ष्ठ नागररकको वगीकरण सम्वन्धमा ऐन, तनर्मावलीमा ज्रे्ष्ठ नागररक, वररष्ठ ज्रे्ष्ठ नागररक, असहार् ज्रे्ष्ठ 
नागररक, अशक्त ज्रे्ष्ठ नागररक, एकल ज्रे्ष्ठ नागररकको वगीकरण गररएको र िोर्कएबमोखजम भत्ता वा 
स र्वधा उपलधध गराउन सक्न ेव्र्वस्था रहेको छ । एकल मर्हलाको हकमा सामाखजक स रक्षा भत्ता ददन े

व्र्वस्था भएकोले िथ्र्ाङ्क रहेिा पतन प रुषको हकमा िथा असहार् र अशक्त ज्रे्ष्ठ नागररकको हकमा िथ्र्ाङ्क 

समेि नरहेको अवस्था छ । वगीकरण अन सार िथ्र्ाङ्क एवं अतभलेख िर्ार गरी सोही शधारमा स र्वधाको 
व्र्वस्था तमलाउन पदिछ ।  

14. ज्रे्ष्ठ नागररक नीति – नेपालको संर्वधानले मौतलक हकको रुपमा ज्रे्ष्ठ नागररकको हकको व्र्वस्था 
गरेको छ । संर्वधानमा ज्रे्ष्ठ नागररकलाई राज्र्बाट र्वशेष संरक्षण िथा सामाखजक स रक्षाको हक 
ह ने व्र्वस्था छ। संर्वधानको व्र्वस्था कार्ािन्वर्नको लातग ज्रे्ष्ठ नागररक सम्बन्धी ऐन िथा 
तनर्मावली, सामाखजक स रक्षा ऐन जारी भएका छन ्। र्सैगरी म ल की देवानी संर्हिा, २०७४ मा 
प्रत्रे्क छोराछोरीले शफ्नो शतथिक िथा सामाखजक हैतसर्ि अन सार शमा बाब को शवयकर्क हेरचाह, 
स्र्ाहार सम्भार, औषतध उपचार वा रेखदेख गन िपने व्र्वस्था छ । संर्वधान िथा कानूनको व्र्वस्था 
कार्ािन्वर्नको लातग ज्रे्ष्ठ नागररक रार्ष्ट्रर् कार्िर्ोजना, २०६२ एवं अन्र् कार्िर्वतध एवं तनदेखशकाहरु 
जारी गररएको छ । र्ी सबै व्र्वस्थाबाट समेि ज्रे्ष्ठ नागररकहरुले मौतलक हकको पूणि उपर्ोग गनि 
नपाएको एवं ज्रे्ष्ठ नागररकको ज्ञान सीप र अन भवको अन्िरप स्िा हस्िान्िरण ह न सकेको छैन । 
िसथि ज्रे्ष्ठ नागररकको सम्बन्धमा हालसम्म कार्ािन्वर्न भएका कानून, कार्िर्वतध र कार्ििमहरुको 
मूल्र्ाङ्कन एवं समस्र्ा र च  नौिीको र्वश्लषेण गरी ज्रे्ष्ठ नागररक सम्बन्धी नीति िज िमा गन िपदिछ । 
र्सरी िर्ार गने ज्रे्ष्ठ नागररक सम्बन्धी नीतिमा रार्ष्ट्रर् नीति तनमािण गने संर्न्त्र, सञ्चालक सतमति, 
उपभोक्ता सतमति, र्वतभन्न नागररक समूह वा सतमतिमा ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको अतनवािर् सहभातगिा ह ने 
व्र्वस्था समेि समावेश गन िपदिछ । 

15. रणनीतिक कार्िर्ोजना – नेपालको संर्वधानमा ज्रे्ष्ठ नागररकलाई राज्र्बाट र्वशेष संरक्षण िथा 
सामाखजक स रक्षाको हक रहेको छ । र्ी मौतलक हकको कार्ािन्वर्नको लातग ज्रे्ष्ठ नागररक 
सम्बन्धी ऐन, २०६३ िथा तनर्मावली, २०६५ लागू भएको छ । ज्रे्ष्ठ नागररक रार्ष्ट्रर् कार्िर्ोजना, 
२०६२ ले ज्रे्ष्ठ नागररक ऐन िथा तनर्मावलीको व्र्वस्थालाई िमशः कार्ािन्वर्नमा सहर्ोग गरेको 
देखखन्छ । कानून कार्ािन्वर्नको लातग र्वतभन्न कार्िर्वतध िथा तनदेखशकाहरु जारी भएका छन ्। र्ी 
सबै प्रर्ासका वावज ि ज्रे्ष्ठ नागररकले अपेखक्षि रुपमा संरक्षण र सम्मान प्राि गनि नसकेको एवं 
ज्रे्ष्ठ नागररकको ज्ञान सीप र अन भवबाट राष्ट्रले समेि उखचि लाभ तलन सकेको छैन ।  

ज्रे्ष्ठ नागररकको सम्बन्धमा अन्िरािर्ष्ट्रर् िथा क्षेत्रीर्स्िरमा भएका तनणिर् घोषणा एवं 
प्रतिवििाहरु म ख्र् रुपमा ब ढ्यौली सम्बन्धी तभर्ना अन्िरार्ष्ट्रर् कार्िर्ोजना, १९८२ (Vienna 

International Plan of Action on Ageing 1982),  ज्रे्ष्ठ नागररकहरुका लातग संर् क्त राष्ट्र संघीर् 
तसिान्िहरु, १९९१ (United Nations Principles for Older Persons 1991), एतसर्ा िथा प्रशान्ि 
क्षेत्रको लातग ब ढ्यौली सम्बन्धी मकाउ कार्िर्ोजना, १९९८ (Macau Plan of Action on Ageing 
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1998), बिृअवस्था सम्बन्धी म्र्ातिड अन्िरािर्ष्ट्रर् कार्िर्ोजना, २००२ (Madrid International Plan of 

Action on Ageing 2002) मा समावेश गररएको र्वषर्हरुलाई नेपालको सन्दभिमा िमशः कार्ािन्वर्न 
गदै ज्रे्ष्ठ नागररकहरुका ज्ञान, सीप र अन भवको उपर्ोग गरी उनीहरुको जीवन सहज, स रखक्षि र 
सम्मातनि बनाउन शवयकर्क देखखन्छ । साथै ज्रे्ष्ठ नागररक सम्बन्धी कार्ििम कार्ािन्वर्नमा संलग्न 
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीर् िह, र्वतभन्न रार्ष्ट्रर् िथा अन्िरािर्ष्ट्रर् संघ संस्थाहरुबीच 
समन्वर् र सहकार्ि गदै एकीकृि रुपमा कार्ििम कार्ािन्वर्न गन िपने देखखन्छ । र्स अलावा ज्रे्ष्ठ 
नागररकको सम्बन्धमा रहेका समस्र्ा र च  नौिीको पर्हचान गरी ज्रे्ष्ठ नागररकको जीवनलाई 
सम्मातनि, मर्ािददि, व्र्वखस्थि र स रखक्षि गदै उनीहरुबाट राष्ट्रले उखचि लाभ तलनसक्ने गरी ज्रे्ष्ठ 
नागररक सम्बन्धी रणनीतिक कार्िर्ोजना स्वीकृि गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन  पदिछ । 

16. ज्रे्ष्ठ नागररक व्र्वस्थापन – नेपालको संर्वधानको अन सूची ८ मा ज्रे्ष्ठ नागररकको व्र्वस्थापन 
स्थानीर् िहको एकल अतधकार सूचीमा समावेश छ । स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को 
दफा ११(ि) मा स्थानीर् िहको काम, कििव्र् र अतधकारमा ज्रे्ष्ठ नागररकको व्र्वस्थापन गनि 
सङ्घ र प्रदेश कानूनको अधीनमा रही सामाखजक स रक्षा कार्ििमको कार्ािन्वर्न, सञ्चालन िथा 
व्र्वस्थापन गने, लगि अद्यावतधक, पररचर्पत्र र्विरण, सामाखजक स रक्षा िथा स र्वधाको 
व्र्वस्थापन िथा र्विरण,ज्रे्ष्ठ नागररक क्लव, ददवा सेवा केन्र, भेटघाट स्थल, शश्रर् केन्रको 
सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन, सङ्घ िथा प्रदेशसुँगको समन्वर्मा ज्रे्ष्ठ नागररक केन्र िथा अशक्त 
स्र्ाहार केन्रको सञ्चालन र व्र्वस्थापन लगार्ि ज्रे्ष्ठ नागररकको व्र्वस्थापन सम्बन्धी अन्र् 
कार्ि गने व्र्वस्था छ । सो कार्िको लातग स्थानीर् िहले संघ र प्रदेशबाट हस्िान्िरण ह न े
अन दान र शफ्नै स्रोि समेिबाट सामाखजक स रक्षा भत्ता र्विरण, ददवा सेवा केन्र र ज्रे्ष्ठ 
नागररक तमलन केन्र तनमािण िथा सञ्चालन, ज्रे्ष्ठ नागररक सम्मान लगार्िका र्िर्ाकलापहरु 
सञ्चालन गने गरेका छन ्। नागररकिा तलन बाुँकी रहेका ज्रे्ष्ठ नागररकको सामाखजक स रक्षा 
भत्तामा पह ुँच प ग्न सकेको छैन भन ेस्वदेश िथा र्वदेशबाट तनवृखत्तभरण पाउने ज्रे्ष्ठ नागरकलाई 
दोहोरो भत्ता र्विरणको अवस्था रहेको छ । खशक्षा र कमजोर स्वस्थ्र् खस्थतिका ज्रे्ष्ठ 
नागररकलाई कानूनमा भएका व्र्वस्थाको पूणि जानकारी नभएको खस्थतिमा स धार ल्र्ाउन स्थानीर् 
िहले थप पहल गन िपदिछ ।  

सबै स्थानीर् िहले ज्रे्ष्ठ नागररक व्र्वस्थापन अन्िगिि ज्रे्ष्ठ नागररक मैत्री सडक, मनोरन्जन 
स्थल िथा पाकि , व्र्ार्ामशाला र ध्र्ान केन्र लगार्िका शधारभिू सेवामा थप ध्र्ान ददन पदिछ । 
साथै स्थानीर् िहतभत्र रहेका ज्रे्ष्ठ नागररकको वगीकरण र अवस्था सर्हिको अतभलेख अद्यावतधक 
गने एवं शफ्नो क्षते्रमा सञ्चातलि बिृाश्रम, ददवा सेवा केन्र, ज्रे्ष्ठ नागररक तमलन केन्र एवं र्वतभन्न 
संघ संस्थाबाट सञ्चातलि कार्ििमहरुको तनर्तमि अन गमन गरी देखखएका समस्र्ा समाधान गनि 
लगाउन  पदिछ। 

17. पालनपोषण र हेरचाह – नेपालको म ल की देवानी संर्हिा, २०७४ को दफा १२२ अन सार प्रत्रे्क 
छोरा छोरीले शफ्ना शमा बाब लाई शदर िथा सम्मानकासाथ व्र्वहार गन ि पने िथा प्रत्रे्क 
छोरा छोरीले शमा बाब लाई एकासगोलमा बसेको वा कानून बमोखजम तभन्न भर्सकेको जेस कै भए 
िापतन शफ्नो शतथिक िथा सामाखजक हैतसर्ि अन सार शवयकर्क हेरचाह, स्र्ाहार सम्भार, 
औषधोपचार वा रेखदेख गन िपने व्र्वस्था छ । र्सैगरी ज्रे्ष्ठ नागररक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को 
दफा ४ मा भएको व्र्वस्था अन सार शफ्नो शतथिक हैतसर्ि िथा र्ज्जि शमद अन सार 
पालनपोषण िथा हेरचाह गन ि पररवारको प्रत्रे्क सदस्र्को कििव्र् ह न,े ज्रे्ष्ठ नागररकले शफ्नो 
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अंश तलई पररवारबाट अलग बसेको वा बस्न चाहेको अवस्थामा बाहेक तनजले चाहेको पररवारको 
सदस्र्ले शफ्नो साथमा राखी पालनपोषण गन ि पने जस्िा दार्र्त्वको व्र्वस्था गरेको छ । सोही 
ऐनको दफा ५ मा ज्रे्ष्ठ नागररकको पालन पोषण िथा हेरचाह गन िपने कििव्र् भएको पररवारको 
सदस्र् नािेदार वा हकवालाले तनजलाई शफूसुँगै राखी पालन पोषण िथा हेरचाह नगरेमा ज्रे्ष्ठ 
नागररकले सम्बखन्धि स्थानीर् िहमा उज री ददनसक्ने व्र्वस्था छ । कानूनमा व्र्वस्था भएिा 
पतन र्सको र्वरुिमा ज्रे्ष्ठ नागररकबाट उज री गने परम्पराको र्वकास ह न सकेको छैन ।  

ज्रे्ष्ठ नागररकको पालनपोषण र रेखदेखको पर्हलो कििव्र् पररवारका सदस्र् वा 
हकवालाको ह ने कानूनी व्र्वस्था रहेको भए िापतन सोको कार्ािन्वर्न पक्ष कमजोर रहेको 
पार्न्छ । ज्रे्ष्ठ नागररकको मानव अतधकारको संरक्षण एवं सम्पखत्तको लातग उनीहरु मातथ ह न े
र्हंसा र द व्र्िवहार रोक्न एवं पालनपोषण र उखचि हेरचाहको स तनखश्चििाको लातग ज्रे्ष्ठ 
नागररकले शजेको सम्पखत्तलाई र्च्छापत्र अन सार हस्िान्िरण गनि पाउने कानूनी व्र्वस्था 
गन िपदिछ । र्वद्यमान सामाखजक परम्परा अन सार र्च्छापत्रको  पर्हलो प्राथतमकिा शफ्नो 
सन्ितिको ह ने र सन्ितिले उखचि पालन पोषण र हेरचाह नगरेको अवस्थामा अन्र् र्वकल्प 
सर्हिको कानूनी व्र्वस्था गन िपदिछ ।  

18. कल्पवासी ज्रे्ष्ठ नागररक – कल्पवास भन्नाले संस्था वा सतमतिले उपलधध गराएको ठाउुँमा 
िोर्कएबमोखजमको घर वा क टी बनाउन पार्ने वा बतनरहेको घर वा क टी सम्झौिा गरी प्रर्ोग गने, 

त्र्हाुँ पररवारसर्हि बस्न पतन पार्ने, सहर्ोगी राख्न पार्ने, खाने बस्ने प्रबन्ध शफैँ  गन िपने शवास हो। 
सतमतिले रेखदेख गररददने, औषधोपचारको प्रबन्ध तमलाई ददने, माग भएमा सहर्ोगीको बन्दोवस्ि 
गररददने र व्र्खक्तको देहान्िपतछ त्र्ो भवन संस्था वा सतमतिको ह ने गदिछ । र्समा सतमतिलाई 
कल्पवासीले केही श ल्क तिन िपने ह न्छ । धातमिक शस्थाको कारण र्स्िो बास धातमिक स्थलमा रहने 
गरेको देखखन्छ । र्स सम्बन्धमा तनम्नान सार देखखएको छः 

18.1. केही दशक अगातडसम्म नेपालबाट विृविृाहरु काशीबास जाने र त्र्ही देह त्र्ाग गने प्रचलन रहेको 
भएिापतन हाल काशीबास जाने िम घटेको छ ।सोको सट्टा नेपालको प्रतसि िीथिस्थलहरु पाल्पाको 
ररडी, स्र्ाङ्जाको राम्दी र केलादीघाट िथा िनह ुँको देवघाट, स नसरीको चिरा लगार्ि र्वतभन्न धातमिक 
स्थलमा ज्रे्ष्ठ नागररक लगार्िका व्र्खक्त कल्पवासमा बस्ने गरेको पार्न्छ । मन्त्रालर्ले केही वषि 
अखघ गरेको अध्र्र्न प्रतिवेदन अन सार कल्पवासमा जानेहरुको लातग देवघाटमा २००, केलादीघाटमा 
४० लगार्ि कररव ५०० भन्दा बढी क टीहरु रहेकोमा अतधकांश क टीहरु जीणि िथा भखत्कएको 
अवस्थामा रहेको, केही कल्पबासीहरु अति अशक्त रहेको िर उनीहरुको स्र्ाहार गने स्र्ाहारकिाि 
नरहेको, क टीहरुको सरसफाईमा उखचि ध्र्ान नददएको िथा व्र्वखस्थि रुपमा सञ्चालन नभएको 
उल्लेख छ । क टी सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड नभएकोले क टीमा उपलव्ध ह न पने क्षेत्रफल, भान्सा, स त् न े
कोठा, ट्वार्लेट, खानेपानी र तबज ली लगार्िका शधारभिू सेवा सूतबधाका र्वषर्मा एकरुपिा रहेको 
देखखदैन । क टी सञ्चालन गने शश्रमले तनखश्चि रकम तलएर कल्पवासीहरुलाई शजीवन क टी ददने गरेको 
देखखन्छ । शतथिक अवस्था राम्रो भएकाबाट रकम तलई क टी व्र्वस्थापन गरेको राम्रो देखखए िापतन 
शतथिक हैतसर्ि नभएका ज्रे्ष्ठ नागररकको लातग पतन तनखश्चि कोटामा तनःश ल्क क टी उपलव्ध ह ने 
व्र्वस्था तमलाउन  पने देखखन्छ । 

18.2. क टी सञ्चालनको मापदण्ड बनाई ज्रे्ष्ठ नागररक समेि रहने कल्पवासी प्रति सम्मान गने वािावरण 
िर्ार पानिको लातग पाररवाररक र साम दार्र्क सचेिना कार्ििम सञ्चालन गन िपने, स रक्षाको लातग र्वशेष 
कार्ििम सञ्चालन गन िपने, जेररर्ार्िक सेवा सर्हिको अस्पिाल सञ्चालनमा ल्र्ाउन पने, शश्रममा 
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बाद्यवादन लगार्ि धातमिक मनोरञ्जनका सामाग्रीहरुको व्र्वस्था ह न पदिछ । कोही नभएका ज्रे्ष्ठ 
कल्पबासीहरुको लातग शश्रमले स्र्ाहारकिािको व्र्वस्था तमलाउन पने, वेसहाराहरुको मतृ्र्  पतछ गररने 
मतृ्र्  संस्कार शश्रमले गन िपने र कल्पबासीहरुको लातग मनोरञ्जनको व्र्वस्था िथा िीथािटन एवं 
घ मर्फरको व्र्वस्था समेि शश्रमले गन िपदिछ । सनािनदेखखको संस्कार अन सार चतलशएको 
प्रचलनका शधारमा श-शफ्ना िीथिस्थलमा बासस्थान गनि चाहेमा सम्बि संस्थालाई स्वीकृति ददने 
व्र्वस्था तमलाउन  पदिछ ।  

19. स्वास्थ्र् बीमा – स्वास्थ्र् बीमा तनर्मावली, २०७५ को तनर्म १६ अन सार कार्ििममा शबि 70 
वषि उमेर प गेका ज्रे्ष्ठ नागररकको र्ोगदान रकमको शि प्रतिशि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा 
स्थानीर् िहले व्र्होने उल्लेख छ । र्स सम्बन्धमा तनम्नान सार देखखएको छः 

19.1. स्वास्थ्र् बीमा बोडिबाट उपलव्ध र्ववरणको शधारमा एक एकाईमा वार्षिक एक लाखसम्मको उपचार 
खचि उपलव्ध ह ने स्वास्थ्र् बीमा कार्ििममा २०७७।७८ मा सत्तरी वषि उमेर प गेका ५ लाख ५७ 
हजार ज्रे्ष्ठ नागररक शबि भएको र सो वापि नेपाल सरकारले रु १ अवि ९४ करोड ९९ लाख 
व्र्होरेको देखखन्छ । रार्ष्ट्रर् जनगणना, २०६८ अन सार सत्तरी वषि मातथका ज्रे्ष्ठ नागररकको संख्र्ा 
८ लाख ४३ हजार रहेकोमा ५ लाख ५७ हजार मात्र स्वास्थ्र् बीमा कार्ििममा शवि भएकोले 
अझै २ लाख ८६ हजार बीमाको पह ुँच बार्हर रहेको देखखन्छ । स्वास्थ्र् बीमा कार्ििम अन्िगिि 
देशभरका ४३२ स्वास्थ्र् संस्थाबाट र्वतभन्न ३५ रोगको तनःश ल्क उपचार उपलव्ध भई रहेकोले 
र्समा सत्तरी वषि प गेका सबै ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको शवििा कार्म गराउन  पदिछ । साथै हालसम्म 
र्स्िो रकम नेपाल सरकारले व्र्होदै शएकोमा कानूनको व्र्वस्था अन सार प्रदेश र स्थानीर् 
सरकारको समेि र्ोगदान ह नेगरी व्र्वस्था तमलाउन  पदिछ । 

19.2. र्स अतिररक्त र्वपन्न नागररक औषतध उपचार स र्वधा उपलव्ध गराउन नागररक राहि, क्षतिपूतिि िथा 
शतथिक सहार्िा सम्बन्धी कार्िर्वतध, २०७१ अन सार म ट , मगृौला, क्र्ान्सर, पार्कि न्सन्स, अल्जार्र्सि, 
र्स्पार्नल र्न्ज री, हेड र्न्ज री र तसकलसेल एजीतमर्ा समेिका ८ प्रकारका रोगको उपचारको लातग 
रु.२ अबि २८ करोड स र्वधा प्रदान गरेको छ । उक्त स र्वधामा सबै उमेर समूहका नागररकलाई 
उपलव्ध ह ने भएिापतन रोगको प्रकृति अन सार ज्रे्ष्ठ नागररकको संख्र्ा बढी ह ने अवस्था रहेको 
भएिापतन र्स प्रकारको सेवा तलने ज्रे्ष्ठ नागररकको अद्यावतधक अतभलेख राखेको देखखएन । ज्रे्ष्ठ 
नागररक लगार्ि सबै नागररकको लातग स्वास्थ्र् बीमाको अतिररक्त र्वपन्न नागररक औषतध उपचार 
स र्वधा समेि उपलव्ध ह ने गरेको छ । स्वास्थ्र् उपचारसुँग सम्बखन्धि सबै प्रकारका स र्वधा एकीकृि 
रुपमा प्रदान गनेगरी शवयकर्क व्र्वस्था गन िपदिछ । 

20. जेररर्ार्िक स्वास्थ्र् सेवा – नेपालको संर्वधानले प्रत्रे्क नागररकलाई राज्र्बाट कानूनमा व्र्वस्था 
भएबमोखजम शधारभिू स्वास्थ्र् सेवा तनःश ल्क प्राि गने हक ह ने व्र्वस्था छ । र्सैगरी संर्वधानले 
ज्रे्ष्ठ नागररकलाई राज्र्बाट र्वशेष संरक्षण िथा सामाखजक स रक्षाको हक ह ने उल्लेख छ । स्वास्थ्र् 
िथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर्ले संर्वधानको भावनालाई समेि दृर्िगि गरी २०७०।७१ देखख जेररर्ार्िक 
वाडि स्थापना िथा सञ्चालन तनदेखशका, २०७० बमोखजम गि वषिसम्म १६ अस्पिालहरुबाट ज्रे्ष्ठ 
नागररकहरुलाई तनःश ल्क एवम ्सह तलर्िपूणि स्वास्थ्र् सेवा उपलव्ध गराउुँदै शएको छ । र्स वषि 
थप ८ अस्पिालहरुमा जेररर्ार्िक वाडि र्वस्िार भई २४ अस्पिालहरु (अन सूची २ मा समावेश) मा 
उक्त सेवा प्रदान भएको छ । र्स सम्बन्धमा तनम्नान सार देखखएको छः 

20.1. स्वास्थ्र् िथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर्ले जारी गरेको जेररर्ार्िक वाडि सञ्चालन र स्थापना मागिदशिन 
२०७७।८८ अन सार र्स वषि जेररर्ार्िक  वाडि स्थापना िथा सञ्चालनको लातग र्वतभन्न १४ केन्रीर् 
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अस्पिालहरुलाई रु. ३ करोड ५० लाख बजेट व्र्वस्था भएको देखखन्छ । उक्त रकममध्रे् वाडि 
स्थापनाको लातग रु. १३ लाख र उपचारको लातग रु. ३ करोड ३७ लाख र्वतनर्ोजन भएको छ । 
तनदेखशकामा अस्पिालको बेड क्षमिाको कति प्रतिशि र्स प्रर्ोजनको लातग छ ट्याउने भन्ने सम्बन्धमा 
स्पि नभएको एवं र्वतभन्न ५ अस्पिालको लातग र्वतनर्ोजन भएको रु. १३ लाखबाट कति वेड 
स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्र्ार्र्ो भन्न ेसम्बन्धमा स्वास्थ्र् िथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर्बाट क नै जानकारी 
प्राि ह न सकेन ।  

20.2. स्वास्थ्र् िथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर्ले जारी गरेको जेररर्ार्िक वाडि सञ्चालन र स्थापना मागिदशन 
२०७७।८८ मा सो वषि जेररर्ार्िक वाडि स्थापना गने अस्पिालहरुले मन्त्रालर्बाट प्राि अन दानको 
२० प्रतिशि बजेट बेड, औजार, उपकरणमा खचि गनि सक्ने र बाुँकी ८० प्रतिशि बजेट अशक्त 
असहार् ज्रे्ष्ठनागररकको उपचारमा खचि गन िपने उल्लेख छ । सोही मागिदशिनमा उपचारमा सह तलर्ि 
प्रदान गदाि सबै ज्रे्ष्ठ नागररकलाई समान रुपमा सह तलर्ि प्रदान नगरी बिृ अवस्था (उमेरको हद), 
शतथिक हैतसर्ि र शारररीक अशक्तिालाई शधार मानी स्वर्म ्अस्पिालले तनःश ल्क उपचार एवम ्
उपचारमा सह तलर्िको मापदण्ड तनधािरण गन िपने उल्लेख भएकोमा जेररर्ार्िक वाडि सञ्चालन गने 
अतधकांश अस्पिालहरुले र्स्िो मापदण्ड नबनाएको कारण मागिदशिन बमोखजम उपचारमा सह तलर्ि 
प्रदान भएको सम्बन्धमा स तनखश्चि ह ने शधार रहेको छैन । 

20.3. जेररर्ार्िक वाडि सञ्चालन र स्थापना मागिदशिन, २०७७।८८ मा जेररर्ार्िक वाडि स्थापना िथा 
सञ्चालन गने अस्पिालहरुले चौमातसक रुपमा मन्त्रालर्मा प्रगति प्रतिवेदन पठाउन पने उल्लेख छ । 
सो प्रतिवेदन पठाउुँदा तलङ्ग (मर्हला, प रुष, िेस्रो तलङ्गी) उमेर (६० देखख ६९ वषिसम्म, ७० देखख ७९ 
वषिसम्म, ८० देखख ८४ वषिसम्म र ८५ वषिभन्दा माथी) रोगको र्कतसम, बीमाबाट व्र्होरेको रकम र 
बीमा रकम अप ग भएकोमा जेररर्ार्िक वा सामाखजक सेवाबाट व्र्होरेको रकम, अन्र्त्र प्रषेण गररएको 
र्ववरण लगार्िका क रा समावेश भएको ह न पने व्र्वस्था रहेको छ । र्स्िो वाडि सञ्चालन गने 
अतधकांश अस्पिालहरुले र्स प्रकारको चौमातसक प्रतिवेदन पठाउने गरेको देखखएन । प्रतिवेदनको 
अभावमा र्स्िो सेवा पाउनेको उमेरगि संख्र्ा सेवा स र्वधाहरु लगार्िका व्र्होरा सम्बन्धमा जानकारी 
ह नसक्ने अवस्था रहेको देखखदैन । प्रतिवेदनको अभावमा जेररर्ार्िक वाडि सञ्चालन गने अस्पिालहरुले 
सो प्रर्ोजनको लातग प्राि अन दान िोर्कएकै प्रर्ोजनमा खचि गरे नगरेको सम्बन्धमा स्पि ह नसक्ने 
अवस्था रहेको छैन । 

20.4. जेररर्ार्िक वाडि सञ्चालन र स्थापना मागिदशन २०७७।८८ मा अस्पिालका सबै र्वभाग र वाडिबाट 
ज्रे्ष्ठनागररक मैत्री सेवा प्रदान गन िपने मन्त्रालर्बाट प्राि अन दान र अस्पिालको शन्िररक स्रोिबाट 
तनखश्चि रकम ज्रे्ष्ठ नागररकको स्वास्थ्र् सेवाको लातग छ ट्याई सो बजेटको सीमातभत्र रही तनःश ल्क 
वा सह तलर्िमा स्वास्थ्र् सेवा प्रदान गन िपने एवं स्वास्थ्र् बीमा कार्ििम लागू भएको अवस्थामा 
बीमाबाटै उपचार गनि प्राथतमकिा ददन पने र उपचारको िममा बीमाको रकम अप ग भएको अवस्थामा 
वा सम्बखन्धि ज्रे्ष्ठ नागररक नै तबतमि नभएको अवस्थामा मात्र र्स कार्ििमबाट खचि गन िपने 
उल्लेख छ । ज्रे्ष्ठ नागररक वाडि सञ्चालन गने अस्पिालहरुले र्स सम्बन्धी तनर्तमि रुपमा 
प्रतिवेदन िर्ार गरी स्वास्थ्र् िथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर्मा पठाउने नगरेको कारण मागिदशिनको 
कार्ािन्वर्न अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनि सर्कएन । 

20.5. र्स प्रकार ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको लातग स लभ िररकाले ज्रे्ष्ठ नागररक मैत्री ह नेगरी उपचारात्मक 
स्वास्थ्र् सेवा प्रदान गनेगरी र्वतभन्न अस्पिालहरुमा जेररर्ार्िक वाडि सञ्चालनमा ल्र्ाएको भएिापतन 
अतधकांश अस्पिालहरुमा जेररर्ार्िक र्वशेषज्ञको अभाव रहेको, ज्रे्ष्ठ नागररकहरु देशको हरेक क्षेत्रमा 
रहेकामा िोर्कएका सीतमि अस्पिालहरुबाट मातै्र सेवा प्रदान ह ने खस्थतिले सबैलाई स लभ पह ुँचको 
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अभाव रहेको, अतधकांश अस्पिालहरुको पूवािधार ज्रे्ष्ठ नागररक मैत्री नभएको र पर्ािि मात्रामा दिल 
खचर्रको व्र्वस्था नभएको लगार्िको खस्थति समेिलाई ध्र्ान ददई ज्रे्ष्ठ नागररक सम्बन्धी रोगको 
उपचारको लातग एउटा रार्ष्ट्रर्स्िरको अस्पिालको स्थापना गने एवं ५० शैर्ा वा सोभन्दा बढी 
क्षमिाका सबै अस्पिालहरुको  पूवािधार ज्रे्ष्ठ नागररक मैत्री बनाई जेररर्ार्िक र्वशेषज्ञ समेि रहने 
गरी जेररर्ार्िक वाडि सञ्चालन गन िपदिछ ।  

21. ज्रे्ष्ठ नागररक अतभलेख – ज्रे्ष्ठ नागररक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १९ मा खजल्ला ज्रे्ष्ठ 
नागररक सतमतिले र्स ऐन बमोखजम ज्रे्ष्ठ नागररकको अतभलेख िोर्कएबमोखजम िर्ार गन िपने व्र्वस्था 
छ । ज्रे्ष्ठ नागररक सम्बन्धी तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८ मा खजल्ला ज्रे्ष्ठ नागररक कल्र्ाण 
सतमतिले शफ्नो खजल्लातभत्रका ज्रे्ष्ठ नागररकको लगि सङ्कलन गरी नीजहरुको व्र्खक्तगि र्ववरण, 

पाररवाररक खस्थति, शैखक्षक र्ोग्र्िा, पेशागि दक्षिा र अन भव समेि ख ल्ने गरी अन सूची बमोखजमको 
ढाुँचामा अतभलेख राख्न पने व्र्वस्था छ । खजल्लाहरुबाट र्स्िो अतभलेख िर्ार नभएको कारण ज्रे्ष्ठ 
नागररकको शतथिक सामाखजक र पाररवाररक अवस्थाको अतिररक्त र्वतभन्न कार्ि अन भव, क्षमिा एवं 
र्वज्ञिा भएका ज्रे्ष्ठ नागररकको सम्बन्धमा सही रुपमा जानकारी ह नसक्ने खस्थति देखखुँदैन । 
अतभलेखको अभावमा ज्रे्ष्ठ नागररकको अवस्था र शवयकर्किाको शधारमा कार्ििम सञ्चालन र 
स र्वधा प्रदान गनि सक्ने खस्थति देखखएन । र्सबाट ज्रे्ष्ठ नागररकको ज्ञान सीप अन भव र दक्षिा 
अन्िरप स्िा हस्िान्िरणमा समेि असर पने देखखन्छ । िसथि कानूनले िोके बमोखजम ज्रे्ष्ठ नागररकको 
अतभलेख राखी उनीहरुसुँग भएको र्वज्ञिा र क्षमिाको प्रर्ोग गने व्र्वस्था तमलाउन  पदिछ ।  

22. पररचर् पत्र – ज्रे्ष्ठ नागररक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २५ अन सार नेपाल सरकारले ज्रे्ष्ठ 
नागररकलाई िोर्कएबमोखजमको र्ववरण भएको पररचर्पत्र सम्बखन्धि स्थानीर् िहबाट उपलव्ध गराउने 
व्र्वस्था छ । ज्रे्ष्ठ नागररक सम्बन्धी तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १५ मा मन्त्रालर्ले िोकेको 
तनकार् माफि ि ज्रे्ष्ठ नागररकलाई अन सूची ३ बमोखजमको ढाुँचामा ज्रे्ष्ठ नागररक पररचर्पत्र उपलधध 
गराउने र र्सरी उपलधध गरार्ने पररचर्पत्र तनर्म १४ को वगीकरणका शधारमा फरक-फरक ह न 
सक्ने उल्लेख छ। तनर्म १४ मा 70 वषि उमेर प रा नगरेका ज्रे्ष्ठ नागररक, 70 वषि उमेर प रा 
गरेका बररि ज्रे्ष्ठ नागररक, असहार् ज्रे्ष्ठ नागररक असक्त ज्रे्ष्ठ नागररक र एकल ज्रे्ष्ठ नागररक 
गरी ज्रे्ष्ठ नागररकलाई 5 प्रकारको वगीकरण गरी सोही शधारमा पररचर् पत्र उपलव्ध गराउने 
व्र्वस्था रहेको छ । ज्रे्ष्ठ नागररकहरुलाई र्वगि ३ वषिमा र्विरण भएको पररचर्पत्रको संख्र्ा 
तनम्नान सार रहेको छः 

(संख्र्ा हजारमा) 
पररचर्पत्र प्राि 
ज्रे्ष्ठ नागररक 

संख्र्ा 
शतथिक वषि 

१ नं. 
प्रदेश 

मधेश 
प्रदेश 

बाग्मिी 
प्रदेश 

गण्डकी 
प्रदेश 

ल खम्बनी 
प्रदेश 

कणािली 
प्रदेश 

स .प. 
प्रदेश 

जम्मा 
क ल 
जम्मा 

कणािली/दतलि 
ज्रे्.ना. 

2074/75 
30 56 20 35 44 17 39 241 

1231 

ज्रे्ष्ठ नागररक अन्र् 
187 172 206 131 151 64 79 990 

कणािली/दतलि 
ज्रे्.ना. 

2075/76 
32 57 21 37 49 52 40 288 

1281 

ज्रे्ष्ठ नागररक अन्र् 
195 178 210 132 160 37 81 993 

कणािली/दतलि 
ज्रे्.ना. 

2076/77 
34 59 23 38 52 51 43 300 

1357 

ज्रे्ष्ठ नागररक अन्र् 
208 182 228 141 172 40 86 1057 

उखल्लखखि िातलका अन सार प्रदेशगि रुपमा स्थानीर् िहले र्विरण गरेको पररचर्पत्रको 
संख्र्ा २०७४।७५ मा १२ लाख ३१ हजार रहेकोमा २०७५।७६ मा ४.०३ प्रतिशिले वरृ्ि भई 
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१२ लाख ८१ हजारलाई र्विरण गरेको र २०७६/७७ मा ५.९८ प्रतिशिले वरृ्ि भई १३ लाख 
५७ हजारलाई र्विरण गरेको छ । वाग्मिी प्रदेश अन्िगििका स्थानीर् िहहरुले सबैभन्दा बढी 
पररचर्पत्र र्विरण गरेको देखखन्छ । र्ववरण सङ्कलन गदाि ज्रे्ष्ठ नागररकको व्र्खक्तगि र्ववरण, 

पाररवाररक खस्थति, शैखक्षक र्ोग्र्िा, पेशागि दक्षिा र अन भवसमेि ख ल्ने गरी हरेक वषि अतभलेख 
अद्यावतधक गन िपनेमा भएको छैन। साथै रार्ष्ट्रर् जनगणना २०६८ अन सार ज्रे्ष्ठ नागररकको संख्र्ा 
२१ लाख ५४ हजार रहेकोमा १३ लाख ५७ हजारले मात्र पररचर् पत्र पाएको देखखन्छ । समर्मै 
खररद प्रर्िर्ा नट ं तगएको कारण २०७७।७८ मा पररचर् पत्र छपाई ह न नसकेकोले र्विरणको कार्ि 
समेि भएको देखखएन । ज्रे्ष्ठ नागररकको अतभलेख अद्यावतधक गरी सबैलाई समर्मै पररचर्पत्र 
र्विरण गन िपदिछ । 

23. हेरचाह/ददवा सेवा केन्र - ज्रे्ष्ठ नागररक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २० अन सार नेपाल सरकार 
वा प्रचतलि कानूनबमोखजम गठन भएको संघ संस्थाले नेपाल राज्र्को क नै स्थानमा हेरचाह केन्र वा 
ददवा सेवा केन्र वा द बै केन्रको स्थापना र सञ्चालन गनिसक्ने उल्लेख छ । ज्रे्ष्ठ नागररक सम्बन्धी 
तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा नेपालको क नै स्थानमा ऐनको दफा २० बमोखजम हेरचाह 
केन्र वा ददवासेवा केन्रको स्थापना गनि चाहने व्र्खक्त वा प्रचतलि कानूनबमोखजम गठन भएको संघ 
संस्थाले सम्बखन्धि प्रम ख खजल्ला अतधकारीबाट स्वीकृति तलन पने उल्लेख छ । लेखापरीक्षणको 
तसलतसलामा प्राि जानकारी अन सार देशभरमा रहेका हेरचाह केन्र (विृाश्रम) र ददवा सेवा केन्र एवं 
िी केन्रहरुमा शखश्रि ज्रे्ष्ठ नागररकको संख्र्ा तनम्नान सार रहेको छः 

प्रदेश बिृाश्रम संख्र्ा शखश्रि संख्र्ा ददवा सेवा केन्र संख्र्ा शखश्रि संख्र्ा 
१ नं १८ १८७ १४ २१४६ 

मधेश ८ १२६ ३ १६० 

वाग्मिी  ४६ १२६१ २५ १५२६ 

गण्डकी  १७ ४६४ १९ १२२० 

ल खम्बनी  १३ २६६ १६ ९६६ 

कणािली  ६ ६१ १२ ३७२ 

स दूरपखश्चम ६ ८६ ५ ५० 

जम्मा ११४ २४५१ ९४ ६४३९ 

र्स सम्बन्धमा तनम्नान सार देखखएको छः 

23.1. उल्लेखखि र्ववरण अन सार हाल ११४ विृाश्रम र ९४ ददवा सेवाकेन्र गरी ३०८ केन्रहरु  स्थापना 
भई सञ्चालनमा रहेको र िी केन्रमा कररव ८ हजार ८९० ज्रे्ष्ठ नागररकहरुले शश्रर् पाएको 
देखखन्छ । रार्ष्ट्रर् जनगणना, २०६८ अन सार ज्रे्ष्ठ नागररकको संख्र्ा २१ लाख ५४ हजार रहकोले 
जनसंख्र्ाको शधारमा सञ्चातलि ज्रे्ष्ठ नागररक सेवा केन्र पर्ािि देखखंदैन ।  

23.2. ज्रे्ष्ठ नागररकको हेरचाह गनि पश पति पञ्चदेवलमा सञ्चातलि पश पति विृाश्रममा मर्हला ११६, प रुष 
९५ गरी जम्मा २११ ज्रे्ष्ठ नागररकहरु रहेका छन ्। विृाश्रममा रहेका व्र्खक्तलाई खाना, खाजा 
लगार्िको बसोबासको व्र्वस्था गनि खाद्यान्नमा रु.४० लाख १२ हजार, सामाखजक स रक्षामा रु.१२ 
लाख ५१ हजार र औषतध खररदमा रु.१३ लाख ४८ हजार खचि भएको छ । पञ्चदेवलमा रहेको 
भवन जीणि अवस्थामा रहेको ह ुँदा बसोबासको लातग समस्र्ा परेको, हलको अभाव रहेकोले भजन 
कीििन कर्ि गनि नसकेको, विृाश्रममा बस्न ईच्छ क सबैलाई स्थान अभावका कारण समेट्न नसकेको 
अवस्था छ।उल्लेखखि समस्र्ा समाधान गनि मन्त्रालर्ले शवयकर्क कदम चाल्न पदिछ। 
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23.3. मानव अतधकार शर्ोगले बिृाश्रम, कल्पवास, ददवा सेवा केन्र, स्र्ाहार केन्र र अध्र्र्न केन्रहरुको 
र्वशेष अध्र्र्न प्रतिवेदन, २०७५ को तनष्कषि अन सार अतधकांश बिृाश्रमको सञ्चालन व्र्वखस्थि रुपमा 
नभएको, ज्रे्ष्ठ नागररकको हेरचाह गने जनशखक्त नभएको, स्रोि साधनको अभाव रहेको, बिृाश्रम र 
ददवा सेवा केन्र सञ्चालनका मापदण्ड प रा नभएको र अतधकांश बिृाश्रमहरु सञ्चालकहरुको अतनवार्ि 
कानूनी दार्र्त्व र खजम्मेवारीका कारण नभई मानवीर् भावनाले सञ्चालन भएकोले मापदण्ड िोकी 
तनर्मन गनि सरकारलाई नैतिक संकट परेको लगार्का व्र्होरा उल्लेख छ । र्स खस्थतिमा स धार 
ल्र्ाउन मन्त्रालर्ले शवयकर्क पहल गन िपदिछ ।  

23.4. मानव अतधकार शर्ोगको उखल्लखखि अध्र्र्न प्रतिवेदनमा ज्रे्ष्ठ नागररकहरू विृाश्रममा प ग्न को 
कारणहरु पाररवाररक कलह र र्वखण्डन, समाजमा नैतिक खशक्षाको ह्रास, चेिनाको अभाव, 

खजम्मेवारीबोधको अभाव, प स्िागि द्वन्द्व, एकान्ि र धातमिक स्थलको खोजीका कारण स्वखच्छक रोजाई 
शदद ज्रे्ष्ठ नागररकहरु विृाश्रममा प ग्ने गरेको उल्लेख छ । विृाश्रममा रहेका अतधकांश ज्रे्ष्ठ 
नागररकहरु क नै न क नै पाररवाररक, मनोवैज्ञातनक िथा सामाखजक समस्र्ा र शारीररक रोगबाट पीतडि 
छन ्। उमेरका कारण ह ने असक्तिा, उखचि खानपानको अभाव, स्वास्थ्र्मा देखखने समस्र्ा, पाररवाररक 
र मानवीर् व्र्वहारको कमी, मार्ा प्रमेको अभाव, कतिपर्ले नागररकिा प्राि गनि नसक्न , समाजर्वहीन 
एक्लो जीवन बाुँच्न पने बाध्र्िा शदद विृाश्रममा रहेका ज्रे्ष्ठ नागररकका समस्र्ा रहेका छन ्। ज्रे्ष्ठ 
नागररकका सम्बन्धमा र्वद्यमान समस्र्ा समाधानको लातग ज्रे्ष्ठ नागररकहरु बिृाश्रममा जाने प्रवखृत्तमा 
न्रू्नीकरणको लातग र्वद्यालर्स्िर देखखनै नैतिक खशक्षाको व्र्वस्था गन िपदिछ । 

23.5. ज्रे्ष्ठ नागररक सम्बन्धी तनर्मावली, २०६५ मा उल्लेख गरे अन सार कम्िीमा दश जना ज्रे्ष्ठ 
नागररकलाई शश्रर् ददने हेरचाह केन्रमा प्रत्रे्क ज्रे्ष्ठ नागररकका लातग कखम्िमा चालीस वगि र्फट 
सिह पने गरी कोठाको व्र्वस्था भएको, ज्रे्ष्ठ नागररकमैत्री भवन र भवनको कम्पाउण्डको क्षेत्रफल 
भवनले ओगटेको क्षेत्रफलको कम्िीमा दोधबर, मर्हला प रुषका लातग अलग-अलग कोठा िथा 
शौचालर्को व्र्वस्था, भान्छा/भण्डार कक्ष, भोजन कक्ष, अध्र्र्न कक्ष/र्ट.भी. कक्ष, प्राथतमक उपचार 
कक्ष, प्रतिक्षालर्, प स्िकालर्, वाचनालर्, व्र्ार्ामशाला, पौडीपोखरी, स्वच्छ र्पउने पानीको व्र्वस्था, 
भवनका कोठाहरुमा हावा र प्रकाशको पह ुँचका लातग पर्ािि झ्र्ालहरु, खाना पकाउने िथा ख वाउने 
सरसफाई गने व्र्खक्त लगार्ि शवयकर्क कमिचारी, ज्रे्ष्ठ नागररकको स्वास्थ्र् परीक्षण र हेरचाहको 
लातग शवयकर्क स्वास्थ्र्कमीको व्र्वस्था िथा समर् समर्मा प्रखशक्षण िथा प्रवचनको लातग 
शवयकर्क व्र्वस्था, दीघि रोगी, सरुवा रोग लागेको अशक्त ज्रे्ष्ठ नागररकलाई बस्नको लातग छ टै्ट 
प्रवन्ध भएको ह न पने उल्लेख छ । 

उक्त प्रावधान अन सार मर्हला बालबातलका िथा ज्रे्ष्ठ नागररक मन्त्रालर्ले िर्ार गरेको 
मापदण्डमा ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको रुची र चाहना अन सार सामाखजक, साुँस्कृतिक, भौगोतलक धातमिक िथा 
सार्हखत्र्क प स्िक, गीि, कर्विा, कथा, भजन सम्बन्धी प स्िकहरुको व्र्वस्था, वाध्र्वादनिफि  मादल, 

हारमोतनर्म, खैंजडी, िवला, बस्ने व्र्वस्थाका लातग चकटी, क सी, कापेट, ददउुँसोको समर्मा खाजा र 
स्वच्छ खानेपानीको व्र्वस्था, मनोरञ्जनका लातग टेतलतभजन, मौसम अन सार र्हटर र पंखा, शकखस्मक 
स्वास्थ्र्ोपचारका लातग शवयकर्क औषतध, ज्रे्ष्ठ नागररकहरुमा रहेको ज्ञान, सीप र अन भवलाई प स्िा 
हस्िान्िरण गने जस्िा र्वषर्हरुमा प्रवचन कार्ििमहरु सञ्चालन गने र सोको अतभलेख राख्न  पने 
व्र्वस्था छ।वििमान अवस्थामा रहेका ज्रे्ष्ठ नागररक ददवा सेवा केन्रमा सो अन सारको सेवा उपलधध 
भए नभएको सम्बन्धमा मन्त्रालर्ले पर्ािि रुपमा अन गमन गरेको देखखदैन । ददवा सेवा केन्रलाई 
भौतिक, सामाखजक, साुँस्कृतिक, स र्वधाहरुका लातग स्रोि साधन, जनशखक्त, स र्वधा सम्पन्न गराउने र 
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ददवा सेवा केन्रको सञ्चालनमा र् वाहरुलाई समेि सामेल गराई सीप अन्िर प स्िा हस्िान्िरण 
कार्िलाई िीव्रिा ददन पदिछ । 

24. ज्रे्ष्ठ नागररक तमलन केन्र - नेपाल सरकारको २०७६।७७ को बजेट वक्तव्र्को ब ुँदा नं १८३ मा 
ज्रे्ष्ठ नागररकमा रहेको ज्ञान सीप र अन भवलाई अन्िरप स्िा हस्िान्िरणलाई सहर्ोग प ग्नेगरी प्रत्रे्क 
स्थानीर् िहमा ज्रे्ष्ठनागररक तमलन केन्र सञ्चालन गररने उल्लेख छ । बजेट वक्तव्र्को व्र्वस्था 
अन सार तमलन केन्र स्थापना र सञ्चालनको लातग अन दान उपलव्ध गराउुँदै शएका छन ्। र्सै 
िममा ज्रे्ष्ठ नागररक तमलन केन्र तनमािण िथा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ लागू भएको छ। 
र्स सम्बन्धमा तनम्नान सार देखखएका छन:् 

24.1. ज्रे्ष्ठ नागररक तमलन केन्र तनमािण िथा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ को ब ुँदा नं. ४ बमोखजम 
केन्र तनमािण िथा सञ्चालन संघ र स्थानीर् िहको समन्वर्, सहकार्ि र साझेदारी ह ने उल्लेख 
भएबमोखजम मर्हला बालवातलका िथा ज्रे्ष्ठ नागररक मन्त्रालर्ले २०७६।७७ मा ७७ खजल्लाका 
१६४ स्थानीर् िहमा २०० तमलन केन्र सञ्चालनको लातग प्रति केन्र रु. १ लाखका दरले रु. २ 
करोड अन दान हस्िान्िरण गरेको देखखन्छ । सोही प्रर्ोजनको लातग २०७७।७८ मा मन्त्रालर्ले 
देहार्बमोखजम ४ खजल्लाका ४ स्थानीर् िहमा ४ केन्र सञ्चालनको लातग प्रतिकेन्र रु.८ लाखका 
दरले रु.३२ लाख अन दान हस्िान्िरण गरेको देखखन्छ ।  

(रु.हजारमा) 
ि.सं. संस्थाको नाम खजल्ला सम्बखन्धि स्थानीर् िह अन दान रकम 

१ ददके्तल रुपाकोट मझ वागढी नगरपातलका खोटाङ ददके्तल रुपाकोट मझ वागढी नगरपातलका ८,०० 

२ शमाघर सेवा शश्रम मकवानप र मनहरी गाुँउपातलका ८,०० 

३ शमा तमलन केन्र  कास्की पोखरा महानगरपातलका ८,०० 

४ बिृ सेवा केन्र स खेि र्वरेन्रनगर नगरपातलका ८,०० 

तमलन केन्र सञ्चालनको लातग २०७६।७७ मा प्रति तमलन केन्र रु.१ लाखका दरले 
२०० तमलन केन्रलाई अन दान प्रदान गरेकोमा २०७७।७८ मा रु.८ लाखका दरले ४ केन्रलाई 
मात्र अन दान प्रदान गरेको देखखएकोले सञ्चालन अन दान प्रदान गने नीतिमा एकरुपिा रहेको देखखएन। 
र्समा स धार गन िपदिछ । 

24.2. ज्रे्ष्ठ नागररक तमलन केन्र तनमािण िथा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ को ब ुँदा नं. ४ बमोखजम 
केन्र तनमािण िथा सञ्चालन संघ र स्थानीर् िहको समन्वर् सहकार्ि र साझेदारी ह ने उल्लेख 
भएबमोखजम मर्हला बालवातलका िथा ज्रे्ष्ठ नागररक मन्त्रालर्ले देहार्बमोखजम २०७६।७७ मा 
र्वतभन्ि ६ प्रदेशका ४८ संस्थालाई रु.६ करोड ५ लाख अन दान ददएकोमा २०७७।७८ मा 
देहार्का ७ स्थानीर् िहलाई रु.३ करोड १८ लाख अन दान हस्िान्िरण गरेको देखखन्छ। 

(रु.हजारमा) 
ि.सं. संस्थाको नाम खजल्ला सम्बखन्धि स्थानीर् िह अन दान रकम 

१ नमूना सहकारी खेिी  झापा गौरादह नगरपातलका ७०,०० 

२ मदन भण्डारी सेवा केन्र धन षा लक्ष्मीतनर्ा गाुँउपातलका ६८,०० 

३ मानव सेवा शश्रम तसरहा गोलबजार नगरपातलका ६०,०० 

४ तमतथला र्वहारी नगरपातलका वडा नं ७ धन षा तमतथला र्वहारी नगरपातलका ६०,०० 

५ रामप र नगरपातलका पाल्पा रामप र नगरपातलका २५,०० 
६ ज्रे्ष्ठ नागररक खजल्ला संघ अघािखाुँची सखन्धखकि  नगरपातलका १५,०० 
७ पञ्चदेवल र्वनार्क नगरपातलका अछाम पञ्चदेवल र्वनार्क नगरपातलका २०,०० 
   जम्माः ३,१८,०० 
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मन्त्रालर्ले अन दान हस्िान्िरण भएबमोखजम मापदण्डको प्रर्िर्ा प रा गरी समर्मै तमलन 
केन्र तनमािण भए नभएको एवं र्वगिमा तनमाणि भएका तमलन केन्र सञ्चालनको लातग रकम प्रदान 
भएबमोखजम तनर्तमि रुपमा तमलन केन्र सञ्चालन भए नभएको सम्बन्धमा सम्बखन्धि स्थानीर् िहबाट 
तनर्तमि रुपमा प्रतिवेदन तलने गरेको देखखएन । साथै मन्त्रालर् शफैं ले तमलन केन्रको तनमािण र 
सञ्चालन सम्बन्धमा तनर्तमि रुपमा अन गमन गरी प्रतिवेदन िर्ार गरेको समेि पार्एन । र्स 
प्रकारको खस्थति रहेबाट िी केन्रको सञ्चालन अवस्था र केन्रबाट लाभाखन्वि ज्रे्ष्ठ नागररकको 
सम्बन्धमा र्थाथि जानकारी नह ने खस्थति रहेको देखखन्छ । अन गमन र प्रतिवेदन प्रणालीमा स धार गरी 
केन्रको प्रभाकारी सञ्चालनको स तनखश्चििा गन िपदिछ । 

25. ज्रे्ष्ठ नागररक क्लब – ज्रे्ष्ठ नागररक सम्बन्धी तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १६ मा कसैले 
कखम्िमा पाुँच जना ज्रे्ष्ठ नागररक सदस्र् ह नेगरी प्रचतलि कानूनबमोखजम ज्रे्ष्ठ नागररक क्लब 
स्थापना गनि सक्ने र र्सरी स्थापना ह ने क्लबमा स्थापना गररने ज्रे्ष्ठ नागररक क्लबमा अन्र् 
स र्वधाका अतिररक्त कखम्िमा व्र्ार्मशाला, पौडी पोखरी, खेलकूल मैदान वा क नै पतन प्रकारको 
मनोरञ्जनस्थल, शौचालर्, प स्िकालर्, वाचनालर् वा प्रिीक्षालर्, प्राथतमक उपचार केन्र, प्राथतमक 
उपचार लगार्िका न्रू्निम पूवािधार िथा स र्वधाहरुको व्र्वस्था भएको ह न  पने उल्लेख छ । 
मन्त्रालर्सुँग देशभरमा स्थापना भएका ज्रे्ष्ठ नागररक क्लव र क्लवको पूवािधार िथा स र्वधा एवं 
र्सबाट लाभाखन्वि ज्रे्ष्ठ नागररकको सम्बन्धमा जानकारी माग गरेकोमा मन्त्रालर्ले र्स सम्बन्धी 
अतभलेख नराखेको कारण क नै जानकारी प्राि ह न सकेन । अतभलेखको अभावमा ज्रे्ष्ठ नागररक 
क्लव स्थापना सञ्चालन एवं उपलव्ध पूवािधार र स र्वधाको सम्बन्धमा मूल्र्ाङ्कन गनि सर्कएन । 
मन्त्रालर्ले र्स्िा क्लवको बारेमा जानकारी अद्यावतधक गरी पूवािधार र स र्वधाका सम्बन्धमा रहेका 
कमी कमजोरी स धार गनि लगाई ज्रे्ष्ठ नागररक क्लवको प्रभावकाररिा अतभवरृ्ि गन िपदिछ । 

26. शरोग्र् शश्रम – नेपाल सरकारको २०७५।७६ को बजेट वक्तव्र्मा प्रत्रे्क प्रदेशमा ज्रे्ष्ठ 
नागररकका लातग शरोग्र् शश्रमको स्थापना गने उल्लेख भएकोमा २०७७।७८ सम्म र्स्िो शश्रम 
स्थापना भएको देखखएन । सो वषिको कार्ििमले पतछल्ला वषिहरुमा तनरन्िरिा समेि पाएको छैन । 
शरोग्र् शश्रम भनेको के हो र हाल सञ्चालनमा रहेका बिृाश्रम वा ददवा सेवा केन्रबीचको तभन् निा 
सम्बन्धमा मापदण्ड िर्ार नभएकोले र्स सम्बन्धमा अन्र्ौलिा रहेको छ । िसथि शरोग्र् शश्रम 
सम्बन्धमा मापदण्ड बनाई हाल प्रदेशस्िरमा सञ्चालनमा रहेका बिृाश्रममा मापदण्ड बमोखजमको 
पूवािधार स धार र र्वस्िार गरी वा गनि लगाई शरोग्र् शश्रम बनाउन सर्कने सम्भावनाको सम्बन्धमा 
अध्र्र्न गरी शश्रम तनमािण गन िपदिछ । साथै बजेट वक्तव्र्मा उल्लेख भएका र्वषर्हरु 
कार्ािन्वर्नको अभावमा ज्रे्ष्ठ नागररकहरुले राज्र्बाट अपेखक्षि सेवा स र्वधाबाट वखञ्चि ह ने खस्थतिमा 
स धार ल्र्ाउन  पदिछ ।  

26.1. सामाखजक स रक्षा भत्ता – सामाखजक स रक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४ को उपदफा १ मा 
दतलि र एकल मर्हला ज्रे्ष्ठ नागररकले ६० वषि उमेर पूरा गरेपतछ र अन्र् ज्रे्ष्ठ नागररकले ७० 
वषि (२०79/80 को बजेट वक्तव्र्ले ६८ वषि) उमेर पूरा गरेपतछ सामाखजक स रक्षा भत्ताको रुपमा 
नेपाल सरकारले िोकेबमोखजमको ज्रे्ष्ठ नागररक भत्ता पाउने व्र्वस्था छ । सोही दफाको उपदफा २ 
मा नेपाल सरकारले क नै तनखश्चि क्षेत्र िोकी त्र्स्िो क्षेत्रमा बसोबास गनेलाई उपदफा १ बमोखजमको 
उमेर नप गेका ज्रे्ष्ठ नागररकलाई समेि त्र्स्िो भत्ता उपलव्ध गराउन सक्ने उल्लेख छ । गि 
वषिदेखख कणािलीमा बसोबास गने िथा दतलि सम दार्का लातग ६० वषि उमेर प गेको ज्रे्ष्ठ 
नागररकलाई मातसक 3 हजार रुपैँर्ा र अन्र् ज्रे्ष्ठ नागररक ७० वषि उमेर प गेकालाई मातसक 4 
हजारका दरले भत्ता भ  क्तानी ह दै शएको छ । सरकारले द गिमका ज्रे्ष्ठ नागररक दतलि ज्रे्ष्ठ 
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नागररक एकल मर्हला सर्हि र्वतभन्न सम हका नागररकलाई  र्वतभन्न १० प्रकारका सामाखजक स रक्षा 
भत्ता प्रदान गदै शएको छ । महालेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्बाट प्रकाखशि केन्रीर् शतथिक र्ववरण 
अन सार सामाखजक स रक्षामा २०७५।७६ मा रु.१ खबि १३ अबि १० करोड २०७६।७७ मा रु.१ 
खबि 47 अबि 32 करोड र २०७७।७८ मा रु.१ खबि 56 अबि 49 करोड खचि भएको देखखन्छ। 
सामाखजक स रक्षाको दार्रा र दर एवं र्स्िो स र्वधा प्राि गने लाभग्राहीको संख्र्ा वरृ्ि ह ुँदै गएकोले 
खचिको शकार प्रत्रे्क वषि वरृ्ि ह ुँदै गएको देखखन्छ । सामाखजक स रक्षामा राज्र्को दार्र्त्व वरृ्ि 
भर्रहेको सन्दभिमा न्रू्न शर् भई दैतनक ग जारा गनि कदठन भएका नागररकलाई मात्र समेट्ने गरी 
भत्ता र्विरण गनि सकेमा र र्ो कार्ििमलाई कोषसर्हिको व्र्वस्था गनि नसकेमा राज्र्ले दार्र्त्व 
वहन गनि कदठन पने ह ुँदा बेग्लै कोषको व्र्वस्था गरी स्वास्थ्र्, खाना िथा अन्र् क्षेत्रमा समेि शवि 
गरी कार्ििम सञ्चालन गनि अध्र्र्न अन सन्धान गरी र्ो कार्ििमलाई थप व्र्वखस्थि गन िपने 
देखखन्छ। 

26.2. शन्िररक िथा वैदेखशक रोजगारीको र्वर्वधिा, व्र्ापार व्र्वसार्मा संलग्निा, कृर्ष पेशामा शधाररि 
श्रम एवं वेरोजगारीको अवस्थाले नेपालीको शतथिक क्षमिामा तनकै तभन्निा रहेको देखखन्छ । नेपालका 
सरकारी िथा अधि सरकारी सेवाबाट अवकाश भएका, भारिीर् गोखाि, वेलार्िी गोखाि सैतनकबाट 
अवकाश भएका नेपाली र उद्योग व्र्वसार्मा संलग्न ज्रे्ष्ठ नागररक एवं कृर्ष िथा अन्र् क्षेत्रमा कार्ि 
गरेका ज्रे्ष्ठ नागररकको शम्दानी िथा जीवनस्िरमा ठूलो तभन्निा छ । सामाखजक स रक्षा भत्ताको 
सन्दभिमा तनवखृत्तभरण पाएका र नपाएका, व्र्ापार व्र्वसार्बाट उच्च शतथिक हैतसर्ि बनाएका र 
शतथिक रुपले र्वपन्नको शवयकर्किा फरक रहेकाले राज्र्बाट वा र्वदेशबाट ज नस कै रुपमा हाल 

तनवतृ्तभरण पाउने र उच्च शतथिक हैतसर्ि भएकालाई भन्दा राज्र्बाट शतथिक र सामाखजक रुपमा 
र्वपन्नका लातग पर्हलो प्राथतमकिा ददने गरी सामाखजक स रक्षा भत्तामा फरक व्र्वस्था गन िपदिछ । 

27. भत्ता भ  क्तानी प्रर्िर्ा – सामाखजक स रक्षा ऐन, २०७५ को दफा १७ को उपदफा ३ मा नेपाल 
सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाखशि गरी िोकेको क्षेत्रमा िोकेको तमति देखख सामाखजक स रक्षा 
भत्ताको भ  क्तानी बैंर्कङ्ग प्रणालीबाट मात्र गन िपने व्र्वस्था छ । प्राि र्ववरण अन सार र्वगि ३ 
शतथिक वषिमा बैंर्कङ्ग प्रणाली माफि ि सामाखजक स रक्षा भत्ता र्विरण गने स्थानीर् िहहरु तनम्नान सार 
छन:् 

प्रदेश स्थानीर् िहको संख्र्ा २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ 

१ नं. १३७ २२ २३ ५५ 

मधेश १३६ १० १८ ३३ 

वाग्मिी  ११९ २२ २२ ६४ 

गण्डकी ८५ २० १८ ४५ 

ल खम्बनी १०९ २० ३४ ५३ 

कणािली ७९ ८ ६ १७ 

स दूर पखश्चम  ८८ ९ १६ २२ 

क ल जम्मा ७५३ १११ १३७ २८९ 

स्थानीर् िह ७५३ मध्रे् २०७४।७५ सम्म १११, २०७५।७६ सम्म १३७ र 
२०७६।७७ सम्ममा २८९ स्थानीर् िहमा बैंर्कङ्ग प्रणालीबाट सामाखजक स रक्षा भत्ता र्विरण भएको 
छ । बाुँकी ४६४ स्थानीर् िहले सामाखजक स रक्षा भत्ता र्विरणमा बैंर्कङ्ग प्रणालीको अवलम्वन 
गरेका छैनन ् । सबैभन्दा कम कणािली प्रदेशमा ७९ वटा स्थानीर् िह रहेकोमा २०७६।७७ 
सम्ममा १७ स्थानीर् िहमा मात्र बैंर्कङ्ग प्रणाली माफि ि भत्ता र्विरण गरेका छन ्। हाल सबैजसो 
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स्थानीर् िहमा बैङ्क स्थापना भर्सकेको ह नाले बैङ्क रहेका सबै स्थानीर् िहहरुले बैंर्कङ्ग प्रणाली माफि ि 
भत्ता र्विरण गन ि पदिछ । 

28. अतभलेख अद्यावतधक - सामाखजक स रक्षा ऐन, २०७५ को दफा १९ मा स्थानीर् िहले सामाखजक 
स रक्षा भत्ता पाउन ेव्र्खक्त बसाई सरी अन्र्न्त्र गएमा वा मतृ्र्  भएमा वा दोहोरो नाम दिाि गरेमा 
शफ्नो अतभलेखबाट नाम हटाउन  पने उल्लेख छ । प्राि र्ववरण अन सार र्वगि ३ शतथिक वषिको 
ज्रे्ष्ठ नागररकको लगि कट्टा भएको र्ववरण देहार् अन सार रहेको छः 

(संख्र्ा हजारमा) 
लगि कट्टा सम्बन्धी र्ववरण 

प्रदेश २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ जम्मा लगि कट्टा 
प्रदेश नं १ १५ १४ २९ ५८ 

मधेश प्रदेश ६ ३ १८९ १९८ 

वाग्मिी प्रदेश १३ ११ ३३ ५७ 

गण्डकी प्रदेश ८ ८ ३० ४५ 

ल खम्बनी प्रदेश १२ ९ ३० ५२ 

कणािली प्रदेश ४ ४ ९ १८ 

स .प. प्रदेश ७ ५ १४ २६ 

क ल जम्मा ६५ ५४ ३३४ ४५४ 

 उखल्लखखि िातलका अन सार २०७४।७५ मा ६५ हजार २०७५।७६ मा ५४ हजार र 
२०७६।७७ मा ३ लाख ३४ हजार ज्रे्ष्ठ नागररकको लगि कट्टा भएको छ । स्थानीर् िहहरुले 
व्र्खक्तगि घटना दिाि समर्मा गराई र्ववरण अध्र्ावतधक गनि सकेको पार्दैन । जसले गदाि ज्रे्ष्ठ 
नागररकको र्थाथि संख्र्ा र सामाखजक स रक्षामा भएको वास्िर्वक खचि र्र्कन गनि कदठन ह ने अवस्था 
रहेको छ । िसथि वार्षिक रुपमा दोहोरो परेको ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको नामावली र मतृ्र्  भएकाहरुको 
नाम हटाई ज्रे्ष्ठ नागररकको र्ववरण अद्यावतधक गरी सामाखजक स रक्षा भत्ता भ  क्तानीमा ह नसक्ने 
जोखखमलाई तनवारण गरी सामाखजक स रक्षा खचिलाई र्थाथिपरक बनाउन स्थानीर् िह र रार्ष्ट्रर् पररचर् 
पत्र िथा पखञ्जकारण र्वभागले र्वशेष ध्र्ान ददन पदिछ। 

29. बेवाररसे ज्रे्ष्ठ नागररक - ज्रे्ष्ठ नागररक सम्बन्धी ऐन, २०६३ दफा २० मा ज्रे्ष्ठ नागररक, अशक्त 
ज्रे्ष्ठ नागररक, असहार् ज्रे्ष्ठ नागररकलाई नेपाल सरकारद्वारा सञ्चातलि हेरचाह केन्र भए सोमा र 
नभए तनजी वा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चातलि हेरचाह केन्रमा राख् न सर्कने व्र्वस्था छ । र्स 
सम्बन्धमा देखखएका व्र्होरा तनम्नान सार छनः 

29.1. वेसहारा, अशक्त र असहार् ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको संरक्षणका लातग नेपाल सरकारको शतथिक सहर्ोगमा 
र्वश्रान्िी मखन्दर मूलघाट धनक टा, समाज कल्र्ाण केन्र विृाश्रम पश पति काठमाडौं, पखश्चमाञ्चल 
विृाश्रम पोखरा, भेरी विृ िथा असहार् सेवा केन्र बाुँके र मर्हला िथा विृा सेवा केन्र कञ्चनप र गरी 
पाुँच वटा सञ्चालनमा रहेका छन ् । मन्त्रालर्ले िर्ार गरेको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७।७८ मा 
पश पति बिृाश्रम मानव सेवा शश्रम लगार्ि सरोकारवाला संघ संस्थाहरुको सहकार्िमा १ हजार 
७०५ जना अशक्त, असहार्, बेसहारा ज्रे्ष्ठ नागररकको संरक्षण र प नस्थािपना भईरहेको उल्लेख छ । 
ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको संख्र्ा बढी रहेको भएपतन अशक्त, असहार् र बेसहारा ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको 
अवस्था बारेमा एकीकृि िथ्र्ाङ्क तलएको देखखएन । सरकार िथा अन्र् तनकार्हरुले सञ्चालन गरेको 
हेरचाह केन्रको पर्ािििा िथा भौतिक एंव अन्र् सेवा स र्वधाको व्र्वस्थापन सम्बन्धमा र्वश्लषेण भएको 
छैन । साबिजतनक स्थल,बाटो लगार्िका क्षेत्रमा बेवाररसे रुपमा विृविृा रहेको र उनीहरुको अवस्था 
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ज्र्ादै दर्नीर् अवस्थामा समेि जीवनर्ापन गरेको ह ुँदा उनीहरुको हकर्हिको प्रबििन गनि थप 
कार्ििम सञ्चालन गन िपने देखखन्छ ।  

29.2. शर् शजिनको उपर् क्त व्र्वस्था नह नाले मातनसहरु र्वतभन्न धातमिक मठमखन्दर िथा िीथिस्थलहरुमा 
माग्न बस्न बाध्र् भएका छन ्। र्सरी माग्न बस्नेमा ज्रे्ष्ठ नागररकको संख्र्ा समेि उल्लेखनीर् 
रहेको देखखन्छ । मर्हला बालबातलका िथा ज्रे्ष्ठ नागररक मन्त्रालर्ले र्वतभन्न ६५ जना माग्न बस्ने 
व्र्खक्तहरुसुँग गरेको सभेक्षण प्रतिवेदन अन सार सबैभन्दा कम दतलि सम दार्बाट माग्न बसेको, 
सबैभन्दा बढी मधेशी सम दार् र जनजािी सम दार्बाट माग्न बसेको, र्ववाह भएका व्र्खक्तहरु ८३ 
प्रतिशि, बच्चा नभएका ३४ प्रतिशि माग्न बसेको, एक तिहाई अस्वस्थ्र्, असहार् िथा गररबीको 
कारण माग्न बसेको र केही घरमा बस्ने वािावरण नभएर पतन माग्न  परेको अवस्था उल्लेख छ । 
गररबी, र्वरामी िथा शारीररक अस्वस्थिाको कारणबाट मठ मखन्दरमा माग्न बस्नेहरु उल्लेख्र् भएको 
ह ुँदा र्ो समस्र्ा समाधानका लातग सामाखजक स रक्षाको कार्ििमलाई उच्च महत्व ददई लखक्षि वगिमा 
सञ्चालन गने, रासन र औषतध उपचारको व्र्वस्था गने, मठ मखन्दर व्र्वस्थापन सतमतिले माग् न 
बस्नेहरुको सम खचि व्र्वस्थापन गन िपने, र्वपन्न, वेसहारा िथा अशक्त भएर माग्न बसेका व्र्खक्तहरुलाई 
ज्रे्ष्ठ नागररक शश्रममा व्र्वस्थापन गने कार्ििम सञ्चालन गन िपदिछ ।  

30. अन दान पररचालन – ज्रे्ष्ठ नागररकका क्षते्रमा काम गने संस्थालाई स्थानीर् िह माफि ि उपलव्ध 
गराउने अन दान सम्बन्धी कार्िर्वतध, २०७५ को ब ुँदा नं.६ मा र्स कार्िर्वतध बमोखजमका लखक्षि 
वगिलाई नेपाल सरकारबाट ज न उदे्दयकर्को लातग अन दान उपलव्ध गरार्एको हो सोही उदे्दयकर्को लातग 
मात्र उपर्ोग गन िपने उल्लेख छ । कार्िर्वतधको ब ुँदा नं. ८ मा अन दान प्राि रकम िोर्कएको 
मापदण्ड अन रुप खचि भए नभएको र्वषर्मा सम्बखन्धि स्थानीर् िहले तनरन्िर अन गमन गन िपने एवं 
तनकासा समर्मा भए नभएको एवं भएको तनकासा िोर्कएको उदे्दयकर् क्षेत्र र स्थानमा प्रचतलि 
कानूनबमोखजम खचि भए नभएको सम्बन्धमा मर्हला बालबातलका िथा ज्रे्ष्ठ नागररक मन्त्रालर्ले 
अन गमन गनिसक्ने व्र्वस्था छ । मन्त्रालर्ले २०७७।७८ मा ज्रे्ष्ठ नागररकसम्बन्धी कार्ि गने 
अन सूची ३ बमोखजमका ३४ गैर सरकारी संस्थाहरुलाई सम्बखन्धि स्थानीर् िह माफि ि रु. ४ करोड 
९१ लाख अन दान प्रदान गरेको छ । र्स सम्बन्धमा तनम्नान सार देखखएको छः 

30.1. मन्त्रालर्ले ज्रे्ष्ठ नागररकका क्षेत्रमा काम गने संस्थालाई स्थानीर् िह माफि ि उपलव्ध गराउने 
अन दान सम्बन्धी कार्िर्वतध, २०७५ लागू गरेको छ । उक्त कार्िर्वतधमा अन दान तनकासा प्रर्िर्ा, 
अन दान भ  क्तानी अवतध, अन दान माग गदाि पेश गन िपने कागजाि, अन दानका शिि खािा सञ्चालन र 
अन गमन लगार्िका र्वषर्हरु रहेका छन ्। अन दान प्रदान गदाि संस्थाको काम र शवयकर्किालाई 
ध्र्ान ददने र्वषर्वस्ि  कार्िर्वतधमा समावेश गररएको छैन । पररणामस्वरुप अन दान प्रदान गदाि िी 
संस्थाले ज्रे्ष्ठ नागररकको सम्बन्धमा गरेका काम र त्र्स्िा संस्थाले सेवा प र् र्ाएका ज्रे्ष्ठ नागररकको 
संख्र्ालाई शधार तलने गरेको देखखएन । र्स प्रतिवेदनको अन सूची ३ मा समावेश र्ववरणको 
शधारमा र्स वषि र्वतभन्न ३४ संस्थालाई अन दान उपलव्ध गराएकोमा १८ संस्थामा २ हजार २५८ 
ज्रे्ष्ठ नागररकहरुले शश्रर् तलएको देखखन्छ । सो र्ववरण अन सार ज्रे्ष्ठ नागररक धेरै भएका संस्थामा 
कम र कम भएको संस्थामा बढी अन दान प्रदान भएको देखखन्छ । अन दान र्विरणको वस्ि गि 
शधार िर् गरी कार्िर्वतध तनमािण गरेर अन दान प्रदान गन िपदिछ ।  

30.2. र्सरी स्थानीर् िह माफि ि प्रदान भएको अन दान िोर्कएका कार्िमा खचि भए नभएको एवं उक्त 
अन दानको उपर्ोग सम्बन्धमा सम्बखन्धि स्थानीर् िहहरुबाट मन्त्रालर्मा क नै जानकारी प्राि नभएको 
एवं मन्त्रालर्ले र्सरी अन दान प्राि गने संस्थाबाट भएका कार्िको अन गमन नगरेको कारण उपलव्ध 
अन दानको उपर्ोग सम्बन्धमा र्थाथि जानकारी प्राि भएको देखखएन । अन गमनको अभावमा खचिको 
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प्रभावकाररिा मापन गनि नसर्कने भएकोले मन्त्रालर्ले तनर्तमि रुपमा अन गमन गरी देखखएका समस्र्ा 
समाधान गदै अन दान खचिको प्रभावकाररिा अतभवरृ्ि गन िपदिछ । 

31. कार्ििम र प्रगति – शतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ३५ 
मा बजेट िथा कार्ििम कार्ािन्वर्न गने प्रत्रे्क कार्ािलर्ले िोर्कएको ढाुँचामा तै्रमातसक प्रगति 
र्ववरण िर्ार गन िपने व्र्वस्था छ । र्स सम्बन्धमा तनम्नान सार देखखएको छः 

31.1. मर्हला बालबातलका िथा ज्रे्ष्ठ नागररक मन्त्रालर्बाट प्राि कार्ििम िथा प्रगति र्ववरण अन सार 
२०७५।७६ मा ज्रे्ष्ठ नागररकको हक अतभवरृ्ि गने कार्ििम रहेकोमा प्रगति र्ववरण देहार् अन सार 
रहेको छ । 

ि.  
सं. कार्ििम 

पटक/ 

र्काई 
अन दान खचि 
(रु.लाखमा) प्रगति 

१ ७ प्रदेशमा ज्रे्ष्ठ नागररक ग्राम स्थापना १ पटक १,७५ प्रदेश ५ मा तडपीशर िर्ार गरेको िर खचि 
ह न बाुँकी । 

२ ज्रे्ष्ठ नागररक संरक्षण मानव सेवा केन्र, सामाख सी १ पटक ५० २३८ ज्रे्ष्ठ नागररकको संरक्षण गरेको । 
३ ज्रे्ष्ठ नागररक संरक्षण शमाघर सोल्टीमोड १ पटक ५० ५७ ज्रे्ष्ठ नागररकले शश्रर् तलएको । 
४ प्रदेशस्िरमा ज्रे्ष्ठ नागररकको अन्िरप स्िा 

हस्िान्िरण कार्ििम २ पटक — कार्ििम सञ्चालन नभएको । 

५ रार्ष्ट्रर् ज्रे्ष्ठ नागररक महासंघ नेपाल माफि ि 
कार्ििम सञ्चालन १ पटक २० सबै खजल्लामा ज्रे्ष्ठ नागररक भेला भएको । 

६ ज्रे्ष्ठ नागररकसम्बन्धी र्वद्यमान कानून पररमाजिन 
एवं संगालो हमाई १ पटक ४ ऐन संशोधन भएर नशएको । 

७ ज्रे्ष्ठ नागररक संरक्षण जेपी प्रतिष्ठान, काठमाण्डौ १ पटक ५ २२ विृविृाको पालनपोषण भएको 
८ स्वास्थ्र् खशर्वर र अन्िरप स्िा कम गने डक मेन्िी 

देवघाटमा िर्ार गने १ पटक ५ कार्ििम सञ्चालन नभएको । 
९ ज्रे्ष्ठ नागररक संरक्षण तसिेश्वर विृाश्रम, 

कालीगण्डकी,  स्र्ाङ्जा 
१ पटक ३० विृाश्रमको िला थप्ने कार्ि गरेको । 

१० र्वधाशश्रम केन्र जगिग रु पीठ विृाश्रम,  चिरा १ पटक ५० २६ ज्रे्ष्ठ नागररकको पालनपोषण भर्रहेको । 

उल्लेखखि र्ववरणका अतिररक्त सो वषि ४५८ ज्रे्ष्ठ नागररकले र्वतभन्न विृाश्रम िथा शश्रर् 
केन्रबाट संरक्षण पार्रहेको, ६ हजार २७७ ज्रे्ष्ठ नागररकले ददवा सेवा तलएको, १४५ ज्रे्ष्ठ 
नागररकले तनःश ल्क शुँखा स्वास्थ्र् परीक्षण गरेको, ३२० ज्रे्ष्ठ नागररकलाई ज्रे्ष्ठ नागररक सचेिना 
कार्ििममा सहभागी गरार्एको, र्श्वरानन्द विृाश्रम म्र्ाग्दीमा विृाश्रम तनमािण भएको, भोजप रमा 
चौिारी विृाश्रम भवन तनमािण भएको लगार्िका व्र्होरा प्रगति र्ववरणमा उल्लेख गरेिापतन उल्लेखखि 
र्ववरण अन सार १० कार्ििममध्रे् ३ कार्ििम सञ्चालन भएको देखखएन । र्सका साथै ददवा सेवा 
सञ्चालन ज्रे्ष्ठ नागररक तमलन केन्र लगार्िका कार्ि कोतभडका कारण सञ्चालन गरेको छैन । लक्ष्र् 
अन सारका कार्ि सम्पन्न गन िपदिछ । 

31.2. मन्त्रालर्बाट प्राि २०७७।७८ मा सञ्चातलि र्िर्ाकलापको प्रगति प्रतिवेदन ज्रे्ष्ठ नागररक सम्बन्धी 
५ बषे रणनीतिक कार्िर्ोजनाको मस्र्ौदा िर्ार गरेको, ज्रे्ष्ठ नागररकको क्षते्रमा कार्ि गने ३४ संघ 
संस्थालाई अन दान उपलव्ध गराएको, पश पति बिृाश्रम, मानव सेवा शश्रम लगार्ि सरोकारवाला संघ 
संस्थाहरुको सहकार्िमा १ हजार ७०५ अशक्त, असहार्, बेसहारा, ज्रे्ष्ठ नागररकको संरक्षण र 
प नस्थािपना भईरहेको, ज्रे्ष्ठ नागररक तमलन केन्र सञ्चलानको लातग 7 प्रदेशका ११ स्थानीर् िहमा 
रु.३ करोड ५० लाख सःशिि अन दान उपलव्ध गराएको, पश पति बिृाश्रमबाट १०६ जना -मर्हला 
६४ र प रुष ४२_ ज्रे्ष्ठ नागररकहरुलाई शवास, भरणपोषण, स्वास्थ्र् उपचार सेवा उपलव्ध गराएको, 
सहरी र्वकास िथा भवन तनमािण र्वभागसुँगको सहकार्िमा ५० शैर्ाको ज्रे्ष्ठ नागररक अस्पिाल 
सर्हिको १७५ जना क्षमिाको पश पति बिृाश्रम तनमािणको लातग रु.८० करोडको र्वस्ििृ पररर्ोजना 
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प्रतिवेदन िर्ार भएको, ज्रे्ष्ठ नागरीकको अतधकार संरक्षणको लातग स्थार्पि कोषमा रु ५ लाख रकम 
थप गरेको उल्लेख छ । स्वीकृि कार्ििम अन सार ज्रे्ष्ठ नागररक शश्रम सञ्चालकहरुको लातग 
स्र्ाहारकिाि िातलम, ज्रे्ष्ठ नागररकको ज्ञान सीप र अन भव हस्िान्िरणको लातग अतितथ कक्षा सञ्चालन, 
ज्रे्ष्ठ नागररकको क्षते्रमा काम गने ज्रे्ष्ठ नागररक िथा संस्थालाई प्रोत्साहन िथा सम्मान कार्ििम, 
ज्रे्ष्ठ नागररक पररचर् पत्र, सेवा स र्वधा सम्बन्धमा अन्िर तनकार् समन्वर्, मापदण्ड र कार्िर्वतध 
तनमािण, र्वद्यावाररधी गने ज्रे्ष्ठ नागररकलाई प्रोत्साहन अन दान लगार्िका र्िर्ाकलापहरु लक्ष्र् 
अन सार सञ्चालन भएको पार्एन । 

31.3. उखल्लखखि र्िर्ाकलापको अतिररक्त मन्त्रालर्ले प्रत्रे्क वषि ज्रे्ष्ठ नागररक ददवस, र्वश्व अल्जार्मसि 
चेिना ददवस, ज्रे्ष्ठ नागररकसम्बन्धी द व्र्िवहारसम्बन्धी ददवस लगार्िका कार्ििम सञ्चालन गने गरेको 
छ । उक्त कार्ििमले मात्र शारीररक िथा मानतसक रुपमा असक्त, असहार्, एकल, वेवाररसे िथा 
पीडामा परेका ज्रे्ष्ठ नागररकको उखचि स रक्षा प्रदान गनि पर्ािि भएको देखखुँदैन । त्र्स्िै स्वास्थ्र् 
उपचारको र्थोखचि व्र्वस्था गनि गररबी, वखञ्चतिकरण एवं जोखखममा परेका विृविृाहरुको र ज्रे्ष्ठ 
नागररकहरुको अतधकारमा शधाररि जीवनर्ापनका सूर्वधाहरु पर्ािि देखखुँदैन । ज्रे्ष्ठ नागररक 
सम्बन्धी सबै कार्ििम एकै तनकार्बाट सञ्चालन गरी कार्ििमलाई प्रभावकारी बनाउन पदिछ । 

32. ज्रे्ष्ठ नागररक कल्र्ाण सतमति – ज्रे्ष्ठ नागररक सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन सार ज्रे्ष्ठ नागररकको 
हेरतबचार स्र्ाहार सम्भार िथा सामाखजक स रक्षा गने प्रर्ोजनको लातग मर्हला, बालबातलका िथा ज्रे्ष्ठ 
नागररक मन्त्रीको अध्र्क्षिामा १५ सदस्र्ीर् केन्रीर् ज्रे्ष्ठ नागररक कल्र्ाण सतमति र खजल्ला 
समन्वर् सतमतिका सभापतिको सभापतित्वमा ६ सदस्र्ीर् खजल्ला ज्रे्ष्ठ नागररक कल्र्ाण सतमति गठन 
गने व्र्वस्था रहेको छ । र्स सम्बन्धमा तनम्नान सार देखखएको छः 

32.1. र्सरी गठन ह ने केन्रीर् सतमतिले ज्रे्ष्ठ नागररकको संरक्षण र सामाखजक स रक्षा प्रदान गनिका लातग 
शवयकर्क नीति र्ोजना िथा कार्ििम िर्ार गरी नेपाल सरकारमा पेश गने, नेपाल सरकारबाट 
स्वीकृि भएको नीति र्ोजना िथा कार्ििम कार्ािन्वर्न र अन गमन गने, खजल्ला ज्रे्ष्ठ नागररक 
कल्र्ाण सतमतिको काम कारबाहीमा समन्वर् र अन गमन गने, खजल्ला ज्रे्ष्ठ नागररक कल्र्ाण 
सतमतिबाट प्राि ह न शएको ज्रे्ष्ठ नागररकको लगि िथा अतभलेख अद्यावतधक गने र नेपाल राज्र्भर 
स्थापना िथा सञ्चालनमा रहेका हेरचाह केन्र ज्रे्ष्ठ नागररक क्लव एवं ज्रे्ष्ठ नागररक सम्बन्धी काम 
गने संघ संस्थाले गरेको कामकारबाहीको अन गमन गने उल्लेख छ । २०७८।१।८ मा बैठकले 
ज्रे्ष्ठ नागररकहरुलाई ज्रे्ष्ठ नागररक सम्बन्धी कानूनले उपलव्ध गराएको हक, अतधकार, छ ट, 
स र्वधाहरु स तनखश्चि गनि स्वास्थ्र् िथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर्, संस्कृति पर्िटन िथा नागररक उड्यर्न 
मन्त्रालर्, भौतिक पूवािधार िथा र्ािार्ाि मन्त्रालर् र गहृ मन्त्रालर्लाई लेखी पठाउने, कोतभड १९ 
ले ज्रे्ष्ठ नागररकलाई पनिसक्ने जोखखमलाई सम्बोधन गनि बजेटमा नीति कार्ििम समावेश गनि िीनै 
िहका सरकारका सम्बखन्धि तनकार्लाई पत्राचार गने र ज्रे्ष्ठ नागररकहरुले पर्हलोपल्ट सामाखजम 
स रक्षा भत्ता प्राि गरेको ददनलाई रार्ष्ट्रर् ज्रे्ष्ठ नागररक ददवसको रुपमा मनाउन मर्हला बालबातलका 
िथा ज्रे्ष्ठ नागररक मन्त्रालर्बाट नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउने तनणिर् गरेको छ । सतमतिले 
िोकेबमोखजमको अन गमन र प्रतिवेदन िर्ारीको कार्ि नगरेको र वषिभरमा एक पटक बैठक बसी 
गरेको तनणिर् बमोखजमको जानकारी सङ्कलन गरी मूल्र्ाङ्कन गरेको समेि नदेखखएकोले सतमतिले 
प्रभावकारी रुपमा कार्ि सम्पादन गनि सकेको देखखएन । 

32.2. र्सैगरी प्रत्रे्क खजल्लामा गठन ह ने सतमतिले खजल्लातभत्रका ज्रे्ष्ठ नागररकको लगि सङ्कलन गने 
अतभलेख राख् ने र लगि िथा अतभलेख अद्यावतधक गने, खजल्लातभत्रका ज्रे्ष्ठ नागररकको संरक्षण र 
सामाखजक स रक्षा गने, र्ोजना िथा कार्ििम िर्ार गरी स्वीकृतिको लातग केन्रीर् ज्रे्ष्ठ नागररक 



ज्रे्ष्ठ नागररक संरक्षण र सामाखजक स रक्षा 

 22 कार्िमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन‚ २०७9 
 

कल्र्ाण सतमति समक्ष पेश गने र नेपाल सरकार िथा अन्र् संघ संस्थाहरुले खजल्लातभत्र सञ्चालन 
गरेका ज्रे्ष्ठ नागररक सम्बन्धी कार्ििमको अन गमन गने लगार्िका कार्ि गने उल्लेख छ । कानूनी 
व्र्वस्था अन सार गठन भएका खजल्ला सतमतिहरु २०७४ देखख खजल्लामा मर्हला र्वकास कार्ािलर्हरु 
नरहेको कारण समन्वर् गने तनकार्को अभावमा खजल्ला सतमतिहरुको बैठक बस्न नसकेकोले तनखष्िर् 
रहेका छन ्। सतमतिको सर्िर्िाको अभावमा खजल्लास्िरीर् ज्रे्ष्ठ नागररकको अतभलेख अद्यावतधक 
ह न नसकेको, खजल्लामा संघ, प्रदेश, स्थानीर् िह एवं र्वतभन्न गैर सरकारी संघ संस्थाले ज्रे्ष्ठ 
नागररकको लातग सञ्चातलि कार्ििमको जानकारी तलई अन गमन ह ने नगरेको एवं ज्रे्ष्ठ नागाररक 
सम्बन्धी खजल्लास्िरीर् लगि र खजखल्लतभत्रका ज्रे्ष्ठ नागररकको संरक्षण र सामाखजक स रक्षा गने, 
र्ोजना िथा कार्ििम िर्ार गरी स्वीकृतिको लातग केन्रीर् ज्रे्ष्ठ नागररक कल्र्ाण सतमति समक्ष पेश 
गने गरेको छैन । र्सैगरी केन्रमा गठन भएको सतमतिको बैठक समर्मा नबस्ने, िोर्कएबमोखजम 
अन गमनको कार्ि नगने एवं खजल्ला सतमतिको समन्वर् एवं अन गमनको कार्ि नभएको खस्थति देखखएको 
छ । देशभरमा सरकारी िथा गैर सरकारी तनकार्ले सञ्चालन गने कार्िको अन गमन गरी 
प्रभावकाररिा अतभवरृ्ि गने सतमतिले अपेखक्षि रुपमा कार्ि गनि नसकेको कारण कार्ििमको प्रभावकारी 
कार्ािन्वर्न सम्बन्धमा स तनखश्चििा ह नसक्ने अवस्था छैन । िसथि कानूनबमोखजमको सतमति गठन गरी 
िोर्कएको कार्ि सम्पादन गन िपदिछ ।  

32.3. ज्रे्ष्ठ नागररक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३१ अन सार शफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन 
खजल्ला ज्रे्ष्ठ नागररक कल्र्ाण सतमतिले शतथिक वषि समाि भएको तमतिले द ई मर्हनातभत्र केन्रीर् 
ज्रे्ष्ठ नागररक कल्र्ाण सतमति समक्ष र केन्रीर् ज्रे्ष्ठ नागररक कल्र्ाण सतमतिले शतथिक वषि समाि 
भएको तमतिले िीन मर्हनातभत्र मन्त्रालर्मा प्रतिवेदन पेश गन िपने व्र्वस्था छ । र्स प्रकारको 
प्रतिवेदन िर्ार गने गरेको देखखदैन । कानूनमा व्र्वस्था भएका सतमतिहरुलाई सर्िर् बनाई 
िोर्कएबमोखजमको कार्ि सम्पादन गराउन  पदिछ । 

33. ज्रे्ष्ठ नागररक कल्र्ाण कोष – ज्रे्ष्ठ नागररक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १७ मा ज्रे्ष्ठ 
नागररकको संरक्षण र सामाखजक स रक्षा गनि नेपाल सरकार, दाि ृतनकार् र अन्र् क नै स्रोिबाट प्राि 
रकम रहने गरी ज्रे्ष्ठ नागररक कल्र्ाण कोष स्थापना गने उल्लेख छ । मर्हला बालबातलका िथा 
ज्रे्ष्ठ नागररक मन्त्रालर्ले र्वगिदेखख स्थापना गरेको केन्रीर् ज्रे्ष्ठ नागररक कल्र्ाण कोषमा 
२०७७।७८ सम्ममा (र्स वषि थप भएको रु.५ लाख समेि) रु.८६ लाख ७७ हजार मौज्दाि 
रहेको छ । कोषको रकम खचि नभई तनखष्िर् रहेको छ । उदे्दयकर् अन सार कोषको पररचालन गरी 
ज्रे्ष्ठ नागररकको र्हिमा उपर्ोग गन िपदिछ । 

34. समन्वर् र सहकार्ि – ज्रे्ष्ठ नागररक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १४ बमोखजम मर्हला बालबातलका 
िथा ज्रे्ष्ठ नागररक मन्त्रालर्को मन्त्री वा राज्र्मन्त्रीको अध्र्क्षिामा गठन ह ने केन्रीर् ज्रे्ष्ठ नागररक 
कल्र्ाण सतमतिले ज्रे्ष्ठ नागररक सम्बन्धी कार्ि गने तनकार् र सञ्चातलि कार्ििमबीच समन्वर् गने 
व्र्वस्था छ । र्सैगरी ज्रे्ष्ठ नागररकको संरक्षण र सामाखजक स रक्षा सम्बन्धी कार्ि गदाि ज्रे्ष्ठ 
नागररक सम्बन्धी कार्ि गने सरकारी तनकार्का र गैर सरकारी संघ संस्थाबीच सहकार्ि गन िपदिछ । 
र्स सम्बन्धमा तनम्नान सार देखखएको छः 

34.1. ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको संरक्षण िथा स रक्षाको क्षेत्रमा कार्ि गनि मर्हला बालबातलका िथा ज्रे्ष्ठ नागररक 
मन्त्रालर्, रार्ष्ट्रर् पररचर्पत्र िथा पञ्जीकरण र्वभाग, प्रदेश मन्त्रालर्, स्थानीर् िहहरु, समाज कल्र्ाण 
पररषद्, रार्ष्ट्रर् ज्रे्ष्ठ नागररक महासंघ, विृाश्रम िथा ददवा सेवा केन्रहरु, क्लबहरु िथा गैरसरकारी 
तनकार्हरु रहेका छन ्। मन्त्रालर्ले नीतिगि कार्ि िथा अन गमन गने, पञ्जीकरण र्वभागले िथ्र्ांङ्क 
संलकन िथा पररचर्पत्र र्विरण गने, स्थानीर् िहहरुले सामाखजक स रक्षा भत्ता र्विरण गने र िथ्र्ाङ्क 
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अद्यावतधक गने र अन्र् तनकार्हरुले ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको संरक्षणका कार्िहरु गदै शएका छन ्। 
कतिपर् स्थानीर् िहहरुले ज्रे्ष्ठ नागररकहरुलाई थप भत्ता िथा स र्वधा उपलव्ध गराउने र ज्रे्ष्ठ 
नागररकको सम्मानमा र्वतभन्न कार्ि गने गरेको छन ् । ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको क्षेत्रमा कार्िरि 
तनकार्हरुबीच नीति तनमािण देखख र्ोजना बनाउने, कार्ििम तनमािण िथा सञ्चालन गने सबै िहले 
समन्वर्ात्मक रुपमा कार्ि गरेमा मात्र ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको स रक्षा र संरक्षण गनि सहज ह न्छ । िर 
र्ी तनकार्हरुबीच उखचि समन्वर्को अभाव रहेकोले दोहोरो रुपमा कार्ििम सञ्चालन गरेको छ । 
जसले गदाि स्रोिको सद पर्ोग िथा लखक्षि उदे्दयकर् प रा ह न नसक्ने ह ुँदा समन्वर्ात्मक रुपमा कार्ि 
गन िपने एवं केन्रीर् सतमतिबाट समन्वर् कार्म गराउन पने देखखन्छ। 

त्र्सैगरी िीनै िहका सरकारहरुले ज्रे्ष्ठ नागररकको लातग र्वतभन्न छ ट स र्वधा िथा कार्ििम 
सञ्चालन गने गरेका भएिापतन र्स सम्बन्धमा सबै ज्रे्ष्ठ नागररकले समर्मै जानकारी प्राि गनिसक्ने 
अवस्था नभएकोले सोको उपर्ोग गनि नसकेको अवस्थालाई मनन ् गरी ज्रे्ष्ठ नागररकलाई संघीर् 
सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीर् िहवाट प्रदान गररएको छ ट, स र्वधा, बजेट, कार्ििम लगार्िका 
सूचनाहरू एकीकृि रुपमा जानकारी ह ने संर्न्त्रको र्वकास गन िपने देखखन्छ । 

34.2. ज्रे्ष्ठ नागररकको मर्ािददि र सम्मानजनक जीवनर्ापन गनि पाउने अतधकारको स तनखश्चििाको लातग 
ज्रे्ष्ठ नागररकसुँग सम्बखन्धि सम्पूणि संस्था र व्र्खक्त समेिलाई समेटेर रार्ष्ट्रर् ज्रे्ष्ठ नागररक महासंघ 
स्थापना भएको छ । महासंघबाट प्रकाखशि स्माररकाअन सार हाल ७४ खजल्लामा ज्रे्ष्ठ नागररक 
खजल्ला संघ स्थापना गरी प्रत्रे्क वषि २१ सेप्टेम्बरमा अल्जार्मर ददवस, १ अक्टोबरमा ज्रे्ष्ठ नागररक 
ददवस, १५ ज नमा ज्रे्ष्ठ नागररकप्रति गररने द व्र्िवहार र्वरुिको र्वश्व चेिना ददवस मनाउने गरेको, 
ज्रे्ष्ठ नागररक सम्मान कार्ििम, विृाश्रम भवन तनमािण, अन्िरप स्िा सीप हस्िान्िरण कार्ििम, स्कूल 
कलेजका खशक्षक र्वद्याथीहरुसुँग प स्िान्िर न्रू्नीकरण गनि अन्िरप स्िा कार्ििम, ज्रे्ष्ठ नागररकको 
हक अतधकारको बारेमा अन्िरर्िर्ा कार्ििम शर्ोजना एवं रेतडर्ो कार्ििम सञ्चालन गरेको उल्लेख 
छ । ज्रे्ष्ठ नागररकलाई िीथािटन कार्ििम, अक्षर् कोष स्थापना, ज्रे्ष्ठ नागररक छोरा ब हारी 
पाररवाररक चेिना कार्ििम, ज्रे्ष्ठ नागररक नगर सतमति गठन, ज्रे्ष्ठ नागररक खचन्िनकक्ष तनमािण, ज्रे्ष्ठ 
नागररकका सम्बन्धमा सन्देशमूलक ब्रोसर िथा पम्पलेट प्रकाशन, शीिलहर िथा जाडोमा न्र्ानोकपडा 
र्विरण लगार्िका कार्ि गने गरेको भएिापतन सबै ज्रे्ष्ठ नागररकलाई समेटेर कार्ििम सञ्चालन गनि 
सकेको देखखुँदैन । मन्त्रालर् लगार्ि सरकारी तनकार्ले ज्रे्ष्ठ नागररक सम्बन्धी कार्ििम सञ्चालन 
गदाि महासंघसुँग सहकार्ि गन िपदिछ । 

35. तनरीक्षण र अन गमन – ज्रे्ष्ठ नागररको संरक्षण र सामाखजक स रक्षाको सन्दभिमा र्वतभन्न सरकारी वा गैर 
सरकारी तनकार्बाट भएका कार्िको तनरीक्षण र अन गमन गरी कार्ििमको प्रभावकाररिा अतभवरृ्ि 
गन िपदिछ । र्स सम्बन्धमा तनम्नान सार देखखएको छः 

35.1. ज्रे्ष्ठ नागररक सम्बन्धी तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११ मा मन्त्रालर्ले नेपाल तभत्र स्थापना 
भएका सवै र खजल्ला ज्रे्ष्ठ नागररक कल्र्ाण सतमतिले शफ्नो क्षेत्रतभत्रको हेरचाह केन्र र ददवासेवा 
केन्रको जर्हले स कै पतन तनरीक्षण गनि वा गराउन सक्ने व्र्वस्था छ । प्रम ख खजल्ला अतधकारी वा 
तनजले िोकेको अतधकृिले शफ्नो क्षेत्रतभत्रको हेरचाह केन्र वा ददवा सेवा केन्रको वषिमा कखम्िमा 
चारपटक तनरीक्षण गरी त्र्सको प्रतिवेदन खजल्ला ज्रे्ष्ठ नागररक कल्र्ाण सतमति र मन्त्रालर्मा 
पठाउन  पनेछ । त्र्सरी तनरीक्षण गदाि अन्र् क राहरुको अतिररक्त ऐन, तनर्मावली वा प्रचतलि कानून 
र्वपरीि क नै काम कारबाही भएको पार्एमा सो समेि त्र्स्िो तनरीक्षण प्रतिवेदनमा ख लाउन  पनेछ । 
र्स तनर्म बमोखजम तनरीक्षण गने अतधकारीले हेरचाह केन्र वा ददवा सेवा केन्रले र्स तनर्मावलीमा 
िोर्कएका पूवािधार र स र्वधाको व्र्वस्था गरेको नपाएमा वा क नै अतनर्तमििा भएको देखेमा पूवािधार 
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र स र्वधाको व्र्वस्था गनि, स धार गनि र अतनर्तमििा हटाउन समर् िोकी शवयकर्क तनदेशन ददन 
सक्नेछ । र्स बमोखजम ददर्एको तनदेशनको पालना गन ि सम्बखन्धि हेरचार केन्र वा ददवा सेवा 
केन्रको सञ्चालकको कििव्र् ह ने व्र्वस्था छ । मन्त्रालर् र अन्र् पदातधकारी एवं सतमतिहरुले 
कानूनमा भएको व्र्वस्था बमोखजम तनरीक्षण नगरेको वा गरेको भएमा पतन सोको प्रतिवेदन िर्ार गरी 
मन्त्रालर्मा पठाएको नदेखखएकोले र्स सम्बन्धमा स धार गन िपने देखखन्छ ।  

35.2. र्सैगरी मन्त्रालर्ले ज्रे्ष्ठ नागररकको सम्बन्धमा प्रदान गरेको अन दानको उपर्ोगको खस्थति र ज्रे्ष्ठ 
नागररकको हेरचाहको लातग सञ्चातलि हेरचार केन्र, ददवा सेवा केन्र, ज्रे्ष्ठ नागररक तमलन केन्रको 
तनर्तमि अन गमन गरी देखखएका समस्र्ा समर्मै समाधान गनि लगाउन  पनेमा पर्ािि र प्रभावकारी 
रुपमा अन गमन गरेको देखखदैन । अन गमनको अभावमा ज्रे्ष्ठ नागररकको सम्बन्धमा गररएको खचिले 
अपेखक्षि उपलखव्ध प्राि गरे नगरेको मूल्र्ाङ्कन गनि सर्कने अवस्था देखखएन । अन गमनको स चक 
िर्ार गरी सो बमोखजम तनर्तमि रुपमा अन गमन गरी सञ्चातलि कार्ििमको प्रभावकाररिा अतभवरृ्ि 
गन िपदिछ। 

36. ज्रे्ष्ठ नागररकको ज्ञान र अन भवको उपर्ोग – र्वज्ञ ज्रे्ष्ठ नागररकहरुसुँग उनीहरुले हातसल गरेका 
पेशागि अन भव, ज्ञानसुँग सम्बखन्धि र्वषर्गि अन भवहरु जस्िो वैदेखशक नीति, रक्षा सामररक सरक्षा, 
भौगोतलक पररखस्थतिका कारण अपनाएका िदस्थिा सम्बन्धी र्वगिका अन भवहरु, र्तिहास, धातमिक 
साुँस्कृतिक अन भव र अन भतूिहरु उनीहरु नखजकबाटै तलने र सो अन सार वििमानमा अवलम्बन 
गररएका ित्सम्बन्धी नीतिहरुमा समर् सान्दतभिक पररमाजिन गनि सकेमा राज्र्ले अवलम्बन गने 
नीतिहरु थप प्रभावकारी ह नसक्ने देखखन्छ। खजउुँदो र्तिहासका रुपमा रहेका ज्रे्ष्ठ नागररकहरुमा 
रहेका अन भव र अन भतूिहरु साुँखच्चकै राष्ट्र तनमािणमा कोशे ढ ङ्गा सार्वि ह न सक्दछ । अन्िरप स्िा 
ज्ञान िथा अन भव हस्िान्िरणको व्र्वस्था कार्ािन्वर्न गन िपदिछ। 

37. ज्रे्ष्ठ नागररक शवास तनमािण  साविजतनक तनकार्बाट अन दान प्राि गरी तनमािण भएको ज्रे्ष्ठ 
नागररकका तनमािण भएको संरचनाहरु िोर्कएको प्रर्ोजनमा उपर्ोग भए नभएको सम्बन्धमा सम्बखन्धि 
तनकार्ले अन गमन गन िपदिछ । महालेखापरीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदन २०७२।७३ मा समावेश ज्रे्ष्ठ 
नागररक ग्रामको सम्बन्धमा तनम्नान सारको खस्थति र्वद्यमान देखखएको छः 

37.1. सार्वक मर्हला बालवातलका िथा समाजकल्र्ाण मन्त्रालर्ले साविजतनक तनजी साझेदारीमा ज्रे्ष्ठ 
नागररक शवास बनाउने प्रर्ोजनको लातग जे.पी. प्रतिष्ठानसंग सम्झौिा गरी २०७०।७१ देखख 
२०७२।७३ सम्मको अवतधमा ित्कालीन लखप्सफेदी गाउुँ र्वकास सतमति ३ रैलैमा ज्रे्ष्ठ नागररक 
ग्राममैत्री सेवाश्रम तनमािण कार्ििमको लातग रु.९ करोड १ लाख अन दान उपलव्ध गराएको देखखन्छ। 
सो संस्थले स्वास्थ्र् िथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर् र सैतनक कल्र्ाणकारी कोष लगार्िका संस्थाहरुबाट 
समेि रकम प्राि गरी ज्रे्ष्ठ नागररकका लातग भवन िथा क टी तनमािण गरेको देखखन्छ । श रु 
सम्झौिामा ज्रे्ष्ठ नागररक सेवा ग्राम (मैत्री सेवाश्रम) तनमािण सम्बन्धी शििहरु मात्र उल्लेख भई 
पूुँजीगि अन दान उपलधध गराउन श रु गरेकोमा प्रतिष्ठानले केही तनःश ल्क र अन्र् सःश ल्क ज्रे्ष्ठ 
नागररक शवास स र्वधा सर्हि ज्रे्ष्ठ नागररक गहृ सञ्चालन गरी रहेको सन्दभिमा सरकारले ददएको 
अन दान, प्रतिष्ठानको तनर्तमि स्रोि एवं सम्झौिा बमोखजम ज्रे्ष्ठ नागररकहरुले स र्वधा प्राि गरे नगरेको 
सम्बन्धमा तनर्तमि अन गमन गन िपदिछ ।  

37.2. र्सैगरी संकल्प नेपाल काठमाण्डौलाई २०७०।७१ मा रु ५ करोडको सम्झौिामा िात्कालीन 

र्न्रार्णी गा.र्व.स. ख लालटारमा ज्रे्ष्ठ नागररक शवास गहृ तनमािण गनि रु.४ करोड अन दान उपलधध 
गराएकोमा प न: २०७१।७२ मा रु.२ करोड १ लाखको सम्झौि गरी पर्हलो र्कस्िा बापि रु.१ 
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करोड १ लाख उपलधध गराएको अवस्थामा २०७२ वैशाख १२ र २९ गिेको महाभ  कम्पमा 
तनमािणाधीन संरचनामा असर प गेको देखखन्छ । प्राि अन गमन प्रतिवेदन िथा प्रार्वतधक प्रतिवेदन 
समेिको शधारमा मन्त्रालर्बाट २०७२।२।६ र्वनाशकारी भ  कम्पबाट तनमािणाधीन भवनमा क्षति 
प गेकोले अको शदेश नभएसम्म तनमािण कार्ि स्थगन गनि पत्राचार ह न का साथै शहरी र्वकास िथा 
भवन तनमािण र्वभागको २०७२।३।२० को स्थलगि प्रतिवेदनमा र्वतभन्न र्पलर िथा र्वमहरु ७ 
र्न्चदेखख १ र्फटसम्म सरेको अवस्था रहेकोले रेिोर्फर्टङ्गबाट समेि स धार ह न नसक्ने भएकोले थप 
तनमािण कार्ि गनि उपर् क्त नभएको साथै अपर धलकमा जतमनको वनावटका कारण स्लोप फेलर भैरहने 
भएको र्खन्जतनर्ररङ्ग प्रर्वतधबाट स्लोप फेलर रोकी तनमािण कार्ि गनि नसर्कने, अपर धलकमा संरचनागि 
पररमाण थप्दै जाुँदा िल्लो धलकमा झ काव अझ बढ्दै जाने भएकोले क नै पतन समर्मा ह ने मानवीर् 
क्षति रोक्न सावधानी अपनाउन पने प्रतिवेदन प्राि भएको देखखन्छ। र्स कारण प्रार्वतधक रुपमै 
तनमािणाधीन संरचनामा क्षति प गेको प्रतिवेदन प्राि भएको अवस्थामा मन्त्रालर्बाट २०७२।३।३० मा 
थप रु.१ करोड उपलधध गराउने तनणिर् भई अन दान उपलधध गराएको कार्ि लाई संखचि कोषको 
समूखचि उपर्ोग भएको मान्न सक्ने शधार देखखएन । हालसम्म संस्थालाई रु.६ करोड १ लाख 
अन दान उपलधध गराएको भएिा पतन अन दानको श रुवाति चरणदेखख तनमािण अवरुि भई रकम 
प्रतिफल र्वर्हन भएको देखखन्छ ।  

तनष्कषि एवं स झाव 

ज्रे्ष्ठ नागररकको सम्बन्धी कानूनी व्र्वस्था, शवतधक र्ोजना एवं अन्िरािर्ष्ट्रर् िथा क्षेत्रीर् घोषणा 
कार्ािन्वर्को प्रतिवििा अन सार राज्र्ले ज्रे्ष्ठ नागररकको संरक्षण र सामाखजक स रक्षाको लातग गरेको र्वतभन्न 
व्र्वस्थाको वावज ि ज्रे्ष्ठ नागररकको अवस्थामा अपेखक्षि स धार ह न सकेको देखखदैन । ज्रे्ष्ठ नागररकको 
संख्र्ामा ह दै गएको वरृ्ि अन सारको सेवा स र्वधाको पर्ािि व्र्वस्था गने, ज्रे्ष्ठ नागररकलाई समान रुपले सेवा 
स र्वधा उपलव्ध गराउने, उनीहरुको ज्ञान र अन भवलाई देश र्वकासमा उपर्ोग गने, ज्रे्ष्ठ नागररकमा ह ने 
र्हंसा र द व्र्िवहारको अन्त्र् गने, उनीहरुको शतथिक र सामाखजक अतधकारको संरक्षण, ज्रे्ष्ठ नागररकको 
स्वास्थ्र् स रक्षा, ददवा सेवा केन्र, क्लब, शरोग्र् शश्रमको पर्ािि व्र्वस्था र ब ढ्यौलीमा ह ने मनोबैज्ञातनक 
समस्र्ाको उखचि सम्बोधन लगार्िका च  नौिीहरुलाई सम्बोधन गरी ज्रे्ष्ठ नागररकको र्वशेष संरक्षण र 
सामाखजक स रक्षाको व्र्वस्था गन िपदिछ ।  
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अन सूची १ 

प्रदेश र खजल्लागि ज्रे्ष्ठ नागररकको संख्र्ा 
प्रदेश नम्बर १ 

जम्मा जनसंख्र्ाः 48,34,943 
ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको जनसंख्र्ाः 3,93,031 

ि.सं. खजल्ला जनसंख्र्ा मर्हला प रुष 

1.  िाप्लेजूङ्ग 10,917 5,447 5,470 
2.  संख वासभा 14,898 7,636 7,262 
3.  सोल ख म्ब  9,814 4,977 4,837 
4.  ओखलढ ङ्गा 15,979 8,326 7,653 
5.  खोटाङ्ग 20,608 10,198 10,410 
6.  भोजप र 18,579 9,336 9,243 
7.  धनक टा 15,584 7,784 7,800 
8.  िेह्रथ म 9,946 5,174 4,772 
9.  पाुँचथर 16,918 8,320 8,598 
10.  र्लाम 24,697 11,470 13,227 
11.  झापा 73,223 36,153 37,070 
12.  मोरङ्ग 79,636 39,758 39,878 
13.  स नसरी 57,117 29,158 27,959 
14.  उदर्प र 25,115 12,776 12,339 
 जम्माः 3,93,031 1,96,513 1,96,518 
 

 

मधेश प्रदेश  

जम्मा जनसंख्र्ाः 54,04,145 

ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको जनसंख्र्ाः 4,05,698 

ि.सं. खजल्ला जनसंख्र्ा मर्हला प रुष 

1.  सिरी 51,454 25,163 26,291 
2.  तसराहा 50,030 24,368 25,662 
3.  धन षा 50,210 24,188 26,022 
4.  महोत्तरी 56,466 26,453 30,013 
5.  सलािही 51,493 24,591 26,902 
6.  रौिहट 58,056 28,282 29,774 
7.  बारा 48,286 22,982 25,304 
8.  पसाि 39,703 18,488 21,215 
 जम्माः 4,05,698 1,94,515 2,11,183 
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वाग्मिी प्रदेश  

जम्मा जनसंख्र्ाः  55,29,452  

ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको जनसंख्र्ाः 4,55,987 

ि.सं. खजल्ला जनसंख्र्ा मर्हला प रुष 

1.  दोलखा 21,659 11,394 10,265 
2.  तसन्ध पाल्चोक 32,118 16,190 15,928 
3.  रस वा 4,463 2,149 2,314 
4.  धाददङ्ग 36,224 18,017 18,207 
5.  न वाकोट 30,049 15,078 14,971 
6.  काठमाण्डौ 1,05,303 55,981 49,322 
7.  भक्तप र 22,839 12,204 10,635 
8.  लतलिप र 36,450 19,344 17,106 
9.  काभ्रपेलाञ्चोक 36,912 19,217 17,695 
10.  रामेछाप 23,581 12,686 10,895 
11.  तसन्ध ली 23,599 12,022 11,577 
12.  मकवानप र 32,866 16,409 16,457 
13.  खचिवन 49,924 25,229 24,695 
 जम्माः 4,55,987 2,35,920 2,20,067 
 

 

गण्डकी प्रदेश 
जम्मा जनसंख्र्ाः 24,03,757 

ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको जनसंख्र्ाः 2,82,981 

ि.सं. खजल्ला जनसंख्र्ा मर्हला प रुष 

1.  गोरखा 34,516 17,692 16,824 
2.  मनाङ्ग 684 378 306 
3.  म स्िाङ्ग 2,592 803 788 
4.  म्र्ाग्दी 12,987 6,947 6,040 
5.  कास्की 42,935 23,399 19,536 
6.  लमज ङ्ग 21,208 10,860 10,348 
7.  िनह ुँ 34,478 18,179 16,299 
8.  नवलपरासी* 54,802 26,955 27,847 
9.  स्र्ाङ्जा 35,396 18,811 16,585 
10.  पविि 16,967 8,904 8,063 
11.  बाग्ल ङ्ग 27,417 14,114 13,303 
 जम्माः 2,82,981 1,47,042 1,35,939 
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ल खम्बनी प्रदेश 

जम्मा जनसंख्र्ाः 44,99,272 

ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको जनसंख्र्ाः 3,36,351 

ि.सं. खजल्ला जनसंख्र्ा मर्हला प रुष 

1.  रुक म* 13,307 6,528 6,779 
2.  रोल्पा 17,064 8,752 8,312 
3.  प्रू्ठान 17,988 9,404 8,584 
4.  ग ल्मी 31,154 15,976 15,178 
5.  अघािखाुँची 20,978 10,551 10,427 
6.  पाल्पा 25,923 13,739 12,184 
7.  रुपन्देही 66,183 32,198 33,985 
8.  कर्पलवस्ि  44,108 20,511 23,597 
9.  दाङ्ग 36,998 18,459 18,539 
10.  बाुँके 32,503 15,791 16,712 
11.  बददिर्ा 30,145 14,768 15,377 
 जम्माः 3,36,351 1,66,677 1,69,674 
 

 

 

 

कणािली प्रदेश  

जम्मा जनसंख्र्ाः 15,70,418 

ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको जनसंख्र्ाः 87,636 

ि.सं. खजल्ला जनसंख्र्ा मर्हला प रुष 

1.  डोल्पा 2,123 1,125 998 
2.  म ग  3,936 2,055 1,881 
3.  ह म्ला 3,714 1,875 1,839 
4.  ज म्ला 6,018 2,943 3,075 
5.  कातलकोट 8,457 4,414 4,043 
6.  दैलेख 17,284 8,747 8,537 
7.  जाजरकोट 8,764 4,271 4,493 
8.  सल्र्ान 14,996 7,486 7,510 
9.  स खेि 22,344 11,453 10,891 
 जम्माः 87,636 44,369 43,267 
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स द रपखश्चम प्रदेश  

जम्मा जनसंख्र्ाः 22,52,517 

ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको जनसंख्र्ाः 1,92,766 

ि.सं. खजल्ला जनसंख्र्ा मर्हला प रुष 

1.  बाज रा 10,189 5,442 4,747 
2.  बझाङ्ग 15,008 8,770 6,238 
3.  दाच  िला 21,991 12,076 9,915 
4.  वैिडी 11,250 5,744 5,506 
5.  डडेल्ध रा 11,206 6,264 4,942 
6.  डोटी 16,070 9,542 6,528 
7.  अछाम 21,143 13,305 8,838 
8.  कैलाली 53,249 27,543 25,706 
9.  कञ्चनप र 32,660 16,789 15,871 
 जम्माः 1,92,766 1,04,475 88,291 

* द वै रुक म र नवलपरासीको संख्र्ा र्सैमा समावेश छ । 
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अन सूची २ 

जेररर्र्टक वाडि सञ्चालन गने अस्पिालहरु 

ि सं अस्पिालको नाम प्रदेश 

१ वी पी कोर्राला स्वास्थ्र् र्वज्ञान प्रतिष्ठान धरान प्रदेश नं १ 

२ कोशी अस्पिाल र्वराटनगर प्रदेश नं १ 

३ मेची अस्पिाल भरप र प्रदेश नं १ 

४ उदर्प र अस्पिाल उदर्प र प्रदेश नं १ 
५ नारार्णी अस्पिाल वीरगञ्ज मधेश प्रदेश 
६ जनकप र अस्पिाल जनकप र मधेश प्रदेश 
७ गौर अस्पिाल रौिहट मधेश प्रदेश 
८ गजेन्र नारार्ण तसंह अस्पिाल सिरी मधेश प्रदेश 
९ पाटन स्वास्थ्र् र्वज्ञान प्रतिष्ठान पाटन अस्पिाल लतलिप र वाग्मिी प्रदेश 
१० शर् वेद खशक्षण अस्पिाल र्किीप र वाग्मिी प्रदेश 
११ भरिप र अस्पिाल भरिप र वाग्मिी प्रदेश 
१२ रार्ष्ट्रर् खचर्कत्सा र्वज्ञान प्रतिष्ठान वीर अस्पिाल काठमाण्डौ वाग्मिी प्रदेश 
१३ हेटौंडा अस्पिाल मकवानप र वाग्मिी प्रदेश 
१४ रार्ष्ट्रर् िमा सेन्टर काठमाण्डौ वाग्मिी प्रदेश 
१५ श िराज िर्पकल िथा सरुवा रोग अस्पिाल काठमाण्डौ वाग्मिी प्रदेश 
१६ पोखरा स्वास्थ्र् र्वज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा अस्पिाल पोखरा गण्डकी प्रदेश 
१७ धौलातगरी अस्पिाल बाग्ल ङ गण्डकी प्रदेश 
१८ भेरी अस्पिाल नेपालगञ्ज ल खम्बनी प्रदेश 
१९ रािी स्वास्थ्र् र्वज्ञान प्रतिष्ठान घोराही ल खम्बनी प्रदेश 
२० ल खम्बनी अस्पिाल ब टवल ल खम्बनी प्रदेश 
२१ प्रदेश अस्पिाल स खेि कणािली प्रदेश 
२२ कणािली स्वास्थ्र् र्वज्ञान प्रतिष्ठान ज म्ला कणािली प्रदेश 
२३ सेिी अस्पिाल धनगढी स दूरपखश्चम प्रदेश 
२४ डडेलध रा अस्पिाल डडेलध रा स दूरपखश्चम प्रदेश 
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अन सूची ३ 

शतथिक वषि २०७७।७८ मा अन दान ददएका संघ संस्थाहरुको र्ववरण 

(रु.लाखमा) 

ि.  
सं. 

अन दान प्राि गने संघ संस्थाको नाम 
अन दान 
रकम 

अखख्िर्ारी पठार्एको स्थानीर् िह र 

खजल्ला 

ज्रे्ष्ठ 
नागररकको 
संख्र्ा 

1.  ओम कारेश्वर वैददक र्वद्यापीठ गार्त्री स्वरुप शश्रम, हखल्दवारी गा.पा.१ गोल्धान  5 हल्दी गाउुँपातलका, झापा - 

2.  स्वावलम्बी ज्रे्ष्ठ नागररक समाज नेपाल, नेपालगञ्ज १ र्वशालनगर 9 नेपालगञ्ज उप–महानगरपातलका १, बाुँके - 

3.  तनलसागर सेवा शश्रम नेपालगञ्ज, बाुँके 10 नेपालगञ्ज उप–महानगरपातलका, बाुँके - 

4.  स्वावलम्बी ज्रे्ष्ठ नागररक समाज नेपाल, नेपालगञ्ज १ र्वशालनगर 3 नेपालगञ्ज उप–महानगरपातलका, बाुँके ११८ 

5.  सवोदर् सेवाश्रम रार्नस न.पा.लमज ङ्ग 8 रार्नस नगरपातलका, लमज ङ्ग २५ 

6.  ओम कारेश्वर विृाश्रम स नपदेली मादी गा.पा.५, कास्की 5 मादद गाउुँपातलका, कास्की - 

7.  प्राणनाथ मार्ति विृाश्रम पनौिी न.पा.९ काभ्र े 5 पनौिी न.पा.९ काभ्र े १९ 

8.  प्राणनाथ मार्ति विृाश्रम पनौिी न.पा.९ काभ्र े 15 पनौिी न.पा.९ काभ्र े - 

9.  मनकामना धाम विृाश्रम खाुँदवारी न.पा.९, भवन तनमािण 30 खाुँदवारी न.पा., संख वासभा ४१ 

10.  मर्हला िथा विृा सेवा केन्र, कञ्चनप र 12 तभमदत्त न.पा.कञ्चनप र ५३ 

11.  शमा घर काठमाण्डौ 10 काठमाण्डौ महानगरपातलका, काठमाण्डौ ७७ 

12.  तनसहार् सेवा सदन िीनक ने, काठमाण्डौ 5 काठमाण्डौ महानगरपातलका, काठमाण्डौ ५४ 

13.  मानव सेवा शश्रम सामाख शी, काठमाण्डौलाई सडक मानव व्र्वस्थापन गनि 100 काठमाण्डौ महानगरपातलका, काठमाण्डौ १४५५ 

14.  रार्ष्ट्रर् ज्रे्ष्ठ नागररक महासंघ माफि ि कार्ििम सञ्चालन 10 काठमाण्डौ महानगरपातलका, काठमाण्डौ - 

15.  मर्हला बालकातलका उत्थान िथा वािावरण संरक्षण केन्र, का.म.न.पा.१० 20 काठमाण्डौ महानगरपातलका, काठमाण्डौ - 

16.  ददव्र् सेवा सदन, हेटौंडा, मकवानप र 7 हेटौंडा उप–महानगरपातलका, मकवानप र - 

17.  र्हमालर् विृाश्रम, टोखा, काठमाण्डौ 6 टोखा नगरपातलका, काठमाण्डा ३५ 

18.  पद्म भ  वनेश्वर विृाश्रम, सलािही 11 लालबन्दी नगरपातलका, सलािही ४५ 

19.  परोपकार अन सन्धान विृाश्रा, झापा 5 र्विािमोड नगरपातलका, झापा ३५ 

20.  राम मखन्दर िारकेश्वर, ग ल्मी 10 सत्र्विी गाउुँपातलका, ग ल्मी ५१ 

21.  मनकामना सन्र्ास शश्रम, संख वासभा 6 खाुँदवारी नगरपातलका, संख वासभा ४१ 

22.  गलेश्वरधाम, म्र्ाग्दी 6 बेनी नगरपातलका, म्र्ाग्दी ५० 

23.  पूवािञ्चल र्वश्राखन्ि म लघाट धनक टालाई ज्रे्ष्ठ नागररक शश्रम सञ्चालन गनि 10 धनक टा नगरपातलका, धनक टा ४५ 

24.  क शेश्वर साम दार्र्क जष्ठ नागररक भवन तनमािण, द हवी न.पा.स नसरी 8 द हवी नगरपातलका, स नसरी - 

25.  चौिारी विृाश्रम अरुण गा.पा.प्र्ाउली, भोजप र 30 अरुण गा.पा.प्र्ाउली, भोजप र - 

26.  र्वकास र चेिनाका लातग सामाखजक संस्था, भोजप र बजार 30 अरुण गाउुँपातलका, भोजप र - 

27.  समाज कल्र्ाण केन्र विृाश्रम देवघाट, िनह ुँ 10 देवघाट गाउुँपातलका, िनह ुँ ३६ 

28.  राधाकृष्ण विृाश्रम, कास्की 20 पोखरा महानगरपातलका, कास्की ५१ 

29.  प्रशाखन्ि विृाश्रम, स खेि 30 वीरेन्रनगर नगरपातलका, स खेि २७ 

30.  जीवनका लातग भोजन ब ढातनलकण्ठ न.पा.काठमाण्डौ 12 ब ढातनलकण्ठ नगरपातलका, काठमाण्डौ - 

31.  एकल मर्हला रोजगारी, बढैर्ािाल ६, मैनापोखर 10 बढैर्ािाल गाउुँपातलका, बददिर्ा - 

32.  मोतिदेवी स्म ति केन्र, भीमढ ङ्गा नागाज िन न.पा.८ 30 नागाज िन नगरपातलका, काठमाण्डौ - 

33.  धापाहार्ट र्वकास समाज साम दार्र्क भवन तनमािण ल.प  .म.न.पा.२३ 5 लतलिप र उप–महानगरपातलका, लतलिप र - 

34.  नवकीरण अनाथ असहार् बाल उत्थान समाज, धापाखेल, लतलिप र 8 लतलिप र उप–महानगरपातलका, लतलिप र - 

 जम्मा ४९१  २२५८ 
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बीमा सतमतिको तनर्मन  
कार्िमूलक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन 

1. पषृ्ठभमूी - देशको शतथिक र्वकासको लातग शन्िररक साधन र पूुँजीको पररचालन गनि, र्वदेशी म राको 
व्र्र्भार रोक्न र नेपाली जनिाको जीउ धनको स रक्षा गरी र्वत्तीर् व्र्वसार् सञ्चालन गनि नेपालमा 
बीमा कम्पनीहरुको स्थापना भएको हो । प्राकृतिक प्रकोप, महामारी, भर्विव्र्, द घिटना शददबाट 
भर्वष्र्मा ह नसक्ने क्षिी िथा नोक्सानीलाई कमगनि वा भर्वष्र्मा पनिसक्ने शतथिक संकटलार्ि 
न्रू्नीकरण गनि बीमक कम्पनी र लाभग्राही व्र्खक्त वा संस्थासुँग बीमा सम्झौिा गरी बीमाको कारोबार 
ह न्छ । बीमा जोखखम व्र्होरेको कारणले शपि तबपदमा शतथिक संकटमा परेका र नोक्सानीमा 
परेको बेला वा थोरे र्प्रतमर्म ब झाएर पतन सम्झौिा अन सारको कार्िप  रा गरे पतछ बीमाङ्क रकम पाएर 
राहि महस स गने बीतमिहरु प्रसस्िै रहेका देखखन्छ । िथार्प झण्झर्टलो प्रशासतनक र कानूनी 
व्र्वस्थाको कारण समर्मा तनणिर् नह ने, तबचारै नप र्र्ािई बीमा सम्झौिा गने र जोखखम व्र्होन िपदाि 
पछाडी हट्ने, म्र्ाद प तगसकेको वा सम्झौिाका शििहरु प रा भएको बीमा दाबीको रकम भ  क्तानी ददन 
र्ढला स स्िीगने जस्िा कारणले उज र गनेको संख्र्ा पतन ठूलै छ । हाल नेपालका बीमा 
व्र्ावसार्ीहरुको गतितबतधमा िीब्र रुपमा बरृ्ि िथा तबस्िार भएको अवस्था छ । बीमा कम्पनीहरुले 
प्रचतलि ऐन, तनर्मावली र तनदेखशकाहरु बमोखजमको प्रकृर्ा प रा गरी बीतमिको र्हिमा कामगने र 
सरकारी दार्र्त्व प रा गरी शफूलाई शतथिक दृर्िले सक्षम बनाउने उदे्दयकर्ले शफ्ना गतिर्वतध सञ्चालन 
गन िपने ह न्छ । र्सै उदे्दयकर्ले बीमा व्र्वसार्लाई व्र्वखस्थि, तनर्तमि, र्वकतसि र तनर्खन्त्रि गनिका 
लातग बीमा सतमतिको स्थापना भएको हो ।  

2. तनकार् पररचर् - बीमा सतमति २०२५ सालमा स्थापना भई हाल बीमा ऐन, २०४९ अन सार 
सञ्चालनमा रहेकोछ । बीमा सतमतिको कार्ािलर् लतलिप रको क पण्डोलमा रहेको छ । र्सै 
कार्ािलर्बाट सतमतिका सबै गतितबतधहरु सञ्चालन ह ने गरेका छन ्। हाल जीवन बीमा कम्पनी १९, 
तनजीवन बीमा कम्पनी २० र प नजीबीमा कम्पनी १ समेि बीमा कम्पनीको संख्र्ा ४० रहेको छ । 
बीमा व्र्वसार्ीहरुले नेपालका सबै प्रदेशका व्र्ापाररक केन्रहरुमा शशफ्ना शाखा प्रशाखाहरु 
तबस्िार गरी कारोवार गने गरेका छन । 

3. नीतिगि व्र्बस्था - बीमा सतमतिले २०७५।७६ पतछ रणनैतिक र्ोजना िर्ार गरेको छैन । शतथिक 
वषि २०६९।७० देखख २०७५।७६ (सन ् २०१४ देखख २०१९) सम्म ५ वषिको लातग िर्ार 
गरेको रणनैतिक र्ोजना अन सार नै हालसम्म पतन कार्ििम सञ्चालन गरेको देखखन्छ । उक्त 
रणनैतिक र्ोजनाका उदे्दयकर्हरु तनम्नबमोखजम रहेको : 

 बीमाको पह ुँचमा र्वस्िार गरी समावेशी बनाउन , 
 बीमा क्षेत्रको र्वकास गन ि, 
 बीमा क्षेत्रलाई ददगो बनाउन , 
 बीमाको पूवािधार िर्ार गन ि, 
 बीमा क्षेत्रमा स शासन कार्म गन ि, 
 बीमा क्षेत्रको क्षमिा र्वकास गन ि, 

उखल्लखखि बीमाका उदे्दयकर् प्राि गनि तनम्नबमोखजमका नीतिहरु िर्ार गरेको देखखन्छ : 

 बीमाको र  िगतिमा प्रवद्र्धन गन ि (Promote Insurance Uptake) 
 बीमा र्विरणका वैकखल्पक स्रोिको र्वस्िार गन ि (Enhance Alternative Insurance 

Distribution Channels) 
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 तनर्मावलीमा मापदण्डको र्वकास गन ि (Raising Alternative Insurance Channels) 
 बीमा व्र्वसार्लाई समार्ोजन र अतभग्रहण गन ि (Mergers and Acquisitions) 
 पूनबीमा क्षेत्रको र्वकास गनि प्रोत्साहन गन ि (Promote Reinsurance Sector Development) 
 जोखखममा शधाररि स परीवेक्षणलाई बढावा ददन  (Move Towards Risk Based Supervision) 
 जोखखममा अधाररि पूुँजी पररचालन गन ि (Move Towards Risk Based Capita) 
 धेरै रकम पररचालन गने खाका िर्ार गने (Move Towards Solvency II Framework) 
 दावी भ  क्तानीको लातग कानूनी शधार दररलो बनाउने (Strengthen Legal Framework for 

Claim Settlement) 
 बीतमिको दावी भ  क्तानी प्रर्िर्ामा स धार गने (Improve Consumer Complaint Handling 

Process) 
 बीमा सतमतिको क्षमिामा अतभवरृ्ि गने (Increase Board's Visibility) 
 बीतमि र्हि संरक्षण कोषको बरृ्ि गन ि (Develop Policyholders Protection Fund) 
 बीमा व्र्वसार्मा उत्तरदार्र्त्व र पारदशीिामा अतभवरृ्ि गने (Enhance Accountability and 

Transparency in Insurance Industry) 
 मानव पूुँजीको र्वकास गन ि (Develop Human Capital) 
 पूुँजीगि क्षमिाको र्वकास गन ि (Develop Physical Capacity) 
 क्षेत्र (प्रदेश) हरुमा शाखाहरुको स्थापना गने (Establish Branches in Regions) 
 सूचना प्रर्वतधको स्िर अतभवरृ्ि गन ि (Enhance Information Technology) 
 रार्ष्ट्रर् पाठ्यिममा बीमा खशक्षा समावेश गनि प्रोत्साहन गन ि (Promote Insurance Education 

in National Curriculum) 
 बीमा प्रतिष्ठानको स्थापना गने (Establish Insurance Academy) 

4. कानूनी व्र्बस्था - बीमा व्र्वसार्ी संस्थाहरुलाई व्र्वखस्थि, तनर्तमि, र्वकतसि िथा तनर्खन्त्रि गनिका 
लातग देहार्बमोखजमका ऐन, तनर्मावली िथा तनदेखशकाको व्र्वस्था गरेको छ : 

ऐन िथा तनर्मावलीहरुः 

 बीमा ऐन, २०४९, 
 बीमा तनर्मावली, २०४९, 

तनदेखशका िथा मागिदशिनहरुः 

२०७७ 
 जीवन बीमा व्र्वसार् गने बीमकको बीमाङ्कीर् मूल्र्ाङ्कन सम्बन्धी तनदेखशका, २०७७ 
 कृर्ष िथा पश पंछी बीमा तनदेखशका, २०७७ 
 जीवन बीमा व्र्वसार्गने बीमकहरुको NFRS मा शधाररि र्वत्तीर् र्ववरण सम्बन्धी 

तनदेखशका, २०७७ 
 तनजीवन बीमा व्र्वसार्गने बीमकहरुको NFRS मा शधाररि र्वत्तीर् र्ववरण सम्बन्धी 

तनदेखशका, २०७७ 
 प नबीमा व्र्वसार् गने बीमकहरुको NFRS मा शधाररि र्वत्तीर् र्ववरण सम्बन्धी तनदेखशका, 

२०७७ 
 कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ 
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२०७६ 
 बीमकले सहकार्िमा व्र्वसार् सञ्चालन गदाि अपनाउन पने नीतिगि मागिदशिन, २०७६ 
 लघ र्वत्त बीमा तनदेखशका, २०७६ 
 बीमकको सूचना प्रतबतध मागिदशिन, २०७६ 
 बीमा कम्पनीहरुलाई जोखखम व्र्वस्थापन सम्बन्धी तनदेशन, २०७६ 
 तनजीवन िथा प नवीमा व्र्वसार् गने बीमकको बीमाङ्कीर् मूल्र्ाङ्कन सम्बन्धी तनदेखशका, 

२०७६ 
 बीमा दावी भ  क्तानी मागिदशिन, २०७६ 
 प नवीमा व्र्वसार् (व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन) तनदेखशका, २०७६ 
 शाखार्हि घ खम्ि बीमा सेवा सम्बन्धी मागिदशिन, २०७६ 
 बीमक गाभ्ने गातभने िथा प्राति गने सम्बन्धी तनदेखशका, २०७६ 

२०७५ 
 बीमकको संस्थागि स शासन सम्बन्धी तनदेखशका, २०७५ 
 सम्पखत्त स र्िकरण िथा शिंकवादी र्िर्ाकलापमा र्वत्तीर् लगानी तनवारण सम्बन्धी 

तनदेखशका, २०७५, 
 अन्र् (व्र्वस्थापन पत्र िथा पररपत्रहरु) 

२०७४ 

 बीमकको कार्िकारी प्रम खको िलब भत्ता िथा अन्र् स तबधा सम्बन्धी मागिदशिन, २०७४ 
 अन्र् स तबधा सम्बन्धी मागिदशिन, २०७४ 

२०७३ 

 बीमक दिाि िथा बीमा व्र्वसार् सञ्चालन सम्बन्धी तनदेखशका, २०७३ 
 वैदेखशक रोजगार म्र्ादी जीवन बीमा सम्बन्धी तनदेखशका, २०७३ 
 बाली िथा पश धन तनदेखशका, २०६९ (पररमाजिन २०७३) 
 मोटरबीमा दर सम्बन्धी तनदेखशका, २०७३ 

२०७२ 
 बीमकले सञ्चालन गने बीमा अतभकिािको िातलम तनदेखशका, २०७२ 
 बीमकको शन्िररक लेखापरीक्षण तनदेखशका, २०७२ 
 लङ्गफमि अतडट सम्बन्धी तनदेखशका, २०७२ 
 बीमकले सञ्चालनगने बीमा अतभकिािको िातलम तनदेखशका, २०७२ 
 बीमा सतमति िातलम कार्ितबतध, २०७२ 

२०७१ 
 प नबीमा व्र्वसार् (व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन) सम्बन्धी तनदेखशका, २०७१ 
 लघ बीमा तनदेखशका, २०७१ 
 तनजीवन बीमकको लगानी तनदेशन (संशोतधि-२०७१) 
 जीवन बीमकको लगानी तनदेशन (संशोतधि-२०७१) 
 बैंकसि क्षतिपूतिि तनदेखशका 
 SOLVENCY MARGIN DIRECTIVE FOR NON LIFE INSURANCE, 2071 

http://nib.gov.np/wp-content/uploads/2019/12/2071-Solvency-Margin-Directive-for-Non-Life-Insurer-1.pdf
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२०७० 
 बीमक गाभ्ने िथा गातभने सम्बन्धी तनदेखशका, २०७० 
 SOLVENCY MARGIN DIRECTIVE FOR LIFE INSURANCE, 2070 
२०६९ 
 सम्पखत्त श िीकरण िथा शिङ्ककारी र्िर्ाकलापमा र्वत्तीर् लगानी तनवारण सम्बन्धी 

तनदेखशका, २०६९ 
 बाली िथा पश पन्छी बीमा तनदेशन, २०६९ 
 बीमकको संस्थागि स शासन सम्बन्धी तनदेखशका, २०६९ 

२०६८ 
 सामाखन्रक बीमा दर सम्बन्धी तनदेखशका, २०६५ (पररमाजीि तमति २०६८।३।१०) 

२०६७ 
 जीवन बीमा व्र्वसार् गने बीमकको तबत्तीर् र्ववरण सम्बन्धी तनदेशन (पररमाजीि तमति 

२०६७।५।१३) 

२०६६ 
 जीवन बीमा व्र्वसार् गने बीमकको तबत्तीर् र्ववरण सम्बन्धी तनदेशन (जारी तमति 

२०६६।५।२) 
 मोटर बीमा दर सम्बन्धी तनदेखशका, २०६६ (लागू तमति २०६६।५।१) 
 बीमकको संस्थापक शेर्र कारोबार (खररद तबिी) सम्बन्धी तनदेशन, २०६६ 
 बीमकको लेखापरीक्षक छनौटको शधार सम्बन्धी तनदेशन, २०६६ 
 बीमकको एअरमाकि  सम्बन्धी तनदेशन, २०६६ 

२०६५ 
 तनजीवन बीमा व्र्वसार् गने बीमकको तबत्तीर् र्ववरण सम्बन्धी तनदेशन : (जारी तमति 

२०६५।१०।२०) 
 जीवन बीमा सम्बन्धी प नबीमा तनदेखशका, २०६५ 
 तनजीवन बीमा सम्बन्धी प नबीमा तनदेखशका, २०६५ 
 जीवन बीमकको शतथिक लेखाजोखा र दार्र्त्वको म ल्र्ाङ्कन तनदेखशका, २०६५ 
 बीमकको वेब सार्ट सम्बन्धी धर्वस्था, २०६५ 
 साम खन्रक बीमा दर सम्बन्धी तनदेखशका, २०६५ 
 REINSURANCE DIRECTIVE FOR LIFE INSURANCE,2065 (Unofficial Translation) 
२०६४ 
 ONSITE INSPECTION MANUAL (FOR INSURER), 2064 
 गैरस्थलगि तनरीक्षण म्र्ान अल, २०६४ 
 ईजाजिपत्र प्राि सम्बन्धी तनदेशन, २०६४ 
 LICENSING POLICY,2064 (UNOFFICIAL TRANSLATION) 
अन्र् 

सतमतिले र्वतभन्न समर्मा जारी गरेका पररपत्रहरु 

http://nib.gov.np/wp-content/uploads/2019/12/2070-Solvency-Margin-Directives-for-Life-Insurer-1.pdf
http://nib.gov.np/wp-content/uploads/2019/12/2065-Re-Insurance-Directive-LIfe-Insurer-English-1.pdf
http://nib.gov.np/wp-content/uploads/2020/08/On-Site-Inspection-Manual2064-English.pdf
http://nib.gov.np/wp-content/uploads/2018/12/Licensing-Policy-English.pdf
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5. संगठन संरचना र जनशखक्त - बीमा ऐन, २०४९ अन सार बीमा सतमतिको कार्ि सञ्चालनका लातग 
देहार् अन सारका पदातधकारीहरुको गठन ह ने व्र्वस्था छ । सतमतिका पदातधकारीहरुको कार्िकाल 
४ वषिको ह नेछ । सतमतिको संरचना तनम्नबमोखजम रहेकोछ : 

ि.सं प्द तनर् खक्तको र्ववरण संख्र्ा 
१ अध्र्क्ष नेपाल सरकारले तनर् खक्त गरेको १ 
२ सदस्र् प्रतितनतध कानून न्र्ार् िथा संसदीर् व्र्वस्था मन्त्रालर् १ 
३ सदस्र् प्रतितनतध अथि मंत्रालर् १ 
४ सदस्र् बीमा व्र्वसार्मा र्वशष ज्ञान भएका व्र्खक्तहरु मध्रे्बाट नेपाल सरकारबाट 

मनोतनि 
१ 

५ सदस्र् बीतमिहरु मध्रे्बाट नेपाल सरकारबाट मनोतनि १ 
   जम्मा: ५ 
 पर्िवेक्षक सतमतिले शवयकर्क देखेमा क नै र्वदेशी वा स्वदेशी र्वशेषज्ञलाई पर्िवेक्षकको 

रुपमा सतमतिको बैठकमा उपखस्थि ह न शमखन्त्रि गनि सक्ने छ । 
 

 सखचब  सतमतिले िोकेको एकजना कमिचारी  

सतमतिको हाल कार्ािरि कमिचारीको स्वीकृि दरबन्दी िथा पदपूतििको र्ववरण 
तनम्नबमोखजम रहेको छ : 

तस. 
नं. 

पद िह वा शे्रणी सेवा र समूह 
स्वीकृि दरबन्दी 

(संख्र्ा) 
पदपूतिि 
(संख्र्ा) 

ररक्त 
(संख्र्ा) 

१ कार्िकारी तनदेशक, तबखशि प्रशासन १ १ ० 
२ अतधकृि प्रथम, तनदेशक प्रशासन ४ ४ ० 
३ अतधकृि दद्विीर्, उप तनदेशक प्रशासन ८ ७ १ 
४ अतधकृि दद्विीर्, उप तनदेशक कानून ३ २ १ 
५ अतधकृि दद्विीर्, उप तनदेशक लेखा (चाटिडि 

एकाउन्टेन्ट) 
२ १ १ 

६ अतधकृि ििृीर्, सहार्क तनदेशक प्रशासन ३४ २६ ९ 
७ अतधकृि ििृीर्, सहार्क तनदेशक कानून ६ ४ २ 
८ सहार्क प्रथम प्रशासन १२ ९ ३ 
९ चालक शे्रणी र्वर्हन ४ २ २ 
१० कार्ािलर् सहर्ोगी शे्रणी र्वर्हन ११ ८ ३ 
 जम्मा:  ८५ ६४ २२ 

6. कार्ििम र प्रगति - बीमा सतमतिको २०७६।७७ को कार्ििम र प्रगतिको र्ववरण तनम्नान सार छः 

ि.सं. कार्ि र्ोजना वार्षिक समीक्षा 
१. भवन तनमािण कार्ि प्रारम्भ गने (कार्ि संख्र्ा) अखख्िर्ार अन सन्धान शर्ोगमा 

म द्दा परेकोले रोर्कएको 
२. पररपालनामा शधाररि स्थलगि तनरीक्षण कार्िर्वतधलाई 

पररमाजिन गरी लागू गने (कार्ि संख्र्ा-१) 
सम्पन्न भएको 

३. जोखखममा शधाररि स परीवेक्षण सम्बखन्ध कार्िर्वतध िर्ार गरी सम्पन्न भएको 
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लाग  गने (कार्ि संख्र्ा-१) 
४. शन्िररक तनर्न्त्रण कार्िर्वतध िर्ार गरी लागू गने (कार्ि 

संख्र्ा-१) 
सम्पन्न भएको 

५. उज री स न  वाई कार्िर्वतध िर्ार गरी लागू गने (कार्ि संख्र्ा-
१) 

सम्पन्न भएको 

६. जीवन बीमा व्र्वसार् गने बीमकको बीमाङ्कीर् मूल्र्ाङ्कन 
सम्बन्धी तनदेखशका पररमाजिन गरी लागू गने (कार्ि संख्र्ा-१) 

सम्पन्न भएको 

७. बीमकको सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी मागिदशिन िर्ार गरी लागू 
गने (कार्ि संख्र्ा-१) 

सम्पन्न भएको 

८. तनजीवन बीमकको बीमाङ्कीर् मूल्र्ाङ्कन सम्बन्धी तनदेखशका 
िर्ार गरी लागू गने (कार्ि संख्र्ा-१) 

सम्पन्न भएको 

९. पूनबीमकको बीमाङ्कीर् मूल्र्ाङ्कन सम्बन्धी तनदेखशका िर्ार 
गरी लागू गने (कार्ि संख्र्ा-१) 

सम्पन्न भएको 

१०. बीमकको जोखखम व्र्वस्थापन सम्बन्धी मागिदशिन िर्ार गरी 
लागू गने (कार्ि संख्र्ा-१) 

सम्पन्न भएको 

११. बीमकको लातग जारी भई लागू भएका र्वखत्तर् र्ववरण 
सम्बन्धी तनदेखशकालाई NFRS अन रुप िर्ार गरी लागू गने 
(कार्ि संख्र्ा-१) 

कोतभडको कारण शषाढ 
मसान्िसम्म म्र्ाद थप भएको 

१२. र्वद्याथी, जनप्रतितनतध िथा अन्र् सरोकारवालाहरुसंग 
अन्र्िर्िर्ा िथा छलफल गने (शवयकर्किा अन सार) 

चार स्थानमा सम्पन्न भएको 

१३. प्रदेश सरकार र स्थानीर् सरकारसंग अन्िरर्िर्ा िथा 
छलफल गने (शवयकर्किा अन सार) 

दश स्थानीर् िहमा सम्पन्न 
भएको 

१४. बीमकको अध्र्क्ष िथा सञ्चालक सतमतिका सदस्र्हरुसंग 
अन्र्िर्िर्ा िथा छलफल गने (शवयकर्किा अन सार) (कार्ि 
संख्र्ा-२) 

एकपटक भएको 

१५. नेपाल बीमक महासंघसंग अन्िरर्िर्ा िथा छलफल गने -२ 
पटक (कार्ि संख्र्ा-१) 

सम्पन्न भएको 

१६. नेपाल र्न्स्र्ोरेन्स प्रोफेसनल सोसार्टीसंग अन्र्िर्िर्ा िथा 
छलफल गने (कार्ि संख्र्ा-१) 

सम्पन्न भएको 

१७. अतभकिािसंग अन्िरर्िर्ा िथा छलफल गने (कार्ि संख्र्ा-१) सम्पन्न भएको 
१८. सभेर्रसंग अन्िरर्िर्ा िथा छलफल गने (कार्ि संख्र्ा–१) सम्पन्न भएको 
१९. बीमकका पररचालन अतधकृिसंग अन्िरर्िर्ा िथा छलफल 

गने (कार्ि संख्र्ा-१) 
सम्पन्न भएको 

२०. बीमकका दावी प्रम खहरुसंग अन्िरर्िर्ा िथा छलफल गने 
(कार्ि संख्र्ा-१) 

सम्पन्न भएको 

२१. न्र्ार्ाधीस िथा कानून व्र्वसार्ीहरुसंग अन्िरर्िर्ा िथा 
छलफल गने (कार्ि संख्र्ा-१) 

प्रकृर्ामा रहेको 

२२. बीमा र्वषर्लाई माध्र्तमक िहको पाठ्यिममा समावेश गनि 
पहल गने (एकपटक) 

तसफाररस गने कार्ि सम्पन्न 
भएको 

२३. बीमा र्वषर्लाई स्नािक िहको पाठ्यिममा समावेश गनि प्रकृर्ामा रहेको 
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पहल गने (एकपटक) 
२४. बीमा र्वषर्लाई स्नािकोत्तर िहको पाठ्यिमलाई पररमाजिन 

गनि पहल गने (कार्ि संख्र्ा-१) 
नभएको 

२५. सतमतिको वार्षिकोत्सवको कार्ि गने (कार्ि संख्र्ा-१) सम्पन्न भएको 
२६. र्वतभन्न सञ्चारमाध्र्मवाट बीमाको प्रचार प्रसार गने शवयकर्किा अन सार भर्रहेको 

7. र्वत्तीर् व्र्वस्था - बीमा सतमतिको र्वगि ५ वषि देखखको र्वत्तीर् अवस्था तनम्नबमोखजम रहेको 
देखखन्छ: 

वासलाि शषाढ मसान्ि 
र्ववरण 2077 2076 2075 2074 2073 

पंूजीजकोष एवं दार्र्त्व           
सखञ्चि कोष 4,62,13,92 4,57,38,80 3,87,60,98 3,21,24,38 2,53,23,20 
सम्पखत्त           
(क)स्थीर सम्पखत्त ख द 56,03,19 55,86,19 54,67,77 53,28,19 52,98,28 
(ख) चाल  संपखत्त           
तनमािणfधीन एवं कार्ि 
प्रगति 1,05,65 0 0 0 0 
लगानी 2,64,84,65 2,68,22,00 2,54,60,00 1,95,00,00 1,42,00,00 
खजन्सी मौज्दाि 3,22 22,10 20,47 7,48 1,10 
व्र्ापाररक िथा अन्र् 
प्राप्र् रकम 1,31,73,44 1,12,50,89 76,54,67 65,32,98 47,89,46 
नगद र अन्र् मौज्दाि 7,31,31 32,33,30 6,44,76 8,52,21 9,26,04 
अतग्रम  भ  क्तानी, पेयककी 
सापटी र धरौटी 47,94,92 33,15,41 25,35,94 5,46,03 5,50,92 

जम्मा: 4,52,93,19 4,46,43,70 3,63,15,84 2,74,38,70 2,04,67,52 
न्रू्न चाल  दार्र्त्व र 
व्र्वस्था           
व्र्ापाररक िथा अन्र् 
भ  क्तानी गन िपने रकम 1,33,71 2,93,16 1,68,78 63,40 17,99 
व्र्वस्थाहरु 45,48,75 41,97,93 28,53,85 5,79,11 4,24,61 

जम्मा: 46,82,46 44,91,09 30,22,63 6,42,51 4,42,60 
ख द चाल  सम्पखत्त 4,06,10,73 4,01,52,61 3,32,93,21 2,67,96,19 2,00,24,92 

कूल जम्मा: 4,62,13,92 4,57,38,80 3,87,60,98 3,21,24,38 2,53,23,20 

शर् र्ववरण 
(रु.हजारमा) 

र्ववरण २०७६।७७ २०७५।७६ २०७४।७५ २०७३।७४ २०७३।७४ 
सेवाबाट प्राि शम्दानी          
दिाि एवं नवीकरण श ल्क 9,44,38 7,13,69 4,31,97 3,44,61 3,97,44 

सेवा श ल्क 1,27,43,07 1,09,43,71 75,68,48 60,09,46 46,85,95 
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धर्ाज शम्दानी 29,50,08 34,54,90 18,44,50 13,05,18 7,84,16 

िालीम श ल्क 0 0 0 0 2,51 

अन्र् शम्दानी 7,09 3,00 27,99 4,95 6,70 

जम्मा 1,66,44,62 15,11,5,30 98,72,94 76,64,20 58,76,76 

खचि      

कमिचारीको खचि एवं 
भत्ताहरु 

9,49,74 6,80,30 5,84,34 6,77,60 408,82 

सञ्चालन खचि 8,52,50 4,24,86 3,77,85 3,80,30 328,25 

र्वत्तीर् खचि 0 0 0 0 0 

ह्रास खचि 84,83 59,69 32,31 28,79 43,57 

जम्मा  18,87,07 11,64,85 9,94,50 10,86,69 7,80,64 

शर्कर अखघको बचि 1,47,57,55 1,39,50,45 88,78,44 65,77,51 50,96,12 

शर्कर व्र्वस्था 37,61,74 35,67,77 22,41,84 0 0 

शर्कर कट्टी पतछको ख द 
बचि 

1,09,95,81 1,03,82,68 66,36,60 65,77,51 50,96,12 

8. र्वषर् छनौटको औखचत्र् - व्र्ापार, व्र्वसार्, रोजगारी र भ्रमणको तसलतसलामा नेपालीहरुको र्वश्वका 
धेरै देशमा पह ुँच प गेको छ । र्स्िा व्र्वसार्मा जीउ धनको ठूलो नोक्सानी व्र्होन ि परेको अवस्था 
पतन छ । नेपाल तभतै्र पतन महाभ  कम्पको कारण जीउ धनको ठूलो क्षति व्र्होरेको अवस्थामा बाढी 
पर्हरोको मार पतन भोग्न  परेको तथर्ो । अझ कोतभड-१९ को महामारीबाट र्वश्व नै शिंर्कि बन्न 
प गेको बेला नेपाल पतन त्र्समा अछ िो रहन सकेको छैन । बीमा गने व्र्खक्तले र्स्िा र्वपदबाट 
भएको क्षतिको थोरै मात्रामा भए पतन क्षतिपूतिि पाई राहि महस स गरेका छन ्। शतथिक खस्थति 
कमजोर भएका सीतमि व्र्खक्तहरुले बीमामा सहभातगिा गरेबापि भर्वष्र्मा स्वास्थ्र्, खशक्षा जस्िा 
क्षेत्रमा केही मात्रामा भएपतन राहि रकमको हो गरेका छन ्। बीमाको पह ुँच शहरमा मात्र नभएर 
देशका र्वतभन्न व्र्ापाररक केन्रसम्म प गेको देखखन्छ । र्वतभन्न बीमा व्र्वसार्ीहरुले सविसाधारण 
समेिवाट सङ्कलन गरेको बीमा र्प्रतमर्म वापिको ठूलो रकम पररचालन गने गरेका छन ्। िथार्प 
न्रू्न शर् भएका व्र्खक्तहरुको बीमा क्षेत्रमा पह ुँच न्रू्न रहेको खस्थतिछ । नेपालमा जनसंख्र्ाको ठूलो 
र्हस्साले बीमामा सहभातगिा जनाउन सर्करहेका छैनन । बीमा क्षेत्रमा गरीब िथा र्वपन्न नागररकको 
सहज पह ुँच प र्र्ािउन सरकारले गरेका प्रर्ासहरु पतन पर्ािि देखखुँदैनन । बीमाको क्षेत्रमा सवि साधारण 
जनिाको समेि सहज पह ुँच प र्र्ािई देशको शतथिक तबकास गन ि शजको शवयकर्किा हो । सरकारी 
अङ्गको रुपमा रहेको बीमा सतमतिले समग्र बीमा व्र्वसार्लाई व्र्वखस्थि, तनर्तमि, र्वकतसि र 
तनर्खन्त्रि गने तनर्मन कार्िको कार्ािन्वर्न पक्षको अध्र्र्न गरी प्रभावकारीिाको दृर्िकोणले स्विन्त्र 
एवं वस्ि गि मूल्र्ाङ्कन गरी देखखएका समस्र्ाहरुको समाधान गनि स झाव ददने उदे्दयकर्ले कार्िमूलक 
लेखापरीक्षण गनि र्ो र्वषर्को छनौट भएको तथर्ो ।   

लेखापरीक्षणको उद्दयेकर्, क्षते्र एवं पिति 

9. लेखापरीक्षणको उदेयकर् - बीमा सतमतिले बीमा ऐन, २०४९ र बीमा तनर्मावली, २०४९ मा उल्लेख 
भएअन सार बीमा सतमतिको तनर्मन गन पने कार्िहरुको प्रभावकाररिा सम्बन्धी मूल्र्ाङ्कन गरी त्र्समा 
देखखएका समस्र्ाहरुको पर्हचान गने र िी समस्र्ाहरुको समाधान गनिको लातग उपर् क्त स झाउ 
सर्हिको प्रतिवेदन पेश गन ि लेखापरीक्षणको उदे्दयकर् रहेको छ । र्ो उदे्दयकर् प रा गनि देहार् अन सारका 
र्वषर्हरुलाई सहार्क उदे्दयकर्मा राखी अध्र्र्न िथा मूल्र्ाङ्कन गररएको छ । 



बीमा सतमतिको तनर्मन 

 

 40 कार्िमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन‚ २०७9 
 

 बीमा सतमतिले प्रचतलि नेपाल ऐन िथा तनर्मावलीमा भएका प्रावधानहरुको प्रभावकारी रुपमा 
कार्ािन्वर्न गरे नगरेको पर्हचान गन ि,  

 तनर्मन कार्िका लातग वििमान ऐन तनर्ममा भएका व्र्वस्थाहरु पर्ािि भए नभएको स तनखश्चि 
गन ि,  

 बीमा सतमतिले तनर्मन गरेका कार्िको प्रावकारी रुपमा अन गमन गरे नगरेको मूल्र्ाङ्कन गन ि, 

 तनर्मन कार्िको िथ्र्ाङ्क िथा अतभलेख अद्यावतधक गरे नगरेको स तनखश्चि गन ि, 

 बीमा व्र्वसार् गने संगदठि संस्थाहरुले सतमतिले ददएको तनदेशन अन सार कार्ि गरे नगरेको 
स तनखश्चि गन ि । 

 बीमा सतमतिले नेपाल सरकारलाई समर् समर्मा ददएका सल्लाह र स झाबहरु प्रभावकारी भए 
नभएको मूल्र्ाङ्कन गन ि, 

10. लेखापरीक्षणको क्षते्र - बीमा सतमतिबाट नेपालमा बीमा व्र्वसार् सञ्चालन गनि ४० बीमकले दिाि 
प्रमाण पत्र तलएका छन ्। िी व्र्वसार्ीहरुलाई दिाि प्रमाण पत्र ददने, नवीकरण गने, कारोवार रोक्का 
र फ क वा गने, जररवाना गने वा खारेज गने, बीमा कारोवारको र्वकास र र्वस्िारमा सहखजकरण गने 
शदद कार्िको तनर्मन ह ने गदिछ । र्सैगरी बीमा सतमतिले तबतभन्न बीमकले बीमा ऐन, बीमा 
तनर्मावली, तनदेखशका, मागि दशिन र सतमतिबाट पटक पटक जारी गररएका पररपत्र लगार्ि नेपाल 
सरकारका र्वतभन्न तनणिर् र तनदेशन अन सार बीमकहरुले पालना गन पने शििहरु िथा प रा गन िपने 
प्रकृर्ाहरुका बारेमा अन गमन िथा मूल्र्ाङ्कगरी शवयकर्क कारबाही समेि गन िपदिछ । बीमा अतभकिाि 
िथा बीमा सभेर्रको दिाि, नवीकरण िथा सोको लगि अद्यावतधक गने कार्ि पतन बीमा सतमतिले 
गन िपदिछ । र्सका साथै नेपाल सरकारलाई बीमा तसिान्ि, प्रकृर्ा र त्र्सबाट भर्वष्र्मा पने असरका 
बारेमा बीमा सतमतिले रार् सल्लाह र स झाव समेि ददन पने कानूनी व्र्वस्था छ । बीमा सतमतिले 
तनर्मन गन िपने र्र्नै र्वषर्हरुलाई समेटी लेखापरीक्षणको क्षेत्र तनधािरण गररएको छ । बीमकको 
संख्र्ा ४० मध्रे् दिाि, नवीकरण सम्बन्धमा प रै बीमकको फार्ल परीक्षण गररएको छ ।  
बीमकहरुले ऐन, तनर्म, तनदेखशका अनस सार पररपालना भए नभएको सम्बन्धमा सबै बीमकलाई 
समेट्ने गरी २०७६।७७ को िेस्रो चौमातसकमा प्राि भएका अन गमन सम्बन्धी र्ववरणहरुको 
परीक्षण गररएकोछ । सतमतिमा शबि ४० बीमकमध्रे् ५० प्रतिशि बीमकहरुले तनजहरुको 
वेभसार्टमा राखखएका िथ्र्ाङ्कहरुको परीक्षण गररएको छ । सतमतिले कोरोना बीमा मागिदशिन, 
२०७७ िथा सोको बीमालेख िर्ारगरी नेपाल सरकार समक्ष पेशगरेकोमा सो मागिदशिन स्वीकृि भई 
कार्ािन्वर्नमा समेि शएकोले त्र्सलाई पतन लेखापरीक्षणको क्षेत्रमा समेर्टएको छ । लेखापरीक्षणको 
लातग १ मर्हनाको अवतध िोर्कएको तथर्ो । िर कोतभड रोगको महामारीका कारण अन्लार्नबाट 
र्ववरण िथा प्रश्नावलीको जवाफ शउन र्ढलो भएकोले लेखापरीक्षण सम्पन्न गनि ३ मर्हना लागेको 
तथर्ो । लेखापरीक्षणमा २०७३।७४ देखख २०७७।७८ सम्मका उपलधध भएसम्मका सूचना िथा 
िथ्र्ाङ्कको र्वश्लषेण गररएको छ । बीमा सतमतिका शाखा कार्ािलर्हरु नभएकोले लेखापरीक्षण कार्ि 
सतमतिको कार्ािलर्मा म काम गरी सम्पन्न गररएको तथर्ो । लेखापरीक्षणको तसलतसलामा देखखएका 
व्र्होराहरुका सम्बन्धमा सतमतिका अध्र्क्ष िथा कमिचारीसुँग छलफल िथा प्रश्नावलीको माध्र्मद्वारा 
र्र्कन गररएको छ । बीमा तसतमतिबाट प्रारखम्भक प्रतिवेदनको जवाफ समेि प्राि गरी त्र्सको 
शधारमा र्ो प्रतिवेदनको िर्ार गररएको छ ।  
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कोतभड १९ महामारी रोगको कारण सम्बखन्धि बीमकहरु सुँगको छलफल िथा अन्र्िकृर्ा 
ह न नसकेकोले  बीमा व्र्वसार् सम्बन्धी अन्र् समस्र्ाहरु र्समा समेर्टएका छैनन ।   

11. लेखापरीक्षणको पिति र तबतध - बीमा सतमतिको तनर्मन कार्िको कार्िमूलक लेखापरीक्षण गदाि 
समस्र्ामूलक पितिलाई प्रर्ोग गररएको छ । बीमा व्र्वसार्का र्वद्यमान समस्र्ाहरुका कारण बीमा 
क्षेत्रमा परेका असरहरुको मूल्र्ाङ्कन गररएको छ । 

सवोच्च लेखापरक्षण संस्थाहरुको अन्िरािर्ष्ट्रर् संगठन र्न्टोसार्द्वारा जारी गररएको कार्िमूलक 
लेखापरीक्षणका मानदण्डहरु र्साई, ३००० र कार्ािलर्बाट जारी गररएको कार्िमूलक लेखापरीक्षण 
मागिदशिन, २०६९ अन सार र्ो लेखापरीक्षण सञ्चालन गररएको तथर्ो । र्ो लेखापरीक्षणमा कार्िमूलक 
लेखापरीक्षण परामशिदािा श्री प ण्र् प्रसाद पौडेलको संलग्निा रहेको तथर्ो । 

लेखापरीक्षणबाट देखखएका व्र्होरा 
संघीर् गणिन्त्र नेपालमा दिाि भएका बीमा व्र्वसार्ीहरुलाई तनर्मन गने एकमात्र संस्था 

बीमा सतमति हो । बीमा सतमतिले नेपाल सरकारलाई समर् समर्मा शवयकर्क स झाउ ददने िथा ऐन 
र तनर्मावलीमा उल्लेख भएका काम, कििव्र् र अतधकारको प्रर्ोग गने गरेको देखखन्छ । बीमा 
व्र्वसार्लाई व्र्वखस्थि र र्वश्वसनीर् बनाउन सबै बीमकहरुको कारोवारलाई समान र्कतसमले 
सञ्चालन गने, र्वस्िार गने, बीमा व्र्वसार्को मानदण्ड िोर्कददने, बीतमिको कारोवारलाई व्र्वखस्थि 
िथा पारदशी बनाउन अन गमन गने, तनदेशन ददने तनर्न्त्रण गने र दखण्डि गनेकार्ि बीमा सतमतिको 
कार्िक्षते्रमा पदिछ । र्सका साथै अधिन्र्ार्र्क तनकार्को रुपमा बीतमिको उज री स न्न,े छानतबन गने  
र तनणिर् गने कार्ि पतन सतमतिले गदिछ । देशको शतथिक र्वकासका लातग शन्िररक पूुँजीको 
सम खचि रुपले पररचालन गन ि, बीमाक्षेत्रमा स शासन कार्म गन ि र म ल कको तबत्त वा पूुँजी बजारको 
तबकास गरी बीमक र बीतमि र्हिको कार्ि गन ि सतमतिको सबल पक्ष देखखएका छन । 

बीमा सतमतिले शफ्नो कार्ि सम्पादनको तसलतसलामा बीमा ऐन, तनर्मावली, तनदेखशका र 
मागिदशिनमा उखल्लखखि प्रावधान र मानदण्ड अन सार सबै बीमकहरुलाई समान र्कतसमले पररचालन 
गनि नसकेको, बीमा अतभकिाि र बीमा सभेर्रहरुलाई व्र्वखस्थिगनि नसकेको, तनर्मन कार्िको लातग 
अति जरुरी पने अतभलेख िथा िथ्र्ाङ्क व्र्वखस्थिगनि नसकेका, नेपाल सरकारलाई ददएको सल्लाह र 
स झाउ प्रभावकारी नदेखखएको शदद सतमतिका द बिल पक्षहरु देखखएका छन ्। र्ीनै द बिल पक्षहरुको 
पर्हचान गरी त्र्सको कारण, त्र्सबाट पनिसक्ने असर र त्र्स्िा समस्र्ाहरु समाधान गनि गन पने 
उपार् र स झाउहरु सर्हिको लेखापरीक्षणको व्र्होरा तनम्नबमोखजम उल्लेख गररएको छ :  

12. वीमक दिािको प्रमाणपत्र नवीकरण - बीमा ऐन, २०४९ को दफा ११ अन सार वीमकले शफ्नो 
दिािको प्रमाणपत्र नवीकरणको लातग प्रत्रे्क वषि चैत्र मसान्िसम्ममा िोर्कएको दस्ि र सर्हि िोर्कएको 
ढाुँचामा बीमा सतमतिको कार्ािलर्मा तनवेदन ददन पनेछ । म्र्ादतभत्र तनवेदन ददन नसकेमा त्र्सको 
कारण ख लाई म्र्ाद सर्कएको तमतिले 30 ददनतभत्र सतमति समक्ष तनवेदन ददएमा र सतमतिले सो 
कारण मनातसव देखेमा त्र्स्िो वीमकको दिािको प्रमाणपत्र नवीकरण गररददन सक्नेछ । िर दफा 
११ मा ज नस कै क रा लेखखएको भएपतन दफा ११क मा वासलाि, शम्दानीको र्हसाब, 
लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन, बीमाङ्कीको प्रतिवेदन पेश नगरेमा, सेवा श ल्क नव झाएमा र बीमा व्र्वसार् 
गनि रोक लगाएको अवस्थामा त्र्स्िो वीमकको दिाि प्रमाणपत्रको नवीकरण नह ने उल्लेख छ । 
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क नै अवस्था परी वीमकको दिाि प्रमाणपत्र नवीकरण ह न नसकेको खस्थति तसजिना भएमा 
सतमतिले वीमकलाई सो क राको सूचना तनवेदन प्राि भएको १५ ददनतभत्र ददन पने र सो सम्बन्धमा 
वीमकले पेश गन िपने र्ववरण पेश गनि नसकेको कारण ख लाई तनवेदन ददएमा सतमतिलाई कारण 
मनातसव लागेमा त्र्स्िो दार्र्त्व प रा गनि वढीमा १ मर्हना सम्मको म्र्ाद थप ददन सक्ने व्र्वस्था 
समेि दफा ११क मा उल्लेख छ । बीमकको दिाि प्रमाणपत्र नवीकरण सम्बन्धमा देखखएका व्र्होरा 
तनम्नान सार छन ्: 

12.1. अतधकांश वीमकले म्र्ाद समाि ह न पूवि वीमक दिाि प्रमाणपत्र नवीकरणको लातग तनवेदन दस्ि र 
ब झाएको भौचर संलग्न गरी तनवेदन गरेपतन नवीकरणकोलातग शवयकर्क पने अन्र् कागजािहरु 
संलग्न गरेका छैनन ् । शवयकर्क कागज प्रमाण पेश गनि वीमकले म्र्ादथप माग गरेको िथा 
सतमतिले म्र्ाद थप गरेको समेि पार्एन । वीमकले त्र्स्िा शवयकर्क र्ववरणहरु र्ढलो गरी पेश 
गरेपतन त्र्स्िा वीमक उपर क नै कारबाही नगरी नवीकरण गरेको देखखन्छ । तनवेदन दस्ि र 
ब झाएपतछ अन्र् कागज प्रमाण र्ढलोगरी ब झाए पतन ह ने सतमतिको मौन स्वीकृिी रहेको देखखन्छ । 
वीमकहरुले नवीकरण वेगर नै लामो समर्सम्म बीमाको कारोवार गरेका छन ्। र्सबाट ऐन र  
तनर्मवलीमा भएको व्र्वस्था प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्वर्न भएको देखखुँदैन । बीमकले शवयकर्क 
कागजाि र्ढलोगरी पेश गरेकोले र्ढलोगरी नवीकरण भएका केही उदाहरण तनम्नवमोखजम छन ्: 

ि.सं. वीमकको नाम 
नवीकरणको तनवेदन 

दिाि तमति 
नवीकरण गन िपने 

वषि 
नवीकरण गरेको तमति 

र्ढलो भएको 
मर्हना 

१ शर्एमई लार्फ 
र्न्स्र्ोरेन्स तल. 

२०७५।१२।१२ २०७६ साल २०७६।८।३ ७ मर्हना 

२ नेशनल लार्फ 
र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी  

२०७४।१२।२१ 
२०७५।१२।४ 

२०७५ साल 
२०७६ साल 

२०७५।१०।२१ 
२०७६।९।२६  

१० मर्हना 
९ मर्हना 

३ सूर्ि लार्फ 
र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी  

२०७६।१२।१७ २०७७ साल २०७७।८।१० ७ मर्हना 

४ र् तनर्न लार्फ 
र्न्स्र्ोरेन्स  

२०७६।१।२ २०७६ साल २०७६।९।२९ ९ मर्हना 

५ सन नेपाल लार्फ 
र्न्स्र्ोरेन्स  

२०७५।१२।३ २०७६ साल २०७६।८।३ ७ मर्हना 

६ ज्र्ोति लार्फ 
र्न्स्र्ोरेन्स  

२०७७।१।३० २०७६ साल 
२०७७ साल 

२०७६।८।३ 
२०७७।८।१० 

७ मर्हना  
७ मर्हना 

७ लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स 
(नेपाल) तल.  

२०७४।१२।२२ २०७५ साल २०७५।८।२८ ८ मर्हना 

८ सातनमा लार्फ 
र्न्स्र्ोरेन्स तल. 

२०७५।१२।२७ २०७६ साल २०७६।९।२९ ९ मर्हना 

९ प्रभ   लार्फ 
र्न्स्र्ोरेन्स  

२०७७।६।६ २०७७ साल २०७७।७।२१ ७ मर्हना 

१० ग राुँश लार्फ 
र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी  

२०७४।११।१६ 
२०७५।११।१३ 

२०७५ साल 
२०७६ साल 

२०७५।१०।२४ 
२०७६।९।२९ 

११ मर्हना 
८  मर्हना 

12.2. वीमकले बीमा सम्बन्धी कारोबार गन िभन्दा पर्हले वीमक दिाि प्राणपत्र नवीकरण गराउन पने ऐनमा 
व्र्वस्था छ । िर र्जाजि नवीकरण नगरी वषि ददनभन्दा पतन बढी समर् व्र्तिि भएपतछ पतन 
नवीकरण गरेको देखखन्छ । ऐन र तनर्मावलीमा नवीकरण गनि तमल्ने व्र्वस्था नै नभए पतन गि 
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वषिको अवतधको नवीकरण गरको देखखएकोले ऐन र तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्थाको पालना गरेको 
देखखुँदैन । र्स्िा केही उदाहरण तनम्नबमोखजम छन ्: 

 

ि.सं. वीमकको नाम 
दिाि  प्रमाणपत्र नवीकरण गन िपने 

अवतध 
दिाि  प्रमाणपत्र नवीकरण 

गरेको तमति 
१ प्रार्म लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स २०७६ साल चैत्र  

२०७५ साल चैत्र 
२०७७।३।३०  
२०७७।४।१९ 

२ एतसर्न लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स २०७६ चैत्र २०७७।३।२६ 
३ ररलार्वल नेपाल लार्फ 

र्न्स्र्ोरेन्स 
२०७६ चैत्र  
२०७५ चैत्र 

२०७७।३।२६  
२०७७।४।१९ 

12.3. शगामी वषिको कारोवार गनि दिाि प्रमाणपत्र नवीकरणको म्र्ाद सर्कन पूवि नै वीमकले तनवेदन ददन पने 
कानूनी व्र्वस्था भएपतन कतिपर् वीमकले नवीकरणको म्र्ाद सर्कएपतछ मात्र नवीकरणको लातग 
तनवेदन गरेको देखखर्ो । र्ढलो गरी नवीकरणको लातग तनवेदन गने वीमकलाई क नै कारबाही गरेको 
देखखएन । र्सबाट ऐन िथा तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था तनखस्िर् भएको देखखन्छ । र्स्िा केही 
उदाहरण तनम्नबमोखजम छन : 

ि.सं. वीमकको नाम 
नवीकरणको म्र्ाद सर्कएको 

तमति 
नवीकरणको लातग 
तनवेदन गरेको तमति 

१ ल खम्बनी जनरल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी २०७६ साल चैत्र मसान्ि २०७७।३।१५ 
२ र्प्रतमर्र र्न्स्र्ोरेन्स २०७६ साल चैत्र मसान्ि २०७७।३।१७ 
३ शर्एमई जनरल र्न्स्र्ोरेन्स २०७६ साल चैत्र मसान्ि २०७७।३।८ 
४ अजोड र्न्स्र्ोरेन्स तल. २०७६ साल चैत्र मसान्ि २०७७।३।१५ 
५ नेपाल र्न्स्र्ोरेन्स तल. २०७६ साल चैत्र मसान्ि २०७७।२।२६ 
६ एभरेि र्न्स्र्ोरेन्स तल. २०७६ साल चैत्र मसान्ि २०७७।२।२६ 
७ प नरबीमा कम्पनी तल. २०७६ साल चैत्र मसान्ि २०७७।३।१५ 

12.4. वीमकको दिाि प्रमाणपत्र नवीकरण गने कार्ि सबै वीमकको सम्बन्धमा समान र्कतसमको कारबाही 
ह न पनेमा नवीकरण नगरी बीमा कार्ि सञ्चालन गने केही वीमकलाई बीमा ऐन, २०४९ को तनर्म 
३६ ले ददएको अतधकार प्रर्ोग गरी उच्चिम दरबाट रु.१०,००० (दश हजार) जररवाना गरेको 
देखखर्ो । िर त्र्स्िै गरी नवीकरण नगरी कारोवार गने अन्र् वीमकलाई क नै र्कतसमको कारबाही 
नगरी तनवािध रुपमा कारोवार गरररहेकोमा सतमतिको सञ्चालक सतमति मौन बसेको देखखर्ो । र्स्िा 
केही उदाहरण तनम्नबमोखजम छन ्: 

क) प्रार्म लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी र ग राुँश लार्फ र्न्स्र्ोरेन्सले २०७०।७१ देखख 
२०७३।७४ को प्रमाणपत्र नवीकरण नगराई बीमा कारोवार गरेकोले सञ्चालक सतमतिको 
२०७४।४।३२ को तनणिर्ान सार दश हजार रुपैर्ाका दरले जररवाना गरी नवीकरण गरेको 
देखखन्छ । 

ख) र् नार्टेड र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनीको २०६९ देखख २०७४ सालसम्म नवीकरण नगरी गरेको 
कारोवारको सञ्चालक सतमतिको २०७४ साल जेष्ठ २५ को वैठकबाट नवीकरण गरेको 
देखखर्ो । िर उक्त कम्पनीलाई जररवाना गरेको देखखएन । 
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लेखापरीक्षणबाट उक्त धर्ाहोरा उल्लेखगरे पतछ बीमा सतमतिको सञ्चालक सतमतिको बैठक 
नं.१३०३ तमति २०७८।१०।६ को तनणिर्ान सार दद ओररर्न्टल र्न्स्र्ोरेन्स तल., नेशनल 
र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल., रार्ष्ट्रर् बीमा कम्पनी तल., रार्ष्ट्रर् बीमा संस्थान, नेशनल लाईफ र्न्स्र्ोरेन्स 
कं. तल. नेपाल लाईफ र्न्स्र्ोरेन्स कं. तल., ग राुँस लाईफ र्न्स्र्ोरेन्स कं. तल., शईएमई लाईफ 
र्न्स्र्ोरेन्स कं. तल., र् तनर्न लाईफ र्न्स्र्ोरेन्स कं. तल., सन ् नेपाल लाईफ र्न्स्र्ोरेन्स कं. तल., 
ररलार्बल नेपाल लाईफ र्न्स्र्ोरेन्स कं. तल. र सातनमा लाईफ र्न्स्र्ोरेन्स कं. तल. गरी जम्मा १२ 
बीमकहरुलाई लाई बीमा ऐन, २०४९ को दफा ३६ को उपदफा (१) बमोखजम दशहजार रुपैर्ाुँका 
दरले  जररवाना गरेको बीमा सतमतिबाट जानकारी ह न शएको छ ।   

12.5. बीमा तनर्मावली, २०४९ को अन सूची-४ मा वीमकको दिाि प्रमाणपत्र नवीकरणको लातग तनवेदन 
दस्ि र संलग्न गरी तनवेदन ददन  पने तनवेदनको ढाुँचा िोर्कएको छ । िर बीमा ऐन, २०४९ को 
दफा ११क अन सार वीमकले वासलाि, शम्दानीको र्हसाव, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, बीमाङ्कीको 
प्रतिवेदन सेवा श ल्क ब झाएको तनस्सा पेश नभएसम्म वीमकको दिाि प्रमाणपत्रको नवीकरण ह न 
नसक्ने व्र्होरा उल्लेख छ । अन सूचीमा उल्लेख भएको तनवेदनको ढाुँचामा नवीकरण दस्ि र मात्र 
पेश गने उल्लेख भएकोले वीमकले अन्र् कागज प्रमाण संलग्न नगरेको र सतमतिको कार्ािलर्ले पतन 
तनवेदन दस्ि र संलग्न भई शएको तनवेदन दिाि गरी अन्र् शधारभिू कागजाि मागगनि वाध्र्कारी 
भएको देखखुँदैन ।  

ऐनमा व्र्वस्था भएको बाध्र्कारी व्र्वस्थालाई अन सूचीमा समावेश नगरेवाट वीमकले 
अतनवार्ि रुपमा पेश गन िपने कागज प्रमाण पेश गनि र्ढलाई गने र सतमतिलाई प्राि ह ने सेवा श ल्क 
समर्मा प्राि नह ने अवस्था तसजिना भई समग्रमा सतमतिले नवीकरण गररददन पने कार्ि नै प्रभावकारी 
रुपमा सञ्चालन भएको देखखुँदैन । 

12.6. बीमकले वीमक दिािको प्रमाणपत्र नवीकरण गदाि तनजले व्र्वसार् सञ्चालन गनि सम्वखन्धि तनकार्बाट 
तलएको व्र्वसार् दिाि प्रमाणपत्र नवीकरण र शर्कर च  क्ताको प्रमाण पतन संलग्न पेश गनि जरुरी 
ह न्छ । िर सतमतिले वीमकको दिाि प्रमाणपत्र नवीकरण प्रर्ोजनको लातग सो सम्बन्धी प्रमाण 
कागजाि तलने गरेको देखखएन । 

12.7. बीमा तनर्मावली, २०४९ को तनर्म ९(२) अन सार वीमक दिाि प्रमाणपत्र नवीकरणको लातग तनवेदन 
ददने वीमकको प्रधान कार्ािलर् नेपाल बार्हर भए त्र्स्िो र्वदेशी वीमकले शफ्ने म ल कको अतधकार 
प्राि अतधकारीवाट सो म ल कको प्रचतलि कानून बमोखजम बीमा व्र्वसार् गनि र प्राि गरेको प्रमाणपत्र 
नवीकरण गरेको तनस्सा समेि नवीकरणको लातग तनवेदन साथ संलग्न गरेको ह न पने व्र्वस्था छ । 
िर भारिमा प्रधान कार्ािलर् ह ने वीमकले सो तनवेदन साथ सो अन सारको र्ववरण पेश नगरे पतन 
सतमतिको वैठकको तनणिर्वाट त्र्स्िा वीमकको दिाि प्रमाणपत्र नवीकरण गरेको देखखन्छ । 

बीमा ऐन, २०४९ िथा बीमा तनर्मावली, २०४९ मा भएको प्रावधान अन सारको प्रमाण 
कागजाि म्र्ादतभत्र संलग्न गनि लगाई बीमकको दिाि प्रमाणपत्र म्र्ादतभत्र नवीकरण नगरेकोले 
बीमकहरुले अतनर्तमि कार्ि गनि सक्ने, तनर्मनको कारबाही सबै बीमकहरुलाई समान र्कतसमले 
नह ने िथा बीमा सतमति िथा नेपाल सरकारलाई प्राि ह न पने राजस्व समर्मा प्राि नह ने अवस्था 
रहेको देखखएकोले बीमकको दिाि नवीकरण कार्ि प्रभावकारी देखखएन । 



बीमा सतमतिको तनर्मन 

 

 45 कार्िमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन‚ २०७9 
 

स झाव - दिाि प्रमाणपत्रको म्र्ाद सर्कन  पूवि एक मर्हना अगाडी नै म्र्ाद थपेको तनवेदन ददन पने र 
चैत्र मसान्ितभतै्र नवीकरण गरी सक्र्न पने गरी ऐनमा संसोधन गनि कारबाही थालनी गन िपने, बीमा 
तनर्मावलीको अन सूची-१० संशोधन गरी नवीकरण गनि शवयकर्क सम्पूणि कागज प्रमाण संलग्न भई 
शउने व्र्वस्था गन पने र ऐन तनर्मावली बमोखजमको कार्ि नगने बीमकलाई सोही ऐन तनर्मावली 
बमोखजम कारबाही गनि जरुरी देखखन्छ । 

13. तनर्मन कार्िको अन गमन - बीमा सतमतिले बीमा ऐन, २०४९ को प्रस्िावनामा उल्लेख भएअन सार 
बीमा व्र्वसार्लाई व्र्वखस्थि, तनर्तमि, तबकतसि िथा तनर्खन्त्रि गने उदे्दयकर्ले बीमा सतमतिको 
स्थापना भएको हो । बीमा व्र्वसार्ीहरुले शफ्नो व्र्वसार् सञ्चालन गदाि अतनवार्ि रुपमा गन िपने 
कार्िहरु बीमा ऐन, २०४९ र तनर्मावली, २०४९ मा उल्लेख गररएका छन ्। र्सका अतिररक्त ऐन 
र तनर्मवली र अन्र् प्रचतलि ऐनले बीमा व्र्वसार्ीहरुले समेि गन िपने कार्िहरुको मापदण्ड कार्म 
गनि र कार्ितबतधलाई सहज, स्पि र पारदशी बनाउन सतमतिले र्वतभन्न ५८ तनदेखशका जारी गरेको 
छ। र्सका अतिररक्त कार्ािन्वर्नमा एकरुपिा कार्मगनि, ऐन र तनर्मावलीमा भएका द्व  र्वधालाई 
स्पि गनि सतमतिले समर् समर्मा पररपत्र समेि गने गरेको छ । ऐन, तनर्मावली, तनदेखशका र 
पररपत्रान सार बीमक (बीमा कम्पनी)हरुले गन िपने कार्िहरु गरे नगरेको, ऐन िथा तनर्मावलीमा 
िोकीको दार्र्त्व प रा गरे नगरेको, बीमा सतमतिले ददएको तनदेशन पालना गरे नगरेको, बीमकको 
कारणबाट बीतमिलार्ि क नै र्कतसमको नोक्सान भएको वा अनावयकर्क शतथिक भार बहन गन ि परेको, 
बीमा व्र्वसार्को नाममा बीमक वा बीतमिले गैर कानूनी कारोबार गरेको छ छैन भन्न ेस तनखश्चि गरी 
बीमा व्र्वसार्लाई तनर्तमि र तनर्खन्त्रि गनि बीमा सतमतिले शवतधक रुपमा अन गमन गन पने 
व्र्वस्था छ ।  

बीमा सम्बन्धी र्वतभन्न ऐन र तनर्मावली उल्लेख भएका प्रावधानहरु र बीमा सतमतिले जारी 
गरेका र्वतभन्न तनदेखशकाहरु बमोखजम बीमकहरुले पालना गन िपने अथवा कार्ािन्वर्न गन िपने 
प्रावधानहरुको पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा अन गमन िथा मूल्र्ाङ्कन गने प्रर्ोजनको लातग बीमा 
सतमतिले बीमकहरुबाट हरेक तै्रमातसकमा प्रतिवेदन र्ववरण तलने गरेको छ । र्सरी बीमकहरुले पेश 
गरेको २०७६।७७ को चौथो तै्रमातसक प्रतिवेदनमा उखल्लखखि व्र्होराहरु र सतमतिबाट अन गमन 
िथा मूल्र्ाङ्कन गरेको सम्बन्धमा देखखएका केही व्र्होराहरु उदाहरणको रुपमा देहार्अन सार उल्लेख 
गररएको छ : 

बीमा ऐन, २०४९ मा भएका व्र्वस्थाको कार्ािन्वर्न सम्बन्धमा 

ि.सं बीमकले पालना गर्न िपने ऐनमा भएको व्र्वस्था 
तबमकको 
प्रतिकृर्ा 

बीमक 
संख्र्ा 

१ ऐनको दफा १४ अन सार क नै पतन बीमकले शफ्नो संचालक वा 
तनजका पररवार वा तनज मेनेखजङ्ग एजेण्ट भएको वा र्हस्सेदार भएको क नै 
पतन संगदठि संस्थालाई ऋण ददन वा कसैले ऋण ददंदा क नै र्कतसमको 
जमानि वा स रक्षण ददन ह ुँदैन भन्न ेव्र्वस्थाको पालना गरेको छ छैन ? 

व्र्होरा 
उल्लेख 
नगरेका 

६ 

२ ऐनको दफा १५ अन सार बीमकले शफ्नो सञ्चालक वा तनजको पररवार 
वा तनज मेनेखजङ्ग एजेण्ट भएको वा र्हस्सेदार भएको क नै पतन संगदठि 
संस्थासंग बीमा व्र्वसार्को क नै कारोबार गरेमा तनजले त्र्सको सूचना 
पैंतिस ददनतभत्र सतमतिलाई ददन पने छ भन्ने व्र्वस्थाको पालना गरेको छ 

व्र्होरा 
उल्लेख 
नगरेको 

६ 
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छैन ? 
३ ऐनको दफा १९ अन सार बीमकले शफ्नो र्हसाब र्किाबको से्रस्िा 

रीिपूविक राख्न  पनेछ । र्सरी राखखएको शे्रस्िामा बीमकको काम 
कारबाहीको वास्िर्वक खस्थति र्थाथि थाहा ह ने गरी बीमकको प्रत्रे्क 
शम्दानी खचिको र्ववरण िथा बीमकको जार्ज्र्था र दार्र्त्वको र्वस्ििृ 
र्ववरण स्पि रुपमा उल्लेख गररएको ह न   पनेछ ? 

व्र्होरा 
उल्लेख 
नगरेको 

८ 

४ ऐनको दफा २१ अन सार बीमकले प्रत्रे्क बीमा व्र्वसार्को छ ट्टाछ टै्ट 
कोष राख्न पने छ र बीमा व्र्वसार्बाट प्राि रकम सम्बखन्धि कोषमा 
जम्मा गन ि पनेछ ।  एउटा बीमा व्र्वसार्को तनतमत्त राखखएको 
कोषबाट अको बीमा व्र्वसार् सम्बन्धी दार्र्त्व व्र्होनि पार्ने छैन भन्न े
व्र्वस्थाको पालना गरेको छ छैन ? 

व्र्होरा 
उल्लेख 
नगरेको 

८ 

५ ऐनको दफा २२ अन सार प्रत्रे्क बीमकले नेपालतभत्रको शफ्नो बीमा 
व्र्वसार् सम्बन्धी दार्र्त्वको तनतमत्त सतमतिले िोकेबमोखजमको जगेडा 
कोष राख्न पने छ भन्न ेव्र्वस्थाको पालना गरेको छ छैन  ? 

व्र्होरा 
उल्लेख 
नगरेको 

६ 

६ ऐनको दफा २५ अन सार बीमकले शफूले गरेका बीमा व्र्वसार्को 
र्हसाब र्किाबको लेखापरीक्षण प्रचतलि कानूनबमोखजम मान्र्िा प्राि 
लेखापरीक्षकद्वारा गराई सोको प्रतिवेदन प्रत्रे्क शतथिक बषि समाि 
भएको तमतिले दश मर्हनातभत्र सतमति समक्ष पेश गन िपने छ । उक्त 
प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षण गदाि कैर्फर्ि िलब गररएका (बेरुजू िथा 
अतनर्तमििा) क रा र सो बारेको व्र्वस्थापन िफि को स्पिीकरण समेि 
उल्लेख भएको ह न  पने छ भन्न ेव्र्वस्थाको पालना गरेको छ छैन ? 

व्र्होरा 
उल्लेख 
नगरेको 

५ 

७ ऐनको दफा २७ अन सार क नै पतन बीमकले क नै पतन र्कतसमको बीमा 
व्र्वसार् गदाि तलर्ने बीमा बापिको श ल्क रकम प्राि नभएसम्म बीमा 
जोखखम स्वीकार गन ि ह दैन । बीमकले जोखखम ग्रहण गरे बापि बीमा 
श ल्क रकम प्राि गरेपतछ मात्र बीमा गरेको मातननेछ भन्न े व्र्वस्थाको 
पालना गरेको छ छैन ? 

व्र्होरा 
उल्लेख 
नगरेको 

४८ 

८ ऐनको दफा २९ अन सार बीमकले नेपाल तभत्रको शफ्नो म ख्र् 
कार्ािलर्मा एकजना कानूनी प्रतितनतध राख्न पने छ भन्न े व्र्वस्थाको 
पालना गरेको छ छैन ? 

व्र्होरा 
उल्लेख 
नगरेको 

५ 

बीमा तनर्मावली, २०४९ मा भएका व्र्वस्थाको कार्ािन्वर्न सम्बन्धमा 

ि.सं बीमकले पालना गर्न िपने ऐनमा भएको व्र्वस्था 
बीमकको 
प्रतिर्िर्ा 

बीमक 
संख्र्ा 

१ तनर्मावलीको तनर्म १३ अन सार बीमकको सञ्चालक सतमतिको 
क नै पतन सदस्र् सञ्चालक भएको वा त्र्स्िो सदस्र्को र्वत्तीर् 
स्वाथितनर्हि भएको क नै पतन संगदठि संस्थालाई बीमकले क नै 
पतन र्कतसमको ऋण ददन वा लगानी गनि पाउने छैन भन्ने 
व्र्वस्थाको पालना गरेको छ छैन ? 

व्र्होरा उल्लेख 
नगरेको 

४ 

२ तनर्मावलीको तनर्म १४ अन सार एकभन्दा बढी बीमा व्र्वसार् 
गने बीमकले प्रत्रे्क बीमा व्र्वसार्को र्हसाब र्किाब स्पि 

व्र्होरा उल्लेख 
नगरेको 

९ 
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रूपमा छ ट्टाछ टै्ट राखी सोको र्ववरण प्रत्रे्क शतथिक वषि समाि 
भएको ६ मर्हनातभत्र सतमतिको कार्ािलर्मा पेश गन िपने छ । 
बीमकले शफ्नो सम्पखत्त र दार्र्त्वको सम्पूणि र्ववरण प्रत्रे्क 
शतथिक वषि समाि भएको ६ मर्हनातभत्र सतमतिको कार्ािलर्मा 
पेश गन िपने छ भन्न ेव्र्वस्थाको पालना गरेको छ छैन ? 

३ तनर्मावलीको तनर्म १५ अन सार बीमकले नेपालतभत्रको शफ्नो 
बीमा व्र्वसार् सम्बन्धी दार्र्त्वको तनतमत्त ऐनको दफा २२ 
बमोखजम खडा गरेको जगेडा कोषमा जीवन बीमा व्र्वसार् गने 
तबमकले नेपालमा प्रकाखशि गरेको बीमा लेखको शधारमा 
बीमांकीले िोर्कददएको सम्पूणि दार्र्त्वमा कम नह ने रकम, 
तनजीवन बीमा व्र्वसार्को शम्दानी खचिमा देखार्एको ख द 
बीमा श ल्कको घटीमा पचास प्रतिशि रकम, तनजीवन बीमा 
व्र्वसार् गदाि बीमकको च  क्ता पूुँजीको बराबर नभएसम्म म नाफा 
ह न शएको रकमको पचास प्रतिशि रकम र बीमकले प्रत्रे्क 
शतथिक वषि समाि ह न  अखघ दाबी भ  क्तानी बापि बाुँकी रकमको 
एक सर् पन्र प्रतिशि रकम जम्मा गन िपने छ भन्न ेव्र्वस्थाको 
पालना गरेको छ छैन ? 

व्र्होरा उल्लेख 
नगरेको 

३ 

४ बीमा तनर्मावलीको तनर्म १६ अन सार बीमकले बीमा व्र्वसार् 
गदाि श ल्क बापि शम्दानी गरेको क ल रकममध्रे् साम दरक 
बीमाको सम्बन्धमा पच्चीस प्रतिशिसम्म र अन्र् बीमाका 
सम्बन्धमा िीस प्रतिशिसम्म व्र्वस्थापन कार्ििफि  खचि गनि 
सक्नेछ भन्न ेव्र्वस्थाको पालना गरेको छ छैन ? 

व्र्होरा उल्लेख 
नगरेको 

११ 

५ बीमा तनर्मावलीको तनर्म १७ अन सार बीमकले प्रमाणपत्र प्राि 
गदाि बीमा व्र्वसार् गनि पाउन ेस्वीकृति प्राि बीमा व्र्वसार्का 
र्कतसमका अतिररक्त अन्र् बीमा व्र्वसार् गनि चाहेमा सतमतिको 
स्वीकृति तलन पने छ । क नै तबमकले थप शाखा कार्ािलर्हरू 
खोली शफूले गने बीमा व्र्वसार्को र्वस्िार गनि चाहेमा 
सतमतिको स्वीकृति तलन पने छ भन्न ेव्र्वस्थाको पालना गरेको छ 
छैन ? 

व्र्होरा उल्लेख 
नगरेको 

११ 

६ बीमा तनर्मावलीको तनर्म १७ अन सार बीमकले बीमा व्र्वसार् 
गदाि बीतमिसुँग तलन पाउन े श ल्कको दर तनधािरण गनि 
सल्लाहकार सतमतिले सतमतिलाई शवयकर्क सल्लाह प्रदान गने 
छ । सो बमोखजम सल्लाहकार सतमतिको परामशिमा सतमतिद्वारा 
तनधािररि दरमा फरक पने गरी क नै पतन बीमकले श ल्क दर 
तनधािरण गरी बीमा व्र्वसार् गनि पाउने छैन भन्न े व्र्वस्थाको 
पालना गरेको छ छैन ? 

व्र्होरा उल्लेख 
नगरेको 

११ 

७ बीमा तनर्मावलीको तनर्म २१ अन सार बीमा अतभकिािको 
र्जाजिपत्रको लातग तनवेदन ददन चाहने तनवेदकको र्ोग्र्िा 
कम्िीमा एस.एल.सी. वा सो सरहको परीक्षा उत्तीणि गरेको र 
सतमति वा सतमतिबाट मान्र्िा प्राि गरेको संस्थाले बीमा 

व्र्होरा उल्लेख 
नगरेको 

१० 
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अतभकिािको लातग सञ्चालन गरेको सम्बखन्धि बीमा व्र्वसार् 
सम्बन्धी िातलममा सहभागी भई प्रमाणपत्र प्राि गरेको ह न  पने छ 
भन्न ेव्र्वस्थाको पालना गरेको छ छैन ? 

८ बीमा तनर्मावलीको तनर्म २२क अन सार बीमा अतभकिािले क नै 
एउटामात्र बीमकको बीमा अतभकिाि भई कार्ि गनि पाउनेछ । 
िर क नै बीमकले जीवन िथा तनजीवनमध्रे् क नै एक बीमा 
व्र्वसार्मात्र सञ्चालन गरेको भएमा त्र्स्िो बीमकको बीमा 
अतभकिािले सो तबमकले सञ्चालन नगरेको बीमा व्र्वसार् 
सञ्चालन गने क नै अको बीमकको बीमा अतभकिाि समेि भई 
कार्ि गनि सक्नेछ छैन ? 

व्र्होरा उल्लेख 
नगरेको 

११ 

सम्पखत्त श िीकरण िथा शिङ्कवादी र्िर्ाकलापमा र्वत्तीर् लगानी सम्बन्धी तनदेखशका, २०७५ सम्बन्धमा 

ि.सं बीमकले पालना गर्न िपने ऐनमा भएको व्र्वस्था 
शंखशक 
पालना 

गने संख्र्ा 

पालना 
नगने 
संख्र्ा 

१ र्वद्यमान ग्राहक िथा वास्िर्वक धनीको पर्हचानगरी उच्च जोखखम 
देखखएका ग्राहकको कम्िीमा बषिमा एक पटक, ग्राहक पर्हचान र्ववरण 
अन रूप कारोबार मेल नखाएको अवस्थामा ित्काल, ग्राहक पर्हचानको 
कार्ि पूरा नभएको अवस्थामा ित्काल, ग्राहक पर्हचान र्ववरणमा 
उल्लेखखि सूचना जानकारी िथा िथ्र्ाङ्कको सत्र्िा वा पर्ािििाको बारेमा 
सम्बखन्धि बीमकलाई शंका लागेको अवस्थामा ित्काल र अन्र् जोखखम 
भएको अवस्थामा जोखखम सापेक्ष ह न ेगरी बीमकले तनधािरण गरे बमोखजम 
अतभलेख अद्यावतधक गन ि पनेछ । अन्र्त्र ज नस कै क रा लेखखएको भए 
िापतन बीमकले र्ो तनदेशन जारी भएपतछ पर्हलो पटकको लातग 
र्वद्यमान ग्राहक िथा वास्िर्वक धनीको पर्हचान िथा सम्प र्ि अद्यावतधक 
गने कार्ि सम्वि ्२०७५ साल चैत्र मसान्िसम्म सम्पन्न गन िपने छ भन्ने 
उल्लेख छ । सो सम्बन्धमा र्वद्यमान ग्राहकको पर्हचान अद्यावतधक 
गरेको छ/छैन ? 

४ ० 

२ बीमकले बीमालेख जारी गदाि, बीमालेख तधिो राखी ऋण प्रदान गदाि, 
बीमालेख समपिण गदाि वा बीमालेख अन्िगिि अन्र् क नै पतन प्रकारले 
भ  क्तानी गदाि उच्च पदस्थ व्र्खक्त पर्हचान ह ने संर्न्त्र,उच्च पदस्थ 
व्र्खक्त फेरबदल वा थपघट भएको अवस्थामा ित्काल पर्हचान ह ने 
संर्न्त्र, जोखखम बमोखजम उच्च पदस्थ व्र्खक्तको पररवार िथा सम्बि 
व्र्खक्त पर्हचान ह ने थप संर्न्त्र, उच्च पदस्थ व्र्खक्तको पदीर् हैतसर्ि र 
संलग्निा बमोखजमको जोखखम पर्हचान ह न े व्र्वस्थाको पर्हचान गन ि 
पदिछ । उच्च पदस्थ व्र्खक्तको पर्हचान गदाि ग्राहकबाट सूचना तलन,े 
सामाखजक सञ्जालमा उपलधध सूचनाहरुको र्वश्लषेण गरी जानकारी तलने, 
प्रचतलि कानून बमोखजम क नै तनकार्मा राखखएको क नै अतभलेखबाट 
सूचना तलन,े व्र्वसार्र्क रूपमा उपलधध िथ्र्ाङ्क (डाटाबेस) बाट वा 
अन्र् उपर् क्त शधारबाट जानकारी तलने शदद थप उपार् अवलम्बन गन ि 

४ ३ 
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पने तनदेखशका बूुँदा ४ मा उल्लेख छ । सो सम्बन्धमा बीमा सतमतिले 
उच्च पदस्थ व्र्खक्तहरुको पर्हचान गने संर्न्त्र छ/छैन ? 

३ बीमकले उच्च पदस्थ व्र्खक्त वा तनजको पररवार िथा सम्बि व्र्खक्तको 
सूचीको अतभलेख राखी त्र्स्िो व्र्खक्त अवकाश भएको, तनजको बीमा 
अवतध वा तनजसुँग व्र्वसार्र्क सम्बन्ध वा कारोबार समाि भएको 
तमतिले पाुँच वषिसम्म राख्न पने तनदेखशकामा बूुँदा ४(३) मा उल्लेख छ । 
सतमतिले बीमकसुँग उच्च पदस्थ व्र्खक्तहरुको पररवारका सदस्र् िथा 
सम्बन्ध व्र्खक्त पर्हचान ह ने संर्न्त्र छ/छैन ? 

२ ४ 

४ सम्पखत्त श िीकरण िथा शिङ्कवादी र्िर्ाकलापमा र्वत्तीर् लगानी 
सम्बन्धी तनदेखशका, २०७५ अन सार सम्पखत्त श िीकरण (मतन लाण्डररङ्ग) 
तनवारण ऐन, २०६४ को दफा ७घ.बमोखजम बीमकले रार्ष्ट्रर् िथा 
अन्िरार्ष्ट्रर् क्षेत्रगि भएका जोखखम मूल्र्ाङ्कन सम्बन्धी प्रतिवेदन, क नै 
प्रतिर्ष्ठि अन्िरािर्ष्ट्रर् संस्थाले गरेको अध्र्र्न िथा अन सन्धानको 
प्रतिवेदन, ग्राहक पर्हचान सम्बन्धी जोखखम ह नसक्न ेित्वहरु, भौगोतलक 
जोखखम ह नसक्ने ित्वहरु, उत्पादन, सेवा, कारोबार वा र्विरण 
प्रणालीबाट  जोखखम ह नसक्ने ित्वहरु, शदद जोखखम सापेक्ष  तबषर्हरू 
समेिका शधार तलई जोखखम म ल्र्ाङ्कन गन  पनेछ । बीमकले त्र्स्िा 
जोखखमहरुको वगीकरण र समीक्षा गरीेे सो को अद्यावतधक अतभलेख 
राख्न पने छ । जोखखम मूल्र्ाङ्कनमा उच्च जोखखम देखखएको ग्राहकको 
हकमा बहृि ग्राहक पर्हचानको उपार् अवलम्बन गन ि पनेछ भन्ने 
व्र्वस्थाको पालना भएको छ छैन ?  

८ ० 

५ तनदेखशका अन सार बीमकलेवद्य िीर् माध्मबाट व्र्वसार्ीक सम्बन्ध कार्म 
गने वा कारोबार गने ग्राहक, उच्च जोखखम देखखएको ग्राहक, उच्च 
नेटवथि भएका ग्राहक शदद बृहि ग्राहक पर्हचान पिति अवलम्बन गन ि 
पनेछ । क नै कस रजन्र् वा शंकास्पद कार्िमा संलग्न ह न सक्ने शधार 
देखखएका ग्राहक र नगदको बढी प्रर्ोग ह न ेव्र्वसार्मा संलग्न ग्राहकको 
पर्हचान गरी कारोबारको उद्दयेकर्को जानकारी तलने, कारोबारको मात्रा 
प्रकृति र जोखखमको अवस्था अन सार थप अन गमन गने,बीमा बापिको 
क नै प्रकारको भ  क्तानी (समपिण मूल्र् िथा ऋण समेि) एकाउन्ट पेर्ी 
चेक माफि ि गने बहृि ग्राहक पर्हचान पिति अवलम्बन गन िपने उल्लख 
छ । बीमा सतमतिले वहृद ग्राहक पर्हचान गने िररका अवलम्बन गरेको 
छ/छैन ? 

६ ३ 

६ ग्राहक िथा वास्िर्वक धनी वा कारोवारका सम्बन्धमा तनरन्िर अन गमन 
गने गरेको छ/छैन  ? 

१० ४ 

७ वास्िर्वक धनी र तनजसुँग सम्बखन्धि सम्पूणि कारोवारको एकीकृि 
अन गमन गने बीमा कम्पनीको संर्न्त्र भए, नभएको ? 

१० ४ 

८ तनदेखशकाको बूुँदा १३(३) अन सार बीमकले शंकास्पद कारोबार िथा 
गतिर्वतध पर्हचान गने सूचक िर्ार गरी लागू गन िपने छ र त्र्स्िा सूचक 
समर्-समर्मा अद्यावतधक गन िपने छ । त्र्स्िा शंकास्पद कारोवारको 

२ ४ 
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सूचक िर्ार गरेको छ/छैन ? 
९ शन्िररक तनर्न्त्रण प्रणाली व्र्वखस्थि बनाउन ऐन, तनर्मावली र 

तनदेशनहरु बमोखजम बीमकले पूरा गन िपने दार्र्त्व प्रभावकारी रुपमा पूरा 
गनि, गराउन शवयकर्क नीति, कार्िर्वतध, तनर्न्त्रण प्रणाली, जनशखक्त, 
साधन स्रोि समेिको सम खचि व्र्वस्था तमलाउने खजम्मेवारी सम्बखन्धि 
तबमकको सञ्चालक सतमतिलेको ह न े उल्लेख छ । र्स्िा कार्िर्वतध 
अपनाई अतभलेख राखेर शन्िररक तनर्न्त्रण प्रणालीको व्र्वस्था गरेको 
छ/छैन  ? 

३ ० 

१० तनदेखशका नम्बर १७ मा बीमकले ऐन, तनर्मावली िथा र्स तनदेशनको 
अन क ल ह ने गरी सम्पखत्त श िीकरण िथा शिङ्कवादी र्िर्ाकलापमा 
र्वत्तीर् लगानी सम्बन्धी प्रणालीको व्र्वस्थापन गदाि सोसुँग सम्बखन्धि 
International Association of Insurance Supervisors (IAIS), 

Financial Action Task Force (FATF), FATF Style Regional 

Bodies (FSRB), वा त्र्स्िै अन्र् तनकार् वा र्स सम्बन्धमा अध्र्र्न 
अन गमन गने अन्िरार्ष्ट्रर् संस्थाले प्रकाशन गरेको अध्र्र्न िथा 
प्रतिवेदनलाई समेि शधार तलन सक्नेछ भन्न े उल्लेखछ । त्र्स्िा 
म ल कहरुको सूची अद्यावतधक गररराखेको छ/छैन  ? 

३ ४ 

११ संर् क्त राष्ट्र संघ स रक्षा पररषदबाट पाररि तनणिर्बमोखजम सूचीकृि भएका 
शिंककारी व्र्खक्त, समूह वा संगठनको वारेमा अद्यावतधक तलने गरेको 
छ/छैन ? 

३ २ 

बीमा सतमतिले बीमकहरुको लातग र्वतभन्न वषिमा ५८ वटा तनदेखशका जारी गरेको देखखन्छ । 
िी तनदेखशकामा उखल्लखखि प्रावधानहरुको पालना भर्ो भएन भन्न ेतनरन्िर अन गमन गनि जरुरी ह न्छ। 
बीमा सतमतिले िी तनदेखशकाहरुका प्रावधानहरुको पालना भर्ो भएन भन्ने र्र्कन गने मूल्र्ाङ्कनका 
सूचक िर्ार नगरेको साथै तै्रमातसक प्रतिवेदनको ढाुँचा पतन स्वीकृि नगरेकोले बीमकहरुले शफूख शी 
र्ववरण ददने गरेका छन । स्वीकृि फम्र्ािटको तबवरण नभएकोले जस्िो भएपतन तै्रमातसक र्ववरण 
शए प ग्ने भन्ने र्कतसमको बीमा सतमतिको कार्ािलर्को शशर् रहेकोले सबै तनदेखशकामा उल्लेख भए 
बमोखजम बीमकले पालना गन िपने कार्िको र्ववरण क नै बीमकले पतन ददएका छैनन । सतमतिको 
कार्ािलर्ले पतन सो सम्बन्धमा केही सोध खोजसम्म गरेको देखखएन । र्स र्कतसमको तै्रमातसक 
र्ववरणबाट बीमा सतमतिको अन गमन गन िपने कार्िको उदे्दयकर् प रा नह ने देखखन्छ । 

जीवन बीमािफि  ८ र जीवन बीमािफि  ९ बीमकले तै्रमातसक र्ववरणमा बीमा ऐन, २०४९, 
बीमा तनर्मावली, २०४९, सम्पखत्त श िीकरण िथा शिङ्कवादी र्िर्ाकलापमा र्वत्तीर् लगानी सम्बन्धी 
तनदेखशका, २०७५ र बीमकको संस्थागि स शासन सम्बन्धी तनदेखशका, २०७५ सम्बन्धी बाहेक अन्र् 
तनदेखशकाको बारेमा केही सूचना ददएको देखखएन । र्स्िो तै्रमातसक प्रतिवेदनको शधारमा बीमकको 
सही र्कतसमले अन गमन ह न सक्दैन । 

बीमा सतमतिले तै्रमातसक प्रतिवेदनको माध्र्मबाट र्वतभन्न बीमकहरुको अन पालन खस्थति 
र्र्कन गनि  तनखश्चि सूचकहरु िर्ारगरी सबै बीमकहरुबाट सूचना सङ्कलन गने व्र्वस्था नगरेकोले 
बीमकहरुले ब झाएको तै्रमातसक र्ववरण समान ढाुँचाको देखखएन । केही बीमकले समान र्कतसमको 
फारामको ढाुँचामा र्ववरण ददएको देखखन्छ । िर जीवन बीमािफि  ३ ले र तनजीवन बीमािफि  ६ ले 
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शफूख शी र्ववरण ददएको पार्र्ो । र्स र्कतसमको तै्रमातसक र्ववरण सङ्कलन गरेबाट बीमकबाट सही 
सूचना शउुँदैन ।  

र्सरी सतमतिले निीजा मूलक मूल्र्ाङ्कनका लातग कार्ि सञ्चालनको खाका, अन गमन िथा 
मूल्र्ाङ्कन क्र्ालेण्डर र व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली िर्ार गन िपदिछ । तबतधको प्रर्ोग नहूुँदा 
अन गमनको उदे्दयकर् अन रुपको सूचक प्राि नभई तनर्मन कार्ि प्रभावकारी ह ुँदैन । बीमकले गन िपने 
कार्िको अन गमन प्रर्ोजनको लातग बीमा सतमतिले हरेक तै्रमातसकमा बीकमहरुबाट तबतभन्न सूचक 
सर्हिको र्ववरण भएको प्रतिवेदन तलने गरेको देखखर्ो । र्सरी तलने तै्रमातसक प्रतिवेदनको सतमतिबाट 
क नै तनधािररि ढाुँचा स्वीकृि गरेको पार्एन । बीमकहरुले शफूख शी र्ववरण बनाई प्रतिवेदन गरेका 
छन । क नै क नैले तमल्दो ज ल्दो ढाुँचामा प्रतिवेदन गरेका छन भने अतधकांशले फरक फरक ढाुँचाको 
फारामको प्रतिवेदन ब झाएका छन ् । तै्रमातसक प्रतिवेदनमा ऐन, तनर्मावली िथा तनदेखशकामा 
बीमकले गन िपने भनी उल्लेख भएका प्रावधानहरुको पूणिरुपमा पालना गरेको, शंखशक रुपमा मात्र 
पालना गरेको वा पालना गदै नगरेको भन्न ेसूचना तलएको देखखन्छ । सतमतिले प्रतिवेदन तलंदा सबै 
बीमकबाट समान र्कतसमको सूचना शउने गरी प्रतिवेदनको ढाुँचा निोकेको कारणले तै्रमातसक 
र्ववरणमा समान र्कतसमको सूचना  प्राि भएको देखखएन । कतिपर् बीमकले  ऐन, तनर्मावली िथा 
तनदेखशकाहरुमा उल्लेख भएका प रै प्रावधानहरुको व्र्होरा उल्लेख नगरी केही दफाको व्र्होराको 
मात्र प्रतिवेदन गरेका छन । कतिपर् बीमकले  ऐन, तनर्मावली िथा तनदेखशकाहरुमा उल्लेख भएका 
प्रावधानहरुको शांखशक रुपमा मात्र पालना गरेको वा पालना गदे नगरेको सूचना ददएका छन । 
कसैले शवयकर्क पने सूचना नददर् ठाडो प्रतिवेदन ददएर र्ववरण ब झाउनेको तलिमा नाम दिाि गरेको 
समेि देखखन्छ । सतमतिमा बीमकहरुबाट प्राि गन िपने सूचक र बीमकले प्रतिवेदन गरेको सूचनाको 
टेब लेशन गरी समर्िगि रुपमा अतभलेख राखी समस्र्ाहरुको पर्हचान गने पररपाटी रहेको देखखएन ।  

र्सरी सूचकहरुको शधारमा समर्िगि म ल्र्ांकन गरी अतभलेख नराखेको कारणले ऐन, 
तनर्मावली, तनदेखशका र पररपत्रमा उखल्लखखि प्रावधानहरुको पालना नगने बीमकहरुलाई समान 
र्कतसमले कारबाही नह ने अवस्था छ । अद्यावतधक अतभलेखको शधार बेगर व्र्खक्तगि तनणिर्को 
शधारमा कारबाही गने व्र्वस्थाले क नै बीमकलाई शवयकर्किा पनेभन्दा बढी तनगरानी गरी कारबाही 
ह ने र क नै लाई कारबाही नै नगरी वेवास्िा गररने अवस्था रहेको देखखन्छ । सतमतिले गरेको र्स 
र्कतसमको अन गमनबाट बीमा व्र्वसार्लाई व्र्वखस्थि, तनर्तमि, र्वकतसि िथा तनर्खन्त्रि गने 
कार्िलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको देखखंदैन । अन गमन मूल्र्ाङ्कन व्र्वस्था प्रभावकारी नदेखखएका 
संस्थागि उदाहरुणहरु अन सूची-१ मा संलग्न गररएको छ ।  

 उपर् िक्त व्र्होराका सम्बन्धमा हाल बीमा सतमतिबाट तनम्नबमोखजम स धारात्मक कारबाही 
गरेको जानकारी प्राि भएको छ :  

(क) बीमकहरुको पररपालना खस्थतिको अन गमन गनि तनखश्चि सूचक (Indicator) सतमतिले िर्ार 
गरी सकेकोले शगामी तै्रमातसकदेखख बीमकहरुबाट तै्रमातसक र्ववरण सूचक (Indicator) 
सतमतिमा प्राि ह ने ।  

(ख) पररपालन सम्बन्धी प्रतिवेदनमा कैर्फर्िको शधारमा प्रथम पटकलाई तनजीवन बीमािफि  १९ 
वटा बीमकहरुलाई २०७८।९।८ मा िथा जीवन बीमािफि  १४ वटा बीमकहरुलाई 
२०७८।१०।९ गिे बीमा ऐन, २०४९ को दफा ३६ बमोखजम कारबाही स्वरुप सचेि 
समेि गरार्एको । 
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(ग) पररपालन उल्लघंन गने बीमक नेपाल लार्फ र्.कं.तल.लाई सतमतिको २०७८।९।६ को 
तनणिर्ान सार रु.20 हजार र बीमक प्रार्म लाईफ र्.कं.तल.लाई सतमतिको २०७८।९।६ 
को तनणिर्ान सार रु.10 हजार जररवाना गररएको र बीमक जनरल र्न्स्र्ोरेन्स कं.तल.को 
सञ्चालक सतमतिलाई सतमतिको २०७८।१।३ को पत्रान सार कारबाही गररएको । 

स झाव - बीमा सतमतिले बीमकहरुको पररपालना खस्थतिको अन गमन गनि तनखश्चि सूचक (Indicator) 
िर्ार गरी तै्रमातसक र्ववरणको ढाुँचा स्वीकृि गरेर र्ववरण माग गने, प्राि र्ववरणहरुमा देखखएको 
निीजालाई टेब लेशन गरी समस्र्ाको पर्हचान गने र त्र्सको शधारमा सबै बीमकलाई ित्काल 
तनर्मनको शवयकर्क कारबाही गने व्र्वस्था गन िपदिछ ।  

14. बीमकको सूचना प्रतबतध सम्बन्धी अतभलेखको तनर्मन - नेपालको संतबधान, २०७२ को धारा २७  
सूचनाको हक सम्बन्धी व्र्वस्था अन सार प्रत्रे्क नागररकलाई शफ्नो वा साविजतनक सरोकारको क नै 
पतन र्वषर्को कानूनबमोखजम गोप्र् राख्न पने बाहेक अन्र् सूचना माग्ने र पाउने हक ह ने उल्लेख छ। 
तबतभन्न बीमक (बीमा कम्पनी) हरुको बीमा र्ोजना, बीमा गने िररका, बीमा श ल्क र सोको भ  क्तानी 
िररका, बोनस, बीमाबाट प्राि ह ने लाभ, दाबी भ  क्तानी िररका, एजेण्ट िथा सभेर्र सम्बन्धी र्वषर्, 
तबत्तीर् खस्थतिको जानकारी लगार्ि बीमाको सम्पूणि कारोबारका बारेमा जानकारी पाउन  सबै 
बीतमिको संवैधातनक हकको र्वषर् हो । बीमा सतमतिले र्सै व्र्वस्थाको र्वकास गनि बीमकको 
सूचना प्रतबतध मागिदशिन, २०७६ बनाएको छ । सो मागिदशिन अन सार हरेक बीमकले शफ्नो 
कम्पनीको खस्थति र सम्पूणि कारोवारको िथ्र्ाङ्क कम्प्र् टर प्रणालीको प्रर्ोगगरी तडखजटल ढाुँचामा 
तबद्य िीर् माध्र्मबाट न्रू्निम क राहरुको अतभलेख राख्न पने उल्लेख छ । उक्त मागिदशिन अन सार 
हरेक बीमकले शफ्नो वेभसार्ट खोलेर मागि दशिनमा उल्लेखभए अन सारको र्ववरण राख्न पदिछ । 
बीमकले राख्न पने अतभलेख अद्यावतधक रुपमा राखे नराखेको अन गमन गने र नराखेको भए राख्न 
लगाउने खजम्मेवारी बीमा सतमतिको हो । 

बीमकको सूचना प्रतबतध मागिदशिन, २०७६ अन सार बीमकको वेभसार्टमा कम्िीमा 
तनम्नवमोखजमका क रा उल्लेख भएको ह न पने उल्लेख छ । बीमा सतमतिले मागिदशिन जारी गरेको द ई 
वषिको अवतध नाखघ सकेको छ । सतमतिमा दिाि भएका बीमकहरु मध्रे् लेखापरीक्षणको िममा 
नमूना छनौट भएका (५० प्रतिशि) बीमकहरुको वेब सार्ट २०७८ बैशाख १८ गिे परीक्षण गदाि 
अतधकांश बीमकहरुले शफ्नो र्ववरण वेभसार्टमा अद्यावतधक गरेको देखखएन । बीमकहरुको 
वेभसार्ट परीक्षणबाट सूचना अद्यावतधक नभएका केही ब ुँदाहरुको उदाहरण तनम्नबमोखजम छन : 

ि. 
सं  

बीमकको वेभसार्टमा राख्न पने र्ववरण 

अद्यावतधक 
र्ववरण 
नराख्न े 
संख्र्ा 

र्ववरण 
नराख्न े
संख्र्ा 

१ वेभसार्ट खोल्ने र्वखत्तकै देखखनेगरी ठेगाना, टेतलफोन नम्बर, फ्र्ाक्स, र्मेल, 

नक्सा र स्थान सर्हिको िस्वीर राख्न  पने 
६ ५ 

२ सञ्चालक सतमतिका सदस्र् िथा कार्िकारी प्रम खको नाम, िस्वीर, तनर् खक्त 
तमति िथा प नतनिर् खक्त भए सो को तमति समेिको र्ववरण राख्न  पने । 

१९ ० 

३ वेभसार्ट खोल्ने र्वखत्तकै देखखनेगरी सूचना अतधकारीको िस्वीर सर्हिको 
नाम, पद, सम्पकि  नम्वर र र्मेल सर्हिको र्ववरण राख्न  पने । 

९ ७ 

४ सेवाग्राहीको लातग कति समर् तभत्र सेवा उपलधध गराउन ेहो र सो को 9 5 
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लातग सम्पकि  राख्न पने पर्हलो, दोश्रो र िेश्रो अतधकृिको नाम र पद सर्हि 
उल्लेख भएको नागररक बडापत्र राख्न  पने । 

५ प्रदेश कार्ािलर् सर्हि शाखा, उपशाखा िथा सम्पकि  कार्ािलर्को सम्पकि  
नम्वर, र्मेल र प्रम खको िस्वीर सर्हिको र्ववरण राख्न पने । 

१८ २ 

६ खारेज गरेका वा प्रचलनमा नरहेका बीमालेखहरुको र्ववरण राख्न पने । ० २१ 

७ सर्िर् बीमा अतभकिािहरुको र्जाजिपत्र प्राि तमति, बीमा सतमति र 
बीमकले ददएको कोड समेिको र्ववरण राख्न पने । 

15 3 

८ काममा लगाएका बीमा सभेर्रको नाम, र्जाजि पत्र नम्वर, र्जाजि पत्र 
प्राि तमति, र्जाजि पत्र नवीकरण तमति सर्हिको अद्यावतधक र्ववरण 
राख्न पने । 

6 2 

९ बीमकसुँग क नै व्र्खक्त वा संस्थाले बीमा गनि चाहेको खण्डमा कसरी बीमा 
गने हो सो सम्बन्धी प्रकृर्ा ब झाउने र्ववरण राख्न  पने । 

० २० 

१० जालसाजी गरी बीमा दावी तलएको भनी प्रमाखणि भएको व्र्खक्त वा 
संस्थाको र्ववरण राख्न पने । 

२० २१ 

११ जीवन बीमा कम्पनीहरुको हकमा नाफामा सररक ह ने प्रत्रे्क बीमालेखको 
प्रत्रे्क वषिको बोनस दर राख्न पने । जालसाझी गरी बीमा दावी तलएको 
भनी प्रमाखणि भएको व्र्खक्त वा संस्थाको र्ववरण राख्न पने । 

  

१२ सतमतिबाट बीमा दर जारी गररएको बीमालेखको हकमा बीमाश ल्क गणना 
गनिकोलातग बीमाश ल्क गणना गने संर्न्त्र वा गणक राख्न पने । 

0 14 

१३ बीमकले प्रत्रे्क शतथिक वषिमा र्िटी िथा फ्र्ाकल्टेर्टभ प नबीमा अन्िगिि 
क न क न प नबीमकसंग प नबीमा गराएको हो सो को र्ववरण राख्न पने । 

० 10 

१४ लेखापरीक्षण गररएको र्वगि ५ वषिको र्वत्तीर् र्ववरण िथा म ख्र् सूचकाङ्क 
राख्न पने  

९ 2 

१५ बीतमि िथा सम्बखन्धि सरोकारवालाले सामान्र् िथा सोध्न सक्ने सम्भार्वि 
प्रश्न िथा उत्तरहरु राख्न पने । 

0 7 

16 बीतमि सरोकारवाला िथा शम नागररकले रार्, प्रतिर्िर्ा जनाउन सक्न,े 
रार् प्रतिर्िर्ा भण्डारण ह ने, प्रशोधन ह न े र प्रशोतधि र्ववरण उच्च 
अतधकारी समक्ष अद्यावतधक रुपमा प ग्ने व्र्वस्था गन िपने । 

0 20 

र्सबाट बीमा सतमतिको कार्ािलर्बाट अन गमन िथा तनर्मन गन िपने कार्ि कम्जोर रहेको 
देखखन्छ । अद्यावतधक अतभलेखको अभावमा बीमकहरुको कारोवार पारदशी नह ने, बीतमिको र्हि गने 
उदे्दयकर्ले बनाएकोेे मागिदशिनको कार्ािन्वर्न प्रभावकारी नह ने र बीतमिले पाउन पने सूचनाको हकको 
उपर्ोग गनि नपाई लाभाखन्वि नह ने अबस्था रहको देखखन्छ । बीमकहरुको वेभसार्ट परीक्षण गदाि 
स चना अद्यावतधक नभएका संस्थागि उदाहरणहरु अन सूची २ मा उल्लेख गररएको छ । 

लेखापरीक्षणको प्राररखम्भक प्रतिवेदन पठाई सकेपतछ र्स सम्बन्धमा बीमा सतमतिबाट जारी 
भएको सूचना प्रर्वतध मागिदशिन, २०७६ बमोखजम सबै जीवन िथा तनजीवन बीमकहरुलाई शफ्नो 
वेबसार्ट अद्यावतधक गनिलाई सतमतिको २०७८।१०।१३ को पत्रबाट तनदेशन ददर्सकेको र  
सतमतिको तनरीक्षण िथा अन गमनको िममा वेबसार्ट अद्यावतधक नगने बीमकहरुलाई बीमा ऐन, 
२०४९ बमोखजम शवयकर्क कारबाही गररने व्र्होरा बीमा सतमतिले उल्लेख गरेको छ । 
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स झाव : बीमा सतमतिले जारी गरेको मागिदशिन अन सारको अतभलेख वेभसाईटमा अद्यावतधक गरी 
सूचना प्रवाह गराउन बीमकहरु संग ित्काल छलफल गरी कार्ि अगाडी बढाउन र सतमतिबाट 
तनरन्िर अन गमन गनि जरुरी देखखन्छ ।  

15. बीमकको च  क्ता पूुँजी सम्बन्धमा - बीमक दिाि सम्बन्धी कार्िलाई पारदशी र व्र्वखस्थि बनाउन, 
तबदेशी बीमकको दिाि िथा सञ्चालनका बारेमा व्र्वस्थागनि र बीमा व्र्वसार् सञ्चालनका सम्बन्धमा 
मापदण्ड तनधािरण गनि शवयकर्क भएकोले बीमा ऐन, २०४९को दफा ८घ२ मा उखल्लखखि बीमा 
सतमतिले बीमा व्र्वसार् सम्बन्धमा बीमकलाई समर् समर्मा शवयकर्क तनदेशन ददन सक्ने 
अतधकारको प्रर्ोग गरी बीमक दिाि िथा व्र्वसार् सञ्चालन सम्बन्धी तनदेखशका, २०७३ बनाई लागू 
गरेको छ । उक्त तनदेखशका अन सार जीवन बीमा व्र्वसार्को लातग द ई अबि रुपैर्ाुँ र तनजीवन बीमा 
व्र्वसार्का लातग एक अबि रुपैर्ाुँ च  क्ता पूुँजी  भएको ह न पने व्र्वस्था गरेकोछ । तनदेखशका प्रारम्भ 
ह ुँदाका बखि सञ्चालनमा रहेका बीमकहरुले २०७५ साल शषाढ मसान्िसम्ममा तनदेखशकामा उल्लेख 
भए अन सारको च  क्तापूुँजी कार्म गररसक्न  पनेछ । सो अन सारको च  क्ता पूुँजी कार्म गनि नसक्ने 
बीमकलाई सोही व्र्वसार् गने अन्र् बीमक सुँग गातभन सतमतिले शदेश ददनसक्ने उल्लेख छ । 

म ल कको तबत्त वा पूुँजी बजारको खस्थति, बीमकले बहन गन िपने दार्र्त्व शददलाई तबचार गरी 
बीमकले पूुँजी बढाउुँदै लैजान  अति जरुरी क रा हो । बीमा सतमतिले तनदेखशका जारीगरेको ५ वषि 
प रा भएको छ । तनदेखशका अन सार बीमकले च  क्ता पूुँजी बढाउन पाउने म्र्ाद पतन सर्कएको छ । 
बीमकहरुले शफ्नो व्र्वसार् सूचारु गरररहेका छन ्। बीमकहरुले तनदेखशकाको मापदण्ड बमोखजम 
च  क्तापूुँजी बढाउन  पनेमा बीमकहरुले शफ्नो वेभसार्टमा प्रकाखशि गरेको २०७७।७८ को दोस्रो 
तै्रमातसकको र्वत्तीर् र्ववरण अन सार केही बीमकले च  क्ता पूुँजी बढाएको देखखएन । च  क्ता पूुँजी 
बढाउन नसक्ने बीमकलाई सोही व्र्वसार् गने अन्र् बीमकसुँग गातभन सतमतिले शदेश ददएको पतन 
पार्एन । बीमा ऐनको दफा ३६ अन सार बीमा ऐन वा सो अन्िगिि बनेका तनर्म, शदेश र 
तनदेशनको जानीजानी उल्लंङ्घन गरेमा वा शफूले गन पने क नै काम कारबाही नगरेमा त्र्स्िो 
बीमकलाई सतमतिले िीन हजार देखख दशहजार रुपैर्ाुँ सम्म जररवाना गनि सक्नेछ । त्र्स्िो कस र 
पटक पटक गरेमा प्रत्रे्क पटककोलातग पाुँचसर् रुपैर्ाका दरले थप जररवाना ह ने उल्लेख छ । िर 
सतमतिले सो अन सार क नै र्कतसमको जररवाना गरेको छैन । बीमा सतमतिको तनर्मन व्र्वस्था 
प्रावकारी नह ुँदा बीमकहरुले सतमतिले ददएको तनदेशनको पालना पतन प्रभावकारी रुपमा गनेगरेका 
छैनन । र्सरी बीमा सतमतिले तनदेखशका जारी गरेर पतन सबै बीमकहरुलार् तनदेखशकाको मापण्ड 
अन सारको पररपालना गराउन नसक्न  खचन्िाको र्वषर् रहेको देखखन्छ । ऐन तनर्ममा भएको 
व्र्वस्थाको प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्वर्न नह ने हो भने बीमकको संस्थागि स शासन कार्म रहन 
सक्दैन । सतमतिले गने अन्र् कामहरु पतन प्रभावहीन ह ुँदैजाने सम्भावना रहन्छ । 

15.1. देहार्का बीमकहरुले िोर्कए अन सारको च  क्ता पूुँजी बढाउन सकेको देखखएन । 
(रु.हजारमा) 

ि. 
सं. जीवन बीमािफि  कार्म गन िपने 

च  क्ता पूजी 
कार्म गरेको च  क्ता 

पूुँजी प्रतिशि 

1.  ग रांस लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 2,00,00,00 1,87,70,40 93=85 

2.  शईएमई लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 2,00,00,00 1,40,00,00 70=00 

3.  रू्तनर्न लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 2,00,00,00 1,50,50,00 75=25 

4.  तनजीवन बीमािफि       

5.  एन एल जी र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 1,00,00,00 64,04,06 64=04 

6.  जनरल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी नेपाल तल 1,00,00,00 70,00,00 70=00 
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हाल शएर शर्एमर् लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल.बाहेक अन्र्ले कार्म गन िपने च  क्ता पूुँजी 
कर्म गरर सकेका छन भन्ने सतमतिले उल्लेख गरेको छ । 

15.2. लेखापरीक्षण टोतलले बीमकहरुको वेभसार्ट २०७८ साल बैशाख २२ गिे परीक्षणगदाि देहार्का 
बीमकले शफ्नो र्वत्तीर् र्ववरण वेभसार्टमा राखेको पार्एन । िी बीमकहरुले च  क्ता पूुँजी सम्बन्धी  
मापदण्ड प रागरे नगरेको सतमिको कार्ािलर्बाट अन गमन गरेको देखखएन । बीमकले शफ्नो र्हसाब 
र्किाबको समर्मा लेखापरीक्षण नगराउने र तनर्मान सार वेभसार्टमा र्वत्तीर् र्ववरण प्रकाखशि नगने 
बीमकहरुले बीमा ऐन, तनर्मावली िथा सतमतिबाट जारीभएका तनदेशनहरुको पालना गरेका छन भन्न े
शधार रहेको देखखएन । वेब सार्टमा र्ववरण नराखेको कारण िी संस्थाको च  क्ता पूुँजी प गे नप गेको 
समेि र्र्कन ह न सकेन । ऐन तनर्म िथा तनदेखशकामा बीमकले गन िपने भनी िोर्कएको काम नगने 
हो भने बीमा सतमतिले गन िपने समग्र काममा नै नकारात्मक असर पने देखखन्छ । र्सरी बीमा सतमति 
उदातसन रहनाले तनर्मन कार्ि र्फिलो भएको देखखन्छ । 

बीमकको नाम वेभसार्टको र्ववरण 
जीवन बीमािफि    
रार्ष्ट्रर् बीमा संस्थान र्वत्तीर् र्ववरण वेभसार्टमा नराखेको 
सन नेपाल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. वेभसार्ट नखूलेको 
ररलार्न्स लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. र्वत्तीर् र्ववरण वेभसार्टमा नराखेको 
तसर्टजन लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. र्वत्तीर् र्ववरण वेभसार्टमा नराखेको 
सातनमा लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. र्वत्तीर् र्ववरण वेभसार्टमा नराखेको 
महालक्ष्मी लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल र्वत्तीर् र्ववरण वेभसार्टमा नराखेको 
तनजीवन बीमािफि    
प्र  डेखन्सर्ल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल वेभसार्ट नखूलेकोेेक 
ल खम्बनी जनरल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल र्वत्तीर् र्ववरण वेभसार्टमा नराखेको 
रार्ष्ट्रर् बीमा कम्पनी र्वत्तीर् र्ववरण वेभसार्टमा नराखेको 

मातथ िातलकामा उखल्लखखि रार्ष्ट्रर् बीमा संस्थान बाहेक अन्र् ४ जीवन बीमा कम्पनीहरु 
(शर्एमर् लार्फ, ररलार्बल लार्फ, तसर्टजन लार्फ र महालक्ष्मी लार्फ) को प्राथतमक शेर्र 
तनष्काशनका िममा रहेकाले िी बीमकहरुको च  क्ता पूुँजी तछटै्ट पूरा ह ने बीमा सतमतिले जवाफ ददएको 
छ िर अन्र् कम्पनीको बारेमा केही उल्लेख गरेको छैन । 

15.3. तनदेखशका अन सार तबदेशी बीमकले पतन िोर्कएको च  क्ता पूुँजी बराबरको तनधािररि पूुँजी (Assigned 

Capital) कार्म गन िपनेछ । तनधािति पूुँजी कार्म नगरेसम्म क नै प्रकारको लाभाशं घोषणा गनि र 
र्विरण गनि नपाउने उल्लेख छ । तबदेशी बीमा कम्पनीहरुको नेपालमा  शाखा कार्ािलर्हरु रहेका 
मध्रे् भारिीर् बीमा कंपनी नेशनल र्न्स्र्ोरेन्स कं.तल.र दद ओररएण्टल र्न्स्र्ोरेन्स कं.तल. िथा 
अमेररकी बीमा कंपनी मेटलार्फ (एतलको) ले र्वत्तीर् र्ववरणमा तनधािररि पूुँजी (Assigned Capital) 
उल्लेख गन िपने प्रावधान भएपतन िी बीमकहरुको र्वत्तीर् र्ववरणमा सो रकम छ ट्याएका छैनन ्। 
र्वदेशी कम्पनीहरुले ठूलो पूुँजी नेपालमा लगानी गरेको नािाले लगानी र्फिाि नजाओस भन्ने सतमतिको 
सोचार् रहेको र तनधािररि पूुँजी रकमको व्र्वस्था नगरे पतन र्वदेशी कम्पनीहरुलाई तनवािद रुपमा 
नेपालमा बीमा व्र्वसार् गनि छ ट ददएको देखखन्छ । र्सरी ऐन तनर्ममा भएको व्र्वस्था र्वपरीि 
व्र्वसार् सचाञ्लन गनि ददन पने अन्र् क नै र्वशेष कारण देखखंदैन । कानूनी व्र्वस्थाको पालना 
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नगररनाले बीमा व्र्वसार्को नाममा कानून बार्हरका कारोवारहरु समेि ह न सक्ने अवस्था रहन्छ । 
अन्र् व्र्वसार्ीहरुलाई पतन तनर्मन गनि समस्र्ा शर्पने अवस्था रहेको देखखन्छ ।  

र्स सम्बन्धमा हाल मेट लार्फले तनधािररि पूुँजी (Assigned Capital) कार्म गररसकेको छ। 
भारिीर् बीमा कम्पनीहरु दद ओररएण्टल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी.ंतल. र नेशनल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी.ंतल. ले 
तनधािररि पूुँजी (Assigned Capital) पूरा नगरेको ह ुँदा सतमतिबाट उक्त बीमकहरुलाई तनधािररि पूुँजी 
(Assigned Capital) पूरा गनि पत्राचार गरी सर्कएको साथै तनधािररि पूुँजी (Assigned Capital) पूरा 
नभएसम्म लाभाशं पठाउन समेि रोक लगार्एको जवाफ बीमा सतमतिबाट प्राि भएको छ । 

स झाव : र्वत्तीर् मानदण्ड कार्म गने उद्दयकर्ले जारीभएको तनदेखशकाको कार्ािन्वर्न गराउने खजम्मेवारी 
बीमा सतमतिको भएकोह ुँदा र्ो समस्र्ाको समाधान गनि बीमा ऐन संसोधन गरी सबै बीमकहरुलाई  
कानूनी दार्रामा ल्र्ाउन ित्काल पहल गन िपदिछ । 

16. बीमा अतभकिाि सम्बन्धी व्र्वस्था - बीमा ऐन, २०४९ को दफा ३० अन सार बीमा अतभकिािको 
रुपमा काम गनि िोर्कएको र्ोग्र्िा प गेको व्र्खक्तले सम्बखन्धि बीमकको तसफाररस सर्हि सतमतिमा 
तनवेदन ददएमा िोर्कएको दस्ि र तलई िोर्कए बमोखजमको ढाुँचामा बीमा अतभकिािको र्जाजि पत्र 
ददन पने व्र्वस्था छ । दफा ३१ अन सार बीमा अतभकिािले शफ्नो र्जाजि पत्रको अवतध पूरा 
भएपतछ हरेक चैत्र मसान्िसम्ममा नवीकरण गन िपने र दफा ३३ अन सार र्जाजि पत्र नवीकरण 
नगराएमा, बीमालेख तलनेको हक र्वरुि वा बीमा ऐन तनर्म र्वपरीि क नै काम गरेमा सतमतिले 
खारेज गनि सक्ने व्र्वस्था छ । 

बीमा तनर्मावली, २०४९ को अन सूची-८ वमोखजम अतभकिािको र्जाजि पत्र दिाि र्किावमा 
दिाि गररसकेपतछ र्जाजि पत्र ददन पने उल्लेख छ । तनर्म २१ मा भएको व्र्वस्थाअन सार अतभकिाि 
ह नको लातग कखम्िमा एस.एल.सी. वा सो सरह परीक्षा उत्तीणि गरेको र सतमति वा सतमतिबाट मान्र्िा 
प्राि गरेको संस्थाले अतभकिािका लातग सञ्चालन गरेको सम्बखन्धि बीमा व्र्वसार् सम्बन्धी िातलममा 
सहभागी भर्ि प्रमाणपत्र प्राि गरेको ह न पने उल्लेख छ । अतभकिािले क नै एक बीमकले मात्र 
अतभकिाि भएर काम गनि पाउने र शफूले अतभकिािको र्जाजि पाएको बीमकले सञ्चालन नगरेको 
बीमा व्र्वसार् सञ्चालन गने क नै अको बीमकको अतभकिाि ह न पाउने पतन व्र्वस्था छ । 

उपर् िक्त ऐन तनर्मावली अन सार बीमा सतमतिले बीमा अतभकिािको प्रमाणपत्रको दिाि र्किाव 
राखी नवीकरणको अतभलेख समेि अद्यावतधक गन िपने देखखन्छ । िर बीमा सतमतिले अतभकिाि 
र्जाजि पत्रको दिाि र्किाव राखी नवीकरण गनेको लगि अद्यावतधक नगरेको कारण लेखापरीक्षणबाट 
माग गररएको अतभकिाि दिाि िथा नवीकरणको िथ्र्ाङ्क उपलधध भएन । व्र्वहाररक रुपमा शफ्ना 
बीमा अतभकिािको अतभलेख बीमक शफैँ ले राख्न े र सम्बखन्धि बीमककले अतभकिाि र्जाजि पत्रको 
लातग लाग्ने दस्ि र र तनजको कोड नम्बर राखी तसफाररस गरेको शधारमा बीमा सतमतिले र्जाजि 
ददने र नवीकरण गने गरेको छ । हरेक बीमक अन्िगिि अतभकिाि भएर कामगनि र्जाजि ददर्एका 
मध्रे् हाल नवीकरण गराउने र एकभन्दा बढी बीमकको अतभकिाि भएर काम गनेको अतभलेख बीमा 
सतमतिमा रहेको छैन ।  

र्सैगरी शफ्नो अतभकिािको रुपमा कामगनि र्जाजि पत्र पाउने र सोमध्रे् नबीकरण गराउनेको स्पि 
अतभलेख बीमकहरुसुँग पतन अद्यावतधक रहेको छैन । सतमतिले बीमा अतभकिािलाई िातलम ददने र 
र्ोग्र्िा जाुँच गने कार्ि पतन सम्बखन्धि बीमकको खजम्मामा छोतड ददएको देखखन्छ ।  
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बीमा सतमतिले अतभकिािको र्जाजि पाउनेको अतभलेख अद्यावतधक नगरेको कारण 
अतभकिािको र्ोग्र्िा प्रमाखणि गने कागजाि र िातलम ददने संस्थाको स्िरको र्वषर्मा शश्वस्ि ह न 
तमल्ने बीमा सतमतिसुँग क नै शधार रहेको देखखएन । अतभकिािले शफ्नो व्र्वसार् सञ्चालन गनि दिाि 
प्रमाणपत्र तलंदा र नवीकरणगदाि शर्कर ऐन अन सार अतनवार्ि रुपमा स्थार्ी लेखा दिाि प्रमाणपत्र 
तलई कर च  क्ता प्रमाणपत्र समेि तलन पने ह न्छ । बीमा सतमतिले र्सिफि  ध्र्ान ददएकै देखखदैन । 

बीमा सतमतिले बीमकले बीमकको अतभकिािको अतभलेख वेभसार्टमा समेि राख्न पने व्र्वस्था 
गरेको छ । बीमकहरु ४० मध्रे् १८ बीमकको वेभसार्ट परीक्षणबाट क नै तबमकले पतन 
अतभकिािको अतभलेख तनदेखशका अन सार राख्न पने र्ववरण अद्यावतधक राखेको देखखएन । र्सको 
र्ववरण  तनम्नबमोखजम उल्लेख गररएको छ :  

बीमकको वेभसार्डमा उल्लेख भएको बीमा अतभकिाि सम्बन्धी  र्ववरण संख्र्ा 
अतभकिािको संख्र्ा मात्र उल्लेख गरी अरु र्ववरण उल्लेख गने 4 
अतभकिािको  र्ववरण वेभसार्टकमा उल्लेख नगने 3 
अतभकिािको नाम र फोन नम्बर मात्र उल्लेख गरी नवीकरण गरे नगरेको उल्लेख नगने 9 
कपोरेट अतभकिािको मात्र नाम र सम्पकि  नम्बर उल्लेख गरी नवीकरण सम्बन्धी उल्लेख नगने 1 
अतभकिािको र्ववरण पास वडिबाट मात्र हेनि तमल्ने भएकोले र्र्कन गनि नसर्कएको  1 

जम्मा: 18 

उपर् िक्त िातलका अन सार बीमकहरुले पतन बीमा अतभकिािको अतभलेख अद्यावतधक गरेको 
देखखएन । बीमकको अतभलेख अद्यावतधक नह नाले अतभकिािहरुले क नै एक बीमकले मात्र अतभकिाि 
भएर काम गरेको र कानूनबमोखजम र्जाजि पत्र नवीकरण गराएर मात्र कार्ि गरेका छन भन्न े
शश्वस्ि ह न तमल्ने प्रमाण समेि बीमा सतमतिसुँग रहेको देखखंदैन । बीमकको वेभसार्टबाट देखखएको 
अतभकिािको अतभलेख सम्बन्धी उदाहरण अन सूची-२ को बूुँदा १४.७ मा उल्लेख गररएको छ । 

र्स सम्बन्धमा बीमा सतमतिबाट बीमा अतभकिािहरुको र्जाजिपत्र दिाि िथा नवीकरण 
सम्बन्धी  सतमतिले सफ्टवेर्रबाट अद्यावतधक गररदै शर्रहेको र बीमकहरुको वेबसार्टमा पतन उक्त 
र्ववरण अद्यावतधक गनि तनदेशन ददर्सर्कएको जवाफ प्राि भएको छ । िर सतमतिले नवीकरण 
गराउने र तनखष्िर् रहेकाको र्ववरण र्र्कन गनि सकेको छैन । 

स झाव : बीमा अतभकिािको र्जाजिपत्र दिािको अतभलेख अद्यावतधक राख्न े खजम्मेवारी र्जाजि ददेने 
संस्थाको ह नेह ुँदा बीमा सतमतिले त्र्सको लगि राख्न पदिछ । पर्हले दिाि भई नवीकरण गराउन 
शउनेलाई पतन नवीकरणको शधारमा लगि अद्यावतधक गरी वेभ सार्टमा समेि राख्न पदिछ । 
बीमकहरुले पतन सोही बमोखजम शफ्ना अतभकिािहरुको अतभलेख अद्यावतधक गरी वेभसार्टमा समेि 
अद्यावतधक गने व्र्वस्था गन िपदिछ । 

17. बीमा सभेर्र सम्बन्धी व्र्वस्था - बीमा ऐन, २०४९ को दफा ३०क अन सार सभेर्रको रुपमा काम 
गनि चाहने र्ोग्र्िा प गेको व्र्खक्तले सतमतिमा तनवेदन ददएमा िोर्कएको दस्ि र तलई िोर्कए 
बमोखजमको ढाुँचामा सभेर्रको र्जाजि पत्र ददन पने व्र्वस्था छ । दफा ३१ अन सार सभेर्रले 
शफ्नो र्जाजि पत्रको अवतध पूरा भएपतछ हरेक चैत्र मसान्ि सम्ममा नवीकरण गन िपने र दफा ३३ 
अन सार र्जाजि पत्र नवीकरण नगराएमा, बीमालेख तलनेको हक र्वरुि वा बीमा ऐन तनर्म र्वपरीि 
क नै काम गरेमा सतमतिले खारेज गनि सक्ने व्र्वस्था छ ।  
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बीमा तनर्मावली, २०४९ को तनर्म २७ अन सार सभेर्रको र्जाजि पत्र अन सूची-१३ 
बमोखजमको दिाि र्किावमा दिाि गररसके पतछ र्जाजि पत्र ददन पने उल्लेख छ । तनर्म २८ मा 
भएको व्र्वस्था अन सार सभेर्र ह नको लातग क नै बीमकको कार्ािलर्मा अतधकृि स्िरको पदमा 
कखम्िमा १० वषिसम्म बीमा व्र्वसार् सुँग सम्बखन्धि कार्िको अन भव हातसल गरेको, र्खञ्जतनर्ररङ्ग 
तबषर्मा कम्िीमा स्नािक उपातध हातसल गरेको, अन्िरार्ष्ट्रर् स्िरको चाटिटडि र्न्स्र्ोरेन्स र्खन्टच्र् ट वा 
त्र्स्िा संस्थाको मान्र्िा प्राि संस्थाबाट बीमा सम्बन्धी तबषर्मा कम्िीमा स्नािक उपातध हातसल 
गरेको वा चाटिडि एकाउन्टेन्सी परीक्षा उतिणि गरेको र बीमा सतमतिले सञ्चालन गरेको सभेर्र सम्बन्धी 
िातलमको प्रमाण पत्र तलएको ह न पने उल्लेख छ । सभेर्रको कामको अन भवको शधारमा क, ख, ग 
र घ वगिमा वगीकरण गरेको छ ।उपर् िक्त ऐन तनर्मावली अन सार बीमा सतमतिले सभेर्रको 
प्रमाणपत्र र्जाजिको दिाि र्किाव राखीेे  नवीकरणको अतभलेख समेि अद्यावतधक गन िपने देखखन्छ । 
िर बीमा सतमतिले सभेर्रको र्जाजि पत्रको दिाि र्किाव राखी नवीकरण गनेको लगि अद्यावतधक 
गरेको देखखएन ।  

बीमा सतमतिले सभेर्रको र्जाजि पाउनेको अतभलेख अद्यावतधक नगरेकोले बीमकहरुको सभे 
कार्िमा खर्टने सबै सभेर्रहरुले नवीकरण गरेका छन ्भन्न सर्कने अवस्था पतन देखखएन । बीमा 
सतमतिले अतभकिाि र सभेर्रको दिाि िथा नवीकरणको अतभलेख बीमा सतमतिमा रहेको छ भन्ने जवाफ 
ददएको छ िर लेखापरीक्षणका लातग माग गररएको सोको लगि सम्बन्धी िथ्र्ाङ्क उपलधध नगराएको 
सम्बन्धमा केही उल्लेख गरेको छैन ।  

बीमा सतमतिले तनदेखशका बनाई बीमकहरुले बीमाको काममा लगाएका सभेर्रहरुको अतभलेख 
वेभसार्टमा समेि राख्न पने व्र्वस्था गरेको छ । तनजीवन बीमक कम्पनी २१ मध्रे् ८ ले राखेको 
वेभसार्ट परीक्षण गदाि देखखएको र्ववरण तनम्न बमोखजम छ : 

बीमकको वेभसार्डमा उल्लेख भएको सभेर्र सम्बन्धी  र्ववरण  संख्र्ा 
सभेर्रको  र्ववरण वेभसार्टकमा नवीकरण सर्हिको र्ववरण उल्लेख गने 1 
सभेर्रको  र्ववरण वेभसार्टकमा उल्लेख नगने 4 
सभेर्रको नाम र फोन नम्बर मात्र उल्लेख गरी नवीकरण गरे नगरेको उल्लेख नगने 3 

 जम्मा: 8 

उपर् िक्त िातलका अन सार बीमकहरुले पतन बीमा सभेर्रिको अतभलेख अद्यावतधक गरेको 
देखखएन । बीमकको अतभलेख अद्यावतधक नह नाले सभेर्रहरुले बैधातनक रुपमा काम गरररहेका छन 
भन्ने शश्वस्िह ने अवस्था देखखएन । बीमकको वेभसार्टबाट देखखएको सभेर्रको अतभलेख सम्बन्धी 
उदाहरण अन सूची-२ को बूुँदा १४.८ मा उल्लेख गररएको छ । 

र्स सम्बन्धमा बीमा सतमतिबाट बीमा सभेर्रको र्जाजिपत्र दिाि िथा नवीकरण सतमतिबाट 
ह ुँदै शर्रहेको िथा र्ववरणहरु अद्यावतधक गररदै शर्रहेकोमा उक्त र्ववरण अद्यावतधक गरी 
सतमतिको वेबसार्टमा समेि राखखने र सतमतिबाट बीमा सभेर्रहरुको र्ववरण बीमकको वेबसार्टमा 
अद्यावतधक गनि तनदेशन ददर्सर्कएको भन्ने जवाफ प्राि भएको छ । िर दिाि िथा नवीकरण सम्बन्धी 
र्ववरण उपलधध गराउन सकेको छैन । 

स झाव : बीमा सभेर्रको र्जाजिपत्र दिािको अतभलेख अद्यावतधक राख्न े खजम्मेवारी र्जाजि ददेने 
संस्थाको ह ने ह ुँदा बीमा सतमतिले त्र्सको लगि राख्न पदिछ । सभेर्र ह न तबशेष र्ोग्र्िा भएको 
व्र्खक्त चार्हने ह ुँदा त्र्स्िा व्र्खक्तहरुको अतभलेख पतन समतिमै रहन पदिछ । सभेर्रको लगिको 
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र्ववरण वेभसार्टमा समेि अद्यावतधक गदै जान पदिछ । बीमकहरुले पतन सोही बमोखजम शफ्ना 
सभेर्रहरुको अतभलेख अद्यावतधक गरी वेभसार्टमा समेि अद्यावतधक गने व्र्वस्था गन िपदिछ । 

18. बीमकको र्हसाब र्किाबको लेखापरीक्षण - बीमा ऐन, २०४९ को दफा २५ अन सार बीमकले शफूले 
गरेका बीमा व्र्वसार्को र्हसाब र्किाबको लेखापरीक्षण प्रचतलि कानूनबमोखजम मान्र्िा प्राि 
लेखापरीक्षकद्वारा गराई सोको प्रतिवेदन प्रत्रे्क शतथिक वषि समाि भएको तमतिले दशमर्हना (बैशाख) 
तभत्र बीमा सतमतिमा पेश गन िपने उल्लेख छ । शर्कर ऐन, २०५८ को दफा ९६ अन सार प्रत्रे्क 
व्र्खक्तले शर् वषि समाि भएको िीन मर्हनातभत्र शर् र्ववरण पेशगन ि पने उल्लेख छ । सोही ऐनको 
दफा ९८ अन सार उक्त म्र्ादतभत्र शर् र्ववरण दाखखला गनि नसक्ने मनातसब कारण भएमा एक 
पटक वा पटक पटक गरी िीन मर्हनासम्म मात्र म्र्ाद थप ह न सक्ने व्र्वस्था छ । र्स अथिमा 
सबै करदािाले पौष मर्हनातभत्रमा शर् र्ववरण पेश गरी सक्न पने ह दा शर्कर ऐनमा भएको प्रावधान 
सबै बीमकको हकमा पतन लागू ह न्छ । शर् र्ववरण पेशगनि हरेक करदािाले शफ्नो व्र्वसार्को 
र्हसाव र्किाबको लेखापरीक्षण गरेको ह न पदिछ । बीमकको दिाि प्रमाणपत्र नवीकरण चैत्र मसान्ि 
सम्ममा गररसक्न  पने बीमा ऐन, २०४९ को दफा ११ र ११क मा उल्लेख छ । नवीकरण गनि 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेशगनि अतनवार्ि गररएकोछ । िर लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गनि पाउने 
अवतध बैशाख मसान्िसम्म राखखएकोले र्ो प्रावधानमा पतन र्वरोधाभाष रहेको देखखन्छ । र्सरी 
ऐनहरुमा भएको व्र्वस्थासुँग बेमेल ह ने गरी बीमकहरुले लेखापीक्षण प्रतिवेदन बैशाख मसान्िसम्म 
पेशगनि पाउने बीमा ऐन, २०४९ मा भएको व्र्वस्था संशोधनगनि ित्काल पहल गन िपनेमा शर्कर 
ऐन कार्ािन्वर्नमा शएको १९ वषि व्र्तिि भईसक्दा पतन संशोधन नगरी कार्ािन्वर्न गरररहन  उखचि 
देखखएन । बीमा ऐनको दफा संशोधन नगरेकोले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ढीलो गरी ब झाउने, बीमकको 
दिाि प्रमाणपत्र नवीकरण ढीला ह ने, सतमतिलाई प्राि ह ने सेवा श ल्क पतन र्ढलोगरी प्राि ह ने र 
बीमकहरुको र्वत्तीर् खस्थतिको पर्हचान गनि पतन तनकै लामो समर् पखिन पने अवस्था रहेको देखखन्छ। 

र्स सम्बन्धमा प्रचतलि ऐनहरुमा भएका प्रावधानहरुसंग सामन्जस्र् नभएका प्रावधानहरुलाई 
संसोधन गनि बीमा तबधेर्कमा प्रस्िाव गररएको बीमा सतमतिले जवाफ ददएको छ । 

स झाव अन्र् प्रचतलि ऐनहरुमा भएका प्रावधानहरुसुँग र्वरोधाभाष ह ने प्रावधानहरुलाई 
संशोधन गरी बीमा ऐन, २०४९ लाई समसामर्र्क बनाउन ित्काल कारबाही अगातड बढाउन  पदिछ। 

19. रार्ष्ट्रर् बीमा संस्थान र रार्ष्ट्रर् बीमा कम्पनी तलतमटेडको सम्बन्धमा - बीमा ऐन, २०४९ को दफा 
१३(च) मा भएको व्र्वस्था अन सार बीमा ऐन वा बीमा तनर्मावलीबमोखजम गन िपने क नै काम नगरेमा 
वा नगन िपने क नै काम गरेमा बीमकको दिाि खारेज गनि सर्कने व्र्होरा उल्लेख छ । रार्ष्ट्रर् बीमा 
संस्थान र रार्ष्ट्रर् बीमा कम्पनी तलतमटेडले बीमा ऐनको दफा ११क बमोखजम दिािको प्रमाणपत्र 
नवीकरणको लातग अतनवार्ि ह ने वासलाि, शम्दानी खचिको र्हसाब, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र 
बीमाङ्कीको प्रतिवेदन पेश नगरेकोले संस्थानको २०६६।६७ देखख र रार्ष्ट्रर् बीमा कम्पनीको स्थापना 
काल देखख नै वार्षिक र्वत्तीर् र्ववरणहरु पेश गरेका छैनन ् । ऐनमा भएको प्रावधान अन सारका 
र्ववरणहरु पेश नगरेकोले बीमा सतमतिले दिाि प्रमाणपत्र नवीकरण गरेको छैन । नवीकरण नभएपतन 
उक्त संस्थान र कम्पनीको बीमा कारोबार स चारु रहेकोले उक्त ऐनमा भएको व्र्वस्था प्रभावहीन 
भएको देखखन्छ । र्ी द वै बीमा व्र्वसार्ी कम्पनीमा नेपाल सरकारको स्वातमत्व रहेको र िी 
कम्पनीको सञ्चालक सतमति र कार्िकारी प्रम ख समेि नेपाल सरकारबाट नै तनर् क्त ह ने व्र्वस्थाले 
पतन सतमतिलाई तनर्मन गनि कदठनार्ि भएको देखखन्छ । बीमा सतमतिले बीमा ऐन, २०४९ मा 
भएका अतधकारको प्रर्ोग गरी तनर्मन कार्ि गने िर रार्ष्ट्रर् बीमा संस्थान, रार्ष्ट्रर् बीमा संस्थान ऐन, 
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२०२५ अन सार सञ्चालन ह ने ह ुँदा तनर्मन कार्ि प्रभावकारी ह न सकेको देखखएन । रार्ष्ट्रर् बीमा 
कम्पनी तलतमटेड पतन रार्ष्ट्रर् बीमा संस्थानबाट छ र्ट्टएको र सम्पखत्त िथा दार्र्त्वको र्हसाब समेि 
तमलान भई नसकेको ह ुँदा उक्त कम्पनी पतन  रार्ष्ट्रर् बीमा संस्थानकै हाराहारीमा सञ्चालन भएकोले 
त्र्सको तनर्मन कार्िको खस्थति पतन रार्ष्ट्रर् बीमा संस्थानको जस्िै देखखन्छ । र्सरी बीमा ऐन 
२०४९ र रार्ष्ट्रर् बीमा संस्थान ऐन, २०२५ मा भएका फरक फरक व्र्वस्थाका कारण र्वरोधाभाष 
उत्पन्न भएकाले बीमा सतमतिको तनर्मनकार्ि प्रभावकारी ह न सकेको छैन । र्सबाट बीमा ऐन 
बमोखजम गन िपने काम नगरे पतन ह ने नजीर स्थार्पि भई अन्र् बीमा व्र्वसार्ीहरुमा पतन नकारात्मक 
असर पनि गई तनर्मन कार्ि नै प्रभावहीन ह न सक्ने अवस्था समेि शउन सक्ने देखखन्छ।  

र्स सम्बन्धमा बीमा सतमतिले बीमा र्वधेर्क स्वीकृि भए पश्चाि रार्ष्ट्रर् बीमा संस्थान ऐन, 
२०२५ स्वि खारेज ह ने उल्लेख गरेकोछ । बीमा सतमति, रार्ष्ट्रर् बीमा संस्थान र रार्ष्ट्रर् बीमा 
कम्पनी तल. मा नेपाल सरकारबाट नै उच्च पदातधकारीहरु चर्न ह ने र खजम्मेवारी र उत्तरदार्र्त्व 
पतन प्रचतलि ऐन र कानून बमोखजम नै ह ने गरेको उल्लेख गरेको छ । ऐन, तनर्मको व्र्वस्थालाई 
प्रभावकारी बनाउन सतमति बीमा बजारलाई अन गमन तनर्मन गरी देखखएका कैर्फर्िको शधारमा 
स धार, सचेि िथा कारबाहीहरु गदै शर्रहेको जनाएको छ । िर उक्त समस्र्ाको समाधान ह न 
सकेको देखखएन । 

स झाव : बीमा ऐन, २०४९ र रार्ष्ट्रर् बीमा संस्थान ऐन, २०२५ मा भएका र्वरोधाभाष ह ने 
प्रावधानहरु हटाई बीमा ऐनलाई प्रभावकारी बनाउन पहल गन िपदिछ । बीमा सतमति, रार्ष्ट्रर् बीमा 
संस्थान र रार्ष्ट्रर् बीमा कम्पनी तलतमटेडमा नेपाल सरकारको स्वातमत्व रहेको ह ुँदा व्र्वस्थापकीर् 
खजम्मेवारी र उत्तरदार्र्त्व समेि स्पस्टगरी पदातधकारीहरु चर्न गनि नेपाल सरकारलाई प्रस्िाब पेश 
गन िपदिछ । ऐन र तनर्मावलीमा भएका व्र्वस्थालाई प्रभावकारी बनाउन ित्काल कदम चाल्न पदिछ। 

20. कोरोना बीमा मागिदशिन, २०७७ - बीमा ऐन, २०४९ को दफा ८ अन सार बीमा व्र्वसार्लाई 
व्र्वखस्थि, तनर्तमि, र्वकतसि िथा तनर्खन्त्रि गनिको लातग नीति तनधािरण गनि नेपाल सरकारलाई 
स झाव ददने काम कििव्र् र अतधकार बीमा सतमतिको ह ने उल्लेख छ । र्वश्वव्र्ापी महामारीको रुपमा 
फैतलएको कोरोना भाईरस रोगबाट उत्पन्न ह नसक्ने जोखखमको शतथिक स रक्षा प्रदान गनि, शतथिक वषि 
२०७७।७८ को बजेट वक्तव्र्को बूुँदा नम्बर ५५ र २८५ मा उखल्लखखि कोरोना बीमा सम्बन्धी 
व्र्वस्थालाई कार्ािन्वर्न गनि िथा बीकमले जारीगने कोरोना सम्बन्धी बीमा लेखलाई व्र्वखस्थि 
गनिका लातग नेपाल सरकार अथि मन्त्रालर्को सहमतिमा बीमा सतमतिले २०७७ साल श्रावण १ बाट 
कार्ािन्वर्न गनेगरी कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ लागू गरेको तथर्ो ।   

मापदण्ड अन सार २०७८ साल शषाढ मसान्िमा अवतध प राह ने बीमा र्ोजनाको बीमाङ्क 
एकलाख रुपैर्ा र पचास हजार रुपैर्ा गरी द र्वटा खस्कम रहेको देखखन्छ । बीमाङ्क एकलाख 
रुपैर्ाको लातग बीमा श ल्क प्रतिव्र्खक्त एकहजार रुपैर्ा र साम र्हक (एका घरका पररवार सदस्र्हरु र 
क नै संस्थामा कार्िरि कमिचारी वा कामदारहरुको) बीमा गदाि प्रतिव्र्खक्त ६ सर् रुपैर्ा लाग्ने 
व्र्वस्था गररएको तथर्ो । बीमाङ्क पचासहजार रुपैर्ाको लातग बीमा श ल्क एकलाख रुपैर्ाको बीमा 
श ल्कको शधा रकम िोर्केको देखखन्छ । राष्ट्रसेवक कमिचारीको साम र्हक बीमा अन्िगिि वगीकरण 
गरेको छ । र्स्िो बीमाङ्कको दावी भ  क्तानीको ५० प्रतिशि रकम नेपाल सरकारले बीमकलाई 
अन दानको रुपमा उपलधध गराउने छ । िर एकल बीमाको दावी भ  क्तानीको रकम नेपाल 
सरकारबाट अन दान उपलधध ह ने छैन ।  
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बीमालेख कार्म रहेको अवतधमा नेपाल सरकार स्वास्थ्र् मन्त्रालर् अन्िगििका तनकार्बाट 
P.C.R= (Polymerase Chain Reaction) परीक्षण गदाि कोरोना भार्रस रोगको संिमण -Posetive) 
देखखएको Test Report, र्प.तस.शर. परीक्षण भएको तमति र समर् उल्लेख भएको प्रमाण, उपचार 
गरेको भए उपचारमा संलग्न खचर्कत्सक/प्रार्वतधक र अस्पिालको र्ववरण पेश गरेको ७ ददनतभत्र 
दावी भ  क्तानी ददन पने गरी मापदण्ड जारी भएको तथर्ो ।   

बीमा सतमतिले जारीगरेको उक्त मापदण्ड िर्ार गदाि भर्वयकर्मा पनिसक्ने असरका बारेमा 
तबचार प र्ािएको देखखएन । नेपाल सरकार स्वास्थ्र् मन्त्रालर् अन्िगििका तनकार्बाट मात्र र्प.तस.शर. 
टेि गरेको प्रमाणलाई मान्र्िा ददएको देखखन्छ । जवकी तत्रभ  वन र्वश्वर्वद्यालर्, खशक्षण अस्पिाल, 
तनजामति अस्पिाल र स्थानीर् िह अन्िगििका र्वतभन्न साम दार्र्क अस्पिालहरुबाट पतन ठूलो संख्र्ामा 
सवि साधारणले र्प.तस.शर.परीक्षण गराउने गरेको िथ्र्लाई तबतसिएर मापदण्ड जारी गरेको देखखर्ो । 
कोतभड पोजेर्टभ भएको प्रमाण पेशगरे मात्र पतन बीमाङ्क रकम प रै भ  क्तानी दावी गनि तमल्ने गरी 
मागिदशिन जारी गरेको ह ुँदा नेपाल सरकार िथा बीमा कम्पनीहरुले थेग्नै नसक्नेगरी मागदावी पनि 
थालेकोले द ई मर्हना पतन तबत्न नपाउुँदै २०७७ साल भार २९ गिे देखख लागू ह ने गरी एकल बीमा 
र्ोजना खारेज गरी र्प.तसशर टेि गने क्षेत्र र्वस्िार िथा दावी भ  क्तानी प्रकृर्ामा पररमाजिन गरी उक्त 
मागिदशिन संशोधन गन िपरेको देखखर्ो । मागि दशिनमा उखल्लखखि दावी भ  क्तानी प्रकृर्ा िथा त्र्समा 
भएको संशोधनको म ख्र् व्र्होरा अन सूची-३ मा संलग्न गररएको छ । 

कोरोना बीमाबाट तसजिना भएको शतथिक दार्र्त्व 
बीमा सतमतिमा रहेको अतभलेख अन सार २०७८ शषाढ २८ गिे (११ ज लाई २०२१) 

सम्मको िथ्र्ाङ्क अन सार कोरोना बीमा गने बीतमि १७ लाख ५८ हजार ३४३ बाट र्वतभन्न बीमकले 
रु.१ अबि ५ करोड ५ लाख २८ हजार र्प्रतमर्म सङ्कलन गरेका छन । सोमध्रे् १ लाख १४ हजार 
६३३ बीतमिबाट रु.१० अबि ९७ करोड ७३ लाख ५४ हजार भ  क्तानीको लातग दाबी परेको छ । 
र्स पररखस्थतिमा बीमकहरुले सङ्कलन गरेको र्प्रतमर्मभन्दा रु.९ अबि ९२ करोड ६८ लाख २६ 
हजार बढी भ  क्तानी ददन पने दार्र्त्व तसजिना भएको देखखर्ो । बीमा भ  क्तानीको लातग दाबी गनेमध्रे्  
७७ हजार ६३२ बीतमिलाई रु.४ अबि ८१ करोड ११ लाख ७९ भ  क्तानी भई ३७ हजार १ 
बीतमिलाई रु.६ अबि १६ करोड ६१ लाख ७५ हजार अझै भ  क्तानी ददन बाुँकी रहेको देखखन्छ । 
बीमाको म्र्ाद २०७८ साल शषाढ मसान्िसम्म रहेकोले नेपाल सरकार िथा बीमकहरुले अझै बढी 
रकमको दार्र्त्वको भार बहन गन िपने खस्थति छ । र्सलाई अझ स्पि गनि तनम्न िातलकामा उल्लेख 
गररएको छ :   

(रु. हजारमा) 
र्ववरण 

 
बीमा गराउन े दावीगने 

संख्र्ा र्प्रतमर्म संख्र्ा रकम 
अन्र्  17,58,343 1,05,05,28 1,14,633 10,97,73,54 
जम्मा 17,58,343 1,05,05,28 1,14,633 10,97,73,54 

र्स्िो खस्थतिले सवि साधारणमा बीमा व्र्वसार्प्रति र्वश्वास कम ह ने अवस्था तसजिना भएको 
देखखन्छ । 
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सो सम्बन्धमा बीमा सतमतिले बीमा र्वज्ञ लगार्ि बीमा कम्पनीका प्रम ख कार्िकारी अतधकृि, 
नेपाल सरकार अथि मन्त्रालर्का प्रतितनतधहरुसुँग छलफल िथा स्वीकृति तलई कोरोना बीमालेख 
मागिदशिन, २०७७ जारी गरेको जवाफ ददएको छ ।  

स झाव : सतमतिले िर्ार गरेको मापदण्डको उक्त पररणामले बीमक र नेपाल सरकारलाई ठूलो 
शतथिक व्र्र्भार बहन गन ि परेको खस्थतिले बीमा सतमतिसुँग दक्ष बीमा र्वशेषज्ञको अभाव रहेको 
देखखन्छ । भर्वष्र्मा र्स्िा अन्र् र्वषर्का मापदण्डहरु बनार्ि रहन पने शवयकर्किा पनि सक्छ । 
नेपाल सरकारलाई बीमा सम्बन्धमा समर् समर्मा रार् सल्लाह ददर्ि रहन पने ह न्छ । र्वगिमा भएको 
र्ो ठूलो क्षतिलाई तसकार्को पाठ सम्झेर सतमतिमा दक्ष बीमा र्वशेषज्ञको चर्न गनि ित्काल थालनी 
गन िपदिछ । दक्ष तबशेषज्ञको व्र्वस्था नभए सम्म अन्र् र्वशेषज्ञको सेवा तलन  जरुरी छ ।   

21.  तनदेखशका िथा मागिदशिनहरु - बीमा ऐन, २०४९ को स्थापना कालमा बीमा व्र्वसार्ी संस्थाहरुलाई 
व्र्वखस्थि, तनर्तमि, र्वकतसि िथा तनर्खन्त्रि गनिका लातग उल्लेख गररएका सतमतिका काम कििव्र् र 
अतधकारहरु समर् सापेक्ष नै भएको मान्न  पदिछ । नेपालमा भएका राजनैतिक पररवििन र बीमा 
क्षेत्रको र्वकास र तबस्िार संग संगै बीमा सतमतिको खजम्मेवारी पतन थर्पदै गएकाले ित्कालीन 
अवस्थाका बीमा ऐन र तनर्मावलीमा उल्लेख भएका काम कििव्र् र अतधकारहरुको दार्रा हाल 
बढाउन पने अवस्था भएको छ । बीमा सतमतिको कार्ि दक्षिा र प्रभावकाररिामा अतभवरृ्ि गनि बीमा 
ऐनमा र्वगिका सान्दभिमा राखखएका प्रावधानहरुलाई संशोधन गरी समर् सापेक्ष बनाउन जरुरी ह न्छ 
। बीमा ऐनको दोस्रो संशोधन २०५८ सालमा र बीमा तनर्मावलीको दोस्रो संशोधन २०६० सालमा 
भएको देखखन्छ । त्र्सपतछ संशोधन नगरी तनदेखशका र मागिदशिन जारी गरेर सतमतिले शफ्नो काम 
कििव्र् र अतधकारको प्रर्ोग गरेको देखखन्छ । सतमतिले २०६४ देखख २०७७ सम्म जारी गरेका 
५८  तनदेखशकाहरु वेभसार्टमा राखखएका छन । सोमध्रे् हालको सन्दभिमा कति लागू गनि सर्कने 
अवस्थाका छन र कति असान्दतभिक भर्सकेका छन भन्ने सतमति शफैले छ र्ाउन नसक्ने खस्थति छ 
। र्स्िो खस्थतिले तनदेखशकाहरुको कार्ािन्वर्न भर्ो भएन भनेर सतमतिले अन गमन गनि पतन सकेको 
देखखएन । बीमा सतमतिले वेभ सार्टमा हरेक वषि राखेका तनदेखशका, कार्िर्वतध मागि दशिन शददको 
र्ववरण अन सूची-४ मा उल्लेख गररएको छ ।   

र्स सम्बन्धमा बीमा सतमतिबाट बीमा ऐन संसोधनका लातग बीमा तबधेर्कको मस्र्ौदा 
संसदमा र्वचाराधीन अवस्थामा रहेको साथै सतमतिको एकीकृि तनदेखशका िर्ार गनिका लातग कार्ि 
प्रारम्भ भर्सकेको जवाफ प्राि भएको छ । 

स झाव : बीमा ऐन िथा तनर्मावलीलाई संशोधन गने कार्िलाई प्रभावकारी बनाउन  पने र 
तनदेखशकाहरुमा भएका समर् सापेक्ष प्रावधानाहरुलाई समेटेर एकीककृि तनदेशन िर्ार गरी सो 
अन सार अन गमन गने व्र्वस्था गरेमा तनदेखशकाको कार्ािन्वर्न प्रभावकारी ह ने देखखन्छ ।  

तनष्कषि : बीमा सतमति नेपालको बीमा क्षेत्रको एकमात्र तनर्मक तनकार् हो । नेपालमा दिाि भएर 
बीमा व्र्वसार्गने व्र्वसार्ीहरुको बरृ्ि, र्वकास र र्वस्िारका साथै बीतमिहरुको संख्र्ा पतन बढी 
रहेको अवस्था छ । बीमा व्र्वसार्ीहरु रार्ष्ट्रर् िथा अन्िरार्ष्ट्रर् बीमा सञ्जालमा जोतडएका छन । 
सम्पखत्त श र्िकरण गरी बीमा क्षेत्रमा लगानी गने जमाि पतन संसार भरी फैतलएको क रा सञ्चार 
माध्र्ममा स न्न ेगररएको छ । बीमा ठतगका घटनाहरु र सो सम्बन्धी म द्दा मातमला पतन झेल्न  परेको 
अवस्था छ । नेपालमा दिािभई  हाल सञ्चालनमा रहेका बीमा व्र्वसार्ीको संख्र्ा ४० रहेको छ । 
र्स्िो खस्थतिमा सबै बीमा व्र्वसार्ीलाई एउटै छािा म नी ल्र्ाएर तनर्मन गनि सक्न  बीमा सतमतिको 
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लातग च  नौतिको र्वषर् हो । बीमा सतमतिले बीमा सम्बन्धी मातमलामा समर् समर्मा नेपाल सरकारले 
मागेको रार् स झाव ददने, सबै बीमकहरुलाई कानूनको पररतधतभत्र ल्र्ाएर सञ्चालन गने, तनदेखशका 
जारी गरेर बीमा व्र्वसार्ीको कारोबारलाई तनर्तमि र पारदशी बनाउने, बीमा सम्बन्धी ठगी िथा 
गैरकानूनी र्िर्ाकलाप रोक्ने, अधि न्र्ार्ीक तनकार्को भतूमका तनवािह गरी बीमक र बीतमि बीचको 
म द्दा स न्ने र फैसला गने, बीतमि र्हि केखन्रि गरी बीमकलाई तनर्मन गने शदद कार्ि गदिछ । र्ी 
कार्िहरु बीमा सतमतिका सबल पक्ष ह न ।  

बीमा सतमतिमा दक्ष िथा अन भवी कमिचारीको अभावले नेपाल सरकारलाई ददएको स झाब 
त्र टीपूणि भएकोले सरकार र बीमकले अनावयकर्क व्र्र्भार बहन गन ि परेको छ । र्सैगरी सतमतिले 
अन गमन तनरीक्षण र मूल्र्ाङ्कनको कार्ि प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । सतमतिले ऐन र 
तनर्मावलीमा स्पि नभएका क राहरुलाई स्पि गनि बीमकका लातग तबतभन्न तनदेखशकाहरु जारी गरे पतन 
िी तनदेखशका अन सार बीमकहरुले कार्ि गरे नगरेको सम्बन्धमा प्रभावकारी रुपमा अन गमन र 
मूल्र्ाङ्कन गने प्रभावकारी तबतधको र्वकास गनि सकेको छैन । बीमकहरुलाई बीमा ऐनले िोकेको 
म्र्ाद तभत्र नवीकरण गराउने गरी र्हसाव र्किाब अद्यार्वधक गराउन सकेको देखखंदैन । दिािको 
प्रमाण पत्र नवीकरण नगरी बीमा व्र्वसार् गनि नपार्ने कानूनी व्र्वस्था भएपतन नवीकरण नगरी 
कारोवार गने बीमकलार् क नै कारबाही गनि सकेको छैन । बीमा अतभकिाि र सभेर्रको अतभलेख 
राखी तनर्मन गन िपने खजम्मेवारी बीमा सतमतिको भएपतन बीमकका भरमा नवीकरण गरेको देखखन्छ ।  
बीमा सतमतिमा देखखएका र्स्िा कमी कमजोरीहरुलाई स धार गनि मातथ बूुँदागि रुपमा स झाव ददर्एको 
छ । िी स झावहरुको कार्ािन्वर्न गने दार्र्त्व बीमा सतमतिको हो । सतमतिको व्र्वस्थापन पक्ष सुँग 
छलफल र अन्िरर्िर्ाबाट िर्ार गररएका स झावहरुको कार्ािन्वर्नबाट सतमतिको कार्ि सम्पादनमा 
सकारात्मक प्रभाव पने अपेक्षा छ । र्समा ददर्एका स झावहरुलाई भर्वयकर्का लातग स धार गने 
महत्वपूणि अवसरका रुपमा तलन सकेमा बीमा सतमतिले गने तनर्मन कार्िमा थप स धार शउने अपेक्षा 
गनि सर्कन्छ ।   

दफा स झावहरु व्र्वस्थापनको भनाई 

व्र्वस्थापनको 
भनाई उपर 

लेखापरीक्षणको 
रार् 

स झाव कार्ािन्वर्न 
गने खजम्मेवार तनकार् 

वा पदातधकारी 

स झाव 
कार्ािन्वर्न 
अवतध 

१ 
देखख 
११ 
सम्म 

कार्िमूलक लेखापरीक्षण 
प्रतिवदेनमा समावशे भएका 
दफाहरु - पषृ्ठभमूी, तनकार् 
पररचर्, नीतिगि व्र्वस्था, कानूनी 
व्र्वस्था, संगठन संरचना र 
जनशखक्त, कार्ििम र प्रगति, 
र्वत्तीर् अवस्था, र्वषर् छनौटको 
औखचत्र्, लेखापरीक्षण्को उदे्दयकर्, 
के्षत्र, पििी र र्वतध । 

कार्िम लक लेखापरीक्षणको दफा 
१ देखख दफा ११ सम्मका 
व्र्वस्थाहरुका सम्बन्धमा व्र्होरा 
अवगि     भर्ो । 

व्र्वस्थापनले 
अवगि गरेकोले 
िी दफाहरुमा 
उखल्लखति 
व्र्होराका 
सम्बन्धमा र्वश्वस्ि 
ह न सर्कन्छ । 

र्समा स झाव 
उल्लेख गररएको छैन  

 

१२ दिाि प्रमाणपत्रको म्र्ाद सर्कन  
पूवि एक मर्हना अगातड नै म्र्ाद 
थपको तनवदेन ददन पने र चैत्र 
मसान्ि तभतै्र नवीकरण गरी 
सक्र्न पने गरी ऐनमा संसोधन गनि 
कारबाही थालनी गन िपने, बीमा 
तनर्मावलीको अन सूची १० 
संशोधन गरी नवीकरण गनि 

बीमकको दिाि प्रमाणपत्र 
नवीकरणका सम्बन्धमा हालको 
प्रचतलि ऐन,  बमोखजम नै गररदै 
शर्रहेको छ  । 

१२ दिाि प्रमाणपत्रको 
म्र्ाद सर्कन  पूवि 
एक मर्हना अगाडी 
नै म्र्ाद थपको 
तनवदेन ददन पने र 
चैत्र मसान्ि तभतै्र 
नवीकरण 
गररसक्र्न पने गरी 

बीमकको 
दिाि 
प्रमाणपत्र 
नवीकरणका 
सम्बन्धमा 
हालको 
प्रचतलि 
ऐन,  
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दफा स झावहरु व्र्वस्थापनको भनाई 

व्र्वस्थापनको 
भनाई उपर 

लेखापरीक्षणको 
रार् 

स झाव कार्ािन्वर्न 
गने खजम्मेवार तनकार् 

वा पदातधकारी 

स झाव 
कार्ािन्वर्न 
अवतध 

शवयकर्क सम्पूणि कागज प्रमाण 
संलग्न भई शउन े व्र्वस्था 
गन पने र ऐन तनर्मावली 
बमोखजमको कार्ि नगने 
बीमकलाई सोही ऐन तनर्मावली 
बमोखजम कारबाही गनि जरुरी   
देखखन्छ । 

ऐनमा संसोधन गनि 
कारबाही थालनी 
गन िपने, बीमा 
तनर्मावलीको 
अन सूची १० 
संशोधन गरी 
नवीकरण गनि 
शवयकर्क सम्पूणि 
कागज प्रमाण संलग्न 
भई शउन े व्र्वस्था 
गन पने र ऐन 
तनर्मावली 
बमोखजमको कार्ि 
नगने बीमकलाई 
सोही ऐन तनर्मावली 
बमोखजम कारबाही 
गनि जरुरी   
देखखन्छ । 

बमोखजम नै 
गररदै 
शर्रहेको 
छ  । 

१३ बीमा सतमतिले बीमकहरुको 
पररपालना खस्थतिको अन गमन गनि 
तनखश्चि सूचक (Indicator) िर्ार 
गरी तै्रमातसक र्ववरणको ढाुँचा 
स्वीकृि गरेर र्ववरण माग गने, 
प्राि र्ववरणहरुमा देखखएको 
निीजालाई  टेब लेशन गरी 
समस्र्ाको पर्हचान गने र त्र्सको 
शधारमा सबै बीमकलाई ित्काल 
तनर्मनको शवयकर्क कारबाही 
गने व्र्वस्था गन िपदिछ । 

बीमकहरुको पररपालना खस्थतिको 
अन गमन गनि तनखश्चि सूचक 
(Indicator) सतमतिले िर्ार 
गररसकेको छ । शगामी 
तै्रमातसक देखख बीमकहरुबाट 
तै्रमातसक र्ववरण सूचक 
(Indicator) सतमतिमा प्राि ह न 
शउुँछ । 
पररपालन सम्बन्धी प्रतिवदेनमा 
कैर्फर्िको शधारमा प्रथम 
पटकलाई तनजीवन बीमािफि  १९ 
वटा बीमकहरुलाई तमति 
२०७८।९।८ मा िथा जीवन 
बीमािफि  १४ वटा बीमकहरुलाई 
२०७८।१०।९ गिे बीमा ऐन, 
२०४९ को दफा ३६ बमोखजम 
कारबाही स्वरुप सचेि समेि 
गरार्एको छ  । 
साथै पररपालन उल्लघंन गने 
बीमक नेपाल लार्फ 
र्.कं.तल.लाई सतमतिको तमति 
२०७८।९।६ को तनणिर्ान सार 
रु.20 हजार र बीमक प्रार्म 
लाईफ र्.कं.तल. लाई सतमतिको 
२०७८।९।६ को तनणिर्ान सार 
रु.10 हजार जररवाना गररएको 
। साथै बीमक जनरल र्न्स्र्ोरेन्स 
कं.तल.को संचालक सतमतिलाई 
सतमतिको २०७८।१।३ को 

व्र्वस्थापनले भन े
अन सार  
कार्ािन्वर्न भएमा 
व्र्होरा मनातसब 
देखखन्छ। 

बीमा सतमति 
कार्िकारी अध्र्क्ष र 
कार्िकारी तनदेशक 

*ित्काल 
श रु भई 
सकेको । 
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दफा स झावहरु व्र्वस्थापनको भनाई 

व्र्वस्थापनको 
भनाई उपर 

लेखापरीक्षणको 
रार् 

स झाव कार्ािन्वर्न 
गने खजम्मेवार तनकार् 

वा पदातधकारी 

स झाव 
कार्ािन्वर्न 
अवतध 

पत्रान सार कारबाही गररएको छ। 
१४ बीमा सतमतिले जारी गरेको 

मागिदशिन अन सारको अतभलेख 
वभेसाईटमा अद्यावतधक गरी 
सूचना प्रवाह गराउन बीमकहरु 
संग ित्काल छलफल गरी कार्ि 
अगाडी बढाउन र सतमतिबाट 
तनरन्िर अन गमन गनि जरुरी 
देखखन्छ ।  

सतमतिबाट जारी भएको सूचना 
प्रर्वतध मागिदशिन, २०७६ 
बमोखजम सबै जीवन िथा तनजीवन 
बीमकहरुलाई शफ्नो वबेसार्ट 
अद्यावतधक गनिलाई सतमतिको 
२०७८।१०।१३ को पत्रबाट 
तनदेशन ददर्सकेको छ  । 
साथै सतमतिको तनरीक्षण िथा 
अन गमनको िममा वबेसार्ट 
अद्यावतधक नगने बीमकहरुलाई 
बीमा ऐन, २०४९ बमोखजम 
शवयकर्क कारबाही गररने छ । 

व्र्वस्थापनले भन े
अन सार  
कार्ािन्वर्न भएमा 
व्र्होरा मनातसब 
देखखन्छ । 

बीमा सतमति 
कार्िकारी अध्र्क्ष र 
कार्िकारी तनदेशक 

*ित्काल 
श रु भई 
सकेको । 

१५ र्वत्तीर् मानदण्ड कार्म गने 
उद्दयकर्ले जारीभएको तनदेखशकाको 
कार्ािन्वर्न गराउन े खजम्मेवारी 
बीमा सतमतिको भएको ह ुँदा र्ो 
समस्र्ाको समाधान गनि बीमा ऐन 
संसोधन गरी सबै बीमकहरुलाई  
कानूनी दार्रामा ल्र्ाउन ित्काल 
पहल गन िपदिछ । 

बीमकहरुको च  क्ता पूुँजीका 
सम्बन्धमा िहाुँको प्रतिवदेनमा 
औल्र्ार्एका जीवन बीमा 
कम्पनीहरु ग राुँस लार्फ र 
रू्तनर्न लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी 
तल. िथा तनजीवन बीमा कम्पनी 
रार्ष्ट्रर् बीमा कम्पनी बाहेक 
एनएलजी र खजशर्सी र्न्स्र्ोरेन्स 
कम्पनीले तनधािररि च  क्ता पूुँजी पूरा 
गररसकेका छन भन े रार्ष्ट्रर् बीमा 
संस्थान बाहेक अन्र् ४ जीवन 
बीमा कम्पनीहरु (शर्एमर् 
लार्फ, ररलार्बल लार्फ, 
तसर्टजन लार्फ र महालक्ष्मी 
लार्फ) को प्राथतमक शेर्र 
तनष्काशनका िममा रहेकाले ति 
बीमकहरुको च  क्ता पूुँजी तछटै्ट पूरा  
ह ने छ  । 
त्र्सैगरी बीमक दिाि िथा बीमा 
व्र्वसार् सञ्चालन सम्बन्धी 
तनदेखशका, २०७३ को दफा ८ 
बमोखजम तबदेशी बीमा 
कम्पनीहरुको शाखा कार्ािलर्हरु 
(नेशनल र्न्स्र्ोरेन्स कं.तल., दद 
ओररएण्टल र्न्सर्ोरेन्स कं.तल. 
िथा मेट लार्फ) र्न्स्र्ोरेन्स 
कम्पनीको च  क्ता पूुँजी नह न े
िथार्प तनधािररि पूुँजी (Assign 

Capital) ह न पनेमा मेट लार्फले 
तनधािररि पूुँजी (Assign Capital) 
कार्म गररसकेको छ भन ेभारिीर् 
बीमा कम्पनीहरु दद ओररएण्टल 
र्.कं.तल. र नेशनल र्.कं.तल. ले 
तनधािररि पूुँजी (Assign Capital) पूरा 

व्र्वस्थापनले भन े
अन सार 
कार्ािन्वर्न भएमा 
व्र्होरा मनातसब 
देखखन्छ । 

संघीर् संसद र बीमा 
सतमति 

*बीमा 
तबधेर्क 
पाररि 
भएमा 
ित्काल 
लागू ह न े। 
अन्र् 
बीमक 
हरुको 
हकमा 
िोकेको 
च  क्ता पूुँजी 
प तग 
सकेको। 
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दफा स झावहरु व्र्वस्थापनको भनाई 

व्र्वस्थापनको 
भनाई उपर 

लेखापरीक्षणको 
रार् 

स झाव कार्ािन्वर्न 
गने खजम्मेवार तनकार् 

वा पदातधकारी 

स झाव 
कार्ािन्वर्न 
अवतध 

नगरेको ह ुँदा  सतमतिबाट उक्त 
बीमकहरुलाई तनधािररि पूुँजी 
(Assign Capital) पूरा गनि पत्राचार 
गररसर्कएको साथै  तनधािररि पूुँजी 
(Assign Capital) पूरा नभएसम्म 
लाभांश पठाउन समेि रोक 
लगार्एको छ  । 
साथै बीमकहरुको पूुँजीलाई थप 
व्र्वखस्थि गनि सतमतिले जोखखममा 
शधाररि पूुँजी  Risk Based 

Caspital and Soivency 

Directive 2078 तनदेखशका 
स्वीकृि गरी सर्कएको छ  । 

१६ बीमा अतभकिािको र्जाजिपत्र 
दिािको अतभलेख अद्यावतधक राख्न े
खजम्मेवारी र्जाजि ददेन ेसंस्थाको 
ह नेह ुँदा बीमा सतमतिले त्र्सको 
लगि राख्न पदिछ । पर्हले दिािभई 
नवीकरण गराउन शउनेलाई पतन 
नवीकरणको शधारमा लगि 
अद्यावतधक गरी वभे सार्टमा 
समेि राख्न पदिछ । बीमकहरुले 
पतन सोही बमोखजम शफ्ना 
अतभकिािहरुको अतभलेख 
अद्यावतधक गरी वभेसार्टमा समेि 
अद्यावतधक गने व्र्वस्था 
गन िपदिछ। 

बीमा अतभकिाि र्जाजिपत्र दिाि 
िथा नवीकरण सतमतिको छ्ट्टै्ट 
सफ्टवरे्रबाट अद्यावतधक गररदै 
शर्रहेको छ । सतमतिबाट बीमा 
अतभकिािहरुको र्ववरण बीमकको 
वबेसार्टमा अद्यावतधक गनि 
तनदेशन ददर् सर्कएको छ  । 

बीमा सतमतिले 
उक्त जवाफ 
ददएपतन दिाि 
भएको मध्रे् 
नवीकरण गराउने 
र तनस्कृर् रहेको 
र्र्कन गनि 
सकेको छैन । 
बीमक संग समेि 
िथ्र्ाङ्क अद्यावतधक 
नरहेको ह ुँदा 
व्र्वस्थापनको 
भनार्मा सहमति 
ह न सर्कदैन । 

बीमा सतमति 
कार्िकारी अध्र्क्ष र 
कार्िकारी तनदेशक 

*ित्काल 
पहल भई 
सकेको ।  

१७ बीमा सभेर्रको र्जाजिपत्र 
दिािको अतभलेख अद्यावतधक राख्न े
खजम्मेवारी र्जाजि ददेन ेसंस्थाको 
ह नेह ुँदा बीमा सतमतिले त्र्सको 
लगि राख्न  पदिछ । सभेर्र ह न 
तबशेष र्ोग्र्िा भएको व्र्खक्त 
चार्हने ह ुँदा त्र्स्िा व्र्खक्तहरुको 
अतभलेख पतन समतिमै रहन  
पदिछ। सभेर्रको लगिको 
र्ववरण वभेसार्टमा समेि 
अद्यावतधक गदै जान पदिछ । 
बीमकहरुले पतन सोही बमोखजम 
शफ्ना सभेर्रहरुको अतभलेख 
अद्यावतधक गरी वभेसार्टमा समेि 
अद्यावतधक गने व्र्वस्था गन ि 
पदिछ । 

बीमा सभेर्रको र्जाजिपत्र दिाि 
िथा नवीकरण सतमतिबाट ह ुँदै 
शर्रहेको िथा र्ववरणहरु 
अद्यावतधक गररदै शर्रहेकोमा 
सभेर्रहरुको अद्यावतधक र्ववरण 
तमति २०७८ साल माघ 
मसान्िसम्म सतमतिको वबेसार्टमा 
राखख सर्कन ेव्र्होरा अन रोध 
गररन्छ । 

अब उप्रान्ि 
वभेसार्टमा समेि 
लगि अद्यावतधक 
गररने 
व्र्वस्थापनको 
भनाई मनातसव 
देखखन्छ । 

बीमा सतमति 
कार्िकारी अध्र्क्ष र 
कार्िकारी तनदेशक 

*कार्ि 
प्रारम्भ भर् 
सकेको । 

१८ अन्र् प्रचतलि ऐनहरुमा भएका 
प्रावधानहरु संग र्वरोधाभाष ह न े
प्रावधानहरुलाई संसोधन गरी 
बीमा ऐन, २०४९ लाई 

प्रचतलि ऐनहरुमा भएका 
प्रावधानहरुसंग सामन्जस्र् नभएका 
प्रावधानहरुलाई संसोधन गनि बीमा 
तबधेर्कमा प्रस्िाव गररएको छ । 

व्र्वस्थापनले भन े
अन सार  
कार्ािन्वर्न भएमा 
व्र्होरा मनातसब 

संघीर् संसद र बीमा 
सतमति 

*तबधेर्क 
पाररि 
भएमा 
ित्काल 
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दफा स झावहरु व्र्वस्थापनको भनाई 

व्र्वस्थापनको 
भनाई उपर 

लेखापरीक्षणको 
रार् 

स झाव कार्ािन्वर्न 
गने खजम्मेवार तनकार् 

वा पदातधकारी 

स झाव 
कार्ािन्वर्न 
अवतध 

समसामर्र्क बनाउन ित्काल 
कारबाही अगाडी बढाउन  पदिछ। 

देखखन्छ । लागूह न े। 

१९ बीमा ऐन, २०४९ र रार्ष्ट्रर् बीमा 
संस्थान ऐन, २०२५ मा भएका 
र्वरोधाभाष ह न ेप्रावधानहरु हटाई 
बीमा ऐनलाई प्रभावकारी बनाउन 
पहल गन िपदिछ । बीमा सतमति, 
रार्ष्ट्रर् बीमा संस्थान र रार्ष्ट्रर् 
बीमा कम्पनी तलतमटेडमा नेपाल 
सरकारको स्वातमत्व रहेको ह ुँदा 
व्र्वस्थापकीर् खजम्मेवारी र 
उत्तरदार्र्त्व समेि स्पस्टगरी 
पदातधकारीहरु चर्न गनि नेपाल 
सरकारलाई प्रस्िाब पेशगन ि 
पदिछ। ऐन र तनर्मावलीमा 
भएका व्र्वस्थालाई प्रभावकारी 
बनाउन ित्काल कदम चाल्न  
पदिछ । 

बीमा र्वधेर्क स्वीकृि भए पश्चाि 
रार्ष्ट्रर् बीमा संस्थान ऐन, २०२५ 
स्वि खारेज ह न ेछ  । 
बीमा सतमति, रार्ष्ट्रर् बीमा संस्थान 
र रार्ष्ट्रर् बीमा कम्पनी तल. मा 
नेपाल सरकारबाट नै उच्च 
पदातधकारीहरु चर्न ह ने र 
खजम्मेवारी र उत्तरदार्र्त्व प्रचतलि 
ऐन र कानूनबमोखजम नै ह न े
गरेको छ  । 
ऐन, तनर्मको व्र्वस्थालाई 
प्रभावकारी बनाउन सतमति बीमा 
बजारलाई अन गमन तनर्मन गरी 
देखखएका कैर्फर्िको शधारमा 
स धार, सचेि िथा कारबाहीहरु 
गदै शर्रहेको छ  । 

व्र्वस्थापनले भन े
अन सार  
कार्ािन्वर्न भएमा 
व्र्होरा मनातसब 
देखखन्छ । 

संघीर् संसद र बीमा 
सतमति 

*कार्ि 
प्रारम्भ भर् 
सकेको । 

२० सतमतिले िर्ार गरेको मापदण्डको 
उक्त पररणामले बीमक र नेपाल 
सरकारलाई ठूलो शतथिक 
व्र्र्भार बहन गन ि परेको खस्थतिले 
बीमा सतमतिसुँग दक्ष बीमा 
र्वशेषज्ञको अभाव रहेको देखखन्छ 
। भर्वष्र्मा र्स्िा अन्र् र्वषर्का 
मापदण्डहरु बनार् रहन पने 
शवयकर्किा पनिसक्छ । नेपाल 
सरकारलाई बीमा सम्बन्धमा 
समर् समर्मा रार् सल्लाह ददर् 
रहन पने ह न्छ । र्वगिमा भएको 
र्ो ठूलो क्षतिलाई तसकार्को पाठ 
सम्झेर सतमतिमा दक्ष बीमा 
र्वशेषज्ञको चर्न गनि ित्काल 
थालनी गन िपदिछ । दक्ष 
तबशेषज्ञको व्र्वस्था नभए सम्म 
अन्र् र्वशेषज्ञको सेवा तलन  जरुरी 
छ ।   

सतमतिले बीमा र्वज्ञ लगार्ि बीमा 
कम्पनीका प्रम ख कार्िकारी 
अतधकृि, नेपाल सरकार अथि 
मन्त्रालर्का प्रतितनतधहरुसंग 
छलफल गरी कोरोना बीमालेख 
मागिदशिन, २०७७ स्वीकृि तलई 
जारी गरेको हो । 
िहाुँको स झाव बमोखजम सम्बखन्धि 
सरोकारवाला िथा तबज्ञहरुसंग 
छलफल गरी रार् स झाव समेिका 
शधारमा बीमालेख िथा 
तनदेखशकाहरु जारी गने गररएको 
छ  । 

नेपाल सरकारलाई 
रार् सल्लाह ददन े
कार्ि बीमा 
सतमतिको ह नेह ुँदा 
स झाब नै 
प्रभावकारी 
नभएकोले अथि 
मन्त्रालर्को 
सहमतिमा जारी 
गरेको भनेर बीमा 
सतमतिले पखन्छन 
तमल्ने देखखंदैन। 
अन्र् व्र्होरा 
नातसव देखखन्छ । 

बीमा सतमति 
कार्िकारी अध्र्क्ष र 
कार्िकारी तनदेशक 

*स झाव 
बमोखजम 
कार्ि अखघ 
बर्ढसकेको 
। 

२१ बीमा ऐन िथा तनर्मावलीलाई 
संशोधन गने कार्िलाई प्रभावकारी 
बनाउन  पने र तनदेखशकाहरुमा 
भएका समर् सापेक्ष 
प्रावधानाहरुलाई समेटेर 
एकीककृि तनदेशन िर्ार गरी सो 
अन सार अन गमन गने व्र्वस्था 
गरेमा तनदेखशकाको कार्ािन्वर्न 
प्रभावकारी ह ने देखखन्छ ।  

बीमा ऐन संसोधनका लातग बीमा 
तबधेर्कको मस्र्ौदा संसदमा  
र्वचारातधन अवस्थामा रहेको छ।  
साथै सतमतिको एर्ककृि तनदेखशका 
िर्ार गनिका लातग कार्ि प्रारम्भ 
भर् सकेको छ । 

व्र्वस्थापनले भन े
अन सार 
कार्ािन्वर्न भएमा 
व्र्होरा मनातसब 
देखखन्छ । 

संघीर् संसद र बीमा 
सतमति 

*हाल 
अन मान गनि 
नसर्कने । 
तबधेर्क 
पाररि 
भएमा 
ित्काल 
लागूह न े। 
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अन सूची-१ 
तनर्मन कार्िको अन गमन 
(दफा १३ संग सम्बखन्धि) 

बीमा सम्बन्धी र्वतभन्न ऐन र तनर्मावली उल्लेख भएका प्रावधानहरु र बीमा सतमतिले जारीगरेका  र्वतभन्न 
तनदेखशकाहरु बमोखजम बीमकहरुले पालना गन िपने अथवा कार्ािन्वन गन िपने प्रावधानहरुको पालना गरे नगरेको 
सम्बन्धमा अन गमन िथा मूल्र्ाङ्कन गने प्रर्ोजनको लातग बीमा सतमतिले बीमकहरुबाट हरेक तै्रमातसकमा प्रतिवेदन 
र्ववरण तलने गरेको छ । र्सरी  बीमकहरुले पेशगरेको शतथिक वषि २०७६।७७ को चौथो तै्रमातसक प्रतिवेदनमा 
उखल्लखखि व्र्होराहरु र सतमतिबाट अन गमन िथा मूल्र्ाङ्कन गरेको सम्बन्धमा देखखएका केही व्र्होराहरु 
उदाहरणको रुपमा देहार् अन सार उल्लेख गररएको छ । 

१३.१ बीमा ऐन, २०४९ मा भएका व्र्वस्थाको कार्ािन्वर्न सम्बन्धमा - बीमा ऐन, २०४९ का र्वतभन्न 
दफाहरुमा बीमकहरुले अतनवार्ि रुपमा पालना गन ि गरी व्र्वस्था गररएको छ । तनम्न बमोखजमका 
बीमकहरुले देहार्का दफा अन सार गन िपने कार्ि गरे नगरेको व्र्होराहरु उल्लेख नगरी तै्रमातसक तबवरण 
ददएका छन । र्स्िो अध रो र्ववरण ददने बीमकको सूची िर्ार गरी अतभलेख राखेर तनर्मनको कारबाही 
गरेको देखखएन । 

१३.१.१ ऐनको दफा १४ अन सार क नै पतन बीमकले शफ्नो सञ्चालक वा तनजका पररवार वा तनज मेनेखजङ्ग एजेण्ट 
भएको वा र्हस्सेदार भएको क नै पतन संगदठि संस्थालाई ऋण ददन वा कसैले ऋण ददंदा क नै र्कतसमको 
जमानि वा स रक्षण ददन ह ुँदैन भन्ने व्र्वस्थाको पालना गरेको छ छैन भन्न ेसम्बन्धमा देहार्का बीमकले 
क नै सूचना उल्लेख नगरी तै्रमातसक र्ववरण ददएका छन । 
 जीवन बीमािफि  
1 नेशनल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 
2 रू्तनर्न लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
3 ज्र्ोिी लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
4 सातनमा लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 
 तनजीवन बीमािफि  
1 खशखर र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
2 एन एल जी र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 

१३.१.२ ऐनको दफा १५ अन सार बीमकले शफ्नो संचालक वा तनजको पररवार वा तनज मेनेखजङ्ग एजेण्ट भएको वा 
र्हस्सेदार भएको क नै पतन संगदठि संस्थासंग बीमा व्र्वसार्को क नै कारोबार गरेमा तनजले त्र्सको सूचना 
पैंतिस ददनतभत्र सतमतिलाई ददन पने छ भन्न े व्र्वस्थाको पालना गरेको छ छैन भन्न े सम्बन्धमा देहार्का 
बीमकले क नै सूचना उल्लेख नगरी तै्रमातसक र्ववरण ददएका छन । 

 जीवन बीमािफि  
1 रार्ष्ट्रर् बीमा संस्थान 
2 नेशनल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 
3 रू्तनर्न लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
4 सातनमा लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 
5 ज्र्ोिी लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
 तनजीवन बीमािफि  
1 एन एल जी र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
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१३.१.३ ऐनको दफा १९ अन सार बीमकले शफ्नो र्हसाब र्किाबको से्रस्िा रीिपूविक राख्न पनेछ । र्सरी राखखएको 
से्रस्िामा बीमकको काम कारबाहीको वास्िर्वक खस्थति र्थाथि थाहा ह ने गरी बीमकको प्रत्रे्क शम्दानी 
खचिको र्ववरण िथा बीमकको जार्ज्र्था र दार्र्त्वको र्वस्ििृ र्ववरण स्पि रुपमा उल्लेख गररएको 
ह न  पने छ भन्न ेव्र्वस्थाको पालना गरेको छ छैन भन्न ेसम्बन्धमा देहार्का बीमकले क नै सूचना उल्लेख 
नगरी तै्रमातसक र्ववरण ददएका छन ।  
 जीवन बीमािफि  
1 नेशनल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 
2 रू्तनर्न लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
3 नेपाल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 
4 ज्र्ोिी लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
5 सन नेपाल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 
 तनजीवन बीमािफि  
1 खशखर र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
2 सातनमा जनरल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
3 एन एल जी र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 

१३.१.४ ऐनको दफा २१ अन सार बीमकले प्रत्रे्क बीमा व्र्वसार्को छ ट्टाछ टै्ट कोष राख्न पने छ र बीमा 
व्र्वसार्बाट प्राि रकम सम्बखन्धि कोषमा जम्मा गन िपने छ ।  एउटा बीमा व्र्वसार्को तनतमत्त राखखएको 
कोषबाट अको बीमा व्र्वसार् सम्बन्धी दार्र्त्व व्र्होनि पार्ने छैन भन्न ेव्र्वस्थाको पालना गरेको छ छैन 
भन्न ेसम्बन्धमा देहार्का बीमकले क नै सूचना उल्लेख नगरी तै्रमातसक र्ववरण ददएका छन । 

 जीवन बीमािफि  
1 रार्ष्ट्रर् बीमा संस्थान 
2 नेशनल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 
3 नेपाल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 
4 ज्र्ोिी लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
5 सन नेपाल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 
6 सातनमा लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 
 तनजीवन बीमािफि  
1 खशखर र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
2 एन एल जी र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 

१३.१.५ ऐनको दफा २२ अन सार प्रत्रे्क बीमकले नेपालतभत्रको शफ्नो बीमा व्र्वसार् सम्बन्धी दार्र्त्वको तनतमत्त 
सतमतिले िोकेबमोखजमको जगेडा कोष राख्न पने छ भन्न ेव्र्वस्थाको पालना गरेको छ छैन भन्न ेसम्बन्धमा 
देहार्का बीमकले क नै सूचना उल्लेख नगरी तै्रमातसक र्ववरण ददएका छन ।  

जीवन बीमािफि  
1 रार्ष्ट्रर् बीमा संस्थान 
2 नेशनल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 
3 ज्र्ोिी लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
4 सन नेपाल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 
5 सातनमा लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 
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तनजीवन बीमािफि  
1 एन एल जी र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 

१३.१.६ ऐनको दफा २५ अन सार बीमकले शफूले गरेका बीमा व्र्वसार्को र्हसाब र्किाबको लेखा पररक्षण 
प्रचतलि कानूनबमोखजम मान्र्िा प्राि लेखा पररक्षकद्वारा गराई सोको प्रतिवेदन प्रत्रे्क शतथिक बषि समाि 
भएको तमतिले दश मर्हनातभत्र सतमति समक्ष पेश गन िपने छ । उक्त प्रतिवेदनमा लेखा परीक्षण गदाि 
कैर्फर्ि िलब गररएका (बेरुजू िथा अतनर्तमििा) क रा र सो बारेको व्र्वस्थापनिफि को स्पिीकरण समेि 
उल्लेख भएको ह न  पने छ भन्ने व्र्वस्थाको पालना गरेको छ छैन भन्न ेसम्बन्धमा देहार्का बीमकले क नै 
सूचना उल्लेख नगरी तै्रमातसक र्ववरण ददएका छन ।  

जीवन बीमािफि  
1 नेशनल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 
2 रू्तनर्न लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
3 ज्र्ोिी लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
4 सन नेपाल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 
5 सातनमा लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 

१३.१.७ ऐनको दफा २७ अन सार क नै पतन बीमकले क नै पतन र्कतसमको बीमा व्र्वसार् गदाि तलर्ने बीमा 
बापिको श ल्क रकम प्राि नभएसम्म बीमा जोखखम स्वीकार गन ि ह दैन । बीमकले जोखखम ग्रहण गरे 
बापि बीमा श ल्क रकम प्राि गरेपतछ मात्र बीमा गरेको मातननेछ भन्न ेव्र्वस्थाको पालना गरेको छ छैन 
भन्न ेसम्बन्धमा देहार्का बीमकले क नै सूचना उल्लेख नगरी तै्रमातसक र्ववरण ददएका छन ।  

जीवन बीमािफि  
1 नेशनल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 
2 ज्र्ोिी लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
3 सन नेपाल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 

तनजीवन बीमािफि  
1 एन एल जी र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 

१३.१.८ ऐनको दफा २९ अन सार बीमकले नेपाल तभत्रको शफ्नो म ख्र् कार्ािलर्मा एकजना कानूनी प्रतितनतध 
राख्न पने छ भन्न ेव्र्वस्थाको पालना गरेको छ छैन भन्न ेसम्बन्धमा देहार्का बीमकले क नै सूचना उल्लेख 
नगरी तै्रमातसक र्ववरण ददएका छन ।  

जीवन बीमािफि  
1 ज्र्ोिी लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
2 सन नेपाल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 
3 सातनमा लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 

तनजीवन बीमािफि  
1 खशखर र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
2 एन एल जी र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 

१३.२ बीमा तनर्मावली, २०४९ मा भएका व्र्वस्थाको कार्ािन्वर्न सम्बन्धमा - बीमा तनर्मावली, २०४९ का 
र्वतभन्न तनर्महरुमा बीमकहरुले अतनवार्ि रुपमा पालना गन िपने व्र्वस्थाहरुको बारेमा उल्लेख गररएको 
छ। तनम्नबमोखजमका बीमकहरुले तनर्मावलीमा उल्लेख भएका तनम्नबमोखजमको गन िपने कार्ि गरे नगरेको 
व्र्होराहरु उल्लेख नगरी तै्रमातसक तबवरण ददएका छन । र्स्िो अध रो र्ववरण ददन ेबीमकको सूची िर्ार 
गरी अतभलेख राखेर तनर्मनको कारबाही गरेको देखखएन । 
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१३.२.१ तनर्मावलीको तनर्म १३ अन सार बीमकको संचालक सतमतिको क नै पतन सदस्र् संचालक भएको वा 
त्र्स्िो सदस्र्को र्वत्तीर् स्वाथितनर्हि भएको क नै पतन संगदठि संस्थालाई बीमकले क नै पतन र्कतसमको 
ऋण ददन वा लगानी गनि पाउन े छैन भन्न े व्र्वस्थाको पालना गरेको छ छैन भन्न ेसम्बन्धमा देहार्का 
बीमकले क नै सूचना उल्लेख नगरी तै्रमातसक र्ववरण ददएका छन । 

जीवन बीमािफि  
1 नेशनल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 
2 सातनमा लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 

तनजीवन बीमािफि  
1 प्र  डेखन्सर्ल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
2 रार्ष्ट्रर् बीमा कम्पनी 

१३.२.२ तनर्मावलीको तनर्म १४ अन सार एकभन्दा बढी बीमा व्र्वसार् गने बीमकले प्रत्रे्क बीमा व्र्वसार्को 
र्हसाब र्किाब स्पि रूपमा छ ट्टाछ टै्ट राखी सोको र्ववरण प्रत्रे्क शतथिक वषि समाि भएको ६ मर्हनातभत्र 
सतमतिको कार्ािलर्मा पेश गन िपने छ । बीमकले शफ्नो सम्पखत्त र दार्र्त्वको सम्पूणि र्ववरण प्रत्रे्क 
शतथिक वषि समाि भएको ६ मर्हनातभत्र सतमतिको कार्ािलर्मा पेश गन िपने छ भन्न े व्र्वस्थाको पालना 
गरेको छ छैन भन्ने सम्बन्धमा देहार्का बीमकले क नै सूचना उल्लेख नगरी तै्रमातसक र्ववरण ददएका 
छन।्  

जीवन बीमािफि  
1 रार्ष्ट्रर् बीमा संस्थान 
2 नेशनल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 
3 नेपाल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 
4 सातनमा लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 
5 प्रभ   लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
6 र् तनर्न लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
7 महालक्ष्मी लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 

तनजीवन बीमािफि  
1 प्र  डेखन्सर्ल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
2 एन एल जी र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 

१३.२.३ तनर्मावलीको तनर्म १५ अन सार बीमकले नेपालतभत्रको शफ्नो बीमा व्र्वसार् सम्बन्धी दार्र्त्वको तनतमत्त 
ऐनको दफा २२ बमोखजम खडा गरेको जगेडा कोषमा जीवन बीमा व्र्वसार् गने तबमकले नेपालमा 
प्रकाखशि गरेको बीमा लेखको शधारमा बीमांकीले िोर्कददएको सम्पूणि दार्र्त्वमा कम नह न े रकम, 
तनजीवन बीमा व्र्वसार्को शम्दानी खचिमा देखार्एको ख द बीमा श ल्कको घटीमा पचास प्रतिशि रकम, 
तनजीवन बीमा व्र्वसार् गदाि बीमकको च  क्ता प ुँजीको बराबर नभएसम्म म नाफा ह न शएको रकमको 
पचास प्रतिशि रकम र बीमकले प्रत्रे्क शतथिक वषि समाि ह न  अखघ दाबी भ  क्तानी बापि बाुँकी रकमको 
एक सर् पन्र प्रतिशि रकम जम्मा गन िपने छ भन्न े व्र्वस्थाको पालना गरेको छ छैन भन्न ेसम्बन्धमा 
देहार्का बीमकले क नै सूचना उल्लेख नगरी तै्रमातसक र्ववरण ददएका छन ्।  

जीवन बीमािफि  
1 रू्तनर्न लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
2 तसर्टजन लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 

तनजीवन बीमािफि  
1 प्र  डेखन्सर्ल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
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१३.२.४ बीमा तनर्मावलीको तनर्म १६ अन सार बीमकले बीमा व्र्वसार् गदाि श ल्क बापि शम्दानी गरेको क ल 
रकममध्रे् साम दरक बीमाको सम्बन्धमा पच्चीस प्रतिशिसम्म र अन्र् बीमाका सम्बन्धमा िीस प्रतिशिसम्म 
व्र्वस्थापन कार्ििफि  खचि गनि सक्नेछ भन्न े व्र्वस्थाको पालना गरेको छ छैन भन्न ेसम्बन्धमा देहार्का 
बीमकले क नै सूचना उल्लेख नगरी तै्रमातसक र्ववरण ददएका छन ।  

जीवन बीमािफि  
1 रार्ष्ट्रर् बीमा संस्थान 
2 नेशनल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 
3 नेपाल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 
4 रू्तनर्न लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
5 सूर्ाि लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
6 सन नेपाल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 
7 तसर्टजन लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 
8 सातनमा लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 

तनजीवन बीमािफि  
1 सगरमाथा र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
2 प्र  डेखन्सर्ल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
3 एन एल जी र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 

१३.२.५ बीमा तनर्मावलीको तनर्म १७ अन सार बीमकले प्रमाणपत्र प्राि गदाि बीमा व्र्वसार् गनि पाउने स्वीकृति 
प्राि बीमा व्र्वसार्का र्कतसमका अतिररक्त अन्र् बीमा व्र्वसार् गनि चाहेमा सतमतिको स्वीकृति तलन पने 
छ। क नै तबमकले थप शाखा कार्ािलर्हरू खोली शफूले गने बीमा व्र्वसार्को र्वस्िार गनि चाहेमा 
सतमतिको स्वीकृति तलन पने छ भन्न ेव्र्वस्थाको पालना गरेको छ छैन भन्न ेसम्बन्धमा देहार्का बीमकले 
क नै सूचना उल्लेख नगरी तै्रमातसक र्ववरण ददएका छन ।  

जीवन बीमािफि  
1 रार्ष्ट्रर् बीमा संस्थान 
2 नेपाल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 
3 लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कपोरेशन (नेपाल) तल. 
4 सूर्ाि लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 
5 ज्र्ोिी लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
6 तसर्टजन लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 

तनजीवन बीमािफि  
1 र्हमालर्न जनरल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
2 सगरमाथा र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
3 प्र  डेखन्सर्ल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
4 एन एल जी र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
5 रार्ष्ट्रर् बीमा कम्पनी 

१३.२.६ बीमा तनर्मावलीको तनर्म १७ अन सार बीमकले बीमा व्र्वसार् गदाि बीतमिसुँग तलन पाउने श ल्कको दर 
तनधािरण गनि सल्लाहकार सतमतिले सतमतिलाई शवयकर्क सल्लाह प्रदान गनेछ । सो बमोखजम सल्लाहकार 
सतमतिको परामशिमा सतमतिद्वारा तनधािररि दरमा फरक पने गरी क नै पतन बीमकले श ल्क दर तनधािरण गरी 
बीमा व्र्वसार् गनि पाउन ेछैन भन्न ेव्र्वस्थाको पालना गरेको छ छैन भन्न ेसम्बन्धमा देहार्का बीमकले 
क नै सूचना उल्लेख नगरी तै्रमातसक र्ववरण ददएका छन । 
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जीवन बीमािफि  
1 रार्ष्ट्रर् बीमा संस्थान 
2 नेपाल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 
3 सूर्ाि लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 
4 ज्र्ोिी लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
5 तसर्टजन लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 

तनजीवन बीमािफि  
1 र्हमालर्न जनरल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
2 सगरमाथा र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
3 प्र  डेखन्सर्ल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
4 एन एल जी र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
5 रार्ष्ट्रर् बीमा कम्पनी 
6 सातनमा जनरल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 

१३.२.७ बीमा तनर्मावलीको तनर्म २१ अन सार बीमा अतभकिािको र्जाजिपत्रको लातग तनवेदन ददन चाहन े
तनवेदकको र्ोग्र्िा कम्िीमा एस.एल.सी. वा सो सरहको परीक्षा उत्तीणि गरेको र सतमति वा सतमतिबाट 
मान्र्िा प्राि गरेको संस्थाले बीमा अतभकिािको लातग सञ्चालन गरेको सम्बखन्धि बीमा व्र्वसार् सम्बन्धी 
िालीममा सहभागी भई प्रमाणपत्र प्राि गरेको ह न  पने छ भन्ने व्र्वस्थाको पालना गरेको छ छैन भन्न े
सम्बन्धमा देहार्का बीमकले क नै सूचना उल्लेख नगरी तै्रमातसक र्ववरण ददएका छन । 

जीवन बीमािफि  
1 रार्ष्ट्रर् बीमा संस्थान 
2 नेपाल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 
3 ज्र्ोिी लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
4 तसर्टजन लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 
5 सातनमा लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 

तनजीवन बीमािफि  
1 र्हमालर्न जनरल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
2 सगरमाथा र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
3 प्र  डेखन्सर्ल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
4 एन एल जी र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
5 रार्ष्ट्रर् बीमा कम्पनी 

१३.२.८ बीमा तनर्मावलीको तनर्म २२क अन सार बीमा अतभकिािले क नै एउटामात्र बीमकको बीमा अतभकिाि भई 
कार्ि गनि पाउनेछ । िर क नै तबमकले जीवन िथा तनजीवनमध्रे् क नै एक बीमा व्र्वसार्मात्र सञ्चालन 
गरेको भएमा त्र्स्िो बीमकको बीमा अतभकिािले सो तबमकले सञ्चालन नगरेको बीमा व्र्वसार् सञ्चालन गने 
क नै अको बीमकको बीमा अतभकिाि समेि भई कार्ि गनि सक्नेछ छैन भन्न ेसम्बन्धमा देहार्का बीमकले 
क नै सूचना उल्लेख नगरी तै्रमातसक र्ववरण ददएका छन ।  

जीवन बीमािफि  
1 रार्ष्ट्रर् बीमा संस्थान 
2 नेशनल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 
3 नेपाल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 
4 ज्र्ोिी लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
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5 तसर्टजन लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 
6 सातनमा लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 

तनजीवन बीमािफि  
1 र्हमालर्न जनरल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
2 सगरमाथा र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
3 प्र  डेखन्सर्ल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
4 एन एल जी र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
5 रार्ष्ट्रर् बीमा कम्पनी 

१३.३ सम्पखक्त श िीकरण िथा शिङ्कवादी र्िर्ाकलापमा र्वत्तीर् लगानी सम्बन्धी तनदेखशका, २०७५ सम्बन्धमा- 
सम्पखक्त श िीकरण िथा शिङ्कवादी तत्रर्ाकलापमा र्वत्तीर् लगानी सम्बन्धी तनदेखशका, २०७५ अन सार 
बीमकले अतनवार्ि रुपमा पालना गन िपने र्वतभन्न कार्ि र राख्न पने अतभलेखका बारेमा उल्लेख गररएको छ । 
तनम्न बमोखजमका बीमकहरुले तनदेखशकामा उल्लेख भएका तनम्न बमोखजमको गन िपने कार्िहरु गरे नगरेको 
व्र्होराहरु उल्लेख नगरी तै्रमातसक तबवरण ददएका छन । र्स्िो  र्ववरण ददने बीमकको सूची िर्ार गरी 
अतभलेख राखेर तनर्मनको कारबाही गरेको देखखएन । तै्रमातसक र्ववरण औपचाररकिा प रा गनि मात्र माग 
गरेको देखखन्छ । र्स र्कतसमको अन गमन कार्ि प्रभावकारी देखखंदैन । केही उदाहरण तनम्नान सार छन । 

१३.३.१ र्वद्यमान ग्राहक िथा वास्िर्वक धनीको पर्हचानगरी उच्च जोखखम देखखएका ग्राहकको कम्िीमा बषिमा एक 
पटक, ग्राहक पर्हचान र्ववरण अन रूप कारोबार मेल नखाएको अवस्थामा ित्काल, ग्राहक पर्हचानको कार्ि 
पूरा नभएको अवस्थामा ित्काल, ग्राहक पर्हचान र्ववरणमा उल्लेखखि सूचना जानकारी िथा िथ्र्ाङ्कको 
सत्र्िा वा पर्ािििाको बारेमा सम्बखन्धि बीमकलाई शंका लागेको अवस्थामा ित्काल,र अन्र् जोखखम 
भएको अवस्थामा जोखखम सापेक्ष ह ने गरी बीमकले तनधािरण गरेबमोखजम अतभलेख अद्यावतधक गन िपनेछ । 
अन्र्त्र ज नस कै क रा लेखखएको भए िापतन बीमकले र्ो तनदेशन जारी भएपतछ पर्हलो पटकको लातग 
र्वद्यमान ग्राहक िथा वास्िर्वक धनीको पर्हचान िथा सम्प र्ि अद्यावतधक गने कार्ि सम्वि २०७५ साल 
चैत्र मसान्िसम्म सम्पन्न गन िपने छ भन्न े उल्लेख छ । सो सम्बन्धमा र्वद्यमान ग्राहकको पर्हचान 
अद्यावतधक गरेको छ/छैन भन्न े सूचकाङ्कको सम्बन्धमा केही बीमकले शंखशक रुपमा मात्र गरेको वा 
केहीले गदै नगरेको र्ववरण ददएको देखखन्छ । र्स्िा केही उदाहरण तनम्न बमोखजम छन ।  

जीवन बीमािफि  कार्ि र्ववरण 
1 एतसर्न लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. शंखशक भएको 
2 ग राुँस लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल शंखशक भएको 
3 शई एम ई लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल शंखशक भएको 
4 रू्तनर्न लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल शंखशक भएको 

१३.३.२ बीमकले बीमालेख जारी गदाि, बीमालेख तधिो राखी ऋण प्रदान गदाि, बीमालेख समपिण गदाि वा बीमालेख 
अन्िगिि अन्र् क नै पतन प्रकारले भ  क्तानी गदाि उच्च पदस्थ व्र्खक्त पर्हचान ह ने संर्न्त्र, उच्च पदस्थ 
व्र्खक्त फेरबदल वा थपघट भएको अवस्थामा ित्काल पर्हचान ह न ेसंर्न्त्र, जोखखम बमोखजम उच्च पदस्थ 
व्र्खक्तको पररवार िथा सम्बि व्र्खक्त पर्हचान ह न ेथप संर्न्त्र, उच्च पदस्थ व्र्खक्तको पदीर् हैतसर्ि र 
संलग्निा बमोखजमको जोखखम पर्हचान ह न े व्र्वस्थाको पर्हचान गन िपदिछ । उच्च पदस्थ व्र्खक्तको 
पर्हचान गदाि ग्राहकबाट सूचना तलन,े सामाखजक सञ्जालमा उपलधध सूचनाहरुको र्वश्लषेण गरी जानकारी 
तलने, प्रचतलि कानून बमोखजम क नै तनकार्मा राखखएको क नै अतभलेखबाट सूचना तलन,े व्र्वसार्र्क रूपमा 
उपलधध िथ्र्ाङ्क (डाटाबेस) बाट वा अन्र् उपर् क्त शधारबाट जानकारी तलने शदद थप उपार् अवलम्बन 
गन िपने तनदेखशका बूुँदा ४ मा उल्लेख छ । सो सम्बन्धमा बीमा सतमतिले उच्च पदस्थ व्र्खक्तहरुको 
पर्हचान गने संर्न्त्र छ/छैन भन्ने सूचना माग गरेकोमा बीमकहरुले देहार्अन सारको सूचना ददएका छन । 
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 जीवन बीमािफि  तनदेशन पालनाको अवस्था 
1 सूर्ाि लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. नभएको 

तनजीवन बीमािफि    
1 र्प्रतमर्र र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी (नेपाल) तल शंखशक भएको 
2 एभरेि र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल नभएको 
3 सगरमाथा र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल शंखशक भएको 
4 शई एम ई जनरल र्न्स्र्ोरेन्स तल शंखशक भएको 
5 खशखर र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल शंखशक भएका 
6 ल खम्बनी जनरल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल नभएको 
7 अजोड र्न्स्र्ोरेन्स तल शंखशक भएको 

१३.३.३. बीमकले उच्च पदस्थ व्र्खक्त वा तनजको पररवार िथा सम्बि व्र्खक्तको सूचीको अतभलेख राखी त्र्स्िो 
व्र्खक्त अवकाश भएको, तनजको बीमा अवतध वा तनजसुँग व्र्वसार्र्क सम्बन्ध वा कारोबार समाि भएको 
तमतिले पाुँच वषिसम्म राख्न पने तनदेखशकामा ब ुँदा ४(३) मा उल्लेख छ । सतमतिले बीमकसुँग उच्च पदस्थ 
व्र्खक्तहरुको पररवारका सदस्र् िथा सम्बन्ध व्र्खक्त पर्हचान ह ने संर्न्त्र छ/छैन भन्न ेसूचना माग गरेको 
सम्बन्धमा बीमकहरुले देहार् अन सारको सूचना ददएका छन :  

जीवन बीमािफि  तनदेशन पालनाको अवस्था 
1 सूर्ाि लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. भएको छैन 
2 शई एम ई लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल भएको छैन 
3 रू्तनर्न लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल शंखशक भएको  
4 ररलार्बल नेपाल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स  तल भएको छैन 

तनजीवन बीमािफि  
1 अजोड र्न्स्र्ोरेन्स तल नभएको 
2 जनरल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी नेपाल तल शंखशक भएका 

१३.३.४. सम्पखक्त श िीकरण िथा शिङ्कवादी तत्रर्ाकलापमा र्वत्तीर् लगानी सम्बन्धी तनदेखशका, २०७५ अन सार 
सम्पखत्त श िीकरण (मतन लाण्डररङ्ग) तनवारण ऐन, २०६४ को दफा ७घ. बमोखजम बीमकले रार्ष्ट्रर् िथा 
अन्िरार्ष्ट्रर् क्षेत्रगि भएका जोखखम मूल्र्ाङ्कन सम्बन्धी प्रतिवेदन, क नै प्रतिर्ष्ठि अन्िरािर्ष्ट्रर् संस्थाले गरेको 
अध्र्र्न िथा अन सन्धानको प्रतिवेदन, ग्राहक पर्हचान सम्बन्धी जोखखम ह नसक्ने ित्वहरु, भौगोतलक 
जोखखम ह नसक्ने ित्वहरु, उत्पादन, सेवा, कारोबार वा र्विरण प्रणालीबाट जोखखम ह नसक्ने ित्वहरु, शदद 
जोखखम सापेक्ष तबषर्हरू समेिका शधार तलई जोखखम मूल्र्ाङ्कन गन िपनेछ । बीमकले त्र्स्िा 
जोखखमहरुको वगीकरण र समीक्षा गरी सोको अद्यावतधक अतभलेख राख्न पने छ । जोखखम मूल्र्ाङ्कनमा 
उच्च जोखखम देखखएको ग्राहकको हकमा बृहि ग्राहक पर्हचानको उपार् अवलम्बन गन िपने छ भन्न ेउल्लेख 
छ । िर देहार्का बीमक संस्था केहीले जोखखम मूल्र्ाङ्कन िथा सोको व्र्वस्था शंखशक रुपमा मात्र गरेको 
र केहीले गदै नगरेको र्ववरण ददएको देखखन्छ ।   

जीवन बीमािफि  तनदेशन पालनाको अवस्था 
1 एतसर्न लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. शंखशक भएको 
2 ग राुँस लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल शंखशक भएको 
3 प्रार्म लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल शंखशक भएको 
4 शई एम ई लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल शंखशक भएको 

तनजीवन बीमािफि  
1 नेपाल  र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. शंखशक भएको 
2 नेशनल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल शंखशक भएको 
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3 ल खम्बनी जनरल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल शंखशक भएको 
4 अजोड र्न्स्र्ोरेन्स तल शंखशक भएको 

१३.३.५ तनदेखशका अन सार बीमकले र्वद्य िीर् माध्मबाट व्र्वसार्ीक सम्बन्ध कार्म गने वा कारोबार गने ग्राहक, 
उच्च जोखखम देखखएको ग्राहक, उच्च नेटवथि भएका ग्राहक शदद बृहि ग्राहक पर्हचान पिति अवलम्बन 
गन ि पनेछ । क नै कस रजन्र् वा शंकास्पद कार्िमा संलग्न ह न सक्न ेशधार देखखएका ग्राहक र नगदको 
बढी प्रर्ोग ह न े व्र्वसार्मा संलग्न ग्राहकको पर्हचान गरी कारोबारको उद्देयकर्को जानकारी तलने, 
कारोबारको मात्रा प्रकृति र जोखखमको अवस्था अन सार थप अन गमन गने, बीमा बापिको क नै प्रकारको 
भ  क्तानी (समपिण मूल्र् िथा ऋण समेि) एकाउन्ट पेर्ी चेक माफि ि गने बहृि ग्राहक पर्हचान पिति 
अवलम्बन गन िपने उल्लेख छ । बीमा सतमतिले वृहद ग्राहक पर्हचान गने िररका अवलम्बन गरेको 
छ/छैन भन्न े सूचकाङ्क माग गरेको सम्बन्धमा केही बीमकले शंखशक रुपमा मात्र गरेको वा केहीले गदै 
नगरेको र्ववरण ददएको देखखन्छ । र्स्िा केही उदाहरण तनम्न बमोखजम छन :  

जीवन बीमािफि  तनदेशन पालनाको अवस्था 
1 सूर्ाि लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. शंखशक भएको 
2 शई एम ई लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल शंखशक भएको 
3 ररलार्बल नेपाल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स  तल शंखशक भएको 

तनजीवन बीमािफि  
1 एभरेि र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल नभएको 
2 नेको र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल प्रकृर्ामा रहेको 
3 सगरमाथा र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल शंखशक भएको 
4 खशखर र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल शंखशक भएको 
5 ल खम्बनी जनरल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल नभएको 
6 अजोड र्न्स्र्ोरेन्स तल शंखशक भएको 

१३.३.६ ग्राहक िथा वास्िर्वक धनी वा कारोवारका सम्बन्धमा तनरन्िर अन गमन गने गरेको छ/छैन भन्न ेसूचकाङ्क 
माग गरेको सम्बन्धमा केही बीमकले शंखशक रुपमा मात्र गरेको वा केहीले गदै नगरेको र्ववरण ददएको 
देखखन्छ । र्स्िा केही उदाहरण तनम्नबमोखजम छन ्:  

जीवन बीमािफि  तनदेशन पालनाको अवस्था 
1 एतसर्न लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. शंखशक भएको 
2 सूर्ाि लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. नभएको 
3 प्रार्म लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल नभएको 
4 रू्तनर्न लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल शंखशक भएको 
5 सन नेपाल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. शंखशक भएको 
6 ररलार्बल नेपाल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स  तल शंखशक भएको 
7 प्रभ   लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल शंखशक भएको 

तनजीवन बीमािफि  
1 नेपाल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. शुँखशक 
2 नेको र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल प्रकृर्मा रहेको 
3 सगरमाथा र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल शंखशक भएको 
4 शई एम ई जनरल र्न्स्र्ोरेन्स तल शंखशक भएका 
5 खशखर र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल शंखशक भएका 
6 ल खम्बनी जनरल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल नभएको 
7 अजोड र्न्स्र्ोरेन्स तल शंखशक भएका 
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१३.३.७ वास्िर्वक धनी र तनजसुँग सम्बखन्धि सम्पूणि कारोवारको एकीकृि अन गमन गने बीमा कम्पनीको संर्न्त्र 
भए, नभएको सम्बन्धमा बीमकहरुले देहार् अन सारको सूचना ददएका छन ।  

जीवन बीमािफि   तनदेशन पालनाको अवस्था 
1 प्रार्म लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. शंखशक भएको 
2 सन नेपाल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. शंखशक भएको 
3 शर्एमई लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. शंखशक भएको 
4 सूर्ाि लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. शंखशक भएको 
5 प्रार्म लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. नभएको 
6 एतसर्न लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. शंखशक भएको 

तनजीवन बीमािफि  
1 एभरेि र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. संर्न्त्र भएको 
2 नेपाल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. शंखशक भएको 
3 नेको र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. प्रकृर्ामा रहेको 
4 सगरमाथा र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. शंखशक भएको 
5 शई.एम.ई. जनरल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. शंखशक भएको 
6 खशखर र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. शंखशक भएको 
7 ल खम्बनी जनरल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. संर्न्त्र नभएको 
8 अजोड र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. शंखशक भएको 

१३.३.८ तनदेखशकाको बूुँदा १३(३) अन सार बीमकले शंकास्पद कारोबार िथा गतिर्वतध पर्हचान गने सूचक िर्ार 
गरी लागू गन िपने छ र त्र्स्िा सूचक समर्-समर्मा अद्यावतधक गन िपने छ । त्र्स्िा शंकास्पद 
कारोबारको सूचक िर्ार गरेको छ/छैन भन्न ेसम्बन्धम केही बीमकले देहार् अन सारको अवस्था देखाएका 
छन :  

जीवन बीमािफि  तनदेशन पालनाको अवस्था 
1 सन नेपाल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. नभएको 
2 ररलार्बल नेपाल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स  तल नभएको 
3 प्रभ   लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल शंखशक भएको 

तनजीवन बीमािफि   
1 नेको र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल प्रकृर्ामा रहेको 
2 ल खम्बनी जनरल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल नभएको 
3 अजोड र्न्स्र्ोरेन्स तल अंखशक भएको 

१३.३.९ शन्िररक तनर्न्त्रण प्रणाली व्र्वखस्थि बनाउन ऐन, तनर्मावली र तनदेशनहरु बमोखजम बीमकले पूरा गन िपने 
दार्र्त्व प्रभावकारी रुपमा पूरा गनि, गराउन शवयकर्क नीति, कार्िर्वतध, तनर्न्त्रण प्रणाली, जनशखक्त, साधन 
स्रोि समेिको सम खचि व्र्वस्था तमलाउने खजम्मेवारी सम्बखन्धि तबमकको सञ्चालक सतमतिलेको ह ने उल्लेख 
छ । र्स्िा कार्िर्वतध अपनाई अतभलेख राखेर शन्िररक तनर्न्त्रण प्रणालीको व्र्वस्था गरेको छ/छैन भन्ने 
सूचकाङ्कमा केही बीमकले शन्िररक तनर्न्त्रण प्रणालीको व्र्वखस्थि बनाउन व्र्वस्था शंखशक रुपमा मात्र 
गरेको वा केहीले गदै नगरेको र्ववरण ददएको देखखन्छ । र्स्िा केही उदाहरण तनम्नबमोखजम छन : 
 जीवन बीमािफि  तनदेशन पालनाको अवस्था 
1 प्रभ   लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल शंखशक भएका 

तनजीवन बीमािफि   
1 र्प्रतमर्र र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी (नेपाल) तल शंखशक भएको 
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2 अजोड र्न्स्र्ोरेन्स तल शंखशक भएको 

१३.३.१० तनदेखशका नम्बर १७ मा बीमकले ऐन, तनर्मावली िथा र्स तनदेशनको अन क ल ह न े गरी सम्पखत्त 
श िीकरण िथा शिङ्कवादी र्िर्ाकलापमा र्वत्तीर् लगानी सम्बन्धी प्रणालीको व्र्वस्थापन गदाि सोसुँग 
सम्बखन्धि International Association of Insurance Supervisors (IAIS), Financial Action Task 

Force (FATF), FATF Style Regional Bodies (FSRB), वा त्र्स्िै अन्र् तनकार् वा र्स सम्बन्धमा 
अध्र्र्न अन गमन गने अन्िरार्ष्ट्रर् संस्थाले प्रकाशन गरेको अध्र्र्न िथा प्रतिवेदनलाई समेि शधार तलन 
सक्नेछ भन्न े उल्लेखछ । त्र्स्िा म ल कहरुको सूची अद्यावतधक गररराखेको छ/छैन भन्न े सम्बन्धमा 
बीमकले देहार्अन सार खस्थति रहेको उल्लेख गरेका छन : 

जीवन बीमािफि  तनदेशन पालनाको अवस्था 
1 शई एम ई लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल शंखशक भएको 
2 सन नेपाल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. नभएको 
3 ररलार्बल नेपाल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स  तल शंखशक भएको 
4 प्रभ   लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल नभएको 

तनजीवन बीमािफि  
1 नेको र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल प्रकृर्ामा रहेको 
2 शई एम ई जनरल र्न्स्र्ोरेन्स तल शंखशक भएको 
3 ल खम्बनी जनरल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल नभएको 

१३.३.११ संर् क्त राष्ट्र संघ स रक्षा पररषदबाट पाररि तनणिर् बमोखजम सूचीकृि भएका शिंककारी व्र्खक्त, समूह वा 
संगठनको बारेमा अद्यावतधक तलने गरेको छ/छैन भन्न े सम्बन्धमा देहार्का बीमकले त्र्स्िो अतभलेख 
अद्यावतधक नभएको जनाएका छन : 

जीवन बीमािफि  तनदेशन पालनाको अवस्था 
1 शई एम ई लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल शंखशक भएको 
2 ररलार्बल नेपाल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स  तल शंखशक भएको 
 तनजीवन बीमािफि   
1 नेको र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल प्रकृर्ामा रहेको 
2 शई एम ई जनरल र्न्स्र्ोरेन्स तल शंखशक भएको 
3 ल खम्बनी जनरल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल नभएको 

१३.४ बीमा सतमतिले बीमकहरुको लातग र्वतभन्न वषिमा ५८ वटा तनदेखशका जारी गरेको देखखन्छ । िी 
तनदेखशकामा उखल्लखखि प्रावधानहरुको पालना भर्ोकी भएन भन्न े तनरन्िर अन गमन गनि जरुरी ह न्छ । 
बीमा सतमतिले िी तनदेखशकाहरुका प्रावधानहरुको पालना भर्ो भएनभन्न े र्र्कन गने मूल्र्ाङ्कनका सूचक 
िर्ार नगरेको साथै तै्रमातसक प्रतिवेदनको ढाुँचा पतन स्वीकृि नगरेकोले बीमकहरुले शफूख शी र्ववरण 
ददने गरेका छन । स्वीकृि फम्र्ािटको बीवरण नभएकोले जस्िो भएपतन तै्रमातसक र्ववरण शए प ग्ने भन्ने 
र्कतसमको बीमा सतमतिको कार्ािलर्को शशर् रहेकोले सबै तनदेखशकामा उल्लेख भए बमोखजम बीमकले 
पालना गन िपने कार्िको र्ववरण क नै बीमकले पतन ददएका छैनन । सतमतिको कार्ािलर्ले पतन सो 
सम्बन्धमा केही सोध खोजसम्म गरेको देखखएन । र्स र्कतसमको तै्रमातसक र्ववरणबाट बीमा सतमतिको 
अन गमन गन िपने कार्िको उद्देयकर् प रा नह न ेदेखखन्छ । 

देहार्का बीमकले तै्रमातसक र्ववरणमा बीमा ऐन, २०४९, बीमा तनर्मावली, २०४९ सम्पखत्त 
श िीकरण िथा शिङ्कवादी तत्रर्ाकलापमा र्वत्तीर् लगानी सम्बन्धी तनदेखशका, २०७५ र बीमकको 
संस्थागि स शासन सम्बन्धी तनदेखशका, २०७५ सम्बन्धी बाहेक अन्र् तनदेखशकाको बारेमा केही सूचना 
ददएको देखखएन । र्स्िो तै्रमातसक प्रतिवेदनको शधारमा बीमकको सही र्कतसमले अन गमन ह न सक्दैन । 
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जीवन बीमािफि  
1 एतसर्न लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 
2 सूर्ाि लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 
3 ग राुँस लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
4 प्रार्म लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
5 शई एम ई लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
6 सन नेपाल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 
7 ररलार्बल नेपाल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स  तल 
8 महालक्ष्मी लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
  तनजीवन बीमािफि  
1 दद ओरेखन्टर्ल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 
2 र्प्रतमर्र र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी (नेपाल) तल 
3 एभरेि र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
4 नेको र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
5 सगरमाथा र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
6 प्रभ   र्न्स्र्ोरेन्स तल 
7 शई एम ई जनरल र्न्स्र्ोरेन्स तल 
8 प्र  डेखन्सर्ल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
9 सातनमा जनरल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 

१३.५ बीमा सतमतिले तै्रमातसक प्रतिवेदनको माध्र्मबाट र्वतभन्न बीमकहरुको अन पालन खस्थति र्र्कन गनि तनखश्चि 
सूचकहरु िर्ारगरी सबै बीमकहरुबाट सूचना सङ्कलन गने व्र्वस्था नगरेको बीमकहरुले ब झाएको  
तै्रमातसक र्ववरण समान ढाुँचाको देखखएन । केही बीमकले समान र्कतसमको फारामको ढाुँचामा र्ववरण 
ददएको देखखन्छ भने केहीले फरक र्ववरण ददएको पार्र्ो । र्स र्कतसमको तै्रमातसक र्ववरण सङ्कलन 
गरेबाट बीमकबाट सही सूचना शउदैन । र्स र्कतसमको बीमा सतमतिले गरेको अन पालना खस्थतिको 
अन गमन कार्ि प्रभाबकारी देखखंदैन । फरक र्ववरण पेशगने बीमकहरुको उदाहरण तनम्न बमोखजम छ । 

जीवन बीमािफि  
1 रार्ष्ट्रर् बीमा संस्थान 
2 तसर्टजन लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 
3 सातनमा लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 

तनजीवन बीमािफि  
1 दद ओरेखन्टर्ल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 
2 नेशनल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
3 र्हमालर्न जनरल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
4 र्प्रतमर्र र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी (नेपाल) तल 
छ  सगरमाथा र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
ट  प्र  डेखन्सर्ल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल 
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अन सूची-२ 
बीमकको सूचना प्रतबतध मागिदशिन २०७६ सम्बन्धमा 

(दफा १४ सुँग सम्बखन्धि) 

बीमकको सूचना प्रतबतध मागिदशिन, २०७६ अन सार बीमकको वेभसार्टमा कम्िीमा तनम्न वमोखजमका क रा 
उल्लेख भएको ह न  पनेछ भन्ने उल्लेख छ । बीमकहरुको वेभसार्ट परीक्षण गदाि स चना अद्यावतधक नभएका केही 
बूुँदाहरुको उदाहरण तनम्नबमोखजम छन : 

१४.१ वेभसार्ट खोल्ने र्वखत्तकै देखखनेगरी ठेगाना, टेतलफोन नम्बर, फ्र्ाक्स, र्मेल, नक्सा र स्थान सर्हिको 
िस्वीर राख्न पने । 
ि.सं. जीवन बीमा िफि  वभेसार्ट अद्यावतधक नभएको   व्र्होरा 
1.   रार्ष्ट्रर् बीमा संस्थान नक्सार र स्थान सर्हिको िस्वीर नभएको 
2.  नेशनल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. राख्न पने भतनएको क नै र्ववरण राखेको छैन 
3.  नेपाल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. वभेसार्ट बाहेक अन्र् राख्न पने भतनएको क नै र्ववरण राखेको छैन 
4.  लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कपोरेशन (नेपाल) तल. तनदेखशका अन सार नभएको 
5.  मेटम्लार्फ (एतलको) वभेसार्ट बाहेक अन्र् राख्न पने भतनएको क नै र्ववरण राखेको छैन 
6.  एतसर्न लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. नक्सार र स्थान सर्हिको िस्वीर नभएको 
7.  सूर्ाि लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. नक्सार र स्थान सर्हिको िस्वीर नभएको 
8.  ग राुँस लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल नक्सार र स्थान सर्हिको िस्वीर नभएको 
9.  प्रार्म लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल वभेसार्ट बाहेक अन्र् राख्न पने भतनएको क नै र्ववरण राखेको छैन 
10.  शई एम ई लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल नक्सार र स्थान सर्हिको िस्वीर नभएको 
 तनजीवन बीमािफि   
1.  नेपाल  र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. नक्सार र स्थान सर्हिको िस्वीर नभएको 
2.  दद ओरेखन्टर्ल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. नक्सार र स्थान सर्हिको िस्वीर नभएको 
3.  नेशनल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल नक्सार र स्थान सर्हिको िस्वीर नभएको 
4.  र्हमालर्न जनरल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल राख्न पने भतनएको क नै र्ववरण राखेको छैन 
5.  रू्नाईटेड र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी (नेपाल) तल राख्न पने भतनएको क नै र्ववरण राखेको छैन 
6.  र्प्रतमर्र र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी (नेपाल) तल नक्सार र स्थान सर्हिको िस्वीर नभएको 
7.  एभरेि र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल नक्सार र स्थान सर्हिको िस्वीर नभएको 
8.  नेको र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल राख्न पने भतनएको प रा र्ववरण राखेको छैन 
9.  सगरमाथा र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल नक्सार र स्थान सर्हिको िस्वीर नभएको 
10.  प्रभ   र्न्स्र्ोरेन्स तल नक्सार र स्थान सर्हिको िस्वीर नभएको 
11.  खशखर र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल नक्सार र स्थान सर्हिको िस्वीर नभएको 

१४.२ सञ्चालक सतमतिका सदस्र् िथा कार्िकारी प्रम खको नाम, िस्वीर, तनर् खक्त तमति िथा प नतनिर् खक्त भए सोको 
तमति समेिको र्ववरण राख्न  पने । 

ि.स जीवन बीमािफि  वभेसार्ट अद्यावतधक नभएको व्र्होरा 
1.  रार्ष्ट्रर् बीमा संस्थान तनर् खक्त िथा प खर्निनिर् खक्तको र्ववरण नभएको 
2.  नेशनल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. तनर् खक्त िथा प खर्निनिर् खक्तको र्ववरण नभएको 
3.  नेपाल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. तनर् खक्त िथा प खर्निनिर् खक्तको र्ववरण नभएको 
4.  लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कपोरेशन (नेपाल) तल. तनर् खक्त िथा प खर्निनिर् खक्तको र्ववरण नभएको 
5.  मेटलार्फ (एतलको) स`ञ्चालक सतमतिको र्ववरण छैन । नाम नामेशी तबदेशी छ । 
6.  ग राुँस लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल सञ्चालकहरुको नाम र फोटो र नाम मात्र छ 
7.  प्रार्म लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल तनर् खक्त िथा प खर्निनिर् खक्तको र्ववरण नभएको 
8.  शई एम ई लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल तनर् खक्त िथा प खर्निनिर् खक्तको र्ववरण नभएको 
 तनजीवन बीमािफि   
1.  नेपाल  र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. तनर् खक्त िथा प नरर ्े ्खेनर् खक्तको र्ववरण नभएको 
2.  दद ओरेखन्टर्ल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. सञ्चालकहरुको र्ववरण नरहेको कार्िकारीहरुको नाम, फोटो 
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सम्पकि  नम्बर मात्र भएको, म्र्ानेजमेन्ट कतमर्टको नाम र सम्पकि  
नम्मबर मात्र भएको 

3.  नेशनल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल तनर् खक्त िथा प खर्निनिर् खक्तको र्ववरण नभएको 
4.  र्हमालर्न जनरल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल तनर् खक्त िथा प खर्निनिर् खक्तको र्ववरण नभएको 
5.  रू्नाईटेड र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी (नेपाल) तल तनर् खक्त िथा प खर्निनिर् खक्तको र्ववरण नभएको 
6.  र्प्रतमर्र र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी (नेपाल) तल तनर् खक्त िथा प खर्निनिर् खक्तको र्ववरण नभएको 
7.  एभरेि र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल तनर् खक्त िथा प खर्निनिर् खक्तको र्ववरण नभएको 
8.  नेको र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल तनर् खक्त िथा प खर्निनिर् खक्तको र्ववरण नभएको 
9.  सगरमाथा र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल तनर् खक्त िथा प खर्निनिर् खक्तको र्ववरण नभएको 
10.  प्रभ   र्न्स्र्ोरेन्स तल तनर् खक्त िथा प खर्निनिर् खक्तको र्ववरण नभएको 
11.  खशखर र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल तनर् खक्त िथा प खर्निनिर् खक्तको र्ववरण नभएको 

१४.३ वेभसार्ट खोल्ने र्वखत्तकै देखखनेगरी सूचना अतधकारीको िस्वीर सर्हिको नाम, पद, सम्पकि  नम्वर र र्मेल 
सर्हिको र्ववरण राख्न पने । 

ि.स जीवन बीमािफि  वेभसार्ट अद्यावतधक नभएको व्र्होरा 
1.  रार्ष्ट्रर् बीमा संस्थान सूचना अतधकारीको र्ववरण नभएको 
2.  नेशनल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. सूचना अतधकारीको र्ववरण नभएको 
3.  नेपाल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. सूचना अतधकारीको र्ववरण नभएको 
4.  लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कपोरेशन (नेपाल) तल. सूचना अतधकारीको र्ववरण नभएको 
5.  मेटलार्फ (एतलको) सूचना अतधकारीको र्ववरण नभएको 
6.  ग राुँस लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल सूचना अतधकारीको र्ववरण नभएको 
 तनजीवन बीमािफि   
1.  नेपाल  र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. सूचना अतधकारीको र्ववरण नभएको 
2.  दद ओरेखन्टर्ल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. सूचना अतधकारीको र्ववरण नभएको 
3.  नेशनल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल सूचना अतधकारी राखेको छैन ।  
4.  र्हमालर्न जनरल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल सूचना अतधकारी राखेको छैन ।  
5.  रू्नाईटेड र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी (नेपाल) तल सूचना अतधकारी राखेको छैन ।  
6.  र्प्रतमर्र र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी (नेपाल) तल सूचना अतधकारी राखेको छैन ।  
7.  नेको र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल सूचना अतधकारी राखेको छैन । 
8.  सगरमाथा र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल सूचना अतधकारी मागिदशिन अन सारको पेजमा राखेको छैन ।  
9.  प्रभ   र्न्स्र्ोरेन्स तल सूचना अतधकारी राखेको छैन । 
10.  खशखर र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल सूचना अतधकारी राखेको छैन ।  

१४.४ सेवाग्राहीको लातग कति समर्तभत्र सेवा उपलधध गराउने हो र सोको लातग सम्पकि  राख्न पने पर्हलो, दोस्रो 
र िेस्रो अतधकृिको नाम र पद सर्हि उल्लेख भएको नागररक बडापत्र राख्न पने । 

ि.स जीवन बीमािफि  वेभसार्ट अद्यावतधक नभएको व्र्होरा 
1.  लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कपोरेशन (नेपाल) तल. पर्हलो अतधकृिको मात्र व्र्वस्था भएको 
2.  मेटलार्फ (एतलको) नागररक बडापत्र राखेको छैन 
3.  शई एम ई लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल नागररक बडापत्र राखेको छैन 
 तनजीवन बीमािफि   
1.  नेपाल  र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. अतधकृि िोकेको छैन 
2.  दद ओरेखन्टर्ल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. नागररक बडापत्र राखेको छैन 
3.  नेशनल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल नाम र पद उल्लेख गरेको छैन 
4.  र्हमालर्न जनरल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल नागररक बडापत्र राखेको छैन 
5.  रू्नाईटेड र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी (नेपाल) तल नागररक बडापत्र राखेको छैन 
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6.  र्प्रतमर्र र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी (नेपाल) तल मागिदशिन अन सारको र्ववरण राखेको छैन 
7.  एभरेि र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल मागिदशिन अन सारको र्ववरण राखेको छैन 
8.  नेको र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल मागिदशिन अन सारको र्ववरण राखेको छैन 
9.  सगरमाथा र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल मागिदशिन अन सारको र्ववरण राखेको छैन 
10.  प्रभ   र्न्स्र्ोरेन्स तल मागिदशिन अन सारको र्ववरण राखेको छैन 
11.  खशखर र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल मागिदशिन अन सारको र्ववरण राखेको छैन 

१४.५ प्रदेश कार्ािलर् सर्हि शाखा, उपशाखा िथा सम्पकि  कार्ािलर्को सम्पकि  नम्वर, र्मेल र प्रम खको िस्वीर 
सर्हिको र्ववरण राख्न पने । 

ि.स जीवन बीमािफि  वेभसार्ट अद्यावतधक नभएको व्र्होरा 
1.  रार्ष्ट्रर् बीमा संस्थान र्मेल र प्रम खको िस्वीर नभएको 
2.  नेशनल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. प्रदेश ख लाएको छैन । फोटो छैन 
3.  नेपाल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. प्रदेश ख लाएको छैन । फोटो छैन 
4.  लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कपोरेशन (नेपाल) तल. प्रदेश ख लाएको छैन । फोटो छैन 
5.  मेटलार्फ (एतलको) प्रदेश ख लाएको छैन । फोटो छैन 
6.  एतसर्न लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. प्रदेश ख लाएको छैन । फोटो छैन 
7.  सूर्ाि लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. प्रदेश ख लाएको छैन । फोटो छैन 
8.  ग राुँस लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल प्रदेश ख लाएको छैन । फोटो छैन 
9.  प्रार्म लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल शखाहरुको नाम मात्र उल्लेख छ 
10.  शई एम ई लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल प्रदेश ख लाएको छैन । शाखाको नाम बाहेक अन्र् 

र्ववरण राखेको छैन 
 तनजीवन बीमािफि   
1.  नेपाल  र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. प्रदेश ख लाएको छैन । फोटो छैन 
2.  दद ओरेखन्टर्ल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. प्रदेश ख लाएको छैन । फोटो छैन 
3.  नेशनल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल प्रदेश ख लाएको छैन । फोटो छैन 
4.  र्हमालर्न जनरल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल र्ववरण राखेको छैन । 
5.  रू्नाईटेड र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी (नेपाल) तल प्रदेश ख ललाएको छैन । फोटो छैन 
6.  एभरेि र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल र्ववरण राखेको छैन । 
7.  नेको र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल प्रदेश ख लाएको छैन । फोटो छैन 
8.  सगरमाथा र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल प्रदेश ख लाएको छैन । प्रम खको नाम र फोटो छैन 
9.  प्रभ   र्न्स्र्ोरेन्स तल प्रदेश ख लाएको छैन । फोटो छैन 
10.  खशखर र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल प्रदेश ख लाएको छैन । फोटो छैन 

१४.६ खारेज गरेका वा प्रचलनमा नरहेका बीमालेखहरुको र्ववरण राख्न पने । 

ि.स जीवन बीमािफि  वेभसार्ट अद्यावतधक नभएको व्र्होरा 
1.  रार्ष्ट्रर् बीमा संस्थान सो अन सारको र्ववरण राखेको छैन 
2.  नेशनल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. सो अन सारको र्ववरण राखेको छैन 
3.  नेपाल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. सो अन सारको र्ववरण राखेको छैन 
4.  लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कपोरेशन (नेपाल) तल. सो अन सारको र्ववरण राखेको छैन 
5.  मेटलार्फ (एतलको) सो अन सारको र्ववरण राखेको छैन 
6.  एतसर्न लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. सो अन सारको र्ववरण राखेको छैन 
7.  सूर्ाि लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. सो अन सारको र्ववरण राखेको छैन 
8.  ग राुँस लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल सो अन सारको र्ववरण राखेको छैन 
9.  प्रार्म लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल सो अन सारको र्ववरण राखेको छैन 
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10.  शई एम ई लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल सो अन सारको र्ववरण राखेको छैन 
 तनजीवन बीमािफि   
1.  नेपाल  र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. सो अन सारको र्ववरण राखेको छैन 
2.  दद ओरेखन्टर्ल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. सो अन सारको र्ववरण राखेको छैन 
3.  नेशनल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल सो अन सारको र्ववरण राखेको छैन 
4.  र्हमालर्न जनरल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल सो अन सारको र्ववरण राखेको छैन 
5.  रू्नाईटेड र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी (नेपाल) तल सो अन सारको र्ववरण राखेको छैन 
6.  र्प्रतमर्र र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी (नेपाल) तल सो अन सारको र्ववरण राखेको छैन 
7.  एभरेि र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल सो अन सारको र्ववरण राखेको छैन 
8.  नेको र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल सो अन सारको र्ववरण राखेको छैन 
9.  सगरमाथा र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल सो अन सारको र्ववरण राखेको छैन 
10.  प्रभ   र्न्स्र्ोरेन्स तल सो अन सारको र्ववरण राखेको छैन 
11.  खशखर र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल सो अन सारको र्ववरण राखेको छैन 

१४.७ सर्िर् बीमा अतभकिािहरुको र्जाजिपत्र प्राि तमति, बीमा सतमति र बीमकले ददएको कोड समेिको 
र्ववरण राख्न पने । 

ि.स जीवन बीमािफि  वेभसार्ट अद्यावतधक नभएको व्र्होरा 
1.  रार्ष्ट्रर् बीमा संस्थान अतभकिाि संख्र्ा ५८६० मात्र उल्लेख गरेको छ । अरु 

र्ववरण राखेको छैन । 
2.  नेशनल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. व्र्खक्तगि अतभकिाि संख्र्ा ५००४७ उल्लेख गरेको छ । 

अरु र्ववरण राखेको छैन । संस्थागि २८ को नाम र फोन 
नम्बर मात्र छ ।  

3.  नेपाल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. बीमा अतभकिाको र्ववरण राखेको छैन । 
4.  लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कपोरेशन (नेपाल) तल. बीमा अतभकिाि स्वरं्ले बाहेक अरुले हेनि नतमल्न ेगरी राखेको 

छ । 
5.  मेटलार्फ (एतलको) बीमा अतभकिािको नाम र फोन नम्बर छ अन्र् र्ववरण 

राखेको छैन । 
6.  एतसर्न लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. बीमा अतभकिाको र्ववरण राखेको छैन । 
7.  सूर्ाि लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. बीमा अतभकिाको संख्र्ा ४५००० उल्लेख गरेको छ अन्र् 

र्ववरण ददएको छैन । 
8.  ग राुँस लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल २०७७ चैत्र ३ गिे बीमा अतभकिाको संख्र्ा २७११० 

उल्लेख गरेको छ । अन्र् र्ववरण ददएको छैन  । 
9.  प्रार्म लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल बीमा अतभकिाको र्ववरण राखेको छैन । 
10.  शई एम ई लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल कपोरेट बीमा अतभकिाको संख्र्ा ६ र फोन नम्बर मात्र 

उल्लेख छ । व्र्खक्तगि अतभकिािको र्ववरण राखेको छैन । 
 तनजीवन बीमािफि   
1.  नेपाल  र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. २४५ जना एजेण्टको नाम, कोड नम्बर र ठेगाना मात्र 

उल्लेख छ । मागिदशिन अन सार राख्न पने अन्र् र्ववरण 
राखेको छैन । 

2.  नेशनल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल व्र्खक्तगि एजेन्ट २४५ जनाको नाम, ठेगाना र कोड नम्बर 
मात्र उल्लेख छ । मागिदशिन अन सार राख्न पने अन्र् र्ववरण 
राखेको छैन । 

3.  र्हमालर्न जनरल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल १५८ जनाको नाम ठेगाना र सम्पकि  नम्बर मात्र उल्लेख 
गरेको छ । मागिदशिन अन सार राख्न पने अन्र् र्ववरण राखेको 
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छैन । 
4.  एभरेि र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल १११ जनाको नाम र दिाि नम्बर मात्र राखेकोछ । 

मागिदशिन अन सार राख्न पने अन्र् र्ववरण राखेको छैन । 
5.  नेको र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल १८८ जना एजेन्टको नाम उल्लेख छ । ठेगाना सम्म पतन 

अद्यावतधक छैन ।   
6.  सगरमाथा र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल १७८ जना एजेन्टको नाम ठेगाना दिाि नम्बर र सम्पकि  

नम्बर मात्र उल्लेख छ ।  मागिदशिन अन सार राख्न पने अन्र् 
र्ववरण राखेको छैन ।  

7.  प्रभ   र्न्स्र्ोरेन्स तल ५४ जना एजेन्टको र्ववरण राखेको छ िर नवीकरण भए 
नभएको उल्लेख छैन। 

8.  खशखर र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल व्र्खक्तगि ९६ र संस्थागि ३३ को नाम उल्लेख छ । 
मागिदशिन अन सार राख्न पनेेे अन्र् र्ववरण राखेको छैन । 

१४.८ काममा लगाएका बीमा सभेर्रको नाम, र्जाजि पत्र नम्बर, र्जाजि पत्र प्राि तमति, र्जाजि पत्र 
नवीकरण तमति सर्हिको अद्यावतधक र्ववरण राख्न पने । 

ि.स तनजीवन बीमािफि  वेभसार्ट अद्यावतधक नभएको व्र्होरा 
1.  नेपाल  र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. १२१ जना सभेर्रको नाम ठेगाना, स्टाटस र फोन नम्बर 

मात्र राखेकोछ । 
2.  नेशनल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल सभेर्रको र्ववरण राखेको छैन । 
3.  र्हमालर्न जनरल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल सभेर्रको र्ववरण राखेको छैन । 
4.  र्प्रतमर्र र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी (नेपाल) तल मागिदशिन अन सार राख्न पने र्ववरण राखेको छैन ।  
5.  एभरेि र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल मागिदशिन अन सार राख्न पने र्ववरण राखेको छैन ।  
6.  नेको र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल ४० जना सभेर्रको नाम, ठेगाना र वगि मात्र उल्लेख 

गरेकोछ । 
7.  सगरमाथा र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल २०२ जना सभेर्रको नाम र ठेगाना (खजल्ला) मात्र उल्लेख 

गरेकोछ । 
8.  खशखर र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल ८२ जना सभेर्रको २०७७ शषाढ सम्म नवीकरण भएको 

र्ववरण छ । त्र्स पतछ अद्यावतधक गरेको छैन । 
मागिदशिन अन सार राख्न पनेेे र्ववरण प रा राखेको छैन । 

१४.९ बीमकसुँग क नै व्र्खक्त वा संस्थाले बीमा गनि चाहेको खण्डमा कसरी बीमा गने हो सो सम्बन्धी प्रकृर्ा 
ब झाउने र्ववरण राख्न पने । 

ि.स जीवन बीमािफि  वेभसार्ट अद्यावतधक नभएको व्र्होरा 
1.   रार्ष्ट्रर् बीमा संस्थान सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
2.  नेशनल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल.  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
3.  नेपाल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल.  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
4.  लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कपोरेशन (नेपाल) तल.  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
5.  मेटलार्फ (एतलको)  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
6.  एतसर्न लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल.  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
7.  सूर्ाि लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल.  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
8.  ग राुँस लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
9.  प्रार्म लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
10.  शई एम ई लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
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तनजीवन बीमािफि  
1.  नेपाल  र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल.  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
2.  दद ओरेखन्टर्ल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल.  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
3.  नेशनल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
4.  र्हमालर्न जनरल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
5.  रू्नाईटेड र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी (नेपाल) तल  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
6.  र्प्रतमर्र र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी (नेपाल) तल  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
7.  एभरेि र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
8.  नेको र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
9.  सगरमाथा र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
10.   खशखर र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 

१४.१० जालसाझी गरी बीमा दावी तलएको भनी प्रमाखणि भएको व्र्खक्त वा संस्थाको र्ववरण राख्न पने । 

ि.स जीवन बीमािफि  वेभसार्ट अद्यावतधक नभएको व्र्होरा 
1.  रार्ष्ट्रर् बीमा संस्थान  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
2.  नेशनल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल.  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
3.  नेपाल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल.  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
4.  लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कपोरेशन (नेपाल) तल.  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
5.  एतसर्न लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल.  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
6.  सूर्ाि लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल.  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
7.  ग राुँस लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
8.  प्रार्म लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
9.  शई एम ई लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
 तनजीवन बीमािफि   सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
1.  नेपाल  र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल.  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
2.  दद ओरेखन्टर्ल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल.  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
3.  नेशनल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
4.  र्हमालर्न जनरल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
5.  रू्नाईटेड र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी (नेपाल) तल  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
6.  र्प्रतमर्र र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी (नेपाल) तल  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
7.  एभरेि र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
8.  नेको र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
9.  सगरमाथा र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
10.  प्रभ   र्न्स्र्ोरेन्स तल  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
11.  खशखर र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 

१४.११ जीवन बीमा कम्पनीहरुको हकमा नाफामा सररक ह ने प्रत्रे्क बीमालेखको प्रत्रे्क वषिको बोनस दर 
राख्न पने । 
ि.स जीवन बीमािफि  वेभसार्ट अद्यावतधक नभएको व्र्होरा 
1.  रार्ष्ट्रर् बीमा संस्थान  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
2.  नेशनल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल.  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
3.  लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कपोरेशन (नेपाल) तल.  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
4.  मेटलार्फ (एतलको)  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
5.  एतसर्न लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल.  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
6.  सूर्ाि लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल.  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 



बीमा सतमतिको तनर्मन 

 

 86 कार्िमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन‚ २०७9 
 

7.  ग राुँस लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
8.  प्रार्म लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
9.  शई एम ई लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल  सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 

१४.१२ सतमतिबाट बीमा दर जारी गररएको बीमालेखको हकमा बीमाश ल्क गणना गनिकोलातग बीमाश ल्क गणना 
गने संर्न्त्र वा गणक राख्न पने । 

ि.स जीवन बीमािफि  वेभसार्ट अद्यावतधक नभएको व्र्होरा 
1.  नेपाल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. त्र्स्िो संर्न्त्र राखेको छैन 
2.  लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कपोरेशन (नेपाल) तल. त्र्स्िो संर्न्त्र राखेको छैन 
3.  मेटलार्फ (एतलको) त्र्स्िो संर्न्त्र राखेको छैन 
4.  एतसर्न लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. त्र्स्िो संर्न्त्र राखेको छैन 
5.  प्रार्म लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल त्र्स्िो संर्न्त्र राखेको छैन 
6.  शई एम ई लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल त्र्स्िो संर्न्त्र राखेको छैन 
 तनजीवन बीमािफि   
1.  नेपाल  र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. त्र्स्िो संर्न्त्र राखेको छैन 
2.  दद ओरेखन्टर्ल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. त्र्स्िो संर्न्त्र राखेको छैन 
3.  र्हमालर्न जनरल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल त्र्स्िो संर्न्त्र राखेको छैन 
4.  रू्नाईटेड र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी (नेपाल) तल त्र्स्िो संर्न्त्र राखेको छैन 
5.  र्प्रतमर्र र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी (नेपाल) तल त्र्स्िो संर्न्त्र राखेको छैन 
6.  एभरेि र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल त्र्स्िो संर्न्त्र राखेको छैन 
7.  नेको र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल त्र्स्िो संर्न्त्र राखेको छैन 
8.  सगरमाथा र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल त्र्स्िो संर्न्त्र राखेको छैन 

१४.१३ बीमकले प्रत्रे्क शतथिक वषिमा र्िटी िथा फ्र्ाकल्टेर्टभ प नबीमा अन्िगिि क न क न प नबीमकसुँग प नबीमा 
गराएको हो सोको र्ववरण राख्न पने । 
ि.स जीवन बीमािफि  वेभसार्ट अद्यावतधक नभएको व्र्होरा 
1.  रार्ष्ट्रर् बीमा संस्थान सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
2.  नेशनल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. प नबीमा कम्पनीको नाम मात्रउल्लेख छ । 
3.  नेपाल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
4.  मेटलार्फ (एतलको) सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
5.  ग राुँस लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
6.  शई एम ई लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
 तनजीवन बीमािफि   
1.  दद ओरेखन्टर्ल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
2.  नेशनल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
3.  र्हमालर्न जनरल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 
4.  प्रभ   र्न्स्र्ोरेन्स तल सो सम्बन्धी र्ववरण राखेको छैन । 

१४.१४ लेखापरीक्षण गररएको र्वगि ५ वषिको र्वत्तीर् र्ववरण िथा म ख्र् सूचकाङ्क राख्न पने । 
ि.स जीवन बीमािफि  वेभसार्ट अद्यावतधक नभएको व्र्होरा 
1.  रार्ष्ट्रर् बीमा संस्थान र्वत्तीर् र्ववरण राखेको छैन 
2.  नेशनल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. अतथिक वषि २०७५।७६ देखखको राखेको छैन । 
3.  नेपाल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. अतथिक वषि २०७६।७७ देखखको राखेको छैन । 
4.  मेटलार्फ (एतलको) अतथिक वषि २०७५।७६ देखखको राखेको छैन । 
5.  एतसर्न लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. अतथिक वषि २०७५।७६ देखखको राखेको छैन । 
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6.  सूर्ाि लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. अतथिक वषि २०७६।७७ देखखको राखेको छैन । 
7.  ग राुँस लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल अतथिक वषि २०७५।७६ देखखको राखेको छैन । 
8.  प्रार्म लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल अतथिक वषि २०७६।७७ देखखको राखेको छैन । 
9.  शई एम ई लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल अतथिक वषि २०७५।७६ देखखको राखेको छैन । 
 तनजीवन बीमािफि   
1.  नेपाल  र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. अतथिक वषि २०७५।७६ देखखको राखेको छैन । 
2.  दद ओरेखन्टर्ल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. अतथिक वषि २०७५।७६ देखखको राखेको छैन । 
3.  नेशनल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल र्ववरण राखेको छैन 
4.  र्हमालर्न जनरल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल अतथिक वषि २०७४।७५ देखखको राखेको छैन । 
5.  रू्नाईटेड र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी (नेपाल) तल अतथिक वषि २०७६।७७ देखखको राखेको छैन । 
6.  र्प्रतमर्र र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी (नेपाल) तल अतथिक वषि २०७६।७७ देखखको राखेको छैन । 
7.  एभरेि र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल अतथिक वषि २०७६।७७ देखखको राखेको छैन । 
8.  नेको र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल अतथिक वषि २०७६।७७ देखखको राखेको छैन । 
9.  सगरमाथा र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल अतथिक वषि २०७६।७७ देखखको राखेको छैन । 
10.  प्रभ   र्न्स्र्ोरेन्स तल अतथिक वषि २०७६।७७ देखखको राखेको छैन । 

१४.१५ बीतमि िथा सम्बखन्धि सरोकारवालाले सामान्र् िथा सोध्न सक्ने सम्भार्वि प्रश्न िथा उत्तरहरु राख्न पने । 

ि.स तनजीवन बीमािफि  वेभसार्ट अद्यावतधक नभएको व्र्होरा 
1.  नेशनल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल सम्भार्वि प्रश्न िथा उत्तरहरु राखेको छैन 
2.  र्हमालर्न जनरल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल सम्भार्वि प्रश्न िथा उत्तरहरु राखेको छैन 
3.  रू्नाईटेड र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी (नेपाल) तल सम्भार्वि प्रश्न िथा उत्तरहरु राखेको छैन 
4.   र्प्रतमर्र र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी (नेपाल) तल सम्भार्वि प्रश्न िथा उत्तरहरु राखेको छैन 
5.  नेको र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल सम्भार्वि प्रश्न िथा उत्तरहरु राखेको छैन 
6.  सगरमाथा र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल सम्भार्वि प्रश्न िथा उत्तरहरु राखेको छैन 
7.  प्रभ   र्न्स्र्ोरेन्स तल सम्भार्वि प्रश्न िथा उत्तरहरु राखेको छैन 

१४.१६ बीतमि सरोकारवाला िथा शम नागररकले रार्, प्रतिर्िर्ा जनाउन सक्न,े रार् प्रतिर्िर्ा भण्डारण ह ने, 
प्रशोधन ह ने र प्रशोतधि र्ववरण उच्च अतधकारी समक्ष अद्यावतधक रुपमा प ग्ने व्र्वस्था गन िपने । 
ि.स जीवन बीमािफि  वेभसार्ट अद्यावतधक नभएको व्र्होरा 
1.  रार्ष्ट्रर् बीमा संस्थान सो अन सारको अतभलेख राखेको छैन । 
2.  नेशनल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. सो अन सारको अतभलेख राखेको छैन । 
3.  नेपाल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. सो अन सारको अतभलेख राखेको छैन । 
4.  लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कपोरेशन (नेपाल) तल. सो अन सारको अतभलेख राखेको छैन । 
5.  एतसर्न लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. सो अन सारको अतभलेख राखेको छैन । 
6.  सूर्ाि लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. सो अन सारको अतभलेख राखेको छैन । 
7.  ग राुँस लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल सो अन सारको अतभलेख राखेको छैन । 
8.  प्रार्म लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल सो अन सारको अतभलेख राखेको छैन । 
 तनजीवन बीमािफि   
1.  नेपाल  र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. सो अन सारको अतभलेख राखेको छैन । 
2.  दद ओरेखन्टर्ल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. सो अन सारको अतभलेख राखेको छैन । 
3.  नेशनल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल सो अन सारको अतभलेख राखेको छैन । 
4.  र्हमालर्न जनरल र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल सो अन सारको अतभलेख राखेको छैन । 
5.  रू्नाईटेड र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी (नेपाल) तल सो अन सारको अतभलेख राखेको छैन । 
6.  र्प्रतमर्र र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी (नेपाल) तल सो अन सारको अतभलेख राखेको छैन । 
7.  एभरेि र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल सो अन सारको अतभलेख राखेको छैन । 
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8.   नेको र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल सो अन सारको अतभलेख राखेको छैन । 
9.   सगरमाथा र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल सो अन सारको अतभलेख राखेको छैन । 
10.   प्रभ   र्न्स्र्ोरेन्स तल सो अन सारको अतभलेख राखेको छैन । 
11.   खशखर र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल सो अन सारको अतभलेख राखेको छैन । 

 
अन सूची-३ 

कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ सम्बन्धमा 
(दफा २० संग सम्बखन्धि) 

१ बीमा सतमतिबाट तमति २०७७।४।२१ मा जारी गरेको कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ िथा सो 
सम्बन्धी बीमा लेखमा उल्लेख भएका म ख्र् व्र्होराहरु 

१.१ मापदण्डको पररच्छेद १ दफा ५ मा भएको व्र्वस्था 

एकल वा साम र्हक बीमा गनि सर्कने - बीमकले क नै व्र्खक्त, एकाघर पररवार वा क नै संस्थामा कार्ािरि 
कमिचारी वा कामदारको साम र्हक बीमा गनि सक्नेछ । एकल बीमा गरेको अवस्थामा अन दान उपलधध 
ह ने छैन । िर राष्ट्र सेवक कमिचारीहरुको बीमा गदाि उक्त कमिचारी ित्काल कार्ािरि कार्ािलर् बीमालेख 
धारक ह नेगरी साम र्हक कोरोना बीमा जारी गनि सर्कनेछ । कोरोनाको बीमाङ्क रकम र बीमाश ल्क 
देहार्बमोखजम ह नेछ 

बीमाङ्क रकम प्रतिव्र्खक्त बीमा श ल्क 
क) एक लाख रुपैर्ा प्रतिव्र्खक्त रु.१,००० र  सामूर्हक बीमा गदाि प्रतिव्र्खक्त रु.६००  
ख) पचास हजार रुपैर्ा प्रतिव्र्खक्त रु.५०० सामूर्हक बीमा गदाि प्रतिव्र्खक्त रु.३०० 

१.२ मापदण्डको पररच्छेद ३ दफा ११ दाबी भ  क्तानी सम्बन्धी व्र्वस्था - नेपाल सरकार स्वास्थ्र् मन्त्रालर् 
अन्िगििका तनकार्बाट र्प.तस.शर. परीक्षण गदाि कोरोना भार्रस (Covid 19) रोगको संिमण देखखएको 
प्रमाण पेश भएमा ७ ददनतभत्र दाबी भ  क्तानी गन िपने छ । दाबी भ  क्तानी नह ुँदै बीतमिको मतृ्र्  भएमा 
बीतमिले र्च्छाएको व्र्खक्त वा कानूनी हकदारलाई भ  क्तानी ददन पनेछ ।  

२ बीमा सतमतिबाट २०७७ भार २९ गिे देखख लागू ह नगेरी कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ मा भएको 
संशोधन 

२.१ कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ पररच्छेद (३) को दावी भ  क्तानी शीषिकको दफा ११ मा देहार्बमोखजम 
थप गने। 

२.१.१ कोरोना बीमालेख अन्िगििको दावी भ  क्तानी गन ि परेमा अन सूची-६ वमोखजमको फारम भरी तलखखि सूचना 
ददन पने छ । 

२.१.२. नेपाल सरकार स्वास्थ्र् िथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर्बाट कोतभड-१९ परीक्षण गनि सूचीकृि भएका सरकारी 
िथा तनजी अस्पिाल वा प्रर्ोगशालाहरुवाट र्प.तस.शर.परीक्षण गदाि कोतभड-१९ रोग संिमण देखखएको 
सक्कल ररपोटि पेश गन िपने छ । 

२.१.३ नेपाल सरकार स्वास्थ्र् िथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर्बाट कोतभड-१९ परीक्षण गनि स्वीकृि प्राि अस्पिाल वा 
प्रर्ोगशालामा कार्िरि कमिचारीहरुको बीमा दावीको लातग शफ्नो अस्पिाल वा प्रर्ोगशाला वा एकै 
समूहको लगानी भएका अस्पिाल वा प्रर्ोगशाला बाहेक अन्र् स्वीकृि प्राि अस्पिाल वा प्रर्ोगशालाबाट 
र्प.तस.शर. परीक्षण गराउन  पनेछ ।  



बीमा सतमतिको तनर्मन 

 

 89 कार्िमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन‚ २०७9 
 

२.१.४ कोरोना बीमा लेख वापिको दावी भ  क्तानीको लातग लघ बीमा प ल व्र्वस्थापनका लातग िोर्कएको बीमक 
माफि ि एकै स्थानबाट भ  क्तानी गने व्र्वस्था गन िपनेछ । बीमकलाई दावी भ  क्तानी शंका वा दद्वर्वधा उत्पन्न 
भएमा बीमकको शफ्नै खचिमा स्वीकृि प्राि अन्र् अस्पिाल वा प्रर्ोगशालाबाट र्प.तस.शर. परीक्षण 
गराउन सक्नेछ । 

२.१.५ कोरोना बीमा दावी भ  क्तानी प्रकृर्ामा दद्वर्वधा उत्पन्न भएमा भ  क्तानी प्रकृर्ालाई भरपदो एवं र्वश्वातसलो 
बनाउन देहार्वमोखजमको एक कोरोना बीमा दावी व्र्वस्थापन उपसतमति गठन गररनेछ । उक्त सतमतिको 
तसफाररसमा उपदफा ४ (देहार्को ३.३) बमोखजम ह नेगरी भ  क्तानी गन िपने छ । 

संर्ोजक तनदेशक, बीमा सतमति 
सदस्र् प्रतितनतध - नेपाल सरकार, अथि मन्त्रालर् 
सदस्र् प्रतितनतध - नेपाल सरकार, स्वास्थ्र् िथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर् 
सदस्र् प्रतितनतध - नेपाल बीमक संघ 

२.१.६ कोतभड-१९ संिमणबाट र्प.तस.शर. पोजेर्टभ भई घर वा होटल (शर्सोलेशन) मा बसेकाहरुको हकमा 
नेपाल सरकार स्वास्थ्र् िथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर्को अतभलेखको साथै स्थानीर् तनकार्को तसफाररस समेि 
पेश गन िपने छ । िर अस्पिालमै भनाि भई उपचाररि व्र्खक्तको हकमा भने अस्पिालवाट जारी गररएको 
भनाि िथा तडस्चाजि भौचर पेश गन िपने छ । 

२.१.७. र्स मापदण्डमा िोर्कएको सवै प्रकृर्ागि व्र्वस्थाहरु प रा भएको ७ ददनतभत्र बीमा दावी भ  क्तानी गन िपने 
छ । 

२.२ कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ का र्वतभन्न दफाहरुमा उखल्लखखि एकल बीमालेख सम्बन्धी व्र्वस्था 
हटाई साम र्हक बीमालेख मात्र जारी गने । 

३ बीमा सतमतिबाट २०७७ भार २९ गिे देखख लागू ह नगेरी कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ संग सम्बखन्धि 
कोरोना (Covid 19) बीमा लेखमा संशोधन गररएको सम्बन्धमा संशोधनका र्वषर्हरु 

३..१ बीमा लेखमा उल्लेख भएका म ख्र् व्र्होरा - करार बमोखजमको बीमा श ल्क भ  क्तानी गरेवापि कारोना 
भार्रस (Covid 19) रोग लागकेो अवस्थामा र भ  क्तानी पाउने व्र्खक्तको कानूनी अतधकार प्रमाखणि भएको 
अवस्थामा र्स करारको अधीनमा रही र्स बीमालेख बमोखजमको रकम बीमकले भ  क्तानी ददनेछ । 

३.२  दावी भ  क्तानी पाउन े व्र्खक्त - र्स बीमालेखका शिि, अवस्था िथा अपवादहरुको अधीनमा रही कोरोना 
भार्रस (Covid 19) रोगको संिमण भएमा अन सूचीमा उल्लेख भएको तबमाङ्क रकम बीतमिलाई भ  क्तानी 
नह ुँदै बीतमिको मतृ्र्  भएमा बीतमिले र्च्छाएको व्र्खक्त वा कानूनी हकदारलाई भ  क्तानी ददन पने छ । 

३.३  भ  क्तानी पाउन ेअवस्था - र्ो बीमालेख कार्म रहेको अवतधमा र्स बीमालेखमा पररभार्षि कोरोना भार्रस 
(Covid 19) रोगको र्प.तस.शर. परीक्षणभई संितमि भएको प्रमाखणि भएमा िातलकामा उल्लेख 
भएबमोखजमको बीमाङ्क रकम बीमकले भ  क्तानी ददनेछ । दाबी भ  क्तानीको लातग कारोना भार्रस संिमण 
देखखई PCR Test Positevive देखखएको ह न  पने छ । 

संशोधन 

कोरोना भार्रसको र्प.तस.शर. परीक्षण भई संितमि भएको प्रमाखणि भएमा िातलकामा उल्लेख 
भएवमोखजमको रकम बीमकले भ  क्तानी ददनेछ । 

र्ववरण लाभको र्ववरण रकम 
१) संितमि प्रमाखणि भई होम शर्सोलेसनमा 

बस्न परेमा 
राहि रकम बीमाङ्कको २५ प्रतिशि 
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२) संितमि प्रमाखणि भई अस्पिाल भनाि ह न  परेमा 
वा िोर्कएको शर्सोलेसन सेन्टरमा 
शर्सोलेसनमा बसेको अवस्थामा खचर्कत्सकले 
प्रमाखणि गरेबमोखजम कोतभड-१९ संग 
सम्बखन्धि औषधोपचार खचि (बील बमोखजम)  

अस्पिाल भनाि खचि अतधकिम बीमाङ्कको ७५ प्रतिशि 
सम्म 

३.४  बीमालेखको खारेजी - बीतमिले बीमालेख क नैपतन अवस्थामा खारेज गनि सक्ने छैन । अन्र् क नै बीमा 
कम्पनीमा बीमा गराएको प्रमाखणि भएमा क नै एक बीमकले दावी भ  क्तानी गन िपने छ । 

संशोधन : बीतमिले बीमालेख क नैपतन अवस्थामा खारेज गनि सक्ने छैन । अन्र् क नै बीमकबाट बीमा 
गराएको प्रमाखणि भएमा एक बीमकले मात्र दावी भ  क्तानी गन िपने छ । 

३.५ बीमालेखमा गररएको पररभाषा िथा संशोधन 

क) बीतमि रोग - रोग भन्नाले बीतमि व्र्खक्त कोरोना भार्रसबाट संितमिभई र्सको लातग नेपाल 
सरकार, स्वास्थ्र् मन्त्रालर् वा साविजतनक तनकार्ले तनधािरण गरे अन सारको Polymerase Chain 

Reaction (PCR) TEST (र्प.तस.शर परीक्षण) गरी सम्बखन्धि खचर्कत्सकबाट कोरोना भार्रस 
(Covid 19) रोग लागेको प र्ि भएमा । 

संशोधनमा थप : भएपतछ रोग सम्झन  पनेछ । 

ख) खचर्कत्सक - खचर्कत्सक भन्नाले नेपाल मेतडकल काउखन्सलबाट खचर्कत्सकको कार्िगनि तनर्म 
बमोखजम र्जाजि प्राि व्र्खक्तलाई ब झाउुँदछ । 

ग) बीतमि व्र्खक्त - बीमा लेखको अन सूचीमा नाम उल्लेख भएको व्र्खक्त वा व्र्खक्तहरुलाई ब झाउुँदछ 
। 

घ) र्च्छाएको व्र्खक्त - बीतमि व्र्खक्तको र्प.तस.शर. परीक्षण अन सारको Polymerase Chain 

Reaction (PCR) TEST Posetive भई कोरोना भार्रस (Covid 19) रोग तनदान भएपतछ र्स बीमा 
लेख अन्िगिि दावी रकम प्राि गनिका लातग बीतमि व्र्खक्तद्वारा र्च्छार्एको व्र्खक्त वा 
व्र्खक्तहरु। र्दद बीतमि व्र्खक्त नाबालक भएमा बीतमि व्र्खक्तको संरक्षकद्वारा मनोतनि व्र्खक्त 
िोर्कनेछ । र्च्छार्एको व्र्खक्त नभएमा प्रचतलि बीमा ऐनबमोखजम ह नेछ । 

बीमा लेखमा थप 

(ङ)  र्प.तस.शर. टेि - र्प.तस.शर. टेि भन्नाले नेपाल सरकार स्वास्थ्र् िथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर्बाट 
र्प.तस.शर. परीक्षण गनि स्वीकृि प्राि तनकार्वाट गररएको र्प.तस.शर. टेि सम्झन  पनेछ । 

(च)  अस्पिाल/शर्सोलेसन सेन्टर - अस्पिाल/शर्सोलेसन सेन्टर भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश 
सरकार वा स्थानीर् िहले िोकेको अस्पिाल वा शर्सोलेसन सेन्टरलाई ब झाउुँदछ । 

३.६ दाबी फछर्ौट प्रर्ोजनका लातग तनम्नान सारका कागजािहरुपेश गन िपने छ : 

१) बीतमिको नाम, रोग श रु भएको तमति र र्ववरण  

२) पूणिरुपमा भररएको दावी फाराम, 

३) कोरोना प र्ि भएको परीक्षणको सम्पूणि कागजािहरुका साथै अस्पिाल भनाि भएको अवस्थामा भनाि 
भएको वा र्फिाि गने समर्मा ददन ेकागज (Discharge Certificate) वा अस्पिाल वा खचर्कत्सकले 
ददएको कागज । 
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संशोधन िथा थप 

१) पूणि रुपमा भररएको दावी फाराम, 

२) कोरोना संिमण प र्ि भएको परीक्षणको सम्पूणि सक्कल कागजपत्रहरु त्था नेपाल सरकार स्वास्थ्र् 
िथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर्को अतभलेख, होम शर्सोलेशनमा बसेको हकमा सम्बखन्धि स्थानीर् 
िहको तसफाररस,  

३) अस्पिाल भनाि भएको अवस्थामा खचर्कत्सकको तलखखि परामशिबमोखजम गररएको औषधोपचार िथा 
सम्बखन्धि खचिको बील भपािई, 

४) अस्पिाल भनाि भएको अवस्थामा भनाि भएको र तडस्चाजि भएका कागजािहरु िथा िोर्कएको 
शर्सोलेशन सेन्टरमा शर्सोलेशनमा बसेको अवस्थामा सो तलखखि प्रमाण  

५) बीमा सतमतिबाट जारी कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ मा उखल्लखखि अन्र् र्ववरण िथा 
कागजपत्रहरु । 

अन सूची-४ 
तनदेखशका िथा मागिदशिनहरु 
(दफा २१ सुँग सम्बखन्धि) 

२०७७ 
 जीवन बीमा व्र्वसार् गने बीमकको बीमाङ्कीर् मूल्र्ाङ्कन सम्बन्धी तनदेखशका, २०७७ 
 कृर्ष िथा पश पंछी बीमा तनदेखशका, २०७७ 
 जीवन बीमा व्र्वसार्गने बीमकहरुको NFRS मा शधाररि र्वत्तीर् र्ववरण सम्बन्धी तनदेखशका २०७७ 
 तनजीवन बीमा व्र्वसार्गने बीमकहरुको NFRS मा शधाररि र्वत्तीर् र्ववरण सम्बन्धी तनदेखशका २०७७ 
 प नबीमा व्र्वसार्गने बीमकहरुको ल्ुँच्क् मा शधाररि र्वत्तीर् र्ववरण सम्बन्धी तनदेखशका २०७७ 
 कोरोना बीमा मार्दण्ड २०७७ 
२०७६ 
 बीमकले सहकार्िमा व्र्वसार् सञ्चालन गदाि अपनाउन  पने नीतिगि मागिदशिन, २०७६ 
 लघ र्वत्त बीमा तनदेखशका, २०७६ 
 बीमकको सूचना प्रतबतध मागिदशिन, २०७६ 
 बीमा कम्पनीहरुलाई जोखखम व्र्वस्थापन सम्बन्धी तनदेशन, २०७६ 
 तनजीवन िथा प नवीमा व्र्वसार् गने बीमकको बीमांकीर् मूल्र्ाङ्कन सम्बन्धी तनदेखशका, २०७६, 
 बीमा दावी भ  क्तानी मागि दशिन, २०७६ 
 प नवीमा व्र्वसार् (व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन) तनदेखशका, २०७६ 
 शाखार्हि घ खम्ि बीमा सेवा सम्बन्धी मागिदशि, २०७६ 
 बीमक गाभ्न ेगातभने िथा प्राति गने सम्बन्धी तनदेखशका, २०७६ 
२०७५ 
 बीमकको संस्थागि स शासन सम्बन्धी तनदेखशका, २०७५ 
 सम्पखत्त स र्िकरण िथा शिंकवादी र्िर्ाकलापमा र्वत्तीर् लगानी तनवारणसम्बन्धी तनदेखशका, २०७५, 
२०७४ 
 बीमकको कार्िकारी प्रम खको िलब भत्ता िथा अन्र् स तबधा सम्बन्धी मागिदशिन, २०७४ 
 अन्र् स तबधा सम्बन्धी मागिदशिन, २०७४ 
२०७३ 
 बीमक दिाि िथा बीमा व्र्वसार् सञ्चालन सम्बन्धी तनदेखशका, २०७३ 
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 बैदेखशक रोजगार म्र्ादी जीवन बीमा सम्बन्धी तनदेखशका, २०७३ 
 बाली िथा पश धन तनदेखशका, २०६९ (पररमाजिन २०७३) 
 मोटरबीमा दर सम्बन्धी तनदेखशका, २०७३ 
२०७२ 
 बीमकले सञ्चालन गने बीमा अतभकिािको िातलम तनदेखशका, २०७२, 
 बीमकको शन्िररक लेखापरीक्षण तनदेखशका, २०७२ 
 लङ्गफमि अतडट सम्बन्धी तनदेखशका, २०७२ 
 बीमकले सञ्चालनगने बीमा अतभकिािको िातलम तनदेखशका, २०७२ 
 बीमा सतमति िातलम कार्ितबतध, २०७२ 
२०७१ 
 प नबीमा व्र्वसार् (व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन) सम्बन्धी तनदेखशका, २०७१ 
 लघ बीमा तनदेखशका, २०७१ 
 तनजीवन बीमकको लगानी तनदेशन (संशोतधि-२०७१) 
 जीवन बीमकको लगानी तनदेशन (संशोतधि-२०७१) 
 बैंकसि क्षतिपूतिि तनदेखशका 
 SOLVENCY MARGIN DIRECTIVE FOR NON LIFE INSURANCE, 2071 
२०७० 
 बीमक गाभ्न ेिथा गातभने सम्बन्धी तनदेखशका, २०७० 
 SOLVENCY MARGIN DIRECTIVE FOR LIFE INSURANCE, 2070 
२०६९ 
 सम्पखत्त श िीकरण िथा शिङ्ककारी र्िर्ाकलापमा र्वत्तीर् लगानी तनवारण सम्बन्धी तनदेखशका, २०६९ 
 बाली िथा पश पन्छी बीमा तनदेशन, २०६९ 
 बीमकको संस्थागि स शासन सम्बन्धी तनदेखशका, २०६९ 
२०६८ 
 सामाखन्रक बीमा दर सम्बन्धी तनदेखशका, २०६५ (पररमाजीि तमति २०६८।३।१०) 
२०६७ 
 जीवन बीमा व्र्वसार् गने बीमकको तबत्तीर् र्ववरण सम्बन्धी तनदेशन (पररमाजीि तमति २०६७।५।१३) 
२०६६ 
 जीवन बीमा व्र्वसार् गने बीमकको तबत्तीर् र्ववरण सम्बन्धी तनदेशन (जारी तमति २०६६।५।२) 
 मोटर बीमा दर सम्बन्धी तनदेखशका, २०६६ (लागू तमति २०६६।५।१) 
 बीमकको संस्थापक शेर्र कारोबार (खररद तबिी) सम्बन्धी तनदेशन, २०६६ 
 बीमकको लेखा परीक्षक छनौटको शधार सम्बन्धी तनदेशन, २०६६ 
 बीमकको एअरमाकि  सम्बन्धी तनदेशन, २०६६ 
२०६५ 
 तनजीवन बीमा व्र्वसार् गने बीमकको तबत्तीर् र्ववरण सम्बन्धी तनदेशन (जारी तमति २०६५।१०।२०) 
 जीवन बीमा सम्बन्धी प नबीमा तनदेखशका, २०६५ 
 तनजीवन बीमा सम्बन्धी प नबीमा तनदेखशका, २०६५ 
 जीवन बीमकको शतथिक लेखाजोखा र दार्र्त्वको मूल्र्ाङ्कन तनदेखशका, २०६५ 
 बीमकको वेब सार्ट सम्बन्धी धर्वस्था, २०६५ 
 साम खन्रक बीमा दर सम्बन्धी तनदेखशका, २०६५ 
 REINSURANCE DIRECTIVE FOR LIFE INSURANCE,2065(Unofficial Translation) 
 

http://nib.gov.np/wp-content/uploads/2019/12/2071-Solvency-Margin-Directive-for-Non-Life-Insurer-1.pdf
http://nib.gov.np/wp-content/uploads/2019/12/2070-Solvency-Margin-Directives-for-Life-Insurer-1.pdf
http://nib.gov.np/wp-content/uploads/2019/12/2065-Re-Insurance-Directive-LIfe-Insurer-English-1.pdf
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२०६४ 
 ONSITE INSPECTION MANUAL (FOR INSURER),2064 
 गैरस्थलगि तनरीक्षण म्र्ान अल, २०६४ 
 ईजाजिपत्र प्राि सम्बन्धी तनदेशन, २०६४ 
 LICENSING POLICY,2064 (UNOFFICIAL TRANSLATION) 
अन्र् 
 सतमतिले र्वतभन्न समर्मा जाररगरेका पररपत्रहरु 

 

http://nib.gov.np/wp-content/uploads/2020/08/On-Site-Inspection-Manual2064-English.pdf
http://nib.gov.np/wp-content/uploads/2018/12/Licensing-Policy-English.pdf
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नपेाल नागररक उड्डर्न तनर्मन  
कार्िमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, २०७८ 

1. पषृ्ठभमूी - र्व.सं. २०१४ (सन ् १९५७) सालमा ित्कालीन नेपाल सरकारको सञ्चार र र्ािार्ाि 
मन्त्रालर् अन्िगिि नागररक उड्डर्न र्वभाग स्थापना भएको तथर्ो । नागररक उड्डर्न ऐन, २०१० 
(सन ् १९५९) अन सार उक्त र्वभागको कार्ि सञ्चालन गररएको तथर्ो । नेपालले २०१७ (सन ्
१९६०) सालमा अन्िरािर्ष्ट्रर् नागररक उड्डर्न संगठन (ICAO) को सदस्र्िा प्राि गरेको हो । नेपाल 
सरकारले २०५० सालमा नागररक उड्डर्न नीति जारी गरेको तथर्ो । उक्त नीति अन सार नेपाल 
नागररक उड्डर्न प्रातधकरण ऐन, २०५३ जारी भएको हो । र्ो ऐन जारी भए पतछ नागररक उड्डर्न 
र्वभागलाई नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणमा रुपान्िरण गररएको तथर्ो । त्र्स पतछ नेपाल 
नागररक उड्डर्न प्रातधकरण एक स्वार्त्त संस्थाको रुपमा स्थापना भई नागररक उड्डर्न सम्बन्धी सेवा 
प्रदार्क र तनर्ामक तनकार्को रुपमा सञ्चालन ह ुँदै शएको छ । प्रातधकरणबाट नेपालमा नागररक 
उड्डर्नको र्वकास िथा र्वस्िार, रार्ष्ट्रर् िथा अन्िरार्ष्ट्रर् हवाई सम्पकि को लातग हवाई उड्डर्न, हवाई 
सञ्चार, हवाई पथ प्रदशिन, हवाई स रक्षा व्र्वस्थापन र तनर्मन कार्िहरु ह ुँदै शएका छन ्।  

2. तनकार्को पररचर् - नेपालमा स्िरीर् हवाई सेवाको लातग शवयकर्क पने भौतिक पूवािधारहरु लगार्ि 
शध तनक प्रर्वतधको प्रर्ोग गरी हवाई सेवा सञ्चालन गने उदे्दयकर्ले नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणको 
स्थापना भएको हो । नेपालको भौगोतलक अवखस्थति र भ-ूधरािलीर् स्वरुपका कारण शन्िररक एवं 
वाह्य सम्पकि को लातग हवाई र्ािार्ाि सवाितधक भरपदो माध्र्मको रुपमा रहेकाले छोटो र लामो 
दूरीको हवाई सेवा सञ्चालन गनि सक्ने र्वमानस्थलहरुको र्वकास गरी अन्िरािर्ष्ट्रर् मापदण्ड अन रुप 
उड्डर्न एवं हवाई स रक्षा (Flight Safety and Aviation Security) लाई स तनखश्चि गदै स रखक्षि, स लभ, 
तमिव्र्र्ी, बजारम खी, भरपदो एवं प्रभावकारी हवाई र्ािार्ािको माध्र्मबाट पर्िटन र व्र्ापार 
प्रबििनमा सहर्ोग प र्र्ािउने रार्ष्ट्रर् नीति रहेको छ  । 

नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणले हवाई पथप्रदशिन सेवा (Air Navigation Service) र 
र्वमानस्थल सञ्चालन सेवा (Aerodrom Operation Services) को क्षेत्रमा सेवा प्रदार्कको रुपमा काम 
गने गरेको छ । प्रातधकरणले सेवा प्रदार्कको रुपमा गरेका कार्िहरुलाई व्र्वखस्थि, स रखक्षि र 
तनर्तमि बनाउन छ टै्ट तनर्ामक तनकार्ले गने तनर्मन कार्ि पतन शफैले गदिछ । नागररक उड्डर्न 
सेवा र र्वमानस्थल सञ्चालनगरी स रखक्षि, दक्ष र ग णस्िरीर् सेवाको स तनखश्चििा गन ि प्रातधकरणको 
म ख्र् अतभर्ान (Mission) रहेको देखखन्छ । र्सैगरी वार्  सेवाहरुलाई फरार्कलो दार्रामा सञ्चालन 
गरी पर्िटन क्षेत्रमा सहज पह ुँचको माध्र्म बनाउने र उच्च शतथिक वरृ्िको लातग प्रभावकारी बाहन 
बनाउने प्रातधकरणको दृर्िकोण (Vision) रहेको देखखन्छ । समग्रमा नागररक उड्डर्न क्षेत्रको र्वकास, 
तबस्िार गरी सोसंग सम्वखन्धि ्कार्िको तनर्मनकारी भ  तमका खेल्न  र अन्िरािर्ष्ट्रर् स्िरमा हवाई सम्पकि  
तबस्िार गन ि प्रातधकरणको म ख्र् उदे्दयकर् रहेको देखखन्छ ।  

नागररक उड्डर्न सेवालाई थप ग णस्िरीर्, स रखक्षि, र्वश्वसनीर् र सविस लभ बनाई सेवा प्रवाह 
गनिको लातग तबमानस्थल पूवािधार तनमािणमा प्रगति, उडान स रक्षा प्रतबतधमा शध तनकीकरण िथा 
जनशखक्त व्र्वस्थापनमा दक्षिा कार्म गरी नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणले र्वश्वका प्रख्र्ाि वार्  
सेवा सञ्चालन संस्थाका साम  शफूलाई पररखचि गराएको छ । िथार्प र्वतभन्न वार्  सेवा संस्थाले 
सेड्य ल अन सार सेवा प्रदान नगरेको, द गिम क्षेत्रमा सेवा प्रवाहमा कमी भएको, एउटै रुटको एउटै 
उडानमा भाडा दरमा धेरै अन्िर भएकोले सस्िोदरमा र्टकट नपाउुँदा र्ात्र  ले शफू ठतगएको महश स 
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गने गरेको, सविसाधारणले र्टकट सहज रुपमा प्राि गनि नसकेको, प्रातधकरणले तनमािण गरेका सबै 
र्वमानस्थलहरुमा सेवा नप गेकोले त्र्स्िा र्वमानस्थल क्षेत्र वररपररका जनिाहरुले अपत्कालीन 
अवस्थामा समेि सेवा नपाई ममािहि भएको जस्िा ग नासोहरु र्थोखचि रुपमा तनराकरण गनि सकेका 
छैन । देशको र्वकट भौगोतलक खस्थति र मौसम अन कूल नह ुँदा पतन उडान भनि स्वीकृति ददएको, 
प राना वार् र्ानहरुको र्थोखचि ममिि सम्भार नगरी सञ्चालन भएको िथा दक्ष वार् सेवा चालकको 
कमीको कारण कैर्ौं पटक हवाई द घिटना भई जनधनको क्षति भएको जस्िा ग नासो शउने गरेको 
अवस्थाबाट प्रातधकरण अछ ि ह न सकेको छैन । नागररक उड्डर्नको क्षते्रमा देखापरेका र्स्िा 
समस्र्ाहरु तसजिना ह नाका कारणहरु पर्हचान गरी प्रातधकरणको तनर्मन कार्िलाई प्रभावकारी बनाउन  
प्रातधकरणको लातग अहम च  नौतिको र्वषर् बनेको छ । 

3. नीतिगि व्र्बस्था - नागररक उड्डर्न क्षेत्रको र्वकास र तबस्िार गरी सरल, सहज र स रखक्षि हवाई 
र्ािार्ािको स तबधा प र्र्ािउने उदे्दयकर्ले तनम्न बमोखजमका नीति िथा कार्िनीतिहरुको व्र्वस्था भएको 
देखखन्छ  

3.1. हवाई नीति, २०६३ - नेपालको भौगोतलक अवखस्थति र भ-ूधरािलीर् स्वरुपका कारण शन्िररक एवं 
वाह्य सम्पकि को लातग हवाई र्ािार्ाि सवाितधक भरपदो माध्र्मको रुपमा रहेकोछ । स्िरीर् हवाई 
सेवाको लातग शवयकर्क पने भौतिक पूवािधारहरु लगार्ि शध तनक प्रर्वतधको प्रर्ोग गरी छोटो र 
लामो दूरीको हवाई सेवा सञ्चालन गनि सक्ने र्वमानस्थलहरुको र्वकास गरी अन्िरािर्ष्ट्रर् मापदण्ड 
अन रुप उड्डर्न एवं हवाई स रक्षा (Flight Safety and Aviation Security) लाई स तनखश्चि गदै स रखक्षि, 
स लभ, तमिव्र्र्ी, बजारमूखी, भरपदो एवं प्रभावकारी हवाई र्ािार्ािको माध्र्मबाट पर्िटन र व्र्ापार 
प्रबििनमा सहर्ोग प र्र्ािउन सरकारको स्पि नीति ह न पने शवयकर्किा महश स गरी नेपाल सरकारले 
“हवाई नीति, २०६३” ल्र्ाएको छ । (र्सको र्वस्ििृ र्ववरण अन सूची-१ मा उल्लेख गररएको छ।) 

3.2. नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण वार् सेवा सञ्चालन सम्बन्धी नीतिगि व्र्वस्थाहरु, २०७५ - वार् र्ान 
सञ्चालन कार्िलाई व्र्वखस्थि बनाई हवाई सेवाको क्षेत्रलाई अझ स रखक्षि, ग णस्िरीर् र देशव्र्ापी 
बनाउने उदे्दयकर्ले नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण सञ्चालक सतमतिले नेपाल नागररक उड्डर्न 
प्रातधकरण वार् सेवा सञ्चालन सम्बन्धी नीतिगि व्र्वस्थाहरु, २०७५ स्वीकृि गरेको छ । (र्सको 
र्वस्ििृ र्ववरण अन सूची-२ मा उल्लेख गररएको छ ।) 

4. कानूनी व्र्बस्था - नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणको सेवा प्रवाह सञ्चालन िथा तनर्मन कार्ि 
सञ्चालनको लातग देहार्अन सार ऐन, तनर्मावली िथा तनदेखशकाहरु जारी भएका छन :  
ऐनहरु  
१) गैर सैतनक हवाई उडान (तसतभल एतभएशन) ऐन, २०१५ 
२) नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण ऐन, २०५३  
तनर्मावलीहरु  
१) नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण नागररक उड्डर्न तनर्मावली, २०५८ 
२) शतथिक प्रशासन सम्बन्धी तनर्मावली, २०५७  
३) कमिचारीहरुको सेवा शिि र स तबधा सम्बन्धी तनर्मावली, २०५६  
४)  Airport Certification Regulation 2004 
५) पूवािधार संरचनाको तनमािण, र्वकास िथा सञ्चालन सम्बन्धी तनर्मावली, २०६६  
६) नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण र्वमानस्थल सेवा श ल्क तनर्मावली, २०६७ 
७) मनोरञ्जनात्मक उड्डर्न तनर्मावली, २०६९ 
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८) Civil Avation ( Investigation of Accident) Regulation , 2071 

९) नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण नागररक उड्डर्न स रक्षा तनर्मावली, २०७३ 
१०) वार् र्ान खोज िथा उिार तनर्मावली, २०७४ 
११) Procedure Regarding Permition and Regulation of General Sales Agent. 2077 

तनदेखशकाहरु 
 शन्िररक र्वमानस्थल सञ्चालन (व्र्वस्थापन) तनदेखशका, २०६६  
 नर्ाुँ र्वमानस्थल तनमािण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३  
 र्वमानस्थल र्वकास श ल्क अस ल िथा खचिगने तनदेखशका, २०७३ 
 अध्र्र्न िातलम िथा मनोनर्न तनदेखशका, २०७० 
 वार् र्ान हरुको भतूमस्थ प्रबन्ध (ग्राउण्ड हेण्डतलङ्ग) िथा अन्र् भतूमस्थ सेवा सञ्चालन 

तनदेखशका, २०७२ 
 शन्िररक हवार् भाडा तनर्मन तनदेखशका, २०७३ 
 नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणको लेखा तनदेखशका, २०७४  
 नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणको कोष व्र्वस्थापन तनदेखशका, २०७४  
 Directive for Recreation Aviation Authoritized Agency. 2018 
 खस्थर सम्पखत्त व्र्वस्थापन तनदेखशका, २०७५ 
 ICAO को मापदण्ड अन सार जारर गररएका, Manuals, Annexes  & Requirements 
अन्र् 
 हेतलप्र्ाड तनमािण कार्ितबतध, २०७५  
 कमिचारीहरुको शचारसंर्हिा, २०७५ 

5. संगठन संरचना र जनशखक्त - नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण ऐन, २०५३ मा व्र्वस्था भए 
अन सार प्रातधकरणको सम्पूणि काम कारबाहीको सञ्चालन रेखदेख र व्र्वस्थापनको लातग देहार्का 
अध्र्क्ष िथा सदस्र्हरु भएको सञ्चालक सतमतिको गठन भएको छ । 

क) संस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्री -  अध्र्क्ष 
ख) प्रतितनतध, संस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्  -  सदस्र् 
ग) प्रतितनतध, अथि मन्त्रालर्  -  सदस्र् 
घ) पर्िटन उद्योग व्र्वसार्मा र्वशेष दखल िथा अन भव भएका तनजी 

क्षेत्र वा संस्थाका व्र्खक्तहरुमध्रे् एक जना  -  सदस्र् 
ङ) नागररक उड्डर्न सम्बन्धमा र्वशेष र्ोग्र्िा हातसल गरेका व्र्खक्तहरु 

मध्रे्बाट नेपाल सरकारबाट मनोतनि एक जना  -  सदस्र् 
च) तनजी क्षेत्रका समेि गरी वार् सेवा सञ्चालन गने संस्थाका सञ्चालकहरु 

मध्रे्बाट नेपाल सरकारबाट मनोतनि द ई जना  -  सदस्र् 
छ) महातनदेशक  - सदस्र् सखचव 
रिव्र्ः १) सतमतिले शवयकर्क देखेमा क नै र्वशेषज्ञ वा सल्लाहकारलाई अवतध िोकी सतमतिको 

पर्िवेक्षक सदस्र् मनोनर्न गनि सक्नेछ ।  

२) सञ्चालक सतमतिले नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण ऐन, २०५३ र सो ऐन 
अन्िगिि बनेका तनर्मावली बमोखजम प्रातधकरणलाई भएका सवै अतधकारको प्रर्ोग र 
कििव्र्को पालना गनेछ । 
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प्रातधकरणको संगठन िातलका तनम्न बमोखजम छ : 

रार्ष्ट्रर् नागररक उड्डर्न स रक्षा सतमति िथा नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण सञ्चालक  
सतमतिको मािहिमा रहनेगरी सञ्चातलि नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणको केन्रीर् कार्ािलर् 
काठमाडौको बबर महलमा रहेको छ । र्सका तनदेशनालर् ३, र्वभाग २०, िातलम प्रतिष्ठान १ र 
सञ्चालक सतमतिको सखचवालर् १ रहेका छन । (प्रातधकरणको सगुँठनात्मक ढाुँचा अन सूची-३ मा 
उल्लेख गररएको छ । प्रातधकरणमा हाल महातनदेशक सर्हि १ हजार १२२ स्थार्ी दरबन्दीमध्रे् 
७४९ कार्िरि रहेका छन । करार सेवामा ५ र सेवा प्रदार्क संस्था माफि ि ्३१३ जनशखक्त समेि 
१०६८ कमिचारी कार्िरि छन ्।  

र्वतभन्न र्वमानस्थलमा नागररक उड्डर्न कार्ािलर्हरु ३६ रहेका छन (कार्ािलर्हरुको नाम 
अन सूची-४ मा उल्लेख गररएको छ) । हाल काठमाडौं खस्थि तत्रभ  वन अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थलबाट 
मात्र अन्िरािर्ष्ट्रर् उडान ह ने गरेका छन । र्वराटनगर, नेपालगञ्ज, स खेि र धनगढी र्वमानस्थललाई 
हब र्वमानस्थल मानी पहाडी िथा द गिम खजल्लाहरुमा हवाई सेवा सञ्चालन ह ने गरेको देखखन्छ । 
तनमािण सम्पन्न भएका १९ र्वमानस्थलहरु हालसम्म सञ्चालनमा शउन सकेको छैन । गौिमब ि 
अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थलको तनमािण कार्ि अखन्िम चरणमा प गेको देखखन्छ । पोखरा क्षेत्रीर् अन्िरािर्ष्ट्रर् 
र्वमानस्थल, दोस्रो अन्िरािर्ष्ट्रर् (तनजगढ) र्वमानस्थल र अधािखाुँची र्वमानस्थल पतन तनमािणाधीन 
अवस्थामा छन ्। बैदेखशक सहार्िाबाट सञ्चातलि अन्र् ३ शर्ोजनाबाट र्वमानस्थलको तनमािण स धार 
िथा र्वस्िार कार्ि ह ुँदै शएको देखखन्छ । (र्वमानस्थलहरुको र्ववरण अन सूची-५ मा उल्लेख 
गररएको छ ।) 

6. कार्ििम र प्रगति - नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणले हरेक वषि वार्षिक बजेट िथा कार्ििम 
सञ्चालक सतमतिबाट स्वीकृि गरी कार्ि सञ्चालन गने र स्वीकृि बजेट खचि गने गरेको छ । 
प्रातधकरणका म ख्र् कार्िहरुमा र्वमानस्थलको पूवािधार र्वकास, तनमािण िथा सञ्चालन, हवाई 
र्ािार्ािको स रक्षा व्र्वस्था िथा सञ्चालन, एर्र नेतभगेशन प्रणालीको स्थापना, र्वकास र्वस्िार र 
सञ्चालन,  कपोरेट व्र्वस्थापकीर् िथा र्वत्तीर् व्र्वस्थापन र अन गमन, मानव संसाधनको व्र्वस्थापन, 
र्वकास र सञ्चालन, अन्िरािर्ष्ट्रर् हवाई उड्डर्न संगठन र उक्त संगठनमा शवि अन्िरािर्ष्ट्रर् हवाई 
उड्डर्न संस्थाहरुसुँग सम्बन्ध कार्म गरी हवाई उड्डर्न स रक्षा िथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी सेवा प्रदार्क 
संस्थाको रुपमा कार्ि सञ्चालन गरेको देखखन्छ । र्सका साथै र्वमानस्थल सञ्चालन, हवाई स रक्षा 
सम्बन्धी मापदण्डहरुको जाुँचगने, वार् र्ान सञ्चालन संस्थाको सञ्चालन अन मति प्रमाणपत्र ददने, 
वार् र्ान उडानको अन मति ददने, वार् र्ान चालक र चालकदलका सदस्र्हरुको र्ोग्र्िाको जाुँच गरी 
प्रमाण पत्र र उडान अन मति ददने, वार् र्ान, वार् र्ान प्रखशक्षण संस्था र वार् र्ान ममिि सस्था समेिको 
मापदण्ड िोकी सञ्चालन अन मति ददने र तिनीहरुको तनर्मन गनि छ टै्ट तनर्मक संस्थाले गने कार्ि पतन 
प्रातधकरण शफैं ले गने गरेको छ । प्रातधकरणले शफ्नो र्वतभन्न सम्पखत्तका स्रोिहरु पररचालन गरी 
प्राि ह ने शम्दानीको अन मान गने, शम्दानी गने, सो शम्दानीको शधारमा व्र्र्को अन मान गने र 
खचि गने कार्ि समेि गदिछ । प्रातधकरणको शर् र व्र्र्को अन मान तनम्नबमोखजम रहेको देखखन्छ : 

6.1. प्रातधकरणको र्वगि ५ वषिको अन मातनि शम्दानी र र्थाथि शम्दानीको ि लनात्मक खस्थति 
तनम्नान सार छ : 
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(रु.लाखमा) 

शतथिक वषि र्ववरण 
अन मातनि 
शम्दानी 

र्थाथि शम्दानी 
र्थाथि 
प्रतिशि 

2077।78 
प्रातधकरण स्रोि 20731 26417 127.42 
र्वमानस्थल र्वकास श क 6028 3096 51.36 

जम्मा 26759 29513 80.28 

2076।77 
प्रातधकरण स्रोि 83313 46174 55.42 
र्वमानस्थल र्वकास श क 22128 13478 60.91 

जम्मा 105441 59652 56.57 

2075।76 
प्रातधकरण स्रोि 59683 71576 119.93 
र्वमानस्थल र्वकास श क 23407 19242 82.21 

जम्मा 83090 90818 109.30 

2074।75 
प्रातधकरण स्रोि 54943 63448 115.48 
र्वमानस्थल र्वकास श क 29586 18950 64.05 

जम्मा 84529 82398 97.48 

2073।74 
प्रातधकरण स्रोि 46357 54883 118.39 
र्वमानस्थल र्वकास श क 18400 14863 80.78 

जम्मा 64757 69746 107.70 

औसि 
प्रातधकरण स्रोि 53005.4 52499.6 99.05 
र्वमानस्थल र्वकास श क 19909.8 13925.8 69.94 

जम्मा 72915.2 66425.4 91.10 
 स्रोिः  प्रातधकरणको वार्षिक नीति, कार्ििम िथा बजेट २०७७।७८ 

6.2. प्रातधकरणको र्वगि ५ वषिको अन मातनि खचि र र्थाथि खचिको ि लनात्मक खस्थति तनम्नान सार छ : 
             (रु.लाखमा) 

शतथिक बषि र्ववरण अन मातनि खचि र्थाथि खचि र्थाथि खचि प्रतिशि 

2077.78 

पूुँजीगि 306448 113638 37.08% 
कार्िसञ्चालन 35661 27592 77.37% 

जम्मा 342109 141230 41.28% 

2076.77 

पूुँजीगि 340437 152322 44.74% 
कार्िसञ्चालन 41884 31987 76.37% 

जम्मा 382321 184309 48.21% 

2075.76 

पूुँजीगि 338752 243364 71.84% 
कार्िसञ्चालन 38688 36061 93.21% 

जम्मा 377440 279425 74.03% 

2074.75 

पूुँजीगि 326514 167998 51.45% 
कार्िसञ्चालन 35315 23455 66.42% 

जम्मा 361829 191453 52.91% 

2073.74 

पूुँजीगि 273540 24700 9.03% 
कार्िसञ्चालन 34854 22359 64.15% 

जम्मा 308394 47059 15.26% 
औसि 
 

पूुँजीगि 1,585,691.00 702,022.00 44.27% 
कार्िसञ्चालन 186,402.00 141,454.00 75.89% 

जम्मा 1,772,093.00 843,476.00 47.60% 

स्रोिः  प्रातधकरणको वार्षिक नीति, कार्ििम िथा बजेट २०७७।७८ 
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7. तबत्तीर् व्र्वस्था - प्रातधकरणबाट प्राि भएको र्वत्तीर् र्ववरण अन सार र्वगि ५ वषिको र्वत्तीर् खस्थति 
तनम्नबमोखजम छ : 

शम्दानी साराशं (रु.हजारमा)  
र्ववरण २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ २०७६।७७ 2077।78 

तबमानस्थल तबकास 
श ल्क कोष  

1,78,09,21 1,89,49,75 1,92,41,72 1,34,77,94 1571491 

तबमानस्थल तबकास 
श ल्क कोष बाहेक  

5,19,37,70 6,26,25,17 6,88,85,01 4,61,82,21 4671644 

जम्मा: 6,97,46,91 8,15,74,92 8,81,26,73 5,96,60,15 6243135 
खचि साराशं (रु.हजारमा)  

र्ववरण 2073.74 2074।75 2075।76 2076।77 2077।78 
पूुँजीगि खचि 1,90,87,09 16,79,98,26 22,49,93,24 13,79,20,59 113638 
कार्िसञ्चालन खचि 2,47,29,89 5,74,62,58 5,95,02,78 3,39,90,94 27592 

जम्मा: 4,38,16,98 22,54,60,84 28,44,96,02 17,19,11,53 141230 

8. र्वषर् छनौटको औखचत्र् - नागररक उड्डर्नको क्षेत्रमा सरकारको ठूलो लगानी रहेको, तनजी क्षते्रको 
समेि उल्लेखनीर् सहभातगिा रहेको र म ल कको शतथिक समरृ्िको सम्बाहकको रुपमा रहेको पर्िटन 
क्षेत्रको र्वकासमा महत्वपूणि र्ोगदान ददन सक्ने भएकोले र्ो क्षेत्र शम नागररक िथा 
सरोकारवालाहरुको चासोको र्वषर् बनेको छ । नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणलाई नेपालको 
नागररक उड्डर्न क्षेत्रको तनर्न्त्रण गने, हवाई उड्डर्न संस्थाहरु दिाि गने, उडान अन मति प्रदान गने, 
र्ात्र   र्हिकोलातग र्वतभन्न स र्वधा िथा मापदण्ड िोर्कददने, कार्ािन्वर्न गराउने, तनर्न्त्रण गने िथा 
खारेज गने, काम-कििव्र् र अतधकारहरु ऐन, तनर्म, नीति र कार्ि नीतिमा िोर्कएका छन ्। र्सैगरी 
नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणले र्वमानस्थल तनमािण, व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन गने, हवाई उड्डर्न 
सेवा, हवाई सूचना सेवा, सचेि गने सेवा, हवाई तनर्न्त्रण सेवा, हवाई पथप्रदशिन सेवा, क्षेत्र तनर्न्त्रण 
िथा पह ुँच तनर्न्त्रण सेवा, र्वमानस्थल तनर्न्त्रण सेवा शदद सञ्चालन गदिछ । हवाई स रक्षाका 
मापदण्ड िोक्ने, हवाई भाडा दर तनधािरण गनि सरकारलाई स झाउ ददने, सरकारले िोर्कददएको भाडा 
दरको सीमातभत्र रही हवाई भाडा उठाउन अन मति ददने, द गिम क्षेत्रका र्ात्र  हरुको र्हिलाई ध्र्ान ददई 
सरल र स लभ हवाई र्ािार्ाि सेवा सञ्चालन गने व्र्वस्था गने शदद सेवा प्रदार्क संस्थाले गने काम 
कििव्र् र अतधकार प्रातधकरणको कार्ि क्षेत्रमा पदिछ । प्रातधकरणले सेवा प्रदार्क संस्थाको हैतसर्िमा 
गरेका कार्िहरुको तनर्मन गने कार्ि पतन प्रातधकरण शफैं ले गन िपने कानूनी व्र्वस्था छ ।  

समग्रमा नेपाल नागररक प्रातधकरणका महातनदेशकले नागररक उड्डर्नको सेवा प्रदार्क 
सम्बन्धी कार्ि  र त्र्सको तनर्मन गने कार्ि समेि गन िपने कानूनी व्र्वस्था रहेकोले र्सको तनर्मन 
पक्षको प्रभावकाररिाका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुको चासोको र्वषर् बनेको छ । नेपाल नागररक 
उड्डर्न प्रातधकरणको तनर्मन कार्िलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणको 
जनशखक्त पररचालन, सम्पखत्त व्र्वस्थापन र शतथिक व्र्वस्थापनलाई समेि व्र्वखस्थि गनि जरुरी 
ह न्छ। र्र्नै पक्षहरुलाई समेटेर सरकाले तलएका नीतिहरु र प्रातधकरणले बनाएका कार्िनीतिहरुको 
कार्ािन्वर्न पक्षको अध्र्र्न एवं र्वश्लषेण गरी तनर्मन कार्ििफि  प्रभावकाररिाको दृर्िकोणबाट स्विन्त्र 
एवं बस्ि गि मूल्र्ाङ्कन गरी स झाउ सर्हिको प्रतिवेदन गनि सान्दतभिक र औखचत्र्पूणि भएकोले र्ो 
र्वषर्को छनौट गररएको हो । 
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लेखापरीक्षणको उद्दयेकर्, क्षते्र एवं पिति 
9. लेखापरीक्षणको उद्दयेकर् - प्रातधकरणले वार्  सेवा सञ्चालन संस्थाहरुलाई कानूनले तनददिि गरेका तनर्मन 

कार्िहरुको अन पालन गराई हवाई सेवालाई स रखक्षि, भरपदो िथा र्ात्र   मैत्री बनार्ि अन्िरार्ष्ट्रर् 
मापदण्ड सम्मि बनाउन प र्र्ािएको र्ोगदानको मूल्र्ाङ्कन गरी त्र्सलार्ि बढी प्रभावकारी बनाउन 
उपर् क्त स झाउ सर्हिको प्रतिवदेन गने र्ो लेखापरीक्षण म ल उदे्दयकर् रहेको छ । र्स म ल उदे्दयकर् 
प्राि गनिको लातग देहार्बमोखजम सहार्क उदे्दयकर्हरु तनधािरण गररएको छ :  

 प्रातधकरणले प्रचतलि कानूनी िथा नीतिगि व्र्वस्थाका प्रावधानहरुको प्रभावकारी रुपमा 
कार्ािन्वर्न गरे नगरेको र्र्कन गन ि,  

 तनर्मन कार्िका लातग वििमान ऐन तनर्ममा भएका व्र्वस्थाहरु पर्ािि भए नभएको स तनखश्चि 
गन ि, 

 प्रातधकरणका स्रोि र साधनको पररचालन उपर् क्त र्कतसमले भए नभएको पर्हचान गन ि, 

 प्रातधकरणले प्रवाह गरेका सेवाबाट द गिम िथा पछतडएको क्षेत्रका बातसन्दाहरुलाई फार्दा 
भए नभएको मूल्र्ाङ्कन गन ि, 

 शन्िररक िथा अन्िरािर्ष्ट्रर् हवाई र्ािार्ाि सेवाको र्वकास िथा र्वस्िारको मूल्र्ाङ्कन गन ि । 

 प्रातधकरणको शतथिक िथा प्रशासतनक तनर्मन कार्िको मूल्र्ाङ्कन गन ि, 

10. लेखापरीक्षणको क्षते्र - नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणले सेवा प्रदार्क िथा तनर्ामक तनकार्ले गने 
द वै कार्ि शफैं ले गने ह ुँदा र्वमानस्थल सञ्चालन िथा हवाई पथ प्रदशिन सम्बन्धी कार्िको तनर्मन 
गने, हवाई स रक्षा सम्बन्धी मापदण्डहरुको जाुँचगने, सञ्चालन संस्थाको सञ्चालन अन मति प्रमाणपत्र 
ददने, वार् र्ान उडानको अन मति ददने र तिनीहरुको अन गमन गने, वार् र्ान चालक र चालकदलका 
सदस्र्हरुको र्ोग्र्िाको जाुँच गरी प्रमाण पत्र र उडान अन मति ददने, वार् र्ान, वार् र्ान प्रखशक्षण 
संस्था र वार् र्ान ममिि सस्था समेिको मापदण्ड िोकी सञ्चालन अन मति ददने र तिनीहरुको तनर्मन 
गने शदद कार्िहरु पदिछन । र्सका साथै प्रातधकरणको जनशखक्त पररचालन, प्रातधकरणका 
सम्पखत्तहरुको व्र्वस्थापन, पररचलन, उपर्ोग र संरक्षण सम्बन्धीकार्िको जाुँच गने, लेखा व्र्वस्थापन  
िथा पररचालन सम्बन्धी शन्िररक तनर्न्त्रण वव्र्बस्थाको जाुँच गने कार्ि पतन प्रातधकरणको तनर्मन 
कार्िमा पदिछन ्। र्र्नै कार्िहरुलाई समेटी लेखापरीक्षण गररएको छ । उक्त, लेखापरीक्षण कार्िको 
लातग 4 मर्हनाको अवतध िोर्कएकोमा कोतभड १९ रोगको असर, प्रातधकरणमा कमिचारीको धनाि िथा 
तबरोध कार्ि, दशै र तिहार चाड पविको असरले लेखापरीक्षण सम्पन्न गनि ६ मर्हना लागेको तथर्ो । 
लेखापरीक्षणमा प्रातधकरणको २०७३।७४ देखख २०७८ कातििक मर्हनासम्म उपलधध भएसम्मका 
अतभलेख िथा िथ्र्ाङ्कहरुको र्वश्लषेण गररएको छ । 

प्रातधकरणको संगठनात्मक स्वरुप देशका र्वतभन्न भागमा फैतलएको छ । कोतभड १९ को 
महामारीका कारण लेखापरीक्षण कार्ि केखन्रर् कार्ािलर्मा सीतमि गररर्ो । र्सका र्िर्ाकलापहरु 
नेपालमा हवाई र्ािार्ाि सञ्चालन गने रार्ष्ट्रर् िथा अन्िरार्ष्ट्रर् वार् सेवा सञ्चालक संस्थाहरुसुँग 
सम्बखन्धि ह न्छन । वार्  सेवा सञ्चालन संस्थाहरुसुँग लेखापरीक्षकको प्रत्र्क्ष वा परोक्ष रुपमा सम्पकि  
ह न नसक्नेह ुँदा प्रातधकरणबाट िी संस्थाहरुले हवाई र्ािार्ाि सेवा प्रवाह गरेका अद्यावतधक िथ्र्ाङ्क 
उपलधध ह न पनेमा कतिपर् र्वषर्को िथ्र्ाङ्क प्रातधकरणको अतभलेखमा अद्यावतधक नभएकोले 
प्रातधकरणबाट उपलधध भएसम्मको िथ्र्ाङ्कमा शधाररि भएर लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । 
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हवाई स रक्षाका मादण्डहरु कार्ािन्वर्न भए नभएको र र्ात्र  हरुले उडान स तबधा पाए नपाएको 
सम्बन्धमा स्थलगन अध्र्र्नबाट मात्र पर्हचान गनि सर्कनेमा स्थलगि अध्र्र्न गनि नसकी सो 
र्वषर्को िथ्र्ाङ्कको र्वश्लषेण मात्र गररएको छ । हवाई उडान स रक्षा (Safety & Security) र हवाई 
पथप्रदशिन (Air Navigation) सम्बन्धी गतिर्वतधहरु प्रातबतधक र्वषर्सुँग सम्बखन्धि रहेका छन । र्स 
सम्बन्धमा अन्िरार्ष्ट्रर् नागररक उड्डर्न संस्था (ICAO) बाट पतन समर् समर्मा प्रार्वतधक पक्षको जाुँच 
(Technical Audit) गने गरेको देखखर्ो । प्रातबतधक क्षेत्रमा लेखापरीक्षणको पहुँच भएको छैन । 

तनर्मन गने कार्ि प्रातधकरणको केन्रीर् कार्ािलर्, तनदेशनालर्हरु, र्वभागहरु र र्वभाग 
अन्िगििका शाखाहरुसंग सम्बखन्धि रहेकोले बबरमहल र तसनामंगलमा म काम गरी सम्पन्न गररएको 
छ । प्रातधकरणले गने तनर्मन कार्ििपिmको मात्र लेखापरीक्षणको र्वषर् भएकोले प्रातधकरणले तनर्मन 
कार्ि गदाि राखेका अतभलेखहरु र प्रातधकरण एवं वार् सेवा सञ्चालक संस्थाले वेभसार्टमा राखेका 
अतभलेखहरुको नमूना छनौट गरी लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको तसलतसलामा देखखएका 
व्र्होरालाई अझ स्पि गनि प्रातधकरणवाट र्ववरण िथा िथ्र्ाङ्क माग गररएको, लेखापरीक्षणवाट 
देखखएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा प्रातधकरणका सम्बि कमिचारीसंग छलफल िथा प्रश्नावलीको 
माध्र्मद्वारा समस्र्ाका कारणहरु र्र्कन गरी प्रतिवेदन िर्ार गररएको छ । लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदनलाई प्रभावकारी रुपमा प्रस्ि ि गने उदे्दयकर्ले २०७३।७४ देखख २०७८।७९ को मंतसर 
मर्हनासम्म उपलधध भएसम्मका िथ्र्ाङ्क िथा सूचनाहरु सङ्कलन गरी त्र्सको र्वश्लषेण गररएको छ ।  

11. लेखापरीक्षणको पिति र र्वतध - नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणको तनर्मन कार्िको लेखापरीक्षण 
गदाि समस्र्ामूलक पितिलाई प्रर्ोग गररएको छ । नागररक उड्डर्नको क्षते्रमा देखापरेका समस्र्ाको 
कारण प्रभावकाररिामा परेको असरलाई मध्र्नजर राखी त्र्सको लातग समस्र्ामूलक पिति अवलम्वन 
गररएका छ । लेखापरीक्षणको उदे्दयकर् हातसल गनि सवेक्षण चरणमा प्रातधकरणले तनर्मन कार्ि गदाि 
राखेका अतभलेखहरु र प्रातधकरण एवं वार् सेवा सञ्चालक संस्थाले वेभसार्टमा राखेका अतभलेखहरुको 
नमूना छनौट गरी लेखापरीक्षण गररएको छ । साथै छलफलको लातग परीक्षण सूची िथा प्रश्नावली 
िर्ार गरी सोको शधारमा लेखापरीक्षण सवेक्षण िथा थप प ष्ट्याईको लातग उपर् क्त परीक्षण पिति 
अवलम्बन गररएको छ । सवेक्षणबाट देखखएका व्र्होरालाई अझ स्पि गनि प्रातधकरणबाट र्ववरण 
िथा िथ्र्ाङ्कहरु माग गरी सोको शधारमा लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणबाट देखखएका 
व्र्होराहरुका सम्बन्धमा प्रातधकरणका सम्बि कमिचारीसुँग छलफल िथा अन्िरर्िर्ा गररएको र 
प्रश्नावलीको माध्र्मद्वारा लेखापरीक्षणबाट देखखएका धर्होरासुँग सम्बखन्धि समस्र्ाका कारणहरु िथा 
त्र्सबाट परेको असर पर्हल्र्ाई र्ो प्रतिवेदन िर्ार गररएको छ । 

सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको अन्िरार्ष्ट्रर् संगठन र्न्टोसार्द्वारा जारी गररएको कार्िमूलक 
लेखापरीक्षणका मानदण्डहरु र्साई ३००० र कार्ािलर्बाट जारी गररएको कार्िमूलक लेखापरीक्षण 
मागिदशिन, २०६९ अन सार लेखापरीक्षण गररएको तथर्ो । र्ो लेखापरीक्षणमा कार्िमूलक लेखापरीक्षण 
परामशिदािाको संलग्निा रहेको तथर्ो । 

लेखापरीक्षणबाट देखखएको व्र्होरा 
12. नीतिगि व्र्वस्थाको कार्ािन्वर्न - नेपालको भौगोतलक अवखस्थति र भ-ूधरािलीर् स्वरुपका कारण 

शन्िररक एवं वाह्य सम्पकि को लातग हवाई र्ािार्ाि सवाितधक भरपदो माध्र्मको रुपमा रहेको छ । 
स्िरीर् हवाई सेवाको लातग शवयकर्क पने भौतिक पूवािधारहरु लगार्ि शध तनक प्रर्वतधको प्रर्ोग गरी 
छोटो र लामो दूरीको हवाई सेवा सञ्चालन गनि सक्ने र्वमानस्थलहरुको र्वकास गरी अन्िरािर्ष्ट्रर् 



नपेाल नागररक उड्डर्न तनर्मन 

 102 कार्िमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन‚ २०७9 
 

मापदण्ड अन रुप उड्डर्न एवं हवाई स रक्षा (Flight Safety and Aviation Securit) लाई स तनखश्चि गदै 
स रखक्षि, स लभ, तमिव्र्र्ी, बजारम खी, भरपदो एवं प्रभावकारी हवाई र्ािार्ािको माध्र्मबाट पर्िटन र 
व्र्ापार प्रबििनमा सहर्ोग प र्र्ािउन सरकारको स्पि नीति ह न पने शवयकर्किा महश स गरी नेपाल 
सरकारले “हवाई नीति, २०६३” ल्र्ाएको तथर्ो । र्र्ह नीतिको अन सार नेपाल नागररक उड्डर्न 
प्रातधकरणले हालसम्म शफ्नो कार्िनीति िर्ार गरी कार्ािन्वर्न गरररहेको छ । उक्त रार्ष्ट्रर् नीतिमा 
उल्लेख भएका प्रावधानहरु हालको सन्दभिमा सान्दतभिक नभएको भए त्र्स्िा नीतिहरुलाई समसामर्र्क 
बनाउन प्रातधकरणले नेपाल सरकार समक्ष प्रस्िाव पेशगरी सो प्रस्िाबलाई अन मोदन गराउन  पनेमा 
हालसम्म पतन गरेको पार्एन । साथै हवाई नीति, २०६३ मा उल्लेख भएका कतिपर् व्र्वस्थाहरुको 
कार्ािन्वर्न नगरी प्रातधकरणले वार् सेवा सञ्चालन गने अन मति ददएको देखखन्छ । र्सरी सरकारी 
नीतिको पूणि रुपमा कार्ािन्वर्न नगदाि नेपालको हवाई र्ािार्ाि स लभ, तमिव्र्र्ी, बजारम खी, भरपदो, 
एवं प्रभावकारी ह न सकेको देखखंदैन । र्स सम्बन्धमा देखखएका व्र्होराहरु र्स प्रतिवेदनको दफा 
१३ देखख २५ सम्म उल्लेख गररएको छ । 

13. हब र्वमानस्थलहरुमा सञ्चालन शधार (operation base) - हवाई नीति, २०६३ को ४.५.२ अन सार 
नर्ाुँ शन्िररक वार् सेवा सञ्चालन संस्थालाई र्जाजि िथा वार् र्ान सञ्चालन प्रमाणपत्र ददंदा र मौज दा 
वार् सेवा सञ्चालन संस्थाहरुलाई वार् र्ान थप (fleet expansion) गनि र्जाजि ददंदा काठमाडौं 
बार्हरका हब र्वमानस्थलहरुका सञ्चालन शधार (operation base) राखी द गिम क्षेत्रमा समेि सेवा 
प र्र्ािउन  पने गरी र्जाजि ददर्ने उल्लेख छ  ।  

र्सैगरी वार् र्ान सञ्चालन कार्िलाई व्र्वखस्थि बनाई हवाई सेवाको क्षेत्रलाई अझ स रखक्षि, 
ग णस्िरीर् र देशव्र्ापी बनाउन प्रातधकरणले वार् सेवा नीति, २०७५ लागू गरेको छ । सो नीतिको 
बूुँदा नम्बर ३.१.२ मा भएको व्र्वस्था अन सार नर्ाुँ वार् सेवा कम्पनीलाई काठमाडौं बार्हरका  
र्वराटनगर, भैरहवा, पोखरा, नेपालगंज, धनगढी र स खेि र्वमानस्थलका सञ्चालन शधार रहने र 
त्र्हाुँबाट िोर्कएका र्वमानस्थलहरुमा उडान सञ्चालन गने गरी वार् सेवा सञ्चालन अन मति पत्रमा 
उडान बतृ्तखण्ड समेि स्पि उल्लेख गरी अन मति प्रदान गन िपने उल्लेख छ ।  

प्रातधकरणले उपर् िक्त र्वमानस्थलहरुमा सञ्चालन शधार रहने गरी ९ वार् सेवा सञ्चालन 
संस्थालाई सन ्२०२० देखख २०२२ सम्मको वार् र्ान सञ्चालन अन मति प्रमाणपत्र नवीकरण  गरेको 
देखखर्ो । उक्त नवीकरण अन सार िारा एर्रका ४ वार् र्ानमध्रे् काठमाडौ, पोखरा िथा नेपालगञ्जमा 
सञ्चालन शधार रहने गरी एक वार् र्ानले कणािली र स द र पखश्चम प्रदेशमा सेवा ददन पने उल्लेख छ । 
अन्र् ८ वार् सेवा सञ्चालन संस्थाको अन मति प्रमाणपत्रमा काठमाडौ, र्वराटनगर, पोखरा, नेपालगञ्ज, 
धनगढी र स खेि र्वमानस्थलहरुमा सञ्चालन शधार राखी नेपालको शकाशमा ज नस कै क्षेत्रमा उडान 
गनि पाउने गरी अन मति ददएको देखखर्ो । सो शधार क्षेत्रबाट उडान गन िपने बतृ्त खण्ड र 
र्वमानस्थलको र्ववरण उल्लेख गरेको छैन ।  

 सञ्चालन अन मति ददंदा हवाई नीति, २०६३ बमोखजम द गिम र पहाडी क्षेत्रका र्वमानस्थलमा 
सेवा प र्ािउन  पने व्र्वस्था अन सार र वतृ्त खण्ड उल्लेख वेगर वार् सेवा सञ्चालन संस्थाहरुले द गिम 
क्षेत्रका र्वमानस्थलहरुमा सेवा सञ्चालन नगरेपतन ह ने गरी अन मति प्रदान गरेको देखखर्ो । र्सले गदाि 
ब ि एर्र र र्ति एर्रलार्न्ससुँग द गिम क्षेत्रका र्वमानस्थलमा अविरण गनि सक्ने वार् र्ान भएर पतन 
िी वार् सेवाले द गिम क्षते्रमा हवाई सेवा सञ्चालन गरेको देखखएन ।  
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हव तबमानस्थलबाट द गिम र पहाडी क्षते्रका र्वमानस्थलहरुमा हवाई र्ािार्ाि सेवा प र्ािउन 
वार्  सेवा सञ्चालन संस्थाहरुलाई हवाई उडान सञ्चालन अन मति ददंदा सो क्षते्रको वतृ्त खण्ड समेि 
उल्लेखगन ि पने व्र्वस्थाको ख्र्ाल नगरी प्रातधकरणले हवाई उडान सञ्चालन अन मति ददएकोले वार् सेवा 
सञ्चालन संस्थाहरुले द गिम क्षते्रका र्वमानस्थलहरुमा हवाई र्ािार्ाि सेवा सञ्चालन नगरे पतन ह ने गरी 
अन मति ददएकोले हावाई नीतिको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न भएको देखखएन । र्सले गदाि द गिम क्षते्रमा 
हवाई र्ािार्ाि सेवा पर्ािि ह न सकेको छैन । 

 

 

 

 

 

  

हवाई नीतिमा उल्लेख भएअन सार वार् सेवा सञ्चालन संस्थाहरुलाई वार् सेवा सञ्चालन प्रमाण 
पत्र (AOC) जारी गदाि सञ्चालन शधार र्वमानस्थलबाट उडान गन िपने द गिम क्षते्रको वतृ्त खण्ड स्पि 
उल्लेख गरी सो क्षेत्रमा अतनवार्ि रुपमा हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने ित्काल व्र्वस्था गन िपदिछ । 

14. द गिम क्षते्रमा उपर् क्तह ने वार् र्ान सञ्चालन - हवाई नीति, २०६३ को बूुँदा ५.३.१ अन सार शन्िररक 
तनर्तमि उडान सञ्चालन गने वार् सेवा सञ्चालन संस्थासुँग कखम्िमा ३ (िीन) वटा वार् र्ानहरु ह न पनेछ 
। िीमध्रे्  कम्िीमा पतन एउटा वार् र्ान द गिम क्षेत्रका र्वमानस्थलमा सञ्चालन गनिका लातग उपर् क्त 
ह न पने उल्लेख छ । िर प्रातधकरणले द ईवटा मात्र वार् र्ान भएका सौर्ि एर्रलार्न्सलाई स गम 
क्षेत्रमा मात्र हवाई र्ािार्ाि सञ्चालन गनि अन मति ददएको छ । अन्र् वार् सेवा सञ्चालन 
संस्थाहरुमध्रे् तसतम्रक एर्रलार्न्स, श्री एर्रलार्न्स र र्ति एर्रलार्न्सका वार् र्ानहरु द गिम क्षेत्रका 
र्वमानस्थलमा सञ्चालन गनिका लातग उपर् क्त नह ने शधारमा सो क्षेत्रमा िी वार् सेवाहरुले र्ािार्ाि 
सेवा ददएका छैनन । ब ि एर्रका २ वार् र्ानले द गिम क्षते्रका र्वमानस्थलहरुमा हवाई सेवा सञ्चालन 
गनि सक्ने भएपतन स गम क्षेत्रमा मात्र हवाई सेवा सञ्चालन गनि अन मति ददएको देखखर्ो । र्सलाई 
अझ स्पि गनि वार्  सेवा सञ्चालन संस्था, तिनका वार् र्ान र तसट क्षमिा िथा वार् सेवा सञ्चालन 
अन मतिको र्ववरण तनम्नबमोखजम उल्लेख गररएको छ ।  

14.1. श्री एर्रलार्न्सका वार् र्ानहरुमध्रे् ५० तसट क्षमिाका २, ७० तसट क्षमिाका २ र ८४ तसट 
क्षमिाका २ समेि ६ लाई सञ्चालन अन मति ददएकोमा िी वार् र्ानहरुले तत्रभ  वन अन्िरार्ष्ट्रर् 
र्वमानस्थल काठमाडौंलाई सञ्चालन शधार बनाई स गम क्षेत्रमा मात्र हवाई र्ािर्ाि सेवा सञ्चालन 
गरेको देखखन्छ ।    

14.2. ब ि एर्रका १३ वार् र्ानलाई तत्रभ  वन अन्िरार्ष्ट्रर् र्वमानस्थल काठमाडौंलाई सञ्चालन शधार बनाई  
स गम क्षेत्रमा मात्र हवाई र्ािर्ाि सेवा सञ्चालन गनि अन मति ददएको देखखर्ो । उक्त एर्रका १८ 
तसट क्षमिाका २, ४७ तसट क्षमिाका ३ र ७२ तसट क्षमिाका ८ वार् र्ानहरुले हवाई र्ािर्ाि सेवा 
सञ्चालन गरेको देखखन्छ । द ई वार् र्ानले द गिम क्षेत्रका र्वमानस्थलहरुमा र्ािार्ाि सञ्चालन गनि 
सक्ने भएपतन स गम क्षेत्रमा मात्र सञ्चालन गनि अन मति ददएको देखखन्छ । 

14.3. र्ति एर्रलार्न्सका वार् र्ानहरु ११ लाई तत्रभ  वन अन्िरार्ष्ट्रर् र्वमानस्थल काठमाडौलाई. सञ्चालन 
शधार बनाई स गम क्षेत्रमा मात्र हवाई र्ािर्ाि सेवा सञ्चालन गनि अन मति ददएको देखखर्ो । उक्त 
एर्रलार्न्सका ३० तसट क्षमिाका ६, र ७२ तसट क्षमिाका ५ वार् र्ानहरुले हवाई र्ािर्ाि सेवा 
सञ्चालन गरेको देखखन्छ ।  

14.4. तसतम्रक एर्रलार्न्सका १८ तसट क्षमिाका खस्थर पखेटा भएका Beechraft 1900 वार् र्ान २  
ओटाको  सञ्चालन अन मति प्रमाण पत्र ददएको देखखन्छ । िी वार् र्ानहरुले तत्रभ  वन अन्िरार्ष्ट्रर् 
र्वमानस्थल  काठमाडौलाई. सञ्चालन शधार बनाई पोखरा, भैरहवा, नेपालगञ्ज र र्वराटनगरमा उडान 
सेवा सञ्चालन गरेको देखखन्छ । द गिम क्षते्रमा सेवा सञ्चालन गरेको छैन ।  
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नेपाल सरकारको स्वीकृि नीतितभत्र रही हवाई र्ािार्ािसुँग सम्बि वार् सेवा सञ्चालन 
संस्था, वार् र्ान ममिि सम्भार संस्था, हवाई उडान प्रखशक्षण संस्था िथा हवाई र्ािार्ािलाई 
शवयकर्क पने अन्र् जनशखक्त उत्पादन गने संस्थाहरुको र्जाजि ददने, र्जाजि प्राि संस्थालाई सेवा 
सञ्चालन प्रमाणपत्र (AOC), शधारस्थल (Operation Base) तनधािरण गने, उपकरण थपघट गने, 
रुट पररवििन गने र स्िरवरृ्ि सम्बन्धी कार्ि पारदशी एवं एकीकृि रुपमा नेपाल नागररक उड्डर्न 
प्रातधकरणबाट गनिको लातग एकद्वार प्रणालीको र्वकास गररने नीति रहेकोमा मन्त्रालर्बाट समेि 
उक्त कार्िहरु दोहोरो रुपमा ह ने गरेकोले सेवा ग्राहीहरुले सरल र सहज रुपमा सेवा तलन सकेको 
देखखएन । 

14.5. संस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्को २०७३।२।१० को तनणिर्ान सार सौर्ि 
एर्रलार्न्सको ५० तसट क्षमिाको CRJ200/700/900 वार् र्ान सञ्चालन गनि स्वीकृति ददएको 
देखखन्छ। वार् सेवा सञ्चालन संस्थाले ३ वटा वार् र्ान ल्र्ाए पतन द र्jटा मात्र नेपाल नागररक 
उिडर्न प्रातधकरणबाट उडान र्ोग्र्िाको प्रमाण पत्र प्राि गनि सकेको देखखन्छ । उक्त र्वमानहरु 
द गिम पहाडी क्षते्रमा सञ्चालन गनि सम्भव नह ने ह ुँदाह ुँदै मन्त्रालर्र्ले सेवा सञ्चालन गनि र्जाजि पत्र 
ददन  र मन्त्रालर्ले ददएको र्जाजि पत्रको शधारमा प्रातधकरणले सञ्चालन अन मति प्रमाण पत्र जारी 
गन ि हवाई नीति, २०६३ अन क ल देखखंदैन । हवाई र्ािार्ाि सञ्चालन गने संस्थाहरुले स गम क्षेत्रको 
साथसाथै द गिम क्षेत्रमा पतन सेवा प्रवाह गराउन र द गिम िथा पीछतडएको क्षेत्रका बातसन्दाले पतन 
हवाई र्ािार्ािको स तबधा प्राि गनि सक्ने उदे्दयकर्ले हवाई नीतिमा सो व्र्वस्था गरेको देखखन्छ । िर 
र्सरी द गिम क्षेत्रलाई वेवास्िा गरी प्रातधकरणले वार्  सेवा सञ्चालन गने अन मति ददने गरेको हवाई 
नीति, २०६३ को सम्मि मान्न सर्कदैन । 

शन्िररक तनर्तमि उडान सञ्चालन गने वार् सेवा सञ्चालन संस्थासुँग कखम्िमा ३ (िीन) वटा 
वार् र्ान ह न पने र िीमध्रे् कम्िीमा एउटा वार् र्ान द गिम क्षते्रका र्वमानस्थलमा सञ्चालन गनिका 
लातग उपर् क्त ह न पने नीतिको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न नभएकोले अतधकाशं वार् सेवा सञ्चालन संस्थाले 
द गिम क्षते्रका र्वमानस्थलहरुमा हवाई र्ािार्ाि सेवा सञ्चालन गरेका छैनन ्। 

हवाई नीतिमा उल्लेख भएअन सार एउटा वार्  सेवा सञ्चालन संस्थाको एउटा वार् र्ानले  
द गिम क्षेत्रका र्वमानस्थलबाट हवाई सेवा सञ्चालन गने व्र्वस्था कार्ािन्वर्न गनि प्रातधकरणको ध्र्ान 
जान  जरुरी देखखन्छ । र्सका अतिररक्त धेरै वार्  सेवा सञ्चालन गने संस्थाले द गिम क्षते्रमा थप सेवा 
ददने गरी नर्ाुँ मापदण्ड कार्म गन िपदिछ । पर्हले दिाि भएका वार् सेवा सञ्चालन संस्थाहरुले पतन 
प्रचतलन ऐन, तनर्म, नीति र तनदेशनको अधीनमा रहेर कार्ि सञ्चालन गन िपदिछ । 

15. एकद्वार प्रणाली - हवाई नीति, २०६३ अन सार नेपाल सरकारको स्वीकृि नीतितभत्र रही हवाई 
र्ािार्ािसुँग सम्बि वार् सेवा सञ्चालन संस्था, वार् र्ान ममिि संभार संस्था, हवाई उडान प्रखशक्षण 

संस्था िथा हवाई र्ािार्ािलाई शवयकर्क पने अन्र् जनशखक्त उत्पादन गने संस्थाहरुको र्जाजि, 
र्जाजि प्राि संस्थालाई सेवा सञ्चालन प्रमाणपत्र (AOC), शधारस्थल (Operation Base) तनधािरण, 
उपकरण थपघट, रुट पररवििन र स्िरवरृ्ि सम्बन्धी कार्ि पारदशी एवं एकीकृि रुपमा नेपाल 
नागररक उड्डर्न प्रातधकरणबाट गनिको लातग एकद्वार प्रणालीको र्वकास गररने नीति िथा धर्वस्था 
भएको उल्लेख छ । िी सबै कार्िहरु संस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर् र नेपाल 
नागररक प्रातधकरणबाट समेि गरेको देखखर्ो । र्सबाट हवाई नीतिमा उल्लेख भएको १५ वषि 
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व्र्तिि ह न लाग्दा पतन एकद्वार प्रणालीको र्वकास नभएकोले सञ्चालन प्रमाण पत्र तलन मात्र पतन धैरै 
र्कतसमका कागज प्रमाणहरु दोहोरो रुपमा मन्त्रालर्मा पेश गरी सकेपतछ प नः िीनै कागज प्रमाणहरु 
प्रातधकरणमा पतन पेश गन िपदिछ । पेश गन िपने सबै कागजाि पेश गरेपतछ मन्त्रालर्बाट ४५ ददनमा 
र प्रातधकरणमा ६० ददनमा मात्र कार्ि प्रकृर्ा प रा ह ने कार्िर्वतध भएकोले सो प्रकृर्ा पार गनि सेवा 
प्रदार्क संस्थाहरुले लामो समर् क न ि परेको खस्थति छ । मन्त्रालर् र प्रातधकरणमा समन्वर्को 
अभावको कारण रार्ष्ट्रर् नीति अन सार कार्ि प्रकृर्ाको व्र्वस्थापन हालसम्म पतन गनि सकेको छैन । 
प्रातधकरणका सञ्चालक सतमतिको पदेन अध्र्क्ष संस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्री ह ने 
व्र्वस्था भएकोले प्रातधकरणको सञ्चालक सतमतिले एकद्वार प्रणालीलाई मन्त्रालर्बाट कार्ािन्वर्न गनि 
गराउन ठोस रुपमा पहल गन िपदिछ । 

16. सरकारी रकम तिन िपने - नेपालमा वार्  सेवा सञ्चालन गने वार् सेवा सञ्चालन संस्थाका संस्थापकहरुले 
(Promotors) नेपाल सरकार, नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण, नेपाल सरकारको स्वातमत्वमा रहेका 
संस्थाहरुलाई तिनि बाुँकी बक्र्ौिा नरहेको र नेपाल राष्ट्र बैंकको कजाि कालो सूचीमा नपरेको ह न पने 
प्रावधान हवाई नीति, २०६३ को बूुँदा ५.३.३ मा उल्लेख छ । नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणले 
वार् सेवा सञ्चालन संस्थालाई वार् सेवा सञ्चालन अन मति प्रमाणपत्र (AOC) ददने र त्र्सको नवीकरण 
गनेकार्ि फ्लार्ट सेफ्टी स्र्ाण्डडि र्वभागबाट ह ने गरेको छ । वार्  सेवा सञ्चालन संस्थाको सञ्चालन 
अन मति प्रमाणपत्र (AOC) प्रदान गदाि र नवीकरण गदाि सो संस्थाका संस्थापकहरु (Promotors) ले 
नेपाल सरकारका र्वतभन्न मन्त्रालर्लाई र नेपाल सरकारको स्वातमत्वमा रहेका संस्थाहरुलाई िीनि 
बाुँकी भए नभएको जानकारी तलने संर्न्त्र प्रातधकरणले बनाएको देखखएन । र्स र्वषर्मा अन्र् क नै 
क नै मन्त्रालर् वा सरकारी संस्थाहरुबाट सूचना माग गरेको पतन देखखएन । नेपाल नागररक उड्डर्न 
प्रातधकरणका र्वतभन्न र्वभाग अन्िगििका कार्ािलर्हरुबाट पतन बाुँकी बक्र्ौिा भए नभएको जानकारी 
शदान प्रदान गने भरपदो संर्न्त्र समेि बनाएको देखखंएन । र्सै गरी र्वतभन्न बैंक िथा र्वत्तीर् 
संस्थाबाट ऋण तलएर िीनि ब झाउन नसकी नेपाल राष्ट्र बैंकको कालो सूचीमा परे नपरेको सम्बन्धमा 
कजाि सूचना केन्रबाट कजाि सम्बन्धी सूचना तलएको पतन देखखएन । वार् सेवा सञ्चालन संस्थाका 
संस्थापक (Promotors) हरुसुँग पतन र्स र्वषर्मा जानकारी तलएको अतभलेख राखेको पार्एन ।  

प्रातधकरणबाट २०७३।७४ देखख २०७७।७८ सम्म वार्  सेवा सञ्चालन संस्थाहरुले तिनि 
ब झाउन बाुँकी नरहेको तबषर्लाई सम्बखन्धि संस्थाको पत्रको शधारमा वार् सेवा सञ्चालन संस्थाहरुको 
वार्  सेवासञ्चालन अन मति प्रमाणपत्र (AOC) र्वगि वषिहरुदेखख लगािार रुपमा नवीकरण गरेको 
देखखन्छ । िर प्रातधकरणको प्रधान कार्ािलर्को अतभलेख अन सार वार्  सेवासञ्चालन अन मति 
प्रमाणपत्र (AOC) नवीकरण गररएका नेपालमा दिाि भएका शन्िररक सेवािफि का संस्था १८ 
(अन्िरािर्ष्ट्रर् उडान ) समेिको २०७५।७६ सम्मको बक्र्ौिा रु.५७ करोड २१ लाख ८१ हजार 
रहेको छ । सो बक्र्ौिा रकममध्रे् २०७६।७७ सम्ममा रु.३६ करोड ३२ लाख ७० हजार 
अस ल ह न नसकी िी संस्थाहरुले िीनि बाुँकी रहेको देखखन्छ । शतथिक वषि २०७७।७८ को अन्त्र् 
सम्ममा र्स्िो बक्र्ौिा रु.३३ करोड ४६ लाख ४१ हजार देखखन्छ । (र्सको र्ववरण अन सूची-२४ 
मा उल्लेख गररएको छ)।  

नेपालमा दिाि भई अन्िरािर्ष्ट्रर् उडान भने र्हमालर् एर्रलार्न्सको मात्र २०७६।७७ को 
अन्त्र्मा रु.७४ लाख ८४ हजार बक्र्ौिा रहेकोमा २०७७।७८ को अन्त्र्मा रु.२ करोड ५ लाख 
४४ हजार बक्र्ौिा रहेको देखखन्छ । (र्सको र्ववरण अन सूची-२९. तस.नं. ३ मा उल्लेख गररएको 
छ) । िर प्रातधकरणलाई तिनि बाुँकी बक्र्ौिा जति स कै भएपतन वार् सेवा सञ्चालन अन मति नवीकरण 
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नेपालमा वार्  सेवा सञ्चालन गने वार् सेवा सञ्चालन संस्थाका संस्थापकहरुले (Promotors) 
नेपाल सरकार, नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण, नेपाल सरकारको स्वातमत्वमा रहेका संस्थाहरुलाई 
तिनि बाुँकी बक्र्ौिा नरहेको र नेपाल राष्ट्र बैंकको कजाि कालो सूचीमा नपरेको ह न पने हवाई नीतिको 
कार्ािन्वर्न भएको छैन । र्सले गदाि प्रातधकरणलाई करोडौं रुपैर्ाुँ तिनि बाुँकी रहेका वार् सेवा 
सञ्चालन संस्थाहरुको वार् सेवा सञ्चालन प्रमाणपत्र नवीकरण ह ने गरेको छ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गनि कार्ि रोर्कएको देखखएन । बक्र्ौिा सम्बन्धमा दफा ६८ देखख ८० सम्ममा अलग्गै र्वश्लषेण 
गररएको छ । शतथिक वषि २०७७।७८ को अन्त्र्मा वार्  सेवा सञ्चालन अन मति प्रमाणपत्र (AOC) 
नवीकरण गरेका वार् सेवा सञ्चालन संस्थाहरुको र्ववरण अन सूची-६ मा उल्लेख गररएको छ । 

र्सरी सरकारी नीति तनर्म र मापदण्डको ख्र्ाल नगरी कार्ि सञ्चालन गररनाले अतनर्तमि 
कार्िले प्रश्रर् पाई तिन ि ब झाउन  पने सरकारी रकम नतिरी व्र्वसार् सञ्चालन गने प्रवखृत्त बढ्दै जाने 
प्रबल सम्भावना रहेको छ । र्सको गहनिालाई प्रातधकरणको धर्वस्थापनले गाखम्भर्ििाका कदम 
चाल्न पनेमा वेवास्िा गरी संस्थाको प्रभावमा परेर अन मति िथा नवीकरण गरी ददन पने बाध्र्िात्मक 
खस्थति सजृना ह न जान सक्ने प्रबल सम्भावना देखखन्छ । र्स्िो प्रवतृिले उडान स रुक्षाका मापदण्डहरु 
समेि कमजोर ह न जाने अवस्था रहन्छ । 

 

 

 

 

 

हवाई नीति, २०६३ मा उल्लेख भएको व्र्वस्था प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्वर्न गनि नेपाल 
सरकारका मन्त्रालर् र कजाि सूचना केन्रसुँग समन्वर् गरी कम्प्र् टर सञ्जालसमेिको प्रर्ोग गरी 
सूचना िथा िथ्र्ाङ्क अद्यावतधक गन िपदिछ । वार् सेवा सञ्चालक संस्थाका संस्थापकहरुलाई पतन 
तनजहरुले सरकारी कार्ािलर् र बैंङ्क िथा र्वत्तीर् संस्थाहरुलाई तिन ि ब झाउन  पने सम्बन्धमा स्वघोषण 
गनि लगाउन  पदिछ । प्रातधकरण अन्िगििका र्वभाग िथा कार्ािलर्हरुसुँग अन्िरसम्बन्ध कार्म गरी 
वार्  सेवा सञ्चालन संस्थाहरुको बक्र्ौिाको र्हसाब केन्रीर् कार्ािलर्को अथि र्वभागमा एकीकृि गने र 
अथि र्वभागको बक्र्ौिा प्रमाखणि पत्रको शधारमा मात्र बक्र्ौिा भए नभएको र्र्कन गने व्र्वस्था 
तमलाउन  पदिछ ।  

17. हवाई उडान प्रखशक्षण संस्था - हवाई नीति, २०६३ अन सार स्वदेशी, र्वदेशी वा संर् क्त 
लगानीकिािहरुलाई हवाई उडान प्रखशक्षण संस्था (Flying School) खोल्न प्रोत्सार्हि गररने र त्र्स्िा 
संस्थालाई तनखश्चि र्वमानस्थल प्रर्ोग गनि ददने सरल एवं पारदशी व्र्वस्था तमलार्नेछ धर्होरा उल्लेख 
छ । नेपालमा हवाई उडान सम्बन्धी कार्िको र्वकास र र्वस्िार गने र त्र्सको तनर्मन गने एउटै 
मात्र तनकार् नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण हो । र्स्िो कार्ि प्रातधकरण शफैं ले सञ्चालन गनि 
सम्भव नह न को साथै िथा प्रभावकारी पतन ह ुँदैन । त्र्सैले तनजी क्षते्रका संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गरी 
पररचालन गने खालका रार्ष्ट्रर् नीति िर् गनि जरुरी ह न्छ । प्रातधकरणले र्स्िो नीति िर् नगरेकोले  
र्वगि वषिहरुमा खोतलएका तनजी स्िरका उडान प्रखशक्षण संस्थाहरु सञ्चालन गनि नसकी बन्द भएका 
तथए । हाल नेपालमा शधारभिू र्जाजि पत्र प्रदान गने हवाई उडान प्रखशक्षण संस्था सञ्चालनमा 
नरहेको धर्होरा प्रातधकरणबाट जानकारी भएको छ । नेपालमा दक्ष जनशखक्त उत्पादन गनि िथा 
प्रातधकरणका तनमािण सम्पन्न भएका र सञ्चालनमा ल्र्ाउन नसकेका र्वमानस्थलहरुलाई उपर्ोगमा 
ल्र्ाउने सम्बन्धमा तनजी क्षेत्रलाई शकर्षिि गने खालका नीति तनमािण गनि नसकेकोले तनजी क्षेत्रका 
हवाई उडान प्रखशक्षण संस्थाहरु स्थापना गनि सकेको देखखएन । प्रातधकरणले उपर् क्त नीति तनमािण 
गरेको भए हवाई र्ािार्ाि सञ्चालन गनि नसकी हाल बन्द अवस्थामा रहेका प्रातधकरणका १९ 
र्वमानस्थलहरुमध्रे् केहीलाई पररचालन गनि सर्कनेमा प्रातधकरणले र्सिफि  प्रभावकारी कदम चालेको 
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स्वदेशी, र्वदेशी वा संर् क्त लगानीकिािहरुलाई हवाई उडान प्रखशक्षण संस्था (Flying 

School) खोल्न प्रोत्सार्हि गररने र त्र्स्िा संस्थालाई तनखश्चि र्वमानस्थल प्रर्ोग गनि ददने सरल एवं 
पारदशी व्र्वस्था तमलार्ने नीति कार्ािन्वर्न नभएकोले नेपालमा हवाई उडान प्रखशक्षण संस्था 
सञ्चालनमा ह न सकेको छैन । हवाई उडान सम्बन्धी अध्र्र्नको लातग सविसाधारण जनिाको 
पह ुँचभन्दा बार्हर रहेको छ । पह ुँच वालाले पतन र्वदेशमा अध्र्र्न गनि जाुँदा ठूलो रकम र्वदेशीने 
गरेको कारण र्सले रार्ष्ट्रर् मूल्र् अतभबरृ्ि गरी देशको अथििन्त्रमा टेवा प र्र्ािउनमा समेि प्रतिकूल 
असर पारेको छ । 

 

  

 

देखखएन । नेपालमा हवाई उडान प्रखशक्षण संस्था सञ्चालनमा नरहेकोले हवाई उडान सम्बन्धी 
अध्र्र्नको लातग सविसाधारण जनिाको पह ुँचभन्दा बार्हर रहेको छ र पह ुँचवालाले पतन र्वदेशमा 
अध्र्र्न गनि जाुँदा ठूलो रकम र्वदेशीने गरेको कारण र्सले रार्ष्ट्रर् मूल्र् अतभबरृ्ि गरी देशको 
अथििन्त्रमा टेवा प र्र्ािउनमा समेि प्रतिकूल असर पारेको छ ।  

 

 

 

 

 

 

नेपालका सञ्चालनमा नशएका र्वमानस्थलहरुलाई मध्र्नजर गरी िी र्वमानस्थलहरुमा हवाई 
उडान प्रखशक्षण संस्था सञ्चालन गनि तनजी क्षेत्रलाई शकर्षिि गने प्रोत्साहनका प्र्ाकेजहरु सर्हिको 
अवधारणा िर्ार गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन  पदिछ ।   

18. तनर्मनकारी तनकार्को गठन - हवाई नीति, २०६३ अन सार नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणलाई 
नागररक उड्डर्न क्षेत्रको तनर्मन, तनर्न्त्रण, एवं र्वस्िारका कार्िहरु प्रभावकारी रुपले सञ्चालन गनि 
एउटा सक्षम नागररक उड्डर्न तनर्मनकारी तनकार् (एरोनर्टकल रेग लेटरी बडी) एवं व्र्वसार्र्क 
संस्थाको रुपमा स दृढ गदै लतगने र्स नीतिको अवधारणा रहेको छ । सेवा प्रदार्क संस्थाले गनेकार्ि 
र तनर्मनकारी तनकार्ले गने कार्ि फरक प्रकृतिको ह ने, िर प्रातधकरण शफैं ले सेवा प्रदार्क िथा 
तनर्मन सम्बन्धी द वै कार्ि गने गरेकोले र्स्िो कार्िप्रणाली प्रभावकारी नह न सक्ने भएकोले छ टै्ट 
तनर्मनकारी तनकार्संस्था गठन गने अवधारणाले २०६३ सालमा सरकारले र्ो नीति तलएको 
देखखन्छ। र्स्िो नीतिलाई प्रातधकरणले ित्काल कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन पनेमा सो सम्बन्धी र्वधेर्क 
२०७७ सालमा मात्र सघीर् संसदमा पेश गरेको छ । सो र्वधेर्क संसदमा हाल र्वचाराधीन 
अवस्थामा रहेकोले नीतिको अवधारणा अन रुप उक्त तनकार्को स्थापना कर्हलेबाट ह ने तनखश्चि ह न 
सकेको छैन ।  

सेवा प्रदार्कले गने कार्ि र त्र्सको तनर्मन गने कार्िका ईकाईहरु प्रातधकरणले अलग 
अलग व्र्वस्था गरे िापतन सेवा प्रदार्कको रुपमा काम गने र तनर्मक र्काईमा रहेर काम गने 
कमिचारीको व्र्वस्थापन अलग अलग नभएकोले सेवा प्रदार्क कमिचारीले तनर्मन कार्िको पतन 
खजम्मेवारी सम्हालन पने िथा तनर्मनकारीको रुपमा काम गने कमिचारीले सेवा प्रदार्क भएर पतन 
काम गन िपने खस्थति देखखन्छ र्ी द वै र्काईको तनणािर्क महातनदेशक ह ने भएकोले शफ ले सेवा 
प्रदार्कको रुपमा गरेको तनणिर्लाई शफैँ ले तनर्मन गने कार्ि प्रभावकारी ह न सक्ने देखखंदैन । र्स 
खस्थतिले गदाि शखक्त पथृकीकरणको तसिान्ि अन रुप जाुँच िथा सन्ि लन कार्म गरी कार्ि गनि 
नसर्कने अवस्था रहेको छ । 



नपेाल नागररक उड्डर्न तनर्मन 

 108 कार्िमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन‚ २०७9 
 

नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणलाई नागररक उड्डर्न क्षते्रको तनर्मन, तनर्न्त्रण, एवं 
र्वस्िारका कार्िहरु प्रभावकारी रुपले सञ्चालन गनि एउटा सक्षम नागररक उड्डर्न तनर्मनकारी तनकार् 
(एरोनर्टकल रेग लेटरी बडी) स्थापना एवं व्र्वसार्र्क संस्थाको रुपमा स दृढ गदै लतगने हवाई नीतिको 
अवधारणा रहेको छ । र्स नीतिको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न भएको देखखएन । प्रातधकरणले सेवा 
प्रदार्क सम्बन्धी र तनर्ामक सम्बन्धी द वै कार्ि गदिछ । संस्थाको प्रम खको हेतसर्िले गने द वै 
र्काईको तनणािर्क महातनदेशक ह ने भएकोले शफ ले सेवा प्रदार्कको रुपमा गरेको तनणिर्लाई शफैँ ले 
तनर्मन गने कार्ि प्रभावकारी ह न सक्ने देखखंदैन । र्स खस्थतिले गदाि शखक्त पथृकीकरणको तसिान्ि 
अन रुप जाुँच िथा सन्ि लन कार्म गरी कार्ि गनि नसर्कने अवस्था रहेको छ । 
 

 

 

 

 

 

तछन्नडेाुँडा पोखराको नर्ाुँ र्वमानस्थल तनमािण भई सञ्चालनमा शए पतछ र्वद्यमान पोखरा 
र्वमानस्थललाई व्र्वसार्र्क अवधारणा अन सार र्वतभन्न व्र्वसार् सञ्चालन गनि नेपाल नागररक उड्डर्न 
प्रातधकरणले अध्र्र्न गरी उपर् क्त अवधारणा तनधािरण गरी कार्ािन्वर्न गररने नीति रहेकोमा 
प्रातधकरणले हालसम्म पतन अवधारणा िर्ार नगरेको छैन । र्सले गदाि पोखरा अन्िरािर्ष्ट्रर् क्षते्रीर् 
र्वमानस्थल सञ्चालनमा शएपतछ हालको पोखरा र्वमानस्थल तनकट भर्वष्र्मै उपर्ोग र्वहीन बन्न े
देखखन्छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रातधकरणले र्वधेर्क संघीर् संसदमा पेश गररसकेको अवस्थामा संसदबाट शीघ्र पाररि 
गराउन प्रातधकरणका अध्र्क्षले पहल गन िपदिछ । 

19. पोखरा र्वमानस्थल - हवाई नीति, २०६३ अन सार तछन्नडेाुँडा पोखरा नर्ाुँ र्वमानस्थल तनमािण भई 
सञ्चालनमा शएपतछ र्वद्यमान पोखरा र्वमानस्थललाई व्र्वसार्र्क अवधारणा अन सार र्वतभन्न व्र्वसार् 
सञ्चालन गनि नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणले अध्र्र्न गरी उपर् क्त अवधारणा तनधािरण गरी 
कार्ािन्वर्न गररने उल्लेख छ । पोखरा अन्िरािर्ष्ट्रर् क्षेत्रीर् र्वमानस्थलको तनमािण कार्ि तनकट 
वषिहरुमा सम्पन्न ह ने खस्थतिमा प्रगति भर्रहेको देखखन्छ । सरकारले २०६३ सालमा तलएको हवाई 
नीति अन सार कार्ि सम्पन्न गनि ित्काल थालनी गरी तनष्कषिमा प तगसक्न  पनेमा प्रातधकरणले हाल 
सम्म पतन अवधारणासम्म पतन िर्ार नगरेको छैन । र्सले गदाि पोखरा अन्िरािर्ष्ट्रर् क्षते्रीर् 
र्वमानस्थल सञ्चालनमा शएपतछ हालको पोखरा र्वमानस्थल तनकट भर्वष्र्मै उपर्ोग र्वहीन बन्न े
देखखन्छ । 

 

 

 

 

 

 

पोखरा जस्िो महत्वपूणि पर्िटकीर् क्षेत्रमा रहेको हालको र्वमानस्थललाई कसरी पररचालन 
गने सम्बन्धमा कार्ािन्वर्न नीति सर्हि अवधारणा िर्ार गरी प्रातधकरणले ि रुन्िै कारबाही अगातड 
बढाउन पदिछ । 

20. र्वमानस्थलको दूरी कार्म गन िपने - हवाई नीति, २०६३ अन सार तनकटस्थ र्वमानस्थलबाट प्रस्िार्वि 
तबमानस्थलको दूरी, र्हमाली र पहाडी क्षेत्रमा साधारणिर्ा २० नर्टकल मार्ल र िराई िथा तभत्री 
मधेशमा कम्िीमा ४० नटीकल मार्लको ह न पने उल्लेख छ । उक्त नीति लागू भएपतछ पतन सो 
नीतिमा उल्लेख भएको दूरीभन्दा पतन कम दूरीमा र्वमानस्थलहरु तनमािण भएका देखखएकोले 
प्रातधकरणले सरकारी नीतिको मापदण्डतभत्र रहेर र्वमानस्थल तनमािण गरेको देखखएन । र्वगि ५ 
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वषितभत्र तनमािण सम्पन्न भएका िथा हाल तनमािणाधीन अवस्थामा रहेका र्वमानस्थल र िी 
र्वमानस्थलबाट तनकटस्थ रहेका र्वमानस्थलको दूरीको र्ववरण तनम्नबमोखजम देखखन्छ : 

र्वमानस्थलको 
नाम 

नखजकको 
र्वमानस्थल 

तनमािण वषि द री र्वमानस्थलको स्िर लागि रकम 

ग ल्मी अघािखाुँची २०७५ ७.५ नर्टकल मार्ल तनमािणाधीन २५ करोड 
अघािखाुँची ग ल्मी २०७५ ७.५ नर्टकल मार्ल तनमािणाधीन उल्लेख नभएको 
कातलकोट साुँफेबगर २०१७ १९.३५ नर्टकल मार्ल माटेस्िर २५ करोड 
कमलबजार साुँफेबगर २०६४ १२.८९ नर्टकल मार्ल माटेस्िर १ करोड 
मतसनेचौर डोल्पा ज फाल  डोल्पा उल्लेख नभएको ५.८२ नर्टकल मार्ल ग्राभेल  ३० करोड 
खखजी चण्डेश्वरी रुम्जाटार  उल्लेख नभएको १५.७५  नर्टकल मार्ल ग्राभेल  उल्लेख नभएको 
खखजी चण्डेश्वरी काुँगलडांडा  १८.२०  नर्टकल मार्ल     
खखजी चण्डेश्वरी फाप्ल    १५.७५  नर्टकल मार्ल     
खखजी चण्डेश्वरी रामेछाप   १३.७८  नर्टकल मार्ल   

सरकारी मापदण्डको शधारमा तनमािण नगरेको कारण तनमािण भएका र्वमानस्थलहरुमा हवाई 
र्ािार्ाि सञ्चालन गनि नसकी र्वमानस्थलहरु अलपत्र अवस्थामा रहेका देखखन्छ । धेरै लागिमा 
र्वमानस्थल तनमािण भएर पतन सञ्चालनमा ल्र्ाउन नसकेकोले लगानी खेर गएको खस्थति छ । 
प्रातधकरणले र्स सम्बन्धमा पहाडी क्षेत्रमा भौगोतलक र्वकटिा, नदीनाला र टोपोग्राफीको कारणले 
र्ात्रा गनि तनकै कदठन रहेको कारणले नेपाल सरकारको तनति िथा कार्ििम बमोखजम बजेट व्र्वस्था 
भई र्वमानस्थल तनमािण भएको व्र्होरा उल्लेख गरेको छ । र्सबाट नेपाल सरकारको नीति िथा 
कार्ििम हवाई नीति अन सार बनेको देखखएन । 

हवाई नीति, २०६३ अन सार तनकटस्थ र्वमानस्थलबाट प्रस्िार्वि तबमानस्थलको दूरी, 
र्हमाली र पहाडी क्षते्रमा साधारणिर्ा २० नर्टकल मार्ल र िराई िथा तभत्री मधेशमा कम्िीमा 
४० नटीकल मार्लको ह न पने नीति रहेकोमा सो नीतिमा उल्लेख भएको दूरीभन्दा पतन कम दूरीमा 
र्वमानस्थलहरु तनमािण भएका देखखएकोले प्रातधकरणले सरकारी नीतिको मापदण्डतभत्र रहेर 
र्वमानस्थल तनमािण गरेको देखखएन । सरकारी मापदण्डको शधारमा तनमािण नगरेको कारण तनमािण 
भएका र्वमानस्थलहरुमा हवाई र्ािार्ाि सञ्चालन गनि नसकी र्वमानस्थलहरु अलपत्र अवस्थामा 
रहेका देखखन्छ । धेरै लागिमा र्वमानस्थल तनमािण भएर पतन सञ्चालनमा ल्र्ाउन नसकेकोले लगानी 
खेर गएको खस्थति छ । 

प्रातधकरणको उपिर् क्त प्रत्र् त्तरको शधारमा हवाई नीतिमा उल्लेख भएको प्रावधानको पालना 
गनिमा प्रातधकरण उदासीन भएको प र्ि ह न शउुँछ । प्रार्वतधक िथा नीतिगि पक्षहरुको प्रावधानहरु 
बारे नेपाल सरकारका सम्बखन्धि मन्त्रालर् िथा तनकार्लाई जानकारी गराउने र प्रार्वतधक रुपमा 
उपर् क्तिाको शधारमा मात्र र्वमानस्थल तनमािण गने गराउने दार्र्त्व प्रातधकरणको ह न्छ । िसथि 
प्रातधकरणले र्समा उत्तरदार्र्त्व बहन नगरेको स्पि देखखन्छ । हवाई नीतिमा उल्लेख भएका 
प्रावधानहरुको कार्ािन्वर्न गनि सम्भव ह ुँदैन भने नीतिमा भएका प्रावधानहरुलाई संशोधन गरेर 
समसामर्र्क बनाउन पहल गन िपदिछ । त्र्सिफि  पहल नै नगरी नीतिगि व्र्वस्था र्वपरीि कार्ि 
सञ्चालन गन ि ह ुँदैन । िसथि र्सबारे प्रार्वतधक सर्हिको छानतबन टोली गठन गरी शवयकर्क कारबाही 
अखघ बढाउन  पदिछ ।  

21. िङ्क रुटमा वार्  सेवा सञ्चालन  - हवाई र्ािार्ाि सेवालाई देशभर समान पातिक र सन्ि तलि रुपमा 
र्वकास र तबस्िार गर्ने उदे्दयकर्ले वार्  सेवा सञ्चालन संस्थाहरुलाई स गम र द गिम क्षेत्रका 
र्वमानस्थलहरुमा समानरुपमा सेवा सञ्चालन गनि नीतिगिरुपमा मागि तनदेशन गनिका तनतमत्त 
प्रातधकरणले नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण वार् सेवा सञ्चालन सम्बन्धी नीतिगि व्र्वस्थाहरु, 
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स गम सेक्टर (Trunk Route) मा मात्र उडान सञ्चालन गने वार् सेवाहरुले द गिम पहाडी 
क्षते्रमा उडान सञ्चालन गने वार् सेवाहरुलाई प्रातधकरणले िोकेबमोखजमको र्ोगदान गन िपने नीतिगि 
व्र्वस्था छ । िर प्रातधकरणले वार्  सेवाहरुले र्ोगदान गन िपने रकम निोकेकोले वार्  सेवाहरुले 
र्ोगदान नगरेको ह ुँदा द गिम क्षते्रमा हवाई सेवा र्वस्िार गरी सरल िथा स लभ हवाई र्ािार्ाि सेवा 
उपलधध गराउने उद्दयेकर् प राह न सकेको छैन । 

२०७५ जारी गरेको देखखन्छ । उक्त नीति अन सार स गम सेक्टर (Trunk Route) मा मात्र उडान 
सञ्चालन गने वार् सेवाहरुले द गिम पहाडी क्षेत्रमा उडान सञ्चालन गने वार् सेवाहरुलाई प्रातधकरणले 
िोकेबमोखजमको र्ोगदान गन िपने उल्लेख छ । हाल िङ्क रुटमा वार्  सेवा सञ्चालन गने वार् सेवाहरुमा 
ब ि एर्र, र्ति एर्रलार्न्स, श्री एर्रलार्न्स, तसतम्रक एर्रलार्न्स र सौर्ि एर्रलार्न्ससुँग भएका 
वार् र्ानहरु द गिम क्षेत्रमा उडान गनि उपर् क्त र्वमानस्थलहरु नभएकाले द गिम क्षेत्रमा हवाई र्ािार्ाि 
सञ्चालन गरेको देखखएन । वार् सेवा सञ्चालन नीतिगि व्र्वस्थाहरुको प्रावधान अन सार िी वार्  
सेवाहरुले प्रातधकरणले िोर्कददए अन सारको रकम र्ोगदान गन िपने हो । िर प्रातधकरणले हालसम्म 
पतन वार्  सेवाहरुले र्ोगदान गन िपने रकम निोकेकोले वार्  सेवाहरुले र्ोगदान गरेको पार्एन । 
हवाई नीति बनाउन को म ख्र् उदे्दयकर् द गिम क्षेत्रमा हवाई सेवा र्वस्िार गरेर सो क्षेत्रका 
बातसन्दाहरुलाई सरल िथा स लभ हवाई र्ािार्ाि सेवा उपलधध गराउने हो । िर द गिम क्षेत्रको 
हवाई सेवा नाज क अवस्थामा छ । र्स सम्बन्धी थप व्र्होरा र्स प्रतिवेदनको अन्र् दफामा उल्लेख 
गररएको छ । प्रातधकरणले नीति अन सार हवाई सेवाहरु पररचालन नगरेको कारण उदे्दयकर् प्रातिमा 
प्रतिकूल असर परेको देखखन्छ । 

 

 

 

 

 

प्रातधकरणले उक्त नीति २०७५ सालमा जारी गरेको ह ुँदा २०७६ सालसम्ममा उक्त मौदरक 
रकम र्ोगदान गन िपने सम्बन्धमा तनदेखशका जारी सक्न पर्ने तथर्ो । कोतभडको असर नेपालमा 
२०७६ चैत्रदेखख मात्र परेकोले अर्हले शएर र्स प्रकारको प्रत्र् त्तर ददन लाई उपर् क्त मान्न सर्कएन। 
नीति िर् गरेपतछ त्र्स्िा नीतिहरु कार्ािन्वर्न गनि र्ढलाई गन ि ह ुँदैन । 

22. द गिम क्षते्र हवाई सेवा सञ्चालन कोष - हवाई नीति, २०६३ अन सार द गिम क्षेत्रमा हवाई सेवा 
सञ्चालनलाई स लभ िथा तनर्तमि ि ल्र्ाउन “द गिम क्षेत्र हवाई सेवा सञ्चालन कोष” लाई प्रभावकारी 
बनार्ने उल्लेख छ । र्वगिका वषिहरुमा स गम क्षेत्रमा मात्र हवाई सेवा सञ्चालन गने वार्  सेवा 
सञ्चालन संस्थाहरुले िोर्कएको रकम सो कोषमा ब झाउन पने र सरकारले तनधािरण गरेको भाडा 
दररेटबाट द गिम क्षेत्रमा हवाई र्ािार्ाि सेवा सञ्चालन गने वार् सेवालाई उक्त कोषबाट क्षतिपूतिि 
वापिको रकम भ  क्तानी गने उदे्दयकर्ले सो कोष सञ्चालनमा ल्र्ाएको तथर्ो । हाल उक्त कोषमा रहेको 
रकम प्रातधकरणको शर् र्ववरणमा समावेश गरेको देखखएन । नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण, 
नागररक उड्डर्न तनर्मावली, २०५८ को तनर्म ७९ को उपतनर्म (४) मा द गिम क्षेत्र हवाई सेवा 
कोषको सञ्चालन नेपाल सरकारले िोर्कददएको कार्िर्वतध अन्िगिि रही प्रातधकरणले गने व्र्वस्था 
रहेकोमा सो कार्िर्वतधको अभावमा उक्त कोषको सञ्चालन गनि नसर्कएको धर्होरा प्रातधकरणले 
जनाएको छ । उक्त कोषमा र्वगिमा मौज्दाि रहेको रकम के कार्िमा खचि भर्ो वा अन्र् कसैको 
खजम्मामा रहने गरी प्रातधकरणको र्वत्तीर् र्ववरणबाट हटार्एको सम्बन्धमा र्ो ज्र्ादै प रानो मामला 
भएको र कोष सञ्चालन नभएको सम्बन्धमा कारण सर्हिको अतभलेख अध्र्र्न गरी र्ववरण 
अद्यावतधक गन िपने धारणा प्रातधकरणले उल्लेख गरेको छ ।  
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द गिम क्षते्रमा हवाई सेवा सञ्चालनलाई स लभ िथा तनर्तमि ि ल्र्ाउन “द गिम क्षते्र हवाई सेवा 
सञ्चालन कोष” लाई प्रभावकारी बनार्ने नीति भए अन सार र्वगि वषिहरुमा सो कोष सञ्चालनमा 
ल्र्ाएको तथर्ो । िर कोष सञ्चालन कार्िर्वतधको अभावमा उक्त कोष हाल सञ्चालन गरेको देखखएन 
। र्सबाट पतन द गिम क्षते्रको हवाई सेवा प्रभार्वि भएको देखखन्छ । 
 

प्रातधकरणको नीतिगि व्र्वस्था अन सार वार् सेवा कम्पनीले सेवा सञ्चालन गरेको 5 बषितभत्र 
वार् र्ान चालक, र्खन्जतनर्र जस्िा जनशखक्त पूणिरुपमा नेपाली नागररकलाई िर्ार गन िपने छ । 
प्रातधकरणले वार् सेवा सञ्चालन प्रमाण पत्र (AOC) स्वीकृति गदाि र नवीकरण गदाि उक्त 
जनशखक्तका बारेमा क नै व्र्होरा उल्लेख नगरेको ह ुँदा वार् सेवा सञ्चालन संस्थाहरुले प रा गन िपने 
मापदण्ड प रा गरेका छन ्भनेर शश्वस्ि ह ने अवस्था देखखएन ।   
 

सरकारको नीतिमा उक्त कोषलाई प्रभावकारी बनाई हवाई सेवालाई ददगो बनाउने  
सम्बन्धमा शगामी ददनमा तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था बमोखजम कोषलाई सर्िर् बनाई सोको 
र्हसाव च  स्ि द रुस्ि राखी द गिम क्षेत्रको हवाई सेवा प्रवाहमा र्ोगदान प र्ािउने लक्ष्र्का साथ कार्ििम 
िज िमा गरी लागू गनि शवयकर्क गहृकार्ि अगातड बढार्ने धर्होरा प्रातधकरणले अवगि गराएको छ ।  

क नै कार्ितबतध नबनाई रकम उठाउने, कोष पररचालन गने, खािा बन्द गने र त्र्सको 
अतभलेख नराख्न ेर र्स सम्बन्धमा लेखापरीक्षणबाट खजज्ञासा राख्दा त्र्सको अतभलेख पेश नगने कार्िले 
उक्त कोषको तनर्मपूवकि  पररचालन भएको र्र्कन गनि सक्ने अवस्था रहेको देखखएन । र्स्िो 
र्िर्ाकलापले हवाई नीति अन सार द गिम क्षेत्रमा हवाई सेवा सञ्चालनलाई स लभ िथा तनर्तमि 
ि ल्र्ाउन सर्कने देखखएन । 

  

 

 

 

र्वगिमा सञ्चालनमा ल्र्ाएको कोषमा रहेको रकमको ित्काल खोजी गन िपदिछ । कोष 
सञ्चालन सम्बन्धी कार्ितबतध बनाई कोष पररचालन गन िपदिछ । 

23. नेपाली नागररकलाई िर्ार गन िपने - प्रातधकरणले स्वीकृि गरेको नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण 
वार् सेवा सञ्चालन सम्बन्धी नीतिगि व्र्वस्थाहरु, २०७५ अन सार वार् सेवा कम्पनीले सेवा सञ्चालन 
गरेको 5 बषितभत्र वार् र्ान चालक, र्खन्जतनर्र जस्िा जनशखक्त पूणिरुपमा नेपाली नागररकलाई िर्ार 
गन िपनेछ । क नै नर्ाुँ प्रकारको वार् र्ान Fleet थप गरेको अवस्थामा त्र्सरी थप गरेको तमतिले 5 
बषितभत्र नेपाली जनशखक्तले सञ्चालन गनि सक्ने बनाउन  पने प्रावधान छ । प्रातधकरणको फ्लार्ट 
सेफ्टी स्ट्याण्डडि र्वभागबाट वार् सेवा सञ्चालन प्रमाण पत्र (AOC) स्वीकृति गनि िथा नवीकरण गनिको 
लातग महातनदेशक समक्ष पेश गने र्टप्पणी फार्लहरुमा उक्त जनशखक्तका िर्ार गरेको बारेमा क नै  
व्र्होरा उल्लेख गरेको देखखएन । र्स्िो अवस्थामा वार् सेवा सञ्चालन संस्थाहरुले प रा गन िपने मापदण्ड 
प रा गरेका छन ् भनेर शश्वस्ि ह न सर्कएन । र्स सम्बन्धमा प्रातधकरणबाट शवयकर्क न्रू्निम 
जनशखक्तको व्र्वस्था नगरी क नैपतन वार् सेवा कम्पनीलाई र्जाजि ददने िथा नवीकरण गने नगररएको 
जवाफ प्राि भएको छ िर त्र्सको अतभलेख राखेको देखखएन  । 

 

 

 

 

 

वार् सेवा सञ्चालन प्रमाण पत्र (AOC) स्वीकृति गनि िथा नवीकरण गनिको लातग महातनदेशक 
समक्ष पेश गने र्टप्पणीसुँग ICAO को मागिदशिन अन सार िर्ार गरेको चेकतलिमा छन ्भनेर खचन्ह 
लगार्एका र्वषर्हरुलाई प र्िगने उक्त जनशखक्तको र्ववरण लगार्ग अन्र् संलग्न गन िपने प्रमाणहरुको 
फेहररस्ि समेि संलग्न गन िपदिछ ।   
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24. द गिम क्षते्रका र्वमानस्थलहरुमा हवाई सेवा सञ्चालन अन मति िथा सेवा प्रवाहको खस्थति - नेपालका 
पहाडी  िथा द गिम  क्षेत्रका जनािालाई सरल िथा सहज र्कतसमले हवाई र्ािार्ािको स र्वधा प र्ािउने 
उदे्दयकर्ले द गिम पहाडी क्षेत्रमा तनमािण भएका र्वमानस्थलहरुमध्रे् प्रातबतधक दृर्िले बाहै्र मर्हना सञ्चालन 
गनि सर्कने STOL (Short Take Off and Landing) र्वमानस्थलहरु २३ रहेका छन ् । र्ी 
र्वमानस्थलहरुमा हवाई उडान, हवाई सञ्चार, पथ प्रदशिन र हवाई पररवहन सेवाको सञ्चालन स्िरीर् र 
प्रभावकारी बनाई तनर्तमि रुपमा वार् सेवा सञ्चालनको व्र्वस्थापन गने खजम्मेवारी नेपाल नागररक 
उड्डर्न प्रातधकरणको हो । प्रातधकरणबाट उडान अन मति तलएका ९ वार् सेवा सञ्चालन संस्थामध्रे् 
देहार्मा ७ संस्थासुँग मात्र द गिम क्षते्रका STOL र्वमानस्थलमा उडान िथा अविरण गनि सक्ने 
क्षमिाका २५ वार् र्ान रहेको देखखन्छ । 

वार् सेवा सञ्चालन वार् र्ान संख्र्ा 
नेपाल वार् सेवा तनगम ७ 
तसिा एर्र ४ 
िारा एर्र ५ 
सतमट एर्र ५ 
तसतम्रक एर्र २ 
ब ि एर्र २ 

जम्मा: २५ 

द गिम क्षेत्रका र्वमानस्थलहरुमा अविरण िथा उडान गनि सक्ने वार् र्ानहरु भए पतन ब ि 
एर्र र तसतम्रक एर्रले द गिम क्षेत्रका र्वमानस्थलहरुमा सेवा सञ्चालन गरेको देखखएन । नेपाल वार्  
सेवा तनगमका ७ वार् र्ानमध्रे् हाल ३ वार् र्ानले मात्र सेवा ददर्रहेको देखखर्ो । कणािलीका 
तसतमकोट, डोल्पा, रारा, ज म्लाका साथै जोमसोम, ल क्ला रामेछाप र िाप्लेज ङ्ग जस्िा पर्िटकीर् क्षेत्र र 
चाटिर सेवा प्राि ह ने सेक्टरहरुमा बाहेक अन्र् सेक्टरका र्वमानस्थलहरुमा नेपाल वार्  सेवा तनगमले 
मात्र हवाई र्ािर्ाि सेवा ददने गरेको देखखर्ो । िर नेपाल वार् सेवा तनगमका वार् र्ानहरु ग्राउण्डेड 
अवस्थामा रहेका र सञ्चालनमा रहेका पतन धेरै प रानो भएकाले ममिि सम्भार गरररहन  पदाि द गिम 
क्षेत्रको हवाई र्ािार्ाि प्रभार्वि ह ने गरेको देखखन्छ । नेपालवार्  सेवा तनगमले पर्ािि सेवा ददन 
नसकेका र्वमानस्थलहरुमा तनर्तमि सेवा प्रदान गनि अन्र् वार्  सेवाहरुलाई प्रातधकरणले पररचालन 
गनि सकेको देखखंदैन । द गिम क्षेत्रका र्वमानस्थलहरुमा र्वगि ५ वषिको हवाई र्ािार्ाि सेवा 
प्रवाहको खस्थति तनम्नबमोखजम रहेको लेखखन्छ :  

वार्  सेवाहरुले सेक्टर अन सारको उडान िातलका प्रातधकरणमा पेश गरी उडान अन मति माग 
गने र त्र्सको चेक जाुँच गरी प्रातधकरणले अन मति  ददने गरेको छ । उडान अन मति ददने कार्ि 
मात्रलाई तनर्मन कार्ि मान्न सर्कंदैन । उडान कार्ि तनर्तमि ह नको लातग वार्  सेवा सञ्चालन 
संस्थाहरुले अन मति तलए पतछ सो अन सारको सेवा प्रवाह प्रातधकरणले र्वमानस्थलहरुबाट प्राि भएको 
एर्रिाफ्ट मोभमेन्ट, प्र्ासेञ्जर मोभ्मेन्ट र कागो मोभ्मेन्ट डाटा उपलधध गराएको छ । िर क न 
वार्  सेवाले कति सेवा प्रदान गरेको िथ्र्ाङ्क सर्हिको अतभलेख प्रातधकरणमा रहेको पार्एन । 
प्रातधकरणको वेभसार्ट िथा वार्  सेवा सञ्चालन संस्थाहरुको उडान अन मतिको सािार्हक संख्र्ाको 
शधारमा वार्षिक उडान अन मतिको िथ्र्ाङ्क गणना गरी कार्म ह न शएको अङ्क र र्वतभन्न 
र्वमानस्थलबाट प्राि भएको एर्रिाफ्ट मोभमेन्ट डाटासुँग ि लना गदाि कार्म ह न शएको द गिम 
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क्षेत्रका र्वमानस्थलहरुको शगमन उडान अन मिी संख्र्ाको खस्थति तनम्नबमोखजम छ : (वार्  
सेवाहरुको सेवा प्रवाहको ि लनात्मक िातलका अन सूची-७ मा संलग्न छ )  

प्रातधकरणको हवाई र्ािार्ाि व्र्वस्था र्वभाग (Air Transport Management Department) ले 
उडान अन मति स्वीकृि गने गरेको छ । िर सो र्वभागमा वार्  सेवा सञ्चालन संस्थाहरुले  गरेको 
तनर्तमि उडान सेवा, चाटिर उडान सेवा, शकखस्मक उडान सेवा शददको र्र्कन िथ्र्ाङ्कको अतभलेख 
राखेको देखखएन । र्सले गदाि अन मति तलए अन सारको उडान सेवा सञ्चालन भए नभएको मापन गने 
क नै शधार रहेको देखखएन । प्रातधकरण सुँग उडान अन मति सम्बन्धी र्वगि ५ वषि देखखको िथ्र्ाङ्क 
माग गररएको थर्ो । िर ३ वषिको पतन शंखशक िथ्र्ाङ्क मात्र प्राि भएकोले त्र्सैको शधारमा 
र्वश्लषेण गररएको छ ।  

तबमानस्थल  र र्ववरण २०१६ २०१७ २०१८ 2019 2020 
२०२१  
सेप्टेम्बर 
सम्म 

िाप्लेज ङ्ग             

केन्रबाट प्राि िथ्र्ाङ्क अन सार अन मति संख्र्ा 0 0 0 104 312 400 

र्वमानस्थलबाट प्राि िथ्र्ाङ्क अन सार उडान संख्र्ा 0 0 150 218 144 131 

अन मतिको ि  लनामा उडान प्रतिशि       209.62% 46.15% 32.75% 

भोजप र        0     

केन्रबाट प्राि  िथ्र्ाङ्क अन सार अन मति संख्र्ा 0 0 0 364 416 360 

र्वमानस्थलबाट प्राि िथ्र्ाङ्क अन सार उडान संख्र्ा 0 222 186 218 133 124 

अन मतिको ि  लनामा उडान प्रतिशि       59.89% 31.97% 34.44% 

लातमडाुँडा             

केन्रबाट प्राि  िथ्र्ाङ्क अन सार अन मति संख्र्ा 0 0 0 104 104 0 

र्वमानस्थलबाट प्राि  िथ्र्ाङ्क अन सार उडान संख्र्ा 0 0 0 35 10 0 

अन मतिको ि  लनामा उडान प्रतिशि       33.65% 9.62% #DIV/0! 

खानीडाुँडा             

केन्रबाट प्राि  िथ्र्ाङ्क अन सार अन मति संख्र्ा 0 0 0 0 104 160 

र्वमानस्थलबाट प्राि  िथ्र्ाङ्क अन सार उडान संख्र्ा 0 0 35 0 21 46 

अन मतिको ि  लनामा उडान प्रतिशि         20.19% 28.75% 

थामखकि              

केन्रबाट प्राि  िथ्र्ाङ्क अन सार अन मति संख्र्ा 0 0 0 156 104 120 

र्वमानस्थलबाट प्राि  िथ्र्ाङ्क अन सार उडान संख्र्ा 0 0 0 58 110 49 

अन मतिको ि  लनामा उडान प्रतिशि       37.18% 105.77% 40.83% 

ल क्ला             

केन्रबाट प्राि  िथ्र्ाङ्क अन सार अन मति संख्र्ा 0 0 0 12272 8580 5400 

र्वमानस्थलबाट प्राि  िथ्र्ाङ्क अन सार उडान संख्र्ा 10205 13665 15825 9844 2635 3558 

अन मतिको ि  लनामा उडान प्रतिशि       80.22% 30.71% 65.89% 

फाप्लू             

केन्रबाट प्राि  िथ्र्ाङ्क अन सार अन मति संख्र्ा 0 0 0 572 572 400 

र्वमानस्थलबाट प्राि  िथ्र्ाङ्क अन सार उडान संख्र्ा 0 0 1648 1274 978 589 

अन मतिको ि  लनामा उडान प्रतिशि       222.73% 170.98% 147.25% 

रुम्जाटार             

केन्रबाट प्राि  िथ्र्ाङ्क अन सार अन मति संख्र्ा 0 0 0 208 0 0 

र्वमानस्थलबाट प्राि  िथ्र्ाङ्क अन सार उडान संख्र्ा 0 0 244 92 33 22 

अन मतिको ि  लनामा उडान प्रतिशि       44.23% 0 0 

रामेछाप             

केन्रबाट प्राि  िथ्र्ाङ्क अन सार अन मति संख्र्ा 0 0 0 13260 2132 0 

र्वमानस्थलबाट प्राि  िथ्र्ाङ्क अन सार उडान संख्र्ा 0 330 652 3469 343 220 

अन मतिको ि  लनामा उडान प्रतिशि       26.16% 16.09% 0 

जोमसोम             

केन्रबाट प्राि  िथ्र्ाङ्क अन सार अन मति संख्र्ा 0 0 0 1456 5824 840 

र्वमानस्थलबाट प्राि  िथ्र्ाङ्क अन सार उडान संख्र्ा 1611 1611 1787 2077 165 204 

अन मतिको ि  लनामा उडान प्रतिशि       142.65% 2.83% 24.29% 
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दाङ्ग             

केन्रबाट प्राि  िथ्र्ाङ्क अन सार अन मति संख्र्ा 0 0 0 728 728 280 

र्वमानस्थलबाट प्राि  िथ्र्ाङ्क अन सार उडान संख्र्ा 0 0 44 398 166 0 

अन मतिको ि  लनामा उडान प्रतिशि       54.67% 22.80%   

रुक म सल्ले              

केन्रबाट प्राि  िथ्र्ाङ्क अन सार अन मति संख्र्ा 0 0 0 208 260 440 

र्वमानस्थलबाट प्राि  िथ्र्ाङ्क अन सार उडान संख्र्ा 0 107 93 96 93 125 

अन मतिको ि  लनामा उडान प्रतिशि       46.15% 35.77% 28.41% 

चौरझारी             

केन्रबाट प्राि  िथ्र्ाङ्क अन सार अन मति संख्र्ा 0 0 13 156 156 40 

र्वमानस्थलबाट प्राि  िथ्र्ाङ्क अन सार उडान संख्र्ा 0 0 0 64 15 0 

अन मतिको ि  लनामा उडान प्रतिशि       41.03% 9.62% 0 

डोल्पा              

केन्रबाट प्राि  िथ्र्ाङ्क अन सार अन मति संख्र्ा 0 0 0 364 416 400 

र्वमानस्थलबाट प्राि  िथ्र्ाङ्क अन सार उडान संख्र्ा 0 0 778 748 450 651 

अन मतिको ि  लनामा उडान प्रतिशि       205.49% 108.17% 162.75% 

तसतमकोट             

केन्रबाट प्राि  िथ्र्ाङ्क अन सार अन मति संख्र्ा 0 0 0 364 156 200 

र्वमानस्थलबाट प्राि  िथ्र्ाङ्क अन सार उडान संख्र्ा 6684 7372 6980 5571 3912 2622 

अन मतिको ि  लनामा उडान प्रतिशि       1530.49% 2507.69% 1311.00% 

रारा             

केन्रबाट प्राि  िथ्र्ाङ्क अन सार अन मति संख्र्ा 0 0 0 208 260 440 

र्वमानस्थलबाट प्राि  िथ्र्ाङ्क अन सार उडान संख्र्ा 0 0 1130 1130 786 687 

अन मतिको ि  लनामा उडान प्रतिशि       543.27% 302.31% 156.14% 

ज म्ला             

केन्रबाट प्राि  िथ्र्ाङ्क अन सार अन मति संख्र्ा 0 0 0 312 156 440 

र्वमानस्थलबाट प्राि  िथ्र्ाङ्क अन सार उडान संख्र्ा 0 0 442 659 565 616 

अन मतिको ि  लनामा उडान प्रतिशि       211.22% 362.18% 140.00% 

बाज रा             

केन्रबाट प्राि  िथ्र्ाङ्क अन सार अन मति संख्र्ा 0 0 0 156 260 680 

र्वमानस्थलबाट प्राि  िथ्र्ाङ्क अन सार उडान संख्र्ा 0 0 546 378 617 761 

अन मतिको ि  लनामा उडान प्रतिशि       242.31% 237.31% 111.91% 

बझाङ्ग             

केन्रबाट प्राि  िथ्र्ाङ्क अन सार अन मति संख्र्ा 0 0 0 0 0 360 

र्वमानस्थलबाट प्राि  िथ्र्ाङ्क अन सार उडान संख्र्ा 0 0 0 0 68 149 

अन मतिको ि  लनामा उडान प्रतिशि  0  0  0  0 0 41.39% 

साुँफेबगर             

केन्रबाट प्राि  िथ्र्ाङ्क अन सार अन मति संख्र्ा 0 0 0 104 156 400 

र्वमानस्थलबाट प्राि  िथ्र्ाङ्क अन सार उडान संख्र्ा 0 0 17 69 82 212 

अन मतिको ि  लनामा उडान प्रतिशि       66.35% 52.56% 53.00% 

ददपार्ल              

केन्रबाट प्राि  िथ्र्ाङ्क अन सार अन मति संख्र्ा 0 0 0 0 0 360 

र्वमानस्थलबाट प्राि  िथ्र्ाङ्क अन सार उडान संख्र्ा 0 0 0 0 17 69 

अन मतिको ि  लनामा उडान प्रतिशि         0 19.17% 

बैिडी             

केन्रबाट प्राि  िथ्र्ाङ्क अन सार अन मति संख्र्ा 0 0 0 0 0 0 

र्वमानस्थलबाट प्राि  िथ्र्ाङ्क अन सार उडान संख्र्ा 0 0 0 0 13 24 

अन मतिको ि  लनामा उडान प्रतिशि           0 

रिव्र् : (१) केखन्रर् कार्ािलर्बाट प्राि भएको ३ वषिको शंखशक िथ्र्ाङ्कको शधारमा िर्ार 
गररएको अङ्के र्वमानस्थलहरुबाट प्राि िथ्र्ाङ्कसुँग ि लना गररएको छ । 

(२) र्वमानस्थल कार्ािलर्हरु केहीले मात्र र्वगि ५ वषिको िथ्र्ाङ्क उपलधध गराएको र 
केन्रबाट ३ वषिको मात्र िथ्र्ाङ्क उपलधध गराएकोले ३ वषिको िथ्र्ाङ्कसुँग ि लना 
गररएको छ । 
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(३)  हवाई र्ािार्ाि सेवा प्रवाहको र्वश्लषेण गदाि द गिम क्षेत्रका र्वमानस्थलहरुमा  
वार् र्ानहरु प्रार्: अविरण भएपतछउडान पतन ि रुन्िै भई हाल्ने ह ुँदा एकिर्फि  
उडानको शधार तलर्एको छ । द गिम क्षते्रका र्वमानस्थलहरुमा हवाई र्ािार्ाि 
सेवा प्रवाहको खस्थतिको सार-संक्षेप र्स प्रतिवेदनको दफा २६ देखख ४१ सम्म 
उल्लेख गररएको छ । 

25. िाप्लेज ङ्ग र्वमानस्थल - नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण केन्रीर् कार्ािलर्बाट िाप्लेज ङ्ग 
र्वमानस्थलमा हवाई सेवा सञ्चालन गनि नेपाल वार्  सेवा तनगम, िारा एर्र, र सीिा एर्रलाई  
अन मति ददएको छ । उक्त र्वमानस्थलबाट २०१८ मा १४९ वार् र्ानले उडान गरेका तथए ।  
केन्रबाट सवै प्रकारका सेवा गरेर २०१९ मा १०४ उडान अन मति ददएकोमा सम्बखन्धि 
र्वमानस्थलबाट चाटिर िथा अन्र् उडान अन मति समेिको शधारमा २१८ (२०९.६२ प्रतिशि बढी) 
उडान गरेको देखखन्छ । कोतभड १९ को प्रभावको कारण चाटिर उडानमा कमी भएको िथा तनर्तमि 
उडानमा समेि प्रभाव परेकोले २०२० को अन मति संख्र्ा ३१२ मध्रे् १४४ (४६.१५ प्रतिशि) र 
२०२१ को सेप्टेम्बर सम्मको अन मति संख्र्ा ४०० मध्रे् १३१ (३२.७५ प्रतिशि) मात्र उडान 
भएको देखखन्छ । तनर्तमि उडान सेवा बढाउन प्रातधकरणले पहल गरेको देखखएन । 

26. भोजप र र्वमानस्थल - भोजप र र्वमानस्थलबाट उडान गररने सेवाहरुको लातग नेपाल वार् सेवा 
तनगमलाई मात्र उडान अन मति ददएको पार्एको छ । र्ो र्वमानस्थलबाट २०१७ मा २२२ र 
२०१८ मा १८६ उडान भएको देखखन्छ । २०१९ को लातग ददएको उडान अन मति संख्र्ा ३६४ 
मध्रे् २१८ (५९.८९ प्रतिशि) उडान भएको देखखन्छ । २०२० को लातग अन मति ददएको ४१६ 
मध्रे् १३३ (३१.९७ प्रतिशि) र २०२१ को सेप्टेम्बरसम्मको अर्वधको उडान अन मति संख्र्ा 
३६० मध्रे् १२४ (३४.४४ प्रतिशि) मात्र उडान सेवा प्रदान गरेको देखखन्छ । तनर्तमि उडान 
बढाउन नर्ाुँ सेक्टर थप गने िथा अन्र् वार्  सेवाहरुलाई समेि सामेल गनि क नै पहल गरेको 
देखखएन । 

27. लातमडाुँडा र्वमानस्थल - लातमडाुँडा धेरै पर्हलेदेखख उडान सेवा प्रवाह गररराखेको र्वमानस्थल हो । 
िर प्रातधकरणमा २०१९ भन्दा पर्हलेको एर्रिाफ्ट मोभमेन्ट िथ्र्ाङ्कको अतभलेख अद्यावतधक रहेको 
पार्एन । उपलधध भएसम्मको अतभलेख अन सार सो र्वमानस्थलबाट २०१९ मा ३५ र २०२० मा 
१० उडान भएको देखखन्छ । नेपाल वार्  सेवा तनगमले हालसम्म उडान सेवा सञ्चालन गदै शएकोमा 
२०२१ को लातग क नै वार् सेवालाई उडान अन मति ददएको देखखएन । कालो पते्र धावनमागि स तबधा 
भएर पतन मोटरबाटो प गेकोले हवाई र्ात्र   नपाएको कारण वार्  सेवाहरुले हाल र्ो र्वमानस्थलमा सेवा 
प्रवाह गनि अन मति तलएको देखखएन । हाल र्ो र्वमानस्थल तनखष्िर् रहेको देखखर्ो । र्सलाई 
तनर्तमिरुपमा सेवा सञ्चालन िथा तबस्िार गनि प्रातधकरणको क नै र्ोजना रहेको देखखएन । 

28. खानीडाुँडा र्वमानस्थल - खानी डाुँडा र्वमानस्थलबाट २०१८ मा ३५ उडान भएकोमा र्वमानस्थलको 
धावन मागि ममििको कार्ि भएकोले २०१९ मा उडान भएकै देखखएन । २०२० मा २१ र २०२१ 
को सेप्टेम्बरसम्ममा ४६ उडान भएको देखखर्ो । नेपाल वार् सेवा तनगमलाई मात्र सेवा सञ्चालन गनि 
अन मति प्रदान गरेकोमा र्सको सेवा र्वस्िार िथा प्रभावकारी बनाउन प्रातधकरणको क नै र्ोजना रहेको 
देखखएन । 

29. थामखकि  र्वमानस्थल - थामखकि  र्वमानस्थलबाट २०१९ मा नेपाल वार्  सेवा तनगमलाई सेवा 
सञ्चालन गनि १५६ उडान अन मति ददएकोमा ५८ (३७.१८ प्रतिशि) मात्र उडान गरेको देखखर्ो । 
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र्सै गरी २०२० मा १०४ उडान अन मति प्रदान गरेकोमा ११० र २०२१ को  सेप्टम्बर सम्ममा 
१२० अन मति ददएकोमा ४९ उडान सेवा प्रदान गरेको देखखन्छ । काठमाडौं थामखकि  सेक्टरका 
अतिररक्त २०१९ मा र्वराटनगर—थामखकि  सेक्टरको समेि सेवा सञ्चालन भएकोमा २०२० देखख उक्त 
सेक्टरको उडान सेवा बन्द भएको देखखर्ो । अन्र् वार् सेवा समेिको सेवा र्वस्िार गने सम्बन्धमा 
प्रातधकरणको क नै र्ोजना रहेको देखखएन । 

30. ल क्ला र्वमानस्थल - नेपालको प्रम ख पर्िटकीर् क्षेत्रमा रहेको ल क्ला र्वमानस्थलबाट नेपाल वार् सेवा 
तनगम, तसिा एर्र, िारा एर्र र सतमट एर्रलाई उडान अन मति ददएको देखखर्ो । काठमाडौ-ल क्ला 
िथा रामेछाप-ल क्ला सेक्टरको उडान सेवा ददएको देखखन्छ । र्स क्षेत्रमा २०१६ देखख २०२१ 
सेप्टेम्बरसम्ममा देहार्बमोखजम उडान भएका छनः् 

बषि अन मति तलएको उडान संख्र्ा उडान संख्र्ा प्रगति प्रतिशि 
२०१६  १०,२०५  
२०१७  १३,६८६  
२०१८  १५,८२५  
२०१९ १२,२७२ ९,८४४ ८०.२२ % 
२०२० ८,५८० २,६३५ ३०.७२ % 
२०२१ सेप्टेम्बर सम्म ५,४०० ३,५८० ६५.८९ % 

र्समा सम्बखन्धि र्वमानस्थल कार्ािलर्हरुले ददएको अन मति संख्र्ा उपलधध नभएकोले 
समावेश गररएको छैन । र्वगि वषिहरुमा उडान संख्र्ा उल्लेख्र् रुपमा वरृ्ि भई रहेको अवस्थामा 
कोतभड १९ को असरले उडान सेवामा ह्रास शएको देखखन्छ । पर्िटक सेवालाई मध्र् नजर गरी 
उडान सञ्चालन भर्रहेको उक्त सेक्टरमा स्थानीर् जनािलाई पतन हवाई र्ािार्ाि सेवा प र्ािउने 
उदे्दयकर्ले सेवा र्वस्िार गनि प्रातधकरणको क नै र्ोजना रहेको देखखएन । 

31. फाप्ल  र्वमानस्थल - नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण केखन्रर् कार्ािलर्बाट फाप्ल  र्वमानस्थलमा 
काठमाडौ फाप्ल  सेक्टरको हवाई उडान सेवा सञ्चालन गनि नेपाल वार्  सेवा तनगम, िारा एर्र, सतमट 
एर्र र सीिा एर्रलाई अन मति ददएको देखखन्छ । उक्त र्वमानस्थलबाट २०१८ मा १६४८ उडान 
सेवा प्रदान गरेकामा २०१९ मा ५७२ उडान अन मति ददएका देखखन्छ । र्सका अतिररक्त  
सम्बखन्धि र्वमानस्थलबाट चाटिर िथा अन्र् उडानको समेि अन मति ददएकोले १२७४ (२२२.७३ 
प्रतिशि बढी) उडान गरेको देखखन्छ । कोतभड १९ को प्रभाव बढेको भए पतन चाटिर उडानमा समेि 
थप गरी २०२० को अन मति संख्र्ा ५७९ भएकोमा ९७८ उडान भएको देखखन्छ । र्सैगरी  
२०२१ को सेप्टेम्बर सम्मको अन मति संख्र्ा ४०० भएकोमा ५८९ उडान भएको देखखन्छ । केन्र 
िथा सम्बखन्धि र्वमानस्थलबाट ददएको अन मतिको समेि केखन्रर् अतभलेख राखी त्र्सको शधारमा 
हवाई सेवाको अन गमन गन िपनेमा सो अन सारको केखन्रर् अतभलेख राखेको देखखएन । र्सले गदाि 
अन गमन िथा तनर्मन व्र्वस्था र्फिलो देखखन्छ । वििमान राज्र् संरचनाको शधारमा अन्र् क्षेत्रमा 
समेि हवाई सेवा र्वस्िार गनि प्रातधकरणको क नै कार्ि र्ोजना रहेको देखखएन । 

32. रुम्जाटार र्वमानस्थल - नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण केखन्रर् कार्ािलर्बाट रुम्जाटार 
र्वमानस्थलमा काठमाडौ रुम्जाटार सेक्टरको हवाई उडान सेवा सञ्चालन गनि नेपाल वार्  सेवा तनगम 
र  सीिा एर्रलाई अन मति ददएको देखखन्छ । उक्त र्वमानस्थलबाट २०१८ मा २४४ उडान सेवा 
प्रदान गरेको देखखन्छ । २०१९ मा प्रातधकरणले २०८ उडान अन मति ददएकोमा ९९ (४०.२३ 
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प्रतिशि) उडान गरेको देखखन्छ । प्रातधकरणले २०२० र २०२१ को उडान अन मति स्वीकृि गरेको 
देखखएन । िर सम्बखन्धि र्वमानस्थलबाट प्राि र्ववरण अन सार २०२० मा ३३ र २०२१ को 
सेप्टेम्बरसम्ममा २२ उडान भएको देखखन्छ । २०१९ मा र्वराटनगर रुम्जाटार सेक्टरको समेि 
सेवा ददन श रु गरेको देखखन्छ िर २०२० र २०२१ मा त्र्सलाई तनरन्िरिा नददएकोले उडान 
सेवाहरु अवरुि भएको देखखन्छ । उक्त खस्थतिले र्वमानस्थलबाट उपलधध गराउने हवाई सेवाको 
स्िर अति न्रू्न भएको देखखन्छ । र्सलाई स दृ्दढ गरी र्वस्िार गनि प्रातधकरणको क नै कार्ि र्ोजना 
रहेको देखखएन ।  

33. रामेछाप र्वमानस्थल - रामेछाप र्वमानस्थलबाट रामेछाप-ल क्ला सेक्टरको मात्र उडान गरेको त्र्समा 
पतन कागो उडानलाई प्राथतमकिा ददएको देखखएकोले स्थानीर् बासीको स तबधाभन्दा पर्िटकको 
स तबधालाई ध्र्ान केखन्रि गरी हवाई सेवा सञ्चालन गरेको देखखन्छ । र्वमानस्थल भएर पतन स्थानीर् 
बासीले हवाई स तबधा प्राि गनि नपाउन  स खद र्वषर् होर्न । प्रातधकरणले सीिा एर्र, िारा एर्र र 
सतमट एर्रलाई उक्त सेक्टरमा उडान गनि अन मति ददएको देखखन्छ । उक्त र्वमानस्थलबाट २०१७ 
मा ३०३ उडान सेवा ददएकोमा २०१८ मा ६५२ उडान सेवा प्रदान गरेको देखखन्छ । २०१९ मा 
प्रातधकरणले १३२६० उडान अन मति ददएकोमा ३४६९(२६.१६ प्रतिशि) मात्र उडान गरेको 
देखखन्छ । र्सैगरी २०२० मा २१२३ उडान अन मति ददएकोमा ३४३ मात्र र २०२१ मा उक्त 
र्वमानस्थलबाट ८४० उडान अन मति ददएकोमा २०४ मात्र उडान गरेको देखखर्ो । चाटिर सेवा धेरै 
चल्ने र्ो र्वमानस्थलबाट तनर्तमि िथा चाटिर उडानको अलग अलग अतभलेख नराखेकोले तनर्तमि 
उडानको स्िर के छ भन्ने र्र्कन गरेको पार्एन ।  

34. जोमसोम र्वमानस्थल - जोमसोम र्वमानस्थलबाट २०१८ मा १७८७ वार् र्ानहरुको शगमन भएको 
देखखन्छ । नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण केखन्रर् कार्ािलर्बाट पोखरा-जोमसोम सेक्टरको हवाई 
उडान सेवा सञ्चालन गनि २०१९ मा नेपाल वार् सेवा तनगम र िारा एर्रलाई १४५६ उडान अन मति 
ददएकोमा २०७७ (१४२.६५ प्रतिशि) उडान गरेको देखखन्छ । २०२० मा नेपाल वार् सेवा तनगम, 
िारा एर्र र सतमट एर्र समेिलाई ५८२४ उडान अन मति ददएकोमा १६५ (२.८३ प्रतिशि) मात्र 
उडान गरेको देखखन्छ । प्रातधकरणले २०२१ को सेप्टेम्बरसम्मको लातग िारा एर्रलाई मात्र ८४० 
उडान अन मति स्वीकृि गरेकोमा सो अवतधसम्म २०४ (२४.२९) प्रतिशि मात्र उडान गरेको 
देखखर्ो। र्वगिको उडान खस्थतिलाई तनर्ाल्दा उक्त र्वमानस्थलमा हवाई र्ािार्ाि सेवा खस्केर गएको 
देखखन्छ । 

35. दाङ्ग र्वमानस्थल - दाङ्ग र्वमानस्थलमा काठमाडौं-दाङ्ग सेक्टरको हवाई उडान सेवा सञ्चालन गनि 
नेपाल वार् सेवा तनगमलाई मात्र उडान अन मति ददएको देखखर्ो । अन्र् सेक्टरको सेवा सञ्चालन 
गरेको देखखएन । उक्त र्वमानस्थलबाट २०१८ मा ४४ उडान भएकोमा २०१९ मा ३९८ उडान 
सेवा ददएको देखखन्छ । प्रातधकरणले २०२० मा ७२८ उडान अन मति ददएकोमा १६६ मात्र उडान 
गरेको पार्र्ो । उक्त र्वमानस्थलबाट २०२१ को सेप्टेम्बर सम्मको लातग ४४० अन मति ददएकोमा 
सो अवतधमा १२५ मात्र उडान गेकाले उडान सेवा कमजोर रहेको देखखर्ो । नेपाल वार् सेवा 
तनगमका वार् र्ानहरु ग्राउण्डेड भएकाले उडान सेवा अवरुि भएको देखखन्छ । सो सम्बन्धमा 
प्रातधकरणले वैकखल्पक व्र्वस्था गरी प्रभावकारी हवाई सेवा तबस्िार गने क नै कार्िर्ोजना बनाएको  
देखखएन । 
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36. रुक म सल्ले र्वमानस्थल - र्स र्वमानस्थलमा काठमाडौं-रुक म िथा नेपालगञ्ज-रुक म सेक्टरको हवाई 
उडान सेवा सञ्चालन गनि नेपाल वार् सेवा तनगमलाई मात्र उडान अन मति ददएकोमा हाल शएर सतमट 
एर्रलाई पतन हिााको १ ददन उडान गनि अन मति ददएको देखखर्ो । अन्र् सेक्टरको सेवा सञ्चालन 
गरेको देखखएन । उक्त र्वमानस्थलबाट २०१७ मा १०७ िथा २०१८ मा ९३ उडान भएको 
देखखन्छ । प्रातधकरणले २०१९ मा २०८ र २०२० मा २६० उडान अन मति ददएकोमा िमस 
९६ र ९३ मात्र उडान गरेको पार्र्ो । उक्त र्वमानस्थलबाट २०२१ को सेप्टेम्बरसम्ममा ४४० 
उडान गनि अन मति ददएकोमा सो अवतधमा १२५ मात्र उडान गरेको देखखन्छ । नेपाल वार् सेवा 
तनगमका वार् र्ानहरु ग्राउण्डेड भई उक्त र्वमानस्थलको हवाई सेवा अवरुि भएकोमा त्र्सको 
वैकखल्पक व्र्वस्था गरेको देखखएन । 

37. चौरझारी र्वमानस्थल - र्स र्वमानस्थलमा काठमाडौं-चौरझारी िथा नेपालगञ्ज-चौरझारी सेक्टरको 
हवाई उडान सेवा सञ्चालन गनि नेपाल वार् सेवा तनगमलाई मात्र उडान अन मति ददएको देखखर्ो । 
अन्र् सेक्टरको सेवा सञ्चालन गरेको देखखएन । उक्त र्वमानस्थलबाट २०१८ मा १३, २०१९ मा 
६४ िथा २०२० मा १५ उडान भएकोमा २०२१ को सेप्टेम्बरसम्ममा क नै उडान भएको देखखएन।  
र्सबाट उक्त र्वमानस्थलको हवाई उडान सेवा ज्र्ादै कम्जोर रहेको देखखन्छ । नेपाल वार् सेवा 
तनगमका वार् र्ानहरु ग्राउण्डेड भएका िथा अन्र् वार् सेवाहरुसुँग समन्वर् नगरेकोले र्वमानस्थलको 
हवाई सेवा अवरुि ह ने गरेको देखखन्छ । र्स क्षेत्रकै प रानो र्वमानस्थललाई अन्र् हव 
र्वमानस्थलसुँग समन्वर् गरी हवाई सेवा तबस्िार गने सम्बन्धमा प्रातधकरणको क नै कार्िर्ोजना रहेको 
देखखएन । 

38. कणािलीका र्वमानस्थलहरु - कणािलीका द गिम पहाडी क्षते्रका बाहै्र मर्हना उडान सेवा सञ्चालन गनि 
सर्कने र्वमानस्थलहरुमा तसतमकोट, रारा, ज म्ला र डोल्पा रहेका छन । र्ी र्वमानस्थलहरुमा 
कणािली-ंनेपालगञ्ज सेक्टर र स खेि-कणािली सेक्टरको हवाई उडान सेवा सञ्चालन गनि नेपाल वार्  सेवा 
तनगम, तसिा एर्र, िारा एर्र र सतमट एर्रलाई उडान अन मति ददएको देखखर्ो । र्ी सेक्टरहरुमा 
कखम्िमा एक र्वमानस्थलमा ददनमा एउटा वार् र्ानले सेवा ददने गरी उडान अन मति ददएको देखखन्छ। 
तनर्मन भनेको अन मति ददन मात्र नभएर अन मति तलएर सो अन सारको सेवा प्रवाह गरेको छ छैन भन्न े
र्र्कन गने कार्ि पतन तनर्मनतभत्र पदिछ । िर उक्त तनर्तमि उडान अन मति बमोखजम उडान भएको 
छ भन्न ेशश्वस्ि ह न सर्कने गरी उडान सेवा प्रवाहको प्रातधकरणको केखन्रर् कार्ािलर्मा अतभलेख 
राखेर अन गमन गरेको पार्एन । र्सले गदाि प्रातधकरणको उडान सेवा प्रवाहको तनर्मन व्र्वस्था 
कमजोर रहेको देखखन्छ । स खेि र्वमानस्थललाई हव र्वमानस्थलको रुपमा र्वकास गरी द गिम क्षते्रमा 
हवाई र्वस्िार गने प्रातधकरणको नीति रहे पतन रारा-स खेि सेक्टरको उडान सेवा सञ्चालन रहेको 
देखखएन । अन्र् सेक्टरमा पतन हिाको १ ददन मात्र राखेकोले हालको राज्र् संरचना अन सार उक्त 
हवाई सेवा पर्ािि ह ने देखखंदैन । उक्त क्षेत्रका र्वमानस्थलहरुको समग्र उडान िातलका िथा सेवा 
प्रवाहको खस्थति तनम्नबमोखजम देखखन्छ : 

र्वमानस्थलको नाम उडान वषि 
तनर्तमि उडान 
अन मति संख्र्ा 

उडान संख्र्ा उडान प्रतिशि 

डोल्पा र्वमानस्थल  2018 0 778 0.00 Ü 
  2019 364 748 205.49 Ü 
  2020 416 450 108.17 Ü 
  2021 400 651 162.75 Ü 
तसतमकोट 2016   6684 0.00 Ü 
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  2917 0 7372 0.00 Ü 
  2018 0 8980 0.00 Ü 
  2019 364 5571 1530.49 Ü 
  2020 156 3912 2507.69 Ü 
  2021 200 2622 1311.00 Ü 
रारा 2018 0 1180 0.00 Ü 
  2019 208 1130 543.27 Ü 
  2020 260 786 302.31 Ü 
  2021 440 687 156.14 Ü 
ज म्ला 2018   442 0.00 Ü 
  2019 312 659 211.22 Ü 
  2020 156 565 362.18 Ü 
  2021 440 616 140.00 Ü 

रिव्र् : 
 उडान अन मति िातलका २०१९ देखखको मात्र उपलधध भएकोले सोभन्दा अखघका वषिहरुको 

ि लना गररएको छैन । 
 केखन्रर् कार्ािलर्बाट तनर्तमि उडानको मात्र िथ्र्ाङ्क उपलधध भएको िर सम्बखन्धि 

र्वमानस्थल कार्ािलर्बाट चाटिर उडानको समेि थप गरी र्ववरण प्राि भएकोले स्वीकृि 
अन मति संख्र्ाभन्दा उडान गरेको संख्र्ा बढी देखखन्छ । 

39. स द र पखश्चम सेक्टरका र्वमानस्थलहरु - स द र पखश्चम प्रदेशका द गिम पहाडी क्षेत्रका बाहै्र मर्हना हवाई 
सेवा सञ्चालन गनि सर्कने र्वमानस्थलहरुमा बझाङ्ग, बाज रा, साुँफेबगर, डोटी र बैिडी पदिछन । र्ी 
तबमानस्थलहरु धनगढी र नेपालगञ्ज हब र्वमानस्थल सेक्टरमा सञ्चालन गने उदे्दयकर्ले तनमािण भएका 
देखखन्छ । िर बाज रा र साुँफे बगर बाहेक अन्र् र्वमानस्थलमा नेपालगञ्ज सेक्टरको हवाई सेवा 
सञ्चालन भएको देखखएन । बाज रा स खेि सेक्टरमा सीिा एर्रलाई हिाको एक पटक उडान सेवा 
सञ्चालन गनि अन मति ददएको देखखर्ो । काठमाडौं िथा अन्र् सेक्टरको सेवा र्ो क्षेत्रमा रहेको 
देखखएन । र्वगिमा बाज रा बाहेक अन्र् र्वमानस्थलहरुको उडान सेवा अत्र्न्िै कमजोर रहेको 
देखखन्छ । हाल शएर २०२१ देखख नेपाल वार् सेवा तनगमलाई धनगढीबाट दैतनक एक पटक र 
सतमट एर्रलाई हिाको एकपटक उडान सञ्चालन गनि अन मति ददएको देखखर्ो । अन मति ददए 
अन सार हवाई उडान सेवा सञ्चालन भएमा स द रपखश्चम प्रदेशको हवाई र्ािार्ािमा तनकै ठूलो उपलधधी 
ह ने देखखन्छ । िर नेपाल वार्  सेवा तनगमका ४ वटा वार् र्ान हाल ग्राउण्डेड अवस्थामा रहेकाले ३ 
वटा वार् र्ानबाट हवाई उडान सेवा स चारु गनि नेपाल वार् सेवा तनगमलाई सहज ह ने देखखंदैन । अन्र् 
वार्  सेवाहरुको सेवा उपलधध गराउने सम्बन्धमा प्रातधकरणको क नै कार्ि र्ोजना रहेको देखखएन । 
र्स्िो खस्थतिमा स द र पखश्चमका र्वमानस्थलहरुमा हवाई र्ािार्ािको सेवा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन 
ह ने देखखंदैन । सो क्षेत्रका र्वमानस्थलहरुमा हवाई सेवा प्रवाहको खस्थति तनम्नबमोखजम देखखर्ो :  

र्वमानस्थलको नाम उडान वषि तनर्तमि उडान अन मति संख्र्ा उडान संख्र्ा उडान प्रतिशि 
बझाङ्ग र्वमान स्थल  2018 0 0 0 
  2019 0 0 0 
  2020 0 68 0 
  2021 360 149 41.39 
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बाज रा  2019 156 378 242.31 
  2020 260 617 237.31 
  2021 680 761 111.91 
साुँफेबगर  2019 104 69 66.35 
  2020 156 82 52.56 
  2021 400 212 53.00 
डोटी  2019 0 0 

   2020 0 17 
   2021 360 69 19.17 

बैिडी  2019 0 0 
   2020 0 13 
   2021 320 24 7.50 

रिव्र्ः प्रातधकरणबाट प्राि र्ववरण अन सार २०२० को अक्टोबरदेखख मात्र धनगढी-बझाङ्ग, धनगढी-
डोटी र धनगढी-बैिडी सेक्टरको तनर्तमि उडान सेवा सञ्चालन गरेको देखखन्छ । अझै पतन  
िी सेक्टरहरुमा उडान सेवा न्रू्न रहेको देखखन्छ । 

र्वगि वषिहरुको ि लनामा हालका वषिहरुमा कोतभड १९ बाट परेको असरका कारण हवाई 
र्ािार्ाि सेवामा प्रतिक ल असर परेको देखखन्छ । र्सका साथै द गिम क्षेत्रको र्ािार्ािमा तनजी 
क्षेत्रका वार्  सेवाहरुलाई सबै तिरका द गिम र्वमानस्थलहरुमा सेवा ददनको लातग प्रातधकरणले  
पररचालन गनि नसकेकोले द गिम क्षेत्रको हवाई सेवा सवि स लभ र सहज ह न सकेको देखखंदैन । 

नेपालमा वार् सेवा सञ्चालन संस्थाहरुले व्र्वसार्र्क प्रतिस्पधािमा जोड ददई बढी क्षमिा र 
स तबधार् क्त वार् र्ानहरु तनरन्िररुपमा ल्र्ाउने गरेको देखखन्छ । र्सरी वार् र्ानहरु नेपालमा दिाि गनि 
अन मति ददंदा द गिम पहाडी क्षेत्रका र्वमानस्थलहरुमा पतन हवाई उडान सेवा प र्ािउन सक्ने नसक्ने 
सम्बन्धमा तनक्र्ौल गरेर द गिम क्षेत्रको हवाई सेवा र्वकास र र्वस्िार गने उदे्दयकर्ले अन मति ददन पने 
सम्बन्धमा ध्र्ान ददन पनेमा संस्कृति पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्ले र्सिफि  ध्र्ान ददएको 
देखखएन । मन्त्रालर्ले वार् र्ान दिाि गनि र्जाजि ददने र सो र्जाजिको शधारमा प्रातधकरणले उडान 
अन मति ददने गरेकोले द गिम क्षेत्रमा सेवा ददनै नसक्ने वार् र्ानको संख्र्ा थर्पदै गएको र द गिम क्षेत्रका 
र्वमानस्थलमा उडान गनि सक्ने वार् र्ानहरुको संख्र्ा भने घटेर गएकाले द गिम क्षेत्रको हवाई 
र्ािार्ािको खस्थति कमजोर बनेको देखखन्छ ।  

वार्  सेवा सञ्चालन गनि र्जाजि पाएका संस्थाहरुलाई पतन सेवा प्रवाह गनि प्रातधकरणले 
प्रभावकारी रुपमा सहजीकरण गनि सकेको पतन देखखुँदैन । वििमान राज्र् संरचना अन सार द गिमदेखख  
द गिमका सेक्टरहरुमा हवाई र्ािार्ािको र्वकास र तबस्िार गन ि शवयकर्क देखखन्छ । िर र्स्िो सेवा 
ददलाउन प्रातधकरणले गरेको सहजीकरण पर्ािि नभएकोले कतिर्र् र्वमानस्थलहरु तनखष्िर् रहेका 
देखखन्छन । पहाडी क्षेत्रमा बढ्दो शहरीकरण र बजार तबस्िारको र्हसाबले पतन द गिम क्षेत्रहरुमा 
हवाई र्ािार्ाि सेवाको र्वकास र र्वस्िार गनि शवयकर्क देखखन्छ । धेरै रकम लगानी गरी तनमािण 
भएका र्वमानस्थलहरुको संरक्षण गदै हवाई र्ािार्ाि सेवा सञ्चालन गन ि र देशमा रोजगारी िथा शर् 
शजिनमा वरृ्ि गरेर देशलाई समरृ्ि तिर लैजान  समेि शजको शवयकर्किा हो । हवाई र्ािार्ािको 
माध्र्मबाट संस्कृति िथा पर्िटन क्षेत्रको र्वकासमा टेवा प ग्ने ह ुँदा प्राकृतिक मनोरम स्थल िथा 



नपेाल नागररक उड्डर्न तनर्मन 

 121 कार्िमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन‚ २०७9 
 

र्वर्वध संस्कृति भएको हाम्रो पहाडी क्षेत्रमा पर्ािि हवाई र्ािार्ािको र्वकास र र्वस्िार गनि जरुरी 
देखखन्छ ।  

प्रातधकरणको उक्त जवाफले समग्र द गिम क्षते्रको हवाई सेवालाई स तबधार् क्त बनाउन ध्र्ान 
नददई मोटरबाटोले नछोएका डोल्पा र तसतमकोटको मात्र समस्र्ा उल्लेख गरेको देखखन्छ । अन्र् 
सेक्टरका र्वमानस्थलहरुमा तनजी क्षेत्रका वार् र्ानहरु सञ्चालन गरी हवाई सेवा सरल र स तबधार् क्त 
बनाउन प्रातधकरणको क नै र्ोजना रहेको देखखएन । द गिम क्षेत्रका र्वमानस्थलहरुमा सरल िथा सहज 
र्कतसमले हवाई र्ािार्ाि स र्वधा प र्ािउन सहज गने उदे्दयकर्ले मातथ दफा २६ देखख ४० सम्म 
उल्लेख भएका समस्र्ाहरुको समाधान गनि तनम्नबमोखजमका स झाउहरु उल्लेख गररएको छ । 

 मन्त्रालर्ले वार् सेवा सञ्चालन संस्थाहरुलाई वार् सेवा सञ्चालन अन मति ददंदा प्रत्रे्क 
वार् सेवाहरुले समान पातिक शधारमा द गिम क्षेत्रका र्वमानस्थलहरुमा अतनवार्ि हवाई र्ािार्ाि 
सेवा ददने स तनखश्चि गन िपदिछ । 

 द गिम क्षते्रका STOL सेक्टरहरुमा पतन Trunk सेक्टरहरुको सरह सबै वार् सेवा सञ्चालन 
संस्थाहरुलाई प्रतिस्पधाित्मक रुपमा हवाई र्ािार्ाि सेवा सञ्चालन गनि प्रोत्सार्हि गन िपदिछ । 

 हवाई र्ािार्ाि सञ्चालन गनि अन मति पाएका वार्  सेवा सञ्चालन संस्थाहरुले अन मति िातलका 
अन सार सेवा सञ्चालन गरे नगरेको सम्बन्धमा केखन्रर् कार्ािलर्मा अतभलेख राखेर अन गमन 
गन िपदिछ र उडान सेवा कम गरेमा थप सेवा प्रवाह गनि ित्काल तनर्मन गन िपदिछ । 

 प्रातधकरणले हब र्वमानस्थल भनी नामाकरण गरेका र्वमानस्थहरुबाट नखजकका हरेक STOL 
र्वमानस्थलहरुमा सेवा सञ्चालन संस्थाले अतनवार्ि रुपमा हवाई र्ािार्ाि सेवा ददन पने िातलका 
स्वीकृि गरी सो अन सार ित्काल कार्ािन्वर्न गन िपदिछ । 

 हब र्वमानस्थलभन्दा नखजकमा पने िराईका र्वमानस्थलहरुबाट पतन द गिमका STOL 
र्वमानस्थलमा सेवा ददने प्रबन्ध गन िपदिछ । 

 द गिमदेखख द गिम क्षेत्रका सेक्टरहरुमा पतन प्रतिस्पधाित्मक रुपमा हवाई सेवा सञ्चालन गने 
प्रबन्ध गन िपदिछ । 

 चाटिर िथा तनर्तमि उडान सेवा सञ्चालन गने वार् सेवाहरुले िोर्कएको मापदण्ड प रा गरे 
नगरेको अतभलेख राखी शवतधक रुपमा अन गमन गने र िोर्कएको सीमातभत्र मात्र चाटिर 
उडान सेवा सञ्चालन गनि ित्काल प्रबन्ध गन िपदिछ  । 

40. स गम (Trunk) सेक्टरका र्वमानस्थलहरुमा हवाई सेवा सञ्चालन खस्थति - नेपाल नागररक प्रातधकरणले 
तत्रभ  वन अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थल काठमाडौंदेखख पूवििफि को स गम सेक्टरमा पने ि खम्लङ्गटार, भरप र, 
र्वराटनगर, राजर्वराज, जनकप र, तसमरा र भरिप रको उडान सेक्टर लाई िङ्क सेक्टर नामाकरण 
गरेको छ । र्सै गरी पखश्चमिफि  पोखरा, भैरहवा, स खेि, नेपालगञ्ज र धनगढी पतन िङ्क सेक्टरमा 
पदिछन । र्स सेक्टरमा नेपालमा शन्िररक उडानको लातग दिाि भएका सबै र्कतसमका वार् र्ानहरुले 
उडान सेवा प्रदान गरेका छन । सबै र्वमानस्थलमा सबै वार् सेवा सञ्चालन संस्थाको पह ुँच रहन सक्ने 
देखखन्छ । र्ी सेक्टरका र्वमानस्थलहरुमा हवाई उडान, हवाई सञ्चार, पथ प्रदशिन र हवाई पररवहन 
सेवाको सञ्चालन स्िरीर् र प्रभावकारी बनाई तनर्तमि रुपमा वार् सेवा सञ्चालनको व्र्वस्थापन गने 
खजम्मेवारी नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणको हो । 
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40.1. नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणको नीति अन सार काठमाडौं सेक्टर बाहेक अन्र् स गमदेखख स गमका 
सेक्टरहरुमा पतन शन्िररक हवाई र्ािार्ाि सेवा सञ्चालन गन िपनि देखखन्छ । िर भरप र, राजर्वराज 
र जनकप र र्वमानस्थलबाट काठमाडौ बाहेक अन्र् सेक्टरमा उडान सेवा सञ्चालन गरेको देखखएन । 
तसमरा, भरिप र र भैरहवाको काठमाडौं बाहेक पोखरा सेक्टरको उडान सञ्चालन गरी िी 
तबमानस्थलहरुको अन्र् स गम सेक्टरका र्वमानस्थलमा उडान सेवा सञ्चालन गरेको देखखएन ।  
नेपालगञ्जबाट काठमाडौ बाहेक धनगढी िथा पोखरा सेक्टरका पतन उडान सञ्चालन गरेको देखखन्छ । 
र्स बाहेक अन्र् सेक्टर संग र्स र्वमानस्थलबाट उडान सञ्चालन गरेको देखखएन । राज्र्का सबै 
सेक्टरहरुमा हवाई सेवा प र्ािउने दार्र्त्व प्रातधकरणको हो । र्सका लातग सबै वार् सेवा सञ्चालन 
संस्थाहरुलाई पररचालन गन िपनेमा नेपालगञ्ज धनगढी सेक्टरको नेपाल वार्  सेवा तनगम र पोखराबाट 
तसमरा, भरिप र, भैरहवा र नेपालगञ्ज सेक्टरको उडान अन मति ब ि एर्रलाई मात्र ददएको देखखर्ो । 
अन्र् धेरै वार् र्ान ह ने र्ति एर्रलार्न्स र श्री एर्रलार्न्सलाई पररचालन गरेको देखखएन ।  
प्रातधकरणले स गम सेक्टरबाट स गम सेक्टरको हवाई उडानको व्र्वस्थापन उपर् क्त र्कतसमले नगरेको 
कारण नेपालमा पर्ािि वार् र्ानहरु ह ुँदाह ुँदै पतन र्ात्र  हरुले काठमाडौं प गेर अन्र् सेक्टरको 
र्वमानस्थलिफि  उडान गन िपने अवस्थाले गदाि र्ात्र  हरुको र्ात्रा स तबधाजनक ह ने देखखंदैन ।  

40.2. काठमाडौ िथा अन्र् स गम सेक्टरमा केही वार्  सेवालाई दैतनक १२ पटकसम्म उडान गनि िातलका 
स्वीकृि गरेको देखखन्छ । प्रातधकरणले वार् सेवाहरुलाई उडान अन मति ददए पतछ स्वीकृि िातलका 
अन सार उडान सञ्चालन गरे नगरेको र्र्कन गनि त्र्सको लगि अद्यावतधक गरेर अन गमन गरेको 
देखखएन । र्सरी अन गमन नगररनाले र्ात्र  ले र्टकट तलएर बस्ने, िर वार् सेवाले िातलका अन सार 
उडान नगने अवस्था भई र्ात्र  लाई मकाि पनि जाने देखखन्छ । 

प्रातधकरणले स गमदेखख स गमका सबै सेक्टरहरुमा शन्िररक हवाई र्ािार्ाि सेवा सञ्चालन 
गने व्र्स्थापन गनि कार्ि र्ोजना बनाई लागू गन िपदिछ । उडान अन मति अन सार उडान सेवा सञ्चालन 
गरे नगरेको अन गमन गनि प्रभावकारी व्र्वस्था गन िपदिछ । 

41. सञ्चालनमा नरहेका र्वमानस्थलहरुको खस्थति - देशका र्वतभन्न भागमा हवाई र्ािार्ाि सेवा सञ्चालन 
गने उदे्दयकर्ले राष्ट्रको ठूलो धनराशी खचिगरी तनमािण भएका र्वमानस्थलहरुको संरक्षण गने र सञ्चालन 
गने दार्र्त्व नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणको हो । र्सै गरी स्थानीर् शवयकर्किा िथा माग 
अन सार र्वमानस्थल तनमािण गने, र्वस्िार गने र त्र्समा सम खचि र्कतसमले हवाई र्ािार्ाि सञ्चालन 
गने खजम्मेवारी पतन प्रातधकरणकै हो ।   

हरेक र्वमानस्थलहरु तनमािण गन िपूवि सम्भाव्र्िाको अध्र्र्न गरी सम्भाव्र् प्रतिवेदनको 
शधारमा उपर् क्त देखखएका शर्ोजनाहरु स्वीकृि भई कार्ािन्वर्न गने प्रचतलि पिति छ । 
प्रातधकरणले पतन र्सै पितिको अवलम्बन गरेको ह न पने हो । प्रातधकरणले तनमािण गरेका 
र्वमानस्थलहरु हाल हवाई र्ािार्ािको दृर्िले सम्भाव्र् नभई तनखष्िर् अवस्थामा रहन  स खद पक्ष 
हैन। प्रातधकरणका १९ र्वमानस्थलहरुमा हवाई र्ािार्ाि सञ्चालन गनि नसकी तनस्कृर् ह न ले  
सम्भाव्र्िा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अङ्कहरु र्थािथपरक नभएको देखखन्छ । त्र्सको अतिररक्त 
तनमािण श रु गररएका र्वमानस्थलहरुको अध रो काम प रागरी ददगोह ने गरी हवाई र्ािार्ाि सेवा 
सञ्चालन गन िभन्दा नर्ाुँ र्वमानस्थल तनमािण गनि प्रातधकरणको बढी चासो रहन ले उपर् क्त रुपमा 
खजम्मेवारी बहन गनिमा उदासीन रहेको देखखन्छ ।  
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र्वमानस्थल तनमािण गन िपूवि र्वमानस्थल तनमािण गरी प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गने 
प्रातधकरणले प्रतिवििा जनाए पतछ मात्र र्वमानस्थल र्ोजना नेपाल सरकारबाट स्वीकृि गने प्रर्िर्ा 
छ । प्रातधकरणले प्रतिबििा जाहेर गरेको शधारमा नेपालमा र्वतभन्न र्वमानस्थलहरु तनमािण भएका 
छन । प्रातधकरणको र्वत्तीर् र्ववरण अन सार नेपाल सरकारले हालसम्म र्वमानस्थल तनमािणमा रु.५० 
अबि १९ करोड १७ लाख १७ हजार लगानी गरेको देखखन्छ । िर र्वमानस्थलगि लागि खचि 
अद्यावतधक गरेको पार्एन । अझै पतन नर्ाुँ नर्ाुँ र्वमानस्थल तनमािण गनि नेपाल सरकारले र्ोजनाको 
प्रस्िाब ल्र्ाउने र िी र्ोजनाहरु सञ्चालन गनि प्रातधकरणले प्रतिबििा जाहेर गने गरेकोले 
र्वमानस्थलको संख्र्ा थर्पंदै गएको अवस्था छ । हाल सालै पतन प्रातधकरणले उदर्प रमा र्वमानस्थल 
तनमािण गनि प्रतिबििा जाहेर गरी रार्ष्ट्रर् र्ोजनाबाट शर्ोजना स्वीकृि भई कार्ािन्वर्न चरणमा प गेको 
देखखर्ो । र्सरी पर्हले तनमािण भएका र्वमानस्थलको सञ्चालन व्र्वस्थापन नगरी अलपत्र रुपमा 
छोतडददने र नर्ाि नर्ाुँ र्वमानस्थल तनमािण गनि प्रतिबििा जनाउने प्रातधकरणको पररपाटीले जनाएका  
कर्ौं प्रतिबििा अन रुप कार्ि ह न सकेको छैन । 

प्रातधकरणको र्ो मौजूदा प्रचलनल ् गदाि राज्र्ले अपेक्षा गरी गरेको लगानी रकम 
प्रतिफलर्वर्हन भएको छ ।  

स्थानीर् जनिाहरुको माग र नेपाल सरकारको नीति िथा कार्ििमबमोखजम दूर दराजमा 
रहेका नेपाली जनिाहरुमा राज्र्को पह ुँच महस स गराउन  सुँगसुँगै नर्ाुँ र्वमानस्थल तनमािण कार्ि पतन 
भर्रहेको धर्होरा प्रातधकरणबाट जानकारीमा शएको छ । िर तनमािण सम्पन्न भएर पतन र्वमानस्थल 
सञ्चालन नगररन ले राज्र्को पह ुँच भएको प्रातधकरणले द गिम बासीलाई महस स गराउन सकेको 
देखखएन। 

हाल तनमािण भएर पतन सञ्चालनमा नरहेका र्वमानस्थलहरुमध्रे् धावन मागिमा अस्फाल्ट 
कंर्िट प रा भएका ३, ग्राभेल तबच्याएका ४ र माटे अवस्थाका १२ छन ् । र्सको र्ववरण 
तनम्नबमोखजम उल्लेख गररएको छ : 

ि.सं. र्वमानस्थलको नाम र 
धावन मागिको स्िर 

स्थापना वषि लागि रकम सञ्चालन नह नाका कारणहरु 

 स्िर : कालोपते्र सफेस     
1.  बाग्ल ङ्ग (बलेवा) 2030 १२ करोड तनमािण कार्ि चालू रहेको 
2.  मनाङ्ग 2035 १० करोड मोटर बाटो प गकेो र प्र्ासेन्जर नपार्एको 
3.  र्लाम  2075 २५ करोड टेि फ्लाईट ह न नसकेको । 
 स्िर : ग्राभेल सफेस       
1.  र्टकाप र 2041 ३ करोड कालोपते्र नभएको, मोटर बाटो प गकेो  र 

प्र्ासेन्जर नपार्एको । 
2.  मतसने चौर डोल्पा उल्लेख 

नभएको 
३० करोड तनमािण कार्ि चालू रहेको । 

3.  ग ल्मी 2075 ३० करोड तनमािण कार्ि चालू रहेको । 
4.  खखजी चण्डेश्वरी 2076 उल्लेख 

नभएको 
कालेपते्र नभएको, मोटर बाटो प गकेो र 
प्र्ासेन्जर नपार्एको । 

 स्िर : माटे सफेस      
1.  पाल ङ्गटार 2017 ७ करोड तनमािण कार्ि चालू रहेको । 
2.  रोल्पा 2018 २ करोड कालोपते्र नभएको, मोटर बाटो प गकेो र 

प्र्ासेन्जर नपार्एको । 
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3.  मेघौली 2024 ५ करोड कालोपते्र नभएको, मोटर बाटो प गकेो र 
प्र्ासेन्जर नपार्एको । 

4.  महेन्र नगर 2030 १ करोड मोटर बाटो प गकेोले प्र्ासेन्जर नपार्एकोले र 
कालोपते्र नभएकोले । 

5.  ढोर पाटन 2030 २ करोड मोटर बाटो प गकेोले प्र्ासेन्जर नपार्एकोले। 
6.  स्र्ाङ्गबोचे 2030 २ करोड ट्वीनओट्टर र्वमानस्थल अविरण गनि नसक्न,े 

कालेपते्र नभएकोले र रार्ष्ट्रर् तनक न्ज तभत्र 
परेकोले । 

7.  खजरी 2033 २ करोड मोटर बाटो प गकेोले प्र्ासेन्जर नपार्एकोले र 
कालोपते्र नभएकोले । 

8.  दाच  िला  2043 ३ करोड कालोपते्र नभएकोले । 
9.  लाङ्गटाङ्ग  उल्लेख 

नभएको 
१ करोड रार्ष्ट्रर् तनक न्ज तभत्र परेकोले । 

10.  काुँगलेडाुँडा 2060 २ करोड मोटर बाटो प गकेोले प्र्ासेन्जर नपार्एको र 
कालेपते्र नभएकोले  । 

11.  कमल बजार 2064 १ करोड मोटर बाटो प गकेोले प्र्ासेन्जर नपार्एकोले र 
कालोपते्र नभएकोले । 

12.  कातलकोट 2074 २५ करोड तनमािण कार्ि चालू रहेकोले । 

41.1. धावन मागिमा कालोपते्र गरी बाहै्र मर्हना हवाई र्ािार्ाि सञ्चालन गनि सर्कने अवस्थाका बाग्ल ङ्ग र 
मनाङ्ग र्वमानस्थल धेरै वषि पर्हलेदेखख सञ्चालनमा ल्र्ाउन सकेको देखखएन । र्सै गरी तनमािण सम्पन्न 
गरी २०७५ सालमा तनमािण सम्पन्न भएको र्लामको स र्कल म्बा र्वमानस्थलमा टेि फ्लार्ट गनि 
बजेट व्र्ववस्था नै नगरेको कारण हालसम्म हवाई र्ािार्ाि सेवा सञ्चालन गरेको देखखएन । र्स्िा 
र्वमानस्थलबाट हवाई र्ािार्ाि सञ्चालन गने प्रातधकरणको क नै र्ोजना रहेको समेि देखखएन । र्ी 
तबमानस्थलमा मोटामोटी रु.४७ करोड खचि भएको प्रातधकरणले उल्लेख गरेको छ । र्वमानस्थल 
तनमािण गदाि राष्ट्रले गरेको लगानीको प्रतिफल प्राि गनि र सो क्षेत्रका र्ात्र  हरुलाई हवाई र्ािार्ाि 
स तबधाको प्रबन्ध गनि प्रातधकरणले उखचि रुपमा ध्र्ान ददएको पार्एन । कालोपते्र भर्सकेका 
र्वमानस्थलहरुमा हवाई सेवा सञ्चालन गनि हरेक वार् सेवा सञ्चालन संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गरी 
अतनवार्ि उडान सञ्चालन गने व्र्वस्था ित्काल गन िपदिछ । 

र्स सम्बन्धमा प्रातधकरणले वाग्ल ङ, बलेवा र्वमानस्थलमा हालै तनमािण कार्ि सम्पन्न भएको 
र परीक्षण उडानको िर्ारी भर्रहेको र र्लामको स र्कल म्बा र्वमानस्थल स्थानीर् नगरपातलका 
समेिको सर्िर्िामा उडान सञ्चालन भर्रहेको जवाफ ददएकोछ । मनाङ्गमा Passenger Demand थोरै 
भएको र हाल बाटो ख लेको कारणले र्वमानस्थल प्रर्ोग नभए िापतन पर्िटकीर्/रणनैतिक र्हसाबले 
तनकै महत्वपूणि रहेको भन्ने उल्लेख गरेको छ । 

41.2. ग्राभेल सफेस धावन मागि तनमाणि भएका र्वमानस्थलको संख्र्ा ४ रहेकोमध्रे् २०४१ सालमा तनमािण 
भएको र्टकाप र र्वमानस्थल ित्कालीन अवस्थामा हवाई र्ािार्ाि सञ्चालन ह ने गरेकोमा सो 
र्वमानस्थललाई कालो पते्र नगरेको िथा सडक र्ािार्ाि समेि प गेकोले प्र्ासेञ्जर नपाई उडान सेवा 
सञ्चालन नगरेको धर्होरा प्रातधकरणले जनाएको छ । उक्त र्वमानस्थल धेरै वषिदेखख बन्द अवस्थामा 
रहेको देखखन्छ । अन्र् ग्राभेल सफेस भएका ३ र्वमानस्थलहरुमा ग ल्मी र डोल्पाको मतसनेचौर 
र्वमानस्थललाई स्िरोन्नति कार्ि भर्रहेको अवगि गराएको छ । ओखलढ ङ्गाको खखजी चण्डेश्वरी 
र्वमानस्थलको २०७६ मा टेि फ्लार्ट गरको धर्होरा प्रातधकरणले जनाएको छ । खखजी चण्डेश्वरी 
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बाहेक अन्र् ३ र्वमानस्थलमा मोटामोटी रु.६३ करोड लगानी भएको प्रातधकरणले उल्लेख गरेको 
छ। हवाई र्ािार्ािको सम्भावना नभएका र्वमानस्थलको जग्गा अन्र् व्र्वसार्र्क फमि सञ्चालन गनि  
नीखज क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गने र त्र्स्िा र्वमानस्थलहरु नेपाल सरकारलाई र्फिाि ददने कारबाही गनि 
ित्काल थालनी गन िपदिछ । 

41.3. माटेस्िरका र्वमानस्थलहरुको संख्र्ा १२ रहेको छ । सार्वक हवाई र्वभागबाट २०१७।१८ साल 
देखख २०४३ सालसम्म तनमािण भएका र्वमानस्थलहरुको संख्र्ा ९ रहेको छ । िी र्वमानस्थलहरु 
प्रातधकरणको स्वातमत्वमा शए पतन तिनीहरुको स्िरोन्नति गरी हवाई र्ािार्ाि सञ्चालन गन िभन्दा अन्र् 
नर्ाुँ र्वमानस्थल तनमािण गनि प्रातधकरणको ध्र्ान गएको देखखर्ो । प्रातधकरण भएपतछ २०६० 
सालमा तनमािण भएको काुँगेलडाुँडा, २०६४ सालमा तनमािण भएको कमल बजार र २०७४ सालमा 
तनमािण भएको कातलकोट र्वमानस्थल हालसम्म पतन माटे अवस्थामा रहन ले स्थानीर् चाहना िथा 
हवार् र्ािार्ािको सम्भाव्र्िालाईभन्दा पतन स्थानीर् जनप्रतितनतध िथा प्रातधकरणको व्र्वस्थापन 
पक्षको चासोको कारण र्वमानस्थलहरु तनमािण भएको देखखन्छ । माटेस्िरका १२ र्वमानस्थलमा 
प्रातधकरणको लगानी मोटामोटी रु.५३ करोड भएको प्रातधकरणले उल्लेख गरेको छ । हाल 
पाल ङ्गटार, मतसने चौर र कातलकोट र्वमानस्थलको स्िरोन्नतिको तनमािण भर्रहेको प्रातधकरणले उल्लेख 
गरेको छ । अन्र् र्वमानस्थलहरुमा कालोपते्र नगरेको र मोटर वाटो प गेकोले प्र्ासेञ्जर नपाउने ह ुँदा 
हवाई र्ािार्ाि सञ्चालन नगरेको धर्होरा प्रातधकरणले जनाएको छ । िर र्स्िा र्वमानस्थलहरुको 
स्िरोन्नति गरी हवाई र्ािार्ाि सञ्चालन गने प्रातधकरण संग क नै र्ोजना रहेको देखखएन । स्िरोन्नति 
गनि बाुँकी रहेका र्वमानस्थलहरुको स्िरोन्नति गनि भर्वष्र्मा प्राथतमकिा ददन पदिछ । 

र्तिका धेरै र्वमानस्थलहरु तनस्कृर् रहन मा साना खालका वार् र्ानहरुको संख्र्ा कम भएर 
पतन हवाई सेवा सञ्चालन गनि नसकेको देखखन्छ । सबै वार्  सेवा सञ्चालकहरुले ठूला ठूला वार् र्ान 
थपगदे जाने र सानाको संख्र्ा घटाउुँदै जाने गरेको िथा द गिम क्षेत्रमा सेवा ददन पने अतनवार्ििा 
हटाएकोले पतन द गिम क्षेत्रका र्वमानस्थलहरु तनखस्िर् अवस्थामा रहेका देखखन्छ । हवाई र्ािार्ाि 
चल्न सम्भव नह ने र्वमानस्थलहरुमा नीखज क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका एतभएसन क्लब िथा फ्लार्ङ्ग 
स्कूल खोल्न भर्वक्ष्र्मा प्रोत्साहन गन िपदिछ ।  

नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणले सञ्चालनमा नरहेका र्वमानस्थलहरुका सम्बन्धमा 
नेपालको भौगोतलक अवस्थाले गदाि र्वमानस्थलको महत्व धेरै भएको कारणले नेपाल सरकारले 
स्थानीर् दूरदराजमा रहेका जनिाहरुलाई हवाई र्ािार्ािको माध्र्मबाट सेवा ददन  अत्र्न्ि जरुरी भई 
नेपाल सरकारको तनति िथा कार्ििम बमोखजम बजेट व्र्वस्था भई र्वमानस्थल तनमािण भएका उल्लेख 
गरेको छ् । हालको पररप्रके्ष्र्मा सडक र्ािार्ािको पह ुँच बढ्न गएको र साना र्वमानहरु नभएको 
कारणले केही र्वमानस्थलहरु नचलेिापतन भर्वष्र्मा ह न सक्ने दैवी र्वपत्ती, शकखस्मक (Emergency)  
िथा रार्ष्ट्रर् स रक्षाको तनतमत्त समेि र्वमानस्थल शवयकर्क पने ह ुँदा लगानी खेर नजाने जवाफ समेि 
ददएको छ । िर प्रातधकरणले तनमािण भर्सकेका र्वमानस्थबाट हवाई र्ािार्ाि स चारु गनि प्रभावकारी 
प्रबन्ध नगरी अन्र् वैकखल्पक महत्वको चचाि गन िले र्वमानस्थल तनमािणको उदे्दयकर् प राह ने देखखएन ।  

42. तबमानस्थलहरुको स रक्षा प्रबन्ध - र्वमानस्थलको जग्गा प्रातधकरणको अधीनमा शएपतछ त्र्सको 
वररपरर घेरा पखािल िथा िारवार लगाएर स रक्षा प्रबन्ध गनि नसकेमा स्थानीर्बासीहरुद्वारा जग्गा 
अतििमण ह ने सम्भावना रहन्छ । र्वमानस्थल तनमािण सम्पन्न भए पतछ हवाई स रक्षाका मापदण्डहरु 
कार्म गनि पतन घेरा पखािल िथा िार वार गनि जरुरी ह न्छ । र्सको तनर्मन गनि प्रातधकरणको 
एतभएशन सेखफ्ट स्ट्याण्डडि र्वभागलाई खजम्मेवारी देएको देखखन्छ । र्ति ह ुँदाह ुँदै पतन बजेट व्र्वस्था 
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नगरेकोले  खखखज चण्डेश्वरी र स र्कल म्वा र्वमानस्थल तनमािण सम्पन्न भएको ३ वषि व्र्तिि भई सक्दा  
पतन घेरा पखािल एवं स रक्षा िारबार गरेको पार्एन । र्सैगरी तनमािणाधीन अघािखाुँची र्वमानस्थलको 
पतन स रक्षा िारबार गरेको देखखएन । धेरै वषि पर्हले तनमािण भएको पाल ङ्गटार र्वमानस्थलको जग्गामा 
स्थानीर्लेबासीले बाटो तनमािण गरेको िथा व्र्खक्तले घर बनाएको देखखर्ो । सो व्र्खक्तले बनाएको घर  
हटाउनको लातग हाल प्रातधकरणले पत्राचार सम्म गरेको पार्र्ो, िर घर भत्काएको जानकारीमा 
शएको छैन । र्सैगरी र्टकाप र र्वमानस्थलको धावन मागिको बचबाटै स्थानीर्बासीले र्पचबाटो 
तनमािण गरेकोमा प्रातधकरणले त्र्सको संरक्षण गनि सकेको देखखएन । मेघौली र महेन्रनगर 
र्वमानस्थलको जग्गाबाट पतन स्थानीर्ले बाटो तनमािण गरेकोमा प्रातधकरण बेखबर देखखन्छ । 
र्वमानस्थलको सम्पखत्तको स रक्षा जाुँचका सम्बन्धमा प्रातधकरणले शवतधक रुपमा तनरीक्षण गरी 
प्रतिवेदन गने व्र्वस्था नगरेको िथा स गम क्षते्रका र्वमानस्थलहरुको उक्त अवस्थाले सञ्चालनमा 
नरहेका द गिम क्षेत्रको र्वमानस्थलहरु स रखक्षि छन ् भन्न सक्ने अवस्था रहेको देखखंदैन । 
र्वमानस्थलको स रक्षाको लातग पर्ािि बजेट व्र्वस्था गरी समर्मै घेरा पखािल िथा स रक्षा िारवार 
लगाउन  पदिछ । र्सै गरी सञ्चालनमा नरहेका र्वमानस्थलको स रक्षा पखािल िथा िारवारको अवस्था 
बारे कखम्िमा ६ मर्हनामा तनरीक्षण गरी प्रतिवेदन तलने व्र्वस्था गन िपदिछ । अतििणमा परेका 
र्वमानस्थलहरुको ित्काल स रक्षा जाुँचगरी र्वमानस्थलहरुको स रक्षा व्र्वस्था गन िपदिछ ।  

43. हेतलकप्टर सेवा - स रक्षा मापदण्ड प रागरेका हेतलप्र्ाड तनमािणगनि नेपाल नागररक उड्डर्न 
प्रातधकरणकाट अन मति ददर्ने ह ुँदा त्र्स्िा हेतलप्र्ाडहरुको लगि प्रातधकरणमा अद्यावतधक ह न पनेमा  
प्रातधकरणले र्सको अतभलेख नै राखेको देखखएन । स रक्षा मापदण्ड प रा गरेका हेतलकप्टरहरुलाई 
र्वतभन्न र्वमानस्थल, हेतलप्र्ाड, घरको छि िथा ख ल्ला चौरमा समेि अविरणगनि अन मति ददएको 
देखखन्छ । र्वमानस्थल र हेतलप्र्ाड बाहेक अन्र् स रक्षा मापदण्ड प रा नभएको स्थानमा अविरणको 
अन मति ददंदा र चालकले सिकि िा नअपनाउुँदा नेपालमा सन ्२००१ देखख २०२० सम्ममा २७ 
हेतलकप्टर द घिटना भर् ७३ र्ात्र  को ज्र्ान गएको देखखन्छ । र्सकौ र्ववरण तनम्नबमोखजम छ : 

ि. 
सं. 

तमति 
वार्  सेवाको 

नाम 
वार् र्ानको नाम दिाि नम्बर द घिटना स्थल द घिटनाको कारण 

र्ात्र   संख्र्ा 
(चालक 

दल समेि) 

मतृ्र्  
ह नेको 
संख्र्ा 

1.  ११ सेप्टेम्बर 
२००१ 

एर्रअन्र्ा 
Mi 17  9N-ADK 

तमर्मी कारण उल्लेख नगरेको 
5 0 

2.  १२ नोवेम्बर 
२००१ 

र्फस्टेल एर्र 
AS 350B3e  9N-AFP 

रारा िाल कारण उल्लेख नगरेको 
6 4 

3.  १२ मे 
२००२ 

कणािली एर्र 
AS 350B3e  9N-AGE 

मकाल  बेस 
क्र्ाम्प 

कारण उल्लेख नगरेको 
1 0 

4.  ३० सेप्टेम्बर 
२००२ 

एतसर्न 
एर्रलार्न्स 

Mi 17  9N-ACV 
सोल ख म्ब  मकाल  बेस क्र्ाम्पमा हराएको 

11 11 

5.  २८ मे 
२००३ 

तसतम्रक एर्र 
Mi 17  9N-ADP 

एभरेस्ट बेस 
क्र्ाम्प 

कारण उल्लेख नगरेको 
8 2 

6.  ४ जनवरी 
२००५ 

एर्रडार्नेिी 
AS 350B3e  9N-AGG 

रामेछाप कारण उल्लेख नगरेको 
3 3 

7.  २ ज न 
२००५  

श्री एर्रलार्न्स 
Mi 17  9N-AND 

एभरेस्ट बेस 
क्र्ाम्प 

कारण उल्लेख नगरेको 
7 0 

8.  ७ मे २००६ हेतलहुँस सतभिस 
Mi 17  9N-ADT 

धौलातगरी बेस 
क्र्ाम्प 

कारण उल्लेख नगरेको 
7 0 

9.  २९ जून 
२००८ 

र्फस्टेल एर्र 
AS 350B3e  9N-AIA 

अन्नपूणि बेस 
क्र्ाम्प 

कारण उल्लेख नगरेको 
4 0 

10.  ८ अगस्ि 
२००६ 

कणािली एर्र 
Mi 17  9N-AGS 

तत्र.अ.र्वमानस्थल कारण उल्लेख नगरेको 
5 0 

11.  २३ नोभेम्बर तसतम्रक एर्र Mi 17  9N-ADO ज म्ला कारण उल्लेख नगरेको 4 0 
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२००६ 
12.  २९ नोभेम्बर 

२०११ 
र्फस्टेल एर्र 

AS 350B3e  9N-AIK 
सोल ख म्ब  कारण उल्लेख नगरेको 

0 0 

13.  १९ ज न 
२०१३ 

र्फस्टेल एर्र 
AS 350B3e  1 viewed 

र्हल्सा कारण उल्लेख नगरेको 
6 1 

14.  २२ ज न 
२०१५ 

तसतम्रक एर्र 
AS 350B3e  9N-AKF 

गोरखा कारण उल्लेख नगरेको 
0 0 

15.  २३ सेप्टेम्बर  
२००६ 

श्री एर्रलार्न्स 
 MI 17 
helicopter 

9N-AHJ 

घ न्सा िाप्लेज ङ्ग भौगोतलक तबकटिा, प्रतिक ल 
मौसममा उडान गदाि पार्लटले 
पररखस्थमा सजगिा नअपनाएको 

24 24 

16.  १५ नोबेम्बर 
२००९ 

मनाङ्ग एर्र 
Mi 17  9N-AHI 

रातधकोट ह म्ला कागो फ्लार्टमा ओभरलोड 
भएको 

6 1 

17.  ७ नोवेम्बर 
२०१० 

र्फस्टेल एर्र 
AS 350B3e  9N-AIX 

शमाडधलम 
र्हमाल 

पार्लटको गल्िी 
2 2 

18.  ३ अगस्ि 
२०१४ 

र्फस्टेल एर्र 
AS 350B3e  9N-AJI 

तसन्ध पाल्चोक पार्लटको अन भवको कमी, 
िातलमको कतम 

1 1 

19.  २ ज न 
२०१५ 

माउण्टेन 
हेतलकप्टर 

AS 350B3e  9N-AJP 
तसन्ध पाल्चोक हाईटेन्सन लार्नमा ठोदक्कएको 

4 4 

20.  १७ माचि 
२०१६ 

र्फस्टेल एर्र 
AS 350B3e  9N-AJI 

लाङ्गटाङ्ग लो अखल्टच्र् डमा उडान 
गरेकाले  पहाडमा ठोदक्कएको  

1 0 

21.  ८ अगस्ि 
२०१६ 

र्फस्टेल एर्र 
AS 350B3e  9N-AKA 

न वाकोट भौगोतलक तबकटिा, प्रतिक ल 
मौसममा उडान गदाि पार्लटले 
पररखस्थमा सजगिा नअपनाएको 

7 7 

22.  ७ जनवरी 
२०१८ 

तसतम्रक एर्र 
AS 350B3e  9N-ALR 

ग्राण्डी अस्पिाल तनर्न्त्रण ग माएको 
1 0 

23.  ९ अगस्ि 
२०१८ 

अखल्टच्र् ड एर्र 
AS 350B3e  9N-ALS 

सामागाउुँ चालकले मौसम अन क ल 
ित्काल तनणिर् गनि नसकेका 

6 5 

24.  १४ अगस्ि 
२०१८ 

मनाङ्ग एर्र 
AS 350B3e  9N-AMV 

ह म्लाको र्हल्सा ल्र्ाण्ड गरेपतछ प्र्ासेन्जर 
ओराल्ने िममाि प  च्छरको 
रोटरले लागेर भारिीर्को मतृ्र्   

7 1 

25.  २७फेब्र अरी 
२०१९ 

एर्र डार्नेिी 
H125(AS350B3e )  9N-AMI 

िाप्लेज ङ्ग 
पातथभरा 

भौगोतलक तबकटिा, प्रतिक ल 
मौसममा उडान गदाि पार्लटलै 
पररखस्थमा सजगिा नअपनाएको 

7 7 

26.  १४ अर्प्रल 
२०१९ 

श्री एर्रलार्न्स 
AS 350B3e  9N-ALK 

ल क्ला पाकि  गररराखेको ठाउुँमा 9N-
AMH र्वमानले ठक्कर ददएको 

0 0 

27.  १४ अर्प्रल 
२०१९ 

मनाङ्ग एर्र 
AS 350B3e  9N-ALC 

ल क्ला पाकि  गरर राखेको ठाउुँेंमा 
9N-AMH र्वमानले ठक्कर 
ददएको 

0 0 

  जम्मा           133 73 

हेतलकप्टर द घिटनाको अतभलेख अद्यावतधक गरेको देखखएन । अतभलेख अन सार २७ द घिटना 
मध्रे् १४ को कारण उल्लेख गरेको छैन । अन्र् १४ द घिटनामा भौगोतलक र्वकटिा िथा चालकको 
गल्िी उल्लेख गररएको छ । चालकको गल्िीका कारण र्तिको धेरै द घिटना ह न ले प्रातधकरणको 
तनर्मन कार्ि प्रभावकारी देखखंदैन ।  

हखस्पटल तबखल्डङ्गको छि, ख ल्ला चौर र खेि बारीमा अविरण गरी ित्काल उडान गने 
हेतलकप्टरहरुको स रक्षा जाुँच र्वतध िथा पिति र र्सको र्र्कन गरी अद्यावतधक लगि राख्न े बारे 
प्रातधकरणलाई प्रश्न गररएको तथर्ो । तबमानस्थल बाहेकको स्थानमा अविरण गने बखि स रक्षा 
मापदण्ड प रा गराउने खजम्मेवारी वार् सेवा सञ्चालकहरुको नै रहेको प्रातधकरणबाट जवाफ प्राि भएको 
छ । नागररकहरुको हवाई स रक्षाको खजम्मा तलएको प्रातधकरणले तबमानस्थल बाहेकको स्थानमा 
हेतलकप्टर अविरण िथा उडान गनि अन मति ददएर नागररकको खजउ धनको स रक्षा व्र्वस्था गनिमा 
उखचि ध्र्ान नददने प्रातधकरणको र्स पररपाटीलाई मनातसव मान्न सर्कएन । नेपाल तभत्र तनमािण 
भएका हेतलप्र्ाडहरुको प्रातधकरणमा अद्यावतधक अतभलेख राखी िी हेतलप्र्ाडहरुमा हेतलकप्टर अविरण 
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र उडान गने व्र्वस्था गन िपदिछ । र्वमानस्थल बाहेक अन्र् स्थानमा उपर् क्त हवाई स रक्षा व्र्वस्था 
गरेर मात्र हेतलकप्टर अविरण गनि र उडान गनि अन मति ददन पदिछ । पटक पटक पार्लटको 
गखल्िका कारण द घिटना ह ने गरेको देखखएकोले दक्ष पार्लटलाई मात्र हेतलकप्टर उडान गनि  अन मति 
प्रदान गनि ित्काल ध्र्ान ददन पदिछ ।   

44. हवाई भाडा तनधािरण - नेपाल सरकारकारले २०६७ साल फाल्ग ण १९ गिेदेखख लागू ह नेगरी  
तनधािरण गरेको शन्िररक वार्  सेवाको हवाई भाडा दर २०७३ साल सम्म पतन प नरावलोकन नगरी 
सार्वकमा तनधािरण भएको दर रेट अन सार नै सञ्चालन ह ने गरेकोले वार् सेवा सञ्चालन व्र्ावसार्ीहरुले 
प नरावलोकनका लातग नेपाल नाररक उड्डर्न प्रातधकरणमा पटक पटक तनवेदन गरेका छन । नेपाल 
नागररक उड्डर्न प्रातधकरण ऐनको दफा ५(न) मा उल्लेख भए अन सार नेपाल सरकारलाई स झाउ 
ददन प्रातधकरणको २०७३।१।५ को तनणिर्ान सार हवाई र्ािार्ाि सेवा सञ्चालनमा लाग्ने र्ात्र   िथा 
मालसामानको ढ वानीको भाडा दस्ि र तनधािरण गने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई स झाउ ददन 
प्रातधकरणका महातनदेशकले २०७३।१।७ मा प्रातधकरणका उपमहा-तनदेशकको संर्ोजकत्वमा हवाई 
भाडा प नरावलोकन कार्िदल गठन गरेको रहेछ । सो कार्ािदललाई र्ात्र   िथा कागो भाडा दर, म रा 
खस्फति, प्रचतलि बजार मूल्र्, वार् र्ान सञ्चालन लागि, अन्िरािर्ष्ट्रर् अभ्र्ास र वतृ्तखण्ड अन सारका 
उडान जस्िा तबतबध पररसूचकहरुको अध्र्र्न र्वश्लषेण गरी औखचत्र्पूणि र सवि स्वीकार्ि ह ने नर्ाुँ भाडा 
दर तनधािरण गरी प्रतिवेदन पेश गनि कार्ािदेश ददएको देखखन्छ । 

कार्िदललाई ददएका कार्िगि शििहरु (TOR) मा उखल्लखखि म ख्र् कार्िहरुमा तनम्नबमोखजम 
उल्लेख भएको देखखन्छ । 

(क) िङ्क रुट (स गम क्षेत्रको उडान) र द गिम रुटमा सञ्चालन ह ने वार् र्ानको सञ्चालन लागिको 
शधारमा भाडा दर तसफाररस गने, 

(ख) हेतलकप्टर चाटिर दर र कागो भाडा दर सम्बन्धमा स झाउ ददने,  

(ग) तनधािररि भाडा र स्वचातलि सूत्र अन सार वरृ्िह ने र्न्धन अतधक श ल्क (fuel surcharge) 
एकम ि तलने वा छ ट्टा छ टै्ट तलने सम्बन्धमा स झाउ ददने ।  

 उक्त कार्िदलले िर्ार गरेको प्रतिवेदन अन सार संस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न 
मन्त्रालर्को मन्त्री स्िरीर् तनणिर् अन सार शन्िररक हवाई भाडा दर िङ्क रुट सेक्टरको सम्बन्धमा 
२०७३।८।२३ देखख र द गिम क्षते्रको सम्बन्धमा २०७५।१।२६ देखख लागूगने तनणिर् भएको 
देखखन्छ । कार्ािदलले ददएको स झाउ बमोखजमको नर्ाुँ भाडा दर लागूगनि मन्त्रालर्ले २०७३।८।३ 
मा मन्त्रीस्िरीर् तनणिर् गरी प्रातधकरणमा पठाएको देखखन्छ । सोही तनणिर्ान सार तनधािरण भएको 
हवाई भाडा दर हाल (२०७८ साल माघ मर्हना) सम्म पतन चालू रहेको देखखन्छ । हवाई भाडा 
तनधािण सम्बन्धमा देखखएका व्र्होराहरु र्स प्रतिवेदनको दफा ४९ र ५० मा उल्लेख गररएको छ । 

45. कार्िदल गठन - साविजतनक चासोको र्वषर्मा क नै तनणिर् तलन शवयकर्क परेमा सरोकारवाला 
तनकार्ले शफ्नो तनकार् अन्िगििका दक्ष कमिचारीहरुको कार्ािदल गठन गरी सो र्वषर्मा अध्र्र्न 
र्वश्लषेण गरेर शफ्नो रार् स झाउ सर्हिको प्रतिवेदन तनकार् प्रम ख समक्ष पेशगने शम प्रचलन छ । 
कार्िदलले अध्र्र्न र्वश्लषेणको तसलतसलामा क नै र्वषर्मा सम्बखन्धि सरोकारवाला, उपभोक्ताहरु वा 
स्विन्त्र र्वज्ञबाट रार् सङ्कलन गनि र शवयकर्क ठानेमा त्र्स्िा व्र्खक्तहरुको समेि रार् सङ्कलन गरेर 
त्र्समा कार्िदलले अध्र्र्न गरी त्र्स्िा र्वषर्हरु समेिको शधारमा शफ्नो रार् स झाउ प्रतिवेदनमा 
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उल्लेख गने  प्रचलन छ । िर प्रत्र्क्ष रुपमा फार्दा तलने व्र्खक्त िथा समूहलाई नै कार्िदलमा 
राखेर तनजले िर्ार गरेको स झाउ प्रतिवेदन स्वच्छ र तनष्पक्ष ह न सक्दैन । 

नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणले प्रातधकरणका उपमहातनदेशकको संर्ोजकत्वमा देहार् 
बमोखजम ७ सदस्र्ीर् शन्िररक हवाई भाडा तनधािरण कार्िदल गठन गरेको रहेछ । सो कार्िदलमा 
प्रातधकरणका कमिचारीहरु ३, मन्त्रालर्का प्रतितनतध १, वार्  सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कारोबारमा 
संलग्न व्र्खक्तहरु ३ लाई समावेश गररएको रहेछ । सो कार्िदलले तसफाररस गरेको हवाई भाडा 
मन्त्रालर्ले ह बह  लागू गरेको देखखन्छ । हवाई भाडाबाट नाफा कमाउने व्र्वसार् गने व्र्खक्तहरु 
(स्वाथि समूह) समेि प्रत्र्क्ष रुपमा कार्िदलमा रहन , भाडा तनधािरण कार्ािदलमा लेखा, कानून िथा 
सम्बखन्धि र्वषर्को प्रार्वतधक कमिचारीहरुलाई समावेग नगररन  र सो कार्िदलले तसफाररस गरेको 
भाडा ह बह  स्वीकृि ह न ले हवाई भाडा तनधािरण कार्ि उपभोक्ता र्हि अन कूल देखखंदैन । 

तस.नं. नाम थर पद कार्ािलर् खजम्मेवारी 
१ श्री राजन पोखरेल उपमहातनदेशक नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण संर्ोजक 
२ श्री प्रमोद नपेाल उपसखचव संस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्  सदस्र् 
३ श्री स भाष झा उपतनदेशक नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण सदस्र् 
४ श्री जनक राज कालाखेिी तनदेशक नेपाल वार् सेवा तनगम सदस्र् 
५ श्री राखजन क मार रखञ्जि प्रतितनतध वार् सेवा सञ्चालक संघ, नेपाल सदस्र् 
६ श्रीखेमराज पौडेल प्रतितनतध वार् सेवा सञ्चालक संघ, नेपाल सदस्र् 
७ श्री र्हराजन काफ्ले प्रबन्धक नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण सदस्र् 

प्रातधकरणले र्वशेषज्ञ कमिचारीहरुलाई कार्िदलमा समावेश गरेको व्र्होरा उल्लेख गरेपतन 
कार्िदलको प्रतिवेदनमा र्वशेषज्ञहरु संलग्न रहेको देखखएन । लेखापरीक्षणको लातग प्रातधकरणले 
२०७३।१।७ मा गदठि कार्िदलले तसफाररस गरेको भाडा दर मात्र उपलधध गराएको र २०२१ 
को सेप्टेम्बर मर्हना सम्म वार्  सेवाहरुले उडान अन मति तलंदा पेश गरेको भाडा दर पतन सोही 
बमोखजमको उल्लेख गरेको देखखर्ो । प्रातधकरणले २०७६।११।१९ मा संस्कृति, पर्िटन िथा 
नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्वाट गदठि हवाई भाडा दर प नरावलोकन कार्िदलले तसफाररस गरेको नर्ाुँ 
हवाई भाडा दर हालसम्म स्वीकृि भई शएको देखखएन ।  

कार्िदल गठन गदाि प्रत्र्क्षरुपमा खजम्मेवारीमा रहेका र्वशेषज्ञ कमिचारी संलग्न भएको 
ह न पदिछ । बाह्य सरोकारवाला व्र्खक्तको स झाउ तलन शवयकर्क भएमा त्र्स्िो स झाउ कार्िदलले 
ग्रहण गरी सो अन रुप कार्ि गन िपदिछ । 

46. उडान सेक्टर - संस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्मा कार्ािदलले पेश गरेको प्रतिवेदन  
अन सार हवाई भाडा तनधािरण प्रर्ोजनको लातग तनम्नबमोखजमको उडान सेक्टर छ ट्याई भाडा तनधािरण 
गरेको देखखन्छ । 

(क) ट ररि सेक्टर : काठमाडौबाट पवििीर् उडान लगार्ि ल क्ला, पोखरा, जोमसोम, भरिप र, 
मेघौली िथा पोखराबाट जोमसोमलाई ट ररि सेक्टरको रुपमा तलई उक्त क्षेत्रमा तनधािररि 
भाडाको दरबाट प्रस्थान देखख शगमन सम्मको उडान दूरी र समर्को र्हसाबबाट गणना गदाि 
कार्म ह ने भाडा रकमलाई भाडाको उच्चिम सीमा (Upper Limit) कार्म गरी सो रकमलाई 
२५ प्रतिशि घटाएर बेस भाडा दर (Base Fare) कार्म गररएको छ । र्सैगरी बेस भाडामा 
२५ प्रतिशि घटाएर कार्म ह ने रकमलाई भाडाको न्रू्निम सीमा (Lower Limit) कार्म 
गररएको छ ।  
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(ख) STOL सेक्टर (हव र्वमानस्थल देखख द गिम र द गिम देखख द गिम सेक्टर) : नेपालले हव 
तबमानस्थल रुपमा तनधािरण गरेका र्वमानस्थलहरु (काठमाडौं, र्वराटनगर, पोखरा, नेपालगञ्ज 
र धनगढी) लाई शधार बनाई द गिम र अन्र् स्थानमा रहेका र्वमानस्थलहरुमा ह ने 
उडानलाई STOL (short Take off and Landing) सेक्टरमा वगीकरण गररएको छ । उक्त 
सेक्टरमा उडान गने ट्वीन ओट्टर वार् र्ानलाई शधार मानी तनधािररि भाडाको दरबाट प्रस्थान 
देखख शगमन सम्मको उडान द री र समर्को र्हसावबाट गणना गदाि कार्म ह ने भाडा 
रकमलाई भाडाको उच्चिम सीमा (Upper Limit) कार्मगरी सो रकमलाई २५ प्रतिशि 
घटाएर भाडाको बेस भाडा (Base Fare) कार्म गररएको छ । र्सैगरी बेस भाडामा २५ 
प्रतिशि घटाएर कार्म ह ने रकमलाई भाडाको न्रू्निम सीमा (Lower Limit) कार्म 
गररएको छ ।    

(ग) स गमदेखख स गम (Trunk to Trunk) सेक्टर : काठमाडौं, र्वराटनगर, पोखरा, नेपालगञ्ज,  
धनगढी लगार्ि प्रातधकरणले स गम रुट सेक्टर रुपमा छ ट्याएका र्वमानस्थलहरुबाट स गम 
क्षेत्रकै र्वमानस्थलमा उडान गने सबै र्कतसमका वार् र्ानहरु स गमदेखख स गमसम्म उडान गनि  
Jetstream (३० तसट) र ATR42 (४७ तसट) वार् र्ानलाई शधारमा तनधािररि भाडाको 
दरबाट प्रस्थानदेखख शगमनसम्मको उडान द री र समर्को र्हसावबाट गणना गदाि कार्म ह ने 
भाडा रकमलाई भाडाको उच्चिम सीमा (Upper Limit) कार्म गरी सो रकमलाई ५० 
प्रतिशि घटाएर भाडाको बेस भाडा (Base Fare) कार्म गररएको छ । र्सैगरी बेस भाडामा 
५० प्रतिशि घटाएर कार्म ह ने रकमलाई भाडाको न्रू्निम सीमा (Lower Limit) कार्म 
गररएको छ ।   

 हवाई भाडा तनधािरण दर तनम्नबमोखजम उल्लेख गरेको देखखन्छ : 

हवाई भाडाको अतधकिम दर ट ररि सेक्टर STOL सेक्टर िङ्क सेक्टर 
तसट लागि प्रतिघण्टा प्रतिर्ात्र   - रु. 5904 5904 7330 

तसट लागि प्रतितमनेट प्रतिर्ात्र   - रु. 98.4073 98.4073 122.1666 

उक्त ट ररि सेक्टर र STOL सेक्टरको हवाई भाडाको दर र्वश्लषेण अन सूची-८ मा र िङ्क 
सेक्टरको हवाई भाडाको दर र्वश्लषेण अन सूची-९ मा उल्लेख गररएको छ । मन्त्रालर्बाट स्वीकृि 
भई हालसम्म कार्ािन्वर्नमा रहेको सेक्टर अन सारको हवाई भाडाको दर अन सूची-१०(क) र (ख) मा 
उल्लेख गररएको छ । 

हवाई भाडा प रावलोकन कर्िदलले हवाई उडान क्षते्रलाई उपर् िक्त बमोखजम ३ सेक्टरमा 
वगीकरण गरे पतन भाडा तनधािरणको दृर्िले ट ररि सेक्टर र द गिम क्षेत्रको प्रतितमनेट भाडा दर 
रु.९८।४०७४ कार्म गरेकोले र्ी द वै सेक्टरको भाडामा तभन्निा देखखएन । र्स सम्बन्धमा द गिम 
सेक्टरहरुमा पर्िटकीर् गतिर्वतध र सम्भावनाका शधारमा औसिभन्दा बढी ह न सक्ने शधारमा 
र्वमानस्थलहरुलाई व्र्वसार्र्क सहजिाको तनतमत्त ट ररि सेक्टरमा समूहकृि गररएको, िर हवाई भाडा 
वार् र्ानको लागिको शधारमा िर्ार गररने र र्ी द वै सेक्टरमा एउटै प्रकृतिको वार् र्ानले उडान गने 
ह ुँदा हवाई भाडामा समानिा रहेको प्रातधकरणले उल्लेख गरेको छ । तसतमकोट, डोल्पा, रारा र 
स खेि र्वमानस्थलमा पतन ट ररि उडानको संख्र्ा अरु र्वमानस्थलको भन्दा उल्लेखनीर् नै देखखन्छ ।  
िर िी सेक्टरहरुलाई प्रातधकरणले ट ररि सेक्टरमा राखेको देखखएन । हवाई भाडाको दृर्िले फरक 
नपने भए हवार् भाडा तनधािरण गदाि ट ररि क्षते्रको अलग्गै शीषिक ददएर भ्रम तसजिना गन िको क नै 
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औखचत्र् रहेको देखखएन । र्स सम्बन्धमा प्रातधकरणले ित्कालीन अवस्थामा स खेि िथा नेपालगंज 
र्वमानस्थलवाट द गिम क्षेत्रमा सडक बाटो नभएको खजल्लाका र्वमानस्थलमा उडान सञ्चालन गन िपने 
भएको र उक्त र्वमानस्थलहरुको सामाखजक दार्र्त्वका दृर्िले महत्व भएकोले Tourist Sector मा 
नराखखएको र सडक र्ािार्ािको पह ुँच भएपश्चाि ् समर्ान कूल रुपमा िी र त्र्स्िा र्वमानस्थलाई 
शवयककिा अन सार पररमाजिन गररदै लैजाने उल्लेख गरेको छ । 

स्थानीर् बातसन्दालाई प्राथतमकिामा नराखी भाडा तनधािरण गदाि स्थानीर्बासीलाई मकाि 
पदिछ। िङ्क सेक्टर, STOL सेक्टर र ट ररि सेक्टरमा पने क्षते्रहरु स्पि रुपमा छ ट्याई िी 
सेक्टरतभत्र पने क्षेत्रको समान र्कतसमको भाडा तनधािरण गन िपदिछ । ट ररि सेक्टरमा स्थानीर्बासी 
र्ात्र  लाई प्राथतमकिा ददने व्र्वस्था गन िपदिछ । 

47. हवाई भाडा तनधािरण सम्बन्धी  व्र्होरा - नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणले हवाई भाडा तनधािरण 
गने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई उपर् क्त स झाव ददई हवाई भाडालाई सरल र सहज बनाउन 
प्रभावकारी भतूमका तनवािह गन िपने ह न्छ । तबचार नप र्र्ािर्ि स झाव ददने र हवार् भाडा तनधािरणमा 
देखखएका कमी कमजोरीहरु नसच्र्ार्ि कार्ािन्वर्न गररंदा लाग्नेभन्दा बढी तनधािरण ह नगई र्ात्र  लाई 
मकाि पने ह न्छ । र्सैगरी नर्टकल मार्लको अतभलेख द रुस्ि नराखेमा वा द री कम उल्लेख गरी 
भाडा तनधािरण गरेमा व्र्वसार्ी संस्थाहरलाई समेि हवाई भाडा वापिको शम्दानी प रा प्राि गनि 
नसकी नोक्सानमा वार् र्ान उडाउन  पने ह न्छ । नेपाल प्रातधकरणले हवाई भाडा अस ल गनि हवाई 
र्ाथिार्ाि व्र्वसार्ीहरुलाई अन मति प्रदान गरेको र सो सम्बन्धमा तनर्मन गदाि ध्र्ान नप गेकोले  
हवाई र्ात्र   िथा व्र्वसार्ी हरुलाई मकाि पनिगएको व्र्होरा देहार्अन सार उल्लेख गररएको छ : 

47.1. स गम क्षेत्रको हवाई भाडाको न्रू्निम दरभन्दा द गिम क्षेत्रको हवाई भाडाको न्रू्निम दर बढी तनधािरण 
गरेकोले द गिम क्षेत्रभन्दा स गम क्षेत्रलाई मध्र्नजर गरी भाडा तनधािरण गरेको देखखन्छ । र्सले गदाि 
द गिम िथा र्पछतडएको क्षेत्रमा बसोवास गने र्ात्र  हरुको र्हिमा ध्र्ान ददएर भाडा तनधािरण गरेको 
देखखएन । र्सलाई स्पि गनि तनम्न बमोखजमको उदाहरुण उल्लेख गररएको छ : 

सेक्टर 
 

द री र समर् 
अन सार गणना 

गररएको अतधकिम  
भाडा रकम 

बेस भाडा दर कार्म 
गनि अतधकिम दरबाट 

घटाएको 

बेस भाडा 
दर 
 

न्रू्निम दर कार्म गनि 
बेस भाडा दर बाट 

घटाएको न्रू्निम दर 

प्रतिशि रकम प्रतिशि रकम 
द गिम िथा ट ररि 
सेक्टर 

5000 25 1250 3750 25 
937।5 2812।50 

स गम Trunk सेक्टर 5000 50 2500 2500 50 1250 1250 

उपर् िक्त उदाहरण अन सार द गिम र स गम क्षते्रको अतधकिम हवाई भाडा नर्टकल मार्लको 
शधारमा बराबरी भएपतन द गिम क्षेत्रको न्रू्निम हवाई भाडाको ि लनामा स गम क्षेत्रको न्रू्निम भाडा 
दर ४४.४४ प्रतिशि सस्िो ह ने गरी तनधािरण गरेको र देखखर्ो । प्रातधकरणको उक्त जवाफले द गिम 
क्षेत्रको भाडा दर स लभ र सस्िो बनाउन भन्दा पतन वार्  सेवा सञ्चालन संस्थाको र्हिलाई मध्र्नजर 
गरी तनधािरण गरेकोले द गिम क्षेत्रको भाडा स लभ र सस्िो ह न सकेको देखखंदैन । र्सम्बन्धमा 
प्रातधकरणले द गिम क्षेत्रमा उडान गने वार् र्ानहरुको संख्र्ा कम र र्वमानस्थलहरु बढी रहेका, 
र्वगिमा धेरै र्वमानस्थलहरुमा थोरै र्वमानहरुले उडान गराउन  पने बाध्र्िा रहेको, ि लनात्मक रुपमा 
साना र्वमानहरुको सञ्चालन लागि प्रतिर्ात्र   बढी ह ने गरेकोले द गिम क्षेत्रको तनधािररि भाडादरमा  
प्रतिस्पधाि नदेखखएकोले अपर तलतमटमा प्रतिस्पधाि ह ने गरेको जनाएको छ ।  
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द गिम क्षेत्रकोभन्दा स गम क्षते्रको भाडा सस्िो ह ुँदा द गिम क्षकेा बातसन्दामा नकारात्मक प्रभाव 
पने ह ुँदा द गिम सेक्टरको भाडा स गम सेक्टरको ि लनामा सस्िो र सविसाधारणको पह ुँच ह न सक्ने गरी  
वैकखल्पक उपार्हरु अवलम्बन गरी समारे्जन गरेको ह न पदिछ । 

47.2. प्रातधकरणको सेक्टर तनधािरणमा राजर्वराज र्वमानस्थल िङ्क रुटमा पदिछ । िर भाडा तनधािरण गदाि 
उक्त र्वमानस्थललाई द गिम (STOL) सेक्टरमा राखी देहार्अन सार भाडा तनधािरण गरेको देखखर्ो । 
िङ्क रुटको दरबाट रु.५ हजार ६१९ लाग्नेमा द गिम (STOL) सेक्टरको दरबाट गणना गरी रु.४ 
हजार ५२६ मात्र कार्म गरेको देखखर्ो । िर न्रू्निम भाडा दरको हकमा अन्र् िङ्क रुटमा लाग्ने  
न्रू्निम भाडा दर बढी कार्म गरेको देखखन्छ । र्सरी सेक्टर फरक पारी राजतबराजको मात्र भाडा 
दर कम गन ि परेको सम्बन्धमा कार्िदलले क नै प िर्ाई गरेको छैन । र्सरी तनधािरण गरेको भाडा दर 
तनस्पक्ष देखखएन । 

सेक्टर 
द री (नर्टकल 

मार्ल) 
समर् 
तमनेट 

प्रतितमनेट 
दर 

तनधािररि 
अतधकिम भाडा 

बेतसक 
भाडा 

न्रू्निम 
भाडा 

STOL सेक्टर 107 46 98.40 4526. 3395 2546 

Trunk सैक्टर 107 46 122.16 5619. 2810 1405 

र्सैगरी स खेि र्वमानस्थल पतन िङ्क रुटमा पदिछ । िर भाडा तनधािरण गदाि उक्त 
र्वमानस्थललाई द गिम (STOL) सेक्टरमा राखी देहार्अन सार भाडा तनधािरण गरेको देखखर्ो । िङ्क 
रुटको दरबाट रु.१० हजार २६१ लाग्नेमा द गिम (STOL) सेक्टरको दरबाट गणना गरी रु.८ 
हजार २६६ मात्र कार्म गरेको छ । िर न्रू्निम भाडा दर भने अन्र् िङ्क रुटमा लाग्ने न्रू्निम 
भाडा दरभन्दा बढी कार्म गरेको देखखन्छ । 

सेक्टर 
द री (नर्टकल 

मार्ल) 
समर् 
तमनेट 

प्रतितमनेट 
दर 

तनधािररि 
अतधकिम भाडा 

बेतसक 
भाडा 

न्रू्निम 
भाडा 

STOL सेक्टर 197 84 98.4 8266. 6199. 4649. 

Trunk सैक्टर 197 84 122.2 10261. 5131. 2565. 

सेक्टर तनधािरण फरक पारी भाडा तनधािरण गरेकोले त्र्समा कार्िदलले गरेको भाडा तनधािरण 
तनस्पक्ष िथा औखचत्र्पूणि भएको पार्एन । र्स सम्बन्धमा प्रातधकरणले हवाई भाडा प नरावलोकन 
कार्िदल २०७३, को प्रतिवेदन स्वीकृि ह ुँदाका बखि सम्म राजर्वराज र स खेि र्वमानस्थलहरु िङ्क 
सेक्टरमा उडान गने र्वमानहरुको लातग पूवािधार समेि नरहेको अवस्थालाई मध्र्नजर गरी STOL 

Sector कार्म गरी भाडा तनधािरण गरेको उल्लेख गरेको छ । िर िङ्क सेक्टरमा उडान गने 
र्वमानहरुको लातग पूवािधार िर्ार भएपतछ उडान अन मति ददंदा त्र्समा ध्र्ान ददएको देखखएन । 

िङ्क सेक्टर, STOL सेक्टर र ट ररि सेक्टरमा पने क्षेत्रहरु स्पि रुपमा छ ट्याई िी सेक्टर 
तभत्र पने क्षेत्रको समान र्कतसमको भाडा तनधािरण गन िपदिछ ।  

47.3. कार्िदलले उडान सेक्टरको द री (नर्टकल मार्ल) कार्म गदाि प्रातधकरणको अतभलेखमा रहेको दूरी 
भन्दा फरक परेको देखखर्ो । र्सरी द री फरक परेको सम्बन्धमा कार्िदलले ख लासा गरेको छैन । 
द री फरक पारी बढी भाडा तनधािरण भएमा र्ात्र  लाई मकािपने र भाडा कम तनधािरण भएमा 
धर्वसार्ीलाई मकाि पनि जान्छ । प्रातधकरणको अतभलेखमा रहेकोभन्दा द गिम सेक्टरिफि  २६ र िङ्क 
सेक्टरिफि  ६ सेक्टरको द री बढाई भाडा तनधािरण गरेकोले उक्त सेक्टरका र्ात्र  ले बढी भाडा तिन ि 
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परेको देखखर्ो । र्समध्रे् सबैभन्दा धेरै पोखरा-डोल्पा सेक्टरको २६.७४ नर्टकल मार्ल बढाई रु.१ 
हजार १८९ बढी भाडा तनधािरण भएको छ । अन्र् बढी द री कार्म गरेकोमा पोखरा-मनाङ्गको 
१५.८५ नर्टकल मार्ल र काठमाडौं-रुक मको १५.८ नर्टकल मार्लको भाडा िमशः रु.७९८। र 
रु.६६५। उल्लेखनीर् छन । द री बढाई हवाई भाडा तनधािरण गररएका सेक्टरहरुको र्ववरण र सो 
अन सार र्ात्र  ले बढी भाडा तिन िपरेको भाडा तनधािरणको र्ववरण अन सूची-११ मा उल्लेख गररएको छ।  

प्रातधकरणको अतभलेखमाभन्दा द री कम गरी भाडा तनधािरण गरेका सेक्टरहरुको र्ववरण 
तनम्नबमोखजम छ : 

ि.सं द गिम सेक्टर (द री) अतभलेख 
अन सार 

भाडा 
तनधािरण 

गदाि कार्म 
गरेको 

अतभलेखभन्दा 
घटी द री 
कार्म 
गरेको 

प्रतिनर्टकल 
मार्ल लाग्न े
समर् तमनेट 

प्रतितमनेट 
दर (रु) 

कार्म गन िपनेभन्दा 
घटी कार्म गरेको 
भाडा दर (रु.) 

1.  काठमाडौं-भोजप र 96 84 12 0.46429 98.4073 548.27 
2.  काठमाडौं-लातमडांडा 75 63 12 0.47619 98.4073 562.33 
3.  काठमाडौं-रुम्जाटार 68 55 13 0.49091 98.4073 628.02 
4.  काठमाडौं-स खेि 204.45 197 7.45 0.4264 98.4073 312.61 
5.  काठमाडौं-िाप्लेज ङ्ग 126.5 123 3.5 0.43902 98.4073 151.21 
6.  काठमाडौं-थामखकि  89 69 20 0.47826 98.4073 941.29 
 िङ्क सेक्टर 

   

    
 1.  काठमाडौं-नेपालगञ्ज 197.7 175 22.7 0.35034 122.167 971.56 

2.  काठमाडौं-धनगढी 260.8 245 15.8 0.33914 122.167 654.62 
3.  काठमाडौं-ि खम्लङ्गटार 101 96 5 0.36146 122.167 220.79 

प्रातधकरणको अतभलेखमा रहेकोभन्दा कम गरी द गिम सेक्टरिफि  ६ र स गम सेक्टरिफि  ३ 
को द री घटाएको  देखखर्ो । र्सरी द री फरक परेको सम्बन्धमा कार्िदलले ख लासा गरेको छैन । 
अतभलेखभन्दा कम द री कार्म भएकामध्रे् द गिम क्षेत्रिफि  सबैभन्दा बढी काठमाडौं-थामखकि  सेक्टरको 
२० नर्टकल मार्ल कम गदाि त्र्सको भाडा रु.९४१.२९ कम तनधािरण भएको देखखन्छ । र्सैगरी  
काठमाडौं-रुम्जाटारको १३, काठमाडौं-भोजप रको १२ र काठमाडौं-लातमडांडाको १२ नर्टकल मार्ल 
द री कम भई िी सेक्टरहरुको भाडा पतन िमशः रु.६२८।०२, रु.५४८।२७ र रु.५६२।३३ 
घटी तनधािरण गरेको देखखन्छ । स गम (िङ्क) सेक्टरिफि  काठमाडौं-नेपालगञ्जको २२.७ र काठमाडौं-
धनगढीको १५.८ नर्टकल मार्ल कम भई भाडामा पतन िमशः रु ९७१।५६ र रु.६५४ ।६२ 
घटी तनधािरण भएको देखखन्छ । 

द रीकम गरी भाडा तनधािरण गरेपतन स गम सेक्टरको तनर्तमि उडानमा फरक परेको 
देखखएन। र्सले गदाि भाडा तनधािरण प्रकृर्ा र्थाथिमा शधाररि देखखएन । द गिम सेक्टरिफि  भने 
तनर्तमि उडानहरु कम भएको देखखन्छ । र्समध्रे् पतन काठमाडौं-थामखकि , काठमाडौं-लातमडाुँडा र 
काठमाडौं-रुम्जाटारको तनर्तमि उडान ज्र्ादै न्रू्न रहेको देखखन्छ ।  

अतभलेख अन सार फरक नपने गरी सेक्टरको द री (नर्टकल मार्ल) कार्म गरी सोको 
शधारमा र्थाथि रुपमा हवाई भाडा तनधािरण गन िपदिछ । 

48. हवाई भाडा तनधािरण सम्बन्धी अन्र् व्र्होरा - हवाई भाडा तनधािरण गने कार्ि नेपाल सरकार संस्कृति, 
पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्को ह ने र नेपाल सरकारले तनधािरण गरेको भाडाको दर रेट 
तभत्र रहेर वार्  सेवा सञ्चालन संस्थाहरुले र्ात्र  सुँग भाडा अस ल गरे नगरेको सम्बन्धमा नेपाल नागररक 
उिडर्न प्रातधकरणले तनर्मन गन िपने देखखन्छ । मन्त्रालर्ले भाडा तनधािरण गरेको समर्मा तलएको 
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शधार र समर्को तनखश्चि अन्िराल पतछ त्र्स्िा शधारहरु पररवििन भई हवाई भाडामा परेको असरले 
र्ात्र  हरुलाई मकाि परेको अवस्थामा प्रातधकरणले हवाई भाडा प नरावलोकन गनि मन्त्रालर्मा स झाउ 
ददन पने प्रातधकरणको काम कििव्र् र अतधकारतभत्र पने देखखन्छ । हवाई भाडा तनधािरण सम्बन्धमा 
देखखएका अन्र् व्र्होरा तनम्नबमोखजम छन : 

(क) हवाई भाडा तनधािरण भएको समर् (२०७३ साल) मा द गिम सेक्टरमा ट्वीनओट्टर १३, 
तबचिाफ्ट ५ र डोतनर्र ४ समेि २२ वार् र्ानमा ४१३ तसट सञ्चालन भएकोमा सबैभन्दा 
धेरै संख्र्ा र तसट भएको ट्वीनओट्टर वार् र्ानलाई शधार तलएर भाडा तनधािरण गरेको 
देखखर्ो। हाल उक्त सेक्टरमा  ट्वीनओट्टर ७, तबचिाफ्ट ५, डोतनर्र ५, एल ई र्ट एल 
(LETL 410) ५ र वाई ट्वेल्भई् (Y12E) ४ समेि २६ वटा वार् र्ान सञ्चालनमा रहेको 
देखखन्छ। िी वार् र्ानको तसट क्षमिा ४२३ रहेको देखखन्छ । र्समध्रे् वाई ट्वेल्भ ् ई 
(Y12E) ४ वार् र्ानहरु सञ्चालनमा नरहेकोले तिनीहरुको तसट संख्र्ा ६८ घटाउुँदा ३५५ 
तसट मात्र सञ्चालनमा रहेको देखखन्छ । र्सबाट द गिम क्षते्रको हवाई र्ािार्ाि सेवा ख खम्चन 
गएको देखखन्छ । सार्वक र हालमा STOL सेक्टरमा सञ्चालनमा रहेका वार् र्ानको प्रकार, 
तिनको संख्र्ा, तसट संख्र्ा, समेिको र्ववरण अन सूची-१२ (क) र (ख). मा उल्लेख गररएको 
छ । द गिम क्षेत्रमा पर्ािि वार्  सेवा सञ्चालनको व्र्वस्था गरी हवाई भाडालाई समसामर्र्क 
र स लभ बनाउन  पदिछ । स गम क्षते्रको हकमा पतन ठूला ठूला वार् र्ानहरुको शधारमा 
सरल िथा सस्िो र्कतसमको भाडा दर कार्म गन िपदिछ । 

(ख) ित्कालीन समर्मा द गिम क्षेत्रको हवार् भाडा नै बढी तनधािरण भएको र हाल सो क्षेत्रमा सेवा 
ददने वार् र्ानहरुको संख्र्ा घटेर गएको अवस्थामा तनर्तमि सेवाहरु प्रभार्वि भएका छन ्। 
तनर्तमि उडान भन्दा चाटिर उडान गरेर कम्िीमा दोधबर भाडा तलन वार् सेवाहरुको रणनीति 
रहेको छ । द गिम क्षते्रमा र्सरी वार्  सेवा उपलधधिाको स्िर घटेर जान  र चाटिर उडानमा 
बढीभाडा तिन ि परेको अवस्थामा वार् र्ानहरुको संख्र्ा बढाउन लगाई सहज र सस्िो रुपमा 
भाडा तनधािरण गरी हवाई र्ािार्ाि सेवा उपलधध गराउन मन्त्रालर् िथा प्रातधकरणले क नै 
प्रर्ास गरेको पार्एन । तनर्तमि उडानभन्दा चाटिर उडान बढी भएमा र्ात्र  हरुलाई मकािपने 
र द गिम क्षते्रका सेक्टरहरुमा हवाई र्ािार्ाि सञ्चालन गनि सीतमि वार्  सेवाहरुलार्ि मात्र 
प्राथतमकिा ददएमा सेवा तनर्तमि नह ने अवस्था रहन्छ । र्स सम्बन्धमा मन्त्रालर् र 
प्रातधकरण द वैको अन गमन व्र्वस्था कम्जोर देखखएकोले र्सलाई सहज र सरल बनाउन 
तनर्तमि उडान अन मति र चाटिर उडान अन मतिको अद्यावतधक अतभलेख राखेर िोर्कएको 
मापदण्डको सीमातभत्र मात्र चाटिर उडानको अन मति ददएको स तनखश्चि गन िपदिछ ।  

(ग) हवाई भाडा तनधािरण भएको समर् (२०७३ साल) मा स गम क्षेत्रिफि  जेटखस्िम १०, एर्टशर 
फोर्टिट  ३, एर्टशर सेभेन्टी ट  ३ समेि १६ वार् र्ानका ६५७ तसट उपलधध भएको 
देखखन्छ । िी वार् र्ानमध्रे् जेटखस्िम र एर्टशर फोर्टिट लाई शधारमानी हवाई भाडा 
तनधािरण गरेको देखखन्छ । हाल उक्त सेक्टरमा जेटखस्िम ५, एर्टशर फोर्टिट  ३, एर्टशर 
सेभेन्टी ट  १४, तसजेशर ट हन्िेड ५, तसजेशर सेभेनहन्िेड २, एशरके तसक्स्टी २ र 
तडएचसी एट २ समेि ३३ वार् र्ानका १ हजार ९६९ तसट र्ात्र  लाई उपलधध ह ने 
देखखन्छ। र्स्िो खस्थतिमा हवाई भाडाको प नरावलोकन गरी नर्ाुँ भाडा दर कार्म गन िपनेमा 
प रानै दर रेटबाट भाडा अस ल गरेको देखखन्छ । र्सको प नरावलोकन गन िपदिछ । 
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(घ) सार्वकमा र हाल सञ्चालनमा रहेका त्चगलप सेक्टरका वार् र्ानको प्रकार, तिनको संख्र्ा, 
तसट संख्र्ा, समेिको र्ववरण अन सूची-१३ मा उल्लेख गररएको छ । प्रातधकरणको भनाई 
अन सार पतन सानो वार् र्ान भन्दा ठूलो वार् र्ानको भाडा सस्िो पनेमा हाल ठूला वार् र्ानको 
संख्र्ा उल्लेख्र् रुपमा थप भए पतन प रानै दरबाट भाडा तलएर वार् सेवाहरु सञ्चालन 
भर्रहेकोले वार्  सेवा सञ्चालन संस्थाहरुले बढी भाडा उठाउने गरेको देखखन्छ । प्रातधकरणले 
र्सलाई स धार गरी हवाई भाडालाई समसामर्र्क बनाउन पहल गरेको देखखएन । र्सबाट 
स गम क्षेत्रको हवाई भाडा दर समेि पतन सस्िो र समसामर्र्क बन्न सकेको देखखएन । 

(ङ) हरेक द ई वषिमा हवाई भाडाको प नरावलोकन गने नेपाल सरकारको नीति रहेको देखखन्छ । 
िर २०६७ सालमा तनधािरण गररएको हवाई भाडा २०७३ सालमा शएर मात्र प नरावलोकन 
भएको देखखन्छ । त्र्स पतछ हालसम्म  पतन प नरावलोकन भएको देखखएन । वार् सेवा 
सञ्चालनको क्षेत्रमा २०७३ सालको ि लनामा २०७८ सालमा शर्प ग्दा वार् र्ानको संख्र्ा, 
तिनको उडान क्षमिा िथा तसट क्षमिामा समेि धेरै पररवििन भएको देखखन्छ । र्ी सबै 
र्कतसमका वार् र्ानको सञ्चालन खचिको समग्र प नरावलोकन गरी औसिको शधारमा 
न्र्ार्ोखचि भाडा तनधािण गन िपनेमा वार् सेवा सञ्चालन संस्थाहरु प रानै दरबाट भाडा अस ली  
गरररहेका छन । प्रातधकरणले पतन भाडा दर प नरावलोकन नगरी प रानै भाडा दरको 
शधारमा उडान अन मति ददर्रहेको छ । प्रातधकरणले हवाई भाडा दरलाई समसामर्र्क 
नबनाएकोले हवाई भाडा सरल, सहज र र्वश्वसनीर् देखखंदैने  । 

नीतिगि रुपमा प्रत्रे्क २ बषिमा हवाई भाडादर प नरावलोकन गन िपने भतनएिापतन अमेररकी 
डलरसुँग नेपाली म राको अवम ल्र्न, बजार भाउ, म राखस्फतिका कारण हवाई भाडादर बरृ्ि भर्रहेको 
अवस्थामा प्रत्रे्क २ बषिमा भाडा वरृ्ि ह ुँदा हवाई र्ात्र  हरुलाई मकाि पने अवस्था रहेको छ । द गिम 
सेक्टरमा उडान गने साना र्वमान शर्ाि गनि तनजी क्षते्र कम शकर्षिि रहेको अवस्थाले गदाि 
वार् र्ानको संख्र्ा वरृ्ि ह न नसकेको साथै नेपाल वार् सेवा तनगमसुँग द गिम सेक्टरमा उडान गनिको 
लातग पर्ािि मात्रामा वार् र्ान पतन नरहेको पररखस्थतिमा पटक-पटक हवाई भाडा प नरावलोकन गदाि 
हवाई भाडादर शकातसने अवस्था रहेकोले व्र्वहाररक रुपमा संस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न 
मन्त्रालर् िथा र्स प्रातधकरणवाट औखचत्र्ि र शवयकर्किाको शधारमा प नरावलोकन गने गररएको 
भन्ने प्रातधकरणबाट जवाफ जवाफ छ । िर हवाई भाडाको प नरावलोकन गन ि भनेको भाडा वरृ्ि गन ि 
होर्न । लाग्ने भन्दाबढी भाडा नलागोस भनेर अन गमन गन ि पतन प नरावलोकन हो । त्र्स कारण 
हवार् भाडालाई समसामर्र्क बनाउन तनखश्चि समर्को अन्िरालमा भाडाको प नरावलोकन गन िपदिछ । 

49. चाटिर उडान अन मतिको खस्थति - नेपाल सरकारले तनर्तमि उडानको अतधकिम दरको दोधबर भाडा 
तलन पाउने गरी चाटिर भाडा दर स्वीकृि गरेको देखखर्ो । दोधबर भाडा तलन पाउने ह ुँदा वार्  
सेवाहरुमा तनर्तमि उडान गन िभन्दा चाटिर उडान गनि चासो बढेको देखखन्छ । र्सले गदाि 
स्थानीर्बासीले तनर्तमि उडानको र्टकट नपाई चाटिर उडानबाट र्ात्रा गन ि परेको र महगो भाडा तिनि 
बाध्र् ह न  परेको खस्थति छ । र्सै सन्दभिमा  संस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्ले  
२०७३।८।२७ मा नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणलाई लेखेको पत्रान सार द गिम क्षेत्रका STOL 
र्वमानस्थलहरुमा तनर्तमि उडान कम ह ने, िर चाटिर उडान मात्र ह ुँदा महंगो हवाई भाडा तिन ि परेको 
उपभोक्ताहरुबाट ग नासो प्रािह ने गरेको अवस्थालाई सम्बोधन गनि र्स अखघ भएका चाटिर 
उडानहरुलाई शधार मानी कखम्िमा ३० प्रतिशि अतनवार्ि तनर्तमि उडान ह ने अवस्था स तनखश्चि 
गनेगरी उडान िातलका स्वीकृि गन ि गराउन  तनदेशन भएको देखखन्छ ।  



नपेाल नागररक उड्डर्न तनर्मन 

 136 कार्िमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन‚ २०७9 
 

मन्त्रालर्ले २०७३ सालमा जारी गरेको तनदेशन अन सार हालसम्म पतन प्रातधकरणले 
र्वमानस्थलहरुबाट ह ने तनर्तमि िथा चाटिर उडानहरुको केन्रमा लगि अद्यावतधक गरेर सो तनदेशन 
अन सारको मापदण्ड कार्म भए नभएको अन गमन गरेको देखखएन । तनर्तमि उडानको अन मति 
केन्रीर् कार्ािलर्बाट ददने, िर चाटिर उडानको अन मति सम्बखन्धि र्वमानस्थल कार्ािलर्बाट ददने 
गरेको छ । र्स्िो िथ्र्ाङ्क केन्रीर् प्रणालीमा नेटवर्कि ङ्ग गरी शबि गने गररएको धर्होरा 
प्रातधकरणले उल्लेख गरेपतन सो सम्बन्धी िथ्र्ाङ्कको अतभलेख केन्रीर् कार्ािलर्मा अद्यावतधक रहेको 
पार्एन । र्स्िो अतभलेखको अभावमा वार्  सेवागि िथा सेक्टरगि तनर्तमि िथा चाटिर उडान गरेको 
क ल संख्र्ा र्र्कन गरी र्वश्लषेण सर्हि त्र्सको उपर् क्तिा तनक्र्ौल गनि सक्ने अवस्था छैन ।  

प्रातधकरणबाट प्राि उडान िातलकामा उखल्लखखि सािार्हक उडान अन मतिको शधार तलई 
गणना गदाि कार्म ह न शएको वार्षिक उडान अन मति संख्र्ा र र्वमानस्थल कार्ािलर्हरुले उपलधध 
गराएको वार्षिक एर्रिाफ्ट मोभमेन्ट िथ्र्ाङ्कमा उल्लेख भएको उडान संख्र्ा ि लना गदाि केही 
र्वमानस्थल कार्ािलर्हरुले मन्त्रालर्ले िोर्क ददएको मापदण्डभन्दा बढी चाटिर उडान गरेको देखखर्ो। 
नेपालगञ्ज र्वमानस्थलबाट तसतमकोट र रारा सेक्टरमा र पोखरा र्वमानस्थलबाट जोमसोम सेक्टरको 
उडानमा तनर्तमि उडान अन मतिको ि लनामा देहार्अन सार बढी चाटरि उडान गनि अन मति ददर्एको 
छ । अन्र् र्वमानस्थलहरुको हकमा पतन र्र्कन िथ्र्ाङ्कको अभावमा मूल्र्ाङ्कन गनि नसर्कने खस्थति 
छ । र्समा हवाई उडान सम्बन्धी तनर्मन गने प्रातधकरणको हवाई र्ािार्ाि व्र्वस्था र्वभागको 
ध्र्ान प गेको देखखएन । िोर्कएको मापडण्डको सीमाभन्दा बढी चाटिर उडान गरेको िथ्र्ाङ्क तनम्न 
िातलकामा उल्लेख गररएको छ : 

र्वमानस्थलको नाम उडान वषि उडान संख्र्ा 
न्रू्निम ३० प्रतिशि कार्म 
गन िपने तनर्तमि उडान संख्र्ा 

अन मति ददएको तनर्तमि 
उडान  संख्र्ा 

तसतमकोट 2019 5571 1671.3 364 

 2020 3912 1173.6 156 

 2021 2622 786.6 200 
रारा 2019 1130 339 208 
जोमसोम  2021  1787  536.10  280 

प्रातधकरणले अतिररक्त चाटिर उडानको अन मति ददने, त्र्सको अतभलेख राख्न ेर अन गमन गने 
अतधकार क्षेत्रीर् हव कार्ािलर्लाई ददने र केन्रमा िथ्र्ाङ्क शवयकर्क परे मात्र खझकाउने व्र्वस्था 
गरेकोले अन गमन कार्ि र्फिलो भई मन्त्रालर्ले िोर्क ददएको मापदण्ड प रा भए नभएको र्र्कन गनि 
सर्कंदैन । केन्रीर् कार्ािलर्ले र्स्िो िथ्र्ाङ्क प्राि गनि र मूल्र्ाङ्कन गनि शवयकर्क ठानेको पतन 
देखखएन । र्र्कन िथ्र्ाङ्क नराखी शदेश र तनदेशनको भरमा मात्र िोर्कएको मापदण्डको सीमातभत्र 
रहेर उडान अन मति ददएको छ भन्न सर्कदैन । िथ्र्ाङ्क नराखी गरेको प्रातधकरणको तनर्मन कार्ि 
प्रभावकारी नदेखखएको प्रातधकरणको उक्त जवाफबाट प्रि ह न्छ । एकीकृि धर्बस्थापन सूचना प्रणाली 
(Integrated Management Information System - IMIS) र्वकास गरी केन्रीर् कार्ािलर्ले शफ्नो 
कार्िहरुको र शफनो मािहिका सम्पूणि क्षेत्रीर् हब कार्ािलर् िथा अन्र् कार्ािलर्, र्वभाग िथा 
शाखा सर्हिको िथ्र्ाङ्क िथा अतभलेखको शई.एम.शई.एस.मा शबि गरी सो अन रुप एकीकृि 
डाटावेश िर्ार गरी अद्यावतधक गने गराउने दार्र्त्व प्रातधकरणको हो । िथापी प्रातधकरणले 
शई.एम.शई.एस. र्वकास गने शवयकर्किा सम्म पतन महश स गरेको पार्एन । र्सले गदाि 
प्रातधकरणका कर्ौ तनर्मन कार्िहरुको जवाफदेर्हिा र पारदशीिा देखाउन उदासीन रहेको पार्र्ो । 
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नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणले चाटिर उडान अन मतिको खस्थतिका सम्बन्धमा लेखापरीक्षणबाट 
ददएका स झावहरु र नेपाल सरकारको तनति तनदेशन अन सार कार्ािन्वर्न गररने उल्लेख गरेको छ ।  

तनर्तमि िथा चाटिर उडानको अतभलेख व्र्वखस्थि गनि केखन्रर् कार्ािलर्बाट तनर्तमि हवाई 
र्ािार्ाि सेवा सञ्चालन गनि प्रत्रे्क वार्  सेवा सञ्चालन संस्थाहरुलाई ददएको उडान अन मति, 
सम्बखन्धि वार् सेवा सञ्चालन संस्थाले उडान गरेको र्ववरण र सम्बखन्धि र्वमानस्थलबाट चाटिर उडान 
गनि ददएको अन मति र्ववरणको केखन्रर् अतभलेख राखेर हरेक वार्  सेवा सञ्चालन संस्थाले प्रवाह गरेको 
हवाई र्ािार्ाि सेवाको अन गमन गन िपदिछ ।  

र्सैगरी एकीकृि धर्बस्थापन सूचना प्रणाली (Integrated Management Information System - 

IMIS) र्वकास गरी केन्रीर् कार्ािलर्ले शफनो कार्िहरुको र शफनो मािहिका सम्पूणि क्षते्रीर् हब 
कार्ािलर् िथा अन्र् कार्ािलर्, र्वभाग िथा शाखा सर्हिको िथ्र्ाङ्क िथा अतभलेखको शई.एम.शई. 
एस.मा शबि गरी सो अन रुप एकीकृि डाटावेश िर्ार गने कार्ि र्दासक्र् तछटो कार्ािन्वर्नमा 
ल्र्ाउन  जरुरी छ ।  

50. हवाई भाडा बढी तलन अन मति ददएको - नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण ऐन, २०५३ को दफा ५ 
मा उखल्लखखि प्रातधकरणका काम, कििव्र् र अतधकारमध्रे् उक्त दफाको (न) मा भएको व्र्वस्था 
अन सार हवाई र्ािार्ाि सेवा सञ्चालनमा लाग्ने र्ात्र   िथा मालसामानको ढ वानीको भाडा दस्ि र 
तनधािरण गने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई स झाउ ददन पदिछ । र्सैको शधारमा नेपाल सरकारबाट 
हवाई भाडा तनधािरण गरी प्रातधकरणमा प्राि भएपतछ सो दररेट अन सारको हवाई भाडा तलन पाउने 
गरी प्रातधकरणले वार् सेवा सञ्चालन संस्थाहरुलाई सेवा सञ्चालन गनि अन मति ददन पने व्र्वस्था गरेको 
देखखन्छ । प्रातधकरणले अन मति प्र्दान गदाि नेपाल सरकारले स्वीकृि गरेको भाडाको अतधकिम 
दररेटभन्दा बढी भाडा तलन र भाडा तनधािरण नै नभएका उडान सेक्टरहरुमा वार् सेवा सञ्चालन संस्थाले 
तनधािरण गरेको नर्ाुँ दर रेट अन सारको भाडा तलन समेि स्वीकृति ददएको देखखर्ो । मन्त्रालर्बाट 
स्वीकृि भएको हवाई भाडाको िातलकामा उल्लेख भएको दरबाट र उक्त िातलकामा उल्लेख नै 
नभएको सेक्टरको नर्ाुँ दरको हवाई भाडा तलन प्रातधकरणले अन मति ददएका व्र्होराहरु तनम्नबमोखजम  
उल्लेख गररएको छ : 

50.1. र्वतभन्न वार्  सेवाहरुले सन ् २०१९ देखख २०२१ सम्म पटक पटक प्रातधकरणमा पेश गरेका  
तनर्तमि उडान िातलका र हवाई भाडा दर प्रातधकरणले स्वीकृि गरी उडान अन मति ददएको देखखर्ो।  
देहार्का सेक्टरहरुमा सतमट एर्र र सीिा एर्रलाई मन्त्रालर्बाट स्वीकृि भएको भाडाको अतधकिम 
दरभन्दा पतन बढी भाडा तलन पाउने गरी प्रातधकरणले अन मति ददएको देखखर्ो । उक्त भाडा नेपाल 
सरकारबाट अन मोदन समेि भएको देखखएन । 

उडान िातलका वार्  सेवाको नाम सेक्टर 
स्वीकृि भाडा 
दर (रु.) 

अन मति ददएको नर्ाुँ 
भाडा दर (रु.) 

र्वन्टर तसजन २०२१         
  सतमट एर्र प्रा.तल. धनगढी-ददपार्ल 1870 2735 

  सतमट एर्र प्रा.तल. धनगढी-बैिडी 2165 3060 

र्वन्टर तसजन २०२०         
  सीिा एर्र प्रा.तल. नेपालगञ्ज-डोल्पा 3739 3740 
  सीिा एर्र प्रा.तल. स खेि-तसतमकोट 3877 5115 
  सीिा एर्र प्रा.तल. स खेि-ज म्ला 2755 3855 
  सीिा एर्र प्रा.तल. स खेि-बाज रा 2854 3835 
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र्वन्टर तसजन २०१९         
  सीिा एर्र प्रा.तल. स खेि-तसतमकोट 3877 5115 
  सीिा एर्र प्रा.तल. नेपालगञ्ज-डोल्पा 3739 3740 
  सीिा एर्र प्रा.तल. स खेि-बाज रा 2854 3835 
  सीिा एर्र प्रा.तल. स खेि-ज म्ला 2755 3855 
  सीिा एर्र प्रा.तल. ल क्ला-रुम्जाटार 1673 2360 
  सतमट एर्र प्रा.तल. काठमाडौं-फाम्लू 3149 3150 
  सतमट एर्र प्रा.तल. काठमाडौं-फाम्लू 3149 3150 
  सतमट एर्र प्रा.तल. नेपालगञ्ज-डोल्पा 3739 3740 
  सतमट एर्र प्रा.तल. नेपालगञ्ज-डोल्पा 3739 3740 

उपर् िक्त हवाई भाडाका सम्बन्धमा सतमट एर्र प्रा.तल.लाई ददईएको र्वन्टर (Winter) तसजन 
२०२१ को हकमा नेपालका स द र पखश्चमका बन्द (धनगढी-बैिडी र धनगढी-ददपार्ल) र्वमानस्थलहरु 
सञ्चालनमा ल्र्ाउन सम्बखन्धि खजल्लाका जनप्रतितनतधबाट माग भएकोले सोही मागबमोखजम 
मा.मन्त्रीज्रू्बाट सम्बखन्धि वार् सेवालाई उडान गनि तनदेशन ह ुँदा समर् सापेक्ष न्रू्निम लागि समेि 
पररपूरण ह ने गरी भाडा कार्म ह न र ित्पश्चाि ्शफूले उडान गने सतमट एर्रबाट अन रोध भएको 
ह ुँदा सोही अन सार भाडादर प्रस्िाव गरी संस्कृति पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्मा पठार्एको 
नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणले जवाफ ददएको छ । िर सो भाडा नेपाल सरकारबाट स्वीकृि 
भएको देखखएन ।  

सीिा एर्रको र्वन्टर (Winter) तसजन २०२० र २०१९ को स्वीकृि सेड्यलू श रुमा 
कम्प्र् टर टार्प गल्िी भएर पत्र प्ररे्षि भएको र ित्काल सच्र्ाई सीिा एर्रलाई अको सेड्यूल 
ददएकोले सो अवतधभरमा सीिा एर्रले र्ात्र  सुँग तलएको भाडादर पतन नेपाल सरकारबाट स्वीकृि गरे 
अन सार नै तलएको भन्न े नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणले जवाफ ददएको छ िर प्रातधकरणको 
वेभसार्टमा राखेको सेड्य ल उडानको िातलकामा उखल्लखखि भाडा दरको शधारमा लेखापरीक्षबाट 
तबश्लषेण गररएको ह ुँदा प्रातधकरणले हाल पेश गरेको सेड्य ल अन सार भाडा तलएको तथर्ो भन्ने र्र्कन 
गनि सर्कएन । 

50.2. देहार्का सेक्टरहरुको हवाई भाडा नेपाल सरकारले २०७३।८।२० र २०७५।१।२२ मा  
स्वीकृि गरेको हवार् भाडा तनधािरण िातलकामा उल्लेख भएको देखखएन । उक्त िातलकाहरुमा 
उल्लेख गनि छ ट भएका सेक्टरहरुमा उडान गन िपदाि त्र्सको समेि स्वीकृति तलन पनेमा सोको स्वीकृति 
बेगर नै प्रातधकरणले नर्ाुँ भाडा दर लागू गनि देहार्का ४ वार्  सेवा सञ्चालन संस्थाहरुलाई अन मति 
ददएको देखखर्ो । प्रातधकरणले नर्ाुँ भाडा दर लागू गनि अन मति ददएकोमा नेपाल सरकारबाट त्र्सको 
अन मोदन गरेको पतन पार्एन  ।  

उडान िातलका उडान सेक्टर वार्  सेवाको नाम 
अन मोदन नगरेको भाडा दर 

(रंु) 
र्वन्टर तसजन २०२१       
  िाप्लेज ङ्ग-ंभरप र सीिा एर्र प्रा.तल. 3345 

  कामाडौं-डोल्पा सतमट एर्र प्रा.तल. 7380 

  धनगढी-साुँफेबगर सतमट एर्र प्रा.तल. 2500 

  धनगढी-साुँफेबगर नेपाल वार् सेवा तनगम 2165 

र्वन्टर तसजन २०१९       
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  पोखरा माउण्टेन ब ि एर्र प्रा.तल. 7185 

  कामाडौं-बाग्ल ङ्ग नेपाल वार् सेवा तनगम 4495 

  ल क्ला-रामेछाप सीिा एर्र प्रा.तल. 3175 

नेपाल सरकारबाट स्वीकृि भएको हवाई भाडा दरको अतधकिम सीमातभत्र रहेर भाडा 
उठाउन वार् सेवा सञ्चालन संस्थाहरुको तनर्मन गने खजम्मेवारी प्रातधकरणको हो । नेपाल सरकारबाट 
स्वीकृि भएकोभन्दा बढी दरबाट भाडा तलन र वार् सेवा सञ्चालन संस्थाले शफ  ख शी लगाएको भाडा 
तलन प्रातधकरणले अन मति ददएकोले केही वार्  सेवालाई प्रत्र्क्ष रुपमा अनावयकर्क फार्दा तलएको िर 
र उक्त सेक्टरमा र्ात्रा गने र्ात्र  लाई बढी मकाि पनि गएको देखखन्छ ।  

उपर् िक्त हवाई भाडाका सम्बन्धमा काठमाडौं-डोल्पा (र्वन्टर तसजन २०२१) भाडा तनधािरण 
सम्बन्धमा सतमट एर्रले काठमाडौं डोल्पा सेक्टरमा सेड्यलू पेश गन ि अगाडी क नै पतन वार् सेवाको 
तनर्तमि उडान भएको तथएन । तनर्तमि उडान माफि ि र्ात्रा गनि काठमाडौं-नेपालगंजको 
रु.७४९०।- र नेपालगंज डोल्पाको रु.३७३९।- गरी रु.११२२९।- भाडा तनधािरण भएको तथर्ो। 
उक्त भाडा दरमा सेड्यलू स्वीकृि नगरेको अवस्थामा चाटिर उडान गने सम्भावना भएको ह ुँदा सोही 
अन सार तनर्तमि उडान स्वीकृि भएको हो । अन्र् सेक्टरको भाडा सम्बन्धमा सम्बखन्धि वार्  सेवा 
संस्थालार् संशोधन पत्र पठार्को प्रातधकरणले जवाफ ददएको छ । प्रातधकरणको उक्त जवाफबाट 
नेपाल सरकारको स्वीकृति बेगर बढी भाडा तलन अन मति ददएको देखखर्ो । नेपाल सरकारबाट 
स्वीकृि भएको हवाई भाडा दरको अतधकिम िथा न्रू्निम सीमातभत्र रहेर वार् सेवा सञ्चालन 
संस्थाहरुले भाडा उठाउन लागेको हो होर्न र उडान गनि लागेको सेक्टरको भाडा नेपाल सरकारबाट 
तनधािरण भएको हो होर्न भन्न ेर्र्कन गरेर मात्र वार्  सेवाहरुलाई उडान अन मति ददर्न पदिछ ।  

51. हवाई र्न्धन सरचाजि (Aviation Turbine Fuel Surcharge) - वार्  सेवा सञ्चालन संस्थाहरुले हवाई 
हवाई भाडासुँगै र्टकटमा समावेश गरेर सविसाधारण जनिा समेिबाट तलने र्न्धन बापिको सरचाजि 
रकम भाडा सरह सरल, तमिव्र्र्ी र सान्दतभिक ह न जरुरी भएकोले र्सलाई सम खचि िररकाले 
तनधािरण गने, नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा कार्ािन्वर्न गने गराउने िथा स्वीकृि भए अन सारको 
िररका िथा दर रेट वार्  सेवा सञ्चालन संस्थाहरुले लागू गरे नगरेको प्रभावकारी रुपमा अन गमन 
गन िपने खजम्मेवारी नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणको हो ।  

संस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्को २०६५।९।१८ को (मन्त्रीस्िरीर्) 
तनणिर्ान सार हवाई र्न्धनको भाडा Fuel Surcharge तनधािरण गने सूत्र स्वीकृि गरी २०६६।१०।२५ 
देखख लागू गनि प्रातधकरणलाई तनदेशन ददएकोमा सो िररका हालसम्म पतन प्रर्ोगमा रहेको देखखन्छ । 
(र्सको सूत्र िथा मूल्र् तनधािरण र्वतध अन सूची-१४ मा संलग्न छ ।) अन्िरािर्ष्ट्रर् बजारमा पेिोतलर्म 
पदाथिको बजार दर पररवििन भर्रहने र त्र्सको शधारमा नेपाल शर्ल तनगमले पतन पेिोतलर्म 
पदाथिको मूल्र् समार्ोजन गदाि हवाई र्न्धनको मूल्र्मा असर पने ह ुँदा वार् सेवा सञ्चालन संस्थाहरुले 
हवाई र्न्धनको सरचाजिमा पतन समार्ोजन गन िपने ह न्छ ।  

संस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्को २०७३।८।२७ को पत्रान सार हवाई 
र्न्धनको मूल्र् प्रतितलटर रु.४।- घटबढ भएमा स्वचातलि सूत्र अन सार र्न्धनको सरचाजि घटबढ 
गन िपने उल्लेख  भएकोमा २०७७।११।७ देखख र्न्धनको मूल्र् जतिस कै रकम घटबढ भए पतन सो 
अन सार वार् सेवा सञ्चालन संस्थाहरुले समार्ोजन गरी प्रातधकरणबाट अन मोदन गराउने गरेको 
देखखर्ो।  
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वार् सेवा सञ्चालन संस्थाहरुले कतिपर् केसमा हवाई र्न्धनको मूल्र् घटेको अवस्थामा 
सरचाजि समार्ोजन गनि प्रातधकरणबाट स्वीकृति नतलई मूल्र् बढेको अवस्थामा मात्र स्वीकृति िथा 
अन मोदन गराउने र उडान सेक्टरको द री बढाई सरचाजि लागाएको अवस्थामा प्रातधकरणबाट क नै 
कारबाही गरेको देखखएन । र्स्िा व्र्होराहरु देहार्का बूुँदाहरुमा उल्लेख गररएको छ ।  

51.1. नेपाल शर्ल तनगमले १७ माचि २०२० (२०७६।१२।४) देखख लागू ह ने गरी हवाई र्न्धनको 
मूल्र् प्रतितलटर रु.९०।- रुपैर्ा कार्म गरेकोले सो शधारमा स्वचातलि सूत्र प्रणाली अन सार 
र्न्धनको सरचाजि प्रतितसट प्रतितमनेट िंक सेक्टरको रु.४७।८७ र STOL सेक्टरको रु.३४।२० 
कार्म गनि प्रातधकरणले वार्  सेवा सञ्चालक संघलाई स्वीकृति ददएको देखखन्छ । उक्त तमति पतछ 
२०७७।११।३ सम्म र्न्धनको मूल्र् पररवििन भई सरचाजि समेि पररवििन भएको प्रातधकरणमा 
अतभलेख राखेको देखखएन ।  

नेपाल शर्ल तनगमको (१६ फेब्र अरी २०२१ (२०७७।११।४) को पत्रान सार २० 
फेब्र अरी २०२१ (२०७७।११।८ देखख लागू ह ने गरी हवाई र्न्धनको मूल्र् प्रतितलटर रु.६५।- 
कार्म गरेकोले स्वचातलि सूत्र प्रणाली अन सार र्न्धनको सरचाजि प्रतितसट प्रतितमनेट िंक सेक्टरको 
लातग रु.३८।३० र क््तर्ी सेक्टरको लातग रु.२५।४६ कार्म गनि वार्  सेवा सञ्चालक संघ 
नेपाललाई स्वीकृति ददएको देखखन्छ । 

नेपाल शर्ल तनगमले १७ माचि २०२० मा र्न्धनको मूल्र् प्रतितलटर रु.९०।- कार्म 
भएकोमा २० फेब्र अरी २०२१ मा एकै चोटी प्रतितलटर २० रुपैर्ाुँ घटेको हो भन्न ेशश्वस्ि ह ने 
जवाफ िथा प्रमाण प्रातधकरणबाट प्राि भएन । सो अवतधमा र्न्धनको सरचाजि घटेको देखखंदैन ।  
एक वषिको अवतधमा वार् सेवाहरुले र्न्धनको सरचाजि अन मोदन नगराएको र सातबक कै दरबाट 
सरचाजि लगाएको देखखन्छ । प्रातधकरणले पतन नर्ाुँ दर अन मोदन गदाि सार्वकको र्न्धनको मूल्र् दर 
उल्लेख गरेको देखखएन । र्स खस्थतिले उक्त अवतधमा हवाई र्न्धनको मूल्र् घटेर प्रतितलटर 
रु.६५।- भन्दा िल प गेको र प न: बढ्न थाले पतछ रु.६५।- अन सारको सरचाजि लगाउन 
प्रातधकरणसुँग अन मोदन गराएको हैन भन्ने शश्वस्ि ह न प्रातधकरणसुँग क नै प्रमाण रहेको देखखएन । 
नेपाल शर्ल तनर्मबाट हरेक पटक पररवििन गरेको हवाई र्न्धनको मूल्र्को प्रातधकरणमा 
अद्यावतधक रुपमा अतभलेखाङ्कन गरी त्र्सको शधारमा वार् सेवाहरुले लगाएको र्न्धन सरचाजि मूल्र् 
र्र्कन गन िपदिछ । र्न्धनको मूल्र् पररवििन िथा सरचाजि अन मोदको िातलका अन सूची-१५ मा 
उल्लेख गररएको छ ।  

51.2. प्रातधकरणले हवाई भाडा तनधािरण गदाि सेक्टर अन सार गणना गरेको द री (नर्टिकल मार्ल) र त्र्समा 
लाग्ने समर् र्न्धनको सरचाजि गणना प्रर्ोजनका लातग पतन सोही अन सार ह नेमा वार् सेवा सञ्चालक 
संघले हवाई र्न्धनको सरचाजि तनधािरण गरी अन मोदनको लातग प्रातधकरणमा पेश गरेको र्ववरणमा 
केही सेक्टरको द री र उडान समर् बढाई र्न्धनको सरचाजि रकम समेि बढाएको देखखन्छ । र्सरी 
उडान द री र समर् बढाई वार् सेवा सञ्चालक संघले पेश गरेको र्ववरण प्रातधकरणले जस्िाको िस्िै 
स्वीकृि गरेकोले मन्त्रालर्बाट स्वीकृि भएको दरबाट लाग्नेभन्दा बढी सरचाजि लगाएको देखखन्छ । 
प्रातधकरणले २०७८।३।२५ मा र्न्धनको सरचाजि अन मोदन गरेकोमध्रे् देहार्का ५ सेक्टरको 
सरचाजि बढी लगाएको देखखन्छ । सोमध्रे् काठमाडौ-थामखकि को रु.३८३।-, काठमाडौं-ज म्लाको 
रु.२३३।४० र र्वराटनगर-रामेछापको रु.१९१।५० उल्लेख्र् छन ् । लेखापरीक्षणबाट 
प्रातधकरणले हरेक पटक अन मोदन गरेको दररेट तभडान गनि सम्भव ह ुँदैन । त्र्सकारण प्रातधकरणले 
२०७८।३।२५ मा अन मोदन गरेको र्न्धनको सरचाजि तनधािरण िातलकामा उल्लेख भएको र्ववरण 
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प्रातधकरणको अतभलेखसुँग तभडान गदाि तनम्नबमोखजम फरक परेको देखखर्ो । र्सबाट वार् सेवा 
सञ्चालक संघले हवाई र्न्धनको सरचाजि स्वीकृि नम्सिभन्दा बढाएर पेश गने अतन त्र्समा  
प्रातधकरणले चेकजाुँच नै नगरी अन मोदन गने गरेको देखखर्ो । वार् सेवा सञ्चालन संस्थाहरुले र्न्धन 
सरचाजिको नाममा र्ात्र  बाट लाग्नेभन्दा बढी रकम अस ल गने गरेको देखखन्छ । 

तस. 
नं. उडान सेक्टर 

द री 
(नर्टकल 
मार्ल) 

भाडा तनधािरण 
गदाि कार्म 
गरेको उडान 
समर् (तमनेट) 

र्न्धन सरचाजि 
प्रर्ोजनको लातग 
स्वीकृि गरेको 
उडान समर् 
(तमनेट) 

बढी 
स्वीकृि 
गरेको 
समर् 
(तमनेट) 

र्न्धन 
सरचाजि 
दर 

लाग्नेभन्दा 
बढी अस ल 
गनि स्वीकृि 
गरेको सरचाजि 

रकम 
1.  र्वराटनगर-रामेछाप 85 39 45 6 31.92 191.50 

2.  काठमाडौं-ज म्ला 193 83 90 7 31.92 223.40 

3.  काठमाडौं-थामखकि  69 33 45 12 31.92 383.00 

4.  राजतबराज-रुम्जाटार 49 25 30 5 31.92 159.60 

नेपाल सरकारले हवाई भाडा तनधािरण गदाि सेक्टरको लातग ट्वीनओट्टर र िङ्क सेक्टरको 
लातग जेट खस्िम र एर्टशर फोर्टि ट  वार् र्ानलाई शधार तलएर हवाई भाडा तनधािरण गरेको र 
त्र्सैको शधारमा स्वचातलि सूत्र अन सार र्न्धन सरचाजि तलने अथवा छ टै्ट तलने भन्ने र्वषर्मा समेि 
हवार् भाडा तनधािरण कार्ािदले स झाउ ददंदा पतन तिनै वार् र्ानको शधारमा उडान द री िथा लाग्ने 
समर् उल्लेख गरी र्न्धन सरचाजि समेि गणना गरेको देखखन्छ । र्सै सूत्रको प्रर्ोग गरी 
प्रातधकरणले सरचाजि अन मोदन गरेको देखखन्छ । प्रातधकरणले प्रत्रे्क वार् र्ान अन सारको उडान गति 
र समर् प्रमाखणि गरर अतभलेख राखेको छैन र त्र्सरी अलग अलग र्कतसमले सरचाजिको दर रेट 
स्वीकृि गरेको पतन देखखंदैन । नमूना छनौटको शधारमा वार् र्ान छनौट गरी सबै र्कतसमका 
वार् र्ानको एउटै दरबाट हवाई भाडा तनधािरण गरेको देखखन्छ । त्र्सै गरी र्न्धन खचिको र्हसाब 
पतन सबै वार् र्ानको अलग अलग नगरी एउटै दर कार्म गरेको देखखन्छ । हरेक वार् र्ानको उडान 
क्षमिा िथा त्र्समा खचिह ने र्न्धनको अलग अलग परीक्षण गरी अतभलेख नराखेको अवस्थामा र्न्धन 
सरचाजि गणना गदाि एउटै द री भएपतन सो सेकटरमा उडान गने वार् र्ानको प्रकारको शधारमा ह ने 
लागि मूल्र् अन सार र्न्धन सरचाजि तनधािरण हन्छ भन्न े प्रातधकरणले जवाफ ददएको छ । उक्त 
जवाफ शधारर्हन देखखन्छ । प्रमाखणि द रीभन्दा बढी द री र उडान समर् बढी देखाई र्न्धन सरचाजि 
उठाएको सम्बन्धमा वार् सेवाहरुलाई तनर्मन गन िको सट्टा शधार प्रमाण बेगर वार् सेवाहरुको पक्षमा 
प्रातधकरणले ददएको जवाफ मनातसब देखखएन । हवाई भाडा तनधािरण प्रर्ोजनको सेक्टरको द री 
(नर्टकल मार्ल) र र्न्धन सरचाजि प्रर्ोजनको द री फरक परेको ह न ह ुँदैन । फरक पने भए त्र्सको 
प्रमाखणि िथा स्वीकृि शधार प्रमाणहरु संलग्न गन िपदिछ । 

51.3. संस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्बाट स्वीकृि भएको हवाई भाडा तनधािरण िातलकामा 
देहार्का सेक्टरको द री, उडान समर् िथा भाडा दर उल्लेख भएको छैन । िर वार्  सेवा सञ्चालक 
संघले तनम्न बमोखजमका सेक्टरहरुमा वार् सेवा सञ्चालन गनि र्न्धनको सरचाजि अस लगनि प्रातधकरणमा 
अन मति माग गरेकोमा अन मोदन गरेको देखखर्ो । भाडा तनधािरण गदाि सेक्टरको द री र त्र्समा लाग्ने 
उडान समर् र भाडा समेि तनखश्चि गरेको ह न पनेमा सो समेि तनखश्चि नगरी वार् सेवा सञ्चालक संघले 
उडान द री, त्र्समा लाग्ने समर् र सरचाजि उल्लेख गरी अन मोदनको लातग देहार् अन सारको र्ववरण 
पेश गरेकोमा नागररक उड्डर्न प्रातधकरणले २०७८।३।२५ मा अन मोदन गरेको देखखन्छ । 

सेक्टर उडान समर् तमनेट र्न्धन सरचाजि र्न्धन सरचाजि रकम 
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(र्न्धन सरचाजि प्रर्ोजन) दर 
पोखरा-माउण्टेन फ्लार्ट 59.06 44.68 2638.80 

र्वराटनगर-माउण्टेन फ्लार्ट 60.00 44.68 2680.80 

नेपाल सरकारले द री िथा उडान समर् तनखश्चि गरी र्न्धन सरचाजि तनधािरण नगरेको 
सेक्टरमा हवाई र्ािार्ाि सञ्चालन गनि र र्न्धन सरचाजि लगाउन प्रातधकरणले अन मति ददएकोले सो 
अन मति र्ात्र  को र्हि अन कूल तथर्ो भन्ने र्र्कन गने क नै शधार देखखंदैन । द री िथा उडान समर् 
तनखश्चि गरी सोको शधारमा र्न्धन सरचाजि तनधािरण गरेर मात्र सो सेक्टरमा उडान अन मति 
ददन पदिछ। 

52. अन्िरािर्ष्ट्रर् हवाई भाडा तनधािरण - रार्ष्ट्रर् िथा अन्िरािर्ष्ट्रर् हवाई सेवा सञ्चालन स रखक्षि, तनर्तमि िथा 
स्िरीर् र प्रभावकारी बनाउन नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणको स्थापना भएको हो । नेपालमा 
दिाि भएका अन्िरािर्ष्ट्रर् उडान गने वार् सेवाहरुले उडान अन मति माग गदाि उडान गररने सेक्टरको 
हवाई भाडा दरको र्ववरण पतन अतनवार्ि रुपमा पेश गन िपने अन्िरािर्ष्ट्रर् नागररक उड्डर्न संगठन 
(ICAO) को तनदेशन अन सार प्रातधकरणले स्वीकृि गरेको उडान सञ्चालन म्र्ान अलमा उल्लेख छ । 
नेपालमा दिाि भएका अन्िरािर्ष्ट्रर् उडानको तनर्तमि िथा चाटिर उडान गने वार् सेवाहरुलाई उडान 
अन मति प्रातधकरणले ददने गरेको छ । उडान अन मति माग गने वार् सेवाले भाडा दरको सूची संलग्न 
गरेको भए पतन सो भाडा दर मनातसव हो भन्ने प्रातधकरणमा क नै अतभलेख रहेको देखखएन ।  

र्सै गरी नेपालमा दिाि भएका अन्िरािर्ष्ट्रर् उडान गने वार् सेवाहरुले चाटिर उडानमा बढी 
भाडा तलएको भन्न े र्वतभन्न तमतडर्ाहरुले समाचार प्रचार प्रसार गरेको देखखन्छ । र्स सम्बन्धमा 
प्रतधकरणले अन गमन गरी क नै काराही गरेको भए स्पि गनि लेखापरीक्षणबाट प्रश्न गररएकोमा 
प्रातधकरणले नेपाल सरकारलाई अन्िरािर्ष्ट्रर् हवाई भाडा तनधािरण गने अतधकार नभएकोले क नै 
कारबाही गनि नतमल्ने उल्लेख गरेको छ । िर नेपाल सरकारलाई नेपालमा उडान सेवा प्रदान गने 
वार्  सेवाहरुले अन्िरािर्ष्ट्रर् वार् सेवा संगठनद्वारा तनधािररि हवाई भाडाको सीमातभत्र रहेर भाडा तलए 
नतलएको अन गमन र तनर्न्त्रण गने अतधकार ह न्छ । अन्िरािर्ष्ट्रर् हवाई भाडा तनर्मन सम्बन्धमा 
नेपाल सरकार र प्रातधकरणले तनदेखशका जारी नगरेकोले पतन र्स्िो समस्र्ा शएको देखखन्छ । 
तनर्मन कार्ि प्रभावकारी नह ुँदा हवाई र्ात्र  हरुलाई धेरै मकाि परेको देखखन्छ । सो सम्बन्धमा नेपाल 
सरकारले छानतबन सतमति गठन गरी प्रतिवेदन तलएको देखखन्छ । सो सतमतिले ददएका स झावहरुको 
कार्ािन्वर्न भएको जानकारी प्राि भएको छैन । 

अन्िरािर्ष्ट्रर् भाडादर सम्बन्धमा उड्डर्न व्र्वसार् र्वश्वव्र्ापी प्रर्वतधको प्रतिस्पधािमा शधाररि, 
ठूलो लगानी शवयकर्क ह ने व्र्वसार् हो । नेपाल सरकारसुँग दौत्र् सम्बन्ध भई र्िपखक्षर् हवाई सेवा 
सम्झौिाका शधारमा उडान अन मति ददने गररएको छ । सो र्वषर्मा उक्त बूुँदामा उल्लेखखि 
स झावहरु नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणवाट कार्ािन्वर्न गनि शवयकर्क पहल गररने नेपाल 
नागररक उड्डर्न प्रातधकरणबाट जवाफ प्राि भएको छ ।  

अन्िरािर्ष्ट्रर् हवाई भाडा तनर्मन सम्बन्धमा प्रातधकरणको पहलमा नेपाल सरकारले तनदेखशका 
जारी गरी सो शधारमा प्रातधकरणले भाडा तनर्न्त्रण गन िपदिछ । नेपाल सरकारले गठन गरेको  
छानतबन सतमतिले ददएको स झावको शधारमा देखापरेका समस्र्ाहरुको समाधान गनि ित्काल पहल 
गन िपदिछ ।   
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53. अन्िरािर्ष्ट्रर् हवाई र्ािर्ाि गतितबतध - नागररक उड्डर्नको माध्र्मबाट नेपाललाई अन्िरािर्ष्ट्रर् जगिमा 
पररखचि गराउने, र नेपालको हवाई र्ािर्ाि सेवा स रखक्षि एवं भरपदो छ भन्ने र्वश्वका र्ात्र  हरुलाई 
शश्वस्ि पाने कार्ि नेपाल नागररक उड्ड्ड्यन प्रातधकरणको हो । र्सकालातग प्रतधकरणले नेपाल 
लगार्ि र्वश्वका अन्र् म ल कहरुसुँग हवाई र्ािार्ाि सञ्चालन गरी बढीभन्दा बढी र्ात्र  को शवागमन 
गने कार्िको व्र्वस्थापन गन िपने ह न्छ । अन्िरािर्ष्ट्रर् हवाई सेवाको र्वकास र तबस्िार गने कार्ि 
प्रातधकरणको भएकोले र्समा नेपाल सरकार, वार् सेवा सञ्चालन संस्थाहरु िथा पर्िटन व्र्वसार्ीहरु 
समेिको सहर्ोगको शवयकर्किा पदिछ । नेपालमा पर्िटकहरुको संख्र्ा अतधकिम बढाउन सकेमा  
नेपालको पर्िटन क्षते्र र हवाई र्ािार्ि क्षेत्रको गतितबतधमा वरृ्ि ह ने िथा स्थानीर् रोजागरी तसजिना 
भई नेपालको समस्ि अथििन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पदिछ भन्ने शकलन गररन्छ । र्सै उदे्दयकर्ले 
नेपालमा अतधकिम पर्िटक संख्र्ा बढाउन २०२० लाई भ्रमण वषि मानी नेपालले अतभर्ानको रुपमा 
प्रचार प्रसार गरेको तथर्ो । र्सको लातग अखघल्ला वषिहरु देखखनै उडान संख्र्ाहरु थर्पदै जान पनेमा 
प्रातधकरणको पहल पर्ािि भएको देखखएन । उडान संख्र्ा बढाउन भतनए पतन त्र्स्िो संख्र्ा वरृ्िगने 
सम्बन्धमा प्रातधकरणको र्वशेष कार्ििम रहेको देखखएन । पर्िटक बढाउने र्वशेष कार्ििम 
प्रातधकरणको अग वाईमा अन्िरािर्ष्ट्रर् हवाई र्ािार्ाि सेवा सञ्चालन गने संस्थाहरुलाई पररचला नगरे 
सम्म हवाई र्ािार्ािको सेवामा स धार शउन नसक्ने खस्थति देखखन्छ । अन्िरािर्ष्ट्रर् हवाई र्ािार्ािको 
गतिर्वतध (Flight Movement Data) लाई तनम्न बमोखजम िातलकामा उल्लेख गररएको छ : 

 
वार् र्ान प्रस्थान वार् र्ान शगमन द वैको जम्मा 

वषि वार् र्ान 
संख्र्ा 

अखघल्लो वषिको 
ि  लनामा घटेको 

संख्र्ा 
प्रतिशि वार् र्ान 

संख्र्ा 

अखघल्लो वषिको 
ि  लनामा घटेको 

संख्र्ा 
प्रतिशि 

 

2017             33362 
2018 16968     16963     33931 
2019 16217 -751 -4.43 16222 -741 -4.37 32439 
2020 5130 -11087 -68.37 5116 -11106 -68.46 10246 
2021 4225 -905 -17.64 4231 -885 -17.3 8456 

२०१८ को ि लनामा 
२०२१ को फरक  -12743 -75.1   -12732 -75.06 

 

 
वार् र्ान प्रस्थान वार् र्ान शगमन द वैको जम्मा 

वषि र्ात्र   संख्र्ा 
अखघल्लो वषिको 
ि  लनामा फरक 

संख्र्ा 
प्रतिशि र्ात्र   संख्र्ा 

अखघल्लो वषिको 
ि  लनामा फरक 

संख्र्ा 
प्रतिशि 

 
2017             3887845 
2018 2168615     2174384     4342999 
2019 2245137 76522 3.53 1893345 -281039 -12.92 4138482 
2020 567173 -1677964 -74.74 537986 -1355359 -71.59 1105159 
2021 485459 -81714 -14.41 556505 18519 3.44 1041964 

२०१८ को ि लनामा 
२०२१ को फरक संख्र्ा -1683156 -77.61   -1617879 -74.41   

सन २०१८ को ि लनामा २०१९ मा वार् र्ान प्रस्थानिफि  ७५१ (४.४३ प्रतिशि) र 
शगमनिफि   ७४१ (४.३७ प्रतिशि) कतम भएको देखखन्छ । र्ात्र   संख्र्ा २०१८ को ि लनामा 
२०१९ मा प्रस्थानिफि  ७६ हजार ५२२ (३.५३ प्रतिशि) बढेको भएपतन शगमनिफि  २ लाख ८१ 
हजार (१२.९२ प्रतिशि)  घटेको देखखन्छ । र्स्िो अवस्थाले अन्िरािर्ष्ट्रर् हवाई र्ािार्ाि र्वस्िारमा 
प्रातधकरणले वार्  सेवा सञ्चालन संस्थाहरुलाई सहजीकरण र र्ात्र  हरुलाई शकर्षिि गनि सकेको 
देखखंदैन ।  
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हवाई र्ािार्ािको अवस्था स दृ्दढ भर्ि नसक्दै कोरोना भार्रस रोगको महामारीको कारण 
२०२० देखख हवाई उडान गतिर्वतधमा बढी नकारात्मक असर परेको देखखन्छ । वार् र्ान उडानमा  
प्रस्थानिफि  २०१८ को ि लनामा २०२१ को अक्टोवर सम्ममा १२ हजार ७४३ (७५.१० प्रतिशि 
र शगमनिफि  १२ हजार ७३२ (७५.०६ प्रतिशि) कमी शएको देखखन्छ । र्सैगरी र्ात्र  हरु 
प्रस्थानिफि  १६ लाख ८३ हजार १५६ (७७.६१ प्रतिशि) र शगमनिफि  १६ लाख १७ हजार 
८७९ (७४.४१ प्रतिशि) कतम भएको देखखन्छ । सन ्२०२० लाई मात्र शधार तलदा २०२१ को 
अक्टोवरसम्ममा वार् र्ान उडानमा १७ प्रतिशि कतम शएको देखखन्छ । र्सैगरी र्ात्र  िफि  प्रस्थानमा 
१४.४१ प्रतिशि कमी शएको देखखन्छ भने शगमनिफि  ३.४४ प्रतिशि बढेको देखखन्छ । 
प्रातधकरणको २०१८ को िथ्र्ाङ्कलाई शधार तलंदा २०२१ मा अन्िरािर्ष्ट्रर् हवाई र्ािार्ािको खस्थति 
नाज क अवस्थामा ग खि रहेको देखखन्छ । हाल कोरोना महामारी रोगको प्रकोप कम भए पतन २०१८ 
को खस्थतिमा शउन अझै कति वषि पखिन  पने हो तनखश्चि देखखदैन ।  

अन्िरािर्ष्ट्रर् हवाई र्ािार्ाि सामान्र् अवस्थामा शएपतछ नेपालको पतन शन्िररक िथा 
अन्िरािर्ष्ट्रर् उडानमा र्वस्िारै बढोत्तरी ह ुँदै गएको छ । र्वश्वव्र्ापी रुपमा प्रत्रे्क २५ बषिमा हवाई 
र्ात्र  हरुको शवागमन दोधबर भए पतन नेपालमा प्रत्रे्क १० बषिमा दोधबर भएको पार्न्छ । उडान 
संख्र्ा र र्ात्र   संख्र्ा बढाउन प्रातधकरणको कार्ििममा प्रवद्र्धनात्मक कार्ििम थप गरी वार् सेवा 
सञ्चालन संस्थाहरुलाई पररचालन गरी संर् क्त कार्ििम सञ्चालन गन िपदिछ ।  

54. हवाई रुट - अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थल तनमािण गन ि पूवि िी र्वमानस्थलहरुमा शवागमन गने रुट िथा 
भारिीर् सीमानामा प्रवेश िथा प्रस्थान तबन्द  तनखश्चि गनि जरुरी पदिछ । नेपालमा तत्रभ  वन अन्िरािर्ष्ट्रर् 
र्वमानस्थल बाहेक अन्र् ३ वटा अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थल तनमािणाधीन अवस्थामा छन । गौिम ब ि 
अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थल तनमािणको अन्िीम चरणमा प गेको छ । पोखरा क्षेत्रीर् अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थल 
पतन तनकट भर्वयकर्मा तनमािण सम्पन्न ह ने अवस्थामा रहेको देखखन्छ । तनजगढ र्वमानस्थलको 
तनमािणकार्ि प्रारखम्भक चरणमा छ । र्ी र्वमानस्थल तनमािण भएपतछ सोझो िथा स रखक्षि रुटको 
शवयकर्किा पदिछ । हाल भारिको सहमति र स्वीकृतिमा होचो लेभलमा उडान गनि भारिको 
शकाश मागि प्रर्ोग गरी तसमरा ह ुँदै काठामाडौ प्रवेश गर्ने एउटा मात्र प्रवेश तबन्द  गल्फ ३३६ 
ग राुँस ररपोर्टङ्ग पोर्न्ट हो । र्ही रुटबाट भारिको पटना, ददल्ली, लखनऊ बनारस तिरको उडान 
ह ने गरेको देखखन्छ । अको प्रस्थान रुट रोतमर्ो ३२५ र गल्फ ३३५बाट र्तग्रस अतनवार्ि ररपोर्टिङ्ग 
तबन्द  जनकप र (जनक) ह ुँदैं वार् र्ानहरु प्रस्थान गदिछन । रोतमर्ो ३४४ रुट र्तग्रस शहाले, च  रे 
ह ुँ ुेँदै र्वराटनगर (र्वराट) तबन्द बाट ददल्लीिफि  जाने गरेको देखखन्छ । गल्फ ३४८ रुट र्तग्रस 
पोर्न्ट, खखम्िी, फाप्ल , ि खम्लङ्गटार हुँ  ेदै मेची पार गरी भ  टान तिर प्रस्थान गने गरेको देखखन्छ । 
र्सैगरी ब्राभो रुट ३४५ बाट ि खम्लङ्गटार न तनम तबन्द  ह ुँदै र्वमानहरु ल्हासा प्रस्थान गदिछन ् । 
नेपालबाट बार्हर जाने अको रुटको नाम तलमा ६२६ हो । र्ो रुट तत्रभ  वन अन्िरािर्ष्ट्रर् 
र्वमानस्थलबाट धाके, भरिप र, पाल्पा, स खेि ह ुँदै महेन्रनगर (ओतनसा) तबन्द बाट बार्हररने गदिछन ्
भने र्ही रुटको प्रर्ोग गरी भैरहवा (ल म्बी) तबन्द बाट लखनऊ ह ुँदै अन्िरािर्ष्ट्रर् उडान गदिछन ्।    

नेपालबाट बार्हररने उपर् िक्त रुटहरुमध्रे् सबै रुटबाट र्वमानहरुले नेपाल प्रबेश गनि अन मति 
पाउुँदैनन । नेपाल प्रबेशगनि अन मति प्राि रुट तसमरा ह ुँदै तभतत्रने गल्फ ५९० हो । पूवि िथा 
पखश्चमबाट नेपाल तभतत्रने सबै र्वमानहरु र्ही रुटमा पने ग राुँस तबन्द बाट प्रवेश गने गरेको देखखन्छ। 
चीनबाट शउने र्वमानहरु न तनम तबन्द  (संख वासभा) बाट प्रवेश गदिछन । र्ी द ई तबन्द  बाहेक अन्र् 
प्रवेश र्वन्द बाट र्वमानहरुले नेपाल प्रवेश गनि तछमेकी देशको अन मति नेपालले प्राि गरेको देखखएन । 
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तत्रभ  वन अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थल काठमाडौको लातग उक्त रुटहरु केही हदसम्म उपर् क्त 
भएपतन गौिम ब ि अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थल भैरहवा िथा पोखरा र्वमानस्थलको लातग महेन्र नगर 
अथवा नेपालगञ्जको प्रवेश तबन्द  उपर् क्त ह ने देखखन्छ । िर िी क्षेत्रहरुको प्रवेश तबन्द  प्राि गनि 
भारिीर् भतूममा होचो लेभलबाट उडान गनि नेपालले अन्िरािर्ष्ट्रर् हवाई उडान तनर्म अन सार भारिको 
अन मति तलन पने ह न्छ । र्सका लातग नेपाल सरकार र नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणले नर्ाुँ 
अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थलहरु तनमािण सम्पन्न गन िपूवि अन मति तलन सकेको देखखएन । उक्त रुट कार्म 
गने सम्बन्धमा नेपाल िथा भारिका बीच तनम्नबमोखजमका प्रर्ासहरु भएको देखखर्ो । 

(क) नेपाल र भारि सरकारका प्रतितनधीहरुको भारिको नर्ाुँ ददल्लीमा बसेको २०१६ को 
तडसेम्बर २० देखख २१ सम्मको बैठकले नेपालमा हवाई रुट थप गने सम्बन्धमा भारि र 
नेपालका प्रातबतधज्ञहरुले छलफल गरी औपचाररक रुपमा ट ुँगो लगाउने तनणिर् भएको 
देखखन्छ। 

(ख) नेपाल िथा भारिका प्रधानमन्त्रीकाबीच २०१८ को २२ मे का ददन नर्ाुँ ददल्लीमा बसेको 
संर् क्त बैठकबाट पतन उक्त र्वषर्मा टेखक्नकल र्टमको तसफाररस अन सार तनणिर् गररने 
उल्लेख गरेको देखखन्छ । 

(ग) नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण र एर्रपोटि अथोररटी अफ र्खण्डर्ाका प्रतितनतधहरुबीच १६ 
ज न २०१८ मा भएको बैठकबाट नेपालमा प्रवेश तबन्द  थप गने सम्बन्धमा छलफल गनि 
बैठक बसेको देखखन्छ । उक्त बैठकमा नेपालले पखश्चमिफि  ओतनसा (महेन्र नगर नखजक) 
बाट अथवा नेपालगञ्ज तबन्द बाट प्रवेश तबन्द  र पूविमा जनकप र तबन्द बाट कोलकािासम्मको 
प्रस्थान रुट पाउन पने प्रस्िाब राखेकोमा भारिीर् पक्षले ददल्ली-महेन्रनगर-काठमाडौ रुटको 
होचो लेभलको उडान स रक्षाको जाुँच गररने शश्वासन ददएको उल्लेख छ । 

त्र्स पतछ हालसम्म सो सम्बन्धमा बैठक बसेको देखखएन भने भारिीर् पक्षको सहमति प्राि 
भएको समेि देखखंदैन । 

अन्िरािर्ष्ट्रर् हवाई रुट तनखश्चि गनि नसकेको कारण तनकट भर्वष्र्मै तनमािण सम्पन्न ह न 
लागेको गौिम ब ि अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थलमा पखश्चमिफि बाट शउने वार् र्ानहरुले नर्ाुँ रुट पाउन 
नसकेमा सातबकको रुट प्रर्ोग गन िको र्वकल्प देखखंदैन । सातबकको रुट प्रर्ोग गदाि वार् र्ानहरुलाई 
सहज नह ने भई अन्िरािर्ष्ट्रर् उडानहरु प्रभार्वि ह ने देखखन्छ । पोखरा अन्िरािर्ष्ट्रर् क्षेत्रीर् 
र्वमानस्थलको अवस्था पतन गौिम ब ि अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थकै जस्िो ह ने देखखन्छ । र्सथि नर्ाुँ रुट 
व्र्वस्था गरी उडान सहज बनाउन  पने देखखन्छ । 

55. एतभएशन फ्लार्ट सेफ्टी स्टेण्डडि िथा हवाई द धिटना - सबै र्कतसमका साविजतनक र्ािार्ािका 
साधनहरुमध्रे् चाुँडै गन्िव्र्मा प तगने सवैभन्दा स रखक्षि वार् र्ानलाई मातनन्छ । हवाई उडान स रक्षा 
(Flight Safety) का मापदण्ड प रा गरेका वार् र्ानहरुले मात्र स रखक्षि सेवा प्रदान गनि सक्दछन ्। 
र्स्िा मापदण्डहरुमा अन्िरािर्ष्ट्रर् मापदण्ड अन सारको वार् र्ान तनमािण गन ि, वार् र्ानको भारबहन 
क्षमिा र उडानको गति तलन सक्ने क्षमिा, भरपदो रुपमा हवाई सूचना वा संकेि शदान प्रदान गनि 
सक्ने शध तनक उपकरणको व्र्वस्था, र्ात्र  हरुलाई अन कूतलि वािावरणमा र्वमानमा स रखक्षि रुपमा 
वस्ने व्र्वस्था, र्ात्र  का साथमा रहेका सम्पखत्तको स रक्षा व्र्वस्था, शपत्कालीन अवस्थामा र्ात्र  हरुले 
पालना गन िपने तनर्मको जानकारी ददने िथा सो कार्िका लातग स रक्षा सामग्रीको व्र्वस्थापन, 
र्वमानको क्षमिा र गति अन सारको र्वमानस्थलको व्र्वस्थापन, मौसम सम्बन्धी उपकरणको 
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व्र्वस्थापन शदद कार्िहरु पदिछन ् । र्सका अतिररक्त हवाई उड्डर्न सम्बन्धी सवै र्कतसमका 
सम्भार्वि द घिटनाहरु न्रू्नीकरणका उपार्हरु अवलम्वन गने, अन्िरािर्ष्ट्रर् मापदण्ड प रा गरेकालाई 
मात्र चालक अन मति प्रमाणपत्र ददन  पतन हवाई उडान स रक्षा (Flight Safety) अन्िगििका कार्िहरु 
ह न।् संक्षेपमा भन्न पदाि र्ात्र  हरुलाई सेवा स र्वधा प्रदान गरी जीवन रक्षामा ध्र्ान केखन्रि गने कार्ि नै 
एतभएसन सेफ्टी हो । 

हवाई सेवा सम्बन्धी ग्राउण्डमा रहेका सम्पतिका स्रोि र साधन, हवाई र्ात्र  हरु, चालकदल, 
ग्राउण्ड सञ्चालन सम्बन्धी कार्ि गने कमिचारीहरु र सवि साधारण जनिा समेिलाई कानूनी िवरले 
स रक्षा प्रदान गने कार्िलाई एतभएसन सेक्र् ररटी अन्िगिि राखखएको देखखन्छ । एतभएशन सेफ्टी िथा 
सेक्र् ररटीका मापदण्डहरुको अक्षरस पालना भएमा मात्र हवाई र्ािार्ाि स रखक्षि, भरपदो िथा 
र्वश्वसनीर् ह न सक्दछ  ।  

नेपालको एतभएशन क्षेत्रमा स रक्षाका मापदण्ड पालना गनि अन्िरािर्ष्ट्रर् नागररक उड्डर्न सङ्गठन 
(ICAO) ले तनदेखशि गरेका स रक्षाका मापदण्डहरु लागू गनि प्रातधकरणले र्वतभन्न प्रर्ासहरु गरेको 
देखखन्छ । िथार्प नेपालमा पटक पटक र्वमान द घिटना ह ने गरेका देखखन्छ ।  

र्वश्वमा र्वर्वध प्रकारका द घिटना भएको देखखन्छ । मानवीर् कारणले द घिटना भएकामध्रे्  
पानी परेको खचप्लो धावन मागिमा अविरण गदाि र प्रस्थान उडान गदाि र्वमान चालकमा तसप िथा 
दक्षिाको कतमले र्वमाहरु खचखप्लएर द घिटना ह ने गरेको देखखन्छ । तबमानलाई उच्च पहाडी भेगमा 
मडाररएको बादलबीच जोगाउन सक्ने क्षमिा भएन भने तबमान द घिटनाको खशकार बन्न जान्छ । 
तबमान चालकमा स्थान र्वशेष र वािावरण र्वशेषको ज्ञान भएन भने पतन र्वमान द घिटना ह न जान्छ। 
र्वमान उडानको िममा द घिटनाबाट बचाउन र्वमान चालकमा ि रुन्ि तनणिर् तलने क्षामिा नभएको वा 
गलि तनणिर् तलएको कारण पतन द घिटनाहरु भएका छन ् । उपर् क्त धावनमागि नभएको वा  
र्वमानको भार वहन गनि नसक्ने र्वमानस्थलहरुमा र्वमान अविरण गदाि पतन द घिटना भएका छन ्। 
अन्र् मानवीर् कारणहरुमा चालकलाई पेशामा शकषिण नभई िनाबमा रहन , तनखश्चि तबन्द  िथा 
रुटबाट र्वमान उडान नगन ि, र्वमानको र्खञ्जन चलाउन तसप नह न , उडानको िममा अखक्सजनको 
कतम ह न  शदद मानवीर् कारणले द घिटना ह ने गरेको देखखन्छ । 

असखजलो भ-ूभाग र तछनतछनमा बददतलने मौसमको कारण पतन र्वमानहरु द घिटनामा परेको 
देखखन्छ । प्रातबतधक कारणहरुमा र्वमानको जेनेरेटर सर्िर् नभएको िथा धर्ािी डाउन भएर पतन 
र्वमानले उडानको गति तलन नसकेर द घिटना भएको देखखन्छ ।  

संस्थागि कारणहरुमा र्वमान उडान गनि अवस्था अन सारको तसप िथा दक्षिा बढाउन तबमान 
चालक िथा कार्िदलका सदस्र्हरुलार् उप क्त िातलमको व्र्वस्था नगन ि, प्रचतलि मापदण्ड अन सार 
चालकको साथमा रहन पने डक मेण्टको पूणिरुपमा व्र्वस्था नगन ि, अप्रशेन म्र्ान अल नबनाउन  वा 
अध रो ह न , सञ्चार सेवाको उखचि प्रबन्ध नगन ि, तनर्मन र तनदेशन प्रभावकारी व्र्वस्था नह न  शदद 
संस्थागि कमजोरीको कारणबाट ह ने द घिटना ह न ्।  

नेपालको सन्दभिमा र्वमान द घिटनाको मानवीर् कारणहरुमा दक्षिा िथा अन भव कम भएका 
र्वमान चालकहरुलाई उडान अन मति ददन , पर्ािि िातलम नतलएकालाई पतन र्वमान चालकको 
खजम्मेवारी ददन , भारवहन क्षमिाभन्दा बढी भार बोकी तबमान उडान गन ि, खराब मौसम ह ुँदाह ुँदै पतन 
उडान अन मति माग्न , उडाउन स्वीकृति ददन , फ्लार्ट सेफ्टी मापदण्ड बमोखजम वार् र्ान नचलाउन , 
र्वमानस्थलको भार क्षमिा र वार् र्ानको भार क्षमिा र्वपरीि र्वमानको उडान भने िथा अविरण गन ि 
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र पानी परेको वेलामा सावधानी नअपनाई र्वमान चलाउन  जस्िा मानवीर् कारणले द घिटनाहरु भएको 
देखखन्छ । 

मौसम सूचना प्रणालीको पर्ािि व्र्वस्था ह न नसक्न , र्वर्वध प्रकारको भ-ूधरािल र 
तछनतछनमा पररवििन ह ने प्रतिकूल मौसममा र्वमान चलाउन , पररखस्थतिको उखचि र स रखक्षि िवरले 
व्र्वस्थापन सर्हि उडान गनि नसक्दा ठूला द घिटना भई मातनसहरुको ज्र्ान गएको देखखन्छ । 
मापदण्ड अन सारको ममिि सम्भारको कमी देखखन्छ ।  

र्वमान द घिटनाको उपलधध भएसम्मको िथ्र्ाङ्क अन सार सन ्२००० (२०५६।५७) देखख 
सन ्२०२१ (२०७८।७९ माघ) सम्म २१ वषिको अवतधमा साना ठूला गरी ६४ वटा द घिटना 
भएका र ३४७ जनाको मतृ्र्  भएको देखखन्छ । (द घिटनाको र्ववरण अन सूची-१७ मा उल्लेख 
गररएको छ ।) र्वमान द घिटनाका सम्बन्धमा देखखएको व्र्होरा तनम्नान सार छ : 

55.1. तत्रभ  वन अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थलमा अविरण गने िममा ४ माचि २०१५ मा टर्कि स एर्रको र्वमान  
क र्हरोको कारण धावन मागि वार्हर अविरण गरेकोले र्वमान क्षति ग्रस्ि भएपतन त्र्समा सवार २३८ 
र्ात्र   सक सल रहेको उल्लेख छ । रू् एस बंगला र्वमान १२ माचि २०१८ मा अविरण गदाि 
चालकले असामान्र् गतितबतध गरेकोले धावनमागि बार्हर र्वमान द घिटना भई त्र्समा सवार ७१ मध्रे् 
५१ जनाको मतृ्र्  भएको उल्लेख छ । मातलण्डो एर्र मलेतसर्ाको र्वमान तत्रभ  वन अन्िरािर्ष्ट्रर् 
र्वमानस्थलको टेक अफ पोर्न्टभन्दा २५० तमटर अगातड प गेर रोर्कंदा र्वमान िथा त्र्समा सवार 
१२२ र्ात्र   िथा चालकदल द घिटनाबाट बचेको र्वतभन्न वेभसार्टमा उल्लेख छ । िर प्रातधकरणले 
र्सको अतभलेख राखेको देखखएन । र्ी सबै द घिटना र्वमान चालकको कमजोरीका कारण भएको 
देखखन्छ । 

55.2. प्रातधकरणको अतभलेख अन सार उक्त अवतधमा नेपालमा दिाि भएका शन्िररक उडानका वार् र्ानहरुको 
द घिटना संख्र्ा ६१ बाट २९६ जनाको मतृ्र्  भएको देखखन्छ । द घिटनाको प्रकृति िथा त्र्सको 
कारण ख लाई प्रातधकरणले वगीकृि िथ्र्ाङ्क राखेको देखखएन । प्रातधकरणले राखेको अतभलेखको 
सूचीको शधारमा र्वश्लषेण गदाि अतभलेखमा कारण उल्लेख नगरेको द घिटना संख्र्ा २४ बाट ३७ 
जनाको, चालकको गल्िीको कारण ३२ द घिटना ह ुँदा २३३ जनाको र वार् र्ानमा खराबी शएको 
कारण ५ द घिटना ह ुँदा २६ जनाको ज्र्ान गएको देखखर्ो । 

55.3. उक्त अवतधमा वार् र्ानका र्कतसम अन सारको द घिटनाको र्वश्लषेण गदाि खस्थर पखेटा भएका वार् र्ान 
३० को द घिटना भई २१८ जनाको, हेतलकप्टर २८ को द घिटना भई ७३ जनाको र मनोरञ्जनका 
वार् र्ान ३ को द घिटना ह ुँदा ५ जनाको मतृ्र्  भएको देखखर्ो । र्सको र्ववरण तनम्नबमोखजम छ : 

ि.सं. र्ववरण द घिटना  संख्र्ा द घिटनाबाट मतृ्र्  भएको संख्र्ा 
  र्वदेशी वार् र्ानहरु      
1.  DHC 8-402Q 1 51 
2.  Airbus A330-303 1 0 
3.  Boing 737-300 1 0 
 जम्मा: 3 51 
 नपेालमा दिाि भएका वार् र्ानहरु  

   खस्थर पखेटा 
  1.  DHC6 Twin Otter 300 14 141 
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2.  Dornier 228-202 7 48 
3.  Beechcraft 1900 D 2 20 
4.  Cessins 208 Bcaravan 3 2 
5.  Let L 410 UVP E20 2 5 
6.  Y12E 1 0 
7.  PAC750XL 1 2 
 जम्मा: 30 218 
 हेतलकप्टर 

  1.  Mi 17  9 38 
2.  AS 350B3e  19 35 
 जम्मा: 28 73 
1.  मनोरञ्जन -Sports_ 3 5 
  क ल जम्मा: 61 296 

55.4. खस्थर पखेटा भएको वार् र्ानमध्रे् DHC6 Twin Otter 300 सबैभन्दा बढी १४ पटक द घिटना भई १४१ 
जनाको मतृ्र्  भएको देखखर्ो । र्ो द घिटना सख्ंर्ाको शधारमा ४६.६७ प्रतिशि हो भने मतृ्र्  
संख्र्ाको शधारमा ६४.६८ प्रतिशि हो । उक्त वार् र्ानलाई द गिम क्षेत्रका STOL र्वमानस्थलमा 
उडान भनि प्रातधकरणले सबैभन्दा उपर् क्त मानेको देखखन्छ । द घिटनामा परेका अतधकाशं र्वमानहरु 
तनमािण भएका धेरैवषि भएको देखखन्छन ्। हाल सञ्चालनमा रहेका र्स्िा र्वमानहरु पतन ३० वषिभन्दा 
पर्हले तनमािण भएका देखखन्छ । त्र्स्िा र्वमानहरुको अतधकिम उडान शर्  निोर्कएकोले पतन 
द घिटना बढेको ह न सक्ने देखखन्छ  । 

55.5. हेतलकप्टरिफि  २७ द घिटनामध्रे् AS 350B3e १९ पटक द घिटना भई ३५ जनाको मतृ्र्  भएको 
देखखर्ो । र्ो द घिटना संख्र्ाको शधारमा ६७.८६ प्रतिशि हो भने मतृ्र्  संख्र्ाको शधारमा  
४७.९५  प्रतिशि हो । Mi 17 हेतलकप्को ९ द घिटना भए पतन मतृ्र्  संख्र्ा ३८ (५२.०५ प्रतिशि) 
देखखन्छ । र्सरी धरे द घिटना ह नमा पतन चालक कै भतूमका कमजोर रहेको देखार्एको छ । 

55.6. र्वमान द घिटना भएपतछ त्र्सको कारण पर्हचान गरी त्र्स्िा गल्िीहरु बाराम्बार दोहोररन नददन त्र्स्िा 
कारणहरुको स्पि अतभलेख राखेर तनरन्िर अन गमन गन िपने खजम्मेवारी नेपाल नागररक उड्डर्न 
प्रातधकरणको हो । िर प्रातधकरणले राखेको अतभलेखमा २४ द घिटनाको कारण स्पि ख लाएको 
पार्एन । अतभलेख अद्यावतधक नगरी र्वगिका कमी कमजोरीलाई स धार गनि सक्ने देखखदैन ।  

55.7. अतभलेख परीक्षणबाट ३२ द घिटनामा चालकको कम्जोरी देखखन्छ । चालकले उडान स रक्षाका 
मापदण्डहरुको अक्षरस पालना नगरेको उडान स रक्षा सम्बन्धी िातलमको पर्ािि व्र्वस्था नभएको, 
चालकहरुले पररखस्थति र अवस्थाको ित्काल र्वश्लषेण गरी तनणिर् तलन नसकेको जस्िा कारणले 
द घिटना भएको देखखन्छ । अतभलेख गररएका शन्िररक उडानका ६१ द घिटनामध्रे् २ काठमाडौंमा र 
एक नेपालगञ्जमा भएको देखखर्ो अन्र् सबै द घिटना पहाडी क्षेत्रमा भएको देखखन्छ ।   

प्रातधकरणले तनर्मन कार्िमा स धार भई द घिटनामा कतम भएको जनाएको छ । सन २०१८ 
सम्मको अवतधमा द घिटनामा कमी शएको देखखंदैन । २०१९ देखख कोतभडको असरले उडानहरु 
कतम भएको र त्र्समा पतन पहाडी क्षेत्रको हवाई सेवामा कटौति भएको अवस्थामा द घिटनामा कमी 
शउन  स्वाभार्वक देखखन्छ । िर पतन सातबक कै व्र्वस्थापन, सार्वक कै वार्  र्ानहरु र सातबककै 
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तनर्मन प्रकृर्ाले र्वगिको अन भवबाट भर्वयकर्मा द घिटनामा कमी होला भनी शश्वस्ि ह न सर्कने 
अवस्था रहेको देखखंदैन । 

द घिटना बाट बचाउन न्रू्निम देहार्बमोखजम गनि स झाउ उल्लेख गररएको छ : 

 अन्िरार्ष्ट्रर् नागररक संगठन (ICAO) को मापदण्ड अन सार िर्ार गररएका मापदण्डहरुको 
कार्ािन्वर्न  िथा त्र्सको तनर्मन िथा अन गमन व्र्वस्थालाई प्रभावकारी बनाउन  पदिछ । 

 र्वमान चालकलाई नेपालको भधूरािलीर् खस्थतिको पर्हचान गनि सक्षम भएको अन भवको 
शधारमा मात्र बार् र्ान उडान गने अन मति ददन पदिछ ।  

 क्षमिाभन्दा बढी सामान लोड गनि लगाउने संस्था र जानाजानी त्र्स्िो र्वमान उडान गने 
र्वमान चालक समेिलाई कडार्का साथ वार् सेवा सञ्चालन गनि रोक लगाउन  पदिछ ।  

 पहाडी क्षेत्रको अवस्था र र्वमानस्थलको भार बहन क्षमिाको तनधािरण गरी सोही अन सार 
र्वमान उडान अन मति ददन पदिछ ।  

 तछनतछनमा मौसम बदतलने र बाटो अवरुि ह ने क्षेत्रको पर्हचान गरी त्र्स्िा क्षेत्रमा पने 
हवाई रुटलाई लखक्षि गरी मौसमी सूचना ददने छ टै्ट व्र्वस्था गन िपदिछ । 

 प्रतिकूल मौसमको बेला उडान अन मति ददने कार्िमा रोक लगाउन पदिछ । 

 वार् र्ानको क्षमिा हेरी सञ्चालन गनि पाउने अतधकिम शर्  िोर्कन  पदिछ ।  

 र्वगिमा भएका द घिटनाहरुको कारण सर्हिको लगि अद्यावतधक गरी त्र्सको शधारमा 
द घिटना कमगनि अध्र्र्न अन सन्धान गरी मागि तनदेशन िर्ार गन िपदिछ । 

हवाई द घिटनाको जाुँचब झ गरी प्रतिवेदन िर्ार गने कार्ि संस्कृति, पर्िटन िथा नागररक 
उड्डर्न मन्त्रालर्बाट गररने र सोको स झाव कार्ािन्वर्न प्रातधकरणबाट गने/गराउने उल्लेख गरेको 
छ। अन्िरािर्ष्ट्रर् नागररक उड्डर्न संस्था (ICAO) को स रक्षा अतडटमा नेपालले वार् र्ान सञ्चालन 
क्षेत्रिफि  कररव ८६ प्रतिशि अङ्क प्राि गरेको छ । उक्त स्कोर एखशर्ा प्रशान्ि क्षेत्रको औसि 
स्कोरभन्दा उच्च र र्वश्वको औसि स्कोरभन्दा मातथ रहेको छ । र्वश्वव्र्ापी रुपम अन्िरािर्ष्ट्रर् 
नागररक उड्डर्न संस्थाको अतडट प्रतिवेदन नै स रक्षाको र्वषर्मा शश्वस्थ ह ने म ख्र् शधार हो । 
हालको िथ्र्ाङ्क अन सार नेपालको हवाई द घिटना दरमा र्वगिको ि लनामा धेरै स धार भएको 
प्रातधकरणले जनाएको छ । 

56. शतथिक िथा लेखा परीक्षण सतमति - नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण शतथिक प्रशासन सम्बन्धी 
तनर्मावली, २०५७ को तनर्म ४.२ अन सार प्रातधकरणको शतथिक कार्िर्वतध सम्बन्धी लागू गररएका 
तनदेखशकाहरु प नरावलोकन गने, समसामर्र्क स धार गने, शतथिक र्वष्लेषणहरु गने प्रातधकरणको 
र्हसावहरु समर् समर्मा तनरीक्षण गरी अद्यावतधक राख्न लगाउने र तमिव्र्र्र्िा एवं खचि प्रभावकाररिा 
हातसल गनि मापदण्ड बनाउने काममा व्र्वस्थापनलाई सल्लाह एवं तनदेशन ददने कार्िको लातग सतमतिको 
सदस्र्को संर्ोजकत्वमा अथि र्वभागको प्रम ख, शन्िररक लेखापरीक्षक िथा सञ्चालक सतमतिले िोकेका 
अन्र् व्र्खक्तहरु रहने गरी शतथिक िथा लेखापररक्षण सतमतिको गठन गररने उल्लेख छ ।   

तनर्मावलीमा भएको उक्त प्रावधान अन सार प्रातधकरणले शतथिक िथा लेखापरीक्षण सतमति 
गठन गरेको रहेछ । िर सतमतिले गन िपने कार्िर्वतध प्रातधकरणले हालसम्म नबनाएकोले उक्त सतमति 
र्िर्ातसल देखखएन । प्रचतलि िथा सविमान्र् तसिान्ि अन सार वाह्य लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा 
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उल्लेख भएका व्र्होरा (बेरुजू) हरुका सम्बन्धमा दफावार छलफल गरी कार्ािन्वर्नको लातग 
व्र्वस्थापनलाई तसफाररस गने कार्ि शतथिक िथा लेखापरीक्षण सतमतिको ह न्छ । शतथिक िथा 
लेखापरीक्षण सतमतिले बेरुजूमा उखल्लखखि व्र्होराहरु मातथ दफावार छलफल गने, प्रमाण ब झ्ने, 
प्रमाण सङ्कलन गने र अस लउपर गने भएकोले बेरुजू फछ्र्र्ौट कार्ि प्रभावकारी ह न सक्तछ र तनर्तमि 
गने अतधकार प्राि सञ्चालक सतमतिले पतन कार्िर्वतधको प्रकृर्ा प रा भएको अवस्थामा बेरुजू फछ्र्र्ौट 
गने कानूनी शधार रहन्छ । िर प्रातधकरणको २०७६।७७ सम्ममा प्राि अखन्िम लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख भएका व्र्होराउपर उक्त सतमतिमा प्रवेश नै नगराई व्र्वस्थापनले िर्ार गरेको 
जवाफ िथा प्रतिर्िर्ा सञ्चालक सतमतिको बैठकमा पेश गरी अन मोदन गरेको देखखर्ो । र्सरी 
सतमतिमा छलफल नभई िथा प्रमाण नै नब झी व्र्वस्थापनले िर्ार गरेको जवाफ औपचाररकिा 
प रागनि मात्र अन मोदन गरेको देखखन्छ । 

प्रातधकरण गठन भएको अर्हले २५ वषि भएको छ । बेरुजूको लगि राख्न,े त्र्समा छलफल 
गने र त्र्स उपर शवयकर्क कारबाहीगरी फछर्ौट गने खजम्मेवारी प्रातधकरणको व्र्वस्थापन पक्ष र 
सञ्चालक सतमतिका पदातधकारीहरुको हो र र्सको तनर्मन गने खजम्मेवारी पतन प्रातधकरणकै हो । 
िर प्रातधकरणले फछ्र्र्ौट गन िपने बेरुजूको लगि राखेर सैिाखन्िक बेरुजू र लगिी बेरुजू र्र्कन 
नगरेकोले प्रातधकरणको फछर्ौट गन िपने बेरुजूको अङ्क कति छ भन्नेसम्म पतन र्र्कन गरेको देखखएन। 
हरेक वषिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका बेरुजूहरु उपर शयकर्क कारबाही गरी फछर्ौट 
गररने व्र्होराको जानकारी प्रातधकरणको सञ्चालक सतमतिले ित्काल ददएको देखखन्छ िर सो अन सार 
शवयकर्क कारबाही गरी बेरुजू फछर्ौट गनि क नै कारबाही गरेको देखखएन । र्सबाट प्रातधकरणको 
फछर्ौट गन िपने बेरुजूको अङ्क समेि र्र्कन गरेको पार्एन । स्विन्त्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा 
उखल्लखखि बेरुजू फछर्ौट गन ि गराउन  पछि भन्न े प्रातधकरणको व्र्वस्थापन र सञ्चालक सतमतिका 
पदातधकारीहरुमा खजम्मेवारी बोध ह न पने हो िर प्रातधकरणले बेरुजू फछर्ौट सम्बन्धी कार्िर्वतध 
हालसम्म पतन नबनाएकोले बेरुजूको लगि अद्यार्वधक गने र फछर्ौट गने कार्ि भएको देखखएन । 
केही कमिचारीहरुको अवकाश भ  क्तानीमा अथवा स र्वधा भ  क्तानीमा केही रकम अस ल उपर भएपतन 
त्र्स्िा वेरुजूहरु समेि सतमतिमा पेशगरी सम्परीक्षण गरेको देखखएन । अतधकार प्राि व्र्खक्तबाट 
सम्परीक्षण नगराएसम्म बेरुजू फछर्ौट भएको मातनदैन । बेरुजू भनेको अस ल उपर गन ि मात्र नभई 
समग्र संगठनको शतथिक िथा र्वत्तीर् प्रशासनमा देखापरेका अतनर्तमििा िथा कमी कमजोरीहरु 
उल्लेख गरी त्र्सलाई स धार गनि स झाउ सर्हिको प्रतिवेदन हो । िर बेरुजू फछ्र्र्ौट गनि बेवास्िा 
गरेकोले बेरुजूप्रति खजम्मेवार धर्खक्तलाई उन्म खक्त तमलेको र शतथिक प्रशासनमा देखापरेका समस्र्ाहरु 
र बेरुजूमा उल्लेख भएका व्र्होराहरु हरेक वषि दोहोररने गरेकोले शतथिक प्रशासनमा स धार ह न 
नसकेको समेि देखखन्छ । र्स र्वषर्मा प्रातधकरणको सञ्चालक सतमतिको २०७८।३।२३ को 
३८८ औ ं बैठकबाट र २०७७।७८ देखखको व्र्वस्थापन पत्र उपरको जवाफलाई शतथिक िथा 
लेखापरीक्षण सतमतिको तसफाररसमा सञ्चालक सतमतिमा पेशगने तनणिर् िथा तनदेशन भएकोमा सो 
सम्बन्धमा हालसम्म पतन कार्ािन्वर्न भएको देखखएन ।  

बेरुजूमा उल्लेख भएका व्र्होराहरु उपर शतथिक कार्ितबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, 
२०७६ मा उखल्लखखि म्र्ादतभत्र िोर्कएको प्रर्िर्ा प रा गरी ित्काल कारबाही गरेमा प्रमाण 
कागजाि फेलापानि सर्कने, सम्बखन्धि खजम्मेवार व्र्खक्तलाई शवयकर्क कारबाही गरी, अस ल फछर्ौट 
ह ने र तनर्तमि गन िपने बेरुजूहरु कारबाही गनि सहज ह ने अवस्था रहन्छ । त्र्सकारण प्रातधकरणको   
शतथिक िथा लेखापरीक्षण सतमतिलाई गराउने सम्बन्धी स्पि खजम्मेवार िोकी ित्काल कार्ािन्वर्न 
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गन िपने देखखन्छ । बेरुजूको लगि अद्यावतधक गने, फछ्र्र्ौट गने िथा सम्परीक्षण गने कार्िर्वतध 
स्वीकृि गन िपदिछ । 

कार्िमूलक लेखापरीक्षणबाट औलँ्र्ार्एका स झावहरुलाई मागिदशिनको रुपमा तलई सोही 
बमोखजम शतथिक िथा लेखापरीक्षण सतमतिलाई थप सर्िर् वनाई कार्िसम्पादन गररने प्रातधकरणले 
उल्लेख गरेको छ । 

57. कार्ििम बजेट तनमािण र स्वीकृतिको अवस्था - नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण शतथिक प्रशासन 
सम्बन्धी तनर्मावली, २०५७ को तनर्म ३.१ अन सार महातनदेशकले प्रातधकरणको कार्ि सञ्चालन 
गनिको लातग शवयकर्क पने क राहरु सवै ख लाई प्रातधकरणको शतथिक र्ववरण सर्हि शगातम शतथिक 
वषिको लातग शर्-व्र्र्को अन मान प्रत्रे्क सालको चैत्र मर्हनासम्ममा िर्ार गरी वैशाख मसान्ि 
सम्ममा सञ्चालक सतमतिमा पेश गन िपने छ । सो र्ववरणको शधारमा प्रत्रे्क वषि असार मसान्ितभत्र 
शगामी शतथिक वषिको कार्ििम िथा बजेट सतमतिवाट स्वीकृि ह नेछ भन्न े उल्लेख छ । 
प्रातधकरणको बजेट समर् सीमातभत्र तनमािण गरी स्वीकृि होस, प्रातधकरणबाट सञ्चालन गररने कार्ििम  
र बजेटको स तनखश्चििा शतथिक वषि श रु भएकै ददन ह न सकोस र कार्ििम र बजेट स्वीकृतिको 
अभावमा प्रातधकरणका गतिर्वतध सञ्चालन गनि अवरोध नशवोस भन्ने उदे्दयकर्ले तनर्मावलीमा उपर् िक्त 
समर् सीमा िोर्कएको देखखन्छ । िर महातनदेशकले सतमति समक्ष पेश गन िपने तमतिको ख्र्ाल नगरी 
देहार् अन सार हरेक वषि बजेट र्ढला पेश गरेको र सञ्चालक सतमतिले पतन उक्त समर् सीमाभन्दा 
ढीलागरी बजेट पाररि गरेको देखखर्ो । र्वगि ५ वषिको अवतधमा िोर्कएको समर् सीमातभत्र क नै वषि 
पतन बजेट पेश गने र स्वीकृि गने कार्ि भएको देखखएन । र्समध्रे् २०७४।७५ को बजेट िज िमा 
गरी महातनदेशकले सञ्चालक सतमति समक्ष श्रावण १५ गिे पेश गरेकोमा सञ्चालक सतमतिको 
बैठकबाट मंतसर ८ गिे मात्र बजेट पाररि गरेको देखखर्ो । शतथिक वषि २०७८।७९ को बजेट 
२०७८ साल पौष ११ गिे मात्र स्वीकृि भएको देखखर्ो । र्वगि ५ वषिको अवतधमा कार्ििम बजेट 
तनमािण र स्वीकृतिको अवस्था तनम्नबमोखजम देखखन्छ :  

शतथिक वषि 
बजेट िज िमा सतमति गठन 

तमति 
बजेट िज िमा सतमतिले बजेट 
िज िमा गरी पेश गरेको तमति 

सञ्चालक सतमतिबाट बजेट 
पाररि भएको तमति 

२०७८।७९ 2077.12.16 2078.3.23 2078.9.11 

२०७७।७८ 2076.11.22 2077.3.10 2077.4.15 

२०७६।७७ 2075.11.21 2076.3.14 2076.5.11 

२०७५।७६ 2074.11.21 2075.2.24 2075.4.18 

२०७४।७५ 2073.11.12 2074.4.19 2074.8.8 

तनर्मावलीमा िोर्कएको समर् सीमातभत्र बजेट कार्ििम स्वीकृि नभएको कारण पूुँजीगि 
खचिको प्रगति न्रू्न रहेको देखखर्ो । प्रातधकरणको र्वगि ५ वषिको खचिको अन मान र प्रगतिको 
र्ववरण तनम्नबमोखजम रहेको देखखन्छ : 

र्ववरण 2077/78 2076/77 2075/76 2074/75 2073/74 cf};t 

पूुँजीगि खचिको अन मान 306448 340437 338752 326514 273540 1585691 
पूुँजीगि र्थाथि खचि 113638 152322 243364 167998 24700 702022 
पूुँजीगि खचि प्रगति प्रतिशि 37.08% 44.74% 71.84% 51.45% 9.03% 44% 
कार्ि सञ्चालन खचिको अन मान 35661.00 41884 38688 35315 34854 186402 
कार्ि सञ्चालन र्थाथि खचि 27592 31987 36061 23455 22359 141454 
कार्िसञ्चालन खचि प्रगति प्रतिशि 77.37% 76.37% 93.21% 66.42% 64.15% 76% 
कूल अन मातनि खचि  342109.00 382321.00 377440.00 361829.00 308394.00 1772093 
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कूल र्थाथि खचि  141230.00 184309 279425 191453 47059 843476 
कूल प्रगति प्रतिशि 41.28% 48.21% 74.03% 52.91% 15.26% 48% 

प्रातधकरणले समर्मा बजेट पाररि नगरेको कारण पूुँजीगि खचिको प्रगति २०७३।७४ मा 
९.०३ प्रतिशि मात्र भएको देखखर्ो । त्र्सपतछ २०७४।७५ मा ५१.४५ प्रतिशि, २०७५।७६मा 
७१.४८ प्रतिशि, २०७६।७७ मा ४४.७४ प्रतिशि र २०७७।७८ मा ३७.०८ प्रतिशि मात्र 
प्रगति भएको देखखर्ो । र्वगि ५ वषिको अवतधमा पूुँजीगि खचििफि  अन मानको ि लनामा र्थाथिमा 
औसिमा ४४ प्रतिशि मात्र प्रगति भएको देखखन्छ । र्सैगरी प्रातधकरणले र्वगि ५ वषिमा अन मान 
गरेको क ल खचिको ि लनामा प्रगति ४८ प्रतिशि मात्र भएको देखखन्छ ।   

समर्मा बजेट पाररि नगरेकोले प्रातधकरणका गतिर्वतधहरु पेयककी बजेटको शधारमा सञ्चालन 
ह न गरेका छन । बजेटको अतनखश्चििाको कारण कार्ििमले गति तलन नसक्ने, र्वकास तनमािणको 
सम्झौिा अन सारको काम सम्पन्न भएपतन रकमको अभावमा भ  क्तानी गनि नसकी अनावयकर्क 
समस्र्ाको सामना गन िपने र प्रातधकरणको समग्र शर् व्र्र्मा नै असर पनि जाने अवस्था शउने 
गरेको देखखन्छ ।  

तनर्मावलीमा उल्लेख भएको व्र्वस्था व्र्वहाररक नभएमा संशोधन गनि गराउन  पदिछ । 
प्रातधकरणको महातनदेशक र सञ्चालक सतमतिले तनर्मावलीमा िोर्कएको समर् सीमातभत्र बजेट 
कार्ििम पाररि गनि सकेको देखखएन । प्रातधकरणका गतिर्वतधहरु स चारु गनि तनर्मावलीमा उल्लेख 
भएको समर् सीमातभत्र कार्ििम बजेट पाररि गनि प्रातधकरणको व्र्वस्थापन पक्ष र सञ्चालक सतमतिले 
खजम्मेवार ह न पदिछ । 

58. बजेट तनमािण िथा प्रगतिको मूल्र्ाङ्कन - नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणको बार्षिक कार्ििम बजेट 
र्सको सञ्चालक सतमतिबाट स्वीकृि ह ने गदिछ । कार्ििम बजेटको प्रचतलि तसिान्ि अन सार 
कार्ििम बजेट अन सार कमिचारीहरुलाई कार्ििम सञ्चालन गरी खचि गने अखख्िर्ारी ददर्ने, कार्ििम 
र बजेटप्रति खजम्मेवारी र उत्तरदार्र्त्वको बोध ह ने, संगठनका शर् स्रोिहरुको उखचि र्कतसमले 
पररचालन ह ने, कार्ििमहरु लखक्षि िातलका अन सार सञ्चालन ह ने, खचिमा तमिव्र्र्र्िा, कार्ि 
सञ्चालनमा दक्षिा र प्रभावकाररिाको अतभवरृ्ि ह न्छ । र्सैगरी कार्ििम तनमािणको िममा गि 
वषिको प्रगतिका वारेमा छलफल गने, गि वषिको कार्ििम लक्ष्र् अन सार प्रगति भर्ो भएन भने 
र्र्कन गने, लक्ष्र् र प्रगतिको ि लनात्मक र्ववरण बनाउन लगाई त्र्समा कम प्रगति भएका र प्रगति 
नै नभएका कार्ििमहरुका समस्र्ा िथा बाधा अड्ड्चनको बारेमा र्र्कन गने, स्थतगि गन िपने देखखएमा 
स्थतगि गने वा त्र्समा शवयकर्क स धार गरी अको वषिलाई तनरन्िरिा ददने जस्िा कार्िहरु कार्ििम 
बजेट तनमािणका न्रू्निम शधारभिू तसिान्ितभत्र पदिछन ् । र्स्िा तसिान्िको ख्र्ालै नगरी िर्ार 
गरेको कार्ििम बजेटबाट कार्ििममा भएको खचि तमिव्र्र्ी नह ने र सञ्चालन गरेका कार्ििमहरुबाट 
लखक्षि उपलधधी हातसल नह ने भई समग्र रुपमा संगठनको उदे्दयकर् प्रातिमा पतन प्रभावकाररिा नह ने 
खस्थति रहन्छ । 

संगठनका कार्िहरुलाई ग णस्िरीर् बनाउन, समर्मा कार्ि सम्पन्न गनि, कार्ि सम्पादनमा 
देखखएका कमजोरीहरुलाई समर्मै स धार गनि, संगठनले प्रदान गरेका सेवाहरुलाई प्रभावकारी बनाउन, 
अन गमन गनि र मूल्र्ाङ्कनलाई व्र्वखस्थि, सरल, र्वश्वसनीर्, निीजामूलक र प्रभावकारी बनाउन जरुरी 
ह न्छ । प्रातधकरणको सञ्चालक सतमतिले कार्ििम बजेट स्वीकृि गदाि गिवषिका कार्ििमहरुको 
प्रगति, शम्दानी र खचिको मूल्र्ाङ्कन गने, समर् समर्मा अन गमन र म ल्र्ाङ्कन गरी तनदेशन ददने 
गरेको देखखन्छ । प्रातधकरणका महातनदेशक, र्वतभन्न तनदेशनालर्का प्रम ख, र्वभागीर् प्रम खहरु िथा 
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कार्ािलर् प्रम खहरुसंगको अन्िर सम्बन्ध कार्म गरी अन गमन र मूल्र्ाङ्कनको कार्िहरु पतन भएको 
देखखन्छ । र्सरी अन गमन र मूल्र्ाङ्कनका र्वतभन्न संर्न्त्रहरु पररचालन भएपतन वार्षिक कार्ििम 
बजेट तनमािण र प्रगतिको अन गमन र मूल्र्ाङ्कन प्रभावकारी रुपमा गरेको देखखएन । प्रगतिको 
बस्ि परक अथवा िथ्र्ाङ्कीर् मूल्र्ाङ्कन नगरी िथ्र्ाङ्क वेगरको प्रगतिको र्ववरण राखेको देखखर्ो । 
िथ्र्ाङ्क र्वर्हन प्रगतिमा प्राथतमकिामा परेको काम गनि छ ट्ने, स्वीकृि कार्ििम बार्हर गएर कार्ि 
सञ्चालन गने, िोर्कए अन सारको कार्ि प रा नह ने, एउटै कामको नाममा दोहोरो खचिह ने र 
कार्ििमबाट अपेखक्षि लाभ प्राि नह ने अवस्था रहन्छ । प्रातधकरणको २०७३।७४ देखख 
२०७७।७८ सम्मको वार्षिक कार्ििम बजेट िर्ारी िथा स्वीकृति गदाि प्रगतिको मूल्र्ाङ्कन प्रकृर्ा 
उस्िै र्कतसमको छ । िी वार्षिक कार्ििम बजेटको प्रगतिको मूल्र्ाङ्कनका बारेमा देखखएका व्र्होरा 
तनम्नान सार छन ्: 

58.1. बार्षिक कार्ििम िथा बजेट स्वीकृतिको लातग पेश गरेको र्ववरण अन सार खचि गने हरेक र्कार्ले 
कार्ििमको कामको र्ववरण र त्र्सको लातग अन मान गरेको रकमको प ष्ट्याई ददएका छन ्। िर 
अको वषिको कार्ििम बजेट तनमािण गने िममा गि वषिको लक्ष्र् अन सार प्रगति भर्ो भएन भन्न े
कामको र्ववरण र प्रगतिको ि लनात्मक र्ववरण संलग्न नगरी अन मान बजेट र खचिको मात्र ि लना 
गने गरेको छ । कार्ििमिफि को प्रगतिमा िथ्र्ाङ्क बेगरका केही म ख्र् कार्िहरु सम्पन्न भएको सूची 
मात्र संलग्न गरेको देखखन्छ । स्वीकृि कार्ििममा भएका कार्िहरुमध्रे् प्रगतिको सूचीमा नपरेको 
कार्िहरुको अवस्था कस्िो छ भन्ने केही उल्लेख गरेको छैन ।  

कार्ििम बजेट स्वीकृि गदाि र्वतभन्न हवाई स रक्षा उपकरण, हवाई पथ प्रदशिन उपकरण, 
एर्र ग्राउण्ड उपकरण, मौषमी सूचना उपकरण, अखग्न तनवारण िथा खजवनोिार उपकरण, क्षेत्र 
तनर्न्त्रण उपकरणहरु खररद गरी जडान गने कार्िमा समेि ठूलो रकम खचि भएको छ । त्र्स्िा 
उपकरण खररद गनि उपकरणको पररमाण र बजेट छ ट्याई कार्ििम स्वीकृि ह ने गरेको छ । िर 
प्रगति र्ववरणमा त्र्स्िा उपकरणहरु खररद गरेको र जडान गरेको प्रगति र्ववरण बनाउने गरेको 
छैन। 

58.2. मानव संसाधन र्वभाग, कपोरेट र्ोजना िथा अन गमन र्वभाग, नागररक उड्डर्न प्रखशक्षण प्रतिष्ठानबाट 
र्वतभन्न र्वषर्का स्वदेशी िथा र्वदेशी िातलम सञ्चालन गनि बजेट स्वीकृि गदाि सो िातलमबाट 
लाभाखन्वि ह ने जनशखक्तको संख्र्ा उल्लेख नगरी िातलमको पटक उल्लेख गरेर बार्षिक बजेट 
छ ट्याएको देखखन्छ । त्र्स्िो िातलम प्राि गनेको र्ववरण पतन संलग्न गरेको छैन िर िातलम प्राि 
गनेको संख्र्ा भने उल्लेख गरेको देखखन्छ । िातलम ददर्ने संख्र्ा नै र्कटान नगरी बजेट स्वीकृि 
गरेर खचि गरेको प्रगतिको मापन गने क नै शधार रहुँदैन । 

58.3. र्वतभन्न र्वभागवाट र्वतभन्न शन्िररक र्वमानस्थलको तनमािण, स्िरोन्नति िथा ममिि सम्भार कार्िको 
र्वतभन्न शर्टमको लातग बजेट स्वीकृि गदाि गन िपने कामको पररमाण उल्लेख गरेको छैन । सम्पन्न 
भएको पररमाण सर्हिको प्रगति र्ववरण पतन संलग्न नगरेकोले स्वीकृि भएका कार्ििमहरुको कति 
प्रतिशि प्रगति भर्ो भन्ने र्र्कन गनि सर्कने अवस्था छैन । र्स्िा कार्ििमहरु नछ ट्याई स्वीकृि 
बजेट र खचिको एकम ष्ठ ि लना गरेको र्ववरण मात्र संलग्न छ । 

58.4. प्रातधकरणले देहार्का कार्िहरुमा सेवा प्रदार्कको रुपमा र तनर्मन कार्िको रुपमा काम गन िपने ऐनमा 
व्र्वस्था छ । शफूले गरेका कार्िहरुको प्रगति र्ववरण कार्ििम बजेटमा संलग्न गन िपनेमा सो 
सम्बन्धमा केही उल्लेख गरेको छैन । 
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क) वार् सेवा सञ्चालन संस्थालाई वार् सेवा सञ्चालन गनि अन मति िथा प्रमाणपत्र ददने, तनलम्बन 
गने वा रद्द गने, 

ख) हवाई उड्डर्न सम्बखन्ध प्रखशक्षण संस्थाको अन मति िथा प्रमाणपत्र ददने, तनलम्बन गने वा रद्द 
गने, 

ग)  र्जाजि प्राि वार् र्ान िथा वार्र्ानका पाटिपूजािहरुको उत्पादन, ममिि िथा परीक्षण गने 
संस्थालाई अन मति ददने, 

घ)  क्षमिाको स्िरीर्करण गने िथा प्रमाणपत्र ददने, नर्वकरण गने, रद्द गने, 

ङ)  वार् सेवा सञ्चालनसंग सम्बन्ध िोर्कएको र्ोग्र्िा प्राि व्र्खक्तलाई र्जाजि ददने, 

च)  कार्ि क्षमिाको स्िरीकरण गने िथा प्रमाणपत्र ददने, नवीकरण गने, स्थतगि गने, रद्द गने, 
र्जाजि कार्ि क्षमिाको स्िरीकरण प्रमाणपत्र ददने, नवीकरण गने, 

छ)  वार् र्ानको दिाि (रखजषे्ट्रशन) गने, उडान र्ोग्र्िाको प्रमाणपत्र ददने, नवीकरण गने वा खारेज 
गने, 

ज) र्वमानस्थलतभत्र भतूमस्र् सेवा (ग्राउण्ड ह्याण्डतलङ्ग) सेवा सञ्चालन गने, गराउने, 

झ) सेवा िथा सो सम्बन्धी र्वषर्को जाुँचब झ गनि शफ्नो वार् र्ान राख्न ेर प्रर्ोग गने, 

ञ)  दृर्िगि र र्ाखन्त्रक उडान (Visual and Instrument Flight) गने, हवाई िथा मानखचत्र 
(Aeromatical Charts) को शवयकर्किा िोक्ने, त्र्स्िो मानखचत्र िर्ार गने िथा प्रचलन गने 
र उडानको लातग मौसम सम्बन्धी सूचना शदान प्रदान गने, 

ट)  हवाई उडान सेवा (एर्र िार्फक सतभिस), हवाई उडान सूचना सेवा (फ्लार्ट र्न्फरमेशन 
सतभिस), सचेि गने सेवा (एलर्टिङ्ग सतभिस), हवाई उडान सल्लाह सेवा (एर्र िार्फक 
एड्ड्भार्जरी सतभिस), हवाई उडान तनर्न्त्रण सेवा (एर्र िार्फक कन्िोल सतभिस), हवाई पथ 
प्रदशिन सेवा िथा स र्वधा सेवा (एर्र नेतभगेशन एण्ड फेतसतलर्टज सतभिस), क्षेत्र तनर्न्त्रण सेवा 
(एररर्ा कन्िोल सतभिस), पह ुँच क्षेत्र तनर्न्त्रण सेवा (एप्रोच कन्िोल सतभिस) िथा र्वमानस्थल 
तनर्न्त्रण सेवा (एरोिम कन्िोल सतभिस) उपलधध गराउने ।  

प्रातधकरणका सेवा प्रदार्क सम्बन्धी कार्िको साथै तनर्मन सम्बन्धी कार्ि पतन गन ि परेकोले 
शफूले गरेका कार्िहरुको शफै तनर्मन गने कार्ि प्रभावकारी बनाउन सकेको देखखदैन । सेवा 
प्रदार्क सम्बन्धी र तनर्मन सम्बन्धी सम्पूणि कार्िहरुको स्पि र शवतधक रुपमा प्रगति र्ववरण बनाई 
अन गमन र मूल्र्ाङ्कन गने पररपाटी नभएकोले कतिपर् नगरी नह ने कार्िहरुका समस्र्ा र बाधा 
अड्ड्चनका बारेमा समर्मा पत्ता नलातग प्रातधकरणले ठूलो नोक्सानी समेि व्र्होन ि पने अवस्था ह न 
सक्छ भने भर्वष्र्मा गररने कार्िमा जोखखम छैन भन्न े शश्वस्ि ह न पतन सर्कने अवस्था रहेको 
देखखदैन। 

प्रातधकरणले तनर्तमि रुपमा गन िपने सम्पूणि कार्िको कार्ििम बनाई मातसक रुपमा प्रगति 
र्ववरण बनाई अन गमन र मूल्र्ाङ्कन व्र्वस्था गन िपदिछ । वार्षिक कार्ििम बजेट बनाउुँदा गि वषिको 
प्रगतिको ि लनात्मक र्ववरण िर्ार गरेर मूल्र्ाङ्कन गरी त्र्सको शधारमा अन मातनि बजेट िर्ार गने 
व्र्वस्था ह न पदिछ । प्रातधकरणले सेवा प्रदार्कको रुपमा गरेका कार्िहरुको ग णस्िर मापन गने र्वतध 
तनखश्चि गरी मातसक रुपमा प्रगति प्रतिवेदन िर्ार गने र त्र्सको अन गमन र मूल्र्ाङ्कन गन िपदिछ । 
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तनर्मन कार्िको प्रगति समेिको र्ववरण बनाउने, मूल्र्ाङ्कन गने र सो समेि कार्ििम बजेटमा 
समावेश ह न पदिछ । 

प्रातधकरणले गिवषिको कार्ििम र प्रगतिको सतमक्षा गरी म ख्र् म ख्र् उपलधधीहरु बूुँदागि 
रुपमा वार्षिक बजेट िथा कार्ििम प खस्िकामा प्रकाशन गररएको र उक्त प्रगति र्ववरण प्रातधकरणको 
वेवसाईट र CAAN Report मा समेि प्रकाशन गरेको व्र्होरा उल्लेख गरेको छ । िर िी 
प्रतिवेदनहरुमा गि वषिको कार्ििम र त्र्सको प्रगतिको ि लनात्मक र्वश्लषेण गरेको देखखएन । 

59. बजेट रकमान्िर - नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण शतथिक प्रशासन सम्बन्धी तनर्मावली, २०५७ 
को तनर्म ३.२.३ अन सार सञ्चालक सतमतिले स्वीकृि गरेको बजेटमध्रे् क नै बजेट शीषिक र 
उपशीषिकमा रकम नप ग ह न गई रकमान्िर गन ि परेमा ज न बजेट शीषिक र उपशीषिकमा रकमान्िर 
गन िपने हो सोको पच्चीस प्रतिशिसम्म महातनदेशकले रकमान्िर गनि सक्नेछ । सोभन्दा बढी रकम 
रकमान्िर गन ि परेमा मनातसव मार्फकको कारण सर्हि महातनदेशकले सतमतिमा पेश गन िपने उल्लेख 
छ । स्वीकृि वार्षिक बजेट िथा कार्ििममा उल्लेख भएको कार्ििम िथा बजेटलाई एउटै 
अतधकारीले रकमान्िर गने, वार्षिक कार्ििम संशोधन गने वा वार्षिक बजेटमा नभएको र स्वीकृि 
कार्ििममा नपरेको कार्िमा रकमान्िरगरी खचि गदाि शन्िररक तनर्न्त्रण व्र्वस्था कमजोर ह नगई 
शतथिक अन शासान कार्म नह ने भएकोले शतथिक प्रशासन सम्बन्धी तनर्मावलीमा िहगि रुपमा 
तनखश्चि हदसम्मको रकमको रकमान्िर स्वीकृि ददने व्र्वस्था गरेको देखखन्छ । 

प्रातधकरणको २०७७।७८ को बजेट िथा कार्िनीतिमा क नै बजेट शीषिकमा स्वीकृि क ल 
बजेटमा नबढ्नेगरी शवयकर्किा एवं औखचत्र्को शधारमा महातनदेशकबाट बजेट िथा कार्ििम 
संशोधन ह नेछ भन्ने प्रावधान राखी नेपाल सरकारबाट स्वीकृि भएको शतथिक प्रशासन सम्बन्धी 
तनर्मावलीमा उल्लेख भएको व्र्वस्था र्वपररि ह नेगरी वार्षिक बजेट िथा कार्िनीति स्वीकृि गरेको 
देखखर्ो । र्सैको शधारमा क ल बजेटको पररतधतभत्र रही स्वीकृि बजेट शीषिक िथा उपशीषिकमा 
जतिस कै प्रतिशि बढे पतन महातनदेशकले रकमान्िर स्वीकृति गरेको देखखर्ो । र्सरी बजेट 
रकमान्िर गदाि स्वीकृि कार्िि अन सार कार्ििम सञ्चालन नगरेको र स्वीकृि कार्ििममा नपरेको 
कार्िमा खचि नगरेको देखखर्ो । र्स्िा कार्िका केही उदाहरण तनम्नबमोखजम छन : 

59.1. तत्रभ  वन अन्िरार्ष्ट्रर् र्वमानस्थल नागररक उड्डर्न कार्ािलर्को देहार्अन सार स रक्षा खचिको लातग रु.१ 
करोड ५७ लाख ४० हजार वार्षिक बजेट स्वीकृि भएकोमा सो रकममा उक्त कार्ािलर्को तबज ली, 
पानी शीषिकबाट रु.५६ लाख थप (३५.६७ प्रतिशि) रकमान्िर गरी रु.२ करोड १३ लाख खचि 
गनि स्वीकृि ददएको देखखन्छ ।   

कार्ािलर्को 
नाम बजेट शीषिक 

२०७७।७८ 
को र्वतनर्ोखजि 

रकम 

रकमान्िर 
गरी थप 

गरेको रकम 

रकमान्िर 
गरी घटाएको 

रकम 

रकमान्िरबाट 
कार्म गरेको 

र्वतनर्ोखजि रकम 

वरृ्ि 
प्रतिशि 

तत्र.अ.र्व ना.उ. 
कार्ािलर् 

३.२.०१  तबज ली 
िथा पानी 100200000 0 10272986 89927014   

 ३.२.०६ स रक्षा खचि 15700040 5600000   21300040 35.67% 

59.2. हवाई क्षमिा अतभवरृ्ि शर्ोजनाको बजेट शीषिक नम्बर १.२.१ बूुँदा नम्बर ६ मा हेतलप्र्ाड 
तनमािणको लातग रु.१३ करोड बजेट स्वीकृि भएकोमा सो कार्िमा खचि नगरी सोही शीषिक अन्िगिि 
बूुँदा नम्बर ५ मा उखल्लखखि धावन मागि प न: तनमािण (Rehabilitation) को लातग रु.१० करोड र  
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बूुँदा नम्बर १ तत्र.अ.र्व.को र् र्टतलटी वकि को लातग ३ करोड रकमान्िर गरेको देखखर्ो । र्ो 
रकमान्िर िमशः ६६.६७ प्रतिशि र १२०  प्रतिशि देखखन्छ । 

बजेट शीषिक 
२०७७।७८ 
को र्वतनर्ोखजि 

रकम 

रकमान्िर गरी 
थप गरेको 
रकम 

रकमान्िर 
गरी घटाएको 

रकम 

रकमान्िरबाट 
कार्म गरेको 
र्वतनर्ोखजि 
रकम 

वरृ्ि 
प्रतिशि 

१.२.०१ रन वे ट्याखक्स वे 
िथा एप्रोन तनमािण (बूुँदा न ६ 
हेतलप्र्ाड तनमािण) 

130000000 0 130000000 0   

१.२.०१ धावन मागि प नतनमािण 
(बूुँदा न १) 

150000000 100000000   250000000 66.67 

१.२.०१ रन वे ट्याखक्स वे 
िथा एप्रोन तनमािण (बूुँदा न ५) 

25000000 30000000   55000000 120.00 

59.3. शकखस्मक ममिि सम्भार कोषबाट र्वमानस्थल ममिि सम्भार गने बजेटबाट डोटी र बझाङ्ग नागररक 
उड्डर्न कार्ािलर्को प्रशासतनक कार्िको बजेटमा तनम्नबमोखजम रकमान्िर गरेको देखखर्ो ।  

बझाङ्ग नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 

बजेट शीषिक २०७७।७८ को 
र्वतनर्ोखजि रकम 

रकमान्िर 
गरी थप 

गरेको रकम 

रकमान्िर 
गरी 

घटाएको 
रकम 

रकमान्िरबाट 
कार्म गरेको 
र्वतनर्ोखजि 
रकम 

वरृ्ि प्रतिशि 

१.२.०१ रन व ेट्याखक्स व ेिथा 
एप्रोन तनमािण) 3850000 0 460000 3390000   
३.१.०३ भत्र्िा 0 25000   25000 100.00% 
३.१.०४ अतिररक्त पाररश्रतमक खचि 10000 150000   160000 1500.00% 
३.१.१० खाजा खचि 0 20000   20000 100.00% 
३.२.०५ सरसफाई ज्र्ाला 15000 85000   100000 566.67% 
३.२.०६ स रक्षा खचि  0 30000   30000 100.00% 
३..१० मसलन्द िथा छपाई 10000 40000   50000 400.00% 
३..११ अन्र् कार्ािलर् सामानि 10000 50000   60000 500.00% 
३..१७.३ सरसफाई खर्चि  0 60000     100.00% 

उक्त कार्ािलर्को लातग भत्ता, खाजा खचि, स रक्षा खचि र सफाई खचिको लातग वार्षिक बजेट 
स्वीकृि गरेको छैन । िर शकखस्मक ममिि सम्भार कोषमा व्र्वस्था गररएको बजेट रकमान्िर गरी 
प्रशासतनक खचिको लातग १०० प्रतिशिदेखख १५०० प्रतिशिसम्म वार्षिक बजेट बढार्एको छ । 

डोटी नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 

बजेट शीषिक 
२०७७।७८ 
को र्वतनर्ोखजि 

रकम 

रकमान्िर 
गरी थप 

गरेको रकम 

रकमान्िर 
गरी घटाएको 

रकम 

रकमान्िरबाट 
कार्म गरेको 

र्वतनर्ोखजि रकम 

वरृ्ि 
प्रतिशि 

१.२.०१ रन व ेट्याखक्स व ेिथा एप्रोन 
तनमािण) 4000000   460000 3540000   

३.१.०४ अतिररक्त पाररश्रतमक खचि 20000 150000   170000 750.00 
३.१.०४ अतिररक्त पाररश्रतमक खचि 30000 10000   40000 33.33 
३.२.०४ सरसफाई सामान 15000 35000   50000 233.33 
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३.२.०५ सरसफाई ज्र्ाला 20000 80000   100000 400.00 
३.२.०६ स रक्षा खचि  0 30000   30000 100.00 
३..१० मसलन्द िथा छपाई 10000 25000   35000 250.00 
३..११ अन्र् कार्ािलर् सामानि 10000 50000   60000 500.00 
१४ अतितथ सत्कार 10000 15000   25000 150.00 
३..९.५ अन्र् ममििि 10000 25000   35000 250.00 
३..१७.३ सरसफाई 20000 40000   60000 200.00 

उक्त कार्ािलर्को लातग स रक्षा खचिको लातग वार्षिक बजेट स्वीकृि गरेको छैन । िर 
शकखस्मक ममिि सम्भार कोषमा व्र्वस्था गररएको बजेट रकमान्िर गरी प्रशासतनक खचिको लातग 
३३ प्रतिशि देखख ७५० प्रतिशि सम्म वार्षिक बजेट बढार्एको छ । 

59.4. कपोरेट र्ोजना िथा अन गमन र्वभागको नाममा ब.शी.नं. ३.२.०८ अन्र् सेवा खचिमा बजेट व्र्वस्था 
भएको रकम र्वतभन्न १२ कार्ािलर्को नाममा रु.६१ लाख ६५ हजार र्वतभन्न प्रशासतनक कार्िमा 
खचि गनि रकमान्िर गरेको देखखर्ो । वार्षिक बजेटमा २५ प्रतिशिभन्दा बढी रकमान्िर गरेका 
उदाहरण तनम्नबमोखजम छन : 

ना.उ. कार्ािलर् बजेट शीषिक 
श.व. 

२०७७।७८ को 
र्वतनर्ोखजि रकम 

रकमान्िर 
गरी थप 

गरेको रकम 

रकमान्िर गरी 
घटाएको 
रकम 

रकमान्िरबाट 
कार्म गरेको 

र्वतनर्ोखजि रकम 
वरृ्ि प्रतिशि 

कपोरेट र्ोजना 
िथा अन गमन 

३.२.०८ अन्र् सेवा खचि 
15000000 0 6165000 8835000   

जनकप र 
ना.उ.कार्ािलर् 

३.२.०८. अन्र् सेवा 
खचि 100000 100000   200000 100.00% 

  ३.१.०४ अतिररक्त 
पाररश्रतमक खचि 700000 300000   1000000 42.86% 

  १.४.०५पानी िथा 
तबज ली व्र्वस्था  0 400000   400000 100.00% 

पोखरा 
ना.उ.कार्ािलर् 

३.२.०६ स रक्षा खचि 
1000000 700000   1700000 70.00% 

  ३.२२  अन्र् तसमति  
बैठक खचि 120000 280000   400000 233.33% 

िेखञ्जङ्ग र्हलारी 
र्वमानस्थल 
ना.उ.कार्ािलर् 

१.४.०३ खस्टल फतनिचर 

50000 80000   130000 160.00% 
बाज रा  
ना.उ.कार्ािलर् 

३.१.०४ अतिररक्त 
पाररश्रतमक खचि 200000 100000   300000 50.00% 

  ३.२.०१ तबज ली पानी 100000 30000   130000 30.00% 
  ३.११ अन्र् कार्ािलर् 

सामान 50000 30000   80000 60.00% 
तसतमकोट 
ना.उ.कार्ािलर् 

३..१० मसलन्द िथा 
छपाई 70000 30000   100000 42.86% 

  ३..११ अन्र् कार्ािलर् 
सामानि 70000 40000   110000 57.14% 

  ३.१७.०२ ट्याखक्सी वे, 
एप्रोन, सडक ममिि 150000 50000   200000 33.33% 

फाप्ल  
ना.उ.कार्ािलर् 

३ें.९.०१ भवन िथा 
सडक ममिि 100000 50000   150000 50.00% 

  ३.१७.०३ सरसफाई 100000 50000   150000 50.00% 
  ३.२.०४ सरसफाई 

सामान 70000 40000   110000 57.14% 
राजर्वराज 
ना.उ.कार्ािलर् 

३.१.०४ अतिररक्त 
पाररश्रतमक खचि 60000 50000   110000 83.33% 

  ३.२.०१ तबज ली पानी 200000 150000   350000 75.00% 
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  ३.२.०६ स रक्षा खचि 120000 40000   160000 33.33% 
  ३.१७.०३ सरसफाई 120000 50000   170000 41.67% 
चन्रगढी 
ना.उ.कार्ािलर् 

१.४.०५  पानी िथा 
तबज ली व्र्वस्था 50000 300000   350000 600.00% 

  ३.१७.०१ टतमिनल भवन 
ममिि 200000 200000   400000 100.00% 

  ३.१.०४ अतिररक्त 
पाररश्रतमक खचि 1100000 700000   1800000 63.64% 

  ३.२.०६ स रक्षा खचि 600000 300000   900000 50.00% 
  ३.१७.०४ अन्र्र् 50000 200000   250000 400.00% 
धनगढी 
ना.उ.कार्ािलर् 

३.१.०४ अतिररक्त 
पाररश्रतमक खचि 2000000 800000   2800000 40.00% 

  ३.१.१० अतिररक्त 
पाररश्रतमक खचि 150000 100000   250000 66.67% 

ज म्ला 
ना.उ.कार्ािलर् 

३.१.०४ अतिररक्त 
पाररश्रतमक खचि 180000 80000   260000 44.44% 

  ३.२.०१ तबज ली पानी 100000 60000   160000 60.00% 

उपर् िक्त १० कार्ािलर्को ३३ प्रतिशिदेखख ६०० प्रतिशिसम्म बजेट वरृ्ि गरी रकमान्िर 
गरेको देखखन्छ । 

र्स सम्बन्धमा प्रातधकरणबाट तनम्नबमोखजमको जवाफ प्राि भएको छ । 

प्रातधकरणको स्वीकृि बजेट िथा कार्ििमको क ल बजेटमा नबढ्ने गरी त्र्स शीषिकतभत्रका 
कार्ििमहरुमा रकम हेरफेर गनि महातनदेशकबाट रकमान्िर स्वीकृि गने प्रचलन र्वगि वषिदेखख नै 
ह दै शएको तथर्ो । २०७७।७८ को स्वीकृि नीति, बजेट िथा कार्ििममा क नै एक शीषिकमा 
र्वतनर्ोजन भएको क ल रकममा नबढ्ने गरी महातनदेशकले शवयकर्किा एवं औखचत्र्िाका शधारमा 
त्र्स शीषिकतभत्रका कार्ििमहरुमा बजेट थपघट गनि सक्ने व्र्वस्था गररएको हो । र्सले 
तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्थाको नाघेर महातनदेशकको अतधकार बढाईको होर्न । र्वगिमा गररदै 
शएका अभ्र्ासलाई तलर्पबि मात्र गररएको हो । जसबाट समर्मै कार्ििम कार्ािन्र्नमा ल्र्ाउन 
सहज ह ने गरेको छ ।  

प्रातधकरणबाट प्राि उक्त जवाफ अन सार प्रातधकरण एक स्वार्त्त तनकार् हो र्सका नीति, 
कार्ििम र अतधकारहरु सञ्चालक सतमतिबाट तनणिर् गराएपतछ तनर्तमति ह न्छन भन्ने मनसार्ले 
शतथिक प्रशासन सम्बन्धी तनर्मावली अन सार िहगि रुपमा खजम्मेवारीमा रहेका पदातधकरीहरुबाट 
तनणिर् गन िपने व्र्वस्था र्वपरीि महातनदेशकबाट जति स कै रकमको पतन रकमान्िर स्वीकृि गने 
अतधकार पाउने गरी नीति िथा कार्िनीिी स्वीकृि गरेको देखखर्ो । महातनदेशकलाई औखचत्र्को 
अतधकार ददन ले शन्िररक तनर्न्त्रण व्र्वस्थालाई कम्जोर बनाउुँदछ । र्स्िो व्र्वस्थाले प्रातधकरणका 
प्रभावशाली अतधकारीहरुले शफू अन कूल बजेट रकमान्िर गराई वार्षिक कार्ििमा स्वीकृि कार्िको 
सट्टा अन्र् कार्िमा खचि गने वा र्वकास तनमािणको लातग स्वीकृि भएको बजेट खचि गनि नसकी माल 
सामान िथा उपकरण खररद गरेर बजेट तसध्र्ाउने अवस्था रहेको देखखन्छ । नेपाल सरकारबाट 
स्वीकृि भएको प्रातधकरणको शतथिक प्रशासन सम्बन्धी तनर्मावली, २०५७ मा भएका प्रर्िर्ा 
अन असार प्रातधकरणको शतथिक प्रशासन सञ्चालन गन ि गराउन  पदिछ । 

60. गैरचाल  (खस्थर) सम्पखत्तको अतभलेखाङ्कन खस्थति - नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणका गैरचाल  (खस्थर) 
सम्पखत्तहरुमा जग्गा, सो जग्गामा बनेका र्वमानस्थल, र्वमानस्थलको स रक्षा र संरक्षणका लातग तनमािण 
गररएका संरचना, भवन, फतनिचर, सवारी साधन, कार्ािलर् सामान, हवाई स रक्षा िथा प्रथप्रदशिन 
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सम्बन्धी उपकरण शदद पदिछन । प्रातधकरणका गैरचाल  (खस्थर) सम्पखत्तको अतभलेखाङ्कन खस्थति 
तनम्नबमोखजम रहेको देखखर्ो : 

60.1. प्रातधकरणले खररद गरेका वा अन्र् क नै माध्र्मबाट प्राि गरेका सम्पखत्तहरुको अतभलेख अन्र् 
व्र्वसार्ी संस्थाहरुले राख्न ेगरेको अतभलेखको ढाुँचामा वस्ि  उत्पादन गने म ल क, उत्पादन वषि, ब्राण्ड 
नाम, स्पेखशर्फकेशन, खररद भएको वषि, पर्हचान गनि सर्कने गरी संकेि नम्बर शदद व्र्होरा ख लाई 
अतभलेख राख्न पनेमा प्रातधकरणले गैरचाल  सम्पखत्तको अतभलेख नेपाल सरकारका कर्ािलर्मा प्रर्ोग 
गररने खचि भएर नजाने खजन्सी खािालाई प्रोर्ोगमा ल्र्ाएको छ । उक्त खजन्सीखािाको ढाुँचा अन सार 
व्र्वसार्ी संस्थाहरुलाई शवयकर्क पने िथ्र्ाङ्क िथा अन्र् शवयकर्क र्ववरण उपलधध ह न सक्दैन । 
सम्पखत्तको कोतडङ्ग अद्यावतधक रुपमा नगरेकोले सम्पखत्त पर्हचान गनि समेि नसर्कने अवस्थामा रहेको 
देखखन्छ । सम्पखत्तको कोतडङ्ग अद्यावतधक गरी सखजलैसुँग सम्पखत्त पर्हचान गनि सक्ने व्र्वस्था 
गन िपदिछ । 

60.2. खचि भएर नजाने सामानको खजन्सी खािामा जग्गा िथा भवनको अतभलेख राख्नगेरी फारामको व्र्वस्था 
गररएको छैन । र्सले गदाि भवन र अन्र् संरचनाहरुको मूल्र्, ह्रासकट्टी र ह्रासकट्टी पतछको मूल्र्, 
कार्ि प्रगतिमा रहेको सम्पखत्तको लागि लगार्ि अन्र् शवयकर्क र्ववरण प्राि ह ुँदैन । खजन्सी 
खािालाई नै सम्पखत्त खािा मानेको कारण प्रातधकरणको हालसम्म प्राि गरेको जग्गाको क्षेत्रफल, 
खररद मूल्र् अथवा हस्िान्िररि मूल्र् उल्लेख गरेको छैन । जग्गाको क्षेत्रफल, खररद मूल्र् अथवा 
हस्िान्िररि मूल्र् र अन्र् सम्पखत्तहरुको मूल्र्, ह्रासकट्टी र ह्रासकट्टी पतछको मूल्र्, कार्ि प्रगतिमा 
रहेको सम्पखत्तको लागि समेि उल्लेख गरी अतभलेख राख्न पदिछ । प राना सम्पखत्तहरुको हकमा लगि 
िर्ार गरी र्वशेषज्ञद्वारा मूल्र्ाङ्कन गराई त्र्सलाई पतन नर्ाुँ ढाुँचाको अतभलेखमा शवि गराउन  
पदिछ।  

60.3. व्र्ावसार्र्क संस्थाको तबत्तीर् खस्थतिको मूल्र्ाङ्कको लातग सम्पखत्तलाई मेरुडण्डको रुपमा हेररने ह ुँदा 
सम्पखत्तको परल मूल्र्, ह्रास खचि र ह्रास पतछ कार्म गररएको मूल्र् समेि छ ट्याएर अतभलेख राख्न 
जरुरी ह न्छ । प्रातधकरणले र्स र्कतसमले सम्पखत्तको अतभलेख राखेको छैन । सम्पखत्त खररद गदाि 
परेको लागिलाई समूहमा र्वभाजन गरेर छ टै र्ववरण िर्ार गरी त्र्सवाट ह्रास खचि र ह्रास मूल्र् 
कार्म गरेको देखखन्छ । त्र्सैको शधारमा हरेक वषि खररद गरेको सम्पखत्तको मूल्र् थप गरी  
ह्रासकट्टी खचि र ह्रास मूल्र् कार्म गने गरेको देखखन्छ । त्र्समा हस्िान्िरण भई शएका िथा 
अन दान सहार्िा अन्र्िगि प्राि भएका सम्पखत्तहरुको मूल्र् उल्लेख ह ने गरेको छैन । प्रातधकरणको 
स्वातमत्वमा रहेका सम्पखत्तहरुको अतभलेख व्र्ावसार्र्क पितिको ढाुँचामा राख्न े व्र्वस्था गरी मूल्र् 
र्र्कन गन िपदिछ । 

60.4. प्रातधकरणले गैरचाल  सम्पखत्तहरुको पररभाषा, वगीकरण, पूुँजीकरण, अतभलेखीकरण, संरक्षण, अन गमन, 
भौतिक परीक्षण शदद कार्िगनि र सो कार्िका लातग शवयकर्क पने खािा िथा प्रतिवेदनहरुको  
व्र्वस्था गरी सम्पखत्त व्र्वस्थापन सम्बन्धी प्रर्िर्ा अवलम्बन गनि खस्थर सम्पखत्त व्र्वस्थापन 
तनदेखशका २०७५ स्वीकृि गरेको छ । तनदेखशका अन सार प्रातधकरणका हरेक लागि केन्रहरुमा 
खस्थर सम्पखत्तहरुको बगीकरणगरी सफ्टवेर्र माफि ि केखन्रर् सफ्टवेर्र प्रणालीमा शवि गरेर एकीकृि 
रुपमा डाटाहरु प्राि गने, प्रसोधन गने र केखन्रर् प्रतिवेदन िर्ार गरेर त्र्सको मूल्र् र्वत्तीर् 
प्रतिवेदनमा उल्लेखगने उदे्दयकर् रहेको देखखन्छ िर कार्ि प रा नभएकोले सो अन सारको र्वत्तीर् र्ववरण 
िर्ार गनि सकेको देखखएन । उदे्दयकर् अन सारको उपलधधी हातसल गनि एकीकृि रुपमा डाटाहरु प्राि 
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गने, प्रसोधन गने र केखन्रर् प्रतिवेदन िर्ार गने लक्ष्र् तनधािरण गरी सो अन सार कार्ि सम्पन्न गने 
व्र्वस्था गन िपदिछ ।  

60.5. हाल तनदेखशका स्वीकृि भएपतछ प्रातधकरणले सम्पखत्तहरुलाई जग्गा र भवन सम्बन्धी, सवारी साधन 
सम्बन्धी, फतनिचर सम्बन्धी, अन्र् तनमािण सम्बन्धी र मेखशनरी सम्बन्धी गरी ५ वगिमा वगीकरण गरी 
त्र्सको सूची प्रकाशन गरेको देखखर्ो । र्सरी बगीकरण गररएका सम्पखत्तहरु एसेट म्र्ानेज्मेन्ट 
तसस्टम कम्प्र् टर सफ्टवेर्र प्रर्ोग गरी सबै लागि केन्रबाट अन्लार्न माफि ि डाटा सङ्कलन गनि श रु 
गरेको देखखर्ो । हालसम्म गरेका कार्िहरुमा सम्पखत्तको वगीकरण अन सारको र्ववरण कम्प्र् टरमा 
पोर्िङ्ग गने, जग्गाको लालपूजाि तलने, लगि तभडाउने, लगि कार्म गने, लालपूजाि र अन्र् सम्बखन्धि 
कागज प्रमाण तडखजटलार्ज गरी फोल्डर िथा सभिरमा राख्न े कार्िहरु भर्राखेको देखखर्ो । 
प्रातधकरणले सञ्चालन गरररहेको सम्पखत्त व्र्वस्थापन सम्बन्धमा देखखएको व्र्होरा तनम्नबमोखजम छ : 

60.5.1. प्रातधकरणको नामको जग्गा रहेका स्थान र सो स्थानमा रहेका जग्गाको क्षते्रफल समेिको अतभलेख 
प्रातधकरणले अद्यावतधक गनि सकेको देखखएन । र्सैगर प्रातधकरणको नाममा भएको जग्गामध्रे् 
लालपूजाि तलन बाकंीको क्षेत्रफल पतन र्र्कन गनि सकेको छैन । जग्गाको क्षेत्रफल र्र्कन गरी 
लालपूजाि प्राि भएकाको र प्राि गनि बाुँकीको अतभलेख व्र्वखस्थि गन िपदिछ ।  

60.5.2. तत्रभ  वन अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थलको लातग अतधग्रहण भएको जग्गाको र्वस्ििृ सभेक्षण िथा अध्र्र्न 
गरी जग्गाको क्षेत्रफ र्र्कन गने, म शधजा ददन बाुँकी भए सोको क्षेत्रफल र्र्कन गने र जग्गाको 
लाजपूजाि तलई सकेको र तलन बाुँकीको क्षेत्रफल र्र्कन गरी प्रतिवेदन पेश गनिको लातग तनर् क्त 
परामशिदािाले उक्त व्र्होरा सर्हिको प्रतिवेदन २०७१ सालमा पेश गरेको देखखन्छ । उक्त प्रतिवेदन 
अन सार सो क्षते्रमा ३५०९ रोपनी जग्गा रहेको उल्लेख छ । उक्त रोपनी जग्गामध्रे् २०७८ 
शषाढ सम्ममा २४५६.७.२ रोपनीको मात्र लालपूजाि तलएको देखखन्छ । अन्र् जग्गाको सम्बन्धमा 
शवयकर्क प्रमाण ज टाउन नसकेका, भएका प्रमाणहरु मालपोि कार्ािलर्को अतभलेखसुँग तभडाउन  पने, 
सो कार्िका लातग प्रातधकरणकोिफि बाट मालपोि कार्ािलर्मा कमिचारी बारांबार खटाउन  पने, मालपोि 
कार्ािलर्को कमिचारीले प रानो से्रस्िा खोजिलास गनि पर्ािि समर् ददन नसक्ने जस्िा र्वर्वध कारणले 
लगि तभडाउने कार्िमा र्ढलास स्िी भई बाुँकी जग्गाको लालपूजाि तलन सकेको देखखंदैन । त्र्स्िा 
जग्गाहरुको लालपूजाि तलन व्र्वस्थापनका उच्च अतधकारी र मालपोि कार्ािलर्का िाल क तनकार्का 
पदातधकारीसुँगको समन्वर्मा कारबाही गरी लालपूजाि प्राि गनि ित्काल पहल गन िपदिछ । 

60.5.3. प्रातधकरणबाट प्राि र्ववरण अन सार र्वतभन्न ५७ कार्ािलर् अन्िगिि जग्गा रहेको देखखन्छ िर लगि 
अद्यावतधक नभएकोले प्रातधकरणले हालसम्म प्राि गरेको जम्मा जग्गाको क्षेत्रफ र्र्कन गनि सकेको 
देखखएन । कम्प्र् टरमा लगि राख्न ेिममा कार्ािलर्हरुले प्राि गरेको जग्गाको पररमाण, लालपूजाि 
प्रातिको पररमाण र लालपूजाि प्राि गनि बाुँकीको पररमाण उल्लेख गन िपनेमा प्राि गनि बाुँकीको पररमाण 
उल्लेख गरेको छैन । प्रातधकरणले प्राि गरेको क्षेत्रफलको लेखाङ्कन र लालपूजाि प्राि गरेको 
जग्गाको क्षेत्रफलको लेखाङ्कन एकरुपिा ह नेगरी अतभलेख राखेको पतन देखखएन । प्रातधकरणले प्राि 
गरेको जग्गाको र लालपूजाि प्राि गरेको जग्गाको र्काई फरक पारी रोपनी उल्लेख गन िपने स्थानमा 
तबगाहा र तबगाहा उल्लेख गन िपने स्थानमा रोपनी उल्लेख गरेको समेि देखखर्ो । अतभलेखमा 
एकरुपिा नह ुँदा जग्गाको र्हसाब तभडान नह ने भई जग्गाको क्षेत्रफल समेि र्हनातमना भएको भए सो 
क रा थाहा पाउन नसर्कंने र जग्गाको लगि नै उपर्ोतगिा र्वहीन ह न जान्छ । जग्गाको लगि राख्न े
कार्िको शवतधक रुपमा अन गमन गरी त्र  टीहरु ित्काल सच्र्ाउन  पदिछ । प्रातधकरणले र्वतभन्न ३७ 
कार्ािलर्को जग्गाको अतभलेखमा त्र  टी देखखएको र्ववरण अन सूची-१९ मा उल्लेख गररएको छ ।  
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60.5.4. थामखकि , खानीडाुँडा, ग डेल, तनजगढ, मतसनेचौर, रारा, कातलकोट र कमल बजार समेि ८ कार्ािलर् 
अन्िगििको जग्गाको क्षेत्रफल र्र्कन गनि सकेको देखखएन । जग्गाको क्षेत्रफल र्र्कन नभए पतन 
लाल पूजाि तलएको देखखन्छ । र्सबाट प्रातधकरणको सबै जग्गाको लालपूजाि प्राि भएको हो होर्न 
भन्न सर्कने अवस्था रहेको देखखंदैन । प्रातधकरणको स्वातमत्वमा रहेका जग्गाको लालपूजाि अन सारको 
जग्गा उपलधध छ छैन भन्न ेसम्बन्धमा ित्काल र्र्कन गन िपदिछ । लालपूजाि प्राि भए पतन जग्गाको 
क्षेत्रफ र्र्कन गनि नसकेको र्ववरण तनम्नबमोखजम छ : 

ि.सं. जग्गा रहेको स्थान 
जग्गाको 
र्काई 

प्रातधकरण लाई 
प्राि भएको 

जग्गाको क्षेत्रफल 

लाल पूजाि प्राि 
भएको क्षेत्रफल 

कैर्फर्ि 

1.  थामखकि  र्वमानस्थल रोपनी  उल्लेख नभएको 181.7.1.1   

2.  मनमार्ा राई खानीडाुँडा र्वमानस्थल रोपनी  उल्लेख नभएको 134.1.0.3   

3.  सोल ख म्ब को ग डेल र्वमानस्थल  रोपनी  उल्लेख नभएको 24.04 12245 a=ld= 

4.  तनजगढ अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थल .तबगाहा  उल्लेख नभएको 66   

5.  डोल्पा मतसनेचौर र्वमानस्थल रोपनी  उल्लेख नभएको 147   

6.  रारा र्वमानस्थल रोपनी  उल्लेख नभएको 350.08  

7.  कातलकोट र्वमानस्थल रोपनी  उल्लेख नभएको 304.22  

8.  कमल बजार अछाम र्वमानस्थल रोपनी  उल्लेख नभएको 125.1.3.1   

काुँगेलडाुँडा, खखजी चण्डेश्वरी, पोखरा क्षेत्रीर् अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थल, ग ल्मी, अघाि भगविी र 
बैिडी र्वमानस्थल कार्ािलर् अन्िगििका जग्गाको कम्प्र् टरमा अतभलेख राख्न ेकार्ि श रु गनि बाुँकी नै 
रहेको देखखन्छ । कार्ििम लागू भएको ३ वषि र्वतिसक्दा पतन कार्िको थालनीसम्म नह न ले 
प्रातधकारणको कार्ि स स्ि गतिमा चलेको देखखन्छ । कम्प्र् टरमा राख्न पने लगि दठक िररकाले राखे 
नराखेको सम्बन्धमा ित्काल चेक जाुँच िथा अन गमन गरी सच्र्ाउुँदै लैजान  पदिछ । 

60.5.5. प्रातधकरणका हब र्वमानस्थल कार्ािलर्मा भएको अतभलेखको शधारमा अन्र् हवाई र्ािार्ाि सञ्चालन 
भएका द गिम क्षते्रका र्वमानस्थलहरु र सोसुँग सम्बखन्धि भवन िथा जग्गाको अतभलेखाङ्कन गरेको 
देखखन्छ । हवाई र्ािार्ाि सेवा सञ्चालन नभएका द गिम क्षेत्रका र्वमानस्थलहरुको सम्पखत्तहरुको 
अतभलेख राख्न सकेको देखखंदैन । हवाई र्ािार्ाि सेवा सञ्चालन नभएका द गिम क्षेत्रका 
र्वमानस्थलहरुको सम्पखत्तहरुको समेि ित्काल अतभलेख राख्न श रु गन िपदिछ । 

60.5.6. र्वतभन्न ३५ कार्ािलर्का घरहरुको लगि र ५२ कार्ािलर्को सवारी साधन र मालसामानको र्ववरण 
संपखत्त रहेको कार्ािलर् र सम्पखत्त व्र्वस्थापन महाशाखाको अतभलेखमा शबि (Linked) गरेको 
देखखन्छ । िर िी सम्पखत्तहरु रुज  (Verify) गने कार्ि नभएकोले सम्पन्न गन िपने, सम्पन्न गरेको र 
अव गनि बाुँकी कामको मूल्र्ाङ्कन गने अवस्था रहेको छैन । सम्पखत्त व्र्वस्थापन महाशाखाको 
अतभलेखमा शबि (Linked) भर्सकेका र्वतभन्न कार्ािलर्को घर, जग्गा र अन्र् सम्पतिहरु रुज  
(Verity) गरी मूल्र्ाङ्कन गदै लैजाने व्र्वस्था गन िपदिछ ।  

60.5.7. प्रातधकरणको र्तिहासमा पर्हलो पल्ट तनदेखशका िर्ार गरी कम्पर् टर सफ्टवेर्र प्रर्ोग गरी सम्पखत्त 
व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्ि थालनी गरेको ३ वषि भएको देखखन्छ । प्रातधकरणले कार्ि र्ोजना िर्ार 
नगरेको र सम्पखत्त अद्यावतधक गने कार्ि अझै प्रारखम्भक चरणमा रहेकोले केन्रमा शवि गररएका 
सम्पखत्तहरु रुज गने र मूल्र्ाङ्कन गने कार्ि बाुँकी नै रहेकोले र्वत्तीर् र्ववरणमा उल्लेख गनि लार्क 
िथ्र्ाङ्क कर्हलेसम्म िर्ार ह ने हो भन्ने तनखश्चि गनि सकेको देखखंदैन । कार्ि र्ोजना िर्ार गरी त्र्सको 
शधारमा सम्पखत्त अद्यावतधक गने कार्ि गन िपदिछ । 
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60.5.8. कम्प्र् टर सफ्टवेर्र चलाउन सवै लागि केन्रमा दक्ष जनशखक्त नभएकोले प्रधान कार्ािलर्बाट लागि 
केन्रमा मातनस खटाएर पोर्िङ्ग गराउने गरेको देखखर्ो । सवै लागि केन्रमा सफ्टवेर्र चलाउन 
जनशखक्तको व्र्वस्था नभएमा सम्पखत्त व्र्वस्थापन प्रकृर्ा प्रभावकारी ह ने देखखंदैन । शगामी ददनमा 
कम्प्र् टर सफ्टवेर्र चलाउन सवै लागि केन्रमा दक्ष जनशखक्तको व्र्वस्था गरी केखन्रर् स्िरबाट 
अन गमन मात्र गने व्र्वस्था गन िपदिछ । 

60.5.9. प्रातधकरणमा भएका समं्पखत्तहरु बीमा गरी प्राकृतिक प्रकोप, शगलागी द घिटना शददबाट भर्वष्र्मा  
पनिसक्ने क्षतिलाई न्रू्न राख्न सम्पखत्तको बीमा गन िपनेमा सम्पखत्तको लगि अद्यावतधक नभएको र मूल्र् 
समेि र्र्कन गनि नसकेको कारण सम्पखत्तको बीमा गरेको देखखएन । प्रातधकरणले सम्पखत्त बीमा 
नगरेकोले जोखखम उच्च रहेको देखखन्छ । सम्पखत्त बीमा नगरेका कारण २०७६।१०।२७ मा  
तत्रभ  वन अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थल कार्ािलर् र २०७८।८।१८ मा तसतमकोट र्वमानस्थल कार्ािलर्मा 
शगलागीभई िमशः रु.३ करोड र १० लाख ६४ हजार  क्षति भएका सम्पखत्तहरुको बीमा क्षतिपूतिि 
प्राि गनि सकको देखखएन । प्रातधकरणका भवन, सवारी साधन िथा उपकरणहरुको जोखखम 
न्रू्नीकरण गन सम्पखत्तको मूल्र्ाङ्कन नभएसम्म अन मातनि मूल्र्ाङ्कन गरी ित्काल बीमा गराउन  
पदिछ।   

60.5.10. प्रातधकरणले सम्पखत्तहरुको व्र्वस्थापन गने कार्ि थालनी गरेको ३ वषि व्र्तिि ह न लागेको छ । र्स 
कार्िको लातग थप जनशखक्तको व्र्वस्था गरेको देखखएन । प्रातधकरणको उक्त जवाफ अन सार कार्ि 
सम्पन्न गने क नै कार्ि र्ोजना नबनाएको अवस्थामा अब २ वषितभत्र कार्ि सम्पन्न ह न सक्ने उल्लेख 
गरेको छ । थप जनशखक्तको व्र्वस्था नगरी उक्तकार्ि सम्पन्न ह न नसक्ने देखखन्छ । र्समा 
ित्काल अन गमन गरी र्र्कन गन िपदिछ । 

गैरचाल  (खस्थर) सम्पखत्तको अतभलेखाङ्कन खस्थतिको बारेमा मातथ तबतभन्न दफा िथा उपदफामा 
उल्लेख भएका स झावहरु कार्ािवर्न भर्रहेको र तनकट भर्वष्र्मा स धार भर्सक्ने जवाफ 
प्रातधकरणबाट प्राि भएको छ ।  

61. केखन्रर् खररद र्काई गठन - नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण शतथिक प्रशासन सम्बन्धी तनर्मावली, 
२०५७  पररच्छेद (७) मा खररद सम्बन्धी छ टै्ट व्र्वस्था नगरी उक्त पररच्छेद (७) को सटृा नेपाल 
सरकारको साविजतनक खररद ऐन २०६३, र साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ वमोखजम ह ने 
उल्लेख छ ।  

साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ (संशोधन सर्हि) को तनर्म १४५(क) अन सार 
साविजतनक तनकार्बाट खररद गररने मालसामनको प्रकार, ग णस्िर,पररमाण सर्हिको र्ववरण सर्हिको 
खररद माग सङ्कलन र समझदारी गनि, खररद मागको र्वश्लषेण गरी मालसामानको खररद र्ववरण 
(स्पेखशर्फकेशन), लागि अन मान िर्ार िथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजाि िर्ार गनि, बोलपत्र शिान 
गरी शपूतििकिाि छनौट गनि, छनौट भएका शपूतििकिािसुँग खररद गनि सम्बखन्धि साविजतनक 
तनकार्लाई सूचना ददन सरकारी खररद सेवा कार्ािलर्को स्थापना गनि सक्ने उल्लेख छ । 

नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणको खररद प्रर्िर्ा नेपाल सरकारको साविजतनक खररद ऐन 
२०६३, र साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ बमोखजम ह ने उल्लेख भएकोले प्रातधकरणले पतन 
केखन्रर् खररद र्काई गठन गरी खररद प्रकृर्ा गन िपने देखखन्छ । प्रातधकरणको २०७७।७८ को 
नीति, बजेट िथा कार्ििमको प्रशासकीर् नीति अन्िगिि बूुँदा नम्बर ४.२.२.मा पतन साविजतनक खररद 
ऐनको प्रावधान बमोखजम प्रातधकरणमा केखन्रर् खररद र्काई गठन गरी एकद्वार प्रणाली माफि ि खररद 
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कार्िलाई व्र्वखस्थि गररने छ भन्ने उल्लेख भएकोमा प्रातधकरणले केखन्रर् खररद र्काई गठन गरेको 
पार्एन । 

प्रातधकरण अन्र्िगि शतथिक कारोबार गने केखन्रर् कार्ािलर् अन्िगििका र्वभाग िथा 
तनदेशनालर्हरु २५ बाट शतथिक कारोवार गरेको देखखन्छ । जसमध्रे् केखन्रर् मूल कोष बाहेक 
अन्र् २४ र्कार्बाट खररदको कारोबार गरेको पार्र्ो । र्सका अतिररक्त नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
३७ र शर्ोजना िथा अन्र् १२ र्काईबाट पतन खररदको कारोबार गरेको देखखर्ो । प्रातधकरणको 
शतथिक कारोबार गने र्काई हरुको र्ववरण अन सूची-१८ मा उल्लेख छ । 

केखन्रर् खररद सेवा कार्ािलर्को स्थापना गरी खररद गने सरकारी नीति रहेकोले त्र्सलाई 
व्र्वखस्थि गनि तनर्मावलीमा व्र्वस्था गरेको देखखन्छ । प्रातधकरणको कार्ि नीतिमा समेि उक्त 
तनर्मावली बमोखजम केखन्रर् खररद सेवा र्कार्को स्थापना गरी खररद कार्ि गने उल्लेख भएर पतन 
प्रातधकरणका पदातधकारीहरुको सर्िर्िा कम भएको कारण सो अन सार कार्ि गरेको देखखएन । 
र्सरी  तनर्मावलीबमोखजम खररद प्रकृर्ा नह ुँदा एउटै सेवा िथा वस्ि को लागि, ग णस्िर र मूल्र् 
फरक पने, प्रशासतनक प्रकृर्ामा धेरै जनशखक्त व्र्वस्थापन गन पने र प्रशासतनक खचिको लागि पतन 
बढी नै पनिजाने देखखन्छ । र्सैगरी तनर्मावलीमा व्र्वस्था भएका प्रावधान र्वपरीि गरेका कार्िहरु 
समेि अतनर्तमि ह न्छन ्। 

प्रातधकरणको केखन्रर् कार्ािलर्, सो अन्िगििका र्वभाग िथा तनदेशनालर् र उपत्र्का खस्थि 
र्काईहरुको खररद कार्ि एकद्वार प्रणलीबाट गने गरी केखन्रर् र्काई गठन गन िपदिछ । 
प्रातधकरणबाट साविजतनक खररद ऐन र तनर्मावली बमोखजम खररद कार्िको तनखश्चि प्रकृर्ा र मापदण्ड 
अन सार कार्ािन्वर्न गन िपदिछ । उपत्र्का बार्हरका कार्ािलर्हरुको खररद प्रकृर्ाका सम्बन्धमा 
केखन्रर् कार्ािलर्ले अवलम्बन गरेका प्रकृर्ा िथा मापदण्ड बमोखजम भए नभएको सम्बन्धमा केखन्रर् 
कार्ािलर्बाट ित्काल अन गमन गन िपदिछ । 

केखन्रर् खररद र्काई हालसम्म गठन नभएकोले तनदेशनालर् िथा र्वभागहरुले नै 
शवयकर्किा अन सार खररद कार्ि गने भएकोले सोही शधारमा बजेट िथा कार्ििम िर्ार गने गरेको 
नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणबाट जवाफ प्राि भएको छ । 

62. खररद ग रुर्ोजना - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ६ अन सार साविजतनक तनकार्ले 
िोर्कएको सीमाभन्दा बढी रकमको खररद गदाि िोर्कएबमोखजमको ग रुर्ोजना (मािर प्रोक्र् रमेन्ट 
प्लान) र वार्षिक खररद र्ोजना िर्ार गन िपने उल्लेख छ । साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ 
को तनर्म ७ अन सार १० करोड रुपैर्ाुँभन्दा बढी रकमको खररद गदाि खररदको ग रुर्ोजना िर्ार 
गन िपदिछ र सो ग रुर्ोजनामा अन्र् क राका अतिररक्त देहार्का क राहरु समाावेश गन िपने उल्लेख छ ।  

 खररदको प्रकार, पररमाण, अन मातनि मूल्र्, र खररद र्वतध,  

 अतधकिम प्रतिस्पधािको लातग ट क्र्र्ाई प्र्ाकेज बनाउने भए सो सम्बन्धी व्र्वस्था, 

 समग्र खररद प्रकृर्ा प रा गनिका लातग गररने सम्झौिाको मोटामोटी संख्र्ा र त्र्स्िो खररद 
कारबाहीसुँग सम्बखन्धि मूख्र् काम, 

 खररदको पूविर्ोग्र्िाको कारबाही गन िपने भए सो सम्बन्धी क राहरु, 

 खररद कारबाहीको मोटामोटी समर् िातलका, 
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 साविजतनक खररद अन गमन कार्ािलर्ले खररदको ग रुर्ोजनामा समावेश गन िपने भनी समर् 
समर्मा तनधािरण गरेका क राहरु, 

 र्स्िो ग रुर्ोजना साविजतनक तनकार्को खररद तनर्मावली वा र्वतनर्ममा व्र्वस्था भएको 
अतधकारीबाट स्वीकृि भएको ह न पनेछ । 

 स्वीकृि भएको ग रुर्ोजना सम्बखन्धि साविजतनक तनकार्ले प्रत्रे्क शतथिक वषिमा अद्यावतधक 
गन िपने छ । 

िर प्रातधकरणले एक शतथिक वषिमा मालसामान र औजार उपकरण खररद, ममिि िथा 
तनमािण कार्ि र परामशि सेवा शदद खररदमा अबौं रुपैर्ा खचि गनि बजेट स्वीकृि गरेकोमा प्रधान 
कार्ािलर् अन्िगििका र्वभाग िथा तनदेशनालर्हरुमा बजेट बाुँडफाुँड गरी बजेटको शकार घटाएको र 
वार्षिक कार्ि र्ोजना बनाए पतछ ग रुर्ोजना बनाउन जरुरी नदेखेको कारण ग रुर्ोजना बनाएको 
पार्एन । बजेट बाुँडफाुँड गरी घटाउुँदा पतन ११ र्कार्को खररदिफि को बजेट १० करोडभन्दा बढी 
देखखन्छ । प्रातधकरणको खररद कार्ििफि को र्वगि ५ वषिको बजेट स्वीकृतिको ि लनात्मक खस्थति  
अन सूची-२० मा उल्लेख गररएको छ । 

62.1. शतथिक वषि २०७३।७४ को खररद कार्िको लातग रु.१६ अबि ९७ करोड ९ लाख ४६ हजार, 
२०७४।७५ को लातग रु.२१ अबि ७१ करोड ९३ लाख २७ हजार २०७५।७५ को लातग 
रु.२५ अबि ४१ करोड ५१ लख ६० हजार र २०७७।७८ को लातग रु.२६ अबि २५ करोड २८ 
लाख ४७ हजार बजेट स्वीकृि गरेको देखखन्छ । 

62.2. अन सूचीको िातलकामा उल्लेख भएका शीषिक बार्हरका शीषिकहरु जस्िै तबज ली पानी, तबज्ञापन, 
स्वदेशी िातलम, स्वदेशी सेतमनार िथा गोष्ठी, उत्सव िथा समारोह खचि, फोम कम्पाउण्ड िाई 
केतमकल शदद शीषिकहरुमा पतन ठूलो रकमको खररद ह न्छ । 

62.3. बषेनी खररद कार्िको बजेटको शकार बढेको छ । िर त्र्सलाई खररद तनर्मावलीमा भएका प्रावधान 
अन रुप प्रकृर्ा प रागरी खचि गनि ध्र्ान नददएकोले खररद तनर्मावलीमा भएको उक्त व्र्वस्था तनखष्िर् 
बनेको देखखन्छ । र्स तबषर्मा हरेक वषिको र्वत्तीर् लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख गररए पतन 
प्रातधकरणले लेखापरीक्षण बेरुजू फछर्ौट गन िपछि भन्न ेमहस स नगरेकोले खररद तनर्मावलीमा भएका 
प्राबधानहरुको पालना गरेको देखखंदैन । ग रुर्ोजना नबनाई बजेट स्वीकृि गरेको भरमा मात्र खररद 
गररनाले शवयकर्किा नै नपने माल सामान, तनमािण कार्ि, ममिि सम्भार िथा परामशि सेवा शदद  
खररद ह ने, शवयकर्किा पनेभन्दा बढी खररद भई प्रर्ोग हीन बन्न,े तबतग्रएर नातसएर जाने र 
शवयकर्किा नभए पतन खररद गने शदद अवस्था ह न सक्छ । 

साविजतनक ख्रररद ऐन िथा तनर्मावली बमोखजमको प्रर्िर्ा अन सार खररद कार्ािको ग रुर्ोजना 
बनाउन व्र्वस्थापनले ध्र्ान ददन पदिछ । प्रातधकरणको केखन्रर् कार्ािलर् मािहिमा रहने गरी केखन्रर् 
खररद सेवा कार्ािलर्को स्थापना गरी उपत्र्का तभत्रका सवै र्काईको खररद कार्िको एकीकृि रुपमा 
ग रुर्ोजना बनार् लागू गने र त्र्सलाई शवतधक रुपमा अद्यावतधक समेि गन िपदिछ । 

प्रातधकरणका र्वभाग िथा कार्ािलर्हरुले साविजतनक खररद ऐन, २०६३ अन रुप खररद 
ग रुर्ोजना िर्ार गरी महातनदेशकबाट स्वीकृि गराउने गररएको उल्लेख गरेको छ । प्रातधकरणको 
उक्त जवाफ अन सार एकीकृि रुपमा ग रुर्ोजना बनाएको देखखएन । 
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63. प्रातधकरणको मूल कोष र केन्रीर् तनकासा खचि खािा - नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण ऐन, 
२०५३ को दफा २३ अन सार प्रातधकरणको छ टै्ट कोष ह नेछ । उक्त कोषमा प्रातधकरणको पूुँजी, 
ऋण, अन दान लगार्ि प्रातधकरणका शन्िररक िथा बाह्य स्रोि पररचालन गरी प्रातधकरणमा प्रािह न 
शएका सबै रकमहरु जम्मा गररने उल्लेखछ । प्रातधकरणको शतथिक प्रशासन सम्बन्धी तनर्मावली 
२०५७ को पररच्छेद २ अ सार प्रातधकरणको कोषमा रहने रकमहरु सतमतिले िोर्कददएको बैंकमा 
केखन्रर् कोष खािा खोली जम्मा गररनेछ र सो खािाको सञ्चालन महातनदेशक र प्रधान कार्ािलर्को 
अथि र्वभाग प्रम खको संर् क्त दस्िखिबाट गररने उल्लेख छ । 

र्सैगरी तनर्मावली अन सार प्रधान कार्ािलर्, नागररक उड्डर्न कार्ािलर् वा शर्ोजनाहरुलाई 
कार्ि सञ्चालनको लातग बजेट तनकासा ददन सतमतिले िोर्कददएका बैंकहरुमा बजेट तनकासा खचि खािा 
खोतलने छ र सो खािामा केखन्रर् कोष खािावाट शवयकर्किान सारको रकम िान्सफर गरी तनकासा 
ददने व्र्वस्था गररनेछ । सो खािा महातनदेशक वा तनजले िोर्कददएको उपमहातनदेशक र प्रधान 
कार्ािलर्को अथि र्वभाग प्रम खको संर् क्त दस्िखिवाट सञ्चालन गररने उल्लेख छ । उक्त ऐन िथा 
तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था अन सार प्रातधकरणको मूलकोष खािा एउटा र तनकासा खचि खािा 
एउटा मात्र सञ्चालन गन िपने देखखन्छ । केखन्रर् खािाहरु महातनदेशक र अथि र्वभाग प्रम खको संर् क्त 
दस्िखिवाट सञ्चालन गररएको भएपतन र्वतभन्न बैंकमा राजस्व खािाको नामाकरण गरी केखन्रर् 
कार्ािलर् अन्िगिि ७ खािा खोतलएकामध्रे् ३ खािाबाट अमेररकी डलरको कारोबार गरेको देखखन्छ। 
मूल कोषको नाममा र्वतभन्न बैंकमा ११ खािा सञ्चालनरेको गरेकोमध्रे् २ खािाबाट अमेररकी 
डलरको कारोबार गरेको देखखन्छ । प्रातधकरणका र्वतभन्न र्ोजना िथा कार्ािलर्हरुलाई तनकासा ददन 
मूलकोषबाट रकम िान्स्फर गरेर वाखणज्र् बैंकको चल्िी खािामा रकम जम्मा गने गरेको देखखर्ो । 
तनकासा खािामा जम्मा भएको रकममध्रे् पतन भ  क्तानी ददन शवयकर्क पनेभन्दा बढी िान्स्फर भएको 
रकम र बेरुजूबाट अस ल उपर भएको रकम जम्मा गनि एक बैंकमा छ ट्टाछ टै्ट खािा खोलेको देखखर्ो। 
सोधभनाि तसिमबाट तनकासा ददने प्रातधकरणको नीति रहेकोमा शवयकर्क पने रकमभन्दा बढी रकम 
तनकासा खािामा िान्स्फर गन ि समेि मनातसब देखखंदैन । बेरुजूबाट अस ल उपर भएको रकम केखन्रर् 
राजस्व खािामा जम्मा गरी त्र्सको र्हसाब मात्र छ टै्ट राखे प ग्नेमा बैंक खािा नै अलग राख्न  मनातसब 
देखखंदैन । 

प्रातधकरणको मूल कोष र केखन्रर् तनकासा खचिका बैंक खािाहरुको र्ववरण अन सूची-२१ मा 
उल्लेख गररएको छ । 

प्रातधकरणले अस ल गरेको राजस्व ननअ्पेर्र्टभ खािामा जम्मा गन िपने व्र्वस्था छ । 
प्रातधकरणको ननअ्पेर्र्टभ खािा एउटा मात्र सञ्चालन गन िपनेमा र्वतभन्न ३८ कार्ािलर्को नाममा खािा 
खोलेको देखखर्ो । र्स्िो खािामा २०७५।७६ को अन्त्र्मा रु.३ अबि ४८ करोड ५७ लाख, 
२०७६।७७ को अन्त्र्मा रु.३ अबि ९६ रोड ७४ लाख र २०७७।७८ को अन्त्र्मा रु.१ अबि 
१० करोड ८७ लाख मौज्दाि रहेको देखखन्छ । रामेछाप नागररक उड्डर्न कार्ािलर्को नाममा 
खोलेको ननअ्प्ररे्टभ खािामा रु.१ लाख ७१ हजार ऋणात्मक देखखन्छ । ननअ्प्ररे्टभ खािामा  
मौज्दाि ऋणात्मक ह न  भनेको कोष खािाको सञ्चालन तनर्मान सार नह न  हो । ननअ्प्ररे्टभ खािा 
सञ्चालन र त्र्सको मौज्दाि उल्लेख भएको र्ववरण अन सूची-२२ मा उल्लेख गररएको छ । 

र्सरी शतथिक प्रशासन सम्बन्धी तनर्मावलीमा उल्लेख भएको व्र्वस्थाको अन सरण नगरी 
तबतभन्न बैंक खािा सञ्चालन गन ि मनातसब देखखंदैन । केखन्रर् खािाहरु एकभन्दा बढी सञ्चालन भएमा 
बैंक र्हसाबको अतभलेख राख्न श्रम समर् र सामग्रीमा बढी खचिह ने, अनावयकर्क रुपमा रकम तनकासा 
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ददएर बैंकहरुको कल एकाउण्ट खािामा रकम जम्मा ह नाले प्रातधकरणलाई भन्दा बैंकहरुलाई बढी 
फार्दा ह ने देखखन्छ । प्रातधकरणका बैंक खािाहरु धेरै भएको कारण धेरै वषि पर्हले देखखको बैंक 
र्हसाब तभडान (Reconcile) गनि नसकेको अवस्था रहेको देखखन्छ । र्सका अतिररक्त र्वतभन्न बैंक 
खािाहरुको र्हसाब तभडान कार्िमा बढी समर् लाग्ने र कोषको द रुपर्ोग ह नसक्ने शदद सम्भावना 
समेि रहने देखखन्छ । 

शतथिक प्रशासन सम्बन्धी तनर्मावलीमा उल्लेख भएअन सार प्रातधकरणका र्वतभन्न कार्ािलर्मा 
रहेका ननअ्प्ररे्टभ खािाहरु बन्दगरी एउटा कोषमा मात्र रकम जम्मा गने व्र्वस्था गन िपदिछ । 
डलरमा बैंक खािा खोल्न शवयकर्क भएमा एउटा मात्र डलर कारोबारको बैंक खािा खोली सञ्चालन 
गन िपदिछ । ननअ्प्ररे्टभ खािाबाट रकम िान्फर गरी एउटा मात्र केखन्रर् कोष खािा सञ्चालन 
गन िपदिछ । सोधभनाि तसिमबाट कार्ािलर्हरुलाई सोझै केखन्रर् कोष खािाबाट रकम िान्फर गनि 
सर्कने ह ुँदा हालको सन्दभिमा तनकासा खचि खािाको शवयकर्किा नपने देखखएकोले उक्त खािा बन्द 
गन िपने देखखन्छ । 

नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणले हाल सवै खािाहरु वन्द गरी नेपाल सरकारको पूणि 
स्वातमत्वको रार्ष्ट्रर् वाखणज्र् बैकमा मात्र म लकोष खािा कार्म रहेको, हाल ननअ्प्ररे्टभ खािा 
कम्प्रू्टर माफि ि केखन्रकृि गरी सर्कएकोले सवै नागररक उड्डर्न कार्ािलर्हरुलाई Bank 

Reconciliation गरी खािा बन्द गनि पररपत्र गररएको, रामेछाप नागररक उड्डर्न कार्ािलर्को 
ननअ्प्ररे्टभ खािामा मौज्दाि ऋणात्क देखखएको सम्बन्धमा उक्त कार्ािलर्को र्हसाव तमलान कार्ि 
भर्रहेको िथा बेरुजू अस ली कार्िमा कमिचारी पेयककी िथा नेपाल सरकारको शर्कर बेरुजू समेि पने 
र शर्कर बेरुजू नेपाल सरकारको खािामा जम्मा गन िपने ह नाले सो खािालाई केखन्रकृि नगरी  
बेरुजू खािा सञ्चालनमा रहेको भन्ने जवाफ प्राि भएको छ । 

64. बक्र्ौिा अस ली - नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण ऐन, २०५३ को दफा ११ अन सारको सेवा 
स र्वधा उपभोग गरेबापि प्रातधकरणलाई तिन ि ब झाउन पने भाडा िथा श ल्क नतिरे नब झाएमा 
प्रातधकरणले त्र्स्िो सेवा स र्वधा उपभोग गनि रोक लगाउन सक्नेछ । सोही ऐनको दफा २७ 
बमोखजम उक्त ऐन िथा सो अन्िगिि बनेका तनर्मावलीबमोखजम क नै व्र्खक्त वा संस्थासुँग तलन पने 
श ल्क, भाडा िथा क्ष्र्तिपूतिि रकम सरकारी बाुँकी सरह अस ल उपर गनि सर्कने उल्लेख छ । 

नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण र्वमानस्थल सेवा श ल्क तनर्मावली, २०६७ अन सार 
प्रातधकरणले र्वतभन्न वार् सेवा सञ्चालन संस्था एवं र्ात्र  हरुलाई तनर्मावलीमा उल्लेख भए अन सारको 
दरबाट लगाएको सेवा श ल्क, दस्ि र, रोर्ल्टी शदद रकम र र्ात्र  हरुलाई सेवा प र्र्ािउने उदे्दयकर्ले 
प्रातधकरणको सम्पखत्त उपभोग गरी व्र्ापार व्र्वसार् सञ्चालन गने व्र्वसार्ीसंग सम्झौिा अन सार 
र्वतलङ्ग गररएको रकम र्वलजारी गरेको तमतिले ३० ददनतभत्र प्रातधकरणमा ब झाउन  पदिछ । 

तनर्म २८ अन सार शर् अंश भ  क्तानी गने शििमा र्वतभन्न श ल्क अस ल उपर गने िथा कर 
म क्त पसल शदद सञ्चालन गने व्र्खक्त िथा संस्थाले तबिी वा सेवा उपलधध गराएको मातसक र्ववरण 
र सोबमोखजम प्रातधकरणलाई तिन ि ब झाउन पने रकम समेि अको मर्हनाको ७ गिेतभत्र सम्बखन्धि 
र्वमानस्थल कार्ािलर्मा ब झाउन  पदिछ । अस ल ह न नसकी बाुँकीरहेको बक्र्ौिा रकम अस ल गनि 
बक्र्ौिा अस लीको कार्ि र्ोजना बनाई अस ल गन िपने र र्वतभन्न कार्ि प्रकृर्ा अपनाउुँदा पतन अस ल 
उपर ह न नसकेमा प्रचतलि कानूनबमोखजम सरकारी बाुँकी सरह अस ल उपर गन िपदिछ । 
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तनर्म २९ अन सार प्रातधकरणले लगाउने श ल्क अस ल उपर गने खजम्मेवारी सम्बखन्धि 
र्वमानस्थल प्रम खको ह ने र तनजले ित्सम्बन्धमा प्रतिवेदन प्रत्रे्क मर्हना प्रधान कार्ािलर्मा 
पठाउन पने छ भन्ने उल्लेख छ । 

 तनर्म ३०(१) अन सार उक्त तनर्मावली बमोखजम ब झाउन पने श ल्क समर्मा नब झाउने 
व्र्खक्त वा संस्थालाई र्वमानस्थलबाट जारी भएको अन मतिपत्र, सम्झौिा पत्र िथा अन्र् क नै कारोबार 
गनि ददएको अन मति र्वमानस्थल प्रम खले स्थगन गरी र्वमानस्थलमा रहेको तनजको सम्पखत्त रोक्का राखी 
तनजको काम कारबाही वा व्र्वसार्मा रोक लगाउन सक्नेछ । 

तनर्म ३०(२) अन सार क नै व्र्खक्त वा तनकार्ले तबल जारी गरेको तमतिले साठी ददनतभत्र 
पतन र्वमानस्थलसुँग सम्बखन्धि श ल्क नब झाएमा र्वमानस्थलको प्रम खले त्र्स्िो व्र्खक्त वा संस्थालाई 
र्वमानस्थलमा व्र्वसार् गनि रोक लगाउने र वार् सेवाको हकमा ित्काल उडानमा रोक लगाउन 
सक्नेछ । 

तनर्म ३०(३) अन सार तनर्मावली बमोखजम ब झाउन पने श ल्क नब झाएमा वा प्रातधकरणसुँग 
भएको सम्झौिा उल्लङ्घन गरेमा त्र्स्िो व्र्खक्त िथा संस्थालाई र्वमानस्थलसुँग सम्बि क नै र्कतसमको 
काम कारबाही िथा व्र्ापार व्र्वसार्मा संलग्न ह न नपाउने गरी कालो सूचीमा राख्न सक्ने छ । 

ऐन िथा तनर्मावलीमा उल्लेख भएको उक्त व्र्वस्था अन सार श ल्क लगाउने र उठाउने 
खजम्मेवारी र्वमानस्थल प्रम खको भएपतन प्रातधकरणले र्वतलङ्ग गरेको रकम ऐन िथा तनमावलीमा 
िोर्कएको म्र्ादतभत्र उठाउन नसकी ठूलो रकम बषेनी थर्पंदै गएको देखखन्छ । बक्र्ौिा उठाउन 
कार्ि र्ोजना बनाएको भएपतन त्र्सको प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्वर्न गरेको देखखएन । 

र्वतभन्न व्र्खक्त िथा संस्थासुँग धेरै वषि पर्हले देखखको बक्र्ौिा रहेको सम्बन्धमा सम्बखन्धि 
पाटीहरुबाट ित्काल समथिन नतलएकोले कतिपर् केशमा प्रातधकरणले देखाएको बक्र्ौिा हाल शएर 
पाटीहरुले स्वीकार नगरेको अवस्था पतन रहेको देखखन्छ । ऐन, तनर्ममा त्र्स्िो रकम सरकारी बाुँकी 
सरह अस ल उपर गररने उल्लेख भएपतन सो सम्बन्धमा प्रभावकारी रुपमा कारबाही नगरी उठ्न बाुँकी 
प रानो बक्र्ौिाको सूची र्थावि रहेको देखखन्छ । बक्र्ौिा नतिने नब झाउने व्र्वसार्ीहरुले तनवािध 
रुपमा शफ्नो व्र्वसार् चाल  राखेका छन । त्र्समा प्रातधकरणले क नै हस्िक्षेप गरेको छैन । 
व्र्वसार् चलाउन छोडेकाहरुका सम्बन्धमा सरकारी बाुँकी सरह कारबाही गरी अस ल गनि प्रभावकारी 
कदम चालेको देखखंदैन ।  

श ल्क लगाउने र उठाउने खजम्मेवारी र्वमानस्थल प्रम खको भएपतन क नै स रक्षणा धरौटी बेगर 
उधारोमा व्र्वसार् सञ्चालन गनि ददने र ठूलो रकम बक्र्ौिा राख्न े र्वमानस्थल प्रम खलाई खजम्मेवार 
बनाउन सकेको देखखंदैन । र्वमास्थल प्रम खले बक्र्ौिाको र्ववरण मातसक रुपमा पठाउने गरेको 
भएपतन केखन्रर् कार्ािलर्ले बक्र्ौिाको लगि अद्यावतधक गनि र अस ल उपर गने गराउने सम्बन्धमा 
प्रभावकारी कारबाही गरेको देखखंदैन । र्समा प्रधान कार्ािलर्को ध्र्ान जान पदिछ । 

धेरै वषि पर्हले देखखको बक्र्ौिा हाल शएर अस ल गनि सहज छैन । व्र्वसार् बन्द गरेका 
व्र्वसार्ीहरुलाई समर्मा शवयकर्क कारबाही नगरी हाल बक्र्ौिा ब झाउने सम्बन्धमा केही व्र्खक्त 
िथा संस्थाको नाममा पतत्रकामा सूचना प्रकाखशि गरेको देखखन्छ । त्र्स्िा व्र्खक्तहरुले सो बक्र्ौिाका 
सम्बन्धमा शफू खजम्मेवार नरहेको प्रतिकृर्ा ददएको सम्बन्धमा समेि प्रातधकरणले क नै कारबाही 
नगन िले उक्त सूचना प्रकाशन प्रकृर्ा कमिकाण्डी बाहेक अरु केही देखखंदैन । प्रातधकरणको तनर्मन 
िथा अन गमन गनेकार्ि संस्कृति पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्को हो । प्रातधकरणमा रहेको 
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बक्र्ौिा अस ल नगरेको सम्बन्धमा मन्त्रालर्बाट समेि क नै कारबाही भएको देखखएन । सञ्चालक 
सतमतिको बैठकहरुमा बक्र्ौिा अस लगनि र्वस्ििृ रुपमा छलफल गरी व्र्वस्थापनलाई तनदेशन 
ददन पनेमा सञ्चालक सतमतिका पदातधकारीहरु पतन बक्र्ौिा अस ल गने सम्बन्धमा मौन रहेका 
देखखन्छ। र्स सम्बन्धमा मन्त्रालर्का उच्च पदस्थ पदातधकारी िथा सञ्चालक सतमतिका 
पदातधकारीहरुको ध्र्ान जान पदिछ । प्रातधकरणको राजस्व बक्र्ौिाका सम्बन्धमा र्स प्रतिवेदनको 
दफा ६९ देखख ८० सम्म र्वश्लषेण गररएको छ । सो सम्बन्धमा ददर्एका स झावहरुको कार्ािन्वर्न 
भएमा बक्र्ौिाको अतभलेख व्र्वखस्थि गरी बक्र्ौिा अस लीमा सहर्ोग प ग्ने लेखापरीक्षणबाट अपेक्षा 
गररएको छ ।   

नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणले हाल अथि र्वभाग अन्िगिि एक छ टै केखन्रर् राजश्व 
बक्र्ौिा व्र्वस्थापन िथा बेरुजू शाखा गठन गरी बक्र्ौिा अस ली कार्िलाई प्राथतमकिाका साथ अखघ 
बढार्एको उल्लेख गरेको छ । 

65. बक्र्ौिाको खस्थति - र्वगि ५ वषिको बक्र्ौिाको खस्थति देहार्अन सार देखखन्छ : 
(रु.हजारमा) 

शतथिक वषि बक्र्ौिा रकम अखघल्लो वषिको ि लनामा फरक रकम फरक प्रतिशि 
2077.78 2,19,95,57 -17,97,55_ -7=55_ 

2076.77 2,37,93,12 -42,05,94_ -15=02_ 

2075.76 2,79,99,06 23,68,81 9=24 

2074.75 2,56,30,25 16,05,33 6=68 

2073.74 2,40,24,92     

शतथिक वषि २०७३।७४ मा क ल बक्र्ौिा रु.२ अबि ४० करोड २४ लाख ९२ हजार 
रहेकोमा २०७४।७५ मा ९.२४ प्रतिशिले वरृ्ि भई रु.२ अबि ५६ करोड ३० लाख २५ हजार 
कार्म भएको देखखन्छ । शतथिक वषि २०७५।७६ मा ९.२४ प्रतिशिले वरृ्ि भएर रु.२ अबि ७९ 
करोड ९९ लाख ६ हजार प गेको देखखन्छ । शतथिक वषि २०७६।७७ मा र्वतभन्न ३४ कार्ािलर्को 
नाममा रहेको बक्र्ौिा अतधल्लो वषिको ि लनामा १५.०२ प्रतिशिले ह्रास भई २ अबि ३७ करोड 
९३ लाख १२ हजार कार्म रहेको देखखन्छ । शतथिक वषि २०७७।७८ मा र्वतभन्न ३६ 
कार्ािलर्को नाममा रहेको बक्र्ौिा अतधल्लो वषिको ि लनामा ७.५५ प्रतिशिले ह्रास भई २ अबि १९ 
करोड ९५ लाख ५७ हजार कार्म रहेको देखखन्छ । समग्रमा बक्र्ौिा रकम २०७३।७४ को 
ि लनामा २०७७।७८ मा ८.४४ प्रतिशिभन्दा कम ह न सकेको देखखंदैन । केखन्रर् कार्ािलर्ले 
बक्र्ौिा कम गनि पहल गन िपदिछ ।   

66. प रानो बक्र्ौिाको खस्थति - प्रातधकरणले प रानो बक्र्ौिाको वषि गि शर्  वगीकरण गरी अतभलेख 
राखेको छैन । क ल बक्र्ौिामध्रे् ६ मर्हनाभन्दा प रानो र ६ मर्हनातभत्रको गरी २ वगिमा वगीकरण 
गरी ६ मर्हनाभन्दा प रानो बक्र्ौिालाई शंकास्पद असामी व्र्वस्था गरेको देखखन्छ । उक्त 
वगीकरणको शधारमा प रानो बक्र्ौिाको खस्थति देहार्अन सार देखखन्छ : 

(रु.हजारमा) 
शतथिक वषि बक्र्ौिा रकम प रानो बक्र्ौिा प्रतिशि 

2077.78 2,19,95,57 1,50,90,98 68=60 

2076.77 2,37,93,12     1,50,90,98  63=43 

2075.76 2,79,99,06 92,16,69  32=92 

2074.75 2,56,30,25     1,83,17,38  71=47 

2073.74 2,40,24,92      90,69,81  37=75 
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क ल बक्र्ौिामध्रे् २०७७।७८ को अन्त्र्मा रु.१ अबि ५० करोड ९० लाख ९८ हजार 
(६८.६० प्रतिशि) प रानो बक्र्ौिा देखखन्छ । 

शतथिक वषि २०७३।७४ मा प रानो बक्र्ौिा क ल बक्र्ौिाको ३७.७५ प्रतिशि रहेकोमा 
२०७४।७५ मा ७१.४७ प्रतिशि, २०७५।७६ मा  ३२.९२ प्रतिशि, २०७६।७७ मा ६३.४३ 
प्रतिशि र २०७७।७८ मा ६८.६० प्रतिशि रहेको देखखन्छ । तनखष्िर् बक्र्ौिा प्रतिशि घटेर 
जान को सट्टा बढेर गएको देखखएकोले प्रातधकरणको राजस्व प्रशासन कमजोर रहेको खचत्रण ह न 
शउुँछ। प्रातधकरणको राजस्व उठाउने खजम्मेवार कमिचारीले खजम्मेवारी बहनमा सर्िर्िा नह न , 
केखन्रर् कार्ािलर्ले बक्र्ौिाको अतभलेख व्र्वखस्थि नगन ि र प रानो बक्र्ौिा अस ल नगने खजम्मेवार 
कमिचारीलाई खजम्मेवार नबनाउन , बक्र्ौिा अस ली सम्बन्धमा अन गमन कार्ि र्फिलो ह न , ऐन 
तनर्मको प्रकृर्ा अन सार बक्र्ौिा अस ल गनि समर्मा कारबाही नगन ि, प रानो बक्र्ौिा अस ल गनि 
प्रभावकारी कार्ि र्ोजना नबनाउन  शदद कारणले बक्र्ौिा कम ह न को सट्टा बढ्ने गरेको देखखन्छ । 
प्रातधकरणको केखन्रर् कार्ािलर्ले र्र्नै क राहरुको अन गमन गरी शवयकर्क कारबाही बक्र्ौिा घटाउन 
ित्काल कार्ि श रु गन िपदिछ । 

प्रातधकरण प्रधान कार्ािलर्को केखन्रर् राजश्व शाखालार् बक्र्ौिा अस ल गने र लगि 
अद्यावतधक गने खजम्मेवारी िोकी कम्प्रू्टर सफ्टवेर्रलाई अद्यावतधक गररसकेकोले बक्र्ौिाको लगि 
अद्यावतधक गररदै लैजाने प्रातधकरणबाट जानकारी प्राि भएको छ । 

67. बक्र्ौिाको अतभलेख - प्रातधकरण अन्िगििका र्वतभन्न कार्ािलर्हरुले र्वतलङ्ग गरेको रकम अस ल 
गन िपने खजम्मेवारी र्वमानस्थल प्रम ख अथवा र्वतलङ्गगने कार्ािलर्को प्रम खको ह ने ह ुँदा बक्र्ौिाको 
अतभलेख सम्बखन्धि नागररक उड्डर्न कार्ािलर्मा रहने गरेको देखखन्छ । एउटा वार्  सेवा सञ्चालन 
संस्थाले प्रातधकरणलाई तिन ि ब झाउन  पने रकम र्वतभन्न र्वमानस्थलको नागररक उड्डर्न कार्ािलर्बाट 
र्वतलङ्ग गररएको ह न्छ । र्सरी तबतलङ्ग गररएको सबै कार्ािलर्को र्हसाब केन्रमा अद्यावतधक गरी 
तनखश्चि वार्  सेवा संस्थाले सबै र्वमानस्थल कार्ािलर्बाट र्वतलङ्ग गररएको क ल अस ल गन पने रकम 
र्र्कनगनि सर्कने गरी बक्र्ौिाको अतभलेख  राख्न पने खजम्मेवारी प्रातधकरणको केखन्रर् कार्ािलर्को ह ने 
देखखन्छ । िर केखन्रर् र्वतलङ्ग प्रणालीमा व्र्खक्तगि अतभलेख अद्यावतधक नराखेकोले कस्को क ल 
बक्र्ौिा कति छ भन्ने र्र्कन नभएको कारण पतन वार्  सेवा सञ्चालन संस्थाहरुलाई ित्काल बक्र्ौिा 
तिनि शवयकर्क कारबाही नगरेको खस्थति छ । र्सबाट धेरै पर्हले देखखको बक्र्ौिा अस ल उपर ह न 
नसकी रहेको देखखन्छ । प्रातधकरणका कार्ािलर्हरुले वार् सेवा सञ्चालन संस्था िथा अन्र् संस्थाहरुको 
नाम समेि एकरुपिा ह ने गरी लेखाङ्कन गरी अतभलेख राखेको देखखएन । प्रातधकरणले हरेक व्र्खक्त 
िथा संस्थाहरुको नाममा रहेको व्र्खक्तगि बक्र्ौिा र्ववरण िर्ार गरी प्राि ह न पने रकम र्र्कन गरेर 
मात्र र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गन िपनेमा हरेक नागररक उड्डर्न कार्ािलर्को नाममा बक्र्ौिा देखाउने 
गरेकोले व्र्खक्त िथा संस्थाको बक्र्ौिा ओझेलमा परेको देखखन्छ । र्सले पतन बक्र्ौिा अस ली कार्ि 
प्रभावकारी ह न सकेको देखखंदैन । 

र्वतभन्न र्वमानस्थल कार्ािलर्हरुले र्वतभन्न वार्  सेवा सञ्चालन संस्था, अन्र् संस्था वा 
व्र्खक्तको नाममा र्वतलङ्ग गरेको रकम नेट वर्कि ङ्ग प्रणालीको र्वकास गरी एकीकृि रुपमा अतभलेख 
राख्न े र सोको शधारमा बक्र्ौिा र्र्कन गरी केखन्रर् कार्ािलर्बाट अस ल उपरको कारबाही गने 
व्र्वस्था गन िपदिछ । बक्र्ौिाको अतभलेख कार्ािलर्को नाममा नराखी सम्बखन्धि व्र्खक्त िथा 
संस्थाको नाममा राख्न पदिछ । र्वत्तीर् र्ववरणको अन सूचीमा कार्ािलर्को नाम उल्लेख नगरी हरेक 
व्र्खक्त िथा संस्थाको नाममा रहेको बक्र्ौिा रकम उल्लेख गन िपदिछ । 
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कार्ािलर्गि बक्र्ौिाको अतभलेख अन सूची-२३ मा उल्लेख गररएको छ ।उक्त अन सूचीमा 
देखखएका बक्र्ौिाको म ख्र् व्र्होरा तनम्नान सार देखखन्छ : 

 शतथिक वषि २०७७।७८ सम्मको क ल बक्र्ौिा रु.२ अवि १९ करोड ९५ लाख ५७ 
हजारमध्रे् तत्रभ  वन अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थल कार्ािलर् अन्िगििको मात्र रु.२ अबि ६ करोड 
१० लाख १८ हजार (९३.७० प्रतिशि) देखखन्छ ।  

 अन्र् रु.१ करोडभन्दा बढी बक्र्ौिा रहेका नागररक उड्डर्न कार्ािलर्हरुमा पोखराको रु.२ 
करोड २३ लाख ८४ हजार, नेपालगञ्जको रु.२ करोड ७९ लाख २९ हजार र भरिप रको 
रु.१ करोड २८ लाख ८१ हजार देखखन्छ । 

 ३५.२.३ नागररक उड्डर्न कार्ािलर् तसमर्कोटको रु.६६ लाख ४९ हजार र स खेिको ५७ 
लाख ६६ हजार बक्र्ौिा रहेको देखखन्छ । 

 दश लाखदेखख बीस लाख रुपैर्ाुँसम्म बक्र्ौिा रहने कार्ािलर् ४ रहेका छन ् । बीस 
लाखदेखख िीस लाख रुपैर्ासम्म बक्र्ौिा रहने कार्ािलर् १, िीस लाखदेखख चातलस लाखको 
वीचमा बक्र्ौिा रहने कार्ािलर् ४, चातलसदेखख पचास लाख रुपैर्ासम्म बक्र्ौिा रहने 
कार्ािलर् ५ रहेको देखखन्छ । 

 द ई हजारदेखख १० लाख रुपैर्ासम्म बक्र्ौिा रहने कार्ािलर् १७ रहेका छन ्। 

प्रातधकरणको अतभलेखमा देखखएको बक्र्ौिा तनक्र्र्ोल गनि सम्बखन्धि व्र्खक्त िथा संस्थाको 
भ  क्तानी ददन बाुँकी बक्र्ौिाको अतभलेखसुँग तभडान गरी समथिन तलन पदिछ । र्वतलङ्ग गरेअन सारको 
रकम अस ल गने खजम्मेवारी र्वमानस्थल प्रम खको ह ने ह ुँदा तनजले सो अन सार खजम्मेवारी वहन गरेको 
छ छैन भन्ने र्र्कन गनि प्रधान कार्ािलर्ले प्रभावकारी रुपमा अन गमन गने ित्काल व्र्वस्था गरी 
कार्ािन्वर्न गन िपदिछ । 

68. हाल सञ्चालनमा रहेका शन्िररक वार् सेवा सञ्चालन संस्थाहरुिफि को बक्र्ौिा - प्रातधकरणले हरेक वार्  
सेवा सञ्चालन संस्थाहरुको बक्र्ौिाको एकीकृि लगि राखेको पार्एन । केन्रीर् कार्ािलर्ले हाल 
तत्रभ  वन अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थल नागररक उड्डर्न कार्ािलर् बाहेक अन्र् कार्ािलर्हरुको वार्षिक 
र्ववरणमा उल्लेख भएको बक्र्ौिा रकमको शधारमा िर्ार गरेको एकीकृि  र्ववरण र तत्रभ  वन 
अन्िरार्ष्ट्रर् र्वमानस्थल नागररक उड्डर्न कार्ािलर्बाट प्राि बक्र्ौिाको वार्षिक र्ववरणको शधारमा 
िर्ार गररएको र्ववरण अन सार शन्िररक वार् सेवाको (अन्िरािर्ष्ट्रर् उडान समेि) को हाल सञ्चालनमा 
रहेका वार्  सेवा सञ्चालन संस्था १८ को नाममा रहेको र्वगि ३ वषिको बक्र्ौिा खस्थति अन सूची-
२४. मा उल्लेख गररएको छ । 

68.1. शन्िररक उडानिफि  रु.३३ करोड ४६ लाख ४१ हजार बक्र्ौिा रहेकोमध्रे् सबैभन्दा बढी नेपाल 
वार् सेवा तनगमको रु.१८ करोड ४९ लाख ६ हजार (५५.२५ प्रतिशि) रहेको देखखन्छ । 

68.2. अन्र् धरै बक्र्ौिा ह नेमा र्ति एर्रलार्न्सको रु.३ करोड १० लाख ३९ हजार, तसतम्रक 
एर्रलार्न्सको रु.२ करोड ५४ लाख ६० हजार, ब ि एर्रको रु.२ करोड ४१ लाख ५३ हजार, 
श्री एर्रलार्न्सको रु.२ करोड २३ लाख ३५ हजार र सीिा एर्रको रु.१ करोड ६२ लाख ६० 
हजार देखखन्छ । 

68.3. दश लाखभन्दा बढी बक्र्ौिा रहने अन्र् संस्थाहरुमा तसतम्रक एर्रको रु.६३ लाख १६ हजार, 
माउण्टेन हेतलकप्टरको रु.५८ लाख ३७ हजार, िारा एर्रको रु.४२ लाख ९८ हजार, सतमट 
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एर्रको ४० लाख ५ हजार, र्फिेल एर्रको रु.३७ लाख १६ हजार र सौर्ि एर्रलार्न्सको रु.१८ 
लाख ७१ हजार देखखन्छ । 

68.4. शन्िररक उडानिफि  रहेको बक्र्ौिा रु.३३ करोड ४६ लाख ४१ हजारमध्रे् रु.४ करोड २८ लाख 
४४ हजार (१२.८० प्रतिशि) ६ मर्हनाभन्दा प रानो बक्र्ौिाको वगीकरणमा रहेको देखखन्छ । उक्त 
प रानो बक्र्ौिा बढी ह ने मध्रे् नेपाल वार्  सेवा तनगमको रु.१ करोड ५० लाख ३३ हजार, तसतम्रक 
एर्रलार्न्सको रु.१ करोड ४० लाख ९७ हजार, सीिा एर्रको ३९ लाख ७८ हजार माउण्टेन 
हेतलकप्टरको २८ लाख ९३ हजार र श्री एर्रलार्न्सको रु.२४ लाख ६९ हजार देखखन्छ । र्स्िो 
बक्र्ौिा समर्मा र्हसाब तभडान नगरी बक्र्ौिा देखाउने र बक्र्ौिा रहेको रकम अस ल नगरी छोतड 
ददने गरेकोले हाल र्स्िो बक्र्ौिा अस ल गनि नसकी टाउको द खार्को र्वषर् बनेको देखखर्ो । 

प्रातधकरणको केखन्रर् कार्ािलर्ले हरेक वार्  सेवा सञ्चालन संस्थाहरुको हरेक र्वमानस्थल 
नागररक उड्डर्न कार्िलर्हरुमा रहेको बक्र्ौिाको एकीकृि लगि राखी सो बक्र्ौिा च  क्ता गरेपतछ 
मात्र वार् र्ान सञ्चालन प्रमाणपत्र नवीकरण गनि ित्काल प्रबन्ध तमलाउन  पदिछ ।   

हाल प्रातधकरण व्र्वस्थापनबाट बक्र्ौिा बाुँकी रहेका वार् र्ान सञ्चालन संस्थाहरुको उडान 
अन मति पत्र रोक्का राख्न ेतनणिर् भएपश्चाि बक्र्ौिा अस लीमा प्रगति भएको प्रातधकरणकबाट जवाफ प्राि 
भएको छ । 

69. हाल सञ्चालनमा नरहेका शन्िररक वार् सेवा सञ्चालन संस्थाको बक्र्ौिाको खस्थति - र्वगि वषिहरुदेखख 
सेवा सञ्चालन गनि नसकी बन्द भएका वार् सेवा सञ्चालन संस्थाहरुमध्रे् शन्िररक सेवािफि का २३ 
संस्थाहरुको बक्र्ौिा रु.९ करोड ९२ लाख ५८ हजार देखखन्छ । कारोबार गरेको समर्मा 
िरिार्किा गरी अस ल गनि शवयकर्क कारबाही नगरेकोले दशकौं अखघ देखखको बक्र्ौिा रकम हाल 
शएर अस ल गनि नसकी र्ववाददि बन्न प गेको देखखन्छ । र्स्िा केसहरुमा र्वमानस्थल प्रम खहरुलाई 
खजम्मेवार नवनाएकोले बक्र्ौिा अस ली कारबाही प्रभावकारी ह न सकेको देखखंदैन । शतथिक वषि 
२०७३।७४ देखख २०७८।९७ को भारसम्मको अवतधमा द ई पटक बक्र्ौिा ब झाउने वारे 
पतत्रकामा सूचना प्रकाखशि गरेकोमा सो संस्थाका सञ्चालकहरुले बक्र्ौिा तिन ि नपने भनी प्रतिवाद गने 
गरेको देखखन्छ । प्रातधकरणले त्र्स्िा सचालक हरुको नाम कालो सूचीमा दिाि गनि समेि सकेको 
देखखएन । बक्र्ौिा रकम सरकारी बाुँकी सरह अस ल उपर गररने छ भन्ने ऐन तनर्ममा भएको 
व्र्वस्था तनखष्िर् बन्न प गेको देखखन्छ । 

सञ्चालनमा नरहेका वार् र्ान सञ्चालन शन्िररक वार्  सेवा संस्थाहरुसुँगको बक्र्ौिाको 
ि लनात्मक खस्थति अन सूची-२५ मा उल्लेख गररएको छ । प रानो बक्र्ौिा सबैभन्दा बढी नेकोन 
एर्रको रु.४ करोड ७२ लाख ६९ हजार र कखस्मक एर्रको रु.३ करोड ६१ लाख १० हजार 
देखखन्छ । र्सैगरी खशवानी एर्रको रु.५५ लाख २६ हजार, ल खम्बनी एर्रको रु.२३ लाख ३१ 
हजार, गोरखा एर्रको रु.१८ लाख ६४ हजार, कणािली एर्रको १७ लाख २८ र स्कार्लार्न 
एर्रवेजको रु.१२ लाख ६३ हजार बक्र्ौिा वषौं पर्हलेदेखख अस ल गनि नसकी वाुँकी रहेको 
देखखन्छ। अन्र् संस्थाको त्र्ति ठूलो रकम देखखंदैन िथार्प बक्र्ौिा अस ल गनि क नै प्रभावकारी 
कारबाही नगरी प्रातधकरण मौन बसेकोले मात्र र्स्िो बक्र्ौिा रहेको देखखन्छ । 
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हाल कारोवार वा व्र्वसार् सञ्चालन गनि छोडेका वा सम्पकि मा नरहेका व्र्खक्त िथा 
संस्थाहरुको बक्र्ौिा अस ल उपर गनि सो संस्था र संस्थाका सञ्चालकहरु वा उत्तरातधकारीहरुलाई 
बक्र्ौिा ब झाउने बारेको साविजतनक सूचना जारी गरी प्रचतलि कानून अन सार सम्पखत्त रोक्का गने वा 
कालो सूचीमा नाम दिाि गने शदद कारबाही गन िपदिछ । 

तबगि वषिहरुदेखख सेवा सञ्चालन गनि नसकी बक्र्ौिा रहेका वार् सेवाहरुमध्रे् नेकोन एर्र, 
खशवानी एर्र र तसतम्रक एर्र बाहेक अरु सवै वार् सेवा सञ्चालन संस्थाहरुको बक्र्ौिा अस ली 
भर्सकेको र बक्र्ौिा अस लीलाई प्राथतमकिाका साथ अगातड बढार्एको प्रातधकरणबाट जवाफ प्राि 
भएको छ । 

70. अखन्मनसुँगको बक्र्ौिा - द्वन्द कालमा नेपालमा शाखन्ि स्थापनाको लातग संर् क्त राष्ट्रसंघबाट शएको 
संस्था (UNMIN) को नाममा र्वतभन्न र्वमानस्थलबाट ित्काल र्वतलङ्ग भएकोमध्रे् र्वतभन्न २० 
र्वमानस्थलको २०७८ शषाढ मसान्िसम्मको रु.३१ लाख १५ हजार अस ल गनि नसकी बक्र्ौिा 
रहेको देखखन्छ । र्वतलङ्ग गने कार्ािलर्ले समर्मा र्वतलङ्ग नगरेको र प्रधानकार्ािलर्ले पतन र्स्िो 
बक्र्ौिाका सम्बन्धमा ध्र्ान नप र्ािएको कारण अखन्मनको कार्ािलर् उठेर गर्सके पतछ अस ल गनि 
नसकी बक्र्ौिा रहेको देखखन्छ । अब र्स्िो रकम अस ल गनि सर्कने क नै सम्भावना समेि रहेको 
देखखंदैन । र्ो बक्र्ौिाका सम्बन्धमा क नै पदातधकारी र कमिचारीलाई खजम्मेवार बनार्एको छैन । 
कार्ािलर्गि बक्र्ौिाको र्ववरण अन सूची-२६ मा उल्लेख गररएको छ । अखन्मनको नाममा बक्र्ौिा 
राख्न ेकार्ािलर्हरुमा सबैभन्दा बढी तत्रभ  वन अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थल नागररक उड्डर्न काािलर्को रु.१४ 
लाख २८ हजार, वार्  सेवा सञ्चालन कोषको रु.५ लाख ३७ हजार, नेपालगञ्ज कार्ािलर्को रु.४ 
लाख ३१ हजार र र्वराटनगर कार्ािलर्को रु.२ लाख ४६ हजार म ख्र् देखखन्छ । अन्र् कार्िलर्को 
सामान्र् रकम भएपतन अस ल नगरी बक्र्ौिा देखार्एको छ । र्स्िो रकम अस ल ह ने हो होर्न सो 
सम्बन्धमा ित्काल शवयकर्क कारबाही गरी ट ङ्गो लगाएर बक्र्ौिाको र्हसाब राफसाफ गन िपदिछ । 

नेपालमा शाखन्ि स्थापनाको लातग संर् क्त राष्ट्रसंघबाट शएको संस्था (UNMIN) को नाममा 
र्वतभन्न नागररक उड्डर्न कार्ािलर्हरुमा देखखएको बक्र्ौिा सम्बन्धमा Of f i ce of  t he UN 
Resi dent i al  Coordi nat or i n Nepal  UN House सुँग सर् क्त रुपमा वैठक बसी र्हसाब तमलान 
कार्ि अगातड बढाउने प्रातधकरणबाट जवाफ प्राि भएको छ । 

71. नेपाली सेनासुँग रहेको बक्र्ौिा - प्रातधकरणको अतभलेख अन सार २०७८ साल शषाढ मसान्ि 
सम्मका र्वतभन्न २३ कार्ािलर्ले रु.९ लाख ७३ हजार नेपाली सेनावाट प्राि ह न बाुँकी बक्र्ौिाको 
र्ववरणमा  र्वगि वषिहरुदेखख नै उल्लेख गरेको देखखर्ो । िर सो बक्र्ौिा रकम अस ल गनि सकेको 
देखखएन । र्स्िो बक्र्ौिाका सम्बन्धमा केखन्रर् स्िरमा छलफल गरेर ट ंगो लगाउन  पनेमा सम्बखन्धि 
पक्षको समथिन बेगर बक्र्ौिा देखाउन को क नै अथि रहुँदैन । नेपाली सेनासुँग रहेको बक्र्ौिाको 
र्ववरण अन सूची-२७ मा उल्लख गररएको छ । नेपाली सेनासुँग बक्र्ौिा देखाउने कार्ािलर्हरुमा 
सबैभन्दा बढी तसतमकोटको रु.३ लाख २३ हजार, गौिम ब ि र्वमानस्थन कार्ािलर्को रु.२ लाख 
१६ हजार, तसमराको रु.१ लाख ८ हजार, म ग को रु.७१ हजार देखखन्छ । अन्र् कार्ािलर्हरुको 
सामान्र् रकम कम भएपतन बक्र्ौिा देखाई रहन  मनातसव देखखएन । र्स्िो बक्र्ौिाका सम्बन्धमा 
केखन्रर् स्िरमा छलफल गरेर ित्काल ट ंगो लगाउन  पदिछ । 
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र्स सम्वन्धमा द वै पक्षको संर् क्त रुपमा वैठक बसी र्हसाव तमलान कार्ि अगातड बढाउने 
प्रातधकरणले उल्लेख गरेको छ ।   

72. र् .एन. कार्ािलर्हरुको बक्र्ौिा - प्रातधकरणका तनम्न ४ कार्ािलर्ले र् .एन.को नाममा र्वगि वषिदेखख 
बक्र्ौिा देखाएको रु.४ लाख ३९ हजार अस ल गनि सकेको देखखंदैन । र्वलकाटे पतछ समर्मै अस ल 
गन िपने ऐन तनर्मावलीमा उल्लेख भएपतन त्र्सलाई वेवास्िा गररन  र समर् समर्मा सो बक्र्ौिाको 
सम्बन्धमा सम्बखन्धि पक्षसुँग छलफल िथा पत्राचार नगररन ले अव त्र्स्िो प रानो बक्र्ौिा अस ल 
ह न्छ भन्ने क नै शधार देखखंदैन । 

ि.सं. नागररक उिडर्न कार्ािलर्को नाम रकम 
1.  नेपालगञ्ज 431,457.07 

2.  ज म्ला 4,347.90 

3.  डोल्पा 2,858.40 

4.  दाङ्ग 341.76 

  जम्मा: 439,005.13 

समग्रमा गि वषिको ि लनामा २०७७।७८ मा ४४.४२ प्रतिशि बक्र्ौिा घटेको देखखए पतन  
किार एर्रवेजको २८५.१८ प्रतिशि, तसच  वान एर्रलार्न्सको ९२.९४ प्रतिशि, िागोन एर्रको 
५६.१० प्रतिशि, टर्कि स एर्रवेजको ५५.८६ प्रतिशि र टासी एर्रको २७ प्रतिशि बक्र्ौिा बढेको 
देखखन्छ । 

कोतभड १९ का कारण २०७७।७८ मा वार् सेवा सञ्चालन कम भएकोले र्वतलङ्ग पतन कम 
भएको देखखन्छ । िर प रानो बक्र्ौिा प्रभावकारी रुपमा अस ल नगरेकोले चाल  अवस्थामा रहेका 
संस्थाहरुको बक्र्ौिा र्वगिको अन भवको शधारमा प रै अस ल ह न्छ भन्ने शश्वस्ि ह न सर्कदैन । 
सम्बखन्धि पक्षसुँग छलफल िथा पत्राचार गरी त्र्स्िो प रानो वक्र्ौिा अस ल गनि ित्काल कारबाही 
गन िपदिछ ।  

र्स सम्बन्धमा Office of the UN Residential Coordinator in Nepal UN House सुँग सर् क्त 
रुपमा वैठक बसी र्हसाव तमलान कार्ि अगातड बढाउने प्रातधकरणबाट जानकारी प्राि भएको छ ।   

73. अन्िरािर्ष्ट्रर् उडानिफि को बक्र्ौिा - हाल सञ्चालनमा रहेका र्वतभन्न अन्िरािर्ष्ट्रर् उडानका वार् र्ान 
सञ्चालन संस्था २५ सुँग २०७३।७४ र २०७४।७५ मा रु.२३ करोड ७८ लाख ५६ हजार 
वक्र्ौिा अस ल गनि वाुँकी रहेकामा २०७५।७६ मा रु.५५ करोड ९४ लाख १४ हजार, 
२०७६।७७ मा रु.३० करोड ७० लाख ५१ हजार र २०७७।७८ मा रु.१७ करोड ६ लाख 
३३ हजार बक्र्ौिा रहेको देखखन्छ । सञ्चालनमा रहेका अन्िरािर्ष्ट्रर् वार्  सञ्चालन संस्थाहरु 
बक्र्ौिाको ि लनात्मक र्ववरण अन सूची-२८ मा उल्लेख गररएको छ । समग्रमा गि वषिको ि लनामा 
४४.४२ प्रतिशि बक्र्ौिा घटेको देखखए पतन किार एर्रवेजको २८५.१८ प्रतिशि, तसच  वान 
एर्रलार्न्सको ९२.९४ प्रतिशि, िागोन एर्रको ५६.१० प्रतिशि, टर्कि स एर्रवेजको ५५.८६ 
प्रतिशि र टासी एर्रको २७ प्रतिशि बक्र्ौिा बढेको देखखन्छ । 

कोतभड १९ का कारण २०७७।७८ मा वार् सेवा सञ्चालन कम भएकोले र्वतलङ्ग पतन कम 
भएको देखखन्छ । िर प रानो बक्र्ौिा प्रभावकारी रुपमा अस ल नगरेको र व्र्वस्थापनमा स धार 
नगरेकोले चाल  अवस्थामा रहेका संस्थाहरुको बक्र्ौिा र्वगिको अन भवको शधारमा प रै अस ल ह न्छ 
भन्ने शश्वस्ि ह न सर्कदैन । कतिर्प अन्िरािर्ष्ट्रर् उडानका वार् र्ान सञ्चालन संस्थाबाट स रक्षण 
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धरौटी नतलएकोले पतन बक्र्ौिा अस लीमा सहज नभएको देखखर्ो । उधारो कारोवार गनि अन मति ददन  
पूवि पर्ािि स रक्षण धरौटी तलने व्र्वस्था गन िपदिछ  । 

74. सञ्चालनमा नरहेका अन्िरािर्ष्ट्रर् वार्  सञ्चालन संस्थाहरु िफि को वक्र्ौिा - सञ्चालनमा नरहेका 
अन्िरािर्ष्ट्रर् वार्  सेवा सञ्चालन संस्थाहरु १९ रहेका देखखर्ो । िी संस्थाहरुको बक्र्ौिा २०७४।७५ 
को रु.२९ करोड ४३ लाख १३ हजार, २०७५।७६ को रु.२६ करोड १५ लाख १९ हजार, 
२०७६।७७ को रु.२६ करोड १० लाख र २०७७।७८ को रु.२५ करोड ६० लाख २३ हजार 
रहेको देखखन्छ । र्सबाट सञ्चालनमा नरहेका वार्  सेवासञ्चालन संस्थाहरुबाट बक्र्ौिा अस लीको 
प्रगति प्रतिशि नगन्र् रहेको देखखन्छ । वषिगि वक्र्ौिाको ि लनात्कम खस्थति अन सूची-२९ मा 
उल्लेख गररएको छ । 

74.1. प रानो बक्र्ौिामध्रे् १ करोड रुपैर्ाभन्दा बढी बक्र्ौिा रहने ४ संस्था छन ्जसमध्रै् सबैभन्दा बढी 
एर्र एतसर्ा एक्ससुँग रु.१८ करोड ७४ लाख २१ हजार (क ल बक्र्ौिाको ७३.२० प्रतिशि) 
देखखन्छ । र्ो बक्र्ौिा रकम एक पटक मात्र र्वतलङ्ग भएको हैन । पटक पटक तबतलङ्ग गदाि अस ल 
नभए पतछ ऐन तनर्मावली अन सार कारवाही गरेर अस ल गन िपनेमा खजम्मेवार व्र्खक्तले त्र्सिफि  ध्र्ान 
ददएको देखखएन । सञ्चालन सस्थाले कारोवार बन्दगरी भाग्न लाग्दा समेि उडान अन मति ददएर 
पठाउन ले खजम्मेवार व्र्खक्तले पदीर् दार्र्त्व बहन गरेको देखखंदैन । उक्त वार्  सेवा संस्थालाई 
अन्िरािर्ष्ट्रर् स्िरमा कालोसूचीमा दिाि गनि पहल गन िपनेमा सो अन सारको कारवाही भएको जानकारीमा 
शएन । 

74.2. अन्र् बढी बक्र्ौिा रहका संस्थाहरुमा जेट एर्रको रु.२ करोड २ लाख ८४ हजार, गल्फ एर्रको 
रु.१ करोड ८६ लाख ९२ हजार, र र्कङ्गर्फसर एर्रलार्न्सको रु.१ करोड १५ लाख ९७ हजार 
बक्र्ौिा रहेको देखखन्छ ।  

74.3. प्रातधकरणले रु.१ करोडभन्दा बढी बक्र्ौिा रहने उपर् िक्त ४ संस्थाको वक्र्ौिा अस ल गनि सकेमा 
सञ्चालनमा नरहेका संस्थाको वक्र्ौिा रकमको ८८.४२ प्रतिशि घट्न जाने देखखन्छ । 

र्वतलङ्ग गरेअन सारको रकम अस ल गने खजम्मेवारी र्वमानस्थल प्रम खको ह ने ह ुँदा तनजले सो 
अन सार खजम्मेवारी वहन गरेको छ छैन भन्ने र्र्कन गनि प्रधान कार्ािलर्ले प्रभावकारी रुपमा अन गमन 
गने ित्काल व्र्वस्थागरी कार्ािन्वर्न गन िपदिछ । 

75. सरकारी तनकार् िथा संस्थाहरुसुँग अस ल गनि बाुँकी रहेको बक्र्ौिा - तत्रभ  वन अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थल 
कार्ािलर् अन्िगिि प्रातधकरणको भवन िथा अन्र् सम्पखत्त उपर्ोग गने नेपाल सरकारका कार्ािलर्हरु 
र नेपाल सरकारको स्वातमत्वमा रहेका साविजतनक संस्थानहरु समेि १९ र्कार्सुँग र्वगि वषिहरु 
देखखको तलन पने वक्र्ौिा २०७५।७६ मा रु.५६ करोड ६४ लख ४५ हजार, २०७६।७७ मा 
रु.५६ करोड ३३ लाख ५२ हजार र २०७७।७८ मा रु.५६ करोड ७२ लाख ४ हजार प गेको 
देखखन्छ । उक्त बक्र्ौिा २०७५।७६ को ि लनामा २०७६।७७ मा ०.५४ प्रतिशि कमी भए 
पतन २०७७।७८ मा ०.१३ प्रतिशि वरृ्ि भएको देखखन्छ । र्वगि ३ वषिको कार्ािलर् गि 
बक्र्ौिाको ि लनात्मक र्ववरण अन सूची-३० मा उल्लेख गररएको छ ।  

75.1. तत्रभ  वन अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थल क्षेत्रको कागो कम्प्लेक्स िथा भन्सार क्षेत्रको प्रर्ोग गरेवापि तत्रभ  वन 
अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थल भन्सार कार्ािलले तिनि बाुँकी र्वगिदेखखको भाडा सम्बन्धी बक्र्ौिा 
२०७५।७६ मा रु.५५ करोड १५ लाख ९८ हजार देखखएकोमा थपह ुँदै शएर २०७८ शषाढ 
सम्ममा रु.५६ करोड १० लाख ३९ हजार प गेको छ । प्रातधकराले र्वतलङ्ग गरी बक्र्ौिा देखाउने 
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िर भन्सार कार्ािलर्ले बेवास्िा गने गरेकोले वक्र्ौिा अस ल नह ने अवस्था रहेको देखखन्छ । 
प्रातधकरणको स्थापना कालदेखखको वक्र्ौिा ित्काल अस ल नगरी भन्सार कार्ािलर्को समथिन बेगर 
हरेक वषि प्रातधकरणले एकिफी रुपमा बक्र्ौिा देखाउन  उपर् क्त नभएकोले अस ल गन िपने व्र्होरा 
सार्वक देखखनै लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख गरेको देखखन्छ । िर प्रातधकरणका व्र्वस्थापन 
पक्षले त्र्सलाई सर्िर् रुपमा अस ल गनि ध्र्ान नददएकोले वक्र्ौिा बढेर गएको देखखन्छ । बक्र्ौिा 
रकमको भोल म बढे पतछ २०७० सालदेखख वक्र्ौिा अस ल गने सम्बन्धमा पत्राचार ह ने गरेको 
देखखन्छ । सो बक्र्ौिा ब झाउन अथि मन्त्रालर्सुँग पत्राचार ह ुँदा ित्कलीन हवाई र्वभाग नेपाल 
नागररक उड्डर्न प्रातधकरणमा रुपान्िरण भएपश्चाि सार्वक हवाई र्वभागका भवन लगार्िका सम्पूणि 
सम्पखत्त उक्त प्रातधकरणमा हस्िान्िरण भएको ह ुँदा प्रातधकरणको वासलािमा नेपाल सरकारबाट 
तलन पने भनी कार्म रहेको वक्र्ौिा रकम नेपाल सरकारले भ  क्तानी नगने ह ुँदा उक्त रकम अपलेखन 
(Write off) गरी र्हसाब तमलान गनि नेपाल सरकार (मा.मन्त्री स्िर) को २०७४।१०।१८ मा 
तनणिर् भएको अथि मन्त्रालर्बाट लेखी शएको देखखन्छ । प्रातधकरणको व्र्वस्थापनमा बस्ने 
पदातधकारीहरुले बक्र्ौिा अस ल गनि ध्र्ान नददएको कारण हाल र्स्िो खस्थति शएको देखखन्छ । 

75.2. नेपाल टेतलकम, पर्िटन सूचना केन्र, परराष्ट्र मन्त्रालर्, खाद्य प्रर्वतध िथा ग णरुिर तनर्न्त्रण र्वभाग, 
जलवार्  र्वज्ञान र्वभाग, रार्ष्ट्रर् अन सन्धान र्वभाग, अध्र्ागमन कार्ािलर्, लागू औषध तनर्मन र्वभाग, 
ग िचर र्वभाग र प्रहरी प्रधान कार्ािलर्को नाममा र्वगिदेखखको वक्र्ौिा अस ल नभई बक्र्ौिा 
खजम्मेवारी सारेको देखखन्छ । र्वगि देखखको बक्र्ौिा रु.२५ लाख २७ हजार हालसम्म पतन तलन 
नसकी बक्र्ौिा रहेको देखखन्छ । र्स्िो रकम बक्र्ौिा रहन पने क नै कारण देखखंदैन । 

75.3. श्रम िथा रोजगार र्वभाग, पश  क्वारेन्टार्न, खाद्य प्रर्वतध िथा ग णस्िर तनर्न्त्रण कार्ािलर्, ह लाक 
कार्ािलर्, पर्िटन बोडि र रार्ष्ट्रर् बाखणज्र् बैंकसुँगको तलन पने र्हसाबको समथिन तलई बक्र्ौिा प रा 
अस ल गन िपनेमा र्हसाब तमलान नगरेको कारण प रानो र्हसाब बाुँकी राखी नर्ाुँ र्हसाबमात्र ब झाउने 
गरेकोले प रानो वक्र्ौिा घट्न सकेको देखखंदैन । 

75.4. नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालर्, जलवार्  र्वज्ञान र्वभाग, रार्ष्ट्रर् बीमा संस्थान, अध्र्ागमन कार्ािलर्, 
प्लान्ट क्वारेण्टार्न चेक पोि, लागू औषध तनर्न्त्रण कार्ािलर्, ग िचर र्वभाग (हाल रार्ष्ट्रर् 
अन सन्धान र्वभाग), जलवार्  र्वज्ञान कार्ािलर् र प्रहरी प्रधान कार्ािलर्को नाममा र्वगिदेखखको 
बक्र्ौिा उल्लेख भएपतन सम्बखन्धि तनकार्सुँग समन्वर् गरी उक्त बक्र्ौिा अस ल ह ने हो होर्न 
भन्नेसम्म पतन र्र्कन गनि सकेको देखखंदैन । 

75.5. नेशनल िेतडङ्ग तलतमटेडसुँग रु.३ लाख ७० हजार धेरै वषि पर्हले देखखको तलन पने बक्र्ौिा रहेको 
देखखन्छ । हाल उक्त संस्था अखस्थत्वमा छैन । सो बक्र्ौिा रकम उक्त कम्पनीको सम्पखत्त िथा 
दार्र्त्व तलने तनकार्बाट अस ल उपर गन िपने र अतभलेख पतन हालको संस्थामा अद्यार्वधक गन िपनेमा 
नगरेको ह ुँदा त्र्स्िो बक्र्ौिा रकम अस ल उपर ह न सक्ने क नै शधार देखखंदैन ।  

सरकारी कार्ािलर् र साविजतनक संस्थािफि को वक्र्ौिाका सम्बन्धमा शवतधक रुपमा 
सम्बखन्धि कार्ािलर्बाट समथिन तलएर अतभलेख अद्यावतधक गदै जान पदिछ ।  

76. हाल सञ्चालनमा रहेका व्र्वसार्ीहरुको बक्र्ौिा - तत्रभ  वन अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थल क्षेत्र तभत्रका भवन, 
िथा जग्गा जमीन उपर्ोग गरी पेशा व्र्वसार् सञ्चालन गने र्वतभन्न ५५ व्र्खक्त िथा संस्थाहरुसुँग 
प्रातधकरणले प्राि गन िपने भाडा िथा सेवाश ल्क बापिको रकम र्वगि धेरै वषि पर्हलेदेखख अस ल गनि 
शवयकर्क कारबाही नगरी बक्र्ौिा देखाएको देखखन्छ । र्स्िो बक्र्ौिा २०७५।७६ सम्मको 
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रु.३९ करोड ३९ लाख २६ हजार, २०७६।७७ को रु.४४ करोड ६३ लाख ६८ हजार र 
२०७७।७८ को रु.५५ करोड ३६ लाख ४१ हजार रहेको देखखन्छ । उक्त बक्र्ौिा 
२०७५।७६ को ि लनामा २०७६।७७ मा १३.३१ प्रतिशि र २०७७।७८ मा ४०.५४ 
प्रतिशिले वरृ्ि भएको देखखन्छ । हाल सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरुबाट समेि प्रातधकरणले बक्र्ौिा 
उठाउन नसक्न  खचन्िाको र्वषर् बनेको देखखन्छ । र्सबाट प्रातधकरणले प्रातधकरण सम्बन्धी ऐन िथा 
तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्थाको कार्ािन्वर्न प्रभावकारी रुपमा गरेको देखखंदेन । बक्र्ौिाको 
ि लनात्मक र्ववरण अन सूची-३१ मा उल्लेख गररएको छ । 

76.1. हाल चाल  अवस्थामा रहेका व्र्वसार्ी संस्थाहरुमध्रे् सबैभन्दा बढी बक्र्ौिा सीिा र्न्फो नेपाल 
कम्पनीको रु.२७ करोड ९५ लाख ३ हजार देखखन्छ । र्ो रकम उखल्लखखि ५५ व्र्खक्त िथा 
संस्थाले तिन िपने क ल बक्र्ौिा रकमको ५०.४८ प्रतिशि ह न शउुँछ । र्स्िो रकम अस ल नगरी 
बक्र्ौिा वरृ्ि गदै जाने हो भने सञ्चालनमा नरहेका अन्र् पाटीहरुको बक्र्ौिा अस ल गनि नसके झैं  
भर्वष्र्मा उक्त कम्पनीबाट पतन अस ल गनि नसर्कने अवस्था शउन सक्ने देखखन्छ । 

76.2. अन्र् १ करोड रुपैर्ाभन्दा बढी बक्र्ौिा ह ने संस्थाहरुमा रस वा केडी जे.भी.को १० करोड ४ लाख 
७० हजार, ओरेन्टल (रेतडसन) होटेलको रु.६ करोड ८४ लाख ९४ हजार, फूडतसटी नेपालको रु.२ 
करोड ८६ लाख १८ हजार, स्वतनगा सतभिसको रु.१ करोड २४ लाख ७८ हजार, होटल स्वतनगाको 
रु.१ करोड २१ लाख ६१ हजार र सोल्टी िाउन प्लाजाको रु.१ करोड ९ लाख ९१ हजार 
देखखन्छ । 

76.3. प रानो बक्र्ौिा नतिने ठूलो रकम बक्र्ौिा राख्न ेपाटीहरुमा काकी मल्टीपल्सको रु.८९ लाख ९८ 
हजार, ए.तब.पी. माटिको रु.२८ लाख ९ हजार, तब्रर्टस गोखािको रु.१९ लाख ९० हजार, ि ण्डी 
लामा समानन्िर जे.भी.को रु.१२ लाख ८४ हजार, तबपासा र्न्टरनेशनलको रु.११ लाख ५४ हजार 
र हाईल्र्ाण्ड र्न्टरनेशनलको रु.१० लाख ३२ हजार देखखन्छ । 

76.4. अन्र् सानो तिनो र्वगिदेखखको बक्र्ौिा नतिने पाटीहरुको सूची पतन लामै छ । र्सलाई अन सूचीमा 
उखल्लखखि िातलकाबाट हेनि सर्कन्छ । बक्र्ौिा अस ल गनि ित्काल शवयकर्क कारबाही नगरे 
प्रातधकरणले भर्वष्र्मा सो वक्र्ौिा रकम ग माउन  पने अवस्था शउुँछ ।  

77. हाल सञ्चालनमा नरहेका व्र्वसार्ीहरुको बक्र्ौिा - र्वगि वषिहरुमा तत्रभ  वन अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थल 
क्षेत्र तभत्रका भवन िथा जग्गा जतमन उपर्ोगगरी पेशा व्र्वसार् सञ्चालन गने िर हाल सञ्चालनमा 
नरहेका र्वतभन्न व्र्खक्त िथा संस्था ४९ सुँग प्रातधकरणले प्राि गन िपने भाडा िथा सेवा श ल्क वापिको 
रकम अस ल गनि शवयकर्क कारबाही नगरी वक्र्ौिा देखाएको देखखन्छ । र्स्िो बक्र्ौिा शतथिक वषि 
२०७५।७६ सम्मको रु.१५ करोड ५० लाख ५२ हजार, २०७६।७७ को रु.१५ करोड २९ 
लाख १६ हजार र २०७७।७८ को रु.१५ करोड ७२ लाख ७९ हजार रहेको देखखन्छ । उक्त 
बक्र्ौिा २०७५।७६ को ि लनामा २०७६।७७ मा १.३७ प्रतिशि घटे पतन २०७७।७८ मा 
१.४३ प्रतिशिले वरृ्ि भएको देखखन्छ । हाल सञ्चालनमा नरहेका संस्थाहरुबाट प्रातधकरणले बक्र्ौिा 
उठाउन नसकी हरेक वषि बक्र्ौिा खजम्मेवारी मात्र देखाएकोले त्र्स्िो बक्र्ौिा अस ल होला भन्न ेक नै 
शधार देखखंदैन । राजस्व अस ल गनि खजम्मेवारी पाएको कमिचारीले ित्काल बक्र्ौिा अस ल गनि क नै 
कारबाही नगरेको र त्र्स्िा कमिचारीहरुलाई प्रातधकरणले क नै कारबाही नगरेकोले र्स्िो खस्थति 
तसजिना भएको देखखन्छ । हाल सञ्चालनमा नरहेका व्र्वसार्ीहरुको बक्र्ौिाको ि लनात्मक खस्थति 
अन सूची-३२.मा उल्लेख गररएको छ । 
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77.1. सञ्चालनमा नरहेका र्वतभन्न ४९ व्र्खक्त िथा संस्थासुँग रहेको बक्र्ौिामध्रे् सबैभन्दा बढी र् तनभसिल 
सप्लाई एजेन्सीसुँग रु.८ करोड ७२ लाख ६१ हजार रहेको देखखन्छ । 

77.2. अन्र् १ करोडभन्दा बढी बक्र्ौिा भएका संस्थाहरुमा देश प्रमे ई. प्रा.तल.को रु.१ करोड ७५ लाख 
५६ हजार, तग्रनलार्न र्न्टरनेशनलको रु.१ करोड ५९ लाख ३७ हजार र कृष्ण िन्स्पोटिको रु.१ 
करोड ४६ लाख ५४ हजार देखखन्छ । 

77.3. प्रातधकरणले प रानो वक्र्ौिा अस ल गने कार्ि र्ोजना तनखष्िर् रहेकोले बक्र्ौिा अस ल ह ने सम्भावना 
देखखंदैन । समग्रमा व्र्वसार् सञ्चालन गनि व्र्वसार्ीले तनर्मान सार सम्पूणि प्रकृर्ा प रा गरेपतछ मात्र  
कारोवार गनि र्जाजि ददन पने वा नवीकरण गन िपने कानूनी व्र्वस्था भएपतन तनर्मान सार धरौटी नराख्न े 
संस्थाहरुलाई पतन व्र्वसार् सञ्चालन गनि महातनदेशकले र्जाजि ददएकोले हाल धरौटी जफि गरी 
वक्र्ौिा अस ल गनि नसकेको खस्थति रहेको समेि देखखर्ो । र्सैगरी तबगिमा स रक्षण धरौटीको 
कानूनी धर्वस्था नभएको र कानूनी धर्वस्था पतछ पतन बाुँकी बक्र्ौिा रहे नरहेको व्र्होराको 
फरफारक नलाई अन मिी ददने वा नर्वकरण गने कारणले बक्र्ौिा रहने एवं रहेको बक्र्ौिा असूलीमा 
कदठनाई ह ने गरेको देखखन्छ । 

प्रातधकरणसुँग बक्र्ौिा अस ल गनि सर्कने र्थेि प्रमाण नरहेकोले प्रातधकरणले देखाएको 
प रानो बक्र्ौिा रकम सम्बखन्धि पाटीले स्वीकार नगरेको र तलन ददन को र्हसाव समर्मा फरफारक 
नगरेकोले बक्र्ौिा घट्न नसकेको देखखर्ो । केखन्दर् कार्ािलर्ले स रक्षण धरौटी वेगर नै व्र्वसार् 
सञ्चालन गनि र्जाजि ददने वा नवीकरण गने गरेकोले र्वमानस्थल कार्ािलर्ले धरौटी तलन नसक्ने 
अवस्था भएको समेि देखखर्ो । र्वगिमा मात्र नभएर हाल पतन केही व्र्वसार्ीहरुले तनर्मान सार 
राख्न पने स रक्षण धरौटी नराखी व्र्वसार् सञ्चालन गरेको भन्ने देखखर्ो । समग्रमा भन्न पदाि प्रातधकरणको 
केखन्रर् कार्ािलर् र र्वमानस्थल कार्ािलर्को समन्वर्को अभावमा बक्र्ौिा अस लीको र्हसाब 
अद्यावतधक र द रुस्ि नभएको र बक्र्ौिा अस लीमा समस्र्ा शएको देखखर्ो । र्स्िा क राहरुमा 
केखन्रर् कार्ािलर्को ध्र्ान जान जरुरी छ । 

हाल कारोवार वा व्र्वसार् सञ्चालन गनि छोडेका वा सम्पकि मा नरहेका व्र्खक्त िथा 
संस्थाहरुको बक्र्ौिा अस ल उपर गनि सो संस्था र संस्थाका सञ्चालकहरु वा उत्तरातधकारीहरुलाई 
बक्र्ौिा ब झाउने बारेको साविजतनक सूचना जारी गरी प्रचतलि कानूनअन सार सम्पखत्त रोक्कागने वा 
कालोसूचीमा नाम दिाि गने शदद कारबाही गन िपदिछ । प रानो वक्र्ौिा अस ली सम्बन्धी कार्ि र्ोजना 
बनाउुँदा पतन अस ल नभएको र बक्र्ौिा अस ल उपरको कानूनी कारबाहीको ट ङ्गो लगाउुँदा पतन अस ल 
उपर ह ने अवस्था नरहेमा त्र्स्िो बक्र्ौिा अपलेखन गने व्र्वस्था गरी बक्र्ौिाको सूचीलाई 
समसामर्र्क बनाउुँदै लैजान  पदिछ ।  

78. कमिचारी व्र्वस्थापन - संगठनको कार्ि प्रकृति, कार्िबोझ र शर् खस्थति समेिलाई तबचार गरी 
कमिचारीको दरबन्दी तसजिना गरी दक्ष कमिचारी तनर् खक्त गरी पदपूतिि गने र कमिचारीहरुलाई पद 
स्थापना भएको कार्ािलर्मा राखी काममा लगाउने व्र्वस्थापन पक्षको खजम्मेवारी हो । संगठनले 
शवयकर्किा महस स गरी स्वीकृि गरेको दरबन्दीमा तनर् क्त गरेको कमिचारीलाई सोही दरबन्दीमा 
राखेर कार्ि गराउन नसकेमा संगठनका गतितबतध िथा कार्ि सम्पादनमा प्रभावकाररिा ह दैन ।  

प्रातधकरणले प्रातधकरणका र्वतभन्न र्वभाग, तनदेशनालर्, कार्ािलर् िथा र्काईहरुमा रहेर कार्ि 
सम्पादन गनि कार्ि बोझ र कार्ि र्ववरण ख लाई पद तसजिना गरेको देखखखन्छ । र्सरी तसजिना गरेको 
दरबन्दी र्ववरण अन सार महातनदेशक बाहेक र्वतभन्न िहका प्रार्वतधकिफि  ८९४ र प्रशासनिफि  २२७ 
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समेि ११२१ कमिचारीको दरबन्दी स्वीकृि गरेको देखखर्ो । कमिचारी दरबन्दीको स्वीकृि िहगि 
र्ववरण तनम्नबमोखजम देखखन्छ : 

िह प्द प्रातबतधक प्रशासन जम्मा 
र्वखशि महातनदेशक 1 0 1 

12 उपमहातनदेशक 6 0 6 

11 तनदेशक 21 4 25 

10 उपतनदेशक 59 7 66 

9 प्रबन्धक 110 17 127 

8 उप प्रबन्धक 142 29 171 

7 तब्रष्ठ अतधकृि 206 39 245 

6 अतधकृि 85 60 145 

5 बररष्ठ सहार्क 144 37 181 

4 सहार्क 121 34 155 

  जम्मा: 895 227 1122 

प्रातधकरणको स्वीकृि दरबन्दी अन सार ११२२ कमिचारीको पदस्थापन गरेको देखखन्छ । िर 
प्रार्करणले २०७७ फाल्ग ण ११ गिेको तमति राखी समार्ोजन पतछ अतभलेख गररएको संगठनात्मक  
र्ववरण अन सार उल्लेख गररएको कमिचारी दरबन्दी संख्र्ा ११८७ देखखएकोले शवयकर्किाभन्दा बढी 
कमिचारी दरबन्दी तसजिना गरेको अथवा शवयकर्किा पने कमिचारी व्र्वस्थापन गनि नसकेको खस्थति 
देखखर्ो । संगठनात्मक र्ववरण िथा सो अन सारको कमिचारी दरबन्दीको र्ववरण अन सूची-३३ मा 
उल्लेख गररएको छ । स्वीकृि दरबन्दीमध्रे् धेरै कमिचारी कामकाजमा अन्र् कार्ािलर्मा  
खटाएकोले पदपूतििको खस्थति पतन स्पि रहेको देखखएन । 

संगठनात्मक र्ववरण अन सार कमिचारी व्र्वस्थापन नगरेमा र पदपूतििको अतभलेख स्पि 
नगरेमा क नै कार्ािलर्मा शवयकर्किा पने कमिचारीको अभाव ह न्छ भने क नै कार्ािलर्मा शवयकर्क 
पनेभन्दा बढी कमिचारी भएर लागि बढी व्र्होन िपने खस्थति रहेने देखखन्छ । 

प्रातधकरणको संगठनात्मक ढाुँचा अन सार शवयकर्क पने कमिचारी संख्र्ा तनखश्चि गरी पदपूतिि 
गन िपदिछ । तनखश्चखेि मापदण्ड कार्म गरी दरबन्दी भएको ठाउुँमा सरुवा गने व्र्वस्था गन िपदिछ । 
काजमा कमिचारी खटाउने व्र्वस्थालाई तनरुत्साह गन िपदिछ । 

प्रातधकरणको स्वीकृि संगठनात्मक संरचना अन सारका दरबन्दीमा अन सार कोतभड १९ 
लगार्ि र्वर्वध कारणले समर्मा पदपूतिि ह न नसकेको कारण कमिचारीहरुको दरबन्दी भएको ठाउुँमा 
मात्र पदस्थापना गनि कदठनाई भएको, प्रातधकरण मािहि सञ्चातलि शर्ोजनाहरुको दरबन्दी नभएको 
ह ुँदा सम्बखन्धि र्वभाग, महाशाखाहरुबाट कमिचारीहरुलाई त्र्स्िा शर्ोजनाहरुमा लामो समर्का लातग 
काजमा खटाउुँन शवयकर्क भएको र र्वषर्गि र्वज्ञिाको कारण केही कमिचारीहरुलाई तनजको िातलम 
र अन भव भएका स्थानमा कामकाज खटाउन  परेको प्रातधकरणलबाट जवाफ प्राि भएको छ । 

79. कमिचारी दरबन्दीको पदपूतिि - संगठनको कार्ि प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गनि शवयकर्क पने दरबन्दी 
स्वीकृि भएपतछ कमिचारी व्र्वस्थापन गरी पदपूतिि गन िपनेमा समर्मा र्वज्ञापन नगरेकोले ख ल्ला 
प्रतिर्ोतगिाबाट छनौट गनि र्ढलाई भएको, शन्िररक प्रतिर्ोतगिाबाट तसफाररस गरे पतन म द्दा परेको 
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कारण प्रातधकरणको सबै पदमा गरेर ३३.२७ प्रतिशि कमिचारी दरबन्दी ररक्त रहेको देखखर्ो । 
कमिचारी दरबन्दी िथा पदपूतििको खस्थति तनम्नबमोखजम देखखन्छ : 

िह पद 
स्वीकृि 
दरबन्दी 

पदपूतिि ररक्त 
दरबन्दी 
प्रतिशि 

ररक्त 
प्रतिशि 

12 उपमहातनदेशक 6 6 0 0.54 0 

11 तनदेशक 25 15 10 2.23 40.00 

10 उपतनदेशक 66 53 13 5.89 19.70 

9 प्रबन्धक 127 98 29 11.33 22.83 

8 उप प्रबन्धक 171 115 56 15.25 32.75 

7 बररष्ठ अतधकृि 245 160 85 21.86 34.69 

6 अतधकृि 145 98 47 12.93 32.41 

5 बररष्ठ सहार्क 181 90 91 16.15 50.28 

4 सहार्क 155 113 42 13.83 27.10 

  जम्मा: 1121 748 373   33.27 

स्वीकृि दरबन्दी ११२१ मध्रे् सबैभन्दा धेरै सािौं िह बररष्ठ अतधकृि २४५ (२१.८६ 
प्रतिशि) दरबन्दी स्वीकृि भएकोमा ८५ (३४.६९ प्रतिशि) ररक्त रहेको देखखर्ो । र्सै गरी 
संख्र्ाको शधरमा पाुँचौ िह बररष्ठ सहार्कको दरबन्दी स्वीकृि गरेको देखखर्ो । उक्त पदको  
१८१ (१६.१५ प्रतिशि) दरबन्दी स्वीकृि भएकोमध्रे् ९१ (५०.२८ प्रतिशि) ररक्त रहेको 
देखखन्छ। कमिचारीदरबन्दीको ठूलो र्हस्सा पद ररक्त छ भन्ने व्र्होरा उक्त िातलकाले दशािउुँछ । 

स्वीकृि दरबन्दीको ठूलो र्हस्सा ररक्त रहेको कारण प्रातधकरणका गतितबतधर सञ्चालनको 
लातग कमिचारी व्र्वस्थापन गनि कदठनाई भएकोले टूलो संख्र्ाामा कमिचारीहरुलार् काजमा पठाएको 
देखखन्छ । कमिचारीको अभावमा सञ्चालन गरेका कार्िहरु प्रभावकारी ह न सक्दैनन । कमिचारी 
दरबन्दी ररक्त भएमा ित्काल पूतिि गन िपदिछ ।  

प्रातधकरणको स्वीकृि संगठनात्मक संरचना अन सार नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण 
कमिचारीहरुको सेवाका शिि र स र्वधा सम्बन्धी तनर्मावली, २०५६ (संशोधन सर्हि) को तनर्म ३.२ 
(क) को व्र्वस्थाबमोखजम हरेक वषिमा लोक सेवा शर्ोगको वार्षिक कार्ििातलकाबमोखजम पदपूतिि ह ुँदै 
शएको प्रातधकरणले उल्लेख गरेको छ । िर धेरै पदपूतिि गनि नसकेको बारेमा केही उल्लेख गरेको 
छैन । 

80. कमिचारीलाई कामकाजमा खटाएको - नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणका कमिचारीहरुको सेवा शिि 
र स तबधा सम्बन्धी तनर्मावली, २०५६ को तनर्म ५.३(१) अन सार कमिचारीलाई सेवाको कामको 
तसलतसलामा काज खटाउुँदा एक वषिमा ३ मर्हनाभन्दा बढी अवतधका लातग काजमा खटार्ने छैन भन्न े
उल्लेख छ । सोही तनर्मावलीको ५.३(३) अन सार प्रातधकरणको मािहिमा सञ्चालनमा रहेको वा 
सञ्चालन गररने र्ोजना, शर्ोजना वा र्वमानस्थलमा प्रत्र्क्ष संलग्न ह ने प्रोजनको लातग महातनदेशकले 
शवयकर्किा र औखचत्र्को शधारमा बढीमा एक वषिसम्मको अवतधको लातग काज खटाउन सक्ने 
उल्लेख छ । तनर्मावलीमा उक्त व्र्वस्था भएपतन प्रातधकरणले धरै कमिचारीलाई १ वषिभन्दा बढी 
अवतधको लातग कमिचारीलाई कामकाजको खटाएको देखखर्ो । काजमा खटाएका कमिचारीहरुको तमति 
सर्हिको स्पि अतभलेख राखेको देखखएन । उपलधध भएसम्मको अतभलेख अन सार २०७६ साल र 
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सोभन्दा पर्हलेदेखख हालसम्म काजमा रहेका कमिचारीहरुमध्रे् र्वमानस्थल कार्ािलर्हरुमा ५२ जना र 
शर्ोनाहरुमा २० जना देखखर्ो । र्सको र्वस्ििृ र्ववरण अन सूची-३४ मा उल्लेख गररएको छ ।  

िह पद 
र्वमानस्थलिफि  शर्ोजनािफि  

जम्मा 
संख्र्ा संख्र्ा 

10 उपतनदेशक 5 0 5 

9 प्रबन्धक 4 5 9 

8 उप प्रबन्धक 11 3 14 

7 ब.अ. 7 5 12 

6 अतधकृि 5 4 9 

5 ब.सहार्क 8 2 10 

4 सहार्क 10 1 11 

2 हेल्पर 2 0 2 
 जम्मा: 52 20 72 

संगठनका गतितबतधहरुलाई गतिशील बनाउन, कमिचारीहरुको वखृत्त र्वकास गनि, दक्षिा 
बढाउन र नर्ाुँ नर्ाुँ च  नौतिहरुको सामना गरी पेशागि तबशेषज्ञिा हातसल गनि कमिचारीले पद बहाली 
गरेको सम्बखन्धि दरबन्दी भएको अको कार्ािलर्मा सरुवा गनि पतन शवयकर्क ह न्छ । र्सका लातग 
सबै कमिचारीहरुलाई समान मापदण्डको शधारमा बहाल रहेको कार्ािलर्बाट तनखश्चि अवतध प रा 
गरेपतछ अको कार्ािलर्मा सरुवा गनि जरुरी ह न्छ ।  

र्वतभन्न कार्ािलर्मा कमिचारीको दरबन्दी कार्म गरी सो दरबन्दीको सीमातभत्र रहेर 
कमिचारीहरुको सरुवा गन िपने प्रातधकरणका कमिचारीहरुको सरुवा सम्बन्धी नीतिगि व्र्वस्था गरेको 
देखखएन । प्रातधकरणले कमिचारीको सरुवाभन्दा कामकाजको नाममा एउटा कार्ािलर्को दरबन्दीमा 
रहेको कमिचारी दरबन्दी नभएको अको कार्ािलर्मा लामो अवतधसम्म काजमा खटाउने गरेको देखखर्ो। 
समग्रमा भन्न पदाि प्रातधकरणको व्र्ववस्थापन पक्ष कमिचारी सरुवा व्र्वस्थापनभन्दा पतन कामकाजको 
नाममा कमिचारी खटाउन व्र्वस्ि रहेको देखखर्ो । प्रातधकरणले २०७७।७८ मा मात्र २०९ 
कमिचारीलाई अवतध नर्कटी काजमा पठाएको र्ववरण अन सूची-३४ र ३५ मा उल्लेख गररएको छ । 

सम्बखन्धि कार्ािलर्मा दरबन्दी कार्म नगरी काज पठाउने गरेबाट कमिचारीको शवयकर्किा 
नै नपरे पतन पह ुँचवाला कमिचारीहरुले कामकाजको स्वीकृति पाएर ज नस कै कार्ािलर्मा काम नभए 
पतन जान पाउने, अको कार्ािलर्मा जान तनखश्चि अवतधसम्म क न ि नपने, पह ुँच नह ने कमिचारीले मौका 
नपाउने र लामो अवतधसम्म एउटै कार्ाुँलर्मा काम गनेले अन्र् कार्ािलर्मा सरुवा ह न र्च्छा गदाि 
पतन सरुवा नह ने साथै क नै कार्ािलर्मा कमिचारीको अभाव भई थोरै कमिचारीबाट काम तलन पने ह ुँदा  
कामको ग णस्िर समेि कार्म नह ुँने अवस्था प्रातधकरणमा रहेको देखखन्छ ।   

नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणका कमिचारीहरुको सेवा शिि र स तबधा सम्बन्धी तनर्मावली, 
२०५६ मा भएको व्र्वस्था अन सार कमिचारीहरुलाई काज खटाउन  पदिछ । लामो अवतधको लातग 
कमिचारी व्र्वस्थापन गन िपने भए दरबन्दी कार्म गरी सरुवा गने व्र्वस्था गन िपदिछ ।  

प्रातधकरण एक बह -र्वषर्गि (Multi-disciplinary) संगठन भएकोले र्वषर्गि र्वज्ञिाको कारण 
केही कमिचारीहरुलाई तनजको िातलम र अन भव भएका स्थानमा कामकाज खटाउन  परेको हो। 
प्रातधकरणको बढ्दो कार्िक्षते्र, कार्िरि कमिचारीहरुको कार्िबोझ र नर्ाुँ सञ्चालनमा शएका 
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र्वमानस्थलहरुको सञ्चालन समर्को अध्र्र्न गरी कमिचारी दरबन्दी थप गने सम्बन्धमा कार्िदल गठन 
भई संगठन संरचना प नरावलोकन सम्बन्धी कार्ि भर्रहेको जवाफ प्रातधकरणबाट प्राि भएको छ ।   

81. सेवा प्रदार्क संस्थाहरुबाट जनशखक्त शपूतिि गररएको सम्बन्धमा - तनजामति सेवा ऐन अन सार राजपत्र 
अनंर्ङ्कि ििृीर् शे्रणीसम्मका पदहरु खारेज गरी त्र्स्िा पदहरुबाट सम्पादन गररने कार्िहरु न्रू्निम 
पाररश्रतमक िोकी व्र्खक्त वा संस्थासुँग करार गरी सेवा करारबाट सम्पादन गराउन पने उल्लेख छ ।  
ऐनमा भएको उक्त व्र्वस्था अन कूल ह नेगरी नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणका कमिचारीहरुको 
सेवा शिि र स तबधा सम्बन्धी तनर्मावली, २०५६ को तनर्म ४.१२ अन सार प्रातधकरणलाई शवयकर्क 
पने, रनर, सवारी चालक, कम्प्र् टर अप्रटेर, एनाउन्सर, िली कलेक्टर, टेतलफोन अप्रटेर, वारेस, 
तलफ्ट अप्रटेर, बगैंचे, सरसफाईकिाि, िथा स रक्षा गाडि जस्िा जनशखक्त सेवा प्रदार्क संस्था माफि ि 
मात्र शपूतिि गररने उल्लेख छ । प्रातधकरणले सेवा प्रदार्क संस्थाहरु िीनसुँग ३ वषिको र संस्था 
एकसुँग १ वषिको करार सम्झौिा गरी ३१३ जनशखक्त शपूतिि गरे बापि रु.८ करोड ७७ लाख ४५ 
हजार भ  क्तानी ददने शिि गरेको देखखर्ो। 

(रु.हजारमा) 

सेवा प्रदार्कको नाम जनशखक्त र्ववरण संख्र्ा सम्झौिा तमति 
सम्झौिा 
अवतध 

सम्झौिा 
रकम 

बि सेक्रू्ररटी सतभिस स रक्षागाडि र अन्र् 201 २०७६।११।१ ३ वषि 50306 
नवदगाि-ग डर्वल जे.तभ. कम्प्र् टर अप्रटेर र अन्र् 50 २०७६।११।१ ३ वषि 16791 
नवदगाि सेक्रू्ररटी सतभिस सवारी चालक 52 २०७६।११।१ ३ वषि 18363 
गरुड सेक्रू्ररटीज प्रा.तल. स रक्षा गाडि 10 २०७७।७।२ १ वषि 2285 

जम्मा:  313   87745 

सेवा प्रदार्क संस्था अन सार शपूतिि गररएका र प्रातधकरणले काममा लगाएको जनशखक्तको 
र्वस्ििृ र्ववरण अन सूची-३६को (क), (ख) र (ग) मा उल्लेख गररएको छ । कामदार र तिनको 
कार्ि र्ववरण तनम्नबमोखजम छ : 

कार्ि र्ववरण कामदारको स्िर संख्र्ा कार्ि र्ववरण कामदारको स्िर संख्र्ा 
कम्प्र् टर अपेर्टर पाुँचौिह 38 स.कम्प्र् टर अपेर्टर चौथो िह 3 

टेतलफोन अप्रटेर पाुँचौिह 2 जम्मा   3 

टे. लार्बेर्ररर्न पाुँचौिह 1 सवारी चालक िेस्रो िह 52 

सभेर्र पाुँचौिह 2 जम्मा   52 

वारेस पाुँचौिह 1 र्लेखक्ितसर्न दोस्रो िह 1 

सरसफाई पाुँचौिह 1 ई.मे. हेल्पर दोस्रो िह 1 

जम्मा   45 जम्मा   2 

स रक्षा गाडि पर्हलो िह 26    

पालेपहरेदार पर्हलो िह 15 हेल्पर पर्हलो िह 2 

रनर पर्हलो िह 38 प्लम्बर पर्हलो िह 1 

सरसफाई पर्हलो िह 111 माली पर्हलो िह 10 

कार्ािलर् सहर्ोगी पर्हलो िह 6 जम्मा  211 

ितल कलेक्टर पर्हलो िह 2 क ल  जम्मा   313 

सेवा करार सम्बन्धमा देखखएको व्र्होरा तनम्नबमोखजम छ : 

81.1. नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण नेपाल सरकारको पूणि स्वातमत्वमा सञ्चालन भएको संस्था भएकोले 
नेपाल सरकारले प्रशासतनक खचिमा तमिव्र्र्र्िा कार्म गनि तलएको नीति अन रुप प्रातधकरणले पतन 
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शफ्नो नीति िथा तनर्मावलीहरुमा समेि सोही अन सार व्र्वस्था गन िपदिछ । िर तनर्मावलीमा करार 
सेवामा तलर्ने पदहरुको स्िर उल्लेख नभएकोले सरकारले तलएको नीतिमा फरक गरी चौथो िहका 
३ जना र पाुँचौं िहका ४५ जना जनशखक्त करारमा तलएको देखखर्ो । सरसफार्को कार्िको लातग 
पर्हलो िहको जनशखक्त भए प ग्नेमा प्रातधकरणले पाुँचौ िहको जनशखक्त समेि शपूतिि गरेको देखखर्ो। 

81.2. प्रातधकरणको कमिचारीहरुको सेवा शिि र स तबधा सम्बन्धी तनर्मावली, २०५६ अन सार वार्षिक 
कार्ििममा व्र्वस्था नभएको र स्वीकृि बजेटतभत्र नपरेको सेवामा सेवा प्रदार्क संस्था माफि ि क नै 
जनशखक्त शपूतिि गररने छैन भन्ने उल्लेख छ । जस अन सार हरेक वषि बजेट कार्ििम स्वीकृि भए 
पतछ मात्र जनशखक्त शपूतिि सम्बन्धी कारबाही गन िपने देखखन्छ । प्रातधकरणले एकैचोटी ३ वषिको 
लातग लगािार कामगने जनशखक्त शपूतिि गने सम्झौिा गरी सो सम्झौिा अन सार जनशखक्त शपूतिि 
गरेको देखखर्ो । िर बजेट िथा कार्ििम भने हरेक वषि िर् गररने र समर्मा बजेट पाररि ह ने 
नगरेको अवस्थामा पतन कामदारहरुको पाररश्रतमक भ  क्तानी ह ने गरेको ह ुँदा तनर्मावलीमा भएको 
व्र्वस्थाको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न भएको देखखएन । 

81.3. प्रातधकरणले सेवा प्रदार्क संस्थाबाट शपूतिि गररने जनशखक्तलाई संस्थाको शवयकर्किा पर्हचान गरेर 
हरेक र्काईमा राखखने संख्र्ा तनखश्चि गनि सकेको देखखएन । पर्हले खररद सम्झौिा गने अतन 
प्रािभएको जनशखक्त पररचालन गने खस्थति रहेको देखखन्छ । अतधकांश जनशखक्त प्रधान कार्ािलर्को 
लातग शपूतिि गररएका छन । प्रधान कार्ािलर्को लातग शपूतिि गररएकामध्रे् कम्प्र् टर अप्रटेर पाुँचौ  
स्िरको १९, सहार्क कम्प्र् टर अप्रटेर ३, रनर २८, सवारीचालक २८, स रक्षा गाडि १४ र 
सरसफार्का १४ देखखर्ो । िर प्रधान कार्ािलर्को क न क न र्वभागको लातग कति शवयकर्क पने हो 
त्र्सको तनखश्चि नगरेकोले उक्त जनशखक्त पर्ािि हो वा अप ग हो भन्ने मूल्र्ाङ्कगनि सर्कने खस्थति 
देखखएन । प्रातधकरणको कमिचारीहरुको सेवा शिि र स तबधा सम्बन्धी तनर्मावलीमा शपूतिि गररने 
कामदारको स्िर उल्लेख नगरेकोले नेपाल सरकारले तनखश्चि गरेको िहभन्दा मातथल्लो िहको 
जनशखक्त शपूतिि गरी बढी लागि व्र्होरेको, शवयकर्क प ष्ट्याईं बेगर जनशखक्त शपूतिि गररएकोले 
र्विरणमा समस्र्ा शई क नैमा बढी भएर जनशखक्त खेर जाने िथा क नैमा अप ग ह ने अवस्था रहेको 
छ । तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्थाबमोखजम जनशखक्त शपूतिि नगरेकोले प्रातधकरणको सेवा करारबाट 
जनशखक्त शपूतिि गने कार्ि उपर् क्त देखखएन । 

सेवा करारमा शपूतिि गररने जनशखक्तको सेवाको स्िर तनर्मावलीमा स्पि उल्लेख गरी सो 
अन सारको पाररश्रतमक ददने व्र्वस्था गन िपदिछ । प्रातधकरणलाई सेवा करारमा शवयकर्क पने 
जनशखक्तको प ष्ट्याई सर्हिको संख्र्ा र्र्कन गरेर शपूतिि गन िपदिछ । 

नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण सञ्चालक सतमतिबाट तनणिर् भएअन सार स्वीकृि 
कोटाबमोखजमका जनशखक्तहरुलाई वार्षिक बजेट िथा कार्ििममा बजेट व्र्वस्था गरी पाररश्रतमक 
लगार्िका सेवा स र्वधाहरु भ  क्तानी ह ुँदै शएको प्रातधकरणले उल्लेख गरेको छ ।  

तनष्कषि 
नेपालमा नागररक उड्डर्नको र्वकास र्वस्िार गरी रार्ष्ट्रर् िथा अन्िरार्ष्ट्रर् क्षेत्रमा उच्चस्िरीर् हवाई 

र्ािार्ाि सेवा प्रदान गने उदे्दयकर्ले एकातधकार सम्पन्न तनर्मनकारी तनकार्को रुपमा स्थार्पि नेपाल नागररक 
उड्डर्न प्रातधकरणले २५ वषिको अवतध पार गररसकेको छ ।  

हाल नेपालमा र्वमानस्थलको संख्र्ा ५६ रहेको छ । बाहै्र मर्हना र्ािार्ाि सञ्चालन ह न सक्ने 
र्वमानस्थलको संख्र्ा ३७ रहेकोमा ३४ र्वमानस्थलमा हवाई र्ािार्ाि सेवा सञ्चालनमा छ । सञ्चालनमा 
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नरहेका र्वमानस्थल १९ रहेका छन । तनमािणाधीन अवस्थाका ४ र्वमानस्थल छन । चन्रगढी, र्वराटनगर, 
जनकप र, पोखरा, भैरहवा, नेपालगञ्ज, स खेि र धनगढी र्वमानस्थलबाट रात्री सेवाको उडान पतन ह ने गरेको 
देखखन्छ । 

शन्िररक उडानिफि  २० वार् सेवा सञ्चालन संस्थाले हवाई र्ािार्ाि सेवा ददईरहेका छन । शन्िररक 
उडानमा रहेका खस्थर पखेटा भएका वार् र्ानको संख्र्ा ५९ छ । सोमध्रे् द गिम क्षेत्रमा सेवा ददन सक्ने २६ 
वार् र्ानको तसट क्षमिा ४२३ रहेको देखखन्छ । स गम क्षेत्रमा मात्र उडान भने वार् र्ानको संख्र्ा ३३ र 
तिनको तसट क्षमिा १९६९ रहेको देखखन्छ । सेवामा रहेका हेतलकप्टरको संख्र्ा ३७ रहेको छ ।  

नेपालबाट सबै अन्िरािर्ष्ट्रर् उडानहरु तत्रभ  वन अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थलबाट मात्र ह ने गरेका छन ् । 
गौिमव ि अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थलको तनमािणकार्ि प रा नभएकोले सञ्चालनमा शउन सकेको देखखंदैन । 
अन्िरािर्ष्ट्रर् हवाई सेवा सञ्चालन गने एकमात्र तनजी क्षते्रको र्हमालर्न एर्रलार्न्सले अन्िरािर्ष्ट्रर् स्िरका  
वार् र्ानबाट अन्िरािर्ष्ट्रर्उडान मात्र गने गरेको छ । नेपाल वार् सेवा तनगमले पतन अन्िरािर्ष्ट्रर् स्िरका चार 
वार् र्ानबाट अन्िरािर्ष्ट्रर् हवाई र्ािार्ाि मात्र सञ्चालन गदिछ । ब ि एर्र िथा श्री एर्रलार्न्सले शन्िररक 
उडानमा प्रर्ोग भएका वार् र्ानहरुबाट अन्िरािर्ष्ट्रर् उडान पतन गने गरेका छन ्। 

नेपालले र्वश्वका ४० म ल कसुँग दद्वपक्षीर् िथा बह पक्षीर् हवाई सम्झौिा गरेकोले िी म ल कहरुमा 
नेपालको हवाई र्ािार्ाि सेवाको पह ुँच रहेको छ । अन्िरािर्ष्ट्रर् वार् सेवा सञ्चालन गनि द ई पक्षीर् हवाई 
सम्झौिा भएका म ल कहरुको संख्र्ा हाल ४० रहेको देखखन्छ । िर हाल १३ देशका १७ वार्  सेवाले 
अन्िरािर्ष्ट्रर् उडान गने गरेका छन । सन ्२०१८ मा िी देशहरुबाट ३० वार् सेवाले हवाई र्ािार्ाि सेवा 
सञ्चालन गरेको देखखन्छ ।  

प्रातधकरण एक स्वार्त्त िथा अतधकार सम्पन्न संस्थाको सञ्चालक सतमतिको नेितृ्व तबभागीर् मन्त्रीबाट 
ह ने भएकोले प्रातधकरणबाट गररने कार्ि सम्पादनको तनणिर् प्रर्िर्ामा सहज ह न , प्रातधकरणको सञ्चालक 
सतमतिमा तनखजक्षते्र िथा सरोकारवालाको समेि सहभातगिा ह ने भएकोले नीजी क्षेत्रका समस्र्ाहरुको 
प्रातधकरणबाट ित्काल सम्बोधन हन , प्रातधकरणको प्रत्र्क्षरुपमा अन्िरािर्ष्ट्रर् संघ संस्था ICAO र CANSO 
सुँग प्रत्र्क्ष शबििा रहेकोले हवाई स रक्षाका मापदण्डहरुको र्वकास भई हवाई र्ािार्ाि बढी भरपदो र 
स रखक्षि ह ुँदै जान , प्रातधकरण शफ्नै स्रोि साधन पररचालन गरी शफ्ना गतितबतधहरु सञ्चालन गनि सक्षम ह न  र 
नेपाल सरकारको ठूलो स्रोि र साधन प्रातधकरणमा पररचालन भर्रहने भएकाले प्रातधकरणको स्िर वरृ्िमा टेवा 
प ग्न  प्रातधकरणका सबल पक्षहरु ह न ।  

संस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्, वार्  सेवा सञ्चालन संस्था, अन्र् सरोकारवाला 
तनकार् र  प्रातधकरणबीच समन्वर् ह न नसकेकोले सरकारी नीति अन सार वार्  सेवा संस्थाहरुलाई पररचालन 
गरी हवाई र्ािार्ाि सेवा सविस लभ र सस्िो बनाउन नसक्न , तबमानस्थलहरुको शवयकर्किा र प्राथतमकीकरण 
गने गरी हवाई र्ािार्ाि सेवा प्रभावकारी रुपमा ददन नसक्न ले तनमािण सम्पन्न भएका र्वमान स्थलहरुमा हवाई 
र्ािार्ाि सेवा सञ्चालन गनि नसकी र्वमानस्थलहरु उपर्ोग र्वहीन बन्न प ग्न , वषौं पर्हलेदेखख स्िरीकरण गनि 
नसकी तनखष्िर् रहेका र्वमानस्थलहरुको स्िरीकरण नगरी नर्ाुँ र्वमानस्थल तनमािण गन ि र नर्ाुँ तनमािण 
गररएका र्वमानस्थलहरु पतन सार्वकमा झै प्रर्ोग र्वहीन अवस्थामा राख्न , संगठन संरचना र कमिचारी 
व्र्वस्थापन प्रभावकारी ह न नसक्न  शदद प्रातधकरणका द बिल पक्ष रहेका देखखन्छन ्। 

हवाई उद्योगको बरृ्िदर उच्च रहेको नेपालको सन्दभिमा र्वश्वका र्वतभन्न म ल कहरुसुँग हवाई सम्पकि   
बढाउने प्रातधकरणलाई पर्ािि अवसर रहेको देखखन्छ । सेवा प्रदार्क संस्थाले गने कार्ि र तनर्ामक  
तनकार्ले गने कार्ि एउटै संस्थामा तसतमि रहेको र द वै कार्िको तनणिर् महातनदेशकबाट ह ने गरेकोले क्षेत्रगि 
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तमिधर्र्र्िा रहेको िथा तनणिर्मा तसघ्रिा ह ने समेि भएकोले शफ्ना गतिर्वतधहरुलाई स्िरीर् बनाउने 
प्रातधकरणलाई प्रसस्िै अवसर रहेको देखखन्छ । 

वार् सेवा सञ्चालन गनि ठूलो लगानी शवयकर्क पने र जोखखम म क्त िथा ग णस्िरीर् वार् र्ानलाई मात्र 
उडान अन मति ददनेकार्ि जोखखमपूणि रहेको देखखन्छ । र्सका अतिररक्त कोरोना भार्रस महामारी रोगको 
कारण वार्  सेवा सञ्चालन संस्थाहरुमा ठूलो शतथिक क्षति भएको हालको अवस्थामा स धार गरी सातबकको 
खस्थतिमा सेवा प्रवाह गराउन सक्न  प्रातधकरणलाई च  नौति रहेको देखखन्छ । 

नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणमा देखखएका कमी कमजोरीहरुलाई स धार गनि मातथ बूुँदागि रुपमा 
स झाव ददर्एको छ । िी स झावहरुको कार्ािन्वर्न गने दार्र्त्व प्रातधकरणको हो । प्रातधकरणको व्र्वस्थापन 
पक्षसुँग छलफल, प्रश्नावली र अन्िरकृर्ाबाट िर्ार गररएका स झावहरुको कार्ािन्वर्नबाट प्रातधकरणको कार्ि 
सम्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पने अपेक्षा गररएको छ । र्समा ददर्एका स झावहरुलाई भर्वष्र्का लातग स धार 
गने महत्वपूणि अवसरका रुपमा तलन सकेमा प्रातधकरणले गने तनर्मन कार्िमा थप स धार शउने अपेक्षा गनि 
सर्कन्छ ।  
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अन सूची-१ 
हवाई नीति, २०६३ 

(दफा ३.१ सुँग सम्बखन्धि) 

1. पषृ्ठभतूम - नेपालको भौगोतलक अवखस्थति र भ-ूधरािलीर् स्वरुपका कारण शन्िररक एवं वाह्य सम्पकि को 
लातग हवाई र्ािार्ाि सवाितधक भरपदो माध्र्मको रुपमा रहेकोछ । स्िरीर् हवाई सेवाको लातग 
शवयकर्क पने भौतिक पूवािधारहरु लगार्ि शध तनक प्रर्वतधको प्रर्ोग गरी छोटो र लामो दूरीको हवाई 
सेवा सञ्चालन गनि सक्न े र्वमानस्थलहरुको र्वकास गरी अन्िरािर्ष्ट्रर् मापदण्ड अन रुप उड्डर्न एवं हवाई 
स रक्षा (Flight Safety and Aviation Security) लाई स तनखश्चि गदै स रखक्षि, स लभ, तमिव्र्र्ी, बजारमूखी, 
भरपदो, एवं प्रभावकारी हवाई र्ािार्ािको माध्र्मबाट पर्िटन र व्र्ापार प्रबििनमा सहर्ोग प र्र्ािउन 
सरकारको स्पि नीति ह न  पने शवयकर्किा महश स गरी “हवाई नीति, २०६३” ल्र्ार्एको छ ।  

2. लक्ष्र् - हवाई सेवालाई स रखक्षि, भरपदो, स्िरीर्, स लभ, सविसाधारणको पह ुँचर्ोग्र्, ददगो एवं प्रभावकारी 
ि  ल्र्ाउुँदै उदार शकाश नीतिको अवधारणामा तनजी क्षेत्रको समेि सहभातगिा अतभवरृ्ि गरी हवाई र्ािार्ाि 
प्रणालीको र्वकास गने र्स नीतिको लक्ष्र् रहेको छ । 

3. उद्दयेकर् - प्रकरण २ मा उखल्लखखि लक्ष्र् हातसल गनि देहार्का नीतिगि उदेयकर्हरु रहेका छन ्:  

3.1. म ल कको उड्डर्न उद्योगलाई र्वश्व उड्डर्न उद्योगको समकक्षमा स्थार्पि ह ने गरी र्वकास गने ।  
3.2. हवाई उडान स रक्षा (Flight Safety) िथा हवाई स रक्षा (Aviation Security) को उच्चिम स्िर कार्म 

गने।  

3.3. वार् सेवा सञ्चालन, र्वमानस्थल तनमािण, सञ्चालन र व्र्वस्थापन िथा हवाई र्ािार्ािसुँग सम्वखन्धि सेवा र 
स र्वधाहरुको र्वकास, र्वस्िार िथा सञ्चालनमा स्वदेशी िथा र्वदेशी तनजी लगानीकिािलाई शकर्षिि र 
प्रोत्सार्हि गरी स्वस्थ एवं प्रतिस्पधाित्मक हवाई सेवाको र्वकास गने । 

3.4. म ल कको हवाई सेवाका शवयकर्किा पररपूतिि गनि अत्र्ाध तनक स र्वधार् क्त अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थल सर्हि 
अन्र् उपर् क्त र्कतसमका र्वमानस्थलहरुको तनमािण िथा र्वकास गने ।  

3.5. नागररक उड्डर्न क्षेत्रमा दक्ष िथा व्र्वसार्र्क जनशखक्तको शवयकर्किा पररपूतिि गनि नागररक उड्डर्नसुँग 
सम्बखन्धि प्रखशक्षण संस्थाको संस्थागि र्वकास िथा स दृढीकरण गने । 

3.6. नागररक उड्डर्नलाई म ल कको भरपदो सेवा उद्योग िथा हवाई मनोरञ्जन र साहतसक र्ात्राको उपर् क्त 
माध्र्मको रुपमा र्वकास गने ।  

4. नीति   
4.1. हवाई सेवा सम्झौिा  

4.1.1. र्वद्यमान उदार शकास नीतिलाई तनरन्िरिा दददैं िमशः ख ल्ला शकास नीति अवलम्बन गररनेछ । 
4.1.2. पर्िटन प्रवद्र्धनको प्रच  र सम्भावना भएका म ल कहरुसुँग समानिा र पारस्पररकिाको शधारमा नेपाललाई 

अतधकिम फाईदा ह ने गरी दद्वपक्षीर् िथा बह पक्षीर् हवाई सम्झौिा गनि पहल गररनेछ ।  
4.1.3. नेपाली वार् सेवाहरुलाई अन्र् अन्िरािर्ष्ट्रर् वार् सेवाहरुसुँग समूहको सदस्र्िा एलार्न्स (Alliance) िथा कोड 

सेर्ररङ गनि स्वीकृति ददने सरल प्रकृर्ाको र्वकास गररनेछ ।  

4.2. हवाई क्षते्रको उपर्ोग  

4.2.1. स रखक्षि, सक्षम एवं तमिव्र्र्ी उडान सञ्चालनका लातग शध तनक प्रर्वतधहरुको अवलम्बन गदै भ-ूउपग्रहमा 
शधाररि अन्िरािर्ष्ट्रर् सीधा हवाई मागिहरुको र्वकास िथा र्वस्िार गदै लतगनेछ ।  
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4.2.2. अन्िरािर्ष्ट्रर् उडानहरुले नेपालको वार् क्षेत्रको उच्चिम उपर्ोग गनि र अन्िरािर्ष्ट्रर् पारवहन मागि (Transit 

Routes) को सञ्जालतभत्र नेपाललाई समावेश गनि अन्िरािर्ष्ट्रर् नागररक उड्डर्न संगठन (ICAO) एवं सम्बि 
म ल कहरुसुँग शवयकर्क पहल र समन्वर् गररनेछ ।  

4.3. उडान स रक्षा (Flight Safety) 

4.3.1. उडान स रक्षा अतभवरृ्िका लातग अन्िरािर्ष्ट्रर् नागररक उड्डर्न संगठनद्वारा तनधािररि मापदण्ड िथा 
तसफारर;हरु लागू गनि उच्च प्राथतमकिा ददर्नेछ ।  

4.3.2. प राना वार् र्ानको शर्ािलाई तनरुत्सार्हि गनि शवयकर्क मापदण्डहरु तनधािरण गररनेछ ।  

4.3.3. हवाई र्ािार्ाि सम्बन्धी अध्र्र्न (अन सन्धान, वार् र्ान द घिटना जाुँच, उडान स रक्षा तनगरानी (Safty 

Oversight) समेिका कार्िहरु अन्िरािर्ष्ट्रर् मापदण्ड अन सार कार्म गनि संस्थागि िथा कानूनी संरचनागि 
संर्न्त्रको र्वकास गरी तनगरानी क्षमिा अतभवरृ्ि गररनेछ ।  

4.3.4. भ-ूउपग्रहमा शधाररि सञ्चार, पथ प्रदशिन एवं तनगरानी सेवार् क्त हवाई उडान व्र्वस्थापन वा अन्र् 
उपर् क्त प्रणाली अवलम्बन गररनेछ ।  

4.3.5. नेपालको वार् क्षेत्रमा र्ाखन्त्रक उडान प्रणालीबाट एर्र िार्फक कन्िोल सेवा प र्र्ािउन हवाई मागिहरुको 
प नसंरचना एवं र्वकास गररनेछ ।  

4.4. हवाई स रक्षा (Aviation Security) 

४.४.१  नागररक उड्डर्नलाई अनातधकृि हस्िक्षेपबाट स रखक्षि राख्न हवाई स रक्षा सम्बन्धी अन्िरािर्ष्ट्रर् महासखन्धहरु, 
प्रोटोकल िथा अन्िरािर्ष्ट्रर् नागररक उड्डर्न संगठनव्दारा तनधािररि मापदण्ड अन रुप अझ स दृढ िथा 
प्रभावकारी बनार्नेछ ।  

4.4.1. र्वद्यमान हवाई स रक्षा व्र्वस्था स दृढीकरणका लातग शवयकर्क कानूनी र संस्थागि स धारको व्र्वस्था 
तमलार्नेछ ।  

4.5. शन्िररक हवाई सेवा  

4.5.1. शन्िररक उडानको शवयकर्किा, र्वमानस्थल र र्वमानस्थलमा जतडि उपकरण एवं अन्र् स र्वधाहरु, 
वार् सेवा सञ्चालन संस्थाको व्र्वस्थापन, शतथिक, प्रार्वतधक लगार्िका पक्षको र्वश्वासनीर्िाको मूल्र्ाङ्कनको 
शधारमा शन्िररक वार् सेवा सञ्चालन गनि र्जाजि (permission) िथा वार् र्ान ३७३ सञ्चालन प्रमाणपत्र 
(Air Operater Certificate) ददन स व्र्वखस्थि र पारदशी कार्िर्वतधको व्र्वस्था गररनेछ ।  

4.5.2. नर्ाुँ शन्िररक वार् सेवा सञ्चालन संस्थालाई र्जाजि िथा वार् र्ान सञ्चालन प्रमाणपत्र ददंदा र मौज दा 
वार् सेवा सञ्चालन संस्थाहरुलाई वार् र्ान थप (Fleet Expansion) गनि र्जाजि ददंदा काठमाडौं बार्हरका हब 
र्वमान स्थलहरुमा सञ्चालन शधार (Operation Base) राखी द गिम क्षेत्रमा समेि सेवा प र्र्ािउन  पने गरी 
र्जाजि ददर्नेछ ।  

4.6. अन्िरािर्ष्ट्रर् हवाई सेवा  

4.6.1. अन्िरािर्ष्ट्रर् हवाई सेवा सञ्चालनका लातग र्जाजि िथा वार् र्ान सञ्चालन प्रमाणपत्र प्रदान गदाि संस्थाको 
व्र्वस्थापकीर्, शतथिक िथा प्रार्वतधक पक्षको र्वश्वासनीर्िा र मूल्र्ाङ्कनको शधारमा स्वस्थ र 
प्रतिस्पधाित्मक रुपमा भाग तलन सक्न े गरी पारदशी व्र्वस्थाको र्वकास गररनेछ । त्र्स्िा संस्थाहरुको 
सेवा सञ्चालनमा राष्ट्रले व्र्होन ि पने उत्तरदार्र्त्व, हवाई सेवा सम्झौिा एवं समझदारीपत्र अन सार 
मागिसाररणी, उडान संख्र्ा, तसट क्षमिा िथा िार्फक अतधकारको प्रावधानलाई समेि दृर्िगि गरी सो 
अतधकारको पारदशी रुपमा र्विरण गररनेछ । िर पाुँच बषिसम्म सफलिापूविक शन्िररक हवाई सेवा 
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प्रदान गरी सेवा चालू राखेका शन्िररक वार् सेवा सञ्चालन संस्थाको प्रार्वतधक, शतथिक र व्र्वस्थापकीर् 
क्षमिाको मूल्र्ाङ्कन गदाि सक्षम दखखएका शन्िररक वार् सेवा सञ्चालन संस्थालाई अन्िरािर्ष्ट्रर् हवाई सेवा 
सञ्चालनको लातग र्जाजि िथा वार् र्ान सञ्चालन प्रमाणपत्र (AOC) ददन सर्कनेछ ।  

4.6.2. र्वदेशी वार् सेवा संस्थाहरुलाई हवाई सेवा सम्झौिाका प्रावधानतभत्र रहेर उडान अन मति ददने व्र्वस्थालाई 
तनरन्िरिा ददर्नेछ ।  

4.7. साधारण हवाई र्ािार्ाि (General Aviation) 

4.7.1. एतभएशन स्पोटिस (Aviation Sports) िथा साहतसक एवं अन सन्धानात्मक उड्डर्न र्िर्ाकलापहरु जस्िै 
मार्िो लाईट (Micro Light), ह्याङ ग्लार्तडङ्ग (Hang Gliding), पारा जखम्पङ्ग (Para-jumping), ग्लार्तडङ्ग 
(Gliding), हेतलखस्कङ्ग (Heliskiing) / हट एर्र बेल तनङ्ग (Hot Air Ballooning) लाई र्जाजि िथा 
वार् र्ान सञ्चालन प्रमाणपत्र ददने प्रर्िर्ालाई सरतलकरण गररनेछ ।  

4.7.2. स्वदेशी, र्वदेशी वा संर् क्त लगानीकिािहरुलाई हवाई उडान प्रखशक्षण संस्था (Flying School) खोल्न 
प्रोत्सार्हि गररने र त्र्स्िा संस्थालाई तनखश्चि र्वमानस्थल प्रर्ोग गनि ददने सरल एवं पारदशी व्र्वस्था 
तमलार्ने छ ।  

4.7.3. वार् र्ानहरुको ममिि िथा सम्भार गने संस्थाको व्र्वस्थापकीर्, प्रार्वतधक िथा शतथिक क्षमिाको मूल्र्ाङ्कन 
गरी ममिि सम्भार व्र्वसार् सञ्चालन गनि स्वदेशी िथा र्वदेशी तनजी क्षेत्रलाई समेि प्रोत्सार्हि गररनेछ ।  

4.7.4. ४.७.४ क नै संस्था वा व्र्खक्तले तनजी र्वमान दिाि गरी राख्न चाहेमा व्र्ापाररक उडान गनि नपाउन ेगरी 
शवयकर्क शििहरु समेि िोकी अन मति ददन सर्कनेछ ।  

4.8. नपेाल वार् सेवा तनगम  

4.8.1. नेपाल वार् सेवा तनगमलाई सक्षम, भरपदो, र्वश्वसनीर् र व्र्ापाररक सेवा प्रदार्क संस्थाको रुपमा रुपान्िरण 
गरी क्षमिा अतभवरृ्ि गनि र्सको संस्थागि र कानूनी स धार गररनेछ ।  

4.8.2. तनगमको पह ुँच बढाउन तनजी क्षेत्रको लगानीलाई समेि प्रोत्सार्हि गदै वार् र्ान संख्र्ामा वरृ्ि गरी सेवा 
र्वस्िार गररनेछ ।  

4.9. हवाई सेवा सञ्चालन गने संस्थाको तनर्मन िथा तनर्न्त्रण  

4.9.1. वार् र्ान उत्पादन गने संस्थाले िोकेको र्खन्जन परफरमेन्स ररलार्र्वतलटी (Enging Performance 

Reliability), अन्िरािर्ष्ट्रर् प्रचलन, वैकखल्पक वार् र्ानको उपलधधिाको शधार र नेपाल नागररक उड्डर्न 
प्रातधकरणले जारी गरेका शिि पूरा गरेर मात्र एक र्खन्जन खस्थर पखेटा (Fixed Wing) भएका वार् र्ानलाई 
तनजी, चाटिर, िथा िातलम प्रर्ोजनको लातग अन मति ददन सर्कनेछ । 

4.9.2. नेपालमा दिाि भएको वार् सेवा सञ्चालन संस्थाको म ख्र् व्र्ावसार्र्क कारोबार स्थल नेपालमा रहने र 
वार् र्ान सञ्चालन तनर्न्त्रण (Operational Control) नेपाल वा नपेालीमा रहने व्र्वस्था गररनेछ ।  

4.9.3. वार् सेवा सञ्चालन संस्था, वार् र्ान ममिि संस्था र प्रखशक्षण संस्थालाई र्जाजि ददुँदा र्वशेषिः हवाई उडान 
स रक्षा (Flight Safety) लाई दृर्िगि गरी तनखश्चि मापदण्डको शधारमा अन मति िथा वार् र्ान सञ्चालन 
प्रमाणपत्र ददने र सोको अन गमन गने व्र्वस्थालाई प्रभावकारी बनार्नेछ ।  

4.9.4. उडान स रक्षा तनगरानीको प्रत्र्ाभतूि ह ने व्र्वस्था गरी नेपालसुँग दौत्र् संवन्ध भएका म ल कहरुमा नेपाली 
वार् सेवाहरुलाई नन ्सेड्यूवल/चाटिर (र्ात्र  /कागो उडान सञ्चालन गनि प्रोत्सार्हि गररनेछ ।  

4.9.5. वार् सेवा सञ्चालन संस्थाहरुको दार्र्त्व िथा बीमा गने व्र्वस्था पारदशी बनाई उपभोक्ताको हकर्हि 
संरक्षण ह ने व्र्वस्था तमलाईनेछ ।  



नपेाल नागररक उड्डर्न तनर्मन 

 188 कार्िमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन‚ २०७9 
 

4.9.6. वार् र्ान भाडा (Lease) मा ल्र्ाई सञ्चालन गने प्रकृर्ालाई पारदशी िथा प्रभावकारी वनाउन कानूनी स धार 
गररनेछ ।  

4.9.7. वार् सेवा सञ्चालन संस्था, ममिि संभारसंस्था िथा हवाई उडान प्रखशक्षण संस्थाहरुलाई एकद्वार प्रणाली 
अवलम्बन गरी नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणबाट शवयकर्क र्जाजि िथा वार् र्ान सञ्चालन प्रमाणपत्र 
(Air Operator Certificate) ददने व्र्वस्था गररनेछ ।  

4.9.8. खशकागो महासखन्धको व्र्वस्था अन सार उडान स रक्षा तनगरानीको व्र्वस्था भएको पार्एमा र्वदेशमा दिाि 
भएका वार् र्ानहरु नेपाली वार् सेवा सञ्चालन संस्थाले सञ्चालन गनि सक्ने गरी स्वीकृति प्रदान गनि सर्कन े
छ।  

4.9.9. अस्वस्थ प्रतिस्पधाि एवं तनधािररि उडान स रक्षा स्िर पूरा नगने संस्थाहरुको र्जाजि र वार् र्ान सञ्चालन 
प्रमाणपत्र तनलम्बन वा खारेज गररनेछ ।  

4.10. प्रर्वतध र्वकास िथा हस्िान्िरण हवाई उड्डर्न र्वकासका तनतमत्त अन सन्धान िथा प्रर्वतध हस्िान्िरण 
(Research and Technology Transfer) जस्िा र्िर्ाकलापमा तनजी लगानीकिािलाई प्रोत्सार्हि गररनेछ ।  

4.11. र्वमानस्थल वगीकरण िथा सञ्चालन  

4.11.1. र्वमानस्थलहरुलाई तनम्नअन सार वगीकरण िथा सञ्चालन गररनेछ :  

(क) अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थल (ख) क्षेत्रीर् हव (Hub) र्वमानस्थल (ग) सडक र्ािार्ािको पह ुँच प गेको 
क्षेत्रका र्वमानस्थल (घ) द गिम क्षेत्रका र्वमानस्थल  

4.11.2. म ल कको द रगामी हवाई र्ािार्ाि र्वकासलाई दृर्िगि गरी नेपाललाई एखशर्ा िथा प्रशान्ि क्षेत्रकै िाखन्जट 
हवको रुपमा र्वकास गने अतभप्रार्ले नेपाल सरकार र तनजी क्षेत्रको सहभातगिामा शध तनक स र्वधार् क्त 
नर्ाुँ अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थलको तनमािण िथा र्वकास गररनेछ ।  

4.11.3. भौगोतलक अवखस्थति, जनसंख्र्ाको र्विरण, क्षेत्रीर् सन्ि लन, पर्िटन प्रबििन, अन्र् र्वमानस्थलसुँगको 
तनकटिा, लागि प्रतिफलका सम्भावनालाई दृर्िगि गरी र्वमानस्थलहरुलाई िमश स्िरोन्नति गररनेछ ।  

4.11.4. र्वराटनगर, पोखरा, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढी र्वमानस्थलहरुलाई क्षेत्रीर् हव र्वमानस्थलहरुको रुपमा 
र्वकास गरी तनकटविी म ल कहरुमा हवाई सेवा र्वस्िार गनि शवयकर्क पूवािधार िर्ार गररनेछ । िी 
र्वमानस्थललाई शधार मानी द गिम क्षेत्रमा हवाई सेवा सञ्चालन गररनेछ । 

4.11.5. र्वमानस्थलमा उपर् क्त उड्डर्न सहार् उपकरणहरुको व्र्वस्था गरी र्वमानस्थलको उपर्ोग समर्मा वरृ्ि र 
हवाई िार्फक र्विरणबीचमा सन्ि लन ल्र्ाउन सहार्क ह ने गरी स्लट (Slot) प्रणाली अवलम्बन गररनेछ । 

4.11.6. र्वमानस्थलको र्वकासका लातग र्ोजना िर्ार गरी स्िर वरृ्ि िथा शध तनकीकरणको कार्ि िमश: 
कार्ािन्वर्न गररनेछ ।  

4.12. र्वमानस्थल सेवा स र्वधाहरु  

4.12.1. भतूमस्थ प्रवन्ध सेवा र्वमानस्थलहरुमा भतूमस्थ प्रबन्ध सेवा (Ground Handling Service) लाई बढी 
ग णात्मक िथा प्रतिस्पधी गदै लतगनेछ । 

4.12.2. ह्याङ्गर िथा वार् र्ान ममिि सम्भार स र्वधा तत्रभ  वन अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थल लगार्ि अन्र् र्वमानस्थलहरुमा 
उपर् क्त ह्याङ्गर स र्वधाको र्वकास िथा वार् र्ान ममिि सम्भार कार्िशाला स्थापना एवं सञ्चालन गनि चाहन े
तनजी क्षेत्रका लगानीकिािलाई समेि प्रोत्सार्हि गररनेछ ।  
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4.12.3. एर्र कागो सेवा तत्रभ  वन अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थल लगार्ि अन्र् र्वमानस्थलहरुमा उपर् क्त एर्र कागो 
कम्प्लेक्सको र्वकास िथा सञ्चालनमा तनजी क्षेत्रका लगानीकिािलाई समेि प्रोत्सार्हि गररनेछ ।  

4.12.4. हवाई र्न्धन शपूतिि उच्च ग णस्िरको हवाई र्न्धन शपूतििको भरपदो व्र्वस्था तमलार्नेछ ।  

4.12.5. अन्र् स र्वधा र्वमानस्थल होटल (एअरपोटि होटल), कर म क्त पसल, कन्फेक्सनरी सप, उडान भान्छाघर, 
गल्फ क्लव, व्र्ापाररक िथा मनोरञ्जनात्मक केन्र शददको र्वकास िथा र्वस्िार गरी र्ात्र   स र्वधाका स्िर 
वरृ्ि गरी नन-्एरोनर्टकल शर् श्रोिका सम्भावनाहरु पर्हचान र र्वस्िार गनि तनजी लगानीकिािलाई समेि 
प्रोत्साहन गररनेछ । 

4.13. जनशखक्त र्वकास  
4.13.1. नेपाल नागररक उड्डर्न प्रखशक्षण प्रतिष्ठानलाई र्वश्वर्वद्यालर् िथा अन्िरािर्ष्ट्रर् नागररक उड्डर्न संगठन 

(ICAO) को िेन एर्र कार्ििमसुँग सम्बन्धन गरी तनजी क्षेत्रबाट सञ्चातलि िातलम िथा शैखक्षक 
र्िर्ाकलापको ग णस्िर तनर्न्त्रण िथा तनगरानी गने व्र्ावसार्र्क संस्थाको रुपमा र्वकास गनि संस्थागि 
िथा कानूनी स धार गररनेछ । 

4.13.2. हवाई सेवामा शवयकर्क पने जनशखक्त पररपूतिि गनि सक्ने गरी स्वदेशी िथा र्वदेशी लगानीकिािलाई िातलम 
सञ्चालन गनि प्रोत्सार्हि गररनेछ ।  

4.14. तनजी क्षते्रको सहभातगिा 

4.14.1. हवाई र्ािार्ाि संरचनाहरु जस्िै र्वमानस्थल, र्वमानस्थल क्षेत्रतभत्र पने सडक, रेलमागि, टतमिनल भवन, 
सञ्चार, पथप्रदशिन जस्िा पूवािधारहरुको र्वकास अन्र् उद्योग िथा संस्था सञ्चालन गदाि तनमािण-सञ्चालन-
हस्िान्िरण (BOT) सञ्चालन-हस्िान्िरण (OT) तनमािण-स्वातमत्व-सञ्चालन-हस्िान्िरण (BOOT) वा अन्र् 
उपर् क्त प्रर्िर्ाद्वारा स्वदेशी÷र्वदेशी तनजी क्षेत्रको लगानीलाई ख ल्ला गररनेछ ।  

4.14.2. वार् र्ान सञ्चालन, प्रखशक्षण, ममिि सम्भार िथा र्ात्र   सेवा स र्वधा प्रदार्क उद्योगहरुमा तनम्न अन सार 
र्वदेशी लगानी गनि स्वीकृति ददन सर्कनेछ, अन्िरािर्ष्ट्रर् वार् सेवा-८० प्रतिशिसम्म - शन्िररक वार् सेवा - 
४९ प्रतिशिसम्म - प्रखशक्षण संस्था - ९५ प्रतिशिसम्म - ममिि सम्भार संस्था - ९५ प्रतिशिसम्म  

4.14.3. र्वदेशी लगानीकिािको नेपालमा हवाई र्ािार्ाि क्षेत्रमा ५० लाख र् .एस.डलर वा सोभन्दा बढी लगानी 
गरेमा त्र्स्िा हवाई र्ािार्ािसुँग सम्बखन्धि उद्योग, व्र्वसार्, सेवा िथा पररर्ोजना प्रर्ोजनका लातग संलग्न 
ह ने र्वदेशी जनशखक्त र तनजको शखश्रि पररवारको तनतमत्त नेपालमा र्वदेशी लगानी रहेसम्म शवासीर् तभषा 
ददने व्र्वस्था गररनेछ ।  

4.15. हवाई भाडा  
4.15.1. नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणको तसफाररसको शधारमा अतधकिम र न्रू्निम सीमा िोकी प्रत्रे्क 

उडान खण्डको हवाई भाडा सरकारले तनधािरण गनेछ ।  
4.15.2. सरकारले िोकेको हवाई भाडा दरमा सेवा सञ्चालन नगरी बढी भाडा तलन े िथा अस्वस्थ प्रतिस्पधाि गने 

वार् सेवाहरुलाई नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणले हस्िक्षेप गरी कानूनी कारबाही गनि सक्नेछ ।  

4.16. अन्िरािर्ष्ट्रर् चाटिर उडान - अन्िरािर्ष्ट्रर् चाटिर (र्ात्र  /कागो उडानलाई प्रोत्साहन गने गरी अन मति प्रर्िर्ामा 
सरलीकरण गररनेछ ।  

4.17. नपेाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण  

4.17.1. नेपाल नागररक प्रातधकरणलाई नागररक उड्डर्न क्षेत्रको तनर्मन, तनर्न्त्रण, एवं र्वस्िारका कार्िहरु 
प्रभावकारी रुपले सञ्चालन गनि एउटा सक्षम नागररक उड्डर्न तनर्मनकारी तनकार् (एरोनर्टकल रेग लेटरी 
बडी) एवं व्र्वसार्र्क संस्थाको रुपमा स दृढ गदै लतगनछे ।  
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4.17.2. जग्गा जतमनको स्वातमत्व स रखक्षि रहन े गरी प्रातधकरणले र्स नीतिमा उल्लेख भएका कार्िहरु सञ्चालन 
िथा प्रातधकरणको शतथिक र्वकास िथा र्वर्वधीकरणका लातग मन्त्रालर्को स्वीकृति तलई जग्गा जतमनलाई 
व्र्वसार्र्क प्रर्ोजनमा ल्र्ाई शर् शजिन गनि सक्नेछ ।  

5. कार्िनीति  

5.1. र्जाजि सरकारबाट स्वीकृि नीतितभत्र रही हवाई र्ािार्ािसुँग सम्बि वार् सेवा सञ्चालन संस्था, वार् र्ान 
ममिि संभार संस्था, हवाई उडान प्रखशक्षण संस्था िथा हवाई र्ािार्ािलाई शवयकर्क पने अन्र् जनशखक्त 
उत्पादन गने संस्थाहरुको र्जाजि, र्जाजि प्राि संस्थालाई सेवा सञ्चालन प्रमाणपत्र (AOC), शधारस्थल 
(Operation Base) तनधािरण, उपकरण थपघट, रुट पररवििन र स्िरवरृ्ि सम्बन्धी कार्ि पारदशी एवं 
एकीकृिरुपमा नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणबाट गने एकद्वार प्रणातलको र्वकास गररनेछ । 

5.2. उडान स रक्षा (Flight Safety)  

5.2.1. प्रसेरार्ज्ड वार् र्ानको हकमा १५ (पन्र वषिभन्दा प रानो वा र्कोनोतम तडजार्न लार्फ (Economic Design 

Base) को ७५ प्रतिशि पूरा गरेको वा ४५००० प्रसेरार्जेशन सार्कल पूरा गरेको ज न पर्हले ह न शउुँछ 
त्र्स्िा वार् र्ानहरुको शर्ाि गनि तनषधे गररनेछ ।  

5.2.2. प्रसेराईज्ड नभएका वार् र्ानको हकमा शर्ाि गररने वार् र्ानको केश ट  केश वेतसस (Case to Case Basis) 
मा र वार् र्ानको रेकडिहरुको पूणि जाुँच गरी तनणिर् गररनछे । िर २० वषिभन्दा प राना वार् र्ानलाई 
शर्ाि गनि सामान्र्िर्ा अन मति प्रदान गररने छैन ।  

5.2.3. र्कोनोतमक तडजार्न लाईफ (Economic Design Life) को शधाभन्द बढी उमेर प गेका उपर् िक्तान सारका 
प्रसेरार्ज्ड िथा नन ्प्रसेरार्ज्ड द वै प्रकारका वार् र्ानहरुको हकमा र्ष्ट्रक्चरल र्खन्टतग्रटी प्रोग्राम (Sructural 

Inte3grity Programme) िर्ार गरी सोको शधारमा मात्र उडान सञ्चालन गनि ददर्नेछ।  

5.2.4. वार् र्ानको खरीद गरी वा तलज पचेज गरी पैठारी गरेका वार् र्ानहरुको पैठारी गदािको अवस्थामा ५ बषि 
वा सोभन्दा कम उमेर भएमा त्र्स्िा वार् सेवा सञ्चालन संस्थालाई प्रोत्सार्हि गररनेछ ।  

5.3. क्षमिा िथा पूुँजी लगानी  

5.3.1. शन्िररक तनर्तमि उडान सञ्चालन गने वार् सेवा सञ्चालन संस्थासुँग कखम्िमा ३ (िीन) वटा वार् र्ानहरु 
ह न पनेछ । िी मध्रे् कम्िीमा एउटा वार् र्ान द गिम क्षेत्रका र्वमानस्थलमा सञ्चालन गनिका लातग उपर् क्त 
ह न पने र एउटा वार् र्ानको स्वामीत्व वार् सेवा सञ्चालन संस्थामा ह न  पनेछ ।  

5.3.2. तनम्न संस्थाको लातग देहार्बमोखजमको न्रू्निम च  क्तापूुँजी ह न  पनेछः अन्िरािर्ष्ट्रर् वार् सेवा - पचास करोड 
रुपैर्ा शन्िररक वार् सेवा - पन्र करोड रुपैर्ा हवाई उडान प्रखशक्षण संस्था (Flying School)-दश करोड 
रुपैर्ा वार् र्ान र वार् र्ानका पाटिपूजाि ममिि सम्भार संस्था - पाुँच करोड रुपैर्ा एतभएसन स्पोटिस 
(Aviation Sports) - एक करोड रुपैर्ा  

5.3.3. वार् सेवा सञ्चालक संस्थाका संस्थापक (Promotors) ले नेपाल सरकार, नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण, 
नेपाल सरकारको स्वातमत्वमा रहेका संस्थाहरुलाई तिनि बाुँकी वक्र्ौिा नरहेको र नेपाल राष्ट्र बैंकको कजाि 
कालो सूचीमा नपरेको ह न  पने छ ।  

5.4. हवाई र्ािार्ाि पूवािधार र्वकास  

5.4.1. तत्रभ  वन अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थल  

5.4.1.1. नेपाल सरकार, नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण िथा तनजी लगानी समेि पररचालन गरी तत्रभ  वन 
अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थलको दीघिकालीन र्ोजना अन सार िमश: र्वस्िार िथा स्िरवरृ्ि गररनेछ ।  
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5.4.1.2. तत्रभ  वन अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थलको व्र्वस्थापकीर् क्षमिालाई अझ बढी प्रभावकारी िथा स दृढ ि ल्र्ाउन 
संस्थागि स धार गररनेछ ।  

5.4.2. नर्ाुँ अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थल हवाई र्ािार्ाि र्वस्िारका लातग शध तनक स र्वधार् क्त अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थल 
तनमािणका तनतमत्त अन्िरािर्ष्ट्रर् नागररक उड्डर्न संगठनव्दारा तनधािररि मापदण्डलाई समेि दृर्िगि गरी नर्ाुँ 
अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थल तनमािण गररनेछ ।  

5.4.2.1. र्वगिमा भएका सम्भाव्र्िा अध्र्र्न र थप शवयकर्क अध्र्र्नहरुको मूल्र्ाङ्कन िथा दीघिकालीन प्रभावलाई 
दृर्िगि गरी नर्ाुँ अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थलको ग रुर्ोजना िर्ार गररनेछ ।  

5.4.2.2. र्वमानस्थल तनमािणका लातग शवयकर्क जग्गा प्राति िथा व्र्वस्थापन, पर्िटकीर् स्थल, वािावरणीर् प्रभाव 
मूल्र्ांकन, वसाई सराई र्ोजनालाई ध्र्ानमा राखखने छ ।  

5.4.2.3. र्वमानस्थल तनमािणका लातग राष्ट्रको म ख्र् म ख्र् शहरमा जोड्ड्ने ठूला सडकहरुको ग रुर्ोजना र औद्योतगक 
र्वकास समेिलाई मूल्र्ाङ्कन गररनेछ ।  

5.4.2.4. र्वमानस्थल तनमािण र्वकासका लातग शवयकर्क स्रोि ज टाउन लगानीको र्वतभन्न प्रारुप (Modality) अध्र्र्न 
गरी स्वदेशी िथा र्वदेशी तनजी लगानीकिािलाई समेि शकर्षिि गने गरी प्रर्िर्ा तनधािरण र कार्ािन्वर्न 
गररनेछ ।  

5.5. क्षते्रीर् हव र्वमानस्थल - क्षेत्रीर् सन्ि लन िथा हवाई र्ािार्ाि र्वकासमा दूरगामी महत्व राख्न े
र्वमानस्थलहरुको तनमािण एवं र्वकासका लातग (कूल तनमािण लागिको ७० प्रतिशि नेपाल सरकार 
(बैदेखशक सहर्ोग समेि), १५ प्रतिशि प्रातधकरण र बाुँकी १५ प्रतिशि स्थानीर् तनकार् िथा) तनजी 
क्षेत्रको सहभातगिा ज टार्नेछ । तनजी क्षेत्रको लगानी घट/बढ भएमा सोही अन पािमा नपेाल सरकारको 
लगानी तनधािरण गररनेछ । त्र्सरी ह न े लगानीको अंश थपघट भएमा सोही अन पािमा लगानीकिािको 
लगानीलाई शेर्र वा ऋण लगानी गने व्र्वस्था गररनेछ ।  

5.6. र्वद्यमान पोखरा र्वमानस्थल - तछन्नेडाुँडा पोखरा नर्ाुँ र्वमानस्थल तनमािण भई सञ्चालनमा शए पतछ 
र्वद्यमान पोखरा र्वमानस्थललाई व्र्वसार्र्क अवधारणा अन सार र्वतभन्न व्र्वसार् सञ्चालन गनि नेपाल 
नागररक उड्डर्न प्रातधकरणले अध्र्र्न गरी उपर् क्त अवधारणा तनधािरण गरी कार्ािन्वर्न गररनेछ ।  

5.7. साना र्वमानस्थल/हेतलपोटि/हेतलप्र्ाड देशको शवयकर्किा, भौगोतलक अवखस्थति, जनसंख्र्ाको र्विरण, 
क्षेत्रीर् सन्ि लन, पर्िटन प्रवद्र्धन अन्र् र्वमानस्थलको तनकटिा, लागि प्रतिफलका सम्भावना समेिको 
मूल्र्ाङ्कन गरी जनसहभातगिा वा स्थानीर् तनकार्को वा संर् क्त लगानीमा र्वमानस्थल िथा हेतलपोटि तनमािण 
एवं सञ्चालनको अन मति (Permission) ददंदा देहार्को कार्िनीति अखख्िर्ार गररनेछ । 

5.7.1. तनकटस्थ र्वमानस्थलबाट प्रस्िार्वि तबमानस्थलको दूरी, र्हमाली र पहाडी क्षेत्रमा साधारणिर्ा २० 
नर्टकल मार्ल र िराई िथा तभत्री मधेशमा कम्िीमा ४० नटीकल मार्लको ह न  पने । िर हेतलपोटर/् 
हेतलप्र्ाड तनमािणको लातग द री गणना गररने छैन ।  

5.7.2. र्वमानस्थल तनमािणको लातग लाग्ने शतथिक लगानीको केही अंश स्थानीर् जनसहभातगिा र स्थानीर् 
तनकार्को र्ोगदानको प्रत्र्ाभतूि भई नशएसम्म नर्ाुँ स-साना र्वमानस्थल तनमािण र्जाजि ददर्न ेछैन । 
र्वमानस्थल तनमािणमा जनसहभातगिावाट लगानीको बढीभन्दा बढी शतथिक र्ोगदान ज टाउने प्रत्र्ाभतूिको  
शधारमा प्राथतमकिा तनधािरण गरी र्जाजि ददन ेव्र्वस्था गररनेछ ।  

5.7.3. प्रातधकरणबाट र्वमानस्थल, हेतलपोटि िथा हेतलप्र्ाड सञ्चालनका लातग िोकेबमोखजमको प्रार्वतधक मापदण्ड 
एवं प्रर्िर्ाहरु प रा गन िपने छ । 

5.7.4.  हवाई स रक्षा कार्ििम अन सारको स रक्षा व्र्वस्था गने प्रत्र्ाभतूि भएको ह न  पने छ । 
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5.8. एर्र नतेभगशेन सेवा नपेालको एर्र नतेभगसेन सेवा (Air Navigation Service) लाई समर्ान कूल स धार गरी 
अझ बढी प्रभावकारी वनाउन शवयकर्क अध्र्र्न अन सन्धान गरी प्रर्िर्ा (Modality) तनधािरण गरी 
कार्ािन्वर्न गररनेछ ।  

5.9. द गिम क्षते्र हवाई सेवा र्वकास िथा र्वस्िार पहाडी भेगमा हवाई र्ािार्ाि नै एकमात्र माध्र्म भएकोले 
रार्ष्ट्रर् अवयकर्किालाई दृर्िगि गरी केन्रीर् राजमागिको सञ्जालमा जोड्ड्ने मोटर बाटो प ग्न लामो समर् 
लाग्ने, पर्िटकीर् दृर्िले महत्वपूणि िथा क्षेत्रीर् एवं शतथिक सन्ि लनमा टेवा प र्ािउन सहार्क ह न ेद गिम 
क्षेत्रका र्वमानस्थलहरुको स्िरवरृ्ि िथा स दृढीकरणका लातग तनम्नान सारको व्र्वस्था गररनेछ । 

5.9.1.  द गिम क्षेत्रको हवाई सेवा स्िर बरृ्िको लातग शवयकर्किा अन सार जनसहभातगिा ज टाई उपभोक्ता 
सतमतिलाई सर्िर् ि ल्र्ाई सम्भव भएसम्म सो सतमति माफि ि तनमािण र्वकास कार्ि गने व्र्वस्था गररनेछ।  

5.9.2. शवयकर्क पने जग्गा स्थानीर् तनकार् माफि ि उपलधध ह न पने ।  

5.9.3. हवाई स रक्षा प्रबन्ध स्थानीर् प्रशासनद्वारा ददन सक्ने प्रत्र्ाभतूि प्राि ह न  पने । 

5.9.4. द गिम क्षेत्रमा हवाई सेवा सञ्चालनलाई स लभ िथा तनर्तमि ि ल्र्ाउन “द गिम क्षेत्र हवाई सेवा सञ्चालन कोष” 
लाई प्रभावकारी बनार्नेछ ।  

5.10. र्वमानस्थल सञ्चालन िथा व्र्वस्थापनः नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणले र्वमानस्थलहरुको सञ्चालन िथा 
व्र्वस्थापन स्थानीर् तनकार् वा नेपाल सरकारले तनधािरण गरेका मापदण्ड प रा गने संस्थालाई करारमा ददन 
सक्नेछ । 

5.11. र्वद्यमान र्वमानस्थलः र्वमानस्थलहरुको सेवा स र्वधा िथा स्िरबरृ्िका लातग कार्ि र्ोजना िर्ार गरी 
चरणवि रुपमा कार्ािन्वर्न गररनेछ ।  

5.12. अन गमन िथा मूल्र्ाङ्कन र्स नीतिको कार्ािन्वर्नको अन गमन िथा प्रभावकाररिाको मूल्र्ाङ्कन सरकारबाट 
गररनेछ ।  
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अन सूची- २ 

नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण वार् सेवा सञ्चालन सम्बन्धी नीतिगि व्र्वस्थाहरु, २०७५ 
(ने.ना.उ.प्रा. सञ्चालक सतमतिको तमति २०७५।५।३ मा बसेको ३४९औ ंबैठकबाट स्वीकृि) 

(दफा ३.२ सुँग सम्बखन्धि) 

1. पषृ्ठभमूी - अन्िरािर्ष्ट्रर् नागररक उड्डर्न संगठनले नेपाललाई भारि पतछको दखक्षण एखशर्ाको सबैभन्दा 
बढी उड्डर्न गतिर्वधीर् क्त म ल क रहेको उल्लेख गरेको छ । अर्हले नेपालमा १० वटा हवार्जहाज 
कम्पनी र १० वटा हेतलकप्टर कम्पनी छन ्जसको क ल वार् र्ान संख्र्ा ९० रहेको छ । वार् र्ान 
संख्र्ा ठूलो नरहेिापतन वार् सेवा कम्पनीको संख्र्ा अत्र्तधक रहेको कारण वार् सेवा कम्पनीलाई 
शन्िररक उडान स रक्षा, ममिि सम्भार र ग णस्िर तनधािरण कार्िका लातग श-शफ्नै संगठन िर्ार 
गन िपरेको छ भने प्रातधकरणलाई समेि उडान स रक्षा तनर्मन कार्िमा अत्र्तधक बोझ थर्पएको छ । 
तत्रभ  वन अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थल अन्िरािर्ष्ट्रर् ठूला जेट र्वमानदेखख शन्िररक उडानका साना ठूला 
र्वमान िथा हेतलकप्टरहरुको समेि सञ्चालन शधारको रुपमा रहुँदा र्हाुँ अत्र्तधक हवाई िार्फक 
चापका कारण भमूी िथा शकास द वैमा उडान स रक्षाका दृर्िले गखम्भर समस्र्ा उत्पन्न ह न गएको छ 
भने अन्र् शन्िररक र्वमानस्थलहरुमा र्वद्यमान पूवािधारको सम खचि उपर्ोग ह न सकेको देखखंदैन । 
वार् र्ान सञ्चालनको क्षेत्रमा शवयकर्क पने वार् र्ान चालक िथा र्खन्जतनर्रहरुको न्रू्निाका कारण 
वार् सेवा कम्पनीहरु वीच त्र्स्िा जनशखक्त हातसल गनि भर्रहेको अस्वस्थ प्रतिस्पधािले समेि समग्रमा 
उडान स रक्षामा प्रतिक ल प्रभाव पानि सक्ने देखखन्छ । हवाई र्ािार्ािको क्षेत्रमा देखखएका र्र्नै 
समस्र्ाहरुको तनराकरणका लातग वार् सेवा सञ्चालन प्रमाणपत्र जारी गने, वार् र्ान संख्र्ा थप गने, 
सञ्चालन शधार िोक्ने, उडान अन मति प्रदान गने जस्िा र्वषर्मा प्रातधकरणबाट सम्पादन गन िपने 
कार्िका सम्बन्धमा नीतिगि मागिदशिन गनि शवयकर्क देखखएकोले र्ो नीतिगि व्र्वस्थाहरु िज िमा गरी 
लागू गन ि परेको हो ।  

2. उद्दयेकर् - वार् र्ान सञ्चालन कार्िलाई व्र्वखस्थि बनाई हवाई सेवाको क्षेत्रलाई अझ स रखक्षि, 
ग णस्िरीर् र देशव्र्ापी बनाउन र्स नीतिका देहार्का उदे्दयकर्हरु रहेका छनः् 

2.1. वार् सेवा सञ्चालनको क्षेत्रमा उपर् क्त वािावरण सजृना गरी ग णस्िरीर् र ददगो हवाई र्ािार्ाि सेवाको 
र्वकास गने ।  

2.2. शन्िररक हवाई सेवामा रहेका वार् सेवालाई काठमाडौं बार्हर सञ्चालन शधार (Operation Base) 
बनाउन प्रोत्साहन गरी देशका अन्र् भभूागमा समेि हवाई सेवा र्वस्िार गने ।  

2.3. ठूला शन्िररक र्वमानस्थलहरुमा र्वद्यमान भौतिक पूवािधारको सम खचि प्रर्ोग गरी त्र्स क्षेत्रको 
शन्िररक उडानको केन्र (Hub) को रुपमा र्वकास गने ।  

2.4. हवाई सेवा उद्योगको ददगो र्वकासको लातग स्वदेशमै वार् र्ान चालक, ईखन्जतनर्र िथा अन्र् 
शवयकर्क प्रार्वतधक जनशखक्त उत्पादन गनि उड्डर्न िातलम संस्था स्थापनालाई प्रोत्साहन गने ।  

2.5. सबल र ग णस्िरीर् हवाई सेवालाई प्रवद्र्धन गरी म ल कको समग्र शतथिक र्वकासमा टेवा ददने । 
ने.ना.उ.प्रा. सञ्चालक सतमतिको २०७५।५।३ मा बसेको ३४९औ ंबैठकबाट स्वीकृि  

3. नीतिगि व्र्वस्था  

3.1. वार् सेवा सञ्चालन प्रमाणपत्र प्रदान गने सम्बन्धमा  
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3.1.1. तत्रभ  वन अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थलमा सञ्चालन शधार ह ने गरी वा तत्रभ  वन अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थलमा 
उद्गम वा प्रस्थान ह नेगरी नर्ाुँ वार् सेवा कम्पनीहरुलाई वार् सेवा सञ्चालन अन मति प्रदान गररने छैन । 
िर हाल तत्र.अ.र्व.मा सञ्चालन शधार रहेका क नै वार् सेवा कम्पनी बन्द भएमा वा सञ्चालन शधार 
अन्र्त्र स्थानान्िरण गरेमा तत्र.अ.र्व.को. क्षमिा मूल्र्ाङ्कन गरी काठमाडौं वार्हर सञ्चालन शधार रहेका 
वार् सेवाहरुको सञ्चालन प्रमाण-पत्र प्राि गरेको तमतिको शधारमा प्राथतमकिा तनधािरण गरी 
तत्र.अ.र्व.मा सञ्चालन शधारमा ददन सर्कनेछ ।  

3.1.2. नर्ाुँ वार् सेवा कम्पनीलाई काठमाडौं बार्हरका र्वमानस्थलहरु र्वराटनगर, भैरहवा, पोखरा, नेपालगंज, 
धनगढी र स खेि र्वमानस्थलमा सञ्चालन शधार रहने र त्र्हाुँबाट िोर्कएका र्वमानस्थलमा उडान 
सञ्चालन गने गरी वार् सेवा सञ्चालन अन मति पत्रमा उडान बतृ्तखण्ड समेि स्पि उल्लेख गरर अन मति 
प्रदान गररनेछ । 

3.1.3. नर्ाुँ वार् सेवा कम्पनीका लातग उक्त कम्पनीलाई शवयकर्क पने वार् र्ान चालक िथा वार् र्ान ममिि 
सम्भार र्खन्जतनर्र शवयकर्क संख्र्ामा रहेको र्र्कन गरी मात्र सञ्चालन प्रमाण-पत्रको प्रर्िर्ा अगातड 
बढाईनेछ ।  

3.1.4. वार् सेवा कम्पनीले सेवा सञ्चालन गरेको पाुँच बषितभत्र वार् र्ान चालक, र्खन्जतनर्र जस्िा जनशखक्त पूणि 
रुपमा नेपाली नागररक िर्ार गन िपनेछ । क नै नर्ाुँ प्रकारको वार् र्ान Fleet थप गरेको अवस्थामा 
त्र्सरी थप गरेको तमतिले पाुँच बषितभत्र नेपाली जनशखक्त िर्ार गरी सक्न पने छ । 

3.2. वार् र्ान संख्र्ा थप गने सम्बन्धमा 

3.2.1. वार् सेवा कम्पनीको वार् र्ान थप गन िपूवि उक्त कम्पनीको प्रार्वतधक सक्षमिा (वार् र्ान चालक, 
र्खन्जतनर्र िथा अन्र् शवयकर्क जनशखक्तको पर्ािििा, उडान स रक्षा अतडटको नतिजा शदी), वार् र्ान 
सञ्चालन र्ोजना, र्वमानस्थलको क्षमिा िथा मौज दा उडान चाप समेिको मूल्र्ाङ्कन गरेर मात्र वार् र्ान 
थप गने सम्बन्धमा कारबाही अखघ बढार्नेछ ।  

3.2.2. वार् सेवा कम्पनीले वार् र्ान संख्र्ा थप गदाि वार् र्ान सञ्चालन, ममिि सम्भार िथा उडान स रक्षा 
स पररवेक्षणका दृर्िले समेि एउटा कम्पनीले र्वर्वध प्रकार (Type) का वार् र्ान सञ्चालन गनि सक्ने 
सक्षमिाको र्वस्ििृ मूल्र्ाङ्कन गरेर मात्र अन मति प्रदान गररनेछ ।  

3.2.3. वार् सेवा सञ्चालन प्रमाणपत्र प्राि गनि Wet Lease मा वार् र्ान ल्र्ाउन पार्ने छैन । 

3.3. वार् र्ानको सञ्चालन शधार, रात्री र्वसान र उडान सञ्चालन सम्बन्धमा 

3.3.1.  वार् सेवा कम्पनीले सञ्चालन बेस िोर्कएको र्वमानस्थलमा वार् र्ान सञ्चालन र ममिि सम्भारका लातग 
शवयकर्क स र्वधा सर्हि उपर् क्त ह्यागंरको व्र्वस्था गन िपनेछ । ने.ना.उ.प्रा. संचालक सतमतिको तमति 
२०७५।५।३ मा बसेको ३४९ औ ंबैठकबाट स्वीकृि 

3.3.2. काठमाडौं बार्हर अपरेसन बेस स्थापना गरी सेवा सञ्चालनका लातग प्रोत्साहन गनि प्रातधकरणले 
वार् सेवा कम्पनीलाई ह्यागंर तनमािणका ५ (पाुँच) बषिसम्म तनःश ल्क जग्गा उपलधध गरार्नेछ । 
ह्यांगर स र्वधा नह ने वार् सेवाले ह्यांगर स र्वधा भएको अन्र् वार् सेवासुँग सम्झौिा वा करारबाट र्स्िो 
व्र्वस्था गन िपनेछ । 

3.3.3. रात्री उडानका वार् र्ानलाई अविरण, र्वसान, स रक्षा श ल्कमा लाग्दै शएको थप अतिररक्त श ल्कमा 
छूट प्रदान गररनेछ ।  
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3.3.4. रात्री उडान गने र्वमानलाई लाग्दै शएको अतिररक्त समर् र्वमानस्थल सञ्चालन श ल्क िथा मौसमी 
सेवा श ल्कमा समेि छ ट प्रदान गररनेछ ।  

3.3.5. शन्िररक उडानका वार् सेवाहरुले शफ्नो संस्थागि सामाखजक उत्तरदार्र्त्व अन्िगिि द गिम पहाडी 
क्षेत्रका तबमानस्थलहरुमा अतनवार्िरुपमा प्रातधकरणले िोकेबमोखजम तनर्तमि उडान सञ्चालन गन िपने 
छ। Trunk Route मा मात्र उडान सञ्चालन गने वार् सेवाहरुले द गिम पहाडी क्षेत्रमा उडान सञ्चालन 
गने वार् सेवाहरुलाई प्रातधकरणले िोकेबमोखजमको र्ोगदान गन ि पनेछ ।  

3.4. उड्डर्न िातलम संस्था (Flying School) स्थापनालाई प्रोत्साहन गने  

3.4.1. नागररक उड्डर्नको क्षेत्रमा शवयकर्क पने वार् र्ान चालक उत्पादन गनि र वार् र्ान चालकलाई 
शवयकर्क पने र्वतभन्न िातलमहरु सञ्चालन गनि कसैले उड्डर्न िातलम संस्था स्थापना गनि चाहेमा 
उपर् क्त र्वमानस्थल उपलधध गरार्नेछ । 

3.4.2.  त्र्स्िो उड्डर्न िातलम संस्था स्थापना ह ने र्वमानस्थलमा ह्यांगर तनमािण गनि ५ (पाुँच) बषिसम्म जग्गा 
तनःश ल्क रुपमा उपलधध गराउन को साथै अविरण िथा तबसान श ल्कमा समेि प णि छ ट ददर्नेछ । 
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अन सूची-३ 
प्रातधकरणको संगठनात्मक ढाुँचा 

दफा ५ सुँग सम्बखन्धि) 
प्रातधकरणको कार्ििम सञ्चालन गनि तनम्नान सारको संगठनात्मक व्र्वस्था रहेको देखखन्छ । 

रार्ष्ट्रर् नागररक उड्डर्न स रक्षा सतमति 
नपेाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण सञ्चालक  सतमति 
 लेखापरीक्षण सतमति 
 महातनदेशक 
महातनदेशकबाट सोझै सञ्चालनह न ेशाखा िथा र्वभाग  
१ सञ्चालक सतमति र महातनदेशकको सखचवालर् 
२ कानून शाखा  
३ एक्पटि ग्र  प 
र्वभागहरु 
१ शन्िररक लेखापरीक्षण र्वभाग 
२ अथि र्वभाग 
३ प्रशासन र्वभाग 
म ख्र् शर्ोजनाहरु 
१ हवाई र्ािार्ाि क्षमिा अतभवरृ्ि शर्ोजना (ATCEP) 
२ र्म्प्र  भमेन्ट अफ एतभएशन सेफ्टी फ्र्ातसतलटज प्रोजेक्ट्स (IASF) 
३ रार्ष्ट्रर् गौरबका शर्ोजनाहरु  
एतभएसन सेखफ्ट एण्ड सेक्र् ररटी रेग लेसन तनदेशनालर् र अन्िगििका र्वभागहरु 
१ ए एन एस सेफ्टी स्टेण्डडि र्वभाग 
२ एरोिम सेफ्टी स्टेण्डडि र्वभाग 
३ फ्लाईट सेफ्टी स्टेण्डडि र्वभाग 
४ सेफ्टीम्र्ानेजमेन्ट तडतभजन 
५ एतभएसन सेक्र् ररटी र्वभाग 
६ एर्र िान्पोटि म्र्ानेजमेन्ट र्वभाग 
एतभएसन सतभिस तनदेशनालर् र अन्िगििका र्वभागहरु 
१ एर्टएम र्वभाग (Air Transport Management Department) 
२ शन्िररक र्वमानस्थल िथ स र्वधा देह र्वभाग  
३ सञ्चार िथा उड्डर्न सहार् र्वभाग (Communication, Navigation & Aid Department) 
४ तस एन एस (Communication, Navigation & Surveillance) प्लातनङ्ग एण्ड डेभ्लोपमेण्ट  र्वभाग 
५ ए शई एम र्वभाग (Aeronautical Information Management Department) 
६ एरोिम र्खञ्जतनर्ररङ्ग र्वभाग  
७ र्लेक्िोमेकातनकल र्वभाग  
८ उिार िथा अखग्न तनवारण र्वभाग 
कपोरेट तनदेशनालर् र अन्िगििका र्वभागहरु 
१ कपोरेट र्ोजना िथा अन गमन र्वभाग 
२  मानव संशाधन र्वभाग 

 gful/s p8\8og k|lzIf0f k|lti7fg 
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अन सूची-४  
नागररक उड्डर्न कार्ािलर्हरु ३६ 

दफा ५ सुँग सम्बखन्धि) 
1. तत्रभ  वन अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थल नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 19. पोखरा र्वमानस्थल नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
2. गैिम ब ि अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थल नागररक उड्डर्न 

कार्ािलर् 
20. जोमसोम र्वमानस्थल नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 

3. िाप्लेज ङ्ग र्वमानस्थल नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 21. बलेवा र्वमानस्थल नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
4. चन्रगढी र्वमानस्थल नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 22. दाङ्ग र्वमानस्थल नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
5. र्वराटनगर र्वमानस्थल नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 23. नेपालगञ्ज र्वमानस्थल नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
6. ि खम्लङ्गटार र्वमानस्थल नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 24. रुक म सल्ले र्वमानस्थल नागररक उड्डर्न 

कार्ािलर् 
7. भोजप र र्वमानस्थल नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 25. चौरझारी र्वमानस्थल नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
8. लातमडाुँडा तबमानस्थल नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 26. ज म्ला र्वमानस्थल नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
9. थामखकि  र्वमानस्थल नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 27. रारा र्वमानस्थल नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
10. मनमार्ा राई खानीडाुँडा र्वमानस्थल नागररक उड्डर्न 

कार्ािलर् 
28. स खेि र्वमानस्थल नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 

11. रुम्जाटार र्वमानस्थल नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 29. डोल्पा ज फाल र्वमानस्थल नागररक उड्डर्न 
कार्ािलर् 

12. फाम्ल  र्वमानस्थल नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 30. तसतमकोट र्वमानस्थल नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
13. िेखञ्जङ्ग र्हलारी (ल क्ला) र्वमानस्थल नागररक उड्डर्न 

कार्ािलर् 
31. बझाङ्ग र्वमानस्थल नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 

14. राजतबराज र्वमानस्थल नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 32. बाज रा तबमानस्थल नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
15. जनकप र र्वमानस्थल नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 33. साुँफेबगर तबमानस्थल नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
16. तसमरा र्वमानस्थल नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 34. डोटी तबमानस्थल नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
17. भरिप र र्वमानस्थल नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 35. बैिडी तबमानस्थल नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
18. रामेछाप र्वमानस्थल नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 36. धनगढी र्वमानस्थल नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 

अन सूची-५ 

र्वमानस्थलहरुको र्ववरण  
दफा ५ सुँग सम्बखन्धि) 

हाल सञ्चालनमा रहेका र्वमानस्थलहरु  हाल सञ्चालनमा नरहेका र्वमानस्थलहरु 
1.  तत्रभ  वन अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थल 1.  फाल्ग नन्द र्वमानस्थल 
2.  गौिमब ि अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थल 

(शन्िररकिफि ) 
2.  काुँगेलडाुँडा र्वमानस्थल 

3.  िाप्लेज ङ्ग र्वमानस्थल 3.  खखजी चण्डेश्वरी र्वमानस्थल 
4.  चन्रगढी र्वमानस्थल 4.  स्र्ाङ्गबोचे र्वमानस्थल 
5.  र्वराटनगर र्वमानस्थल 5.  खजरी र्वमानस्थल 
6.  ि खम्लङ्गटार र्वमानस्थल 6.  लाङ्गटाङ्ग र्वमानस्थल 
7.  भोजप र र्वमानस्थल 7.  मेघौली र्वमानस्थल 
8.  लातमडाुँडा तबमानस्थल 8.  गोरखा र्वमानस्थल 
9.  थामखकि  र्वमानस्थल 9.  बाग्ल ङ्ग र्वमानस्थल 
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10.  मनमार्ा राई खानीडाुँडा र्वमानस्थल 10.  ढोरपाटन र्वमानस्थल 
11.  रुम्जाटार र्वमानस्थल 11.  ग ल्मी र्वमानस्थल 
12.  फाम्ल  र्वमानस्थल 12.  मनाङ्ग र्वमानस्थल 
13.  िेखञ्जङ्ग र्हलारी (ल क्ला) र्वमानस्थल 13.  रोल्पा र्वमानस्थल 
14.  राजतबराज र्वमानस्थल 14.  चौरझारी र्वमानस्थल 
15.  जनकप र र्वमानस्थल 15.  कातलकोट र्वमानस्थल 
16.  तसमरा र्वमानस्थल 16.  डोल्पा मतसनेचौर र्वमानस्थल 
17.  भरिप र र्वमानस्थल 17.  दाच  िला र्वमानस्थल 
18.  रामेछाप र्वमानस्थल 18.  र्टकाप र  र्वमानस्थल 
19.  पोखरा र्वमानस्थल 19.  महेन्रनगर र्वमानस्थल 
20.  जोमसोम र्वमानस्थल  तनमािणाधीन र्वमानस्थलहरु 
21.  दाङ्ग ि ल्सीप र र्वमानस्थल १ तनजगढ अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थल 
22.  नेपालगञ्ज र्वमानस्थल २ पोखरा क्षेत्रीर् अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थल 
23.  रुक म सल्ले र्वमानस्थल ३ गौिम ब ि अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थल  
24.  ज म्ला र्वमानस्थल ४ अघाि खााची र्वमानस्थल 
25.  रारा र्वमानस्थल  

 26.  स खेि र्वमानस्थल  
 27.  डोल्पा ज फाल र्वमानस्थल  
 28.  तसतमकोट र्वमानस्थल  
 29.  बझाङ्ग र्वमानस्थल  
 30.  बज रा तबमानस्थल  
 31.  साुँफेबगर तबमानस्थल  
 32.  डोटी तबमानस्थल  
 33.  बैिडी तबमानस्थल  
 34.  धनगढी र्वमानस्थल  
 अन सूची-५(क) 

हब र्वमानस्थलहरुका सञ्चालन शधार (Operation Base) बाट वतृ्त खण्ड र र्वमानस्थल निोकी सञ्चालन 
अन मति ददएको र्ववरण 

(दफा ५ सुँग सम्बखन्धि) 
वार् र्ान सञ्चालन 
संस्थाको नाम 

सञ्चालन अन मति अवतध 
बार् र्ानको र्ववरण र 

संख्र्ा 
सञ्चालन शधार क्षते्र र वार् र्ान रहन ेसंख्र्ा 

ब ि एर्र प्रा.तल. १६ ज लाई २०२० 
देखख  १५ ज लाई 
२०२२ सम्म 

Beechraft 1900 D   
२ ओटा ATR42  ३ 
ओट र ATR 72  १० 
ओटा समेि खस्थर 
पखेटा वार् र्ान  सख्र्ा 
१५ 

तत्रभ  वन अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थलबाट १५ 
बार् र्ानमध्रे् एक एक वटा ATR 72 वार् र्ान 
पोखरा, भैरहवा, नेपालगञ्ज जनकप र र 
र्वराटनगर र्वमानस्थलमा रात्री तबश्राम गन िपने 
छ । 

नेपाल वार् सेवा तनगम १६ ज न २०२० देखख  शन्िररक उडानका तत्रभ  वन अन्िरािर्ष्ट्र«र् र्वमानस्थल काठमाडौं 
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१५ जन २०२२ सम्म र्वतभन्न ९ ओटा 
वार् र्ानहरु 

र्ति एर्रलार्न्स ८ ज लाई २०२० देखख 
७ जलाई २०२२ 
सम्म  

ए र्ट शर ७२ र 
जेटखस्िम समेि ११ 
खस्थर पखेटा 
वार् र्ानहरु  

तत्रभ  वन अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थल काठमाडौमा ९ 
ओटा र  पोखरा र्वमानस्थलमा २ ओटा 
जेटखस्िम बास बस्ने ।  

िारा एर्रलार्न्स १५ ज लाई २०२० 
देखख  १४ ज लाई 
२०२२ 

तडएचसी ६ ट्वीनओटर  
खस्थर पखेटा 
वार् र्ानहरु समेि ४ 
ओटा 

काठमाडौ, पोखरा िथा नेपालगञ्ज बेस गरी  एक 
वार् र्ानले  कणािली र स द र पखश्चम प्रदेशमा सेवा 
ददन  पने । 

सतमट एर्रट े् १५ ज न २०२० देखख 
१४ ज न २०२२ सम्म  

एलईर्ट एल ४१० 
खस्थर पखेटा वार् र्ान 
५ ओटा 

तत्रभ  वन अन्िरार्ष्ट्र«र् र्वमानस्थलमा ३ र 
नेपालगञ्ज तबमानस्थमा १ र द गिम क्षेत्रका 
र्वमानस्थलमा १ बास बस्ने । 

तसतम्रिक एर्रलार्न्स २३ फे्रब्र अरी २०१८ 
देखख २४ फेब्र अरी 
२०२० सम्म 

बीच िाफ्ट १९०० 
खस्थर पखेटा २ ओटा र 
हेतलकप्टर ७ ओटा 

नेपालगञ्ज 

श्री एर्रलार्न्स  १५ मे २०२० देखख 
१४ मे २०२२ सम्म 

तसशरजे ४ र  
तडएचसी २ समेि   
खस्थर पखेटा एर्रिाफ्ट  
६ ओटा र एम शई 
हेतलकप्टर ८ ओटा 

हेतलकप्टरहरु काठमाडौ, पोखरा स खेि । 
Bombardier CRJ 200 एर्रिाफ्टमध्रे् द ई 
काठमाडौं, एक र्वराटनगर एक नपेालगञ्ज मा 
राि र्विाउन पने भने्न उल्लेख छ ।  
DHC8Q400 को शधार क्षेत्र िोकेको छैन । 
िोर्कएको शधार क्षेत्रबाट क न र्वमानस्थल िफि  
उडान गने भने्न उल्लेख गरेको छैन । 

सौर्ि एर्रलार्न्स ् ११ फेब्र अरी २०२० 
देखख १० फेब्र अरी 
२०२२ सम्म 

तसशरजे  खस्थर पखेटा 
एर्रिाफ्ट  २ ओटा  

तत्रभ  वन अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थल काठमाडौ 

सीिा एर्र १५ ज न २०२० देखख 
१४ ज न २०२२ सम्म  

डोतनिर्र २२८ खस्थर 
पखेटा वार् र्ानहरु ४ 
ओटा 

तत्रभ  वन अन्िरार्ष्ट्रर् र्वमानस्थल र नेपालगञ्ज 
तबमानस्थल । 

अन सूची-६ 
वार्  सेवा सञ्चालन प्रमाणपत्र  (AOC) नवीकरण गरेका वार्  सेवाहरुको र्ववरण 

(दफा १७ सरकारी रकम तिन ि ब झाउन  पने सुँग सम्बखन्धि ) 

ि.सं. 
वार् र्ान संचालन संस्थाको 

नाम 

वार् सेवा सञ्चालन 
प्रिमाण पत्र नम्बर 

(AOC NO) 

AOC नवीकरणको 
म्र्ाद कार्म रहन े

तमति 
वार् र्ानको नाम  र दिाि नम्बर 

  खस्थर पखेटा     69 

1 श्री एर्रलार्न्स  030/2002 15-May-22 1. CRJ 200 ER(9N AMA) 

        2. CRJ 200 (9N AMC) 

        3. CRJ 700 (9N AMB) 

        4. CRJ 700 (9N AMO) 

        5. DHC8 Q400  (9N ANE) 

        6. DHC8 Q400  (9N ANF) 

  जम्मा     6 

2 ब ि एर्र 014/1996 14-Jul-22 1. Beechraft 1900 D (9N AEE) 
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        2. Beechraft 1900 D (9N AEW) 

        3. ATR42-320( 9N AIM) 

        4. ATR42-320 (9 N AIN) 

        5. ATR42-320 (9N AIT) 

        6. ATR72-500(9N AJO) 

        7. ATR72-500 (9N AJS) 

        8. ATR72-500 (9N AJX) 

        9. ATR72-500 (9N AMD) 

        10. ATR72-500 (9N AMF) 

        11. ATR72-500 (9N AMU) 

        12. ATR72-500 (9N AMY) 

        13. ATR72-500 (9N ANI) 

  जम्मा     13 

3 िारा एर्रलार्न्स 053/2009 14-Jul-22 1. DHC6/400r (9N AKL) 

        2. Dornier 228 t (9N AKE) 

        3. Dornier 228 t (9N AKK) 

        4. 4.  DHC6/400  (9N ALO) 

  जम्मा     4 

४ नेपाल एर्रलार्न्स कपोरेशन 003/2000 15-Jun-22 1. DH6 300  (9N ABT) 

        2. DH6 300 r (9N ABU) 

        3. DH6 300  (9N ABX) 

        4. Boing 757(9A ACB) 

        5. Modern Ark60  (9N AKQ) 

        6. Modern Ark60  (9N AKR) 

        7. Y12E (9N AKS) 

        8. Y12E (9N AKT) 

        9. Y12E (9N AKU) 

        10. Y12E (9N AKV) 

        
11. Airbus A320-200s  (9N 

AKW) 

        
12,  Airbus A320-200s (9N 

AKX) 

        13. Airbus A330-243( (9N ALY) 

        14.  Airbus A330-243( (9N ALZ) 

  hDDff     14 

5 र्ति एर्रलार्न्स 037/2004 15-Jul-22 1. Jetstream-41(9N AHU) 

        2. Jetstream-41(9N AHV) 

        3. Jetstream-41(9N AHY)  

        4. Jetstream-41(9N AIH) 

        5. Jetstream-41(9N AJC) 

        6. Jetstream-41(9N AJC) 

        7. ATR72-500 (9N AMN.) 

        8. ATR72-500 (9N AMM) 

        9. ATR72-500 (9N ALN) 

        10. ATR72-500 (9N ANC) 

        11. ATR72-500 (9N ANG) 

  जम्मा     11 

6 सतमट एर्र 064/2010 10-Jun-22 1. LETL410-UVP-E20 (9N AKY)  

        2. LETL410-UVP-E20 (9N AKZ)  

        3. LETL410-UVP-E20 (9N AMG) 

        4. LETL410-UVP-E20 (9N AMH)  
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        5. LETL410-UVP-E20 (9N AMP) 

        6. LETL410-UVP-E20 (9N AND)  

        6 

7 तसतम्रक एर्रलार्न्स 052/2009 24-Feb-09 1. Beechraft 1900 (9N AGI) 

        2. Beechraft 1900 (9N AGL) 

  जम्मा     2 

8 सीिा एर्र 033/2007 15-Jun-22 
1. Dornier 228 Aircraft (9N AHB 

) 

        
2. Dornier 228 Aircraft (9N AHR 

) 

        3. Dornier 228 Aircraft (9N AIE ) 

        4. Dornier 228 Aircraft (9N AJH) 

  जम्मा     4 

9 सौर्ि एर्रलार्न्स 083/2014 10-Nov-21 
1. Bombardier CRJ 200 (9N 

ALE) 

        
2. Bombardier CRJ 200 (9N 

ALM) 

        
3. Bombardier CRJ 200 (9N 

ANM) 

  जम्मा     3 

10 र्हमालर्न एर्रलार्न्स 084/2015 7-Dec-21 
1. Airbus 320-214 Aircraft (9N 

ALM) 

        
2. Airbus 320-214 Aircraft (9N 

ALV) 

        
4. Airbus 320-214 Aircraft (9N 

ALW) 

        
5. Airbus 320-319 Aircraft (9N 

Ajk) 

  जम्मा     4 

  हेतलकप्टर     37 

1 श्री एर्रलार्न्स 030/2002 15-May-22 1. Mi -8 AMT (9N ADD) 

        2. Mi -8 MTV (9N ADL ) 

        3. Mi -8 MTV (9N AHT )  

        4. AS350B3e (9N AJA) 

        5. AS350B3e (9N ALF) 

        6. AS350B3e (9N ALK) 

  जम्मा     6 

2 अखल्टच्रू्ड एर्र 085/2016 6-Oct-21 
1. H125(AS350B3e ) (9N 

AMS) 

        
2. H125(AS350B3e ) (9N 

AMX) 

  जम्मा     2 

3 एर्र डार्नेिी हेली 035/2001 15-May-22 1.  

        2.  

        3.  

        4. AS 350B3e (9N ALA  ) 

        5. AS 350B3e (9N ANA  ) 

  जम्मा     5 

4 कैलास हेतलकप्टर सतभिस 087/2018 21-May-20 1. H125(AS350B3e ) (9N AJJ) 

        
2. H125(AS350B3e ) (9N 

AML) 

        
3. H125(AS350B3e ) (9N 

AMT) 

  जम्मा     3 

4 प्रभ   हेतलकप्टसि 081/2013 30-Oct-21 1. Robinson R44  ( (9N AJW) 
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        2. Robinson R66 ( (9N AMJ) 

        3. Robinson R66 ( (9N AJN) 

        4. Robinson R66 ( (9N ALU) 

        5. Robinson R66 ( (9N ALX) 

        
6.  H125(AS350B3e ) (9N 

ANL) 

  जम्मा     6 

6 र्फस्टेल एर्र (सतमट) 017/2001 15-May-22 1. Bell Jet Ranger 206 (9N A 

        2. AS 350B3e (9N AJQ) 

        3. AS 350B3e (9N AJR) 

        3 

7 मनाङ्ग एर्र 082/2014 2-Jul-22 1. AS350B3e ) (9N AMV) 

        2. H125(AS350B3e ) (9N ANJ) 

  जम्मा     2 

8 माउण्टेन हेलीकप्टसि 055/2009 2-Jul-22 1. AS 350B2 (9N  ALD ) 

        2. AS 350B2 (9N  ALD ) 

  जम्मा     2 

9 तसतम्रक एर्र 034/2000 15-Apr-22 1. AS 350B3e (9N AJZ) 

        2 AS 350B3e (9N ALP) 

        3. Bell 407 (9N ALT) 

        4.  AS 350B3e (9N AKD) 

        4 

10 हेली एभरेि 086/2016 6-Dec-21 1. H125(AS350B3e ) (9N AKP) 

        2. H125(AS350B3e ) (9N AKG) 

  hDDff     4 

 

अन सूची-७ 

द गिम क्षते्रका र्वमानस्थलहरुमा हवाई सेवा सञ्चालन अन मति िथा सेवा प्रवाहको खस्थति 

(दफा २५ सुँग सम्बखन्धि)  
(अन मति संख्र्ा) 

  2019 2020 2021 

STOLSTOS
L STOL 
सेक्टर 

हिाको 
उडान 
अन मति 
ददन 

वषि 
भररको 
हिा 

वषि भररको 
उडान 
अन मति 

हिाको 
उडान 

अन मति ददन 

वषि 
भररको 
हिा 

वषि भररको 
उडान 
अन मति 

हिाको 
उडान 

अन मति ददन 

वषि 
भररको 
हिा 

वषि भररको 
उडान 
अन मति 

काठमाडौं—ताप्लेजङु्ग                 
न.े वा. तन.  2 52 104 3 52 156 4 40 160 
तसिा एर्र 0 52 0 3 52 156 1 40 40 
िारा एर्र  0 52 0 0 52 0 1 40 40 
सतमट एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
जम्मा 2   104 6   312 6   240 
विराटनर—ताप्लेजङु्ग                  
g]= jf= lg=  0 52 0 0 52 0 2 40 80 
l;tf Po/ 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
tf/f Po/  0 52 0 0 52 0 1 40 40 
;ld6 Po/ 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
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hDdf 0   0 0   0 3   120 
eb|k'/ —tfKn]h'Ë                  
न.े वा. तन.  0 52 0 0 52 0 0 40 0 
तसिा एर्र 0 52 0 0 52 0 1 40 40 
िारा एर्र  0 52 0 0 52 0 0 40 0 
सतमट एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
जम्मा 0   0 0     1 40 40 
क लजम्मा 2 52 104 6 52 312 10 40 400 
र्वमानस्थलबाट प्राि डाटा अन सार               
शगमन     218     144     131 
प्रस्थान     217     142     131 
उडान प्रतिशि     209.62     46.15     32.75 
कामाडौं —भोजप र                 
ने. वा. तन.  5 52 260 7 52 364 7 40 280 
तसिा एर्र 0   0 0   0 0   0 
िारा एर्र  0   0 0   0 0   0 
सतमट एर्र 0   0 0   0 0   0 
जम्मा 5 52 260 7 52 364 7 40 280 
र्वराटनगर-भोजप र                 
न.े वा. तन.  2 52 104 1 52 52 2 40 80 
तसिा एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
िारा एर्र  0 52 0 0 52 0 0 40 0 
सतमट एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
जम्मा 2 

 
104 1 

 
52 2 

 
80 

क लजम्मा 7 52 364 8   416 9 40 360 
र्वमानस्थलबाट प्राि डाटा अन सार               
शगमन     218     133     124 
प्रस्थान     218     133     124 
उडान प्रतिशि 

  

59.89 
  

31.97 
  

34.44 
                    
काठमाडौं-लातमडाुँडा                 
न.े वा. तन.  2 52 104 2 52 104 0 40 0 
तसिा एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
िारा एर्र  0 52 0 0 52 0 0 40 0 
सतमट एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
जम्मा 2   104 

 
  104 0   0 

र्वराटनगर-लातमडाुँडा                  
न.े वा. तन.  0 52 0 0 52 0 0 40 0 
तसिा एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
िारा एर्र  0 52 0 0 52 0 0 40 0 
सतमट एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
जम्मा 0 0 0 0 0 0 0   0 
क ल जम्मा 2 52 104 0 52 104 0 40 0 
र्वमानस्थलबाट प्राि डाटा अन सार               
ऋागमन     35     10     0 
प्रस्थान     35     10     0 
उडान प्रतिशि     33.65     9.62       
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काठमाडौं-खानीडाुँडा                 
न.े वा. तन.  0 52 0 2 52 104 4 40 160 
तसिा एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
िारा एर्र  0 52 0 0 52 0 0 40 0 
सतमट एर्र 0 52 0 0 52 0   40 0 
जम्मा 0 52 0 2 52 104 4 40 160 
र्वमानस्थलबाट प्राि डाटा अन सार               
शगमन     0     21     46 
प्रस्थान     0     21     46 
उडान प्रतिशि           20.19     28.75 
                    
काठमाडौं-थामखकि                  
न.े वा. तन.  2 52 104 2 52 104 3 40 120 
तसिा एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
िारा एर्र  0 52 0 0 52 0 0 40 0 
सतमट एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
जम्मा 2   104 2   104 3   120 
र्वराटनगर-थामखकि             

 
    

न.े वा. तन.  1 52 52 0 52 0   40 0 
क ल जम्मा 3 52 156 2 52 104 3 40 120 
र्वमानस्थलबाट प्राि डाटा अन सार               
शगमन     58     110     49 
प्रस्थान     58     110     49 
उडान प्रतिशि     37.18     108.91     40.83 
                    
काठमाडौं-ल क्ला                  
न.े वा. तन.  7 52 364 0 52 0 7 40 280 
तसिा एर्र 14 52 728 42 52 2184 22 40 880 
िारा एर्र  35 52 1820 0 52 0 77 40 3080 
सतमट एर्र 17 52 884 56 52 2912 29 40 1160 
जम्मा 73   3796 98   5096 135   5400 
रामेछाप-ल क्ला                  
न.े वा. तन.  7 52 364 7 52 364 0 40 0 
तसिा एर्र 84 52 4368 0 52 0 0 40 0 
िारा एर्र  0 52 0 60 52 3120 0 40 0 
सतमट एर्र 72 52 3744 0 52 0 0 40 0 
जम्मा 163   8476 67   3484 0   0 
क ल जम्मा 236 52 12272 165 52 8580 135 40 5400 
र्वमानस्थलबाट प्राि डाटा अन सार               
शगमन     9844     2635     3558 
प्रस्थान     9844     2635     3580 
उडान प्रतिशि     80.22     30.71     65.89 
                    
कामाडौं-फाप्लू                 
न.े वा. तन.  3 52 156 3 52 156 5 40 200 
तसिा एर्र 1 52 52 0 52 0 0 40 0 



नपेाल नागररक उड्डर्न तनर्मन 

 205 कार्िमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन‚ २०७9 
 

िारा एर्र  0 52 0 7 52 364 3 40 120 
सतमट एर्र 7 52 364 1 52 52 2 40 80 
जम्मा 11 

 
572 11 

 
572 10 

 
400 

र्वराटनगर-फाप्लू                 
न.े वा. तन.  0 52 0 0 52 0 0 40 0 
तसिा एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
िारा एर्र  0 52 0 0 52 0 0 40 0 
सतमट एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
जम्मा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
क ल जम्मा 11 52 572 11 52 572 10 40 400 
र्वमानस्थलबाट प्राि डाटा अन सार               
शगमन     1274     978     589 
प्रस्थान     1267     977     587 
उडान प्रतिशि     222.73     

 

    147.25 
                    
काठमाडौं-रुम्जाटार                 
न.े वा. तन.  2 52 104 0 52 0 0 40 0 
तसिा एर्र 1 52 52 0 52 0 0 40 0 
िारा एर्र  0 52 0 0 52 0 0 40 0 
सतमट एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
जम्मा 3   156 0   0 0   0 
ल क्ला-रुम्जाटार                 
न.े वा. तन.  0 52 0 0 52 0 0 40 0 
तसिा एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
िारा एर्र  0 52 0 0 52 0 0 40 0 
सतमट एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
जम्मा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
र्वराटनगर-रुम्जाटार                 
न.े वा. तन.  1 52 52 0 52 0 0 40 0 
क ल जम्मा 4 52 208 0 52 0 0 40 0 
र्वमानस्थलबाट प्राि डाटा अन सार               
शगमन     92     33     22 
प्रस्थान     92     33     22 
उडान प्रतिशि     44.23     

 

    
                     

काठमाडौ-रामेछाप                 
न.े वा. तन.  0 52 0 0 52 0 0 40 0 
तसिा एर्र 1 52 52 0 52 0 0 40 0 
िारा एर्र  0 52 0 0 52 0 0 40 0 
सतमट एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
जम्मा 1   52 0   0 0   0 
ल क्ला-रामेछाप                 
न.े वा. तन.  0 52 0 0 52 0 0 40 0 
तसिा एर्र 84 52 4368 0 52 0 0 40 0 
िारा एर्र  98 52 5096 41 52 2132 0 40 0 
सतमट एर्र 72 52 3744 0 52 0 0 40 0 
जम्मा 254   13208 41   2132 0   0 
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क ल जम्मा 255 52 13260 41 52 2132 0 40 0 
र्वमानस्थलबाट प्राि डाटा अन सार               
शगमन     3469     343     220 
प्रस्थान     3489     343     220 
उडान प्रतिशि     26.16     16.09     

                    
काठमाडौं-जोमसोम                 
न.े वा. तन.  0 52 0 0 52 0 0 40 0 
तसिा एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
िारा एर्र  0 52 0 0 52 0 0 40 0 
सतमट एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
जम्मा 0   0 

 
  0 0   0 

पोखरा-जोमसोम                 
न.े वा. तन.  7 52 364 56 52 2912 0 40 0 
तसिा एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
िारा एर्र  21 52 1092 21 52 1092 21 40 840 
सतमट एर्र 0 52 0 35 52 1820 0 40 0 
जम्मा 28   1456 112   5824 21   840 
क ल जम्मा 28 52 1456 112 52 5824 21 40 840 
र्वमानस्थलबाट प्राि डाटा अन सार               
शगमन     2077     165     204 
प्रस्थान     2077     165     204 
उडान प्रतिशि     142.65     2.83     24.29 
                    
कामाडौं-दाङ्ग                 
न.े वा. तन.  14 52 728 14 52 728 7 40 280 
तसिा एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
िारा एर्र  0 52 0 0 52 0 0 40 0 
सतमट एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
क ल जम्मा 14   728 14   728 7   280 
र्वमानस्थलबाट प्राि डाटा अन सार               
शगमन     398     166     0 
प्रस्थान     398     166     0 
उडान प्रतिशि     54.67     22.80       
                  

 कामाडौं-रुक म                 
न.े वा. तन.  1 52 52 1 52 52 3 40 120 
तसिा एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
िारा एर्र  0 52 0 0 52 0 0 40 0 
सतमट एर्र 0 52 0 0 52 0 1 40 40 
जम्मा 1   52 1   52 4   160 
नपेालगञ्ज-रुक म                 
न.े वा. तन.  3 52 156 4 52 208 7 40 280 
तसिा एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
िारा एर्र  0 52 0 0 52 0 0 40 0 
सतमट एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
जम्मा 3   156 4   208 7   280 
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क ल जम्मा 4 0 208 5 0 260 11 0 440 
र्वमानस्थलबाट प्राि डाटा अन सार               
शगमन     96     93     125 
प्रस्थान     96     93     125 
उडान प्रतिशि     46.15     35.77     28.41 
                    
कामाडौं-चौरझारी                 
न.े वा. तन.  1 52 52 1 52 52 0 40 0 
तसिा एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
िारा एर्र  0 52 0 0 52 0 0 40 0 
सतमट एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
जम्मा 1   52 1   52 0   0 
नपेालगञ्ज-चौरझारी                 
न.े वा. तन.  2 52 104 2 52 104 1 40 40 
तसिा एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
िारा एर्र  0 52 0 0 52 0 0 40 0 
सतमट एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
जम्मा 2   104 2   104 1   40 
क ल जम्मा 3 0 156 3 0 156 1 0 40 
र्वमानस्थलबाट प्राि डाटा अन सार               
शगमन     64     15     0 
प्रस्थान     64     15     0 
उडान प्रतिशि     41.03     9.62     0.00 
                   
कामाडौं-डोल्पा                  
न.े वा. तन.  0 52 0 0 52 0 0 40 0 
तसिा एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
िारा एर्र  0 52 0 0 52 0 1 40 40 
सतमट एर्र 0 52 0 0 52 0 2 40 80 
जम्मा 0   0 0   0 3   120 
नपेालगञ्ज-डोल्पा                  
न.े वा. तन.  3 52 156 2 52 104 4 40 160 
तसिा एर्र 0 52 0 2 52 104 2 40 80 
िारा एर्र  2 52 104 1 52 52 0 40 0 
सतमट एर्र 2 52 104 2 52 104 1 40 40 
जम्मा 7   364 7   364 7   280 
स खेि-डोल्पा                 
न.े वा. तन.  0 52 0 1 52 52 0 40 0 
तसिा एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
िारा एर्र  0 52 0 0 52 0 0 40 0 
सतमट एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
जम्मा 0 0 0 1 0 52 0 0 0 
क ल जम्मा 7 52 364 8 51 416 10 40 400 
र्वमानस्थलबाट प्राि डाटा अन सार               
शगमन     748     450     651 
प्रस्थान     748     450     651 
उडान प्रतिशि     205.49     0     162.75 
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नपेालगञ्ज-तसतमकोट                 
न.े वा. तन.  3 52 156 0 52 0 0 40 0 
तसिा एर्र 0 52 0 0 52 0 2 40 80 
िारा एर्र  2 52 104 0 52 0 1 40 40 
सतमट एर्र 2 52 104 2 52 104 1 40 40 
जम्मा 7   364 2   104 4   160 
स खेि-तसतमकोट                 
न.े वा. तन.  0 52 0 0 52 0 0 40 0 
तसिा एर्र 0 52 0 0 52 0 1 40 40 
िारा एर्र  0 52 0 1 52 52 0 40 0 
सतमट एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
जम्मा 0 0 0 1 0 52 1 0 40 
क ल जम्मा 7 52 364 3 52 156 5 40 200 
र्वमानस्थलबाट प्राि डाटा अन सार               
शगमन     5571     3912     2622 
प्रस्थान     5307     3912     2620 
उडान प्रतिशि     1530.49     

 
    1311.00 

                    
नपेालगञ्ज-रारा                 
न.े वा. तन.  2 52 104 2 52 104 7 40 280 
तसिा एर्र 0 52 0 1 52 52 1 40 40 
िारा एर्र  1 52 52 1 52 52 1 40 40 
सतमट एर्र 1 52 52 1 52 52 2 40 80 
जम्मा 4 0 208 5 0 260 11 0 440 
स खेि-रारा                 
न.े वा. तन.  0 52 0 0 52 0 0 40 0 
तसिा एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
िारा एर्र  0 52 0 0 52 0 0 40 0 
सतमट एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
जम्मा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
क ल जम्मा 4 52 208 5 52 260 11 40 440 
र्वमानस्थलबाट प्राि डाटा अन सार               
शगमन     1130     786     687 
प्रस्थान     1130     785     685 
उडान 
प्रतिशि     543.27     302.31     156.14 
                    
नपेालगञ्ज-ज म्ला                 
न.े वा. तन.  3 52 156 0 52 0 7 40 280 
तसिा एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
िारा एर्र  2 52 104 1 52 52 1 40 40 
सतमट एर्र 1 52 52 1 52 52 2 40 80 
जम्मा 6   312 2   104 10   400 
स खेि-ज म्ला                 
न.े वा. तन.  0 52 0 0 52 0 0 40 0 
तसिा एर्र 0 52 0 1 52 52 1 40 40 
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िारा एर्र  0 52 0 0 52 0 0 40 0 
सतमट एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
जम्मा 0 0 0 1 0 52 1 0 40 
क ल जम्मा 6 52 312 3 52 156 11 40 440 
र्वमानस्थलबाट प्राि डाटा अन सार               
शगमन     659     565     616 
प्रस्थान     659     565     616 
उडान प्रतिशि     211.22     

 
    140.00 

                    
नपेालगञ्ज-बाज रा                 
न.े वा. तन.  1 52 52 2 52 104 6 40 240 
तसिा एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
िारा एर्र  1 52 52 1 52 52 1 40 40 
सतमट एर्र 1 52 52 1 52 52 2 40 80 
जम्मा 3 0 156 4 0 208 9 0 360 
स खेि-बाज रा                 
न.े वा. तन.  0 52 0 0 52 0 0 40 0 
तसिा एर्र 0 52 0 1 52 52 1 40 40 
िारा एर्र  0 52 0 0 52 0 0 40 0 
सतमट एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
जम्मा 0 0 0 1 0 52 1 0 40 
धनगढी-बाज रा                 
न.े वा. तन.  0 52 0 0 52 0 7 40 280 
तसिा एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
िारा एर्र  0 52 0 0 52 0 0 40 0 
सतमट एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
जम्मा 0   0 0 0 0 7 0 280 
कूल जम्मा 3 52 156 5 52 260 17 40 680 
र्वमानस्थलबाट प्राि डाटा अन सार               
ऋागमन     378     617     761 
प्रस्थान     378     617     761 
उडान 
प्रतिशि     242.31     237.31     111.91 
                    
धनगढी-बझाङ्ग                 
न.े वा. तन.  0 52 0 0 52 0 7 40 280 
तसिा एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
िारा एर्र  0 52 0 0 52 0 0 40 0 
सतमट एर्र 0 52 0 0 52 0 2 40 80 
जम्मा 0 0 0 0 0 0 9 160 360 
नपेालगञ्ज-बझाङ्ग                 
न.े वा. तन.  0 52 0 0 52 0 0 40 0 
तसिा एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
िारा एर्र  0 52 0 0 52 0 0 40 0 
सतमट एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
जम्मा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
क ल जम्मा 0 0 0 0 0 0 9 40 360 
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र्वमानस्थलबाट प्राि डाटा अन सार               
शगमन     0     68     149 
प्रस्थान     0     68     149 
उडान प्रतिशि           

 
    41.39 

                    
नपेालगञ्ज-साुँफेबगर                 
न.े वा. तन.  2 52 104 3 52 156 1 40 40 
तसिा एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
िारा एर्र  0 52 0 0 52 0 0 40 0 
सतमट एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
जम्मा 2 0 104 3 0 156 1 0 40 
धनगढी-साुँफेबगर                 
न.े वा. तन.  0 52 0 0 52 0 7 40 280 
तसिा एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
िारा एर्र  0 52 0 0 52 0 0 40 0 
सतमट एर्र 0 52 0 0 52 0 2 40 80 
जम्मा 0 0 0 0 0 0 9 0 360 
क ल जम्मा 2 52 104 3 52 156 10 40 400 
र्वमानस्थलबाट प्राि डाटा अन सार               
शगमन     69     82     212 
प्रस्थान     69     82     212 
उडान प्रतिशि     66.35     52.56     53.00 
                    
धनगढी-ददपार्ल                  
न.े वा. तन.  0 52 0 0 52 0 7 40 280 
तसिा एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
िारा एर्र  0 52 0 0 52 0 0 40 0 
सतमट एर्र 0 52 0 0 52 0 2 40 80 
क ल जम्मा 0 0 0 0 0 0 9 40 360 
र्वमानस्थलबाट प्राि डाटा अन सार               
शगमन     0     17     69 
प्रस्थान     0     17     69 
उडान प्रतिशि                 19.17 
                    
धनगढी-बैिडी                 
न.े वा. तन.  0 52 0 0 52 0 7 40 280 
तसिा एर्र 0 52 0 0 52 0 0 40 0 
िारा एर्र  0 52 0 0 52 0 0 40 0 
सतमट एर्र 0 52 0 0 52 0 1 40 40 
क ल जम्मा 0 0 0 0 0 0 8 0 320 
र्वमानस्थल बाट प्राि डाटा अन सार               
शगमन     0     13     24 
प्रस्थान     0     13     24 
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अन सूची-८ 
ट ररि सेक्टर र STOL सेक्टरको हवाई भाडाको दर र्वश्लषेण 

(दफा ४९ सुँग सम्बखन्धि ) 
Option  2 (Proposed Model) 
Based Operating Cost Per Hour of the Twin Otter Aircraft 
Twin Otter cost ;US$ Per hour 
Price Index  

  
Previous New With 

A   Direct cost: Descriptions US$ Inflation 

Aircraft Lease Cost Lease Cost US$ 24000 per month 192.00 192.00 

  Aircraft utilization hour pe month ;125               -    
                     
-    

Insurance (A/C + PAX)   154.14 154.14 

Crew training    19.92 28.71 

Crew Salary Allowances    33.20 47.85 

Sub total US$ per hour 399.26 422.70 

B   Direct Variable cost       

Fuel +Oil (1% of Fuel)       

Maintenance   288.82 288.82 

Landing, Parking & Nav.    16.5 23.78 

Crew Meal +Flying Allowance   39.84 57.42 

Sub Total   345.16 370.02 

C Indirect Operating Cost:   181.08 181.08 

(General Admin, Agency, Commission 
and Overhead)       

Total Operating Cost   925.50 973.78 

      80% 

Seat Cost per hour per passenger   61.7 64.92 

Seat Cost per hour per passenger +US$ 
2.27   61.7 64.92 

85% of Seat Cost per hour per 
passenger    52.45 55.18 

Seat Cost per hour per passenger  in 
NRs   3828.49 5905.44 

1.New  US$ Conversion base line US$ ! =US$+ NRs 107 

  2. Previous US$ Conversion base line US$ 1=NRS.73 

  3.Total Seat Offered     19 

   4. National Urban Consumer Price 

Index for 10/11, 11,12, 12/13, 13/14, 

14/15, 15/16, are     

  9.9, 8.3, 9.9, 9.1, 7.2,9.4 respectively 

  अन सूची-९ 

Trunk सेक्टरको हवाई भाडाको दर र्वश्लषेण 

(दफा ४९ सुँग सम्बखन्धि) 

Option 2 
 Fare Fixation Criteria May 2016 (Jestha 2073) 
 Seat cost per hour per passenger calculation  
 Trunk Sector 
 

 
Fuel Rate  109 

 
USD Exchange Rate  107 

Air Craft Jetstream 
ATR42 -
320 Total 
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Cost/hour/USD 2808 3231   

Fuel Consumption/HR in Ltrs 800 900   

Fuel Cost/r USD 815 917   

Cost /hour r (Excluding Fuel) USD 1993 2314   

No Of Aircraft 7 3 10 

Seat Capacity 30 47   

Availa2808ble Seats 210 141 351 

    Weighted Fare Calculation 
   Weighted Average Fare Cost 2122 

  Weighted Seat Capacity 35 
  75 % of the Weighted Seat Capacity 26 
  Seat Cost per hour per Passenger USD 81 
  85% of Seat Cost per hour per Passenger USD 69 
  Seat Cost per hour per Passenger Fare NRs 7330 
  

अन सूची-१० 
हवाई भाडा तनधािरण िातलका 
(दफा ४९सुँग सम्बखन्धि) 

 
(क) ट ररि सेक्टर िथा द गिम (STOL) सेक्टरको हवाई भाडा दर 

तसट लागि प्रतिघण्टा प्रतिर्ात्र   - रु.५९०४।- 
तसट लागि प्रतितमनट प्रतिर्ात्र   - रु.९८।४०७३ 

तस.नं. सेक्टर 
द री  

(नर्टिकल 
मार्ल.) 

समर् 
तमनेट 

प्रतितमनेट 
दर 

तनधािररि 
भाडा   

(अतधकिम 
सीमा) 

बेतसक भाडा  
(अतधकिम 
सीमाको ७५ 
प्रतिशि) 

न्रू्निम भाडा 
सीमा (बेतसक 
भाडाको ७५ 
प्रतिशि) 

Tourist Sector Fare Calculation             

1 काठमाडौं - ल क्ला 78 36 98.4073 3543 2657 1993 

2 काठमाडौं - मेघौली 60 29 98.4073 2854 2140 1605 

3 काठमाडौं - जोमसोम 118 52 98.4073 5117 3838 2878 

4 पोखरा - जोमसोम 41 21 98.4073 2067 1550 1162 

STOL Sector Fare Calculation             

1 बैिडी-सांफेबगर 42 22 98.4073 2165 1624 1218 

2 बझाङ्ग-सांफेबगर 19 12.6 98.4073 1240 930 697 

3 बाज रा-बझाङ्ग 25 15 98.4073 1476 1107 830 

4 र्वराटनग-भोजपूर 42 22 98.4073 2165 1624 1218 

5 र्वराटनगर-खानीडांडा 50 25 98.4073 2460 1845 1384 

6 र्वराटनगर-लामीडांडा 55 27 98.4073 2657 1993 1495 

7 र्वराटनगर-फाप्लू 75 35 98.4073 3444 2583 1937 

8 र्वराटनगर-राजतबराज 32 18 98.4073 1771 1328 996 

9 र्वराटनगर-रामेछाप 85 39 98.4073 3838 2878 2159 

10 र्वराटनगर-रुम्जाटार 62 30 98.4073 2952 2214 1661 

11 र्वराटनगर-िाप्लेज ङ्ग 60 29 98.4073 2854 2140 1605 

12 र्वराटनगर-थामखकि  48 24 98.4073 2362 1771 1328 

13 चौरजारी-डोल्पा 41 21.4 98.4073 2106 1579 1185 

14 दाङ्ग-चौरजारी 32 18 98.4073 1771 1328 996 
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15 दाङ्ग-रुक म (सल्ले) 35 19 98.4073 1870 1402 1052 

16 धनगढी-बैिडी 42 22 98.4073 2165 1624 1218 

17 धनगढी-दाच  िला 55 27 98.4073 2657 1993 1495 

18 धनगढी-डोटी 34 19 98.4073 1870 1402 1052 

19 धनगढी-महेन्रनगर 27 16 98.4073 1575 1181 886 

20 धनगढी-बझाङ्ग 61 29 98.4073 2854 2140 1605 

21 धनगढी-बाज रा 77 36 98.4073 3543 2657 1993 

22 डोल्पा-रुक म (सल्ले) 35 19 98.4073 1870 1402 1052 

23 डोटी-सांफेबगर 15 11 98.4073 1082 812 609 

24 काठमाडौं-भोजप र 84 39 98.4073 3838 2878 2159 

25 काठमाडौं-चौरजारी 180 77 98.4073 7577 5683 4262 

26 काठमाडौं-दाङ्ग 167 72 98.4073 7085 5314 3985 

27 काठमाडौं-ज म्ला 193 83 98.4073 8168 6126 4594 

28 काठमाडौं-कांगलेडांडा   74 35 98.4073 3444 2583 1937 

29 र्वराटनगर-खानीडांडा 81 37.4 98.4073 3680 2760 2070 

30 काठमाडौं-लामीडांडा 63 30 98.4073 2952 2214 1661 

31 काठमाडौं-मनाङ्ग 97 44 98.4073 4330 3247 2436 

32 काठमाडौं-फाप्लू 68 32 98.4073 3149 2362 1771 

33 काठमाडौं-राजतबराज 102 46 98.4073 4527 3395 2546 

34 काठमाडौं-रामेछाप   42 22 98.4073 2165 1624 1218 

35 काठमाडौं-रुक म (सल्ले) 180 77 98.4073 7577 5683 4262 

36 काठमाडौं-रुम्जाटार 55 27 98.4073 2657 1993 1495 

37 काठमाडौं-स खेि 197 84 98.4073 8266 6200 4650 

38 काठमाडौं-िाप्लेज ङ्ग 123 54 98.4073 5314 3985 2989 

39 काठमाडौं-थामखकि  69 33 98.4073 3247 2436 1827 

40 लातमडाुँडा-राजर्वराज 44 23 98.4073 2263 1697. 1273 

41 ल क्ला-फाप्लू 16 11 98.4073 1082 812 609 

42 ल क्ला-रुम्जाटार 30 17 98.4073 1673 1255 941 

43 महेन्रनगर-बैिडी 47 24 98.4073 2362 1771 1328 

44 महेन्रनगर-बझाङ्ग 76 35 98.4073 3444 2583 1937 

45 महेन्रनगर-दाच  िला 37 20 98.4073 1968 1476 1107 

46 महेन्रनगर-डोटी 47 23 98.4073 2263 1698 1273 

47 महेन्रनगर-सांफेबगर 61 29 98.4073 2854 2140 1605 

48 नेपालगञ्ज-बैिडी 101 45 98.4073 4428 3321 2491 

49 नेपालगञ्ज-बझाङ्ग 92 42 98.4073 4133 3100 2325 

50 नेपालगञ्ज-बाज रा 84 39 98.4073 3838 2878 2159 

51 नेपालगञ्ज-चौरझारी 42 22 98.4073 2165 1624 1218 

52 नेपालगञ्ज-दाङ्ग 34 19 98.4073 1870 1402 1052 

53 नेपालगञ्ज-दाच  िला 111 49 98.4073 4822 3616 2712 

54 नेपालगञ्ज-डोल्पा 83 38 98.4073 3739 2805 2103 

55 नेपालगञ्ज-डोटी 78 35 98.4073 3444 2583 1937 

56 नेपालगञ्ज-ज म्ला 85 39 98.4073 3838 2878 2159 

57 नेपालगञ्ज-रारा 93 42 98.4073 4133 3100 2325 

58 नेपालगञ्ज-रुक म (सल्ले) 52 26 98.4073 2559 1919 1439 
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59 नेपालगञ्ज-सांफेबगर 72 34 98.4073 3346 2509 1882 

60 नेपालगञ्ज-तसतमकोट 118 52 98.4073 5117 3838 2878 

61 नेपालगञ्ज-स खेि 29 17 98.4073 1673 1255 941 

62 पोखरा-डोल्पा 104 47 98.4073 4625 3469 2602 

63 पोखरा-ज म्ला 121 54 98.4073 5314 3985 2989 

64 पोखरा-मनाङ्ग 43 22 98.4073 2165 1624 1218 

65 पोखरा-स खेि 127 56 98.4073 5511 4133 3100 

66 राजतबराज-लामीडांडा 44 23 98.4073 2263 1698 1273 

67 राजतबराज-रुम्जाटार 49 25 98.4073 2460 1845 1384 

68 तसतमकोट-रारा 32 17.8 98.4073 1752 1314 985 

69 स खेि-बझाङ्ग 64 31 98.4073 3051 2288 1716 

70 स खेि-बाज रा 60 29 98.4073 2854 2140 1605 

71 स खेि-चौरझारी 33 19 98.4073 1870 1402 1052 

72 स खेि-डोल्पा 68 32.2 98.4073 3169 2377 1782 

73 स खेि-ज म्ला 57 28 98.4073 2755 2067 1550 

74 स खेि-रारा 64 31 98.4073 3051 2288 1716 

75 स खेि-रुक म (सल्ले) 46 24 98.4073 2362 1771 1328 

76 स खेि-तसतमकोट 86 39.4 98.4073 3877 2908 2181 

 
(ख) टङ्क सेक्टर हवाई भाडा गणना (Trunk Sector Fare Calculation) 

तसट लागि प्रतिघण्टा प्रतिर्ात्र   - रु.७३३०। 
तसट लागि प्रतितमनट प्रतिर्ात्र   - रु.१२२।१६६६ 

तस.नं. सेक्टर द री 
(न.मा.) समर् तमनेट प्रतितमनेट दर 

तनधािररि भाडा 
(अतधकिम 
सीमा) 

बेतसक भाडा 
(अतधकिम 
सीमाको ७५ 
प्रतिशि ) 

न्रू्निम भाडा 
सीमा (बेतसक 
भाडाको ७५ 
प्रतिशि) 

1 काठमाडौं-माउन्टेन 150 64.55 122.1666 7886 3943 1971 

2 काठमाडौं-र्वराटनगर 126 45.17 122.1666 5518 2759 1380 

3 काठमाडौं-भैरहवा 107 38.73 122.1666 4732 2366 1183 

4 काठमाडौं-नेपालगञ्ज 175 61.31 122.1666 7490 3745 1873 

5 काठमाडौं-पोखरा 79 29.85 122.1666 3647 1823 912 

6 काठमाडौं-भरप रा 161 56.48 122.1666 6900 3450 1725 

7 काठमाडौं-जनकप र 63 24.2 122.1666 2956 1478 739 

8 काठमाडौं-तसमरा 39 19.94 122.1666 2436 1218 609 

9 काठमाडौं-भरिप र 51 20.17 122.1666 2464 1232 616 

10 काठमाडौं-धनगढी 245 83.09 122.1666 10151 5075 2538 

11 काठमाडौं-ि खम्लङ्गटार 96 34.7 122.1666 4239 2120 1060 

12 ि खम्लङ्गटार-र्वराटनगर 50 20.17 122.1666 2464 1232 616 

13 तसमरा-भरिप र 85 33.73 122.1666 4121 2060 1030 

14 तसमरा-वनकप र 97 37.08 122.1666 4530 2265 1132 

14 तसमरा-पोखरा 115 42.1 122.1666 5143 2572 1286 

16 तसमरा-भैरहवा 139 48.8 122.1666 5962 2981 1490 

17 तसमरा-र्वराटनगर 161 54.94 122.1666 6712 3356 1678 
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18 तसमरा-नेपालगञ्ज 236 75.87 122.1666 9269 4634 2317 

19 तसमरा-भरप र 194 64.15 122.1666 7837 3918 1959 

20 तसमरा-धनगढी 306 95.41 122.1666 11656 5828 2914 

21 भरिप र-जनकप र 112 41.26 122.1666 5041 2520 1260 

22 भरिप र-पोखरा 39 20.89 122.1666 2552 1276 638 

23 भरिप र-भैरहवा 54 25.07 122.1666 3063 1531 766 

24 भरिप र-र्वराटनगर 175 58.85 122.1666 7190 3595 1797 

25 भरिप र-नेपालगञ्ज 151 52.15 122.1666 6371 3185 1593 

26 भरिप र-भरप र 207 67.78 122.1666 8280 4140 2070 

27 भरिप र-धनगढी 221 71.69 122.1666 8758 4379 2190 

28 जनकप र-पोखरा 140 49.08 122.1666 5996 2998 1499 

29 जनकप र-भैरहवा 163 55.5 122.1666 6780 3390 1695 

30 जनकप र-र्वराटनगर 189 62.75 122.1666 7666 3833 1916 

31 जनकप र-नेपालगञ्ज 263 83.41 122.1666 10190 5095 2547 

32 जनकप र-भरप र 221 71.69 122.1666 8758 4379 2190 

33 जनकप र-धनगढी 334 103.23 122.1666 12611 6306 3153 

34 पोखरा-भैरहवा 51 24.24 122.1666 2961 1481 740 

35 पोखरा-र्वराटनगर 204 66.94 122.1666 8178 4089 2044 

36 पोखरा-नेपालगञ्ज 124 44.61 122.1666 5450 2725 1362 

37 पोखरा-भरप र 237 76.15 122.1666 9303 4651 2326 

38 पोखरा-धनगढी 194 64.15 122.1666 7837 3918 1959 

39 भैरहवा-र्वराटनगर 229 73.92 122.1666 9031 4515 2258 

40 भैरहवा-नेपालगञ्ज 105 39.31 122.1666 4802 2401 1201 

41 भैरहवा-भरप र 261 82.85 122.1666 10122 5061 2530 

42 भैरहवा-धनगढी 175 58.85 122.1666 7190 3595 1797 

43 र्वराटनगर-नेपालगञ्ज 326 100.99 122.1666 12338 6169 3084 

44 र्वराटनगर-भरप र 44 22.28 122.1666 2722 1361 680 

45 र्वराटनगर-धनगढी 398 121.09 122.1666 14793 7397 3698 

46 नेपालगञ्ज-भरप र 358 109.93 122.1666 13430 6715 3357 

47 नेपालगञ्ज-नगढी 70 29.54 122.1666 3609 1804 902 

48 भरप र-धनगढी 431 130.3 122.1666 15918 7959 3980 

अन सूची-११ 
द री (नर्टकलमार्ल) बढी देखाई हवाई भाडा तनधािरण गरेको 

(दफा ५०.३ सुँग सम्बखन्धि) 
द री नर्टकल मार्लमा) 

ि.सं द गिम (STOL) सेक्टर 

कम्प्प्र् टर 
अतभलेख 
अन सारको 

द री 

भाडा 
तनधािरण 

गदाि कार्म 
गरेको द री 

अतभलेखभन्दा 
बढी कार्म 
गरेको द री 

प्रतिनर्टकल 
मार्ल लाग्न े
समर् (तमनेट) 

प्रतितमनेट 
भाडा दर  
(रु.) 

बढी तनधािरण 
भएको भाडा 
दर (रु.) 

1 काठमाडौं-ल क्ला  73 78 5 0.462 98.41 227.1 
2 काठमाडौं-जोमसोम 37.4 41 3.6 0.441 98.41 156.1 
3 काठमाडौं-चौरझारी 176.78 180 3.22 0.428 98.41 135.6 
4 काठमाडौं-कांगलेडांडा 70.8 74 3.2 0.473 98.41 148.9 
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5 काठमाडौं-दाङ्ग 164.75 167 2.25 0.431 98.41 95.46 
6 काठमाडौं-मनाङ्ग 88 97 9 0.454 98.41 401.7 
7 काठमाडौं-फाप्लू 66 68 2 0.471 98.41 92.62 
8 काठमाडौं-रुक म सल्ले 164.2 180 15.8 0.428 98.41 665.1 
9 र्वराटनगर-फाप्लू 72 75 3 0.467 98.41 137.8 

10 र्वराटनगर-थामखकि  40.4 48 7.6 0.500 98.41 373.9 
11 नेपालगञ्ज-बझाङ्ग 89.57 92 2.43 0.461 98.41 110.1 
12 नेपालगञ्ज-डोल्पा  80.55 83 2.45 0.458 98.41 110.4 
13 नेपालगञ्ज-ज म्ला  75.34 85 9.66 0.459 98.41 436.2 
14 नेपालगञ्ज-रारा  88.47 93 4.53 0.452 98.41 201.3 
15 नेपालगञ्ज-तसतमकोट  112 118 6 0.441 98.41 260.2 
16 पोखरा-डोल्पा  77.26 104 26.74 0.452 98.41 1189 
17 पोखरा-ज म्ला  114.15 121 6.85 0.452 98.41 304.6 
18 पोखरा-मनाङ्ग 27.15 43 15.85 0.512 98.41 798 
19 स खेि-बझाङ्ग 61.76 64 2.24 0.484 98.41 106.8 
20 स खेि-बाज रा 54.9 60 5.1 0.483 98.41 242.6 
21 स खेि-चौरझारी 29.6 33 3.4 0.576 98.41 192.6 
22 स खेि-डोल्पा 66.78 68 1.22 0.474 98.41 56.85 
23 स खेि-ज म्ला 50.53 57 6.47 0.491 98.41 312.8 
24 स र्खेि-रारा 62 64 2 0.484 98.41 95.33 
25 स खेि-सल्ले 43 46 3 0.522 98.41 154 
26 स खेि-तसतमकोट 83.4 86 2.6 0.458 98.41 117.2 

  िङ्क सेक्टर       

1 काठमाडौं-र्वराटनगर 124 126 2 0.35849 122.17 87.59 
2 काठमाडौं-भैरहवार 103 107 4 0.36196 122.17 176.9 
3 काठमाडौं-भरप र 160 161 1 0.35081 122.17 42.86 
4 काठमाडौं-जनकप र 61 63 2 0.38413 122.17 93.85 
5 काठमाडौं-तसमरा 36 39 3 0.51128 122.17 187.4 
6 काठमाडौं-भरिप र 49 51 2 0.39549 122.17 96.63 

अन सूची-१२ 
सार्वकमा र हाल सञ्चालनमा रहेका STOL सेक्टरका वार् र्ानको  प्रकार, तिनको संख्र्ा, तसट संख्र्ा, समेिको 

र्ववरण 
(दफा ५१.(क) सुँग सम्बखन्धि ) 

(क) भाडा तनधािरण भएको समर् (२०७३ साल) मा सञ्चालनमा रहेका STOL सेक्टरिफि का वार् सेवा िथा 
वार् र्ानको र्ववरण 

ि.स. वार्  सेवा सञ्चालकको नाम वार् र्ानको नाम वार् र्ान संख्र्ा तसट क्षमिा जम्मा तसट संख्र्ा 
1 नेपाल एर्रलार्न्स कपोरेशन DHC6/300 Twinotter 5 19 95 
2 िारा एर्रलार्न्स DHC6/300 Twinotter 8 19 152 
    जम्मा: 13   247 

3 ब ि एर्र Beechraft 1900 D 3 18 54 
4 तसतम्रिक एर्रलार्न्स Beechraft 1900 D 2 18 36 
    जम्मा: 5   90 

5 सीिा एर्र Dornier 228 Aircraft 2 19 38 
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6 अखग्न एर्र Dornier 228 Aircraft 2 19 38 
    जम्मा: 4   76 

    क ल जम्मा: 22   413 

(ख) हाल (२०७८ सालमा) सञ्चालनमा रहेका STOL सेक्टरिफि का वार् सेवा िथा वार् र्ानको र्ववरण 
ि.स. वार्  सेवा सञ्चालकको नाम वार् र्ानको नाम वार् र्ान संख्र्ा तसट क्षमिा जम्मा तसट संख्र्ा 
1 नेपाल एर्रलार्न्स कपोरेशन Y12E 4 17 68 

  जम्मा:   4   68 

2 ब ि एर्र Beechraft 1900 D 2 18 36 

3 तसतम्रिक एर्रलार्न्स Beechraft 1900 D 3 18 54 

  जम्मा:   5   90 

4 सतमट एर्र LETL410-UVP-E20 5 18 90 

  जम्मा:   5   90 

5 नेपाल एर्रलार्न्स कपोरेशन DHC6/300 Twinotter 3 19 57 

6 िारा एर्रलार्न्स DHC6/300 Twinotter 4 19 76 

  जम्मा:   7   133 

7 सीिा एर्र Dornier 228 Aircraft 4 19 23 

8 िारा एर्रलार्न्स Dornier 228 Aircraft 1 19 19 

  जम्मा:   5   42 

  क ल जम्मा:   26   423 

अन सूची-१३ 

सार्वकमा र हाल सञ्चालनमा रहेका Trunk सेक्टरका वार् र्ानको  प्रकार, तिनको संख्र्ा, 
तसट संख्र्ा, समेिको र्ववरण 

(दफा ५१(घ) सुँग सम्बखन्धि ) 
(क) भाडा तनधािरण भएको समर् (२०७३ साल) मा सञ्चालनमा रहेका िङ्क सेक्टरिफि का वार् सेवा िथा 

वार् र्ानको र्ववरण 

ि.स. वार्  सेवा सञ्चालकको नाम वार् र्ानको नाम वार् र्ान संख्र्ा तसट क्षमिा जम्मा तसट संख्र्ा 
1 अखग्न एर्र Jetstream-41 3 30 90 
2 र्ति एर्रलार्न्स Jetstream-41 7 30 210 
  जम्मा:  

 
10   300 

3 ब ि एर्र ATR42-320 3 47 141 
   जम्मा: 

 
3   141 

4 ब ि एर्र ATR72-500 3 72 216 
   जम्मा: 

 
3 72 216 

  कुल जम्मा: 
 

16   657 

(ख) हाल (२०७८ सालमा) सञ्चालनमा रहेका िङ्क सेक्टरिफि का वार् सेवा िथा वार् र्ानको र्ववरण : 

ि.स. वार्  सेवा सञ्चालकको नाम वार् र्ानको नाम 
वार् र्ान 
संख्र्ा 

तसट क्षमिा 
जम्मा तसट 
संख्र्ा 

1 र्ति एर्रलार्न्स Jetstream-41 6 30 180 

  जम्मा:   5   180 
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2 ब ि एर्र ATR42-320 3 47 141 

  जम्मा:   3   141 

3 श्री एर्रलार्न्स Bombardier CRJ 200 2 50 100 

4 सौर्ि एर्रलार्न्स Bombardier CRJ 200 3 50 150 

  जम्मा:   5   250 

5 नेपाल एर्रलार्न्स कपोरेशन Modern Ark60 2 56 112 

  जम्मा:   2   112 

6 श्री एर्रलार्न्स Bombardier CRJ 700 2 70 140 

  जम्मा:   2   140 

7 ब ि एर्र ATR72-500 10 72 720 

8 र्ति एर्रलार्न्स ATR72-500 5 72 360 

  जम्मा:   14   1008 

9 श्री एर्रलार्न्स DHC8/Q400  2 84 168 

  जम्मा:   2   168 

  क ल जम्मा:   33   1969 

अन सूची-१४ 
स्वचातलि सूत्र िथा मूल्र् तनधािरण र्वतध 

(दफा ५४ सुँग सम्बखन्धि) 
Aviation fuel price 

Dornier and Twin Otter for Tourist/ Other/ Hub to Remote Sector 

Basic : Per hour fuel Consumption  342 Ltr 

Total seat capacity 0f aircraft  19 

Occupancy seat 80% = 15 seat 

New fuel price per ltr. NRs 75 

Previous fuel  price Per ltr NRs 53(at the time of air fare fixation ).  

Difference in fuel cost NRS  (new price 75 - previous price  53= difference price 22) 

  

Formula 

Fuel consumption x  increment in fuel 

Seat occupancy x 60 

342 x 22  =7525 

15 x6o =900 

SO that fuel surcharge per passenger per minute = NRs 8.36 

 
 Calculation 0f fuel surcharge 

Aviation fuel price 

Beachcraft and Jetstream  for Trunk Sector 

Basic : Per hour fuel consumption  525 ltr 

Total seat capacity of aircraft  19 

Occupancy seat 80% = 15 seat 

New fuel price per ltr NRs 75 

Previous fuel  price per ltr NRs 53(at the time of air fare fixation ).  

Difference in fuel cost NRS 53 (new price 75 - previous price  53= difference price 22) 

Block Time +Flight Time+5 minute+ 5 minute 

5minute is added Considering Traffic Congestion problem, holding, Taxing etc.at TIA. 

Considering Speed of Beechcraft 1900D  
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अन सूची-१५ 

र्न्धनको मूल्र् पररवििन िथा सरचाजि अन मोदको िातलका  
(दफा ५४.१ सुँग सम्बखन्धि) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तस. 
नं. 

शर्ल तनगमको 
पत्रअन सार लागूह ने 

तमति 

सातबक 
मूल्र् 
दर  
(रु). 

हालको 
मूल्र् दर  
(रु.) 

बढेको 
(घटेको 
दर   
(रु) 

स्वीकृि र्ा 
अन मोदनगने 
तनणिर् तमति 

लाग ह ने तमति  
(र्व.सं) 

लाग ह ने तमति 
(सन) 

र्न्धन 
खचि तलटर 
प्रतिघण्टा 
टंक 
सेक्टरि 

र्न्धन 
खचि 
तलटर 

प्रतिघण्टा 
STOL 
सेक्टर 

टं«क 
सेक्टरको 
सरचाजि 
दर (रु.) 

द गिम 
क्षेत्रको 
सरचाजि  
दर(रु.) 

1 
१६ फेब्र अरी 
२०१६ 

164 109 -55 2072.11.05 2072.11.05 
१८ फेब्र अरी 
२०१६ 

525 342 68.13 41.41 

2 २ ज लाई २०१६ 109 99 -10 2073.03.19 2073.03.20 २ ज लाई २०१६ 525 342 61.88 37.62 

3 
१७ सेप्टेम्बर 
२०१६ 

99 94 -5 2073.08.21 2073.08.22 
१८ सेप्टेम्बर 
२०१६ 

525 342 58.75 35.72 

4 
६ तडसेम्बर 
२०१६ 

94 86 -8 2073.08.26 2073.08.26 
७ तडसेम्बर 
२०१६ 

525 342 53.75 32.68 

5 
९ तडसेम्बर 
२०१७ 

82 87 5 2074.08.24 2074.08.26 
१२ तड २०१७ 

525 342 46.28 33.06 

6 ३ ज न २०१८ 87 100 13 2075.03.11 2075.03.08 २२ ज न २०१८ 525 342 53.19 38 

7 
२० अगस्ि 
२०१८ 

100 105 4.5 2075.05.05 2075.05.05 
२२ अगस्ि 
२०१८ 

525 342 55.59 39.71 

8 
११ जनवरी  
२०१९ 

105 94.5 -10 2075.09.27 2075.09.28 
१३ जनवरी 
२०१९ 

525 342 50.27 35.91 

9 १७ माचि २०२० 94.5 90 -4.5 2076.12.06 2076.12.07 २० माचि २०२० 525 342 47.87 34.2 

10 
१६ फेब्र अरी 
२०२१ 

65 67 2 2077.11.07 2077.11.07 
२० फेब्र अरी 
२०२१ 

525 342 35.64 25.46 

11 २०७७।११।१७ 67 72 5 2077.11.20 2077.11.21 ५ माचि २०२१ 525 342 38.3 27.36 

12 २०७७।१२।०३ 72 74 2 2077.12.06 2077.12.07 २० माचि २०२१ 525 342 39.36 28.12 

13 
२०७८।०१।०४ 

74 76 2 2078.01.06 2078.01.07 
२० अर्प्रल 
२०२१ 

525 342 40.43 28.88 

14 २०७८।०२।२२ 76 80 4 2078.02.24 2078.02.25 ८ ज न २०२१ 525 342 42.55 30.4 

15 २०७८।०३।०९ 80 82 2 2078.03.11 2078.03.12 २६ जून २०२१ 525 342 43.62 31.16 

16 २०७८।०३।२२ 82 84 2 2078.03.25 2078.03.25 ९ ज लाई २०२१ 525 342 44.68 31.92 
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अन सूची-१६ 

नपेालबाट अन्िरािर्ष्ट्रर् उडान गने नपेाली िथा र्वदेशी वार्  सेवाहरुले २०१८ को जनवरीदेखख २०२१ को 
अक्टोवरसम्म तत्रभ  वन अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थलमा शवागमन गरेको वषिगि िथा देशगि र्ववरण 

(दफा ५७.३ सुँग सम्बखन्धि) 

ि.सं. 
वार्  सेवा सञ्चालन 
संस्थाको नाम 

म ल कको 
नाम 

वार् र्ान उडान  संख्र्ा र्ात्र   संख्र्ा 
प्रस्थान शगमन जम्मा प्रस्थान शगमन जम्मा 

नपेालबाट अन्िरािर्ष्ट्रर् उडान गने तबदेशी वार्  सेवाहरु 
                  

 

2018 
       

AIC एर्र र्खण्डर्ा भारि 939 939 1878 113687 123754 237441 

IGO र्खण्डगो एर्र भारि 365 365 730 57259 58913 116172 

JAI जेट एर्रवेज भारि 1569 1569 3138 226454 224495 450949 

NSB मध्र् एर्रबेस भारि 1 1 2 0 0 0 

  जम्मा   2874 2874 5748 397400 407162 804562 

 
2019 

       AIC एर्र र्खण्डर्ा भारि 930 930 1860 126822 128236 255058 
IGO र्खण्डगो एर्र भारि 739 739 1478 109175 51442 160617 
JAI जेट एर्रवेज भारि 380 379 759 53273 49144 102417 
NSB मध्र् एर्रबेस भारि 1 1 2 0 0 0 

  जम्मा   2050 2049 4099 289270 228822 518092 
  2020 

 
            

AIC एर्र र्खण्डर्ा भारि 207 207 414 21924 21686 43610 
IGO र्खण्डगो एर्र भारि 246 246 492 31477 15449 46926 
NSB मध्र् एर्रबेस भारि 3 3 6 0 0 0 
SEJ स्पाई जेट  भारि 3 3 6 0 151 151 
VTI टाटा तसर्ा एर्रलार्न्स भारि 38 38 76 4094 2896 6990 

  जम्मा   497 497 994 57495 40182 97677 
  2021 

 
            

AIC एर्र र्खण्डर्ा भारि 204 204 408 25472 27625 53097 
IGO र्खण्डगो एर्र भारि 17 17 34 0 0 0 
NSB मध्र् एर्रबेस भारि 4 4 8 43 0 43 
SEJ स्पाई जेट  भारि 11 11 22 0 0 0 

  जम्मा   236 236 472 25515 27625 53140 
                  

  2018               

BBC तबमान बंगलादेश बंगलादेश 354 354 708 39658 33154 72812 
RGE ररजेन्ट एर्रववे बंगलादेश 88 88 176 7549 7442 14991 
UBG र् एस बंगला एर्रलार्न्स बंगलादेश 42 42 84 1865 2492 4357 
  जम्मा   484 484 968 49072 43088 92160 
  2019               
BBC तबमान बंगलादेश बंगलादेश 351 351 702 39983 27950 67933 

 
2020 

       BBC तबमान बंगलादेश बंगलादेश 69 69 138 5409 2677 8086 

 
2021 
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BBC तबमान बंगलादेश बंगलादेश 28 28 56 1959 1973 3932 
                  
  2018               
BTN भ  टान एर्रलार्न्स भ  टान 290 290 580 6677 3951 10628 
DRK र  क एर्रलार्न्स भ  टान 411 411 822 23280 27455 50735 
  जम्मा   701 701 1402 29957 31406 61363 
  2019               
BTN भ  टान एर्रलार्न्स भ  टान 230 230 460 7636 206 7842 
DRK र  क एर्रलार्न्स भ  टान 490 490 980 25087 8813 33900 
  जम्मा   720 720 1440 32723 9019 41742 

 
2020 

       BTN भ  टान एर्रलार्न्स भ  टान 31 31 62 639 43 682 
DRK र  क एर्रलार्न्स भ  टान 117 117 234 3222 693 3915 
  जम्मा   148 148 296 3861 736 4597 

 
2021 

       BTN भ  टान एर्रलार्न्स भ  टान 4 4 8 0 1 1 
DRK र  क एर्रलार्न्स भ  टान 19 19 38 30 26 56 
  जम्मा   23 23 46 30 27 57 
                  
  2021               

ALK श्रीलङ्कन एर्रलार्न्स श्रीलङ्का 30 30 60 3384 3650 7034 
                  
  2018               
CCA एर्रचार्ना चीन 513 513 1026 48281 47006 95287 
CES चार्ना र्स्टनि एर्रलार्न्स चीन 556 556 1112 52089 53327 105416 
CSC तसच  शन एर्रलार्न्स चीन 204 204 408 13546 14012 27558 

CSN 
चार्ना साउदनि 
एर्रलार्न्स 

चीन 
729 729 1458 84802 73841 158643 

TBA र्टबेट एर्रलार्न्स चीन 221 221 442 19584 17759 37343 

  जम्मा   2223 2223 4446 218302 205945 424247 
  2019               
CCA एर्रचार्ना चीन 488 488 976 43713 42742 86455 
CES चार्ना र्स्टनि एर्रलार्न्स चीन 558 558 1116 51663 51485 103148 
CSC तसच  शन एर्रलार्न्स चीन 207 207 414 17480 13913 31393 
CSN चार्ना साउदनिएर्रलार्न्स चीन 730 730 1460 105109 94894 200003 
TBA र्टबेट एर्रलार्न्स चीन 351 351 702 26406 22554 48960 

  जम्मा   2334 2334 4668 244371 225588 469959 

 
2020 

       CCA एर्रचार्ना चीन 72 72 144 5651 4248 9899 
CES चार्ना र्स्टनि एर्रलार्न्स चीन 73 73 146 5421 6241 11662 
CSC तसच  शन एर्रलार्न्स चीन 20 20 40 1153 1019 2172 
CSN चार्ना साउदनि एर्रलार्न्स चीन 103 103 206 11240 9536 20776 
  जम्मा   268 268 536 23465 21044 44509 

 
2021 

       CCA एर्रचार्ना चीन 28 28 56 920 725 1645 
CPA क्र्ाथेप्र्ातसर्फक एर्रवेज हङ्गकङ्ग 52 52 104 0 8 8 
CSC तसच  शन एर्रलार्न्स चीन 40 40 80 0 0 0 
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CSN चार्ना साउदनि एर्रलार्न्स चीन 17 17 34 1947 593 2540 
  जम्मा   137 137 274 2867 1326 4193 
                  

 
2018 

       HAD  क्र्ाथे िागोन  हङ्गकङ्ग 233 233 466 65479 54130 119609 
  2019               
HAD  क्र्ाथे िागोन  हङ्गकङ्ग 235 235 470 66483 36640 103123 
  2020               
HAD  क्र्ाथे िागोन  हङ्गकङ्ग 64 64 128 11676 7127 18803 
  2021               
                  

 
2018 

       KAL कोररर्न एर्र कोररर्ा 191 191 382 37252 35525 72777 
  2019               
KAL कोररर्न एर्र कोररर्ा 179 179 358 35078 35870 70948 
  2020               
KAL कोररर्न एर्र कोररर्ा 55 55 110 9429 10504 19933 
  2021               
KAL कोररर्न एर्र कोररर्ा 10 10 20 733 1387 2120 
                  
  2018               

ABY एर्र अरेतबर्ा र् .ए.ई 880 880 1760 106394 126024 232418 

FDB 

फ्लाई द बई (द बई 
एतभएसन) 

र् .ए.ई 
1175 1175 2350 171660 165804 337464 

ETD र्तिहाद एर्रवजे  र् .ए.ई. 579 579 1158 64453 66784 131237 
  जम्मा   2634 2634 5268 342507 358612 701119 
  2019               

ABY एर्र अरेतबर्ा र् .ए.ई 918 918 1836 115043 113886 228929 
ETD र्तिहाद एर्रवजे र् .ए.ई 422 422 844 53241 49871 103112 

FDB 

फ्लाई द बई (द बई 
एतभएसन) 

र् .ए.ई 
955 955 1910 144277 130330 274607 

  जम्मा   2295 2295 4590 312561 294087 606648 
  2020       

ABY एर्र अरेतबर्ा र् .ए.ई 310 310 620 32272 35966 68238 
ADY एर्र अरेतबर्ा अब धाबी र् .ए.ई 20 20 40 631 1645 2276 
ETD र्तिहाद एर्रवजे र् .ए.ई 100 100 200 11439 11187 22626 

FDB 

फ्लाई द बई (द बई 
एतभएसन) 

र् .ए.ई 
283 282 565 35025 37230 72255 

  जम्मा   713 712 1425 79367 86028 165395 

 
2021 

       ABY एर्र अरेतबर्ा र् .ए.ई 309 309 618 38286 35317 73603 
ADY एर्र अरेतबर्ा अब धाबी र् .ए.ई 117 117 234 10538 14542 25080 

FDB 

फ्लाई द बई (द बई 
एतभएसन) 

र् .ए.ई 
359 359 718 51149 45523 96672 

  जम्मा   785 785 1570 99973 95382 195355 
                  
  2018               
WAN वािातनर्ा एर्रवेज क वेि 145 145 290 20196 10275 30471 
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  2019               
JZR जखजरा एर्रवजे क विे 26 26 52 3992 0 3992 
  2020 

 
            

JZR जखजरा एर्रवजे क विे 151 151 302 11225 9743 20968 
  2021 

 
            

JZR जखजरा एर्रवजे क विे 216 216 432 23748 23216 46964 
                  

 
2018 

       OMA ओमान एर्र जोडनि 770 770 1540 78895 88234 167129 
OMS सलाम एर्र  जोडनि 55 55 110 6179 5101 11280 
  जम्मा   825 825 1650 85074 93335 178409 

 
2019 

       OMA ओमान एर्र जोडनि 622 622 1244 79268 67201 146469 
OMS सलाम एर्र  जोडनि 160 160 320 19873 1546 21419 
  जम्मा   782 782 1564 99141 68747 167888 

 
2020   

      OMA ओमान एर्र जोडनि 104 104 208 13967 8887 22854 
OMS सलाम एर्र  जोडनि 59 59 118 7338 3034 10372 
  जम्मा   163 163 326 21305 11921 33226 

 
2021 

       OMS सलाम एर्र  जोडनि 76 76 152 11114 7049 18163 
                  
  2018               
QTR किार एर्रवजे किार 1455 1455 2910 193534 205802 399336 
  2019 

 
            

QTR किार एर्रवजे किार 1366 1366 2732 236410 225629 462039 
  2020               
QTR किार एर्रवजे किार 470 470 940 85769 65213 150982 
  2021               
QTR किार एर्रवजे किार 577 578 1155 114269 107229 221498 
                  

 
2018 

       THY टर्कि स एर्रलार्न्स टकी 254 254 508 62183 54387 116570 
  2019 

 
            

THY टर्कि स एर्रलार्न्स टकी 285 285 570 66930 14395 81325 

 
2020 

       THY टर्कि स एर्रलार्न्स टकी 95 95 190 19358 6143 25501 

 
2021   

      THY टर्कि स एर्रलार्न्स टकी 111 111 222 24348 20402 44750 
                  

 
2018 

       SLK तसल्क एर्र तसङ्गाप र 294 294 588 39215 35206 74421 

 
2019 

       SLK तसल्क एर्र तसङ्गाप र 352 352 704 47473 41178 88651 

 
2020 

       SLK तसल्क एर्र तसङ्गाप र 99 99 198 11946 10442 22388 

 
2021 

       SLK तसल्क एर्र तसङ्गाप र 38 38 76 2765 3500 6265 
SIA तसङ्काप र एर्रलार्न्स तसङ्गाप र 30 30 60 304 3775 4079 
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  2018               
MAS मलेतसर्न एर्र मलेतसर्ा 361 361 722 49391 48331 97722 
MXD मातलण्डो एर्र मलेतसर्ा 688 688 1376 75497 102308 177805 
XAX एर्र एतसर्ा एक्स बरहाड मलेतसर्ा 149 149 298 29669 43302 72971 
  जम्मा   1198 1198 2396 154557 193941 348498 
  2019 

 
            

MAS मलेतसर्न एर्र मलेतसर्ा 380 380 760 50114 45178 95292 
MXD मातलण्डो एर्र मलेतसर्ा 682 682 1364 75814 103197 179011 

 
जम्मा   1062 1062 2124 125928 148375 274303 

  2020 

 
            

MAS मलेतसर्न एर्र मलेतसर्ा 139 139 278 15803 13844 29647 
MXD मातलण्डो एर्र मलेतसर्ा 203 203 406 17643 24651 42294 
  जम्मा   342 342 684 33446 38495 71941 

 
2021 

       MAS मलेतसर्न एर्र मलेतसर्ा 4 4 8 0 578 578 
MXD मातलण्डो एर्र मलेतसर्ा 72 72 144 446 9512 9958 

 
जम्मा   76 76 152 446 10090 10536 

                  

 
2018 

       THA थाई एर्रवजे थार्ल्र्ाण्ड 365 365 730 91761 79234 170995 
TLM थार् लार्न एर्र थार्ल्र्ाण्ड 103 103 206 14288 13199 27487 
  जम्मा   468 468 936 106049 92433 198482 

 
2019 

       THA थाई एर्रवजे थार्ल्र्ाण्ड 365 365 730 91818 78005 169823 
TLM थार् लार्न एर्र थार्ल्र्ाण्ड 364 364 728 41621 38693 80314 
  जम्मा   729 729 1458 133439 116698 250137 
  2020 

 
            

THA थाई एर्रवजे थार्ल्र्ाण्ड 77 77 154 14462 13351 27813 
TLM थार् लार्न एर्र थार्ल्र्ाण्ड 74 74 148 7878 7973 15851 
  जम्मा   151 151 302 22340 21324 43664 

  2021 0             
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                  

 
2018 

       

OTH 

अन्र् चाटिर िथा 
नन्सेड्य ल्ड 

.र्वर्वध 
249 250 499 0 447 447 

VVI तभतभ शर्पी फ्लार्ट   2 0 2 0 0 0 
  जम्मा   251 250 501 0 447 447 
  2019               

OTH 
अन्र् चाटिर िथा 
नन्सेड्य ल्ड 

र्वर्वध 
177 178 355 5111 161 5272 

  2020               

OTH 
अन्र् चाटिर िथा 
नन्सेड्य ल्ड 

र्वर्वध 
156 151 307 5200 3152 8352 

  2021               

OTH 
अन्र् चाटिर िथा 
नन्सेड्य ल्ड 

र्वर्वध 
140 144 284 3415 16371 19786 
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  अन्िरािर्ष्ट्रर् उडानका नपेाली वार्  सेवाहरु     
  2018               
BHA ब ि एर्र नेपाल 70 72 142 2294 2102 4396 
  2019               
BHA ब ि एर्र नेपाल 178 179 357 7661 6542 14203 
  2020               
BHA ब ि एर्र नेपाल 26 26 52 787 719 1506 
  2021               
BHA ब ि एर्र नेपाल 0 0 0 0 0 0 
                  
  2018               
HIM र्हमालर्न एर्रलार्न्स नेपाल 887 883 1770 120926 103227 224153 
  2019               
HIM र्हमालर्न एर्रलार्न्स नेपाल 897 898 1795 118976 57416 176392 
  2020               
HIM र्हमालर्न एर्रलार्न्स नेपाल 671 669 1340 49774 40270 90044 
  2021               
HIM र्हमालर्न एर्रलार्न्स नेपाल 943 942 1885 80705 104406 185111 
                  
  2018               
NAC  नपेाल वार्  सेवा तनगम नेपाल 1779 1775 3554 244618 247361 491979 
  2019               
NAC  नेपाल वार्  सेवा तनगम नेपाल 2196 2194 4390 379607 356228 735835 
  2020               
NAC नेपाल वार्  सेवा तनगम नेपाल 934 928 1862 113070 160835 273905 
  2021               
NAC नेपाल वार्  सेवा तनगम नेपाल 737 739 1476 89500 128946 218446 
                  
  2018               
NYT र्ति एर्रलार्न्स नेपाल 1 1 2 0 0 0 
  2019               
NYT र्ति एर्रलार्न्स नेपाल 1 2 3 0 0 0 
  2021               
NYT र्ति एर्रलार्न्स नेपाल 1 1 2 0 0 0 
                  
  2018               
SHA श्री एर्रलार्न्स नेपाल 0 1 1 0 0 0 
  2019               
SHA श्री एर्रलार्न्स नेपाल 2 4 6 0 0 0 
  2020               
SHA श्री एर्रलार्न्स नेपाल 26 26 52 301 39 340 
  2021               
SHA श्री एर्रलार्न्स नेपाल 31 31 62 384 151 535 
                  
  2018               
TRA िारा र्उर नेपाल 0 1 1 0 0 0 
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2019 

       SMA सतमट एर्र नेपाल 0 1 1 0 0 0 
                  

अन सूची-१७ 
नपेालमा हवाई द घिटना (सन २००० देखख २०२१ सम्म) 

(दफा ५९.१ सुँग सम्बखन्धि) 

ि.
सं. 

.तमति 
वार्  
सेवाको 
नाम 

वार् र्ानको 
नाम 

दिाि 
नम्बर 

द घिटना स्थल द घिटनाको कारण 
र्ात्र   संख्र्ा 
(चालक 

दल समेि) 

मतृ्र्  
ह नेको 
संख्र्ा 

  र्वदेशी वार् र्ानहरु               

1 
१२ माचि 
२०१८ 

र् .एस 
बंगला 

DHC 8-
402Q 

9N-AKY 
काठमाडौं ल्र्ाण्डगने समर्मा असामान्र् गतितबतध 

गरेको 71 51 

2 

४ माचि २०१५ टर्कि स 
एर्रलार्न्स 

Airbus 
A330-303 

  

तत्र.अ. 
र्वमानस्थल 

बाक्लो क र्हरो लागेको बेला फोसि 
ल्र्ाखण्डङ्ग गरेको जहाज द घिटना ग्रस्ि 
भएको  र्ात्र  हरु घाईिै भएका िर मतृ्र्  
कसैको भएन । 

238 0 

3 

१ अर्प्रल 
२०१८ 

मातलण्डो 
एर्र Boing 737-

300 
  

तत्र.अ.र्व टेकअफ गने बलेामा २५० र्फट परसम्म 
चौरमा खचखप्लएको, र्ात्र  हरु घार्िे िर 
र्वमानलार्ि क नै क्ष्र्ति नभएको । 

122 0 

              431 51 

  

नेपालमा दिाि 
भएका 
वार् र्ानहरु 

    
          

  अतभलेखमा कारण उल्लेख नगरेको         

1 
३ नोभेम्बर 
२००० 

गोखाि 
एर्रलार्न्स 

Dornier 
228-202 

9N-ACV 
ल क्ला कारण उल्लेख नगरेको 

0 0 

2 
१९ नोभेम्बर 
२००० 

कखस्मक 
एर्र 

Dornier 
228-202 

9N-AFS 
ि खम्लङ्गटार कारण उल्लेख नगरेको 

0 0 

3 
५ अर्प्रल २००१ र्ति 

एर्रलार्न्स 
DHC6 Twin 
Otter 300 

9N-AEV 
ि खम्लङ्गटार कारण उल्लेख नगरेको 

3 0 

4 
११ सेप्टेम्बर 
२००१ 

एर्रअन्र्ा 
Mi 17  9N-ADK 

तमर्मी कारण उल्लेख नगरेको 
5 0 

5 
१२ नोवेम्बर 
२००१ 

र्फस्टेल 
एर्र AS 350B3e  9N-AFP 

रारा िाल कारण उल्लेख नगरेको 
6 4 

6 
१२ मे २००२ कणािली 

एर्र AS 350B3e  9N-AGE 
मकाल  बेस 
क्र्ाम्प 

कारण उल्लेख नगरेको 
1 0 

7 
१७ ज लाई  
२००२ 

स्कार्लार्
न एर्रवेज 

DHC6 Twin 
Otter 300 

9N-AGF 
स खेि कारण उल्लेख नगरेको 

4 4 

8 
ेू२२ अगस्ि 
२००२ 

सांतग्रला 
एर्र 

DHC6 Twin 
Otter 300 

9N-AFK 
कृर्ि नाच्ने 
चौर 

कारण उल्लेख नगरेको 
18 18 

9 
२८ मे २००३ तसतम्रक 

एर्र Mi 17  9N-ADP 
एभरेस्ट बेस 
क्र्ाम्प 

कारण उल्लेख नगरेको 
8 2 

10 
ेू२१ अर्प्रल 
२००४ 

ब ि एर्र Beechcraft 
1900 D 

9N-AKE 
तत्र.अ.र्वमान
स्थल 

कारण उल्लेख नगरेको 
1 1 

11 
४ जनवरी २००५ एर्रडार्ने

िी AS 350B3e  9N-AGG 
रामेछाप कारण उल्लेख नगरेको 

3 3 

12 
२ ज न २००५  श्रीएर्रलार्

न्स Mi 17  9N-AND 
एभरेस्ट बेस 
क्र्ाम्प 

कारण उल्लेख नगरेको 
7 0 

13 ३० ज न  २००५ गोखाि एर्र Dornier 
228-101 

9N-AED ल क्ला कारण उल्लेख नगरेको 0 0 

14 
७ मे २००६ हेतलहुँस 

सतभिस Mi 17  9N-ADT 
धौलातगरी बेस 
क्र्ाम्प 

कारण उल्लेख नगरेको 
7 0 
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15 
३ ज लाई २००६ र्ति 

एर्रलार्न्स 
DHC6 Twin 
Otter 300 

9N-AFE 
बाज रा 
र्वमानस्थल 

कारण उल्लेख नगरेको 
3 0 

16 
८ अगस्ि २००६ कणािली 

एर्र Mi 17  9N-AGS 
तत्र.अ.र्वमान
स्थल 

कारण उल्लेख नगरेको 
5 0 

17 
३ सेप्टेम्बर  
२००६ 

एर्र 
डार्नेिी AS 350B3e  9N-ACR 

धौलातगरी बेस 
क्र्ाम्प 

कारण उल्लेख नगरेको 
1 0 

18 
२३ नोभेम्बर 
२००६ 

तसतम्रक 
एर्र Mi 17  9N-ADO 

ज म्ला कारण उल्लेख नगरेको 
4 0 

19 
२९ जून २००८ र्फस्टेल 

एर्र AS 350B3e  9N-AIA 
अन्नपूणि बेस 
क्र्ाम्प 

कारण उल्लेख नगरेको 
4 0 

20 
२९ नोभेम्बर 
२०११ 

र्फस्टेल 
एर्र AS 350B3e  9N-AIK 

सोल ख म्ब  कारण उल्लेख नगरेको 
0 0 

21 
१९ ज न २०१३ र्फस्टेल 

एर्र AS 350B3e  
1 
viewed 

र्हल्सा कारण उल्लेख नगरेको 
6 1 

22 
३ अक्टोबर 
२०१३ 

एतभर्ा 
क्लब Sport 9N-AJY 

शाखन्िस्ि  पा 
पोखरा 

कारण उल्लेख नगरेको 
2 2 

23 
ेू२२ ज न २०१५ तसतम्रक 

एर्र AS 350B3e  9N-AKF 
गोरखा कारण उल्लेख नगरेको 

0 0 

24 
८ अक्टोबर 
२०१५ 

पोखरा 
अल्िालार्ट IKARUSC42 R9N-ALY 

माछाप  च्रे 
र्हमाल क्षेत्र 

कारण उल्लेख नगरेको 
2 2 

  जम्मा           90 37 

  चालकको गल्िी               

1 
२६ फेब्र अरी 
२००० 

नेपाल वार्  
सेवा तनगम 

DHC6 Twin 
Otter 300 

9N-ABO 
बझाङ्ग भौगोतलक तबकटिा, प्रतिक ल मौसममा उडान 

गदाि पार्लटलै पररखस्थमा सजगिा नअपनाएकोेे 1 1 

2 
२७ ज लाई  
२००० 

नेपाल 
एर्रलार्न्स 

DHC6 Twin 
Otter 300 

9N-ABP 
जोगब ढा 
पहाड 

बझाङ्गबाट धनगढीको उडानमा पहाडमा 
ठोदक्कएर द घिटना 25 25 

3 
३० सेप्टेम्बर 
२००२ 

एतसर्न 
एर्रलार्न्स Mi 17  9N-ACV 

सोल ख म्ब  मकाल  बेस क्र्ाम्पमा हराएको 
11 11 

4 
२५ मे २००४ र्ति 

एर्रलार्न्स 
DHC6 Twin 
Otter 300 

9N-AFD 
ल क्ला कागो तलएर गएको मौसमको खराबीले पहाडमा 

ठोदक्कएको 3 3 

5 
 े२३ सेप्टेम्बर  

२००६ 
श्री 
एर्रलार्न्स 

 MI 17 
helicopter 

9N-AHJ 
घ न्सा 
िाप्लेज ङ्ग 

भौगोतलक तबकटिा, प्रतिक ल मौसममा उडान 
गदाि पार्लटले पररखस्थमा सजगिा नअपनाएकोेे 24 24 

6 
८ अक्टोबर 
२००८ 

र्ति 
एर्रलार्न्स 

DHC6 Twin 
Otter 300 

9N-AFE 
ल क्ला भौगोतलक तबकटिा, प्रतिक ल मौसममा उडान 

गदाि पार्लटले पररखस्थमा सजगिा नअपनाएकोेे 19 18 

7 
१५ नोबेम्बर 
२००९ 

मनाङ्ग एर्र 
Mi 17  9N-AHI 

रातधकोट 
ह म्ला 

कागो फ्लार्टमा ओभरलोड भएको 
6 1 

8 
२४अगस्ि  
२०१० 

अखग्न एर्र Dornier 
228-101 

9N-AHE 
खशखराप  र 
मकवानप र 

खराब मौसम र ओभरलोतडङ्ग  
14 14 

9 
७ नोवेम्बर 
२०१० 

र्फस्टेल 
एर्र AS 350B3e  9N-AIX 

शमाडधलम 
र्हमाल 

पार्लटको गल्िी 
2 2 

10 
१५तडसेम्बर२०१
० 

िारा एर्र DHC6 Twin 
Otter 310 

9N-AFX 
पाल ंगे र्हल 
ओखलढ ुँगा 

लोड बढी भएकाले उचाई तलन नसकेको 
शशंका 22 22 

11 
२१ नेबेम्बर 
२०११ 

मकाल  
एर्र 

Cessins 208 
Bcaravan 

9N-AJM 
म ग  
र्वमानस्थन 

रन्वेमा खचखप्लएको ४ जना घार्िे 
4 0 

12 
२५सेप्टेम्बर 
२०११ 

ब ि एर्र Beechcraft 
1900 D 

9N-AEK 
कोट डाुँडा 
लतलिप र 

पार्लटको गल्िीले उचाई कम गदाि पहाडमा 
ठोदक्कएको 19 19 

13 
२८सेप्टेम्बर२०१
२ 

तसिा एर्र Dornier 
228-202 

9N-AHA 
काठमाडौं 
मनोहरा 

लोड बढी भएको, एर्रखस्पड गेन गनि नसकेको 
19 19 

14 

१६ मे २०१३ नेपाल वार्  
सेवा तनगम DHC6 Twin 

Otter 300 
9N-ABO 

जोमसोम र्वकट भौगोतलक पररखस्थति िथा प्रतिक ल 
मौसमको ख्र्ाल नगरी अविरण गदाि द घिटनामा 
परेको 

22 0 

15 
१६फे्रब अरी 
२०१४ 

नेपाल वार्  
सेवा तनगम 

DHC6 Twin 
Otter 300 

9N-ABB 
अघािखाुँची 
मतसना लेक 

प्रतिक ल मौसमको अवस्थामा पार्लटले ित्काल 
तनणिर् तलन नसकी द घिटना भएको  18 18 

16 
३ अगस्ि २०१४ र्फस्टेल 

एर्र AS 350B3e  9N-AJI 
तसन्ध पाल्चोक पार्लटको अन भवको कमी, िातलमको कतम 1 1 

17 
२ ज न २०१५ माउण्टेन 

हेतलकप्टर AS 350B3e  9N-AJP 
तसन्ध पाल्चोक हाईटेन्सन लार्नमा ठोदक्कएको 

4 4 

18 २४ फे्रब अरी िारा एर्र DHC6 Twin 
Otter 400 

9N-AHH दाना, म्र्ाग्दी भौगोतलक तबकटिा, प्रतिक ल मौसममा उडान 23 23 
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२०१६ गदाि पार्लटले पररखस्थमा सजगिा नअपनाएकोेे 

19 
१७ माचि २०१६ र्फस्टेल 

एर्र AS 350B3e  9N-AJI 
लाङ्गटाङ्ग लो अखल्टच्र् डमा उडान गरेकाले  पहाडमा 

ठोदक्कएको  1 0 

20 
८ अगस्ि २०१६ र्फस्टेल 

एर्र AS 350B3e  9N-AKA 
न वाकोट भौगोतलक तबकटिा, प्रतिक ल मौसममा उडान 

गदाि पार्लटले पररखस्थमा सजगिा नअपनाएकोेे 7 7 

21 
२३नोभेम्बर 
२०१६ 

एतभर्ा 
क्लब Ultralight 9N-ALL 

बाम्दी पोखरा टेक अफ गने समर्मा तनर्न्त्रण ग माएको 
1 1 

22 
 २७ मे  २०१७ सतमट एर्र Let L 410 

UVP E20 
9N-AKY 

ल क्ला पररखस्थति अन सारको सचेिलनाको कतमले 
रन्वेमा तनर्न्त्रण ग माएर ठोदक्कएको 3 2 

23 

 
२८नोवेम्बर२०१
७ 

िारा एर्र 
DHC6 Twin 
Otter 300 

9N-ABM 

तसतमकोट धावन मागिमा तनर्न्त्रण ग माएको 
5 0 

24 
७ जनवरी २०१८ तसतम्रक 

एर्र AS 350B3e  9N-ALR 
ग्राण्डी 
अस्पिाल 

तनर्न्त्रण ग माएको 
1 0 

25 
१६ मे २०१८ मकाल  

एर्र 
Cessins 208 
Bcaravan 

9N-AJU 
बाह नखकि  
ह म्ला 

ममिि सम्भारको कमी, संचार उपकरणको 
कमी, मौसम ्सम्बन्धी िातलमको अभाब 

2 2 

26 
९ अगस्ि २०१८ अखल्टच्र् ड 

एर्र AS 350B3e  9N-ALS 
सामागाउुँ चालकले मौसम अन क ल ित्काल तनणिर् गनि 

नसकेका 6 5 

27 
१४ अगस्ि 
२०१८ 

मनाङ्ग एर्र 
AS 350B3e  9N-AMV 

ह म्लाको 
र्हल्सा 

ल्र्ाण्ड गरेपतछ प्र्ासेन्जर ओराल्ने िममाि 
प  च्छरको रोटरले लागेर भारिीर्को मतृ्र्   7 1 

28 
२७फेब्र अरी 
२०१९ 

एर्र 
डार्नेिी 

H125(AS35
0B3e )  

9N-AMI 
िाप्लेज ङ्ग 
पातथभरा 

भौगोतलक तबकटिा, प्रतिक ल मौसममा उडान 
गदाि पार्लटलै पररखस्थमा सजगिा नअपनाएकोेे 7 7 

29 
१४ अर्प्रल 
२०१९ 

श्री 
एर्रलार्न्स AS 350B3e  9N-ALK 

ल क्ला पाकि  गररराखेको ठाउुँेंमा ढल(्बः्ज ् र्वमानले 
ठक्कर ददएको 0 0 

30 
१४ अर्प्रल 
२०१९ 

मनाङ्ग एर्र 
AS 350B3e  9N-ALC 

ल क्ला पाकि  गरर राखेको ठाउुँेंमा ढल(्बः्ज ्र्वमानले 
ठक्कर ददएको 0 0 

31 
१४ अर्प्रल 
२०१९ 

सतमट एर्र Let L 410 
UVP E20 

9N-AMH 
ल क्ला उडानको िममा धावन मागिमा तनर्न्त्रण 

ग माएर ग्राउण्डका स्टाफहरुको मतृ्र् भएको । 5 3 

32 
२८ माचि २०२० नेपाल वार्  

सेवा तनगम Y12E 9N-AKU 
नेपालगञ्ज 
र्वमानस्थल 

धावन मागिमा खचखप्लएको 
0 0 

  जम्मा           282 233 

  वार् र्ानको खराबी               

1 
१४ मे  २०१२ अखग्न एर्र Dornier 

228-212 
9N-AIG 

जोमसोम जेनेरेटरहरु फेलभएको र चालकदलको सजगिा 
समेि नभएको 21 15 

2 

१ ज न  २०१३ तसिा एर्र 
Dornier 
228-202 

9N-ABH 

तसतमकोट ल्र्ाखण्डङ्ग तगर्र भाुँखचएकोले र्वमान असन्ि तलि 
भएको ल्र्ाण्ड भए पतछ र्वमानमा क्षति भए पतन 
र्वमानमा सवारहरु सामान्र् घार्िे भएक । 

7 0 

3 
१२ ज न  २००६ र्ति 

एर्रलार्न्स 
DHC6 Twin 
Otter 300 

9N-AEQ 
ज म्ला जहाज खराब भई धान बाली लगाएको खेिमा 

खसेको  9 9 

4 
२६फेब्र अरी 
२०१६ 

एर्र 
काष्ठमण्डप  PAC750XL 9N-AJB 

कातलकोट र्खञ्जन फेल भएको, खेिमा ल्र्खण्डङ्ग  गरेर 
पार्लट २ जनाको मतृ्र् अन्र् घाईिे । 11 2 

5 
४ अगस्ि २०१६ मकाल  

एर्र 
Cessins 208 
Bcaravan 

9N-AKG 
कणािली नदी र्खञ्जन फेल भएको 

2 0 

  जम्मा           50 26 

 क ल जम्मा           853 347 
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अन सूची-१८ 
प्रातधकरणको शतथिक कारोबार गने र्काई हरुको र्ववरण 

(दफा ६५ सुँग सम्बखन्धि) 
नपेाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण अन्िगििका लागि केन्रहरु 

ि.सं. केखन्रर् कार्ािलर् अन्िगििका र्वभाग िथा तनदेशनालर्हरु ि.सं. नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
1 नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण केखन्रर् कार्ािलर् 1 तत्र.अ.र्व. नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
2 संचालक सतमतिरमहातनदेशकज्रू्को सखचवालर् 2 गौिमब ि बीमानस्थल नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
3 शन्िररक लेखापरीक्षण र्वभाग 3 पोखरा नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
4 एर्र नेतभगेसन सतभिसेस तनदेशनालर् 4 बलेवा नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
5 ए टी एम र्वभाग 5 नेपालगञ्ज नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
6 शन्िररक बीमानस्थल िथा स र्वधादेर् र्वभाग 6 र्वराटनगर नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
7 संचार िथा उड्डर्न सहार् र्वभाग 7 चन्रगर्ढ नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
8 तस एन एस र्ोजना िथा र्वकास र्वभाग 8 जनकप र नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
9 ए शई एम र्वभाग 9 तसमरा नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
10 नागररक उड्डर्न सेफ्टी रेग्रू्लेशन तनदेशनालर् 10 भरिप र नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
11 ए एन एस सेफ्टी स्टाण्डडि र्वभाग 11 स खेि नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
12 एरोिोम सेफ्टी स्टाण्डडि र्वभाग 12 िेखन्जंग र्हलारी बीमानस्थल नागररक उड्डर्न 
13 फ्लाईट सेफ्टी स्टाण्डडि र्वभाग 13 ज म्ला नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
14 शई का ओ रं्टरनेशनल अफेर्सि िथा तलगल र्वभाग 14 जोमसोम नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
15 कपोरेट तनदेशनालर् 15 ि खम्लङ्गटार नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
16 कपोरेट र्ोजना िथा अन गमन र्वभाग 16 धनगढी नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
17 मानव संशाधन िथा र्वकाश र्वभाग 17 तसतमकोट नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
18 एरोिोम सञ्चालन तनदेशनालर् 18 िाप्लेज ङ नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
19 एरोिोम ईखन्जतनर्ररङ र्वभाग 19 थामखकि  नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
20 उद्दार िथा अखग्न तनवारण र्वभाग 20 फाप्ल  नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
21 ईलेक्िो मेकातनकल र्वभाग 21 भोजप र नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
22 नागररक उड्डर्न प्रखशक्षण प्रतिष्ठान 22 रामेछाप नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
23 प्रशासन र्वभाग 23 रुम्जाटार नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
24 हवाई स रक्षा र्वभाग 24 लातमडाुँडा नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
25 अथि र्वभाग 25 कांगेलडाडा नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 

  शर्ोजना कार्ािलर्हरु 26 मनमार्ाराई खाुँनीडाुँडा नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
1 हवाई र्ािार्ाि क्षमिा अतभवखृध्द शर्ोजना 27 रुक म (चौरजहारी) नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
2 Improvement of Aviation Safety Facilities Project (IASF) 28 दाङ नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
3 रार्ष्ट्रर् गौरव शर्ोजना 29 बाज रा नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
4 दोश्रो अन्िरार्ष्ट्रर् र्वमानस्थल तनमािण शर्ोजना 30 रारा (म ग ) नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
5 पोखरा अन्िरार्ष्ट्रर् के्षत्रीर् र्वमानस्थल तनमािण शर्ोजना 31 रुक म (सल्ले) नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
6 गौिमब ि अन्िरार्ष्ट्रर् र्वमानस्थल तनमािण शर्ोजना 32 डोल्पा नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
7 RGB sinamangal ३३ राजर्वराज नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 

8 
तत्रभ  वन अन्िरार्ष्ट्रर् र्वमानस्थल कार्ािलर् र्वमानस्थल र्वकास 
श ल्क शाखा ३४ 

बझाङ नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 

९ शकखस्मक ममिि संभार िथा सञ्चालन कोष ३५ मनाङ नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
१० कमिचारर कल्र्ाणकारी कोष ३६ सांफेवगर नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
११ सेवा तनवतृ्त स र्वधा र्काई कोष ३७ डोर्ट नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 
१२ नागररक उड्डर्न खेलक द क्लब     
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अन सूची-१९ 
प्रातधकरणले र्वतभन्न ३७ कार्ािलर्को जग्गाको अतभलेख राखेको र्ववरण 

(दफा ६४.५.३ सुँग सम्बखन्धि) 

ि.सं. जग्गा रहेको स्थान जग्गाको र्काई 
प्रातधकरण लाई 

हरुिान्िरण भएको 
के्षत्रफल 

लाल पूजाि प्राि 
भएको के्षत्रफल र्ववरण फरक परेको 

1 ने.ना.उ. प्रा. प्रधान कार्ािलर् बबरमहल रोपनी 10.5.0.0 10.5.0.0   

2 

  

  

  

  

  

तत्रभ  वन अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थल रोपनी 3509.0.0.0 848.7.2.0 उल्लेख नभएको 
तसनामंगल रोपनी उल्लेख नभएको 736.0.0.0 उल्लेख नभएको 
त्क्ष्धक्षए् रोपनी उल्लेख नभएको 158.0.0.0 उल्लेख नभएको 
कोटेश्वर रोपनी उल्लेख नभएको 40.0.0.0 उल्लेख नभएको 
गोठाटार रोपनी उल्लेख नभएको 391.0.0.0 उल्लेख नभएको 
पश पिी के्षत्र रोपनी उल्लेख नभएको 283.0.0.0 उल्लेख नभएको 

3 गौिम ब ि अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वमानस्थल र्वगाहा 82.51.48 34.11.9.071 उल्लेख नभएको 
4 िाप्लेज ङ्ग र्वमानस्थल रोपनी 163.5 97.1.1.75 उल्लेख नभएको 
5 चन्रगढी र्वमानस्थल र्वगाहा 34.5.0.0.0 42.11.3.2.0 उल्लेख नभएको 
6 र्वराटनगर र्वमानस्थल र्वगाहा 114.24.0.0.0 85.17.6.25.0 उल्लेख नभएको 
7 ि खम्लङ्गटार र्वमानस्थल रोपनी 736 6.86 घिढण्ब.तम 
8 भोजप र र्वमानस्थल रोपनी 132.16 132.2.3.1 उल्लेख नभएको 
9 लातमडाुँडा तबमानस्थल रोपनी 160.22 117.10.3.2 उल्लेख नभएको 
10 रुम्जाटार र्वमानस्थल रोपनी 97.81 103.5.0.2 उल्लेख नभएको 
11 फाम्ल  र्वमानस्थल रोपनी 158.86 165.68 र्वगाहा 
12 िेखञ्जङ्ग र्हलारी (ल क्ला) र्वमानस्थल रोपनी 160.22 72.0.0.0 उल्लेख नभएको 
13 राजतबराज र्वमानस्थल र्वगाहा 435 43 रोपनी 
14 जनकप र र्वमानस्थल र्वगाहा 66.99 65.2.19.2 उल्लेख नभएको 
15 तसमरा र्वमानस्थल र्वगाहा 63.24 70 उल्लेख नभएको 
16 भरिप र र्वमानस्थल र्वगाहा 61.60.0.0 61.11.1.75.0 उल्लेख नभएको 
17 रामेछाप र्वमानस्थल रोपनी 201.5 209.9.1.75 उल्लेख नभएको 
18 पोखरा र्वमानस्थल रोपनी 3106.0.0.0 3026.1.2.3 उल्लेख नभएको 
19 जोमसोम र्वमानस्थल रोपनी 234.3 234.4.3.1 उल्लेख नभएको 
20 दाङ्ग र्वमानस्थल र्वगाहा 38.53 38.10.12 उल्लेख नभएको 
21 नेपालगञ्ज र्वमानस्थल र्वगाहा 174.0.0.0.0 472.14.10.09 रोपनी 
22 रुक म सल्ले र्वमानस्थल रोपनी 134.9 138..71 उल्लेख नभएको 
23 ज म्ला र्वमानस्थल रोपनी 160.22 117.10.3.2 उल्लेख नभएको 
24 स खेि र्वमानस्थल र्वगाहा 34.86 36.19.1.25 उल्लेख नभएको 
25 डोल्पा ज फाल र्वमानस्थल रोपनी 117.27 132.69 उल्लेख नभएको 
26 तसतमकोट र्वमानस्थल रोपनी 133.65 14.39 र्वगाहा 
27 बझाङ्ग र्वमानस्थल रोपनी 130.48 130.003 उल्लेख नभएको 
28 बाज रा तबमानस्थल रोपनी 144.28 144.4.1.13 उल्लेख नभएको 
29 अछाम साुँफेबगर  तबमानस्थल रोपनी 124.64 133.10.1.3 उल्लेख नभएको 
30 धनगढी र्वमानस्थल र्वगाहा 44.48 76.6.18.5 उल्लेख नभएको 
31 मेघौली  र्वमानस्थल रोपनी 20.82 1.20.16.13 तबगाहा 
32 गोरखा पाल टारङ्ग  र्वमानस्थल रोपनी 316.69 336.12.0.1 उल्लेख नभएको 
33 बलेवा बाग्ल े  ङ्ग र्वमानस्थल रोपनी 154.88 154.88   
34 चौरझारी र्वमानस्थल रोपनी 160.95 160.95   
35 र्टकाप र  र्वमानस्थल र्वगाहा 16.76 18.16 उल्लेख नभएको 
36 महेन्रनगर र्वमानस्थल र्वगाहा 52.53 52.10.12   
37 नतलञ्चोक भक्तप र रोपनी 33 33   
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अन सूची-२० 
प्रातधकरणको खररद कार्ििफि को र्वगि ५ वषिको बजेट स्वीकृतिको ि लनात्मक खस्थति 

(दफा ६६ सुँग सम्बखन्धि) 
(रु.हजारमा) 

ब.शी.न.ं बजेज शीर्षक स्वीकृत बजेट स्वीकृत बजेट स्वीकृत बजेट स्वीकृत बजेट स्वीकृत बजेट 
1.2 उड्डर्न प्रणाली सम्पति 2077.78 2076.77 2075.76 2074.75 2073.74 

1.2.01 
रनव,े ट्याक्सी व ेिथा 
एप्रोन तनमािण 19972 18521858  15,158,328 15058705 13904594 

1.2.02 भवन तनमािण 2625669 2749951  2,857,934 1972683 861146 

1.2.03 रनव ेर्वद्य िीकरण 230652 214881  403416 307432 152357 

1.2.04 
बीमानघाट तनर्न्त्रण 
उपकरण 151737 278438  281450 169950 180746 

1.2.05 के्षत्र तनर्न्त्रण उपकरण 154800 76500  60200 111500 40,850 

1.2.06 
एप्रोच तनर्न्त्रण 
उपकरण 0 4560  4560 4,600 0 

1.2.07 ररर्पटर 20000 0  0 0 0 

1.2.09 
शन्िररक एर्रग्राउण्ड 
उपकरण 12002 79293  46350 20280 12459 

1.2.10 
पथप्रदशिन नेतभगेसन 
उपकरण 3500 1302686  1762500 12500 3500 

1.2.11 टतमिनल सूचना उपकरण 0 34108  40550 15050 12370 

जम्मा जम्मा 
23262275 20615288 17672701 15168023 

1.3 सपोटि प्रणाली           

1.3.01 
खोज िथा उद्दार 
उपकरण 3200 9000  6000 3980 200 

1.3.02 स रक्षा उपकरण 216880 327220  270853 175105 92150 

1.3.03 
अखग्न तनवारण िथा 
खजवनोद्वार उपकरण 476805 889499  584547 414190 102773 

1.3.04 मौसमी सूचना उपकरण 42611 59012  33500 55,000 5400 

1.3.05 र्ाखन्त्रक उपकरण 809466 1437267  1,269,330 858981 716918 

1.3.06 सडक तनमािण 27200 100740  17650 0 0 

1.3.07 तलफ्ट िथा एतलभेटर 18590 25710  18610 0 0 

1.3.08 हेभी र्क्र् पमेन्ट 0 0  64246 39000 0 

1.3.09 प्लान्ट िथा मेतसनरी 12697 79750  31271 70510 17700 

जम्मा  2928198 2296006 1616766 935140 

1.4 प्रशासतनक सम्पति           

1.4.01 सवारी साधन 22920 38600  38661 38885 36490 

1.4.02 कार्ािलर् सामान 9267 16976  16,345 11,754 9258 

1.4.03 खस्टल फतनिचर 30599 51258  26423 34649 22992 

1.4.04 काठ फतनिचर 9068 13840  7646 6996 5523 

1.4.05 
पानी िथा तबज ली 
व्र्वस्था 72102 123571  117453 87238 137221 

1.4.06 
प स्िक मेन अल िथा 
नक्सा 3200 1915  6065 5715 1756 

1.4.07 तबतबध खस्थर सम्पति 67350 18872  15330 6415 14254 

1.4.08 सफ्टवरे्र खररद 261300 213500  3885 191652 0 

  जम्मा 4758056 478532 231808 383305 227494 
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3  कमचारी खचि           

3.1.05 पोसाक 22960 22760  25200 21224 20150 

3.2 सेवा खचि   
 

      

3.2.04 सरसफाई सामान 9505 9650  9537 7204 5570 

3.7 परामशि िथा सल्लाह 6203887 1473122  1356888 1279101  0 

  जम्मा 6298937 1482772 1366425 1286305 5570 

3.9 ममिि संहार           

3.9.01 भवन िथा सडक ममिि 63500 62065 104115 84310 110744 

3.9.02 उड्डर्न उपकरण ममिि 33882 73175  78848 59650 19000 

3.9.03 
सपोटि प्रणाली उपकरण 
ममिि 146810 288567  253949 221804 108865 

3.9.04 सवारी साधन ममिि 12405 14405  13496 10959 9222 

3.9.05 अन्र् ममिि 6935 12435  13630 15945 14051 

  जम्मा 263532 414647 464037 392668 261882 

  कार्ािलर् सञ्चालन            

3.1 मसलन्द िथा छपाई 20845000 26062  21,750 18468 15805 

3.11 अन्र् कार्ािलर् सामान 17180 26365  27320 25876 12415 

3.12 प स्िक िथा पत्र पतत्रका 3390 3935  3260 1,966 2103945 

  जम्मा 41415 563650 52330 46310 30324 

3.17 
बीमानस्थल सरसफाई 
िथा ममिि           

3.17.01 टतमिनल भवन ममिि 30520 197985  69380 46099 19920 

3.17.02 
रनव,े ट्याक्सी व ेिथा 
एप्रोन िथा सडक ममिि 109200 179190  176235 139094 226196 

3.17.03 सरसफाई 109150 126690  113520 104575 69062 

3.17.04 अन्र् 3190 17050  4930 10280 7185 

  जम्मा 41415 520915 364065 300048 322363 

   क ल जम्मा 26252847 29166464 25415160 21719327 16970946 

अन सूची-२१ 
प्रातधकरणको मूल कोष र केखन्रर् तनकासा खचिका बैंक खािाहरुको र्ववरण   

(दफा ६७ सुँग सम्बखन्धि) 

तस.नं. बैंक र खािाको  नाम शखा म रा खािावालाको नाम खािा नम्बर 
  

राजस्व खािा         

1 
रार्ष्ट्रर् बाखणज्र् बैंक कपोरेट तसंहदरवार अमेररकी डलर CAAN CENTRAL REVENUE 

ACCOUNT 1852100000014006 

2 
नेपाल र्न्भेिमेन्ट बैंकतल.  तत्र.अ.र्व अमेररकी डलर  CIVIL AVIATION 

AUTHORITY OF NEPAL 
1902010250177 

3 
रार्ष्ट्रर् बाखणज्र् बैंक कपोरेट तसंहदरवार अमेररकी डलर CAAN CENTRAL REVENUE 

ACCOUNT 1852100000014006 

4 

रार्ष्ट्रर् बाखणज्र् बैंक मूख्र् शाखा र्वशाल 
बजार 

ने.रु. 
NEPAL NAGRIC UDYAN 
PRADHI 

1090100064917001/2
8006 

5 
एन एम तब बैंक तल.   ने.रु.  CIVIL AVIATION 

AUTHORITY OF NEPAL 
 0010012611500043/2
53 

6 
एन एम तब बैंक तल. बबर महल ने.रु.  CIVIL AVIATION 

AUTHORITY OF NEPAL 
 0010012611500043/2
53 

7 

रार्ष्ट्रर् बाखणज्र् बैंक मूख्र् शाखा र्वशाल 
बजार 

ने.रु. 
NEPAL NAGRIC UDYAN 
PRADHI 

1090100064917001/2
8006 

  मूलकोष खािा         

1 
रार्ष्ट्रर् बाखणज्र् बैंक कपोरेट तसंहदरवार अमेररकी डलर CAAN (CENTRAL FUND  

ACCOUNT) USD  1852100000013006 

2 
रार्ष्ट्रर् बाखणज्र् बैंक कपोरेट तसंहदरवार अमेररकी डलर CAAN(CENTRAL FUND AC) 

USD 1852100000003006 
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3 
रार्ष्ट्रर् बाखणज्र् बैंक कपोरेट तसंहदरवार ने.रु. CAAN (CENTRAL FUND  

ACCOUNT) NPR 1850100000002006 

4 
एनशईसी एतसर्ा बैंक तल. थापाथली ने.रु. CIVIL AVIATION AUTHORITY 

OF NEPAL 
3341050568352404/05 

5 

तसर्टजन बैंक र्न्टरनेशनल 
तल. 

कोटेश्वर ने.रु. 
CIVIL AVIATION AUTHORITY 
OF NEPAL 

90100000206301/582
201 

6 
एभरेि बै.क तल. बानेश्वर ने.रु. CIVIL AVIATION AUTHORITY 

OF NEPAL 
100105202132/10110
3200002 

7 
ग्लोबल बैंक तलं मूख्र् शाखा ने.रु. CIVIL AVIATION AUTHORITY 

OF NEPAL 
D101010000319  

8 
रार्ष्ट्रर् बाखणज्र् बैंक कपोरेट तसंहदरवार ने.रु. CAAN(CENTRAL FUND AC) 

NPR 1850100000002006 

9 
एनशईसी एतसर्ा बैंक तल.   ने.रु. CIVIL AVIATION AUTHORITY 

OF NEPAL 
3341050568352404/05 

10 

तसर्टजन बैंक र्न्टरनेशनल 
तल. 

कोटेश्वर शाखा ने.रु. 
CIVIL AVIATION AUTHORITY 
OF NEPAL 

90100000206301/582
201 

11 
एभरेि बैंक तल.   ने.रु. CIVIL AVIATION AUTHORITY 

OF NEPAL 
100105202132/10110
3200002 

  तनकासा खचि खािा          

1 

रार्ष्ट्रर् बाखणज्र् बैंक मूख्र् शाखा र्वशाल 
बजार 

ने.रु. 
NEPAL NAGRIC UDYAN 
PRADHIkaran 

1090100000019006 
Call 

2 

रार्ष्ट्रर् बाखणज्र् बैंक मूख्र् शाखा र्वशाल 
बजार 

  NEPAL NAGRIC UDYAN 
PRADHIkaran 

1090100064489001 
current 

  बरेुजू खािा         

1 

नेपाल र्न्भेिमेन्ट बैंक तल.  मूख्र् शाखा र्वशाल 
बजार 

ने.रु.  CIVIL AVIATION 
AUTHORITY OF NEPAL 1901030033460 

  धरौटी खािा         

1 
एनशईसी एतसर्ा बैंक तल.   ने.रु. CIVIL AVIATION AUTHORITY 

OF NEPAL 
5444050568352401/02 

2 
रार्ष्ट्रर् बाखणज्र् बैंक कपोरेट तसंहदरवार अमेररकी डलर CAAN Central Deposit 

Account 
185210000001306 
CALL 

अन सूची-२२ 
प्रातधकरणका र्वतभन्न कार्ािलर्को ननअ्प्ररे्टभ खािामा रहेको बैंक मौज्दािको र्ववरण   

(दफा ६७ सुँग सम्बखन्धि) 

तस. 
नं. 
 

कार्ािलर्को नाम 
 

ज लार्ि १५, २०२१ ज लार्ि १५, २०२० ज लार्ि १६, २०१९ 
2078 शषाढ 
मसान्िको मौज्दाि 

2077 शषाढ 
मसान्िको मौज्दाि 

2076 अषाढ 
मसान्िको मौज्दाि 

1 प्रधान कार्ािलर् 69452475.75 148,671,381.91 82,369,673.01 

2 फ्लाईट सेफ्टी स्टर्ाण्डडि र्वभाग 168116020.81 143,315,948.60 55,145,312.34 

3 नागररक उडड्यन प्रखशक्षण प्रतिष्ठान 12180603.28 8,363,024.28 6,717,543.84 

4 िाप्लेज ंग नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 2092826.12 1,994,678.82 1,650,638.98 

5 चन्रगढी नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 15491330.36 26,510,788.53 40,150,827.94 

6 ि खम्लङ्गटार नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 8011182.83 7,939,255.38 5,536,393.39 

7 भोजप र नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 1670878.10 1,670,878.10 1,573,296.49 

8 र्वराटनगर नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 798899.18 2,153,208.40 10,545,827.26 

९ डोटी नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 73637.66 0.00 0.00 

10 बझाङ्ग नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 324620.14 0.00 0.00 

11  बैिडी नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 41089.70 0.00 0.00 

12 िेखन्जंग-र्हलारी बीमानस्थल नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 2790359.60 265,752.26 12,148,810.13 

13 रुम्जाटार नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 0.00 1,092,396.18 943,610.92 

14 फाप्ल  नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 793010.75 192,392.71 8,974,460.31 

15 मनमार्ा राईि  नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 255207.70 0.00 0.00 

https://www.netebl.com/corp/FinacleRiaRequest;jsessionid=0000DNWPsb20opfkDswab2kj23_:-1?bwayparam=kREXgpLxv4Uqz8EIb%2F7e1vF%2FLyFxdr52IQCkiXXBgM7ZsuaQrAekpqSgpFwVTvWQRDDv4lpbWXOBKKvtYL%2Bbb7HNjZo0TJYtAFPLTeoAFJtDZeCY1dhTnZcca6SD5LpF%0D%0AZ5stX9XcwEw7%2BjiOzWPAO3d7NaceOjGq488Xp1vlD5w%3D
https://www.netebl.com/corp/FinacleRiaRequest;jsessionid=0000DNWPsb20opfkDswab2kj23_:-1?bwayparam=kREXgpLxv4Uqz8EIb%2F7e1vF%2FLyFxdr52IQCkiXXBgM7ZsuaQrAekpqSgpFwVTvWQRDDv4lpbWXOBKKvtYL%2Bbb7HNjZo0TJYtAFPLTeoAFJtDZeCY1dhTnZcca6SD5LpF%0D%0AZ5stX9XcwEw7%2BjiOzWPAO3d7NaceOjGq488Xp1vlD5w%3D
https://www.netebl.com/corp/FinacleRiaRequest;jsessionid=0000DNWPsb20opfkDswab2kj23_:-1?bwayparam=kREXgpLxv4Uqz8EIb%2F7e1vF%2FLyFxdr52IQCkiXXBgM7ZsuaQrAekpqSgpFwVTvWQRDDv4lpbWXOBKKvtYL%2Bbb7HNjZo0TJYtAFPLTeoAFJtDZeCY1dhTnZcca6SD5LpF%0D%0AZ5stX9XcwEw7%2BjiOzWPAO3d7NaceOjGq488Xp1vlD5w%3D
https://www.netebl.com/corp/FinacleRiaRequest;jsessionid=0000DNWPsb20opfkDswab2kj23_:-1?bwayparam=kREXgpLxv4Uqz8EIb%2F7e1vF%2FLyFxdr52IQCkiXXBgM7ZsuaQrAekpqSgpFwVTvWQRDDv4lpbWXOBKKvtYL%2Bbb7HNjZo0TJYtAFPLTeoAFJtDZeCY1dhTnZcca6SD5LpF%0D%0AZ5stX9XcwEw7%2BjiOzWPAO3d7NaceOjGq488Xp1vlD5w%3D
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16 तत्र.अ.र्व. नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 612357578.70 3,389,737,659.37 3,055,917,808.75 

17 जनकप र नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 12340423.02 193,291.47 13,449,094.51 

18 रामेछाप नागररक उड्डर्न कार्ािलर् -70189.68 7,345,065.03 3,754,884.41 

19 तसमरा नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 11269298.01 33,059,819.50 20,059,790.95 

20 भरिप र नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 1117057.39 2,642,397.82 396,803.63 

21 पोखरा नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 79050131.26 131,641,049.96 52,628,916.04 

22 गौिमब ि र्व. नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 58232937.05 10,993,625.81 25,074,948.24 

23 मनाङ्ग नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 0.00 515,954.97 0.00 

24 जोमसोम नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 12439638.88 11,575,061.39 6,622,495.64 

25 नेपालगंज नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 16022019.02 1,670,390.42 24,206,851.14 

26 स खेि नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 8606069.76 2,203,279.19 6,017,939.70 

27 दाङ्ग नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 438644.44 409,792.98 233,567.71 

28 रुक म (सल्ले) नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 952755.53 574,437.40 452,711.11 

29 रुक म (चौरजहारी) नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 0.00 639,214.43 593,392.43 

30 डोल्पा नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 255830.22 87,708.44 542,100.14 

31 ज म्ला नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 1456708.54 1,182,372.83 5,052,284.12 

32 तसतमकोट नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 4790034.64 635,597.27 7,965,052.87 

33 धनगढी नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 2994655.08 29,124,506.21 30,824,785.97 

34 बाज रा नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 775032.63 228,940.33 3,198,937.70 

35 रारा (म ग ) नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 1941797.21 552,645.18 2,869,801.92 

36 राजतबराज नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 1415739.84 84,623.16 0.00 

37 साुँफेबगर नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 221990.21 75,809.38 14,188.00 

38 बलेवा नागररक उड्डर्न कार्ािलर् 0.00 79,645.11 79,645.11 

  जम्माः 1108700293.73 3,967,422,592.82 3,485,712,394.70 

अन सूची-२३ 
कार्ािलर्गि बक्र्ौिाको अतभलेख 

(दफा ७० सुँग सम्बखन्धि) 
(रु.हजारमा) 

ि.सं. 
नागररक उड्डर्न 

कार्ािलर् 

2073.74 2074.75 2075.76 2076.77 2077.78 

ज लार्ि १५, 
२०१७ 

ज लार्ि १६, 
२०१८ 

ज लार्ि १६, 
२०१९ 

ज लार्ि १५, 
२०२० 

ज लार्ि १५, 
२०२१ 

1 तत्र.अ.र्व. काठमाडौं 1,983,021 2,368,444 2,660,103 2,158,264 2,015,751 

2 पोखरा  18,086 18,972 28,597 28,848 22,384 

3 नेपालगंज  19,494 24,140 23,698 23,974 27,929 

4 भरिप र  7,636 6,916 6,891 13,207 12,881 

5 र्वराटनगर  6,360 5,871 8,526 4,380 15,839 

6 तसतमकोट  8,876 11,007 4,693 5,823 6,649 

7 स खेि  4,127 4,711 4,301 4,870 5,766 

8 फाप्ल   2,669 2,545 3,293 3,645 4,154 

9 िेखन्जंग-र्हलारी  5,218 6,519 5,445 2,929 4,008 

10 गौिमब ि  3,321 4,669 4,556 2,275 4,818 

11 रारा (म ग )  791 1,140 1,430 2,151 4,265 

12 चन्रगढी  1,772 1,387 3,605 1,041 4,453 

13 प्रधान कार्ािलर् 276 276 636 0    3,441 

14 दाङ्ग  48 51 509 2,207 3,003 

15 जोमसोम  3,633 5,182 2,965 3,402 3,764 
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16 रामेछाप  312 293 1,635 3,659 3,077 

17 धनगढी  1,419 494 1,253 1,159 2,036 

18 भोजप र  1,134 1,149 947 1,042 1,092 

19 िाप्लेज ंग  660 828 881 1,034 1,269 

20 डोल्पा  212 170 166 450 1,099 

21 ज म्ला  0 4 123 295 1,609 

22 जनकप र  417 716 868 1,913 772 

23 रुक म (सल्ले)  357 358 354 572 840 

24 रुम्जाटार  389 580 571 494 477 

25 बाज रा  304 316 337 318 822 

26 ि खम्लङ्गटार  972 1,035 376 271 517 

27 लातमडाुँडा  236 243 221 227 227 

28 रुक म (चौरजहारी) 206 207 217 209 209 

29 
फ्लाईट सेफ्टी स्टर्ाण्डडि 
र्वभाग 133 133 133 133 577 

30 सांफेवगर  13 0    36 37 160 

31 राजर्वराज  0 0 121 30 151 

32 थामखकि   3     3 13 52 

33 मनमार्ाराई खानीडाुँडा 32 32   48 

34 बझाङ्ग  182    31 

35 डोटी  5    26 

36 बैिडी 0 0 0 0 2 

37 मनाङ्ग  52 52 52 52 0 

38 बलेवा  0 0 23 23 0 

39 काुँगेलडाुँडा  60    0 

40 मेघौली  1    0 

41 तसमरा  984 963 1,164 1,365 0 

42 महेन्रनगर  440    0 

 
 जम्मा: 2,073,851 2,469,403 2,768,729 2,270,312 2,154,198 

 र्ात्र   सेवा श ल्क बाुँकी         0 

1 रामेछाप  0 0 0 0  0 

2 मनमार्ाराई खानीडाडा  0 0 0 0  0 

3 रुक म (चौरजहारी)  14 14 0 0  0 

4 डोल्पा  67 67 67 0  0 

5 ज म्ला  0 149 0 0  0 

6 तसतमकोट  17 17 17 0  0 

  जम्मा: 98 247 84 0 0 

  तबतलङ्ग गनि बाुँकी शर्         0 

1 चन्रगढी  158 158 0 0  0 

2 लातमडाुँडा  0 10 10 0  0 

3 र्वराटनगर  0 0 0 144  0 

4 तत्र.अ.र्व.  326,342 91,044 29,591 107,347 45270 

5 गौिमब ि बीमानस्थल  0 0 0 0 0 

6 तसतमकोट  0 0 0 17 0 

7 डेल्पा 0 0 0 0 39 

8 रामेछाप 0 0 0 0 50 

 
जम्मा: 326,500 91,212 29,601 107,508 45,359 
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  भ  क्तानी तलन पने           

1 िाप्लेज ंग  587 40 40 40 0 

2 ि खम्लङ्गटार  625 625 625 625 0 

3 भोजप र  421 421 421 421 0 

4 र्वराटनगर  4 4 0 0 0 

5 लातमडाुँडा  89 756 89 89 0 

6 रुम्जाटार  317 317 317 317 0 

  जम्माः 2,043 2,163 1,492 1,492 0 

  क ल जम्मा: 2,402,492 2,563,025 2,799,906 2,379,312 2,199,557 

अन सूची-२४ 
हाल सञ्चालनमा रहेका शन्िररक वार् सेवा सञ्चालन संस्थाहरुिफि को वक्र्ौिाको ि लनात्मक र्ववरण 

(दफा ७१ सुँग सम्बखन्धि) 

ि.सं वार्  सेवा सञ्चालन संस्था 
वक्र्ौिा र्ववरण 

२०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८ 
1 नेपाल वार् सेवा तनगम 461411654.39 260581526.00 184906186.51 

2 र्ति एर्रलार्न्स 16510160.33 17629161.00 31039451.57 

3 तसतम्रक एर्रलार्न्स 16307356.49 16332663.00 25460204.04 

4 ब ि एर्र 25599866.15 38116300.00 24153421.74 

5 श्री एर्रलार्न्स 7559164.30 5026219.60 22335209.95 

6 तसिा एर्र 4132001.76 8521103.10 16260288.53 

7 तसतम्रक एर्र 3335030.26 3972585.10 6316370.82 

8 माउण्टेन हेतलकप्टर 1708106.34 3291672.20 5837189.12 

9 िारा एर्र 2077946.33 2578536.36 4297606.91 

10 सतमट  एर्र 1279118.47 1574594.80 4004898.86 

11 र्फिेल एर्र 2355524.47 1554933.70 3716627.59 

12 सौर्ि एर्रलार्न्स 27326997.14 2128216.40 1871526.57 

13 एर्र डार्नेिी 449109.75 379628.00 910400.50 

14 कैलाश हेतलकप्टर 523153.36 656045.75 868465.77 

15 मनाङ्ग एर्र 791221.66 566497.15 781414.78 

16 अखल्टच्र् ड एर्र 434615.93 224737.99 668282.73 

17 हेली एभरेि 205803.14 220009.27 660039.06 

18 प्रभ   हेतलकप्टसि 173972.39 -84150.02 553205.59 

  जम्मा: 572180802.66 363270279.40 334640790.64 

अन सूची-२५ 
हाल सञ्चालनमा नरहेका शन्िररक वार् सेवा सञ्चालन संस्थाहरु िफि को वक्र्ौिाको ि  लनात्मक र्ववरण   

(दफा ७२ सुँग सम्बखन्धि) 

ि.सं. वार् र्ान सञ्चालन संस्थाको नाम २०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८ 
1 नेकन एर्र 46,730,297 46,730,297 47268981 

2 कखस्मक एर्र 36,110,431 36,110,431 36110431 

3 खशवानी एर्र 5,526,961 5,526,961 5526961 

4 ल खम्बनी एर्रवजे 2,330,619 2,330,619 2330619 

5 गोरखा एर्र 1,702,747 1,702,747 1864076 

6 कणािली एर्र 1,727,784 1,727,784 1727784 
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अन सूची-२६ 
अखन्मनसुँग बक्र्ौिा रहेको र्ववरण    

(दफा ७३ सुँग सम्बखन्धि) 

 

7 सांतग्रला एर्र 484,957 484,957 1425384 

8 स्कार्लार्न एर्रवजे 813,885 813,885 1263144 

9 एर्र काष्ठमण्डप 948,000 948,000 466837 

10 माउण्टेन एर्र 602,066 715,142 452863 

11 र्म्प्रो एर्रवजे 282,564 282,564 282564 

12 अखग्न एर्र 111,196 111,196 111196 

13 नेपाल एर्रवजे 96,150 96,150 96150 

14 एर्र नेपाल 78,898 78,898 78898 

15 अल्पार्न एर्र 72,729 72,729 72729 

16 र्हमालर्न हेतलकप्टर 61,519 61,519 61519 

17 गोरखा हेतलहंस 38,911 38,911 38911 

18 गरुड एर्र 27,440 27,440 27440 

19 म खक्त एर्रलार्न्स 26,016 26,016 26016 

20 गोमा एर्र 19,222 19,222 19222 

21 मनकामना एर्र 4,394 4,394 4394 

22 ग ण एर्र 1,319 1,319 1715 

23 सेस्ना एर्र 596 596 596 

  जम्मा: 97,798,699 97,911,775 99,258,426 

ि.सं. नागररक उड्डर्न कार्ािलर् बक्र्ौिा रकम 
1 तत्र.अ.र्व. काठमाडौं 1,428,655.38 

2 वार्  सेवा सञ्चालन कोष 537761.43 

3 नेपालगञ्ज 431,457.07 

4 पोखरा 283,460.52 

5 र्वराटनगर 246,559.08 

6 धनगढी 158,044.88 

7 जनकप र 7,355.13 

8 भरिप र 4,984.60 

9 भैरहवा 4,966.89 

10 ज म्ला 4347.9 

11 डोल्पा 2858.4 

12 ि खम्लङ्गटार 877.5 

13 ल क्ला 791.24 

14 रुक म चौरझारी 683.62 

15 चन्रगढी 683.52 

16 जोमसोम 624.00 

17 फाप्ल  582.00 

18 दाङ्ग 341.76 

19 िाप्लेज ङ्ग 234.00 

20 रुक म सल्ले 233.28 

  जम्मा: 3,115,502.20 
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अन सूची-२७ 

नपेाली सेनासुँग बक्र्ौिा रहेको र्ववरण    
(दफा ७४ सुँग सम्बखन्धि) 

ि.सं. नागररक उिडर्न कार्ािलर्को नाम रकम 
1 गौिम ब ि 216282.76 

2 तसतमकोट 323128.08 

3 तसमरा 108,430.54 

4 म ग  (रारा) 71302.43 

5 नेपालगञ्ज 69,406.72 

6 फाप्ल  42,323.09 

7 ज म्ला 28,175.24 

8 िेखञ्जङ्ग र्हलारी 22,698.98 

9 बाज रा 19984.00 

10 डोल्पा 14601.23 

11 साुँफेबगर 12,445.24 

12 लातमडाुँडा 9,781.17 

13 तत्र.अ.र्व. काठमाडौं 7364.69 

14 रुम्जाटार 6722.55 

15 रुक म चौरझारी 6,014.32 

17 जनकप र 5873.88 

18 रामेछाप 2768.5 

19 मनाङ्ग 2,471.16 

20 भरिप र 1,691.24 

21 चन्रगढी 676.51 

22 रुक म (सल्ले) 553.25 

23 िाप्लेज ङ्ग 51.18 

  जम्मा 972746.76 

अन सूची-२८ 

सञ्चालनमा रहेका अन्िरािर्ष्ट्रर् वार्  सेवा सञ्चालन संस्थाहरु बक्र्ौिाको ि  लनात्मक र्ववरण 
(दफा ७६ सुँग सम्बखन्धि) 

ि.सं. वार्  सेवा सञ्चालन संस्थाको नाम २०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८ 
1 एर्र र्खण्डर्ा  48,111,947.52 40,603,397.13 37105401.57 

2 किार एर्रवजे 51,563,477.53 7,483,981.09 28827419.73 

3 र्हमालर्न एर्रलार्न्स 253,177,143.08 7483981.09 20544092.76 

4 टर्कि स एर्रलार्न्स 18,853,171.92 9,948,315.10 15505556.08 

5 तसच  वान एर्रलार्न्स 4,545,946.13 7,200,521.47 13892961.96 

6 चार्ना र्स्टनि एर्रलार्न्स 19,518,205.46 6,732,524.58 6673663.26 

7 िागोन एर्र 9,522,800.58 4,274,773.12 6,673,230.00 

8 स्लाम एर्र 10,578,639.54 13,433,727.18 5874898.7 

9 चार्ना साउदनि एर्रलार्न्स 0 0 4,701,610.17 

10 मातलण्डो एर्र 19,305,143.74 2,477,976.15 4428506.32 

11 र्न्टर ग्लोव एतभएशन 22,757,167.20 11,635,435.92 3963027.74 
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12 टासी एर्र प्रा.तल.(भ  टान) 3,549,496.41 2,761,714.85 3529012.27 

13 ओमान एर्र 10,347,138.29 2,978,344.84 2752882.15 

14 एर्र अरेर्र्बा 23,005,398.47 32,882,417.71 2,575,693.64 

15 तबमान बंगलादेश एर्रलार्न्स 10,272,615.56 2,335,933.41 2330600.55 

16 तबतब एर्रवजे 0 0 2,282,577.09 

17 र्तिहाद एर्रवजे 7,908,826.21 1,768,589.79 2143528.87 

18 एर्र चार्ना 8,922,753.62 5,785,154.62 1875840.87 

19 थाई लार्न एर्र 11,634,518.02 1,522,212.14 1402671.13 

20 र्टबेट एर्रलार्न्स 10,455,622.04 12,237,581.35 1365368.48 

21 मलेतसर्न एर्रलार्न्स 6,421,339.40 1,319,211.21 893118.51 

22 तसङ्गाप र एर्रलार्न्स 558,128.19 558,128.19 671052.48 

23 जखजरा एर्रवजे 0 12,414,440.81 497867.43 

24 एर्र अरेतबर्ा अब धाबी 0 0 95,424.78 

25 कोररर्न एर्र 8,404,343.96 408,755.84 26878.41 

  जम्मा: 559,413,822.87  188,247,117.59  170632885 

अन सूची-२९ 
सञ्चालनमा नरहेका अन्िरािर्ष्ट्रर् वार्  सेवf सञ्चालन संस्थाहरु बक्र्ौिाको ि  लनात्मक र्ववरण 

(दफा ७७ सुँग सम्बखन्धि) 

ि.सं. वार्  सेवा संस्थाको नाम २०७४।७५ २०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८ 
1 एर्र एतसर्ा एक्स 267,109,170.92 189,421,457.03 188921457.03 187421457 

2 गल्फ एर्र 2,708,777.98 22,213,054.43 22,213,054.43 18691643.1 

3 जेट एर्रवजे 4803486.44 20,261,387.77 20,283,945.77 20283945.8 

4 र्कङ्गर्फसर एर्रलार्न्स 11,597,562.78 11,597,562.78 11,597,562.78 11597562.8 

5 एर्र सहारा 3,478,126.47 3,478,126.47 3,478,126.47 3478126.47 

6 पार्कस्िान एर्रलार्न्स              2,684,238.14 2,684,238.14 2684238.14 

7 बहरार्न एर्र 2,463,371.11 2,463,371.11 2,463,371.11 2463371.11 

8 राक एर्रवजे  1,973,481.83 1,973,481.83 1973481.83 

9 हङ्गकङ्ग एक्सप्रसे  1,962,978.38 1,962,978.38 1962978.38 

10 ल फ्थान्सा एर्रवजे 1,063,644.64 1,063,644.64 1,063,644.64 1063644.64 

11 र् नार्टेड एर्रवजे 110085.3 1,011,305.42 1,011,305.42 1011305.42 

12 ि ई एर्रलार्न्स              958,498.71 958,498.71 958498.71 

13 अिातनर्ा एर्रवजे  790,121.04 790,121.04 790121.04 

14 ररजेन्ट एर्रवजे  660,529.51 660,529.51 660529.51 

15 ओररन्ट थाईि एर्रलार्न्स 589,813.55 589,813.55 589,813.55 589813.55 

16 बमाि एर्र 186,850.86 186,850.86 186,850.86 186850.86 

17 खज एम खज एर्रलार्न्स 159,101.47 159,101.47 159,101.47 159101.47 

18 अर्ष्ट्रर्न एर्रलार्न्स 43,600.63 43,600.63 43,600.63 43600.63 

19 स्पार्स जेट   2,451.57 2,451.57 

  जम्मा: 294,313,592.15 261,519,123.77 261,044,133.34 256,022,721.97 
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अन सूची-३०  
सरकारी तनकार् िथा संस्थाहरुसुँग अस ल गनि बाुँकी रहेको वक्र्ौिाको ि  लनात्मक र्ववरण 

(दफा ७८ सुँग सम्बखन्धि) 

ि.सं. कार्ािलर्को नाम २०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८ 
1 तत्र.अ.र्व.भन्सार कार्ािलर् 551598411.3 557,457,373.75 561,039,343.25 

2 नेपाल टेतलकम 2,527,287.75 2,527,287.75 3068721 

3 श्रम िथा रोजगार वभाग 948,854.00 878,998.50 878,998.50 

4 नेशनल टेतडङ्ग तल. 370,710.36 370,710.36 370,710.36 

5 पश  क्वारेन्टार्न 272,460.10 241,370.10 365,730.10 

6 ह लाक कार्ािलर् 942502.55 686,974.55 337332.18 

7 पर्िटन सूचना 225,779.22 225,779.22 225,779.22 

8 रार्ष्ट्रर् बाखणज्र् बैंक गौचर 1,015,132.49 219,812.24 203,891.24 

9 परराष्ट्रमन्त्रालर् 138,425.00 138,425.00 138,425.00 

10 खाद्य प्रर्वतध िथा ग णस्िर तनर्न्त्रण र्वभाग 129,225.40 129,225.40 129,225.40 

11 जलवार्  र्वज्ञान र्वभाग 107,581.65 107,581.65 107,581.65 

12 नेपाल पारवहन िथा गोदाम व्र्वस्था सतमति 7,892,236.00 92,236.00 92,236.00 

13 रार्ष्ट्रर् अन सधान र्वभाग 81,070.55 81,070.55 81,070.55 

14 बीमा संस्थान 75,815.89 75,815.89 75,815.89 

15 प्लान्ट क्वारेन्टार्न चेकपोि 71039.03 71,039.03 39949.03 

16 तत्र.अ.र्व.अध्र्ागमन कार्ािलर् 29,379.51 29,379.51 29,379.51 

17 लागू औषतध तनर्मन कार्ािलर् 8,250.00 8,250.00 8,250.00 

18 ग िचर र्वभाग 6,129.53 6,129.53 6,129.53 

19 प्रही प्रधान कार्ािलर् 4,950.00 4,950.00 4,950.00 

  जम्मा: 566445240.3 563352409 567203518.4 

अन सूची-३१ 

हाल सञ्चालनमा रहेका व्र्वसार्ीहरुको बक्र्ौिाको ि लनात्मक र्ववरण 
(दफा ७९ सुँग सम्बखन्धि) 

ि.सं. असामीको नाम २०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८ 
1 तसिा र्न्फो नेपाल क्म्पनी 265,090,598.52 325,791,717.85 279503239.79 

2 रस वा के.डी. जे.भी. 56,214,809.13 66,590,497.49 100469854.24 

3 ओरेन्टल होटेल (रेतडसन) 28,759,966.00 31,366,865.70 68494258.95 

4 फूड तसटी नेपाल प्रा.तल. 0.00 0.00 28618056.07 

5 स्वतनगा सतभिस 50,040.08 0.00 12477849.44 

6 होटेल स्वतनगा प्रा.तल. 0.00 0.00 12160849.82 

7 सोखल्ट िाउन प्लाजा 33,703,049.56 7,473,349.64 10991497.47 

8 काकी मखल्टपल्स 507,724.35 90,255.00 8997679.00 

9 र्प.डी र्न्टरप्रार्जेज प्रा.तल. 0.00 0.00 8318578.40 

10 मारुति क्न्स्िक्सन एण्ड सप्लार्सि 0.00 0.00 6208833.34 

11 ए.तब.र्प. माटि 395195.98 2284254.73 2609234.33 

12 तग्रन िारा प्रा.तल. 1,514,796.84 1,656,715.60 2038239.11 

13 तब्रर्टस गोखाि 1923138 2339287.71 1990476.21 
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14 ि खण्ड लामा समानान्िर जे.भी. 763,121.25 1,284,120.00 1284120.00 

15 र्वपासा र्न्टरनेशनल 27014.36 41290.11 1154307.11 

16 हार्ल्र्ाण्ड र्न्टरनेशनल 143,293.00 914,736.00 1032410.42 

17 र्िएर्टभ नेपाली प्रोडक्ट 821937.87 876680.37 858055.62 

18 र्वमानस्थल हवाई र्ात्र   र्ािार्ाि 694470 795860 809427.50 

19 मखल्ट तबखजनेस सपोटि सतभिस 183,313.00 182,368.91 656627.20 

20 शमाि प्ररेा शर्षश जे.भी. 394,575.00 1,414,530.00 614475.00 

21 थकाली भाज्छा घर 0.00 37,278.50 485337.01 

22 काखन्िप र क्र्ाफे 348,756.88 621,566.19 466006.84 

23 तस.जी. र्म्पेक्स 1,055.00 1,055.00 395006.90 

24 गौरी पावििी न्रू् टेखक्नकल जे.भी. 0.00 7,323.75 373956.00 

25 वल्ड फूड प्रोग्राम 0.00 0.00 361963.04 

26 र्खम्प्टी बे्रन प्रा.तल. 291934.16 291934.16 291934.16 

27 मेघा बैंक पाटी लेजर 13,297.50 0.00 215210.56 

28 र्हमालर्न मनी एक्स्चेञ्ज 142,096.13 154,377.32 203541.89 

29 भवि तमतडर्ा प्रा.तल 161,229.29 161,229.29 161229.29 

30 क्लातसक माटिस ् 334564.85 29534 157559.75 

31 तड एच एल नेपाल प्रा.तल. 153665.78 312713.28 155778.14 

32 वल्र्ड तलङ्क कम्र् तनकेशन 80,257.50 116,066.25 139495.00 

33 न्रू् कन्फेक्सनरी स्टोर 394,622.84 114,190.34 136303.84 

34 होटेल एसोतसएशन अफ नेपाल 335,039.58 85,593.33 85593.33 

35 ि ण्डी रस वा जेभी 85,017.00 85,017.00 85017.00 

36 तसिस कन्सेक्वेन्स 3881 18393.5 82883.25 

37 गौरी पावििी चिेश्वरी स नौला 79,683.75 79,683.75 79683.75 

38 रोर्ल गल्फ क्लब 14,443.16 159,273.16 73045.66 

39 स्माटि तमतडर्ा एण्ड टेक्नोलोजी प्रा.तल. 0.00 0.00 65366.66 

40 नतभिक हखस्पटल 53,247.59 37,823.75 52740.50 

41 ईिवेस्ट ई. ट सि एण्ड िाभल्स 26268.35 396088.4 48607.12 

42 शखशस स तनल समीर जे.भी 42,840.00 42,840.00 42840.00 

43 श भ क्न्स्िक्सन 0.00 113,156.25 37697.00 

44 र्हम र्लेक्िोतनक्स प्रा.तल. 62,806.75 164,123.00 26540.91 

45 दृयकर्म तडखजटल तमतडर्ा 0 0 25251.75 

46 होटेल माफाि एण्ड थकाली भान्छा 23,388.75 23,388.75 23388.75 

47 तमडवे गिे हाउस एण्ड रेि रेन्ट 3,881.00 18,393.00 22038.50 

48 र्हमालर्न नेपाल मनी एक्स्चेञ्ज 0.00 0.00 16990.14 

49 तडर्पजी र्न्टरप्रार्जेज ् 0 5400 10260.00 

50 कातलका ररजोटि एण्ड क्र्ामेरा घर 62,806.75 164,123.00 10081.25 

51 एर्र फ्लो  4553.83 5253.85 5243.85 

52 चौधरी ग्र  प 4,842.37 4,842.37 4842.37 

53 कोलोस स ्एर्र 4814.4 4814.4 4814.40 

54 फि फ्लार्ट नेपाल 3,741.80 3,741.80 3741.80 

55 भी फोर स्टार मखल्टपपोज सोल सन 6,206.16 6,206.16 2800.54 

   जम्मा: 393,925,985.11 446,367,952.66 553,640,859.97 
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अन सूची-३२ 

हाल सञ्चालनमा नरहेका व्र्वसार्ीहरुको बक्र्ौिाको ि  लनात्मक र्ववरण  
(दफा ८० सुँग सम्बखन्धि) 

ि.सं. असामीको नाम 
२०७५।७६ को 

वक्र्ौिा 
२०७६।७७ को 

वक्र्ौिा 
२०७७।७८ को 

वक्र्ौिा 
1 र् तनभसिल सप्लाई एजेन्सी 87,261,300.10 87,261,300.10 87,261,300.10 

2 देश प्रमे ई प्रा.तल. 17,555,625.19 17,555,625.19 17,555,625.19 

3 तग्रनलार्न र्न्टरनेशनल प्रा.तल. 17,839,806.95 15,936,806.95 15,936,806.95 

4 कृष्ण िान्स्पोटि 14,653,603.50 14,653,603.50 14,653,603.50 

5 क्न्स्िक्सन सान्जोसे 4,512,885.67 4,512,885.67 4,512,885.67 

6 चम्पेश्वर तनमािण सेवा 239,966.15 0.00 2,310,100.86 

7 ना.स . कन्स्िक्सन एण्ड सप्लार्सि प्रा.तल. 0.00 0.00 2,052,862.48 

8 कखम्प्लट कन्ट्याक्ट कम्पनी प्रा.तल 1,928,291.43 1,928,291.43 1,928,291.43 

9 रोसी तबल्डसि 1,642,470.70 1,642,470.70 1,642,470.70 

10 र्प.एल. कन्स्िक्सन 1,540,721.00 1,540,721.00 1,540,721.00 

11 गणेश म्र्ान पावर सेक्र् ररटी गाडि सप्लाईज 1,128,586.44 1,128,586.44 1,128,586.44 

12 फ्लार्ट केर्र क ररर्र 1,128,129.01 1,128,129.01 1,128,129.01 

13 एभरेि होटल 1,081,495.10 1,081,495.10 1,081,495.10 

14 थापा स्वखस्िका जे.भी. 764,400.00 764,400.00 764,400.00 

15 काठमाडौ र्न्टरटेन्मेन्ट सतभिस 708,248.30 708,248.30 708,248.30 

16 कातलञ्चोक सप्लार्सि 451,184.10 451,184.10 451,184.10 

17 क्र्ातसनो नेपाल 407,991.94 407,991.94 407,991.94 

18 ग्राण्ड बैंक 366,115.50 366,115.50 366,115.50 

19 ररच एडभटािर्खजङ्ग 179,826.00 179,826.00 179,826.00 

20 होटेल काठमाडौं 172,451.59 172,451.59 172,451.59 

21 र्ति िाभल्स प्रा.तल 169,500.00 169,500.00 169,500.00 

22 मकि न्टार्ल कम्र् तनकेशन 166,362.58 166,362.58 166,362.58 

23 हामा र्न्टरनेशनल प्रा.तल. 148,789.56 148,789.56 148,789.56 

24 साुँतग्रला ट सि 142,971.15 142,971.15 142,971.15 

25 तसम्बोल तमतडर्ा एण्ड माकेर्िङ्ग 109,712.76 109,712.76 109,712.76 

26 नेशनल कन्स्िक्सन कम्पनी  94,500.00 94,500.00 94,500.00 

27 शाखन्ि तनमािण सेवा 87,378.75 87,378.75 87,378.75 

28 एम.तड. पखधलतसङ्ग 72,748.20 72,748.20 72,748.20 

29 एभरेि तड कागो 64,111.22 64,111.22 64,111.22 

30 द्वाररका  प्रसाद 56,922.99 56,922.99 56,922.99 

31 स्टाफ क्र्ाखण्टन र् तनर्न 51,579.60 51,579.60 51,579.60 

32 असेन्ट 49,500.00 49,500.00 49,500.00 

33 फ्लार्ट अप्रशेन तडतभजन 33,575.85 33,575.85 33,575.85 

34 एक्स्प्रसेो एक्स्प्रसे सतभिस नेपाल 28,140.30 28,140.30 28,140.30 

35 राधा शै्रष्ठ 28,037.00 28,037.00 28,037.00 

36 तसल्क वे फ्लार्ट एण्ड क ररर्र  27,842.97 27,842.97 27,842.97 

37 र्ट एण्ड र्ट एक्सप्रसे क ररर्र सतभिस 27,826.00 27,826.00 27,826.00 

38 स्माटि एतसर्ा र्न्टरनेशनल 27,300.00 27,300.00 27,300.00 
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39 मनकामना तनमािण सेवा 24,974.80 24,974.80 24,974.80 

40 भारिीर् द िावास 17,910.00 17,910.00 17,910.00 

41 ब्र अरी कम्पनी 13,893.12 13,893.12 13,893.12 

42 र्पतलतग्रम्स गाडेन एण्ड रेि रेण्ट 11,695.95 11,695.95 11,695.95 

43 बेद उप्रिेी िि 7,863.75 7,863.75 7,863.75 

44 नेपाल लार्फ र्न्स्र्ोरेन्स कम्पनी तल. 7,452.80 7,452.80 7,452.80 

45 र्कर्कर्ा मोबार्ल 5,700.00 5,700.00 5,700.00 

46 जस्ट एक्स्प्रसे ् 0.00 5,481.30 5,481.30 

47 र् नाईटेड पासिल सतभिस 4,656.29 5,402.09 5,402.09 

48 तसर्ट एक्स्प्रसे मनी िान्स्फर 4,654.57 4,654.57 4,654.57 

49 तलङ्कन एक्सपेर्स 3,875.85 3,875.85 3,875.85 

 
 जम्मा: 155,052,574.73 152,915,835.68 157,278,799.02 

अन सूची ३३ 
संगठनात्मक  र्ववरण अन सार उल्लेख गररएको कमिचारी दरबन्दी संख्र्ा  

(दफा ८१ सुँग सम्बखन्धि)  

Name of Office Sections 
Section 

No 
Total 

Personnel 

Director General 1 Board/ DGtariatCA Secre 1 5 

  2 Legal Section 1 4 

Internal Dudit Department 3 Internal Audit Unit 2 8 

Aviation Safety & Security Regulation Directorare 1. Deputy Director 1 1 

  2.  Secretariat 1 1 

  3.  Safety Management Division 1 2 

Aerodrome Safety Standard Department Divisions & sections 6 7 

ANS  Safety Standard Department Divisions & sections 5 17 

Flight  Safety Standard Department Divisions & sections 13 30 

Air Transport Department Divisions & sections 3 6 

Aviation Security Department Department 1 6 

Aviation Service Directorate   Secretariat 2 2 

AIM department Divisions & sections 3 10 

ATM Department Divisions & sections 4 7 

CNS Department Divisions & sections 3 11 

Com.& NAV. Aid.  Department Divisions & sections 4 11 

Domestic Airport and Facilitation Departmsnt Divisions & sections 2 3 

Aerodrome Engineering  Department Divisions & sections 2 45 

Electro Mechanical Department Divisions & sections 3 11 

Rescuq & Fire Fighting Department Divisions & sections 1 3 

corporate Directorate Secretariate 2 2 

corporate Planning & monitoring Department Divisions & sections 8 18 

Human Resourcr Department Divisions & sections 3 3 

Administration Department Divisions & sections 10 19 

Finance Department Divisions & sections 7 24 

Civil Aviation Academy Divisions & sections 17 27 

Civil Aviation OFFIces     

Biratnagar Sections 8 34 

Nepalgunj Sections 8 34 

Simara Sections 5 18 

Bharatpur Sections 5 16 

Chandragadhi Sections 5 16 
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Janakpur Sections 5 16 

SurKhet Sections 5 11 

Tenjing Hilaru Sections 4 9 

Dhangadhi Sections 4 13 

Jonsom Sections 4 8 

Jumla Sections 4 8 

Simikot Sections 4 8 

Tumlingtar Sections 4 8 

Ramechhap Sections 3 4 

Bajhang Sections 2 2 

Baitadi Sections 2 2 

Bajura Sections 2 2 

Bhojpur Sections 2 2 

Chaurjhari Sections 2 2 

Dang Sections 2 2 

Dolpa Sections 2 2 

Doti Sections 2 2 

Lamidanda Sections 2 2 

Khanidanda Sections 2 2 

Phaplu Sections 0 2 

Rara Sections 2 2 

Rukum Sallw Sections 2 2 

Rumlatar Sections 2 2 

Sanfebagar Sections 2 2 

Taplejung Sections 2 2 

Thamkharka Sections 2 2 

Pokhara Internationa lCAO Sections 8 36 

Tribhuwan International Airport CAO     

General Manager Secretariat 2 2 

Airport Operation Department Divisions & sections 13 107 

Technical Service Department Divisions & sections 30 185 

Civil Engineering  Dinision Sections 3 13 

Corporate Division Sections 1 4 

Administration Division Sections 5 21 

Finance Division Sections 3 27 

Fligt Operation Department Divisions & sections 6 131 

Gautambuddha International Airport CAO     

General Manager Secretariat 4 4 

Operation Devision Sections 8 52 

Electro mechanical Division Sections 8 27 

Civil Engineering  Dinision Sections 1 9 

Air Navigation Division Sections 5 26 

Management Service Division Sections 12 23 

Total   315 1187 
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अन सूची-३४ 
अन्र् र्वमानस्थल कार्ािलर्हरुमा काजमा रहेका कमिचारीहरुको र्ववरण 

(दफा ८३ सुँग सम्बखन्धि)  

िह पद सेवा नामथर 
दरबन्दी रहेको 
कार्ािलर् 

काजमा खटाएको 
कार्ािलर् 

काजमा रहेको 
तमति 

10 
उपतनदेशक CE,ME,EE,AF खचरञ्जीबी 

भण्डारी 
Aerodrome Safety 
Division RFF Division TIACAO 2075।4।21 

10 
उपतनदेशक Electro & Tel. 

Eng. 

संजर् क मार 
ठाक र 

Com.Nev. Aid &Met  
Division Engineering Faculty  2076।8।6 

10 
उप तनदेशक Electro & Tel. 

Eng. 
राज  शे्रष्ठ Security Equipment 

Division TIA 
Flight Safety Standard 
Department 2076।8।6 

10 
उपतनदेशक Electrical 

Engineering 
संजर् क मार 
चौधरी 

Electro Mechanical 
Division GBA EM  Division TIACAO 2075।8।13 

10 
उपतनदेशक Air Traffic 

Service 
यकर्ाम र्कशोर 
शाह 

Air Traffic Service 
Division TIA 

Aerodrome Safety 
Office TIA 076।8।6 

              

9 
प्रबन्धक Air Traffic 

Service 

देवने्र प्रसाद 
शे्रष्ठ  

ANS Licensing & 
Rating Division ATM Department 2076।5।22 

9 
प्रबन्धक Air Traffic 

Service 

लक्ष्मण क मार 
देवकोटा 

ANS Licensing & 
Rating Division Safety Mgt. Division 2074।11।14 

9 
प्रबन्धक Electro & Tel. 

Eng. 

खचरञ्जीबी 
क थ मी राई 

ANS  Standard 
Division 

Flight Safety Std. 
Department 2075।8।13 

9 
प्रबन्धक Electro & Tel. 

Eng. 
तलनेश राम बैद्य CNS Training & 

Rating Division 
Security Equipment 
Division 2076।8।6 

              

8 
उप प्रबन्धक Air Traffic 

Service 
सोर्िा शे्रष्ठ Recreation Aviation 

Section TIACAO 2073।9।5 

8 

उप प्रबन्धक Air Traffic 
Service 

श्री कृष्ण 
ररजाल 

Planning& 
coordination Section 
TIA Chandragadhi CAO 2075।4।15 

8 
उप प्रबन्धक Air Traffic 

Service 
र्करण काफ्ले Air Traffic Service 

Division TIA Chandragadhi CAO 2076।8।11 

8 
उप प्रबन्धक Air Traffic 

Service 

र्कशोर क मार 
खत्री 

Air Traffic Service 
Division TIA Chandragadhi CAO 2076।5।17 

8 
उप प्रबन्धक Air Traffic 

Service 
नारार्ण शे्रष्ठ Air Traffic Service 

Division TIA Biratnagar CAO 2075।6। 

8 
उप प्रबन्धक Electro & Tel. 

Eng. 
शस्था पाण्डे Com.Met& 

Facilitation Section RADAR TIA 2076।8।2 

8 
उप प्रबन्धक Electro & Tel. 

Eng. 

सखचिानन्द 
तमश्र 

Com.Nev. Aid &Met 
. Section  TIA RADAR TIA 2076।8।2 

8 
उप प्रबन्धक Administration प्रकाश चन्र 

शमाि 
Research & 
Publication Unit TIA Corporate 2074।9। 

8 
उप प्रबन्धक Administration बाब काजी बल Procurement Unit 

GBA TIA CAO 2076।8।2 

8 
उप प्रबन्धक Revenue महेश क मार 

शाही 
Revenue Section 
TIA Finance Dept. HQ 2075।4।17 

8 
उप प्रबन्धक Information 

Technology 

प्रमोद क मार 
चौधरी IT Unit TIA  IT Section 2076।7।15 

              

7 
ब.अ. Account ममिा शमाि Central Accounting 

Division 
Employee Welfare 
Fund 2076।8।2 

7 ब.अ. Account लोकेन्र प्रसाद Finance Pokhara CAO 76।8।2 
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भट्टराई Department 

7 

ब.अ. Administration तधरेन्र ररजाल Pass production & 
Distribution Section 
TIA Nepalgunj CAO 2076।8।2 

7 
ब.अ. Administration दमन रावल 

Store Section TIA 
Procurement Section 
TIA 2075।12।.. 

7 
ब.अ. Air Traffic 

Service 

र्वकास क मार 
झा 

ATS Operation 
Biratnagar Janakpur  CAO 2076।8।11 

7 
ब.अतधकृि Air Traffic 

Service 
द गािमखण चौधरी ATS Section 

Chandragadhi Biratnagar CAO 2076।8।11 

7 
ब.अतधकृि Air Traffic 

Service 
गणेश अर्ािल Rara Civil Aviation 

Office Tumlingtar CAO 2075।2।1 
              

6 
अतधकृि Electro & Tel. 

Eng. 
खशला लातमछान े Com.Nev. Aid &Met 

. Section  TIA POkhara CAO 2073।6।5 

6 
अतधकृि Mechanical 

Engineering 

खेम बहाद र 
शाही Transport Unit GBA 

Electro Mechanical 
Department 2076।8।6 

6 

अतधकृि Administration गोमा बञ्जाडे Library,  Attendance 
& Central 
Registration Unit 
TIA Library HQ 2076।10। 

6 
अतधकृि Administration ईश्वर बस्र्ाल Administration 

Section Pokhara DGCA Secretariat 2075।12। 

6 
अतधकृि Reevenue देवराज स बदेी Finance Section 

Pokhara 
Pokhara - Jomsom 
CAO 2075।4।17 

              

5 
ब.सहार्क Electro & Tel. 

Eng. 

खजिेन्र क मार 
मेहिा 

Com.Nev. Aid &Met 
. Section  TIA Bharatpur CAO 2076।2।2 

5 
ब.सहार्क Electro & Tel. 

Eng. 
प्रददप अतधकारी Com.Nev. Aid &Met 

. Section  TIA Chandragadhi CAO 2075।2।.. 

5 

ब.सहार्क Electro & Tel. 
Eng. 

तबजर् ढंगाना Security & 
Facilitation 
Equipment Section 
TIA Gautambuddha CAO 2076।5।17 

5 

ब.सहार्क Civil 
Engineering 

अजर् क मार 
ग िा 

Repair  & 
Maintenance Unit 
TIAair 

aerodrome 
Engineering Dept. 
Head Office 2075।10।13 

5 
ब.सहार्क Administration प्रकाश न्र्ौपान े Administration 

Section Bharatpur AED HQ 2076।2।14 

5 
ब.सहार्क Administration राजेन्र 

ब ढाथोकी 
Personnel Adm. 
Section TIACAO 2075।4।21 

5 
ब.सहार्क Account शकाश 

पराज ली 
Finance Section 
Dhangadhi 

Employee Welfare 
Trust 2075।8।26 

5 
ब.सहार्क Account टंकनाथ पौडेल Finance Section  

Simikot Janakpur  CAO 2076।8।6 
              

4 
सकार्क Aviation Fire 

Service 
स जन भट्टराई Rescue & Fire 

Fighting Division TIA Surkhet CAO 2075।8।10 

4 
सकार्क Aviation Fire 

Service 

रामक मार 
रार्माझी 

Rescue & Fire 
Fighting Division TIA Chandragadhi CAO 2072।4।16 

4 
सकार्क Aviation Fire 

Service 

रामक मार 
र्ादव 

Rescue & Fire 
Fighting Division TIA Biratnagar CAO 2072।4।1 

4 
सकार्क Aviation Fire 

Service 
स तमि क मार 
साह 

Rescue & Fire 
Fighting Division TIA Janakpur  CAO 2076।4।9 

4 
सहार्क Aviation Fire 

Service 
स तनल मण्डल RFF Operation 

Simara Janakpur  CAO 2076।4।9 
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4 
सहार्क Aviation Fire 

Service 
ददनेश चौधरी RFF Operations 

Biratnagar Chandragadhi CAO 2076।4।9 

4 
सहार्क Aviation Fire 

Service 
शकर क ुँ वर RFF Operations 

Nepalgunj Dhangadhi CAO 2076।4।9 

4 
सहार्क EE,ME कृष्ण प्रसाद 

खनाल 
Technical Service 
Section Simara Gautambuddha CAO 2074।10। 

4 
सकार्क 

Administration 

केशवराज 
पौडेल  Store Section TIA ATM Department HQ 2076।8।6 

4 
सहार्क Revenue महेश के.सी. Administration 

Section Jankpur 
Gautambuddha 
Project 2074।9।... 

              

2 

हेल्पर 

0 

र्न्र प्रसाद 
पौडेल 

Technical Service 
Section 
Chandragadhi TIA CAO 2075।4।24 

2 
हेल्पर 

0 

नपृ बहाद र 
पररर्ार 

Technical Service 
Section Surkhet TIA CAO 2076।5।22 

              

अन सूची ३५ 
प्रातधकरणको र्ोजना िथा शर्ोजनाहरुमा काजमा जान ेकमिचारीहरुको र्ववरण  

(दफा ८३ सुँग सम्बखन्धि) 

 
िह पद सेवा नम थर दरबन्दी रहेको कार्ािलर् काजमा खटाएको 

कार्ािलर् 
काजमा रहेको 

तमति 

 

9 
प्रबन्धक Electro & Tel. 

Eng. 
प्रर्वण न्र्ौपान े CNS Standards Division 

HQ National Pride Project 2075।6। 

 
9 

प्रबन्धक civil 
Engineering 

चाुँदमाला शे्रष्ठ 
मास्के 

Foreign & Major 
Project Division HQ  National Pride Project 2074।9। 

 
9 

प्रबन्धक Technical रामहरर महजिन International Terminal 
Management Sec.TIA National Pride Project 2075।4।21 

 
8 

उप प्रबन्धक civil 
Engineering 

र्हम ज्र्ोिी थापा Foreign & Major 
Project Division HQ  National Pride Project 2074।9। 

 
7 

ब. अतधकृि civil 
Engineering 

राजाराम चौधरी Aerodrome 
Eng.Department HQ National Pride Project 2074।9।.. 

 
6 

अतधकृि 
Account 

प्रमोद नेपाल Acconut Keeping 
Section HQ National Pride Project 2075।5।.. 

 
5 ब.सहार्क Administration धन खघतमरे Finance Section Simara National Pride Project 2075।4।15 

 
              

 
9 

प्रबन्धक civil 
Engineering 

तबनेश मनकमी Aerodrome 
Eng.Department HQ Pokhara A/P Project 2076।8।2 

 
9 

प्रबन्धक civil 
Engineering 

कृष्ण प्रसाद पौडेल Aerodrome 
Eng.Department HQ Pokhara A/P Project 2076।8।2 

 
7 

ब. अतधकृि civil 
Engineering 

संजीब खड्ड्का Foreign & Major 
Project Division HQ  Pokhara A/P Project 2073।7।12 

 
6 

अतधकृि civil 
Engineering 

मीनराज ओझा Civil Maintenance 
Section Pokhara Pokhara A/P Project   

 
              

 
7 

ब. अतधकृि civil 
Engineering 

तबजर् क मार र्ादब Aerodrome 
Eng.Department HQ 

Second Intl' A/P 
Project 2073।7।12 

 
6 

अतधकृि civil 
Engineering 

शम्भ   क मार मण्डल Civil Maintenance 
Section Biratnagar 

Second Intl' A/P 
Project 2072।1।8 

 
5 

ब.सहार्क civil 
Engineering 

लक्ष्मी के.सी. Aerodrome 
Eng.Department HQ 

Second Intl' A/P 
Project 2072।1।8 

 
              

 
8 उप प्रबन्धक Administration र्मराज शमाि Recruitment Unit  HQ ATCE Project 2074।11।16 

 
7 

ब. अतधकृि civil 
Engineering 

प्रभ  राम थापा Aerodrome 
Eng.Department HQ ATCE Project 2073।7।23 

 
6 

अतधकृि 
Account 

भरि अर्ािल Acconut Keeping 
Section HQ ATCE Project 2075।4।15 
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8 

उप प्रबन्धक civil 
Engineering 

प्रबेश अतधकारी 
civil Engineering HQ 

Gtautam Buddha A/P 
Project 2076.10…   

 
7 

ब. अतधकृि Mechanical 
Eng. 

श्रीधर भट्टराई Fire Mechanical Unit 
GBIA 

Gtautam Buddha A/P 
Project 2076.10… 2076।8।6 

 
4 

सहार्क 
Revenue 

महेश के.सी. Finance Section 
Janakpur 

Gtautam Buddha A/P 
Project 2076.10… 2074।9। 

 
              

अन सूची-३६ 
प्रातधकरणका र्वतभन्न र्ोजना, शर्ोजना िथा कार्ािलर्मा २०७७ श्रावण १ गिेदेखख २०७८ शषाढ मसान्िसम्ममा 

काजमा खटाएका कमिचारीहरुको र्ववरण 
(दफा ८३ सुँग सम्बखन्धि) 

Sn 
Emp 
Code 

Emp Name Branch Name Business Unit Name 
Job 

Allocation 
Level 
Order 

1 E01059 Sunil Bhattrai T.I.A.C.A.O Head Office 6239 20 

2 E00268 Devnarayan Shah 

Communication  
Navigation Aid  
Department Head Office 6785 20 

3 E00075 Murari Bhandari Head Office 
Air Transport Capacity 
Enhancement Project 6351 20 

4 E00076 Baburam Poudel 
Aerodrome Safety 
Standard Department Head Office 6240 20 

5 E00160 Rinji Sherpa T.I.A.C.A.O Civil Aviation Academy 6645 20 

6 E00154 Suresh Prasad Khanal Head Office T.I.A.C.A.O 6850 20 

7 E00137 Saroj kumar Pokhrel T.I.A.C.A.O Head Office 6129 20 

8 E00142 Raju Shrestha T.I.A.C.A.O Flight Safety Department 6098 20 

9 E00134 Teknath Sitaula Head Office 
Biratnagar Civil Aviation 
Office 6577 20 

10 E00117 Maiya Shrestha Head Office Civil Aviation Academy 6737 20 

11 E00129 Nabina Karmacharya Head Office Head Office 6778 20 

12 E00097 Devendra Joshi Head Office T.I.A.C.A.O 6494 19 

13 E00101 Sanjay Kumar Thakur Head Office Civil Aviation Academy 6233 19 

14 E00102 Upaj Dhakal T.I.A.C.A.O Head Office 6232 19 

15 E00128 Sujeshkaji Bajracharya Head Office T.I.A.C.A.O 6746 19 

16 E00121 Dinesh Raj Ghimire Head Office Civil Aviation Academy 5867 19 

17 E00139 Suresh Prasad Shah Civil Aviation Academy T.I.A.C.A.O 6843 19 

18 E00144 Reenu Mool T.I.A.C.A.O Civil Aviation Academy 6847 19 

19 E00147 Ushab Raj Kharel 
Biratnagar Civil Aviation 
Office Head Office 6578 19 

20 E00156 Santosh Kumar Pokhrel T.I.A.C.A.O Head Office 6576 19 

21 E00151 Subhash Jha 
Nepalgunj Civil Aviation 
Office Head Office 6807 19 

22 E00321 
Sanjaya Kumar 
Chaudhary T.I.A.C.A.O Head Office 6008 19 

23 E00291 Trilochan Poudel Head Office T.I.A.C.A.O 6499 19 

24 E00280 Gopalchandra Thapa Civil Aviation Academy Head Office 6234 19 

25 E00269 Prabin Neupane Head Office National Pride Project 6357 19 

26 E00270 Sanjib Sing Kathayet Civil Aviation Academy Head Office 6231 19 

27 E00191 Thir Bahadur Khatri T.I.A.C.A.O Head Office 6352 19 

28 E00174 
Prabhakar Chandra 
Mallik Head Office Flight Safety Department 6353 19 

29 E00195 Sunil Kumar Kuswaha 
Aerodrome Safety 
Standard Department T.I.A.C.A.O 6028 19 

30 E00205 Bashudev Bhattarai T.I.A.C.A.O Civil Aviation Academy 5768 19 

31 E00201 
Summat Prasad 
Chaudhary Civil Aviation Academy T.I.A.C.A.O 6655 19 

32 E13149 Narayan Devi Shrestha T.I.A.C.A.O Head Office 6497 19 

33 E01039 Harihar Mandal Civil Aviation Academy Head Office 6745 19 

34 E01055 Ram Kumar Ray Head Office T.I.A.C.A.O 6468 19 

35 E01043 Nabin Prasad Acharya T.I.A.C.A.O Head Office 6034 19 

36 E01046 Santusta Kumar Basnet Head Office T.I.A.C.A.O 6669 19 

37 E01058 Shiwa Sharma Upadhyay T.I.A.C.A.O Civil Aviation Academy 6465 19 

38 E13148 Narayan Hari Thapa Head Office Head Office 5683 18 
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39 E01373 Amitav Kumar Das 
Aerodrome Safety 
Standard Department T.I.A.C.A.O 6374 18 

40 E01354 Bishnu Gautam Head Office T.I.A.C.A.O 6774 18 

41 E00305 Sangam Karki Head Office Flight Safety Department 6362 18 

42 E00306 Shailaja Munankarmi Head Office Flight Safety Department 6363 18 

43 E00335 Nabin Kumar Sharma T.I.A.C.A.O Head Office 6782 18 

44 E00359 
Sunita Siwakoti 
Bhardwoj 

Aerodrome Safety 
Standard Department Head Office 6626 18 

45 E00371 
Chiranjeevee Kuthumi 
Rai Head Office Flight Safety Department 5884 18 

46 E00085 Parvej Alam Siddiqui 

Gautam Buddha Int'l 
Airport Civil Aviation 
Office 

Gautam Buddha Int'l Airport 
Civil Aviation Office 6642 18 

47 E00520 Binesh Munankarmi Head Office Pokhara Int. Airport Project 6364 18 

48 E00377 Phanindra Raj Sharma Head Office Civil Aviation Academy 6956 18 

49 E00379 Sohanraj Joshi T.I.A.C.A.O 
Nepalgunj Civil Aviation 
Office 6359 18 

50 E00393 Emanath Adhikari T.I.A.C.A.O Head Office 6958 18 

51 E00420 Surya Bahadur Khatri T.I.A.C.A.O 
Gautam Buddha Int'l Airport 
Civil Aviation Office 6747 18 

52 E00713 Krishna Prasad Poudel Head Office Pokhara Int. Airport Project 6409 17 

53 E00418 Gaurishankar Shah 
Rajbiraj Civil Aviation 
Office 

Nepalgunj Civil Aviation 
Office 6691 17 

54 E00426 BhimDatta Panta 
Bhojpur Civil Aviation 
Office Pokhara Civil Aviation Office 6752 17 

55 E00394 Gopal Prasad Ghimire Dolpa Civil Aviation Office 
Gautam Buddha Int'l Airport 
Civil Aviation Office 6676 17 

56 E00327 Kishor Kumar Khatri T.I.A.C.A.O 
Chandrgadi Civil Aviation 
Office 6042 17 

57 E00442 Kailash Kumar Sharma Dang Civil Aviation Office T.I.A.C.A.O 6724 17 

58 E00444 Shreekrishna Rijal T.I.A.C.A.O Bajura Civil Aviation Office 5760 17 

59 E00451 Kedar Prasad Satyal 
Ramechhap Civil Aviation 
Office Head Office 6677 17 

60 E00502 Keshab Ram Nepal T.I.A.C.A.O Pokhara Civil Aviation Office 6552 17 

61 E00523 Kumar Sujakhu T.I.A.C.A.O National Pride Project 6414 17 

62 E00579 Binod Kumar Chaudhary Head Office Civil Aviation Academy 6420 17 

63 E00012 Rajendra Bahadur Singh 
Dhangadi Civil Aviation 
Office T.I.A.C.A.O 6683 17 

64 E00316 
Prakash Chandra 
Sharma T.I.A.C.A.O Head Office 6968 17 

65 E00311 Rajendra Prasad poudel 
Nepalgunj Civil Aviation 
Office National Pride Project 6370 17 

66 E00312 Yam Raj Sharma 
Air Transport Capacity 
Enchancement Project Head Office 6777 17 

67 E00286 Mahesh Kumar Timilsina Head Office T.I.A.C.A.O 6450 17 

68 E01283 Suvas Panthi T.I.A.C.A.O 
Gautam Buddha Int'l Airport 
Civil Aviation Office 6427 17 

69 E01285 pradip Aryal T.I.A.C.A.O 
Gautam Buddha Int'l Airport 
Civil Aviation Office 6425 17 

70 E01287 Gyanendra Bhul Head Office T.I.A.C.A.O 6623 17 

71 E01290 Santosh Adhikari 
Nepalgunj Civil Aviation 
Office T.I.A.C.A.O 6426 17 

72 E01299 Kishor Acharya T.I.A.C.A.O 
Gautam Buddha Int'l Airport 
Civil Aviation Office 6434 17 

73 E01300 
Surendra Sinha 
Kushwaha T.I.A.C.A.O Simara Civil Aviation Office 6433 17 

74 E01301 
Bishwaraj sharma 
Bhandari T.I.A.C.A.O Pokhara Civil Aviation Office 6403 17 

75 E01305 Amit Kumar Chaurasiya 
Simara Civil Aviation 
Office T.I.A.C.A.O 6685 17 

76 E01338 Puskal Raj Sharma 
Bharatpur Civil Aviation 
Office T.I.A.C.A.O 6682 17 

77 E01355 
Pramod Kumar 
Chaudhari Head Office T.I.A.C.A.O 6066 17 

78 E01356 Bishnu Prashad Adhikari B T.I.A.C.A.O Head Office 6247 17 

79 E01066 Janga Bahadur Nemkul T.I.A.C.A.O Head Office 6966 17 

80 E01144 Mahendra Bahadur Sing 
Nepalgunj Civil Aviation 
Office T.I.A.C.A.O 6705 17 

81 E01145 Asmita Subba T.I.A.C.A.O - 5532 17 
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82 E01146 Kiran Kafle T.I.A.C.A.O 
Chandrgadi Civil Aviation 
Office 6095 17 

83 E01148 Hiron Shah Head Office T.I.A.C.A.O 6550 17 

84 E01173 Prabesh Adhikari Head Office 
Gautam Buddha Airport 
Enhancement Project 6408 17 

85 E01157 Sanju Poudel Flight Safety Department T.I.A.C.A.O 6738 17 

86 E01232 Dhirendra Rijal T.I.A.C.A.O 
Nepalgunj Civil Aviation 
Office 6382 16 

87 E01195 Sirjana Adhikari 
Pokhara Civil Aviation 
Office T.I.A.C.A.O 5968 16 

88 E01192 Raj Kumar Bajagain T.I.A.C.A.O Head Office 6848 16 

89 E01208 
Lokendra Prasad 
Bhattarai Head Office Pokhara Civil Aviation Office 6387 16 

90 E01174 Prabhu Ram Thapa 
Air Transport Capacity 
Enchancement Project Head Office 6508 16 

91 E13137 Pravesh Gurung Head Office 
Gautam Buddha Airport 
Enhancement Project 5647 16 

92 E13138 Yogesh Pudasaini T.I.A.C.A.O Head Office 6614 16 

93 E01457 Manisha Baral 
Pokhra International 
Airport project T.I.A.C.A.O 6684 16 

94 E13015 Gajala Sahin 
Simara Civil Aviation 
Office T.I.A.C.A.O 6087 16 

95 E13020 Durgamani Chaudhary 
Chandrgadi Civil Aviation 
Office 

Biratnagar Civil Aviation 
Office 6090 16 

96 E13022 Kiran Dahal 
Simikot Civil Aviation 
Office Rara Civil Aviation Office 5923 16 

97 E13026 Bikash Kumar Jha 
Biratnagar Civil Aviation 
Office Janakpur Civil Aviation Office 6089 16 

98 E13028 Asmita Karna T.I.A.C.A.O Simara Civil Aviation Office 5934 16 

99 E13035 Raju Mahato Dang Civil Aviation Office 
Nepalgunj Civil Aviation 
Office 5924 16 

100 E01468 Mohan Acharya T.I.A.C.A.O 
Gautam Buddha Airport 
Enhancement Project 5458 16 

101 E01482 Sitesh Karna 
Simikot Civil Aviation 
Office T.I.A.C.A.O 6083 16 

102 E01483 Rabi Yadav 
Dhangadi Civil Aviation 
Office T.I.A.C.A.O 6079 16 

103 E13142 Sabin Phuyal Head Office Pokhara Int. Airport Project 5674 16 

104 E01396 Bishal Barun 

Gautam Buddha Int'l 
Airport Civil Aviation 
Office Jomsom Civil Aviation Office 5945 16 

105 E01401 Dipak Pokharel 
Pokhara Civil Aviation 
Office Rara Civil Aviation Office 6706 16 

106 E01403 Ganesh Aryal Rara Civil Aviation Office T.I.A.C.A.O 6084 16 

107 E01384 Prahalad Niraula Thamkharka CAO 
Rumjatar Civil Aviation 
Office 6840 16 

108 E01357 Prity Giri Head Office Head Office 4656 16 

109 E01362 Anjana Bhatta 
Air Transport Capacity 
Enchancement Project Head Office 6613 16 

110 E00553 
Subarna prasad 
Shrestha T.I.A.C.A.O Surkhet Civil Aviation Office 5837 16 

111 E00555 Sunil Kumar Thakur 
Pokhara Civil Aviation 
Office Pokhara Civil Aviation Office 3397 16 

112 E00538 Birendra Bhattarai 
Communication  Navigation 
Aid  Department T.I.A.C.A.O 6781 16 

113 E00415 Anand Dev Bhatta 
Surkhet Civil Aviation 
Office 

Dhangadi Civil Aviation 
Office 5757 16 

114 E00650 Ramji Yadav T.I.A.C.A.O Head Office 3698 15 

115 E00688 Dinesh Kumar Mandal 
Biratnagar Civil Aviation 
Office Pokhara Civil Aviation Office 6710 15 

116 E00628 Om Bahadur Bohara T.I.A.C.A.O Head Office 3577 15 

117 E00643 Bishwa Ram Bhandari T.I.A.C.A.O 
Dhangadi Civil Aviation 
Office 6485 15 

118 E00644 Binay Gautam 
Bharatpur Civil Aviation 
Office T.I.A.C.A.O 6760 15 

119 E00888 Khem Bahadur Shahi 
Gautam Buddha Int'l Airport 
Civil Aviation Office Head Office 6251 15 

120 E00783 Arun Kumar Acharya Head Office T.I.A.C.A.O 6761 15 

121 E00780 Sujan Kumar Dahal 
Gautam Buddha Int'l Airport 
Civil Aviation Office T.I.A.C.A.O 6392 15 
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122 E00781 Umesh Sakhkarmi T.I.A.C.A.O 
Chandrgadi Civil Aviation 
Office 6486 15 

123 E00452 Saroj Kumar Singh 
Manamaya Rai 
Khanidanda Airport 

Ramechhap Civil Aviation 
Office 6751 15 

124 E00454 Deepak Kumar KC 
Rukum Salle Civil Aviation 
Office 

Rukum Salle Civil Aviation 
Office 5572 15 

125 E00518 Ragini Mananadhar 
Air Transport Capacity 
Enchancement Project Head Office 6757 15 

126 E00560 Shambhu Kumar Mandal 
Simara International 
Airport Project 

Biratnagar Civil Aviation 
Office 6509 15 

127 E00592 Gagandev Kuswaha T.I.A.C.A.O Head Office 6616 15 

128 E00600 Prem Bahadur Shrestha T.I.A.C.A.O 
Air Transport Capacity 
enhancement Project 5881 15 

129 E00616 Pradeep Koirala Head Office 
Gautam Buddha Int'l Airport 
Civil Aviation Office 6596 15 

130 E00622 Ram Nibas Yadav T.I.A.C.A.O 
Biratnagar Civil Aviation 
Office 6265 15 

131 E01322 Mithilesh Kumar saha 
Janakpur Civil Aviation 
Office 

Gautam Buddha Int'l Airport 
Civil Aviation Office 6694 15 

132 E01464 Brajendra Jha 
Gautam Buddha Int'l Airport 
Civil Aviation Office Simara Civil Aviation Office 5888 15 

133 E01467 Ishwar Basyal 
Pokhara Civil Aviation 
Office Head Office 5887 15 

134 E01114 Kiran Chandra Dhakal T.I.A.C.A.O Pokhara Civil Aviation Office 6482 15 

135 E01116 Ramat Kaji Maharjan 
Janakpur Civil Aviation 
Office T.I.A.C.A.O 6546 15 

136 E01101 Ram Lalit Raut 
Simara Civil Aviation 
Office T.I.A.C.A.O 5377 15 

137 E01104 Madhukar KC 
Gautam Buddha Int'l Airport 
Civil Aviation Office 

Gautam Buddha Int'l Airport 
Civil Aviation Office 6580 15 

138 E01105 Yuba Raj Rijal T.I.A.C.A.O Head Office 6608 15 

139 E01204 Santosh Aawale T.I.A.C.A.O Pokhara Civil Aviation Office 6476 15 

140 E01206 Sachin Kumar Karna T.I.A.C.A.O 
Gautam Buddha Int'l Airport 
Civil Aviation Office 6479 15 

141 E01194 Nirmal paudel 
Air Transport Capacity 
Enchancement Project Head Office 6615 15 

142 E01248 
Bishnu Bikram 
Bishwakrama 

Gautam Buddha Int'l 
Airport Civil Aviation 
Office Jumla Civil Aviation Office 6062 15 

143 E01218 Kumar Shrestha 
Gautam Buddha Airport 
Project T.I.A.C.A.O 6512 14 

144 E01219 Ajaya Kumar Gupta T.I.A.C.A.O Head Office 5854 14 

145 E01224 Laxmi KC 
Simara International 
Airport Project Head Office 6514 14 

146 E01137 Jang Purkuti T.I.A.C.A.O T.I.A.C.A.O 6199 14 

147 E01229 Surendra prasad Yadav T.I.A.C.A.O Head Office 6617 14 

148 E01133 Niraj Thapa ka 
Simikot Civil Aviation 
Office 

Gautam Buddha Int'l Airport 
Civil Aviation Office 6717 14 

149 E13130 Bidyanand Kishor Saha 
Biratnagar Civil Aviation 
Office T.I.A.C.A.O 6612 14 

150 E13131 Aashis Shrestha 
Simara Civil Aviation 
Office T.I.A.C.A.O 6011 14 

151 E01456 Prakash Neupane 
Bharatpur Civil Aviation 
Office 

Air Transport Capacity 
Enchancement Project 6072 14 

152 E01486 Pradeep Adhikari T.I.A.C.A.O 
Chandrgadi Civil Aviation 
Office 5504 14 

153 E13159 Ram Krishna Upadhyay T.I.A.C.A.O 
Gautam Buddha Int'l Airport 
Civil Aviation Office 5709 14 

154 E13161 
Chandra Bhushan 
Prasad Sah Head Office 

Chandrgadi Civil Aviation 
Office 5711 14 

155 E13166 Anjila Bhatta Head Office National Pride Project 5717 14 

156 E13167 Gita Sharma 
Jomsom Civil Aviation 
Office T.I.A.C.A.O 5720 14 

157 E60019 Jitendra Kumar Mehata T.I.A.C.A.O 
Bharatpur Civil Aviation 
Office 5902 14 

158 E01376 Dhana Ghimire National Pride Project Simara Civil Aviation Office 6507 14 

159 E01379 Tankanath Poudel 
Janakpur Civil Aviation 
Office Simikot Civil Aviation Office 6253 14 

160 E01309 Aakash Parajuli Dhangadi Civil Aviation Head Office 5855 14 
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Office 

161 E01310 Suman Rijal 
Chandrgadi Civil Aviation 
Office Jumla Civil Aviation Office 6842 14 

162 E01316 Rammani Lamichhane T.I.A.C.A.O 
Gautam Buddha Int'l Airport 
Civil Aviation Office 6687 14 

163 E01328 Mukesh Raj Aman Head Office T.I.A.C.A.O 6703 14 

164 E00856 Madhusudan KC T.I.A.C.A.O 
Gautam Buddha Int'l Airport 
Civil Aviation Office 6695 14 

165 E00609 Bishwo Prasad Prajapati 
Janakpur Civil Aviation 
Office T.I.A.C.A.O 3562 14 

166 E00873 Buddhi Bahadur Gurung T.I.A.C.A.O 
Nepalgunj Civil Aviation 
Office 1388 13 

167 E01333 Manju Prajapati Head Office T.I.A.C.A.O 6330 13 

168 E01335 Ram Kumar Rayamajhi 
Chandrgadi Civil Aviation 
Office T.I.A.C.A.O 6544 13 

169 E01336 shankar Kunwar 
Nepalgunj Civil Aviation 
Office 

Dhangadi Civil Aviation 
Office 6049 13 

170 E01337 Sugal Thapa 
Surkhet Civil Aviation 
Office T.I.A.C.A.O 6819 13 

171 E01254 
Manoj Kumar 
Buddhathoki 

Dhangadi Civil Aviation 
Office T.I.A.C.A.O 6718 13 

172 E01267 
Dhirendra Bahadur 
Shahi 

Nepalgunj Civil Aviation 
Office Surkhet Civil Aviation Office 5702 13 

173 E01272 Sunil Mandal 
Simara Civil Aviation 
Office Janakpur Civil Aviation Office 5980 13 

174 E01273 Sumit Kumar Shah 
Janakpur Civil Aviation 
Office T.I.A.C.A.O 6560 13 

175 E01274 Ram Pukar Yadav 
Biratnagar Civil Aviation 
Office T.I.A.C.A.O 6559 13 

176 E01390 Ajaya Bhandari 
Gautam Buddha Int'l Airport 
Civil Aviation Office 

Gautam Buddha Int'l Airport 
Civil Aviation Office 5959 13 

177 E01340 Radha Banjade Poudel Head Office - 4637 13 

178 E01341 Dipak Kumar Pariyar Flight Safety Department T.I.A.C.A.O 6734 13 

179 E01342 Shova Poudel Head Office T.I.A.C.A.O 6731 13 

180 E01393 Ram Janma Sah 

Gautam Buddha Int'l 
Airport Civil Aviation 
Office Janakpur Civil Aviation Office 5893 13 

181 E99016 
Akkal Bahadur Bhatta 
Chhetri T.I.A.C.A.O - 6986 13 

182 E13157 Sanjib Gyanwali 
Nepalgunj Civil Aviation 
Office 

Gautam Buddha Int'l Airport 
Civil Aviation Office 5858 13 

183 E01426 Lalesh Kumar Yadav 
Tumlingtar Civil Aviation 
Office 

Biratnagar Civil Aviation 
Office 6720 13 

184 E13040 Suman Kumar Hamal T.I.A.C.A.O Simara Civil Aviation Office 5602 13 

185 E01083 Mahesh K.C. 
Gautam Buddha Airport 
Project Janakpur Civil Aviation Office 6506 13 

186 E01235 Niranjan Khadka Lukla Civil Aviation Office T.I.A.C.A.O 6558 13 

187 E01239 Rajendra Kumar Thapa 
Pokhara Civil Aviation 
Office 

Ramechhap Civil Aviation 
Office 6064 13 

188 E01246 Rabin Pariyar T.I.A.C.A.O 
Bharatpur Civil Aviation 
Office 5976 13 

189 E01250 Prabin Bhattarai Flight Safety Department T.I.A.C.A.O 6817 13 

190 E01394 Gyaneshwor Shrestha T.I.A.C.A.O Head Office 6460 12 

191 E01448 Sarita Karanjit Head Office T.I.A.C.A.O 6326 11 

192 E01003 Tulshi Kumar Shrestha 
Lamidanda Civil Aviation 
Office 

Biratnagar Civil Aviation 
Office 6464 11 

193 E01010 JunaSari Rai Civil Aviation Academy Lukla Civil Aviation Office 7126 11 

194 E01011 Par Bahadur Buddha 
Baitadi Civil Aviation 
Office Jumla Civil Aviation Office 6764 11 

195 E00986 Tika Prasad Ghimire 
Taplegunj Civil Aviation 
Office 

Chandrgadi Civil Aviation 
Office 6334 11 

196 E00942 Rajesh Shakya T.I.A.C.A.O Civil Aviation Academy 6045 11 

197 E13152 Shiv Nath Rajbanshi T.I.A.C.A.O 
Biratnagar Civil Aviation 
Office 6331 9 

198 E01451 Gita Parajuli T.I.A.C.A.O Head Office 6329 8 

199 E01430 Yuwaraj Tamauli 
Nepalgunj Civil Aviation 
Office T.I.A.C.A.O 6461 8 

200 E01431 Uttam kumar Lama Head Office Simara Civil Aviation Office 6779 8 

201 E01443 Dip Rajan Oli Bharatpur Civil Aviation T.I.A.C.A.O 6475 8 
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Office 

202 E01444 Nripa Bahadur Pariyar 
Surkhet Civil Aviation 
Office T.I.A.C.A.O 6015 8 

203 E01447 Bharat Kumar Shrestha 
Biratnagar Civil Aviation 
Office Head Office 6458 8 

204 E00849 Yam Bahadur Basnet Head Office - 2242 7 

205 E01018 Nanda Prasad Timilsena 
Baitadi Civil Aviation 
Office Head Office 6477 4 

206 E20012 Rajani Deula Head Office Civil Aviation Academy 6833 3 

207 E25016 Kuldip Chaudhary 
Biratnagar Civil Aviation 
Office 

Biratnagar Civil Aviation 
Office 6564 3 

208 E25017 Ashok Kumar Lama 
Biratnagar Civil Aviation 
Office 

Biratnagar Civil Aviation 
Office 6565 3 

209 E25018 Prem Kumar Bhattarai 
Biratnagar Civil Aviation 
Office 

Biratnagar Civil &viation 
Office 6769 3 

अन सूची ३७ 
सेवा प्रदार्क संस्थाबाट शपूतिि गररएको जनशखक्तको र्ववरण 

(दफा ८४ सुँग सम्बखन्धि) 

(क) सेवा प्रदार्क संस्था : बि सेक्रू्ररटी सतभिस 

जनशखक्तको र्ववरण काम गन िपने कार्ािलर् कामदारको स्िर संख्र्ा 
स रक्षा गाडि प्रधान कार्ािलर् प्रथम िह 16 
स रक्षा गाडि ना.उ प्रखशक्षण प्रतिष्ठान प्रथम िह 2 
स रक्षा गाडि बलेवा नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 1 
स रक्षा गाडि र्वराटनगर नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 2 
स रक्षा गाडि नेपालगञ्ज नागररक उड्डर्न कार्ािलर् प्रथम िह 5 

जम्मा     26 
पालेपहरेदार रार्ष्ट्रर् गौरब शर्ोजना प्रथम िह 4 
पालेपहरेदार चन्रगढी नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 2 
पालेपहरेदार भरिप र नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 1 
पालेपहरेदार जनकप र नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 1 
पालेपहरेदार पोखरा नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 2 
पालेपहरेदार गौिम ब ि नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 4 
पालेपहरेदार धनगढी नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 1 

जम्मा     15 
रनर ना.उ प्रखशक्षण प्रतिष्ठान प्रथम िह 2 
रनर प्रधान कार्ािलर् प्रथम िह 28 
रनर चन्रगढी नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 1 
रनर पोखरा नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 4 
रनर स खेि  नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 2 
रनर साुँफेबगर  नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 1 

जम्मा     38 
सरसफाई प्रधान कार्ािलर् प्रथम िह 14 
सरसफाई ना.उ प्रखशक्षण प्रतिष्ठान प्रथम िह 4 
सरसफाई भरिप र नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 3 
सरसफाई तसमरा नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 4 
सरसफाई जनकप र नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 5 
सरसफाई चन्रगढी नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 3 
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सरसफाई नेपालगञ्ज नागररक उड्डर्न कार्ािलर् प्रथम िह 10 
सरसफाई पोखरा नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 9 
सरसफाई गौिम ब ि नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 8 
सरसफाई स खेि  नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 2 
सरसफाई र्वराटनगर नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 7 
सरसफाई तसतमकोट नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 2 
सरसफाई धनगढी नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 4 
सरसफाई ि खम्लङ्गटार  नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 2 
सरसफाई िेखञ्जङ्ग  र्हलारी नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 5 
सरसफाई रारा  नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 3 
सरसफाई जोमसोम  नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 3 
सरसफाई िाप्लेज ङ्ग  नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 1 
सरसफाई थामखकि   नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 2 
सरसफाई भोजप र  नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 2 
सरसफाई रामेछाप  नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 2 
सरसफाई राजर्वराज  नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 2 
सरसफाई बाज रा  नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 2 
सरसफाई ज म्ला  नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 1 
सरसफाई फाप्ल  नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 1 
सरसफाई रुम्जाटार  नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 1 
सरसफाई लातमडाुँडा  नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 1 
सरसफाई काुँगलेडाुँडा  नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 1 
सरसफाई खानीडाुँडा नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 1 
सरसफाई चौरझारी नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 1 
सरसफाई दाङ्ग नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 1 
सरसफाई डोल्पा नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 1 
सरसफाई बझाे ङ्ग नागररक उड्डर्न कार्ािलर् प्रथम िह 1 
सरसफाई मनाे ङ्ग नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 1 
सरसफाई बैिडी नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 1 

जम्मा     111 
कार्ािलर् सहर्ोगी रार्ष्ट्रर् गौरब शर्ोजना प्रथम िह 4 
कार्ािलर् सहर्ोगी धनगढी नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 1 
कार्ािलर् सहर्ोगी िाप्लेज ङ्ग  नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 1 

जम्मा     6 
माली प्रधान कार्ािलर् प्रथम िह 1 
माली भरिप र नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 1 
माली तसमरा नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 1 
माली नेपालगञ्ज नागररक उड्डर्न कार्ािलर् प्रथम िह 2 
माली पोखरा  नागररक उड्डर्न कार्ािलर् प्रथम िह 2 
माली गौिम ब ि नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 1 
माली र्वराटनगर नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 2 

जम्मा     10 
र्लेखक्ितसर्न नेपालगञ्ज नागररक उड्डर्न कार्ािलर् दद्विीर् िह 1 
प्लम्बर र्वराटनगर नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथम िह 1 
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ई.मे. हेल्पर र्वराटनगर नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  दद्विीर् िह 1 
हेल्पर नेपालगञ्ज नागररक उड्डर्न कार्ािलर् प्रथम िह 2 

जम्मा     5 
क ल जम्मा    211 

रिधर् : स रक्षा गाडि २६ जनामध्रे् १० जना गरुड सेक्र् ररटी प्रा.तल.ले शपूतिि गरेको । 

(ख) सेवा प्रदार्क संस्था : नवद गाि सेक्रू्ररटी सतभिस 
जनशखक्तको र्ववरण काम गन िपने कार्ािलर् कामदारको स्िर संख्र्ा 
सवारी चालक प्रधान कार्ािलर् ििृीर् िह 28 
सवारी चालक ना.उ प्रखशक्षण प्रतिष्ठान ििृीर् िह 3 
सवारी चालक रार्ष्ट्रर् गौरब शर्ोजना ििृीर् िह 5 
सवारी चालक भरिप र नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  ििृीर् िह 1 
सवारी चालक तसमरा नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  ििृीर् िह 1 
सवारी चालक जनकप र नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  ििृीर् िह 1 
सवारी चालक चन्रगढी नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  ििृीर् िह 1 
सवारी चालक नेपालगञ्ज नागररक उड्डर्न कार्ािलर् ििृीर् िह 2 
सवारी चालक पोखरा नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  ििृीर् िह 2 
सवारी चालक गौिम ब ि नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  ििृीर् िह 3 
सवारी चालक स खेि  नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  ििृीर् िह 1 
सवारी चालक र्वराटनगर नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  ििृीर् िह 1 
सवारी चालक तसतमकोट नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  ििृीर् िह 1 
सवारी चालक धनगढी नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  ििृीर् िह 1 
सवारी चालक ि खम्लङ्गटार  नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  ििृीर् िह 1 

जम्मा:    52 

(ग) सेवा प्रदार्क संस्था : नवद गाि/ग डर्वल जे.भी.प्रा.तल. 
जनशखक्तको र्ववरण काम गन िपने कार्ािलर् कामदारको स्िर संख्र्ा 
कम्प्र् टर अपेर्टर प्रधान कार्ािलर् पाुँचौिह 19 
कम्प्र् टर अपेर्टर ना.उ. प्रखशक्षण प्रतिष्ठान पाुँचौिह 2 
कम्प्र् टर अपेर्टर रार्ष्ट्रर् गौरब शर्ोजना पाुँचौिह 4 
कम्प्र् टर अपेर्टर भरिप र नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  पाुँचौिह 1 
कम्प्र् टर अपेर्टर तसमरा नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  पाुँचौिह 1 
कम्प्र् टर अपेर्टर जनकप र नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  पाुँचौिह 1 
कम्प्र् टर अपेर्टर चन्रगढी नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  पाुँचौिह 1 
कम्प्र् टर अपेर्टर नेपालगञ्ज नागररक उड्डर्न कार्ािलर् पाुँचौिह 1 
कम्प्र् टर अपेर्टर पोखरा नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  पाुँचौिह 1 
कम्प्र् टर अपेर्टर गौिम ब ि नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  पाुँचौिह 1 
कम्प्र् टर अपेर्टर स खेि  नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  पाुँचौिह 1 
कम्प्र् टर अपेर्टर र्वराटनगर नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  पाुँचौिह 1 
कम्प्र् टर अपेर्टर तसतमकोट नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  पाुँचौिह 1 
कम्प्र् टर अपेर्टर धनगढी नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  पाुँचौिह 1 
कम्प्र् टर अपेर्टर ि खम्लङ्गटार  नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  पाुँचौिह 1 
कम्प्र् टर अपेर्टर िेखञ्जङ्ग  र्हलारी नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  पाुँचौिह 1 

जम्मा     38 
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टेतलफोन अप्रटेर प्रधान कार्ािलर् पाुँचौिह 2 
टे. लार्ब्रररर्न प्रधान कार्ािलर् पाुँचौिह 1 
सभेर्र प्रधान कार्ािलर् पाुँचौिह 2 
वारेस प्रधान कार्ािलर् पाुँचौिह 1 
सरसफाई पोखरा नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  पाुँचौिह 1 
स.कम्प्र् टर अपेर्टर प्रधान कार्ािलर् चौथोिह 3 
ितल कलेक्टर पोखरा नागररक उड्डर्न कार्ािलर्  प्रथमिह 2 

जम्मा     12 
क ल जम्मा    50 
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र् वा स्वरोजगार कार्ििम कार्ािन्वर्न 
1. पषृ्ठभमूी - नेपालमा र्वद्यमान समस्र्ाहरुमध्रे् ेबेरोजगारीे एक प्रम ख समस्र्ा हो । नेपाल श्रमशखक्त 

सवेक्षण, 2075 अन सार नेपालको क ल जनसंख्र्ाको 71.5 प्रतिशि श्रमर्ोग्र् उमेरका जनसंख्र्ा 
रहेका छन ्। र्ी श्रमर्ोग्र् उमेरका जनसंख्र्ा 11.4 प्रतिशि अथािि ्9 लाख 8 हजार श्रमशखक्त 
पूणि बेरोजगार रहेको अवस्था छ । कोतभड-19 महामारीले सजृना गरेको र्वषम पररखस्थतिले 
देशभरीमा थप 15 लाखले रोजगारी ग माएको िथ्र्ाङ्क छ । कोतभड पूविका बेरोजगार र कोतभड 
महामारीले थपेका बेरोजगार गरी क ल 23 लाखभन्दा बढी श्रमशखक्त पूणिबेरोजगार छन ्। र्सका 
अतिररक्त श्रमको अल्प उपर्ोगको दर 39.2 प्रतिशि रहेको छ अथािि ् श्रमशखक्तको झण्डै 40 
प्रतिशि जनशखक्त अधिबेरोजगारीको अवस्थामा रहेको देखखन्छ । रोजगारमा रहेका श्रमशखक्तमध्रे् 
करीब अतधकांश (62.2 प्रतिशि) अनौपचाररक क्षेत्रमा कार्िरि छन ्।  

कामको खोजीमा रहेका 9 लाख 8 हजार श्रमशखक्तको 69.2 प्रतिशि जनशखक्त 15 देखख 
34 वषि उमेर समूहका देखखन्छन ् । र्सरी देशमा अत्र्ातधक संख्र्ामा श्रमशखक्त पूणि बेरोजगार 
रहन ले र्वतभन्न शतथिक, सामाखजक समस्र्ाहरु सजृना ह न गएका छन ्। र्द्यपी सरकारी िथा गैह्र 
सरकारी क्षेत्रबाट रोजगारी सजृनाका कार्ििमहरु सञ्चालन गररंदै शएको भए िापतन र्ो ज्र्ादै न्रू्न 
रहेको र पाररश्रतमक जीवन धान्न पतन अप ग रहेको ह ुँदा म ल कका उजािशील जनशखक्त वैदेखशक 
रोजगारीमा जान बाध्र् भएका छन ्। 

देशमा नै पूुँजीको व्र्वस्था गरी देशको उत्पादनशील र सीपर् क्त र् वा जनशखक्तलाई पूुँजी र 
कामको अभावमा र्वदेश पलार्न ह ने प्रवतृिलाई तनरुत्सार्हि गनि नेपाल सरकारबाट र्व.स.२०६५ 
सालमा र् वा िथा साना व्र्वसार्ी स्वरोजगार कोषको स्थापना गररएको हो । कोषले उत्पादनशील 
श्रमको अतधकिम उपर्ोग िथा उद्यमशीलिाको र्वकास माफि ि परम्परागि उत्पादन प्रणालीलाई 
सकfरात्मक पररवििन ल्र्ाउने िथा खशपर् क्त वेरोजगार र् वालाई स्वरोजगारको अवसर प्रदान गने लक्ष्र् 
रहेको छ । 

2. पररचर् - स्थानीर् स्रोि साधनको सम खचि प्रर्ोग ह ने गरी म ल कमा उपलव्ध जनशखक्तद्वारा 
स्वरोजगारमूलक व्र्वसार्ीक पररर्ोजना सञ्चालनको लातग स्थानीर्स्िरमा स लभ र स रखक्षि व्र्वसार्ीक 
कजाि उपलव्ध गरार्ि उद्यमशीलिाको र्वकास माफि ि म ल कतभत्र स्वरोजगारको अवसर सजृना गनि 
र्वतभन्न कार्ििमहरु सञ्चालनमा ल्र्ार्एको छ । म ल कमा उपलव्ध जनशखक्तलाई शतथिक रुपमा 
सक्षम, सामाखजक रुपमा खजम्मेवार, जागरुक एवं सजृनशील बनार्ि स्वरोजगारको कार्ििमहरुमा 
उनीहरुको सहज पह ुँच, प्रर्ोग र स्रोि पररचालन गनि सक्ने अवस्था सजृना गरी अपनत्व र स्वातमत्व 
अन भतूि गरार्ि कार्ििमलार्ि प्रभावकारी बनाउन र् वा स्वरोजगार कार्ििमहरु सञ्चालन भर्रहेको छ। 

3. उद्दयेकर् - शतथिक रुपले र्वपन्न मर्हला, दतलि, शददवासी जनजाति, मधेसी, थारु, सीमान्िकृि, 
लोपोन्म ख, अल्पसंख्र्क, म खस्लम, अपाड्गिा भएका व्र्खक्त वा सम दार्, गररब र्कसान, मजद र, स क म्वासी 
वा साना व्र्वसार्ी एवं र् वाहरु िथा परम्परागि सीप भएका जािजातिहरुलाई व्र्वसार्ीक खेिी, 
पश पंक्षीपालन, कृर्षजन्र् िथा सेवामूलक स्वरोजगार कार्ििम सञ्चालन गनि सह तलर्ि व्र्ाजदरमा 
प्रतिव्र्खक्त रु.२ लाखसम्म शवतधक ऋण उपलव्ध गराई रोजगारी सजृनाबाट शर्शजिन वरृ्ि गरी 
खजर्वकोपाजिनलाई सहज वनाउन  म ख्र् उदे्दयकर् रहेको छ । ऋण उपलधध ह ने क्षेत्रहरु देहार्न सार 
छ: 
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 ररक्सा, अटोररक्सा, ठेलागाडा व्र्वसार्, द ग्धजन्र् व्र्वसार्, प्लखम्पङ, ईलोक्िोतनक्स िथा 
र्कराना पसल सञ्चालन िथा स्वदेशी श्रम, सीप, ज्ञान एवं सानो पूुँजीबाट सञ्चालन गनि सर्कने 
स्वरोजगार कार्िमा ऋण उपलव्ध गराउने । 

 स्थानीर् सीप र कच्चा पदाथिमा शधाररि िथा स्थानीर् स्िरमा उत्पादन ह ने वस्ि को 
व्र्वसार्ीकरणमा र्ोगदान प ग्ने कार्ििम सञ्चालन गने । 

 एक गाउुँ एक उत्पादन र एक पररवार एक रोजगार जस्िा पररर्ोजनामा लगानी गने । 

 मूल्र् श्रङ्खलामा शवि भएका व्र्वसार्हरुलाई प्राथातमकिा ददने । 

 व्र्वसार्ीक कृर्ष, पश पंक्षीपालन, वन,खानी िथा कृर्षजन्र् उद्योग र बह मूल्र् पत्थर उद्योगलाई 
उच्च प्राथातमकिा राख्न े। 

 र् वा व्र्वसार्ीलाई साना िथा घरेल  व्र्वसार् सञ्चालन गनि अतभप्ररेरि गदै स्वरोजगारको 
अवसर स्वदेशमा नै सजृना गदै शर् शजिनको लातग क्षमिा अतभवरृ्ि गने एवं गररवी 
तनवारण गने, रार्ष्ट्रर् लक्ष्र्मा र्ोगदान प र्र्ािउने । 

4. ऋण उपलव्ध ह ने व्र्वसार्हरु : 

 व्र्वसार्ीक खेिी िथा पश  पंक्षीपालन, द धजन्र् व्र्वसार्, माछा पालन, कृर्ष िथा वनजन्र् 
उद्योग, घरेल  िथा साना उद्योग िथा अन्र् व्र्ापार व्र्वसार्, 

 शहर िथा बजार क्षेत्रमा ररक्सा, र्वद्य िीर् ररक्सा, ठेलागाडा सेवा सञ्चालन लगार्िका 
सेवामूलक स्वरोजगार व्र्वसार्, 

 परम्परागि सीपसुँग सम्बखन्धि व्र्वसार्, 

 घर वास (Home stay) पर्िटन सम्वन्धी व्र्ावसार्, 

 स्थानीर् कच्चापदाथिमा शधाररि सञ्चालन गररने अन्र् उद्योग व्र्वसार् शदद । 

5. ऋण तलने प्रर्िर्ा 

 कोषले िर्ार गरेको शशर् पत्रको ढाुँचाअन सार प्रस्िाव शव्हान गररनेछ । 

 कोषले र्वत्तीर् संस्था िथा सहकारी संस्थाहरुलाई र्ो कजाि मागको लातग प्रस्िाव शव्हान 
गनेछ । 

 प्राि प्रस्िावहरु ऋण लगानी गनि कोषले स्वीकृि गनेछ । 

 कोषले बैङ्क, र्वत्तीर् संस्थालाई बढीमा रु.५ करोडसम्म र सहकारी संस्थालाई कखम्िमा रु.२० 
लाख र बढीमा रु.१ करोडसम्म कजाि ददन सक्नेछ । 

 कोष र र्वत्तीर् संस्था एवं सहकारी संस्थाबीच सम्झौिा भएको रकमलाई कोषले र्वत्तीर् 
संस्था एवं सहकारी सस्थालाई पर्हलो र्कस्िा ५० प्रतिशि, दोस्रो र्कस्िा ५० प्रतिशि गरी 
द ई र्कस्िामा वा शवयकर्किाको शधारमा एउटै र्कस्िामा उपलव्ध गराउन सक्नेछ। 

 शशर् पत्रअन सार र्वत्तीर् सस्था एवं सहकारी संस्थाले व्र्खक्तलार् बढीमा रु.२ लाखसम्म 
ऋण उपलव्ध गराउन सक्नेछ । 
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 समूहगि लगानी गनिको लातग बढीमा १५ जना समूहमा प्रतिव्र्खक्त रु.२ लाखका दरले 
र्वत्तीर् संस्था एवं सहकारी संस्थाले साम र्हक रुपमा रु.३० लाखसम्म कजाि लगानी गनि 
सक्नेछ । समूहमा ऋण तलएपतन व्र्वसार् एकै प्रकारको भएपतन ऋण च  क्ता गनि व्र्खक्तगि 
िथा साम र्हक दार्र्त्व ह ने छ । 

 कोषबाट संस्थाको खािामा जम्मा भएको तमतिले व्र्वसार्को शधारमा बढीमा १ वषिको ग्रसे 
अवतध ददर्ने छ । 

 बैङ्क, र्वत्तीर् संस्था र सहकारी संस्थाले पररर्ोजनाको शधारमा कोषलाई बढीमा ५ वषितभत्र 
कजाि भ  क्तानी गररसक्न  पनेछ । 

 र्वत्तीर् संस्था र सहकारी संस्थाले कोषलाई तै्रमातसक र्कस्िा अन सार साुँवा र व्र्ाज भ  क्तानी 
गन िपनेछ । 

 १८ वषि प रा भई ६० वषिसम्मका लखक्षि नेपाली नागररकहरु र्स कार्ििममा सहभागी ह न 
सक्नेछन ्। 

6. व्र्ाजको दर र अन दान 

 कोषले बैङ्क, र्वत्तीर् संस्था िथा सहकारी संस्थाहरुलाई वार्षिक ४ प्रतिशिमा कजाि लगानी 
गनेछ । 

 बैङ्क, र्वत्तीर् संस्था िथा सहकारी संस्थाहरुले कोषको उदे्दयकर् अन सार व्र्खक्तहरुलाई वार्षिक 
८ प्रतिशिमा नवढ्ने गरी लगानी गनेछ । 

 बैङ्क, र्वत्तीर् संस्था िथा सहकारी संस्था र कजािग्राहीहरुबीच भएको सम्झौिा अन सार 
कजािग्राहीले तनर्तमि रुपमा र्कस्िा च  क्ता गरेपतछ मात्र व झाएको व्र्ाजको ६० प्रतिशिले ह ने 
रकम कोषले सम्बखन्धि ऋणीलाई व्र्ाज अन दान स्वरुप र्फिाि ददर्नेछ । उक्त व्र्ाज 
अन दानमा तनर्मान सार कर कट्टी गररनेछ । 

7. ऋण द रुपर्ोग गनेलाई कारबाही सम्बन्धी व्र्वस्था 

 कजाि लगानी िथा अस ली कार्िर्वतध, २०७७ अन सार ज न उदे्दयकर् र प्रर्ोजनको लातग ऋण 
तलर्एको हो, सोवमोखजम कार्ि नगरी ऋण द रुपर्ोग गरेमा वा समर्मा कजािको साुँवा, व्र्ाज 
भ  क्तानी नगरेमा प्रचतलि कानून बमोखजम ऋणीबाट साुँवा, धर्ाज अस ल गररनेछ । 

 कजाि नतिने सहकारीका पदातधकारी, सदस्र्हरु िथा कजािग्राहीहरुको नाम कजाि सूचना 
केन्रमा राखी त्र्स्िा संस्था िथा व्र्खक्तलाई खराव ऋणीलाई ह ने कारबाही ह ने, बैंक खािा 
रोक्का ह ने , चल अचल सम्पति रोक्का गने, राहदानी नददने, कालोसूचीमा राख्न,े तनवािचनमा 
उम्मेदवार वन्न नपाउने लगार्ि सरकारले उपलधध गराउने सम्पूणि सेवाबाट वखञ्चि गने 
जस्िा कारबाही गररनेछ । र्सको अतिररक्त ऋणीको स्वातमत्वमा रहेको ज नस कै सम्पतिबाट 
समेि ऋण अस ल उपर गनि सर्कनेछ । 

8. कोष सञ्चालक सतमति - कोषको सञ्चालन, व्र्वस्थापन, अन गमन िथा स परीवेक्षण गनिको लातग कोष 
सञ्चालक सतमतिको व्र्वस्था रहेको छ । जसमा र् वा िथा खेलक द मन्त्री वा राज्र्मन्त्री अध्र्क्ष, 

कोषको कार्िकारी उपाध्र्क्ष  (राज्र्मन्त्री वा सो सरह) उपाध्र्क्ष र ११ जना सदस्र् सर्हि १३ 
जनाको सञ्चालक सतमति रहेको छ । 
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9. कजाि अस ली उप-सतमति  

 र् वा िथा साना व्र्वसार्ी स्वरोजगार कोषको कार्ििम स्थानीर् स्िरमा प्रभावकारी ढङ्गले 
सञ्चालन गनि ७७ वटै खजल्लामा प्रम ख खजल्ला अतधकारी वा तनजले िोकेको अतधकृि 
कमिचारीको संर्ोजकत्वमा कजाि अस ली उप-सतमति रहनेछ । उक्त सतमतिको सदस्र् सखचव 
खजल्लखस्थि अस ली सहजकिाि रहनेछ । 

 उक्त सतमतिको कार्ािलर् खजल्ला प्रशासन कार्ािलर् वा प्रम ख खजल्ला अतधकारीले िोकेको 
स्थानमा रहनेछ । कजाि अस ली सहजकिािले स्वरोजगार कजाि तलई व्वर्सार् सञ्ञालन 
गरररहेका सस्था र व्र्वसार्ीहरुको तनर्तमि अस ली, अन गमन गरी सोको प्रतिवेदन कजाि 
अस ली उपसतमति िथा कोषको सखचवालर्मा पेश गन ि पनेछ । 

10. कोषबाट सञ्चालन ह ने कार्ििमहरु 

 तनर्तमि स्वरोजगार कार्ििम 

 कोषले स्थापना कालदेखख तनर्तमि रुपमा सञ्चालन गदै शएको स्वरोजगार कार्ििम 

11. सहकार्िमा शधाररि स्वरोजगार कार्ििम 

 स्थानीर् स्रोि साधनको सम खचि प्रर्ोग ह ने गरी म ल कमा उपलव्ध जनशखक्तद्वारा 
स्वरोजगारमूलक व्र्वसार्ीक पररर्ोजना सञ्चालन गनिका लातग प्रदेश र स्थानीर् िह र समान 
उदे्दयकर् बोकेका स्वरोजगार िथा रोजगारसुँग जोतडएको संघ, संस्थाहरुसुँग सहकार्िमा शधाररि 
साझेदारी कजाि लगानी कार्ििम माफि ि स लभ व्र्वसार्ीक कजाि उपलव्ध गराई 
उद्यमशीलिाको र्वकास माफि ि म ल कतभत्र स्वरोजगारको अवसर सजृना गनि कोषले 
सहकार्िमा शधाररि साझेदारी कार्ििम सञ्चालनमा ल्र्ाएको छ । 

 कोषले स्वरोजगार िथा रोजगार सजृना गनिको लातग बैंक िथा र्वत्तीर् संस्थाहरुबाट बढीमा 
३.५ प्रतिशि व्र्ाजदरमा कजाि तलने छ । प्रदेश र स्थानीर् िहसुँग तलएको कजािमा कोषले 
शवयकर्किाको शधारमा रकम थप गरी सम्बखन्धि प्रदेश र स्थानीर् िहमा स्वरोजगार िथा 
रोजगार सजृना गनि बैंक, र्वत्तीर् संस्था र सहकारी संस्था माफि ि कजाि लगानी गनेछ । 

12. कोशी र्कोनोतमक कररडोर कार्ििम - सिकोशी नदी िथा उक्त नदीको सहार्क नदीहरुका 
र्कनारका शसपासमा नदीले छोएको तसन्ध पाल्चोक, काभ्रपेलाञ्चोक, तसन्ध ली, रामेछाप, दोलखा, 
ओखलढ ड्गा,  सालेख म्व , खोटाड्ग, उदर्प र, सिरी, भोजप र, संख वासभा, धनक टा, िेह्रथ म, पाुँचथर, िाफ्लेज ड्ग 
र स नसरी गरी १७ खजल्लामा माछापालन, लोकल हाुँस, क ख रा पालन, बंग र पालन, वाख्रापालन, 
होमस्टे, र्र्ािखफ्टङ्ग व्र्वसार्, शल खेिी, केरा खेिी, बगरखेिी, गोलभेडा, अद वा खेिी, काउली, बन्दा, 
वेसार खेिी, पशपंक्षी पालन शदद व्र्वसार्मा कजाि उपलधध गराई स्वरोजगारी कार्ििम सञ्चालन 
गररनेछ। 

13. भेरी कणािली र्कोनोतमक कररडोर कार्ििम - भेरी-कणािली नदी र्कनारको शसपासका १७ खजल्लाहरु 
(ह म्ला, ज म्ला, म ग , डोल्पा, कालीकोट, दैलेख, स खेि, जाजरकोट, अछाम, डोटी, बझाङ्ग, बाज रा, सल्र्ान, 
रुक मपूवि, रुक मपखश्चम, कैलाली िथा बददिर्ा) मा िरकारी खेिी, पश पालन, पंक्षी पालन, फापर, काउनो 
खेिी, माछा पालन, रािा चामल, फलफ ल खेिी , होमस्टे, र्र्ािखफ्टड्ग र अन्र् स्थानीर् व्र्वसार् शदद 
माफि ि स्वरोजगार सजृना गने महत्वपूणि कार्ििम हो । 
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14. काठमाडौं उपत्र्का स्वरोजगार कार्ििम - काठमाडौं उपत्र्कामा रहेको महानगरपातलका, नगरपातलका 
र समान उदे्दयकर् बोकेको स्वरोजगार िथा रोजगारसुँग जोतडएको संघ, संस्थाहरुसुँग समन्वर् र 
साझेदारी गरी पाकि , चौक, गल्ली, सर्पड्ग मल लगार्िको ठाउुँमा खस्िट काटिमा फाि फ ड, िरकारी 
िथा फलफ ल, द ग्धजन्र् उत्पादन शदद तबिी गनिको लातग कजाि उपलधध गराईनेछ । 

15. िराई-मधेश स्वरोजगार कार्ििम - िराईका २१ खजल्ला  (कञ्चनप र, कैलाली, बाुँके, बददिर्ा, दाङ, 
कर्पलवस्ि , नवलपरासी, रुपन्देही, खचिवन, वारा, पसाि, रौिहट, सलािही, महोत्तरी, धन षा, तसराहा, सिरी, 
स नसरी, मोरङ, झापा, उदर्प र) मा कोषले वार्ोप्लक प्रर्वतधबाट भकारीमा प्रर्वतधर् क्त माछा पालनमा 
लगानी गरी स्वरोजगारको अवसरहरु सजृना गररनेछ । त्र्सै गरी अटोररक्सा ठेला गाडामा द ग्धजन्र् 
व्र्वसार्, फलफ ल, िरकारी, चटपटे, फाि फ ड fast food पसल लगार्िको अन्र् व्र्वसार् र गाई, 
भैँसी पालन शदद व्र्वसार्मा स्वरोजगारका अवसरहरु सजृना गनि प्रर्वतधमा लगानी गरी स्वरोजगारका 
अवसरहरु सजृना गनि कजाि उपलधध गराईनेछ । 

16. पन्रौ र्ोजनामा भएको र्ोजनागि व्र्वस्थाः 

 सीपको र्वकास, प्रर्वतधको उपर्ोग र स्रोिको पररचालन गरी उद्यमशीलिाको र्वकास गने,  

 सवै नागरीकलाई मर्ािददि र उत्पादनशील रोजगारीको अवसर उपलव्ध गराउने, 

 उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी अतभवरृ्ि गरी बेरोजगारी दर िथा श्रमको अल्प उपर्ोग 
उल्लेखनीर् रुपमा कमी ल्र्ाउने । 

17. बजेटमा भएको व्र्वस्था - स्थानीर् िहदेखख रोजगार कार्ििमलाई र्वस्िार गरी न्रू्निम रोजगारीको 
प्रत्र्ाभतूि गने । र्सका लातग र्वशेष कार्ििम सञ्चालन गने । 

 परम्परागि ज्ञान र सीपलाई नवीनिम प्रर्वतध र उद्यम धर्वसार्सुँग शबि गने गरी  
उद्यमशीलिा प्रवििन गने । 

 लघ , घरेल  िथा साना उद्योगमा उद्यमशीलिाको लातग र्वत्तीर् पह ुँच र लगानीको वािावरण 
सजृना गने । 

18. कानूनी व्र्वस्था (ऐन, तनर्मावली र कार्िर्वतध) 

 प्रशासकीर् कार्िर्वतध (तनर्तमि गने) ऐन, २०१३ 

 र् वा िथा साना व्र्वसार्ी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) तनर्मावली, २०७६ 

 कजाि लगानी िथा अस ली कार्िर्वतध, २०७७ 

19. शतथिक प्रशासनसुँग सम्बखन्धिः 

 शतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ 

 शतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ 

 साविजतनक खररद ऐन, २०६३ 

 साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ 

20. संगठन संरचना र दरबन्दी - र् वा िथा साना धर्वसार्ी स्वरोजगार कोष सखचवालर्मा कार्िकारी 
उपाध्र्क्ष-१, कार्िकारी तनदेशक-1, उपकार्िकारी तनदेशक-1, अतधकृि दद्विीर्-12, अतधकृि ििृीर्-
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23, सहार्क प्रथम-14, कम्प्र् टर अपरेटर-6, सहार्क दद्विीर्-3, कार्ािलर् सहर्ोगी-4 र सवारी 
चालक-4 समेि 69 जनाको दरबन्दी भएकोमा अतधकृि ििृीर्-3, अतधकृि दद्विीर्-9 र कम्र् टर 
अपरेटर-२ समेि १५ जनाको दरबन्दी ररक्त रहेको छ । दरबन्दीमध्रे् कार्िकारी उपाध्र्क्ष र लेखा 
प्रम ख बाहेक सबै कमिचारीहरु करारमा कार्िरि छन ्। दरबन्दी अन सार ररक्त पद पदपूतिि गरी सेवा 
प्रवाहलार्ि प्रभावकारी बनार्न  पदिछ । 

21. लेखापरीक्षणको उद्दयेकर् - र् वा िथा साना व्र्वसार्ी स्वरोजगार कोषको सखचवालर्ले शफ्नो उदे्दयकर् 
पररपूतिि गनि उपलधध स्रोि र साधनको उपर्ोगमा तमिव्र्र्र्िा, कार्िदक्षिा र प्रभावकारीिा रहे नरहेको 
सम्बन्धमा लेखापरीक्षण गन ि र्स कार्िमूलक लेखापरीक्षणको उदे्दयकर् रहेको छ । कोषको स्थापनाको 
उदे्दयकर् अन सार लखक्षि वगिले स्वरोजगार प्राि गरी त्र्सबाट बेरोजगारी न्रू्नीकरणमा प र्र्ािएको 
र्ोगदानको मूल्र्ाङ्कन गरी नीतिगि िथा प्रकृर्ामा देखखएको कमी कमजोरी पर्हचान गरी कार्ििमलाई 
बढी नतिजामूलक बनाउन उखचि स झावहरु ददने र्स लेखापरीक्षणको मूल उदे्दयकर् रहेको छ । सो 
उदे्दयकर् प्राि गनिको लातग देहार् अन सार सहार्क उदे्दयकर्हरु तनधािरण गररएको छ : 

 तनर्म िथा कार्िर्वतधको पालना, 
 स्वरोजगारको लक्ष्र् िथा प्रगति, 

 सहकारी सस्था िथा र्वत्तीर् सस्था माफि ि भएको लगानी र सोको प्रगति, 

 व्र्ाज अन दान, 

 स्वरोजगार कार्ििमको प्रभावकारीिा, 
 व्र्वसार् र व्र्वसार्ीको बीमा, 
 अन गमनको अवस्था, 
 कजाि अस ली र सोको व्र्वस्थापन, 

22. लेखापरीक्षणको औखचत्र् - शतथिक रुपले र्वपन्न मर्हला, दतलि, शददवासी जनजाति, मधेसी, थारु, 

सीमान्िकृि, लोपोन्म ख, अल्पसंख्र्क, म खस्लम, अपाड्गिा भएका व्र्खक्त वा सम दार्, गररब र्कसान, 

मजद र, स क म्वासी वा साना व्र्वसार्ी एवं र् वाहरु िथा परम्परागि सीप भएका जािजातिहरुलाई 
व्र्वसार्ीक खेिी, पश पंक्षीपालन, कृर्षजन्र् िथा सेवामूलक स्वरोजगार कार्ििम सञ्चालन गनि 
सह तलर्ि व्र्ाजदरमा प्रतिव्र्खक्त रु.२ लाखसम्म शवतधक ऋण उपलव्ध गराई रोजगारी सजृनाबाट 
शर्शजिन वरृ्ि गरी खजर्वकोपाजिनलाई सहज बनाउन  म ख्र् उदे्दयकर्ले र्ो कोषको स्थापना भएको हो। 
कोषबाट भएका ऋण लगानी िथा अस लीको अवस्था, कोष धर्वस्थापन, पररर्ोजनाको अवस्था, 
रोजगारीको सजृनाको अवस्था, अन्र् तनकार्हरुसुँगको समन्वर्, धर्ाज िथा बीमा अन दान उपर्ोगको 
अवस्था िथा अन गमन र मूल्र्ाङ्कनका र्वषर्मा अध्र्र्न गरी देखखएका समस्र्ाहरु समाधानका लातग 
स झाव प्रस्ि ि गरेर कोषको उदे्दयकर् पररपूतििमा र्ोगदान गनि र्स कार्िमूलक लेखापरीक्षण गररएको हो। 

23. लेखापरीक्षणको क्षते्र - नेपाल सरकार र् वा िथा खेलक द मन्त्रालर् अन्िगििको र् वा िथा साना 
धर्वसार्ी स्वरोजगार कोषको सखचवालर्को संगठन संरचना, कोषमा रकम प्राति िथा भ  क्तानी बैंक 
िथा र्वत्तीर् संस्था र सहकारी संस्थामा भएको लगानी, िी संस्था माफि ि लखक्षि वगिमा भएको ऋण 
लगानी, कोषको अवस्था, ऋण लगानीबाट स्वरोजगार सजृना र त्र्सको प्रभाव, ऋण र्फिाि र कोष 
सञ्चालन र ऋणको प्रभावकारी उपर्ोग जस्िा र्वषर्हरु लेखापरीक्षणको क्षेत्र रहेको छ ।  

24. लेखापरीक्षणको र्वतध - लेखापरीक्षण ऐन, 2075, कार्िमूलक लेखापरीक्षण मागिदशिन, 2069 र 
महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्को वार्षिक लेखापरीक्षण र्ोजना, 2078 ले तनददिि गरेका र्वतध र 
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प्रर्िर्ाहरु अवलम्बन गरी र्ो लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । साथै लेखापरीक्षणमा सवोच्च 
लेखापरीक्षण संस्थाहरुको अन्िरर्ष्ट्रिर् संगठन र्न्टोसार्िले जारी गरेको कार्िमूलक लेखापरीक्षण सम्बन्धी 
मानदण्डहरु र्सार्ि 300 र 3000 को समेि सन्दभि तलर्एको छ । कखम्िमा र्वगि िीन वषिको 
सम्पखत्त िथा दार्र्त्व र शर्-धर्र्को िथ्र्ाङ्क संकलन र र्वश्लषेण, ऋण लगानी र र्फिािको िथ्र्ाङ्क 
संकलन, सरोकारवाला तनकार् िथा धर्खक्तसुँग छलफल, प्रश्नावली, अन्िरवािाि िथा सम्बखन्धि अन्र् 
तनकार् समेिबाट माध्र्तमक िथ्र्ाङ्क संकलन गररने र तनखश्चि खजल्लाहरुका सरोकारवाला ऋणीहरुसुँग 
छलफल र उद्यमशीलिाको अवलोकन समेि गरी प्राि सूचनाको प्रवखृत्त र्वश्लषेण समेि गरी प्रतिवेदन 
िर्ार गररनेछ । 

25. लेखापरीक्षणको तसतमििा - प्राि सूचना, अतभलेख, र्ववरण िथा कार्ािन्वर्न गने तनकार्हरुबाट 
सङ्कतलि िथ्र्ाङ्कका शधारमा प्रतिवेदन िर्ार गररएको छ । लेखापरीक्षणको लातग उपलधध समर् 
सीमा, जनशखक्त, सीतमि स्रोि साधनले लेखापरीक्षणको दार्रालार्ि सीतमि गरेको छ । 

लेखापरीक्षणबाट देखखएका धर्होराहरु 

26. कोषको अवस्था - र् वा स्वरोजगार कोषमा मौज्दाि रु.२ अबि ३० करोड २८ लाख ५७ हजार, 
लगानी रु.2 अबि ४८ करोड ७ लाख ९३ हजार, तलन पने रकम रु.2 करोड १७ लाख ४२ हजार 
र नगद मौज्दाि रु.1१ हजार समेि रु.4 अबि ८० करोड ५४ लाख ३ हजार सम्पखत्त रहेको छ । 
मौज्दाि मध्रे् जगेडा कोषमा रु.79 करोड 47 लाख 36 हजार, र्वतभन्न बैंक िथा र्वत्तीर् संस्था र 
संगदठि संस्थालार्ि तिनि बाुँकी रु.4 अबि 1 करोड 6 लाख 67 हजार रहेको छ । 

27. तनखष्िर् पूुँजी - शतथिक वषि 2077।78 सम्ममा र्वतभन्न बैंक िथा र्वत्तीर् संस्थाको 183 बैंक 
खािामा रु.2 अबि 30 करोड २८ लाख ५७ हजार मौज्दाि रहेको छ । र्ो रकम गि शतथिक वषि 
2076।77 मा रु.1 अबि ३८ करोड ६० लाख ३० हजार तथर्ो । कोषले र् वा िथा साना 
धर्वसार् प्रबििन गरी स्वरोजगार सजृना गने उदे्दयकर्ले र्वतभन्न बैंक िथा र्वत्तीर् संस्थाहरुबाट 3.5 
प्रतिशि धर्ाज दरमा प्राि गरेको रकम ४ प्रतिशिमा लगानी गरी कोष सञ्चालनमा रहेको छ । प्राि 
ऋणमध्रे् कोषले गि वषिदेखख नै ठूलो रकम लगानी नगरी तनखयकिर् राखेको कारणले र्ो वषि धर्ाज 
शम्दानीमा रु.2 करोड 11 लाख ३० हजार ऋणात्मक रहेको छ । प्राि ऋण प्रभावकारी ढंगले 
लगानी नगने हो भने घाटामा सञ्चालन गन िपदाि कोषको दीगोपना रहने देखखंदैन । कोषलार्ि प्रभावकारी 
ढंगले सञ्चालन गनि शवयकर्किाको शधारमा मात्र ऋण तलने र तलएको ऋणलार्ि प्रभावकारी रुपमा 
उपर्ोग गन िपदिछ। 

28. ऋण र्फिाि - नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ेके ेखे र ेगे वगिका र्जाजि प्राि संस्थाहरुलार्ि जारी 
गररएको एकीकृि तनदेशन, 2076 को नं.10(1) मा बैंक िथा र्वत्तीर् संस्थाले र्वपन्न वगिमा प्रवाह 
गन िपने ३ प्रतिशि, 1.5 प्रतिशि र १ प्रतिशि रकमको एक तिहार्ि रकम र् वा िथा साना धर्वसार्ी 
स्वरोजगार कोषको नाममा शफ्नै संस्थामा खोतलएको खािामा जम्मा गन िपने र कोषमा जम्मा भएको 
रकम सम्बखन्धि बैंक िथा र्वत्तीर् संस्थाले कोषलार्ि प्रवाह गररएको कजाि मातनने छ र र्सरी जम्मा 
गररएको रकमलार्ि र्वपन्न वगिमा गणना गररएको उल्लेख छ । शतथिक वषि २०६५।६६ सालदेखख 
तलईएको बैंक िथा र्वत्तीर् संस्थाको ऋणको ३.५ प्रतिशि व्र्ाज कोषले तनर्तमि ब झाउुँदै शईरहेको 
छ । कृर्ष र्वकास बैंकले कोष स्थापनाका बखि रु.५४ लाख ५ हजार कोषलार्ि ऋण लगानी 
गरेकोमा उल्लेखखि धर्वस्था र्वपरीि २०७७।७८ मा प रै रकम र्फिाि गरेको छ । क नै पतन 
संस्थालाई र्फिाि गन ि नपने िर तनर्तमि रुपमा व्र्ाज व झाउन  पने रकमलाई र्वना तनणिर् र्फिाि गन िको 
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कारण स्पि भएको छैन । दीघिकालीन ऋणको रकम उपर्ोग गरी स्थापना भएको कोषबाट रकम 
र्फिाि ह ुँदै जाने हो भने कोष सञ्चालनमा बाधा पने देखखन्छ । 

29. धर्वसार्को तनरन्िरिा - कजाि लगानी िथा अस ली कार्िर्वतध, 2077 को 17(6) मा ऋणीले 
तलएको ऋण िोर्कएको प्रर्ोजन बाहेक अन्र् प्रर्ोजनमा उपर्ोग गरेमा वा कजािको द रुपर्ोग गरेमा 
त्र्स्िा ऋणीबाट कोषले प्रचतलि कानूनबमोखजम साुँवा धर्ाज र हजािना समेि अस ल गन िपने धर्वस्था 
छ। स्वरोजगारको लातग र्वतभन्न सहकारी संस्थाहरुबाट उपलधध गरार्एको ऋण रकमबाट ऋणीको 
श्रम, सीप, ज्ञान र पूुँजीको पररचालन गरी क नै वस्ि  वा सेवाको धर्ापार, लघ  उद्यम, साना वा घरेल  
उद्योग सञ्चालन वा साना धर्ापार, धर्ावसार् वा त्र्स्िै अन्र् क नै उद्यम गरी शर् शजिन गन िपनेमा 
कास्की, िनह ुँ, बाग्ल ङ र लमज ङ्ग खजल्लाका 16 सहकारी संस्था माफि ि उपलधध गराएका 529 
ऋणीहरुको धर्ावसार्ीक तनरन्िरिाको खस्थति अध्र्र्न गदाि रु.8 करोड 7० लाख लगानी 
भएकोमध्रे् रु.2 करोड 50 हजार 23.05 प्रतिशि लगानीका 146 (27.59 प्रतिशि) उद्यमीले 
धर्वसार्लार्ि तनरन्िरिा नददएको र्ववरण सहकारी संस्थाबाट प्राि भएको छ। र्सरी धर्वसार्लार्ि 
प्रबििन िथा तनरन्िरिा नह ने हो भने कोषले अवलम्बन गरेको उदे्दयकर् हाुँतसल ह न सक्दैन । 
वास्िर्वक रुपमा धर्वसार् गनि चाहने धर्खक्तको पर्हचान गरेर मात्र ऋण ददने नीतिको अवलम्बन 
गन िपदिछ । 

30. दोहोरो ऋण - र् वा िथा साना धर्वसार्ी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) तनर्मावली, 2077 को तनर्म 
16 अन सार कोषबाट सतमतिले िोकेको सीमातभत्र रही र्वत्तीर् संस्था िथा सहकारी संस्था माफि ि 
लखक्षि सम दार्मा कार्ििमको लातग कजाि लगानी गन िपने, जसमा लखक्षि सम दार्का र् वा िथा साना 
धर्ावसार्लार्ि र्वशेष प्राथतमकिा ददन पने र कजाि लगानी गदाि नेपाल सरकारबाट सह तलर्िपूणि धर्ाज 
अन दान नपाएका धर्खक्त वा समूहमा दोहोरो नपने गरी लगानी गन िपने धर्वस्था छ । िनह ुँ खजल्ला 
खस्थि केही सहकारी संस्था माफि ि कोषको कजाि लगानी खस्थति अवलोकन गदाि एक सहकारी संस्थाले 
2073।74 मा ऋण लगानी गरी सकेपतछ प न: 2077।78 मा दोहोरो पने गरी ऋण लगानी 
गरेको देखखर्ो । र्सले गदाि बेरोजगार र् वाले ऋण प्रािीबाट सजृना ह ने स्वरोजगारको अवसरबाट 
वखन्चि ह ने देखखएकोले तनर्मको पालना गने गराउनेिफि  ध्र्ान ददन पदिछ। 

31. ऋणको उपर्ोग - र्वतभन्न उद्यमशीलिा र्वकास गरी स्वरोजगार सजृना गने प्रर्ोजनको लातग कोषले 
कृर्ष र्वकास बैंकलार्ि रु.22 करोड 54 लाख 9 हजार, मेघा बैंकलार्ि रु.1 लाख 42 हजार, 
रार्ष्ट्रर् बाखणज्र् बैंकलार्ि रु.6 करोड 79 हजार, एपेक्स र्वकास बैंकलार्ि रु.52 लाख 95 हजार र 
ज्र्ोति र्वकास बैंकलार्ि रु.19 लाख 83 हजार कजाि लगानी गरेको छ । कजािमध्रे् कृर्ष र्वकास 
बैंकले 6 प्रतिशि र रार्ष्ट्रर् बाखणज्र् बैंकले ५ प्रतिशि तनर्तमि धर्ाज ब झाएको देखखन्छ । अन्र् 
बैंक िथा र्वकास बैंकले साुँवा िथा धर्ाज ब झाएको देखखंदैन । उक्त बैंक िथा र्वकास बैंकलार्ि 
ददर्िएको कजाि स्वरोजगारको क्षेत्रमा सह तलर्ि धर्ाज दरमा लगानी गरेको वा नगरेको सम्बन्धमा 
कोषले अन गमन गरेको देखखंदैन । स्वरोजगारको क्षेत्रमा लगानी नह ुँदा स्वरोजगारको लक्ष्र् हातसल 
ह न कदठन देखखन्छ। बैंक िथा र्वत्तीर् संस्थामा लगानी भएको उल्लेखखि रकम कोषले साुँवा िथा 
धर्ाज प्राि गरी सहकारी मोडलबाट लगानी र प न: लगानी गरी स्वरोजगार लक्ष्र् हाुँतसल गनेिफि  
र्िर्ाशील ह न पने देखखन्छ । 

32. लगानी जोखखम - कोषले ेगे वगिको र्हमालर् फार्नान्सलार्ि 2068।11।2 मा स्वरोजगार 
सजृनाको लातग ऋण लगानी गनि उपलधध गराएको साुँवा रु.1 करोड 50 लाखको िथा धर्ाज रु.1 
करोड ६ लाख 78 हजार समेि रु.2 करोड 56 लाख 78 हजार (र्ो वषि) हालसम्म र्फिाि भएको 



र् वा स्वरोजगार कार्ििम कार्ािन्वर्न 

 265 कार्िमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन‚ २०७9 
 

छैन । उक्त फार्नान्सलार्ि नेपाल राष्ट्र बैंकले संकटग्रस्ि घोषणा गरेको छ । र्सैगरी नेपाल शेर्र 
माकेट फार्नान्स तलतमटेडको खािामा कोषले रु.3 करोड ५६ लाख ४ हजार फार्नान्सको खािामा 
मौज्दाि राखेकोमा सो फार्नान्स समेि नेपाल राष्ट्र बैंकले संकटग्रस्ि घोषणा गरेको छ । अन्र् बैंक 
िथा र्वत्तीर् संस्थाबाट 3.5 प्रतिशि धर्ाजदरमा तलएको ऋण संकटग्रस्ि संस्थामा राख्दा वा 
िोर्कएको क्षते्रमा लगानी नगदाि खराब कजािमा पररणि भर्ि कोषको अखस्ित्वमा नै समस्र्ा शउने 
देखखएको छ । उक्त रकम प्राथतमकिाको शधारमा प्राि गनेिफि  ध्र्ान ददन पदिछ । 

33. स्वरोजगारको अवस्था - कोषले र्वगि पाुँच वषिमा स्वरोजगार सजृनाको लातग लगानी गरेको ऋण िथा 
तसखजिि स्वरोजगारको अवस्था देहार् अन सार छ : 

(रु.हजारमा) 
शतथिक वषि स्वरोजगारको लक्ष्र् स्वरोजगार भएको संख्र्ा लगानी रकम 

2073/74 20000 7595 1808900 

2074/75 10000 11088 1849500 
2075/76 20000 12840 1521700 
2076/77 12000 5202 1500000 
2077/78 12000 5766 395250 

मातथको िातलकामा र्वगि ५ वषिमा स्वरोजगारको लक्ष्र् अन सार समग्रमा प्रगति भएको 
देखखंदैन। पर्हलो वषि 37.98 प्रतिशि, दोस्रो वषि 110 प्रतिशि, िेस्रो वषि 64.2 प्रतिशि, चौथो 
वषि 43.35 प्रतिशि र पाुँचौं वषि 48.05 प्रतिशि मात्र प्रगति भर्ि पाुँच वषिको समग्र प्रगति 
57.42 प्रतिशि मात्र रहेको छ । त्र्सैगरी लगानीिफि  पर्हलो वषिबाट दोस्रो वषि केही बढी लगानी 
भए िापतन िेस्रो, चौथो र पाुँचौं वषि घट्दै गएकोले लगानी कम ह ुँदा बैंकमा अतधकिम मौज्दाि रहेको 
छ । प्राि प्रगति र्ववरणमा स्थापना कालदेखख हालसम्म (14 वषि) 83,409 जनालार्ि सह तलर्ि 
कजाि प्रदान गरी स्वरोजगार बनार्एको उल्लेख भए िापतन केही खजल्लाको स्थलगि तनरीक्षण गदाि 
केही धर्खक्तहरुलार्ि दोहोरो ऋण ददएको, थप ऋण लगानी गरेको र सह तलर्िपूणि ऋण तलएर 
धर्वसार् छोडेको समेि देखखएको छ । स्थार्पि उद्यमको तनरन्िरिा वा र्वकास भए नभएको िथा 
स्वरोजगार सजृनाबाट तनजहरुको शर् शजिनमा अतभवरृ्ि भर्ि जीवनस्िरको स धार सम्बन्धमा अध्र्र्न 
नभएकोले र्विरीि ऋणको प्रभावकारीिाको स तनखश्चििा भएको देखखंदैन । कोषले शफ्नो 
कार्िसम्पादनको लक्ष्र् हाुँतसल गनि र्वद्यमान संगठन संरचनालार्ि च  स्ि बनार्ि कमिचारीको स्थार्ीत्व 
िथा क्षमिा अतभवरृ्ि गरेर लक्ष्र् प्रातिमा खजम्मेवार बनाउन  पदिछ । 

34. धर्ाजमा नोक्सानी - नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट क, ख, ग वगिका र्जाजि प्राि संस्थाहरुलाई जारी गररएको 
एकीकृि तनदेशन, २०७६ मा र् वा िथा स्वरोजगार कोष सम्बन्धमा गररएको व्र्वस्था अन सार कोषमा 
जम्मा भएको रकम सम्बखन्धि बैंक िथा र्वत्तीर् संस्थाले कोषलाई प्रवाह गररएको कजाि मातननेछ । 
र् वा िथा साना व्र्वसार्ी स्वरोजगार कोष स्थापनाको समर्मा र्वपन्न वगिमा जाने सबै बैंक िथा 
र्वत्तीर् संस्थाबाट ३.५ प्रतिशि व्र्ाज ददने गरी कोषमा जम्मा भएको रु.3 अबि 82 करोड 2 लाख 
83 हजारलार्ि कोषले ४ प्रतिशि व्र्ाज दरमा र्वतभन्न बैंक िथा र्वत्तीर् संस्था िथा सहकारी संस्थामा 
लगानी गरेको देखखन्छ । चाल  वषिमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क, ख, ग वगिका र्जाजि प्राि 
संस्थाहरुलाई जारी गररएको एकीकृि तनदेशन, २०७७ मा भएको संसोधन अन सार नेपाल राष्ट्र बैंकले 
बैंक िथा र्वत्तीर् संस्थालाई क नै पतन कजाि शधार दरभन्दा कम व्र्ाजदरमा ऋण प्रवाह गनि नपाईने 
व्र्वस्था गरेबमोखजम सन राईज बैंकले ७.५४ प्रतिशि, एनसीसी बैंकले ७.५७ प्रतिशि, एसबीशर्ि 
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बैंकले ७.३७ प्रतिशि, नेपाल बैंकले ५.३ प्रतिशि र नेपाल ईनभेस्टमेन्ट बैंकले ६.०९ प्रतिशि 
व्र्ाजदर कार्म गरेका छन ्। रार्ष्ट्रर् बाखणज्र् बैंकले कोषको नामको ऋणमा ५ प्रतिशि व्र्ाज 
काटेको छ । खािामा रकम कम भएको बैंक िथा र्वत्तीर् संस्थाले दाबी (Claims on Government) 
गने अवस्था देखखन्छ । ऋण लगानीकोभन्दा ऋण तलंदाको धर्ाज दर बढी ह ने र्ो अवस्थाले केही 
वषिमा स्वरोजगार कोषको शतथिक अवस्था अत्र्न्ि कमजोर ह ने देखखएको छ । र्स सम्बन्धमा 
कोषले लगानीको रकम अस ली गनेिफि  प्रभावकारी बनार्ि िमश: बैंक िथा र्वत्तीर् संस्थाबाट तलएको 
ऋण घटाउुँदै लैजान  पदिछ ।  

35. कजािको सीमा - कोषबाट प्रदान ह ने कजािको सीमा स्वरोजगारको लातग पर्ािि ह न पदिछ । हाल 
कररब 23 प्रतिशि जनसंख्र्ा बेरोजगार रहेकोले प्रत्रे्क ददन कररब 1500 को हाराहारीमा र् वाहरु 
र्वदेखशने गरेका छन ् । प्रत्रे्क वषि कररब 5 लाख मातनसहरु श्रमबजारमा शएको देखखन्छ । 
स्वरोजगार सजृना गने म ख्र् उदे्दयकर् राखी 2065 मा स्थापना भएको र्स कोषमा स्थापना कालमा 
रहेको रु.3 अबि 82 करोडको सह तलर्ि ऋणबाट लगानी, अस ली र प न: लगानी गरी र्वतभन्न 
सहकारी संस्था माफि ि हालसम्म १४ वषिमा 83,409 जनालार्ि रु.9 अबि 90 करोड 54 लाख 
35 हजार कजाि प्रवाह गरी स्वरोजगार बनार्एको देखखन्छ । स्थापनाकालमा बढीमा रु.2 लाखसम्म 
प्रतिधर्खक्त कजािको सीमा र्थाथि भए पतन शजको समर्मा र्ो कजाि सीमाले िोर्कएको क्षते्रमा 
स्वरोजगारको सजृनाको लातग पर्ािि ह ने देखखंदैन । केही खजल्लाको सहकारी संस्थाबाट भएको 
लगानीको स्थलगि अवलोकन गदाि िी संस्थाले नर्ाुँ स्वरोजगार सजृनाभन्दा पतन स्वरोजगार भएका 
धर्खक्तलार्ि नै थप लगानी समेि गररएको अवस्था छ । समर् सापेक्ष रुपमा स्वरोजगार कोषले कजाि 
लगानीको हद बढार्ि र्सलार्ि धर्वसार् सञ्चालनको शधार बनाउन  पदिछ । कजाि लगानीको सीमा 
समर् सापेक्ष बनाउन  पदिछ ।  

36. लखक्षि वगिमा कजाि प्रवाह - र् वा िथा साना धर्वसार्ी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) तनर्मावली, 
2077 को तनर्म 5 मा शतथिक रुपले र्वपन्न मर्हला, दतलि, शददवासी, जनजािी, मधेशी, थारु, 
सीमान्िकृि, लोपोन्म ख, अल्पसंख्र्क, म खस्लम, अपाङ्गिा भएका धर्खक्त, द्वन्द पीतडि िथा र्पछतडएका 
क्षेत्रका धर्खक्त वा सम दार् जस्िा लखक्षि सम दार्मा पेशा र सीप र्वकास िथा धर्वसार् प्रबििन गनि 
सह लर्ि दरमा ऋण लगानी गने धर्वस्था छ । प्रार्:जसो सहकारी संस्थाहरु शहर र सदरम काम 
केन्रीि रहेका छन।् सहकारीले शफ्नो सदस्र् बाहेक अरुलार्ि लगानी गनि पाउुँदैनन ् । र्द्यपी 
सहकारीले र्वपन्न वगिमा स्वरोजगारको लातग कजाि लगानी गन िपने ह न्छ । धेरै सहकारीले र्वपन्न वगि 
कजाि लगानी प्रर्ोजनको लातग सदस्र् बनार्ि स्वरोजगार कजाि लगानी गरेको अवस्थाले सहकारीको 
सदस्र् ह न नसक्ने लखक्षि वगिमा र्स्िो कजािको पह ुँच प गेको देखखंदैन । कास्की, लमज ङ्ग र बाग्ल ङ 
खजल्लाका सहकारी संस्थाबाट भएको ऋण लगानी खस्थतिको स्थलगि परीक्षण गदाि उल्लेखखि वगिका 
धर्खक्त भएको शधार बेगर २ स न पसल सर्हि 2६ ऋणीलार्ि सहकारी संस्थाले रु.51 लाख ऋण 
उपलधध गराएको देखखएको छ । तनर्मले िोकेको वगिका लखक्षि वगिलार्ि स्वरोजगार ह ने गरी मात्र 
र्स्िो ऋण लगानी गने वािावरण िर्ार गन िपदिछ । 

37. कजाि अस ली - कजाि लगानी िथा अस ली कार्िर्वतध, 2077 को दफा 17, 18 र 19 मा 
कजािग्राहीले तनर्तमि कजाि नतिरेमा कजाि अस ल गने सम्पूणि दार्र्त्व कजाि लगानी गने बैंक, र्वत्तीर् 
संस्था वा सहकारी संस्थाको ह ने, िी संस्थाले कोषबाट तलएको कजाि सम्झौिामा उल्लेख भएबमोखजम 
तनधािररि समर्मा साुँवा धर्ाज भ  क्तानी नगरेमा कोषले प्रचतलि कानूनबमोखजम हजािना समेि अस ल 
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उपर गने िथा कजाि अस ली उप-सतमतिले कजाि लगानी, कजािको उपर्ोग िथा कजाि अस लीमा 
शवयकर्क सहर्ोग र समन्वर् गने उल्लेख छ । 

कोषले 2065 मा रु.10 करोड ऋण लगानी गरेकोमा 2077।78 सम्म रु.9 अबि 90 
करोड 54 लाख 35 हजार ऋण लगानी गरी रु.7 अबि 42 करोड 46 लाख 42 हजार अस ल 
गरेको छ । ऋण लगानीको रकम तनखश्चि अवतधमा अस ल गरी प न: लगानी गरेर कोषलार्ि ददगो 
बनार्ि लगानीलार्ि तनरन्िरिा ददने नीति रहेको र्स कोषबाट हरेक वषि बाुँकी रहेको साुँवामध्रे् 
अस लीको अवस्था देहार् अन सार छ : 

(रु.हजारमा) 
शतथिक वषि साुँवा अस ली अस ली प्रतिशि 

2067/68 100000 49629 49.62 
2068/69 227371 98631 43.37 
2069/70 785790 151653 19.29 
2070/71 2101338 495123 23.56 
2071/72 2450007 724665 29.57 
2072/73 1940937 814367 41.95 
2073/74 1492635 430818 28.86 
2074/75 2155431 618628 28.70 
2075/76 3887613 1322187 34.01 
2076/77 4087127 1437612 35.17 
2077/78 3374375 1281329 37.97 

मातथको िातलकामा र्वगि ११ वषिमा साुँवा अस लीको अवस्था औसिमा 33.82 प्रतिशि 
रहेको छ । ऋण रकमको शधारमा पर्हलो द र्ि वषिसम्म ऋण अस लीमा वरृ्ि देखखए िापतन पतछल्लो 
वषि कमी देखखएको छ । ऋणीले बढीमा 5 वषितभत्र कजाि र्फिाि गररसक्न पने धर्वस्था रहेकोमा सो 
अवतधतभत्र र्फिाि नगरेकोले भाखा नाघेको ऋण बढ्दै गएको छ । कजाि लगानी िथा अस ली 
कार्िर्वतध, 2077 को प्रावधान र्वपरीि भाखा नाघेको ऋण ह ुँदाह ुँदै थप ऋण ददएको िथा संस्था 
नोक्सानीमा रहेको र अन गमन सतमतिले तसफाररस गरेभन्दा बढी ऋण लगानी गने गरेको अवस्था 
समेि देखखएको छ । िोर्कएको म्र्ादतभत्र ऋण अस लीको कानूनी धर्वस्थालार्ि कार्ािन्वर्न गरी 
कोषलार्ि ददगो रुपमा सञ्चालन गन िपदिछ । 

38. भाखा नाघेको कजाि - कजाि लगानी िथा अस ली कार्िर्वतध, 2077 को दफा 17(2) मा संस्था 
माफि ि लगानी भएको रकम िोर्कएको िातलका अन सार समर्मा नब झाउने िथा रकम द रुपर्ोग गने 
कजािग्राहीलार्ि सहकारी ऐन, 2074 एवं बैंक िथा र्वत्तीर् संस्था सम्बन्धी ऐन, 2073 बमोखजम 
कारबाही गरी कजाि अस ल उपर गनि सर्कने धर्वस्था छ । र्सै गरी 17(6) मा तनधािररि समर्मा 
साुँवा धर्ाज भ  क्तानी नगरेमा प्रचतलि कानूनबमोखजम कजाि सम्झौिामा उल्लेख भएबमोखजम साुँवा, 
धर्ाज र २ प्रतिशि हजािना समेिको रकम अस ल गनि सक्ने धर्वस्था छ । कार्ििम अन्िगिि 
2078 शषाढ मसान्िसम्म लगानी गरेको रकममध्रे् 1177 सहकारी संस्थाको नाममा भाखा 
नाघेको (५ वषि नाघेको) साुँवा रु.34 करोड ४६ लाख ७९ हजार (13.89 प्रतिशि) धर्ाज रु.4 
करोड 18 लाख 32 हजार िथा हजािना रु.1 करोड 6 लाख 24 हजार समेि रु.39 करोड 71 
लाख 36 हजार अस ल भएको छैन। ऋण तलनेले प्राि ऋणमा २ प्रतिशि हजािना समेि 6 प्रतिशि 
धर्ाज तिदाि ह ने दार्र्त्वभन्दा सो रकम अन्र् बैंकको म द्दिी खािामा राख्दा वा लगानी गदाि थप शर् 
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शजिन ह ने अवस्था देखखएकोले भाखा नाघेको ऋणको रकम बढ्दै जाने खस्थति रहेको छ । शतथिक 
वषि २०७७।७८ को अन्त्र्सम्म कोषको कजाि रकम तनर्तमि रुपमा नतिने १६ सहकारी 
संस्थाहरुको २३० जना पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको घर जग्गा कोषको नाममा रोक्का रहने 
धर्होराको पत्रचार गररएको छ भने २३ वटा सहकारी संस्थाको २९६ जना पदातधकारी िथा 
सदस्र्हरुको घर जग्गा कोषको नाममा रोक्का राखखएको छ । र्सैगरी कजाि च  क्ता गरेपतछ हालसम्म 
५४ वटा सहकारी संस्थाको ५०६ जना पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको अचल सम्पिी फ क्का गररएको 
छ । र्द्यपी र्ो पर्ािि छैन । ित्काल कार्िर्वतध र प्रचतलि कानून कार्ािन्वर्नबाट िथा हजािनाको 
दरमा बढोत्तरी गरी लगानी रकम म्र्ादतभत्र अस ल गन िपदिछ । दीघिकालमा कोषको छ टै्ट ऐन िज िमा 
गरी ऋण लगानी, उपर्ोग िथा अस लीलार्ि धर्वखस्थि गन िपदिछ । 

39. सोधभनाि - कजाि लगानी िथा अस ली कार्िर्वतध, 2077 मा ऋणीले भ  क्तानी िातलका बमोखजम सम्पूणि 
र्कस्िा साुँवा िथा धर्ाज भ  क्तानी गरे पश्चाि ऋणीले तिरेको धर्ाजमा सम्बखन्धि ऋणीले 60 प्रतिशि 
धर्ाज अन दान पाउने धर्वस्था छ । कोषबाट 2070।71 मा नेपाल सरकारबाट धर्ाज अन दान 
बापिको रकम नशएको भनी रु.1 करोड 87 लाख 26 हजार धर्ाज अन दान र 2069।70 मा 
अतग्रम िलब रु.30 लाख 14 हजार खचि गरेको छ । र्ो रकमलार्ि कोषले अन्र् सम्पखत्तको (प्राि 
ह न पने) रुपमा लेखाङ्कन गरेको छ । धर्ाज अन दान र कोषको साधारण प्रशासन सञ्चालनमा ह ने खचि 
नेपाल सरकारबाट धर्होररने प्रावधान रहेकोले कोषको मौज्दािबाट खचि गदाि 3.5 प्रतिशि धर्ाज 
दरमा तलएको ऋण सद पर्ोग नह ुँदा कोष पररचालनमा समस्र्ा भर्ि लगानीमा असर पने देखखएको छ 
। उक्त खचि ित्काल सोधभनाि तलर्ि कोषबाट र्स्िो खचि गरेको सम्बन्धमा वास्िर्वकिा र्र्कन 
ह न पदिछ । 

40. समन्वर् - र् वा िथा साना धर्वसार्ी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) तनर्मावली, 2077 को तनर्म 
20(2) मा कोषबाट ह ने कार्ििम सञ्चालन, अन दान िथा कजाि अस ली सम्बन्धी कार्िमा कोष िथा 
नेपाल सरकारका तनकार्लार्ि सम्बखन्धि प्रदेश सरकार, स्थानीर् िह, र्वत्तीर् संस्था िथा सहकारी 
संस्थाले शवयकर्क सहर्ोग गन िपने धर्वस्था छ । िोर्कएको मापदण्ड प गेका 1968 सहकारी 
संस्थाले 2077।78 को अन्त्र्सम्म कोषबाट सह तलर्ि ऋण तलएको देखखन्छ । िी संस्थाले र्स्िो 
कजाि ४ प्रतिशि व्र्ाज दरमा प्राि गरी र्वपन्न वगिमा िोर्कएको क्षेत्रमा स्वरोजगार सजृना ह ने गरी ८ 
प्रतिशिसम्मको धर्ाज दरमा लगानी गन िपने ह न्छ । र्वना तधिो सहकारीले लगानी गरेको रकम 
अस ल गनेिफि  कोष र सरकारी तनकार्ले सहर्ोग नगरेको केही सहकारी सञ्चालकको ग नासो रहेको 
छ । ित्कालका लातग खजल्लामा रहेको कजाि अस ली उप-सतमतिबाट रकम अस ल उपर गनेिफि  
समन्वर् गन िपने िथा सरकारी तनकार्बाट कानून बमोखजम सहर्ोग र समन्वर् ह नेिफि  मन्त्रालर् 
स्िरबाट समन्वर् गरी भतूमका तनवािह गन िपने देखखएको छ । दीघिकालीन रुपमा कोषको ऋण लगानी 
र अस लीलार्ि प्रभावकारी बनाउन छ टै्ट कानूनको धर्वस्था गन िपदिछ । 

41. व्र्ाज अन दान  - कोषले सहकारी संस्थाहरुलाई बार्षिक ४ प्रतिशि धर्ाज दरमा लगानी गरेको कजाि 
सहकारी संस्थाहरुले वार्षिक ८ प्रतिशिभन्दा नवढ्ने गरी लगानी गने गरेका छन\ । सहकारी संस्था र 
कजािग्राहीहरुवीच भएको सम्झौिा अन सार कजािग्राहीहरुले तनर्तमि रुपमा र्कस्िा च  क्ता गरेपतछ मात्र 
व झाएको व्र्ाजको ६० प्रतिशिले ह न शउने रकम कोषले सम्वखन्धि सहकारी संस्था माफि ि 
ऋणीलाई व्र्ाज अन दान स्वरुप र्फिाि ददर्नेछ । कोषले स्थापनाकालदेखख हालसम्म १३७६५ जना 
व्र्वसार्ीलाई रु.१५ करोड ३३ लाख व्र्ाज अन दान नेपाल सरकारबाट प्राि गरी र्विरण गरेको 
छ। र्वगि पाुँच वषिमा धर्ाज अन दान र्विरणको अवस्था देहार् अन सार छ : 
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 (रु.हजारमा) 
र्ववरण २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८ जम्मा 

स्वरोजगार संख्र्ा ७५९५ १७०३९ १२८४० ५२०२ ५७६६ 31403 
धर्ाज अन दान 
तलनेको संख्र्ा 

१६६७ ५७०३ ४१६७ ३५९ १९ 11915 

धर्ाज अन दानको 
बजेट 

23505 58157 45000 30012 16300 172974 

धर्ाज अन दान 
र्विरण  

१७३४३ ५८१५7 ४०९२५ ३९७४ २४१ 120640 

बजेट र्फ्रज 6162 0 4075 26038 16059 52334 

र्वगि पाुँच वषितभत्र स्वरोजगारको संख्र्ाको अन पािमा धेरै कम (24.59 प्रतिशि) ले मात्र 
व्र्ाज अन दान तलएको देखखन्छ । धर्ाज अन दानको लातग र्वगि पाुँच वषिमा रु.17 करोड 29 लाख 
74 हजार बजेट प्राि भएकोमा रु.12 करोड 6 लाख 40 हजार अथािि ् 70 प्रतिशि मात्र 
सम्बखन्धि ऋणीलार्ि र्विरण भएको छ । र्विरणमध्रे् 2073।74 मा 73.78 प्रतिशि, 
2074।75 मा 100 प्रतिशि, 2075।76 मा 90.94 प्रतिशि, 2076।77 मा 13.24 
प्रतिशि िथा 2077।78 मा 1.47 प्रतिशि रहेकोले धर्ाज अन दान र्विरणको प्रवतृ्ती घट्दै गएको 
देखखन्छ । र्वगि पाुँच वषिमा प्राि बजेटमध्रे् रु.5 करोड 23 लाख 34 हजार अथािि ्30.27 
प्रतिशि बजेट खचि नगरेको कारणले र्फ्रज भएको छ । पतछल्लो शतथिक वषि 2077।78 मा 
455 जना ऋणीलार्ि रु.63 लाख 55 हजार धर्ाज अन दान र्विरण गनि र् वा स्वरोजगार सतमतिबाट 
तसफाररस भएकोमा 19 जनालार्ि रु.2 लाख 41 हजार मात्र र्विरण भएको छ । अतधकांशि: 
ऋणीले तनर्तमि रुपमा र्कस्िा नब झाएको कारणले धर्ाज अन दान प्राि गनेको संख्र्ा कम रहेको 
देखखएको हो । कोषबाट प्रभावकारी ढंगले अन गमन नभएको कारणले िोर्कएबमोखजम धर्वसार् 
सञ्चालन नह ुँदा र्स्िो भएको ह न गएको छ । तनर्तमि र्कस्िा अस लीमा प्रभावकारीिा ल्र्ाउन 
पररर्ोजना स्िरसम्म अन गमन िथा तनरीक्षण गन िपदिछ। 

42. बीमा - कजाि लगानी िथा अस ली कार्िर्वतध, 2077 को नं.8 मा नेपाल सरकारको खचिमा र् वा 
स्वरोजगार कजाि तलएका व्र्वसार्ी िथा स्वरोजगार कजािवाट सञ्चातलि पररर्ोजनाको एकम ष्ठ बीमा 
ह नेछ । शतथिक वषि २०७७।७८ सम्म बीमा र्प्रतमर्म वापि नेपाल सरकारको रु.१८ करोड ४४ 
लाख २१ हजार खचि गरी ५७,८०८ जनाको बीमा गररएकोमा १,०६१ व्र्वसार्ीलाई रु.६ करोड 
२४ लाख बराबर बीमा क्षतिपूतिि उपलव्ध भएको छ । र्वगि पाुँच वषिको बीमा गने संस्था िथा 
बीमा रकमको अवस्था देहार् अन सार छ :  

(रु हजारमा) 
 २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८ 

स्वरोजगार संख्र्ा ७५९५ जना १७०३९ १२८४० ५२०२ ५७६६ 
बीमा गनेको संख्र्ा ४७८९ १४५७१ ९१२९ ५६९४ २३१४ 

र्वगि पाुँच वषिमा 48,442 उद्यमी मध्रे् 33,497 (75.34 प्रतिशि) ले मात्र बीमा 
गराएको देखखन्छ । शतथिक वषि २०७६।७७ मा ५,२०२ जना स्वरोजगार भएकोमा ५,६९४ 
जनाको बीमा भएको प्रगति र्ववरणमा उल्लेख छ । स्वरोजगार संख्र्ाभन्दा बढी संख्र्ामा बीमा 
ह न को कारण स्पि गरेको छैन । िोकेबमोखजम बीमा नभएको सम्बन्धमा कोषले बीमामा प्ररेरि गनि 
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पररर्ोजनाको बीमा गरेको शधारमा मात्र अखन्िम र्कस्िाको रकम लगानी गने नीतिको िर् गरी 
लगानीको स रक्षा गन िपदिछ । 

43. अन गमन मूल्र्ाङ्कन - कजाि लगानी िथा अस ली कार्िर्वतध, 2077 को पररच्छेद-7 मा िोर्कएको 
प्रर्ोजनमा कजाि उपर्ोग भए नभएको, पररर्ोजनाको बीमा गरे नगरेको, कजाि भ  क्तानी िातलका अन सार 
ऋणीले कजाि ब झाए नब झाएको भन्न ेर्वषर्मा स्थलगि रुपमा अन गमन िथा तनरीक्षण गरी प्रतिवेदन 
गने धर्वस्था छ । कोषबाट शतथिक वषि 2077।78 मा ७ प्रदेशका 20 खजल्लामा प्रथम र्कस्िा 
लगानी भएका 88 वटा, दोस्रो र्कस्िा लगानी भएका 112 र कजाि माग गरी प्रस्िाव पेश भएका 
291 गरी क ल 491 सहकारी संस्थाहरुको स्थलगि अन गमन भएको छ । र्द्यपी पररर्ोजनाको 
अवस्था बारेमा क नै अन गमन िथा तनरीक्षण भएको छैन । अन गमन भएकोमध्रे् लगानी पश्चािका 200 
वटा (10.16 प्रतिशि) मात्र रहेको देखखन्छ । शतथिक वषि 2077।78 मा अन गमन िथा मूल्र्ाङ्कन र 
कार्ििमगि खचि शीषिकबाट रु.32 लाख खचि गरी 20 खजल्लामा अन गमन भएको देखखन्छ। अन गमन 
गदाि पर्ािि संख्र्ामा ऋणीको अन गमन नगरेको कारण कतिपर्ले िोर्कएको धर्वसार्मा लगानी नगरेको, 
एउटै धर्खक्तलार्ि दोहोरो ऋण ददएको, धर्वसार्को तनरन्िरिा नभएको, कार्िर्वतधले िोकेका धर्खक्त वा 
समूहभन्दा फरक धर्खक्तलार्ि ऋण ददएको, साना धर्वसार्ी नभर्ि ठूला धर्वसार्ीलार्ि ऋण ददएको, 
मापदण्ड नप गेका सहकारी संस्थालार्ि पतन ऋण ददएको िथा िोर्कएको तमतिमा ऋण र्फिाि नगने 
सहकारी संस्थालार्ि िोर्कएबमोखजम कारबाही नगरेको समेि अवस्था छ । र् वा िथा साना धर्वसार्ी 
स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) तनर्मावली, 2076 मा कोषद्वारा सञ्चातलि कार्ििमको समन्वर् र 
अन गमनको लातग प्रत्रे्क स्थानीर् िहमा 5 सदस्र्ीर् समन्वर् र अन गमन सतमति र प्रत्रे्क खजल्लामा 
कजाि अस ली उप-सतमति रहने धर्वस्था छ । र्ी द बै सतमति समेिको र्िर्ाशीलिाबाट पररर्ोजना 
समेिको अन गमन गरार्ि र्विरीि ऋणलार्ि प्रभावकारी बनाउन कोषले ध्र्ान ददन पदिछ । 

44. कोष सञ्चालन खचि - साना िथा र्वपन्न र् वा वगिमा ऋण लगानी गरी स्वरोजगार सजृना गने उदे्दयकर्ले 
2065 मा स्थार्पि र्स कोषको सञ्चालन खचि नेपाल सरकारबाट भर्रहेको छ । कोषले शफ्नो 
कार्ििम सञ्चालन गनि बैंक िथा र्वत्तीर् संस्थाबाट 3.5 प्रतिशि धर्ाज दरमा ऋण प्राि गरी 
स्वरोजगार पररर्ोजनामा ८ प्रतिशि व्र्ाज दरमा लगानी गने शििमा बैंक, र्वत्तीर् संस्था िथा सहकारी 
संस्थालार्ि ४ प्रतिशि धर्ाज दरमा ऋण लगानी गने गरेको छ । कोषले र्वगि पाुँच वषिमा प्राि 
गरेको धर्ाज र कोषको सञ्चालन खचिको खस्थति देहार् अन सार छ : 

(रु.हजारमा) 
 2073/74 2074/75 2075/76 2076/77 2077/78 

चाल  बजेट 106320 138041 192380 150351 125600 

चाल  खचि 91642 135471 182823 81054 48098 
ख द धर्ाज शम्दानी 42945 48918 78707 32334 (21130) 
बचि (48697) (86553) (104116) (48720) (69228) 

मातथको िातलकामा कोषको हरेक वषिको शम्दानीभन्दा सञ्चालन खचि बढी देखखएको छ। 
शतथिक वषि 2077।78 मा धर्ाज शम्दानीभन्दा धर्ाज खचि नै बढी भएको देखखएकोले नेपाल 
सरकारबाट सञ्चालन खचिको रकम तनकासा नह ने हो भने कोषको र्वत्तीर् अवस्था र्वकराल ह ने भर्ि 
अखस्ित्व नै नरहने देखखन्छ । कोषलार्ि संघै घाटामा सञ्चालन गन िभन्दा फरक मोडलमा कोष सञ्चालन 
गन िपदिछ ।  



र् वा स्वरोजगार कार्ििम कार्ािन्वर्न 

 271 कार्िमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन‚ २०७9 
 

45. लेखाङ्कनको अवस्था - कोषको तनर्मबमोखजम प्राि ह ने वा भएको क नै पतन शर् ित्काल प्राि गरी 
िोकेको ढाुँचामा लेखा राखी बैंक दाखखला गन िपदिछ ।  

45.1. कोषले र्वतभन्न बैंक िथा सहकारी संस्थाहरुलार्ि लगानी गरेको रकममध्रे् िी संस्थाहरुले कोषको बैंक 
खािामा र्फिाि दाखखला गरेको रु.19 करोड 3 लाख 84 हजार कोषले शफ्नो लेखामा समावेश 
नगरेको समेि देखखर्ो । कोषले बैंकबाट प्राि बैंक स्टेटमेन्टको शधारमा त्र्स्िो रकमलार्ि अन्र् 
दार्र्त्वमा राखेकोले िी संस्थाहरुको धर्खक्तगि ऋण र्हसाब फरफारक भएको छैन । र्स्िो रकम 
गि वषि रु.15 करोड 36 लाख 77 हजार तथर्ो । प्राि रकमलार्ि ित्कालै लेखाङ्कन गरी तलन  
ददन पने र्हसाबलार्ि पारदशी गन िपदिछ । 

45.2. कोषको शतथिक वषि 2075।76 को वासलािमा उखल्लखखि जगेडा कोषको रु.78 करोड ९१ 
लाख ५८ हजारलार्ि शतथिक वषि 2076।77 को वासलािमा रु.7 लाख 15 हजार घटी 
खजम्मेवारी सारेको देखखर्ो । र्सैगरी सोही शतथिक वषिको जगेडा कोषको अन सूची-2 मा रु.79 
करोड 45 लाख 35 हजार जगेडा रहेको देखखन्छ । िर वासलािमा रु.78 करोड 91 लाख 58 
हजार मात्र समावेश गरेकोले रु.53 लाख 76 हजार घटी सारेको देखखर्ो । लेखाको भरपदो 
धर्वस्थापन नभएकोले र्स्िो अवस्था रहेको देखखन्छ । प्रचतलि तनर्मबमोखजम लेखा राख्न ेर दाखखला 
गने धर्वस्थालार्ि प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गन िपदिछ । 

46. खािा सञ्चालन - कोष स्थापनादेखख शतथिक वषि 2077।78 सम्म कोषको र्वतभन्न बैंक िथा र्वत्तीर् 
संस्थाको 183 बैक खािाहरुमा रु.2 अबि 30 करोड २८ लाख ५७ हजार रहेको छ। कोष 
स्थापनाको ित्कालीन अवस्थामा सबै बैंक िथा र्वत्तीर् संस्थाबाट र्वपन्न क्षेत्रमा अतनवार्ि लगानी 
गन िपने रकम सोही संस्थामा खािा खोल्न पने र सोही खािाबाट कोषले लगानी गने धर्वस्थाले धेरै 
खािाहरु सञ्चालनमा रहेको देखखन्छ । हाल र्वतभन्न बैंक िथा र्वत्तीर् संस्थाहरु एक शपसमा 
गातभएको कारणले एउटै संस्थामा धेरै खािा संख्र्ा रहेको कारण खािा सञ्चालनमा िथा र्हसाब 
तमलानमा असहज भएकोले िी खािाहरुलार्ि एकीकृि गरी कारोबारलार्ि च  स्ि राख्न पदिछ । 

46.1. बैंक र्हसाब तमलान - कोषको तनर्म अन सार कोषले मातसक रुपमा बैंक र्हसाब तमलान र्ववरण िर्ार 
गन िपनेमा शतथिक वषिको अन्त्र्मा मात्र िर्ार गरेको छ । कोषले र्वतभन्न बैंक िथा र्वत्तीर् संस्थाबाट 
तलएको ऋणको धर्ाज सोही खािाबाट कट्टी गने गरेकोमा सोको जानकारी वषिको अन्िमा बैंङ्क र्हसाब 
तमलान र्ववरण िर्ार गने सन्दभिमा मात्र जानकारी ह ने अवस्था छ । कारोबारको जर्टलिालार्ि 
दृर्िगि गरी २ जना चाटिडि एकाउण्टेन्टको दरबन्दी स्वीकृि भएकोमा र्वगि धेरै वषिदेखख ररक्त रहेको 
छ । बैंक िथा र्वत्तीर् संस्थाको अन भव प्राि कमिचारीहरुबाट तनर्मान सार कारोबारको से्रस्िा 
धर्वस्थापन गन िपदिछ । 

47. तनष्कषि िथा स झावहरु - शतथिक रुपले र्वपन्न वगिहरुलार्ि धर्ावसार्ीक खेिी, पश पंक्षी पालन, 
कृर्षजन्र् िथा सेवामूलक स्वरोजगार कार्ििम सञ्चालन गनि सह तलर्ि धर्ाजदरमा प्रतिधर्खक्त रु.2 
लाखसम्म शवतधक ऋण उपलधध गरार्ि शर् शजिन वरृ्ि गरी जीर्वकोपाजिनलार्ि सहज बनाउने 
म ख्र् उदे्दयकर् तलएर 2065 सालमा स्थार्पि र्स कोषले र्ो वषिसम्म 83 हजार 409 जनालार्ि 
स्वरोजगार सजृनाको लातग उद्यमशीलिा र्वकास गनि बैंक, र्वत्तीर् संस्था िथा सहकारी संस्था माफि ि 
रु.9 अबि 90 करोड 54 लाख 35 हजार ऋण उपलधध गराएको छ । कोषले शफ्नो उदे्दयकर् पूतिि 
गनि र् वा िथा साना धर्वसार्ी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) तनर्मावली, 2076, कजाि लगानी िथा 
अस ली कार्िर्वतध, 2077 िथा कोषको संगठन संरचना िर्ार गरी कार्ििम सञ्चालन गरररहेको छ। 
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र्सबाट स्थानीर् सीप र कच्चा पदाथिमा शधाररि िथा स्थानीर् स्िरमा उत्पादन ह ने वस्ि को 
धर्ावसार्ीकरणमा र्ोगदान प ग्ने देखखन्छ । र्द्यपी कोषले शफूबाट भएको लगानीबाट र्वपन्न वगिका 
बेरोजगार र् वाहरुको शर् शजिनमा वरृ्ि भर्ि जीर्वकोपाजिनमा सहज भए नभएको सम्बन्धमा प्रभाव 
अध्र्र्न भएको छैन । कोषको कार्ििम कार्ािन्वर्नमा भएका र्वतभन्न समस्र्ाहरुको कारणले कोषले 
शफ्ना उदे्दयकर् िथा लक्ष्र् प्राि गनि सकेको छैन । िी समस्र्ा िथा समाधानका लातग स झावहरु 
देहार् अन सार छन ्: 

47.1. ठूलो रकम लगानी नगरी तनखयकिर् राखेको कारणले तलन पनेभन्दा तिन िपने धर्ाज बढी भर्ि कोषको 
ददगोपनामा समस्र्ा सजृना ह ने देखखएको छ । र्सको लातग लगानीलार्ि अतभवरृ्ि गने वा लगानी ह न 
सक्ने रकम मात्र ऋण तलन पदिछ । 

47.2. कोष स्थापनाका बखि अतनवार्ि र्वपन्न वगिमा लगानी ह ने कजाि बापि कृर्ष र्वकास बैंकबाट प्राि 
रकम सोही बैंकको कोषको खािामा रहेकोमा कोषको सहमिी बेगर बैंकले र्फिाि तलएको छ । 
र्सरी र्फिाि तलने प्रवखृत्तले कोष प्रत्र् त्पादक ह ने देखखन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकसुँग समन्वर् गरी त्र्स्िो 
रकम र्फिाि प्राि गन िपदिछ । 

47.3. र्वपन्न बेरोजगार र् वालार्ि स्वरोजगार बनाउने कोषको उदे्दयकर् हो । एउटै धर्खक्तलार्ि द र्ि प्रर्ोजनमा 
ऋण ददएको पतन देखखएको छ । र्वपन्न वगिमा कजाि केन्रीि ह न पने प्रावधान र्वपरीि अन्र् वगिमा 
समेि ऋण भएको देखखएकोले र्वपन्न वगिको शतथिक र सामाखजक उत्थानमा खास सहर्ोग प ग्ने 
स तनश्चििा देखखएको छैन । तनर्मावली िथा कार्िर्वतधको अन शरण ह ने प्रशासतनक धर्वस्थापन 
ह न पदिछ । 

47.4. कोषबाट ऋण प्राि गरेका सबै धर्खक्तले धर्वसार् सञ्चालनमा तनरन्िरिा ददएको देखखएन । वास्िर्वक 
रुपमा धर्वसार् गनि चाहने धर्खक्तको पर्हचान गरेर मात्र ऋण ददने धर्वस्थाको अवलम्बन गन िपदिछ। 

47.5. बैंक िथा र्वत्तीर् संस्थालार्ि स्वरोजगार प्रर्ोजनको लातग लगानी गनि ददएको रकममध्रे् केही संस्थाले 
लगानी गरेको देखखएन । र्सले गदाि कोषले अवलम्बन गरेको स्वरोजगारको लक्ष्र् हातसल गनि 
कदठन ह ने देखखन्छ । िी तनकार्बाट साुँवा िथा धर्ाज प्राि गरी सहकारी संस्था माफि ि लगानी गरी 
कोषलार्ि सर्िर् बनाउन  पदिछ । 

47.6. कोषको रकम जम्मा गने २ र्वत्तीर् संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकबाट संकटग्रस्ि घोषणा भएकोले सो रकम 
प्राथतमकिाको शधारमा प्राि गनि पहल ह न पदिछ । 

47.7. कोषले स्वरोजगार सजृना गने शफ्नो लक्ष्र् हातसल गरेको छैन । र्वगि पाुँच वषिमा समग्रमा 
लक्ष्र्को 57.42 प्रतिशि मात्र स्वरोजगारको लातग ऋण प्रवाह गरेको छ । कोषले शफ्नो 
कार्िसम्पादनमा प्रभावकाररिा ल्र्ाउन र्वद्यमान संगठन संरचनालार्ि च  स्ि बनार्ि कमिचारीको स्थार्ीत्व 
िथा क्षमिा अतभवरृ्ि गरी खजम्मेवार बनाउन  पदिछ ।  

47.8. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको एकीकृि तनदेशन, 2077 ले कजाि शधार दरभन्दा कम दरमा 
ऋण लगानी नगने धर्वस्था गरेकोले कोषबाट 3.5 प्रतिशिमा प्राि ऋणको धर्ाजदर 7.57 प्रतिशि 
दरमा तिन िपने हालको प्रावधानले कोषको शतथिक अवस्था अत्र्न्ि कमजोर ह ने देखखएको छ । 
कोषले लगानी अस लीलार्ि प्रभावकारी बनार्ि बैंक िथा र्वत्तीर् संस्थाबाट तलएको ऋणलार्ि िमश: 
घटाउुँदै लैजान  पदिछ । 
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47.9. बैंक िथा र्वत्तीर् संस्थाबाट र्स कोषमा लगानी गन िपने र्वपन्न वगि कजाि िथा कोषबाट पररर्ोजनामा 
गररने रु.2 लाखको लगानी रकम 2065 मा सान्दतभिक भए िापतन शजको समर्मा र्ो रकम अति 
न्रू्न देखखएको छ । समर् सापेक्ष रुपमा स्वरोजगार कजाि लगानीको हद बढार्ि र्सलार्ि धर्वसार् 
सञ्चालनको शधार बनाउन  पदिछ ।  

47.10. लखक्षि सम दार्मा मात्र ऋण लगानी गन िपनेमा अन्र् वगिमा पतन लगानी भएकोले िी वगिको 
जीवनर्ापनमा सहजिा ल्र्ाउन सर्कंदैन । तनर्मले िोकेको वगिमा मात्र ऋण प्रवाह गराउन सञ्चालक 
सतमतिले र्वशेष भतूमका तनवािह गन िपदिछ । 

47.11. धर्ाज तिने गरी तलएको ऋणलार्ि धर्ाज अन दान िथा िलबमा खचि गरेकोले कोषलार्ि र्वत्तीर् घाटा 
भएको छ । उक्त रकम ित्काल नेपाल सरकारबाट सोधभनाि तलर्ि कोष पूतिि गन िपदिछ । 

47.12. ऋण लगानी िथा अस लीमा सहकारी संस्थाहरुलार्ि सरकारी तनकार्को प्रभावकारी सहर्ोग नभएको 
कारण असहज भएको छ । ित्काल र्सको लातग सरकारी तनकार्बाट सहर्ोग र समन्वर् ह न 
मन्त्रालर्स्िरबाट शवयकर्क समन्वर् ह न पदिछ । दीघिकालमा कोषको छ टै्ट ऐनको धर्वस्था गररन  
पदिछ । 

47.13. कजाि लगानी भएको पाुँच वषितभत्र ऋण र्फिाि गन िपनेमा सो नगरेको कारणले भाखा नाघेको साुँवाको 
रकम हरेक वषि बढेको देखखन्छ । कजाि अस लीको प्रवखृत्त पतछल्ला वषिहरु ऋणात्मक देखखएकोले 
ित्कालको लातग कोषले र्वद्यमान कजाि लगानी िथा अस ली कार्िर्वतध, 2077 र प्रचतलि कानून 
अन सार शवयकर्क कारबाही गरी अस ल गन िपदिछ । साथै र्स्िा ऋणीका लातग हजिनाको दर बढाउन  
पदिछ । दीघिकालमा कोषको लातग छ टै्ट ऐन िज िमा गरी ऋण लगानी, उपर्ोग र अस लीलार्ि 
प्रभावकारी बनाउन  पदिछ । 

47.14. िोर्कएको समर्मा ऋण र्फिाि गनि प्ररेरि गने उदे्दयकर्ले ऋणीलार्ि धर्ाज अन दान ददने सरकारी नीति 
अन सार प्राि रकम कोषले खचि गनि सकेको छैन । धर्ाज अन दान प्राि ह ने जानकारी सबै ऋणीलार्ि 
उपलधध नभएको िथा ऋण र्फिाि गनि समर् समर्मा िर िाकेिा नगरेको कारणले समर्मा ऋण 
अस ली नह ुँदा धर्ाज अन दानको पूणिि: उपर्ोग भएको छैन । समर्मा ऋण र्फिाि गनि ऋणीलार्ि 
िोर्कएबमोखजम धर्ाज अन दान ददने जानकारी सर्हि कोष िथा संस्थाहरुबाट अस लीको लातग बेला 
बेलामा िर िाकेिा ह न पदिछ । 

47.15. कजाि लगानी िथा अस ली कार्िर्वतध, 2077 को नं.8 बमोखजम नेपाल सरकारको खचिमा 
पररर्ोजनाको बीमा गन िपने धर्वस्था भए िापतन स्वरोजगार कजाि ददएका 83 हजार 409 मध्रे् 69 
प्रतिशि मात्रले बीमा गरेका छन ् । र्सले लगानीमा अस रक्षा पैदा ह ने देखखएकोले ऋणीलार्ि 
पररर्ोजनाको बीमामा प्ररेरि गनि पररर्ोजनाको बीमा गरेको शधारमा मात्र अखन्िम र्कस्िाको ऋण 
उपलधध ह ने नीति िर् गरी लगानीको स रक्षा गन िपदिछ । 

47.16. कोषबाट ह ने अन गमन प्रभावकारी नभएको कारणले िोर्कएको क्षेत्रमा ऋण लगानी नभएको, दोहोरो 
लगानी भएको, कतिपर् धर्वसार् तनरन्िरिा नभएको, ऋण अस ली प्रभावकारी नभएको जस्िा 
समस्र्ाहरु देखखएका छन ्। कोषले कमिचारीको क्षमिा अतभवरृ्ि गरी िथा स्थानीर् िह र कजाि 
अस ली उप-सतमतिलार्ि समेि पररचालन गरी अन गमनलार्ि भरपदो बनाउन  पदिछ । 

47.17. कोषको शम्दानीभन्दा सञ्चालन खचि बढी भएको देखखएकोले कोष सञ्चालनको हालको मोडेललार्ि 
प नरावलोकन गन िपदिछ । 
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47.18. कोषको शफ्नो लेखा धर्वस्था भरपदो देखखंदैन । कतिपर् अस ली रकम धर्खक्तगि र्हसाबमा 
नराखेको, घटी खजम्मेवारी सारेको, खािा सञ्चालनलार्ि सहज नबनाएको र हरेक मर्हना बैंक र्हसाब 
तमलान नगरेको समेि देखखएको छ । कारोबारको जर्टलिालार्ि दृर्िगि गरी भएको चाटिडि 
एकाउण्टेण्टको दरबन्दी पररपूतिि गरी लेखा पारदशी ढंगले राखी धर्वखस्थि गन िपदिछ । 
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उपत्र्का र्वकास प्रातधकरणको  

भौतिक र्वकास र्ोजना िज िमा र कार्ािन्वर्न 
1. पषृ्ठभतूम - काठमाडौ उपत्र्कातभत्रको काठमाडौ, लतलिप र र भक्तप रका २ महानगरपातलका सर्हि 

१८ नगरपातलकाका क्षेत्र समेट्ने गरी ८९९ बगि र्कलोतमटरमा फैतलएको, संघीर् राजधानी र तबश्व 
सम्पदासूचीमा सूचीकृि (७ तबश्व सम्पदा समेिको अवखस्थति रहेको) काठमाडौं उपत्र्का साुँस्कृतिक, 
प्रशासतनक एवम ्वािावरणीर् दृर्िकोणले महत्वपूणि छ । 

कररब ३० लाख जनसंख्र्ा रहेको काठमाडौ उपत्र्कामा तब.सं.१८२५ मा नेपालको 
राजधानी घोर्षि भएदेखख नै एकीकृि र्वकासको प्रर्ास ह ुँदै शए पतन प्रशासतनक, साुँस्कृतिक र 
वािावरणीर् दृर्िकोणबाट नसमेर्टंदा बढ्दो जनसंख्र्ाको चाप र अधर्वखस्थि शहरीकरणले ददगो 
र्वकासमा अवरोध तसजिना गरेको छ । नीतिगि, संस्थागि एवम ्कार्िगि रुपमा धर्वखस्थि शहरी 
र्वकासको एकीकृि प्रर्ासको अभावले शध तनक र्वकासको शधारभिू मापदण्ड प रा गनि सकेको 
देखखदैन । 

काठमाडौ उपत्र्कालाई र्ोजनाबिरुपमा र्वकास गरी जनसाधारणलार्ि शवयकर्क सेवा 
स र्वधाहरु प र्र्ािउन भौतिक र्वकास र्ोजनाको िज िमा र कार्ािन्वर्नको लातग 2045 मा काठमाडौं 
उपत्र्का र्वकास प्रातधकरणको स्थापना भएको हो । र्द्यपी काठमाडौ लगार्ि िीन खजल्लामा नगर 
र्वकास सतमतिले समानान्िर रुपमा कार्ि गरेकोले २०६८ देखख मात्र प्रातधकरणले सर्िर् रुपमा 
उपत्र्काको र्वकासमा भतूमका खेलेको देखखन्छ । तब.सं.२०७३ मा स्थानीर् िहहरुको प न:संरचना 
पश्चाि उपत्र्काको र्वकासमा बह  तनकार्को सर्िर् भतूमका रहेको छ। 

काठमाडौ उपत्र्का र्वकास प्रातधकरण ऐन, २०४५ को दफा ५ ले उपत्र्काका 
नगरपातलकाहरु समेिको प्रतितनतधत्व ह ने गरी भौतिक र्वकास सतमति र सञ्चालक सतमतिको व्र्वस्था 
गरेको छ । उपत्र्कामा र्वकास र्ोजना सञ्चालन गने, एकीकृि जग्गा र्वकास शर्ोजना कार्ािन्वर्न 
गने, तनदेखशि जग्गा र्वकास कार्ििम सञ्चालन गने एवम ्साईट एण्ड सभीसेस कार्ििमको ढाुँचामा 
जग्गा िथा शवास तनमािणको अन मति ददने तनर्ामक तनकार्को कार्ि समेि र्स प्रातधकरणले गदै 
शएको छ । 

हालको पररप्रके्ष्र्मा जलवार्  पररवििनको असर न्रू्नीकरण गने, बढ्दो प्रकोप एवम ् तबपि 
जोखखमको मूल्र्ाङ्कन गरी ददगो र प्रभावकारी र्वकास गन िपने बाध्र्िात्मक अवस्था तसजिना भएकोले 
तबद्यमान शहरी र्वकास नीति, कार्ितबतध, मापदण्ड म्र्ान अल, प्रतबधी एवम ्जनशखक्त समेि समर्सापेक्ष 
अद्यावतधक गन िपने च  नौिी रहेको छ । 

2. तनकार्को पररचर् - काठमाडौं उपत्र्कामा बढ्दो जनसंख्र्ा िथा शहरीकरणको पररप्रके्ष्र्मा भर्रहेका 
नगरहरुको प न: तनमािण र र्वकासको साथै र्ोजनाबि रुपमा भौतिक र्वकास गरी जनसाधारणलार्ि 
शवयकर्क सेवा र स र्वधाहरु प र्र्ािउन िथा सविसाधारण जनिाको स्वास्थ्र् स र्वधा एवं शतथिक र्हि 
कार्म राख्न काठमाडौं उपत्र्का र्वकास प्रातधकारणको स्थापना भएको हो । उपत्र्काको 
समन्वर्ात्मक र्वकासको लातग स्थानीर् िहहरुसुँग समन्वर् गदै तनर्मनकारी भतूमकामा समेि 
उपत्र्का र्वकास प्रातधकरण रहेको छ । र्स प्रातधकरणको केन्रीर् कार्ािलर् सर्हि उपत्र्काका िीन 
खजल्लामा खजल्ला शर् क्तको कार्ािलर् माफि ि सेवा प्रवाह ह ने गरेको छ। 
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3. नीतिगि धर्वस्था 

3.1. चौधौ शवतधक (2073।74-2075।76) र्ोजनामा काठमाडौ उपत्र्काको भौतिक र्वकास र्ोजना 

 प्रम ख शहरहरुमा सम्भातबि प्राकृतिक प्रकोप ह नसक्ने ठाउुँहरुको नक्सा िर्ार पाने, पूवि 
सूचना प्रणालीको र्वकास गने र प्राकृतिक प्रकोपपतछ सविसाधारणलाई स रखक्षि उिार गनि 
र्ोजना िज िमा गररने छ । 

 स्वीकृि भ-ूउपर्ोग नीतिमा शधाररि भएर नगर क्षेत्रको एकीकृि पूवािधार र्वकास गररनेछ । 

3.2. पन्रौ शवतधक (2076।77-2080।81) र्ोजनामा काठमाडौं उपत्र्काको भौतिक र्वकास र्ोजना 

 काठमाडौ उपत्र्कालाई शकषिक, समिृ र वािावरणमैत्री, अत्र्ाध तनक, स र्वधार् क्त 
सांस्कृतिक राजधानी शहरको रुपमा र्वकास गने, ऐतिहातसक, प्राकृतिक एवम ् साुँस्कृतिक 
सम्पदाको जगेनाि गदै सबै स्थानीर् िहहरुलाई शधारभिू तबशेषिा एवम ् पर्हचान झल्कने 
गरी साुँस्कृतिक शहरको रुपमा र्वकास गनि प्रोत्साहन गने 

 देशका प्रम ख शहरी क्षेत्रतभत्रका शहरी सडकको अबधारणा र मापदण्ड अन सार र्वकास िथा 
तबस्िार गररनेछ । 

 तबद्यमान शहरको स्िरीकरण गरी सोही अन रुप पूवािधार िथा सेवाको मापदण्ड िोकी र्वकास 
तनमािण कार्िलाई अगातड बढाईनेछ । 

 काठमाडौ उपत्र्का लगार्ि सम्भाधर् अन्र् शहरी क्षते्रमा मेिो िथा मोनोरेल सेवा 
सञ्चालनको लातग तबस्ििृ शर्ोजना प्रतिवेदन िर्ार गरी तनमािण कार्ि अगातड बढाउन तनजी 
क्षेत्रको लगानी शकर्षिि गने कार्ि अगातड बढाउने । 

3.3. रार्ष्ट्रर् शहरी नीति, २०६४ 

 काठमाडौ उपत्र्कालाई एउटै ईकार्को रुपमा व्र्वस्थापन गनि र सरकारी, स्थानीर् िह वा 
तनजी क्षेत्रबाट गररने र्ोजनाहरुबीच समन्वर् िथा र्ोजनाको िज िमा, स्वीकृति िथा अन गमन 
प्रर्िर्ालाई व्र्बखस्थि गनि काठमाडौ उपत्र्का शहरी र्वकास ऐन बनाई लागू गने र सोही 
कानूनद्वारा काठमाडौ उपत्र्का शहरी र्वकास पररषदको स्थापना गने, 

 काठमाडौ उपत्र्कामा भर्रहेको शहरीकरणलाई व्र्बखस्थि गनि एकीकृि क्षेत्रीर् र्ोजनाको 
अधीनमा रही स्थानीर् भौतिक र्ोजनाको िज िमा गन िका साथै भौतिक र्वकास र्िर्ाकलाप 
सञ्चालन गने र सोको तनतमत्त काठमाडौ उपत्र्काको स्वीकृि दीघिकालीन र्वकास 
अबधारणाको कार्ािन्वर्न गने । 

 गैर कृर्ष शतथिक कृर्ाकलापमा तनभिर तनखश्चि भौतिक पूबािधार िथा संस्थागि क्षमिा भएका 
शहरी केन्रलाई मात्र नगरपातलका (तनखश्चि स्िरको शडक, खानेपानी, ढल तनकास, तबद्य ि, 
टेतलफोन जस्िा भौतिक पूवािधार स तबधा भएको िथा म लि गैर कृर्ष शतथिक कृर्ाकलापमा 
तनभिर रहेको शहरी क्षेत्र) घोषणा गने कानूनी व्र्बस्था गने ।  

 नगरपातलका घोषणा गदाि ल्र्ाण्डफील साईटको व्र्बस्थालाई न्रू्निम शधारको रुपमा 
समाबेश गने साथै शहरी र्ोजना िज िमा िथा कार्ािन्वर्न गनिका लातग शवयकर्क न्रू्निम 
स्िरको प्रातबतधक जनशखक्तको उपलधधिा स तनखश्चि गने । 
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3.4. भ-ूउपर्ोग नीति, २०७२ 

 ल्र्ाण्डर् ज जोनमा जग्गा बतगिकरण गने 

 भ-ूउपर्ोग र्ोजना िज िमा गने  
 भ-ूउपर्ोग व्र्बस्थापन तबभागको स्थापना गने 

बार्षिक नीति िथा कार्ििम: 

3.5. बार्षिक नीति िथा कार्ििम २०७६/७७:  

 िीनक ने-कोटेश्वर-जडीब टी स रुङमागि, नर्ाुँबानेश्वरमा अण्डरपास र तत्रप रेश्वर देखख माईिीघर 
सम्म फ्लाई ओभरको तबस्ििृ सम्भाधर्िा अध्र्र्न गरी तनमािण कार्ि शरम्भ गने । 

 काठमाडौ उपत्र्कालाई मेगासीटी र्वकास गनि सम्भाधर्िा अध्र्र्न गने । 

 काठमाडौ उपत्र्कालाई ध लो म क्त बनाउन पैदल मागिलाई व्र्बखस्थि गररने छ । तभत्री 
सडक तनमािण गदाि अतनवार्ि रुपमा फ टपाथ तनमािण गने व्र्बस्था तमलाईनेछ । 

 नगर र्वकास कोषलाई नेपाल शहरी पूवािधार र्वकास तनगममा पररणि गरी स्थानीर् िहसुँग 
र्वकासमा लागि साझेदारी गरी र्वकासको स्रोि वरृ्ि गने । 

 प्रत्रे्क तनबािचन क्षते्रमा स्थानीर् पूबािधार र्वकास साझेदारी कार्ििम अन्िगिि हरेक तनवािचन 
क्षेत्रको र्वकासमा ६ करोडको दरले बजेट तबतनर्ोजन गने । 

3.6. बार्षिक नीति िथा कार्ििम २०७७/७८: 

 काठमाडौ उपत्र्कामा ३०० शैर्ाको स तबधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पिाल तनमािण गने । 

 साविजतनक तनजी साझेदारीमा काठमाडौ उपत्र्कातभत्र चारवटा उपशहर र्वकास कार्ि श रु 
गने । 

3.7. बार्षिक नीति िथा कार्ििम २०७८।७९: 

 नेपाल तनर्ािि व्र्बसार्ी महासंघको साझेदारीमा काठमाडौ उपत्र्कातभत्र अन्िरािर्ष्ट्रर् प्रदशिनी 
केन्र तनमािण गररनेछ । 

 काठमाडौ उपत्र्कालाई प्रदूषण म क्त बनाउन उपत्र्कामा सञ्चातलि उद्योगहरुलाई 
मकवानप रको मर् रधाम औद्योतगक क्षेत्रमा स्थानान्िरण गररनेछ । 

 चिपथको ग्वाको, सािदोबाटो र एकान्िक ना चोकमा फ्लाईओभर तनमािण कार्ि प्रारम्भ 
गररनेछ । 

 तबद्य िीर् सवारी सञ्चालनको लातग उपत्र्का सर्हि देशभर ५०० चाखजिङ स्टेशन, टतमिनल 
भवन लगार्िका पूबािधार तनमािण गररनेछ । 

 अन्िरािर्ष्ट्रर् परामशिदािा तनर् क्तगरी काठमाडौ उपत्र्कामा मेिोरेल र शहरी केवलकार 
सञ्चालनको सम्भाधर्िा अध्र्र्न गररनेछ । 

 काठमाडौ उपत्र्कामा उत्सजिन ह ने फोहोरमैला व्र्बस्थापन सम्बन्धी समस्र्ाको स्थार्ी 
समाधानको लातग वञ्चरेडाुँडाुँमा फनेस प्लान्ट स्थापना गररनेछ । 

 वहृि काठमाडौको अबधारणा बमोखजम उपत्र्का शसपासका पाुँचखाल, ध तनबेशी, बनेपा, 
पनौिी, मानचौर, छैमले, दखक्षणकाली, खचत्लाङ, लातमडाुँडाुँ, ध नीबेशी, र्वदूर तत्रश ली कोरीडोर, 
थानतसङ क्षेत्रमा शहरी पूवािधार र्वकास गररनेछ । 
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 काठमाडौ उपत्र्का तभत्रका बागमिी, तबष्ण मिी, ईच्छ मिी, कमिनाशा, हन मन्िे लगार्िका 
नदीहरुको सरसफाई िथा शौन्दर्ीकरण र बागमिी नदी सफाईको लातग स न्दरीजलमा 
नागुँमिी बाुँध तनमािण गररनेछ । 

 जग्गा एर्ककरण तबतधबाट काठमाडौ उपत्र्कामा बार्हरी चिपथ तनमािण कार्ि प्रारम्भ 
गररनेछ । 

 भौतिक पूवािधार िर्ार ह न बाुँकी रहेका संबैधातनक तनकार्को तनतमत्त काठमाडौ उपत्र्का 
तभत्रका उपर् क्त स्थानमा जग्गा व्र्बस्था गरी पूवािधार तनमािण गररनेछ । 

4. कानूनी धर्बस्था 

4.1. काठमाडौ उपत्र्का र्वकास प्रातधकरण ऐन, २०४५ 

काठमाडौ उपत्र्का र्वकास प्रातधकरण ऐन, २०४५ को दफा ५ ले तनम्नान सार भौतिक 
र्ोजना िज िमा गनि सक्ने व्र्बस्था गरेको छ । 

 उपत्र्कालाई प्रशासतनक, पर्िटन, सास्कृतिक एवम ्शतथिक केन्रको रुपमा र्वकास गने, भ ू
उपर्ोग क्षेत्र तनधािरण गने र उपर् क्त कार्िहरुसुँग सम्बखन्धि कार्ि गने । 

 भौतिक र्वकास र्ोजना नेपाल सरकारबाट स्वीकृि भए अन सार प्रातधकरणले कार्ािन्वर्न 
गन िपने । 

 काठमाडौ उपत्र्का भौतिक र्वकास सतमतिमा ित्कालीन काठमाडौ उपत्र्काका खजल्ला 
र्वकास सतमति, नगरपातलका प्रम खहरु र नगरोन्म ख गाउुँ र्वकास सतमतिहरुको प्रम खहरु 
सदस्र् रहने व्र्वस्था रहेको छ । 

4.2. भ-ूउपर्ोग ऐन, २०७६ - भ-ूउपर्ोग ऐन, २०७६ को दफा ५ ले ऐन जारी भएको १ बषितभत्र 
तबपिर् क्त क्षते्रको पर्हचान सर्हि भ-ूउपर्ोग नक्सा िर्ार गरी सक्न पने व्र्वस्था गरेको छ । 

5. संगठन संरचना र जनशखक्त - काठमाडौ उपत्र्काको र्वकासमा प्रत्र्क्ष संलग्न काठमाडौ उपत्र्का 
र्वकास प्रातधकरण र िीन मािहि कार्ािलर्हरुमा ६० जना जनशखक्त दरबन्दी रहेको देखखन्छ । 
प्रातधकरणको कार्ि सञ्चालनको लातग शहरी र्वकास मन्त्रीको अध्र्क्षिामा काठमाडौ उपत्र्का भौतिक 
र्वकास सतमति र र्वकास शर् क्तको अध्र्क्षिामा सञ्चालक सतमतिको साथै जग्गा र्ोजना खस्बकृतिको 
लातग नार्ब र्वकास शर् क्तको अध्र्क्षिामा खजल्ला उप-सतमतिको व्र्वस्था रहेको छ । सञ्चालक 
सतमतिमा तबषर्गि तनकार्का प्रम खहरुको प्रतितनतधत्व ह ने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले साविजतनक 
गरेको दरबन्दी चाटि िल प्रस्ि ि गररएको छ । 
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6. तबत्तीर् धर्वस्था - र्ो वषि (2077।78) देहार्अन सार बजेट र्वतनर्ोजन भएको छ : 
(रु.हजारमा) 

ि.सं. र्ववरण रकम 

१.  काठमाडौ उपत्र्का र्वकास प्रातधकरण, केन्र ६०६१४ 

२.  काठमाडौ उपत्र्का र्वकास प्रातधकरण, खजल्ला शर् क्तको कार्ािलर् काठमाडौ ८७०९४३ 

३.  काठमाडौ उपत्र्का र्वकास प्रातधकरण, खजल्ला शर् क्तको कार्ािलर् लतलिप र १९९७६१ 

४.  काठमाडौ उपत्र्का र्वकास प्रातधकरण, खजल्ला शर् क्तको कार्ािलर् भक्तप र ३२१४२८ 

५.  काठमाडौ महानगरपातलका १६४२७३२६ 

६.  लतलिप र महानगरपातलका ४७९१५६२ 
 जम्मा: २२६७१६३5 

7. र्वषर् छनौटको औखचत्र् - संघीर् राजधानी काठमाडौ जनसंख्र्ा वरृ्िको िीब्र दवाबमा रहेको छ। 
हाल 30 लाख जनसंख्र्ा रहेको उपत्र्कामा जनसंख्र्ा बरृ्िसंगै अधर्वखस्थि शहरीकरण, बािावरणीर् 
जोखखम र एकीकृि भौतिक तनमािण र्ोजनाको अभाबमा ददगो र र्ोजनाबि र्वकास प्रर्िर्ामा 
अवरोधको अवस्था छ । र्द्यपी राजधानीको साुँस्कृतिक, प्रशासतनक र वािावरणीर् दृर्िकोणले 
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सन्ि तलि र्वकासको शवयकर्किा रहेको सन्दभिमा बषेनी काठमाडौ उपत्र्का र्वकास प्रातधकरण र 
मािहि कार्ािलर्हरु र उपत्र्काका १८ नगरपातलकाहरुको अबौ बजेट खचि ह ने गरेको छ । र्स 
पररप्रके्ष्र्मा प्रातधकरणबाट उपत्र्काको ददगो र्वकासको लातग भएको र्ोजना िज िमा िथा 
कार्ािन्वर्नका र्वषर्मा अध्र्र्न गरी देखखएका समस्र्ा समाधानका लातग स झाव ददन कार्िमूलक 
लेखापरीक्षण गररएको हो । 

8. लेखापरीक्षणको उद्दयेकर् - काठमाडौ उपत्र्काको भौतिक र्वकास र्ोजना िज िमा र कार्ािन्वर्नमा 
काठमाडौं उपत्र्का र्वकास प्रातधकरणको नीति, र्ोजना िज िमा र कार्ािन्वर्नको प्रर्िर्ा र 
उपलधधीको र्वश्लषेण गरी देखखएका धर्होराहरुको प्रतिवेदन गने । 

9. लेखापरीक्षणको क्षते्र - काठमाडौ उपत्र्काको भौतिक र्वकासमा प्रत्र्क्ष संलग्न ह ने काठमाडौ 
उपत्र्का र्वकास प्रातधकरण अन्िगििका लतलिप र र भक्तप र खजल्ला शर् क्तको कार्ािलर्ले गरेका 
भौतिक तनमािणका र्ोजना प्रकृर्ा, कार्ािन्वर्नको ढाुँचा र अवस्था िथा स्थानीर् िहहरुसुँगको समन्वर् 
लेखापरीक्षणको क्षते्रमा समेर्टएको छ । 

10. लेखापरीक्षण पििी - लेखापरीक्षण ऐन, 2075, कार्िमूलक लेखापरीक्षण मागिदशिन, 2069 र 
महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षण र्ोजना, 2078 ले तनददिि गरेका र्वतध र प्रर्िर्ाहरु 
अवलम्बन गरी लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । साथै लेखापरीक्षणमा सवोच्च लेखापरीक्षण 
संस्थाहरुको अन्िरार्ििर् संगठन ेर्न्टोसार्िे  ले जारी गरेको कार्िमूलक लेखापरीक्षण सम्बन्धी 
मानदण्डहरु र्सार्ि 300 र 3000 को सन्दभि समेि तलर्एको छ । र्वत्तीर् िथा कार्िमूलक 
लेखापरीक्षण पितिको संर्ोजन गरी शतथिक र गैर शतथिक सूचनाहरु सङ्कलन िथा संर्ोजन गरी 
मूल्र्ाङ्कन गने । 

11. लेखापरीक्षण तसतमििा - कार्ािलर्को बार्षिक लेखापरीक्षण र्ोजना, २०७८ अन सारको 
कार्ििातलकातभत्र कार्िमूलक लेखापरीक्षणको प्रतिबेदन जारी गन िपने अवस्था, तसतमि जनशखक्त, तसतमि 
स्रोि, साधनले लेखापरीक्षणको दार्रालार्ि तसतमि गरेको छ । 

म ख्र् व्र्होरा 
12. एकीकृि र्वकास ग रुर्ोजना - काठमाडौ उपत्र्का र्वकास प्रातधकरण ऐन, २०४५ को दफा ५ मा 

उपत्र्कालार्ि नेपालको एक प्रम ख प्रशासतनक, पर्िटन, साुँस्कृतिक एवं शतथिक केन्रको रुपमा र्वकास 
गने, नगरको प न:तनमािण, र्वस्िार र र्वकास िथा नर्ाुँ नगरको तनमािण गने िथा भ-ूउपर्ोग क्षेत्र 
तनधािरण गने जस्िा कार्िहरु सम्पादन गनि प्रातधकरणले उपत्र्काको भौतिक र्वकास र्ोजना िज िमा 
गन िपने व्र्वस्था छ । प्रातधकरणको ऐन, २०४५ मा िज िमा भए िापतन २०६८ मा मात्र र्सको 
सर्िर्िा देखखएको छ । र्व.सं.२०५९ मा दीघिकालीन र्वकास र्ोजना िर्ार गरी मखन्त्रपररषदबाट 
तनणिर् गरेकोमा कार्ािन्वर्न ह न सकेको देखखदैन । र्व.सं. २०७२ मा २० बषे रणनीतिक र्वकास 
र्ोजनाको िाफ्ट िर्ार गरे पतन हालसम्म स्वीकृि भएको छैन । उपत्र्कालाई एकै प्रशासतनक 
र्काई बनाएर र्वकास र्ोजना कार्ािन्वर्न गने गरी एकीकृि बहृि उपत्र्का र्वकास ग रुर्ोजना िज िमा 
गरेर र्सको कार्ािन्वर्न गन िपदिछ । 

13. शवतधक र्ोजना - चौधौं तत्रवषीर् र्ोजना (2073।74-2076।77) ले प्रम ख शहरहरुमा 
सम्भार्वि प्राकृतिक प्रकोप ह नसक्ने ठाउुँहरुको नक्सा िर्ार पाने, पूवि सूचना प्रणालीको र्वकास गने 
र प्राकृतिक प्रकोपपतछ सविसाधारणलार्ि स रखक्षि उिार गनि र्ोजना िज िमा गने र स्वीकृि भ-ूउपर्ोग 
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नीतिमा शधाररि भएर नगर क्षेत्रको एकीकृि पूवािधार र्वकास गररने उल्लेख भएकोमा शवतधक 
र्ोजनाले र्र्ङ्गि गरेका उक्त कार्ि सञ्चालन गने गरी र्ोजना िज िमा िथा कार्ािन्वर्न भएको छैन । 
र्सैगरी 2076।77 को वार्षिक नीति िथा कार्ििममा समावेश भएको काठमाडौं उपत्र्कालार्ि 
मेघातसटीमा र्वकास गनि सम्भाधर्िा अध्र्र्न गने कार्िको र्ोजना िज िमा िथा कार्ािन्वर्न भएको 
छैन। पन्रौ र्ोजनामा काठमाडौँ उपत्र्कालार्ि वािावरणमैत्री अत्र्ाध तनक स र्वधार् क्त सांस्कृतिक 
राजधानी शहरको रुपमा र्वकास गने िथा र्वद्यमान शहरहरुको स्िरीकरण गरी सोही अन सार सडक 
पूवािधारको मापदण्ड िोक्ने व्र्वस्था छ । शवतधक िथा वार्षिक नीतिको कार्ािन्वर्न ह ने गरी 
वार्षिक र्ोजना िज िमा गरी कार्ािन्वर्न गन िपदिछ ।  

14. वार्षिक र्ोजना िज िमा - काठमाडौं उपत्र्का र्वकास प्रातधकरण तनर्मावली, 2068 को तनर्म 3 मा 
काठमाडौं उपत्र्काको ददगो र्वकास िथा धर्वस्थापनको लातग काठमाडौं उपत्र्कालार्ि एउटै र्ोजना 
र्कार्िको रुपमा तलर्ि दीघिकालीन र्वकास अवधारणा, सम्बखन्धि नीति, मापदण्ड, र्वषर्गि र्ोजना 
िथा नक्सालार्ि समेि शधार तलर्ि भौतिक र्वकासको र्ोजना िज िमा गन िपने धर्वस्था छ । त्र्सैगरी 
वार्षिक बजेट िथा र्ोजना िज िमा सम्बन्धी मागिदशिन, 2075 मा शर्ोजना प्राथतमकीकरणका 
शधारहरु िोकेको छ । जसमा गररबी तनवारणमा र्ोगदान प ग्नेलार्ि 20 अङ्क, उत्पादनमूलक र 
तछटो उत्पादन ददनेलार्ि 15 अङ्क, लागि सहभातगिा ज ट्नेलार्ि 15 अङ्क, स्थानीर् स्रोि साधन 
ज ट्नेलार्ि 10 अङ्क, समावेशी र्वकासमा र्ोगदान प र्र्ािउनेलार्ि 10 अङ्क, ददगो र्वकास र वािावरणीर् 
संरक्षणमा र्ोगदान गनेलार्ि 10 अङ्क र स्थानीर् भाषा सुँस्कृतिको संरक्षण गनेलार्ि 5 अङ्क समेि 
100 अङ्कको धर्वस्था छ ।  

प्रातधकरणले एकीकृि भौतिक र्वकासको र्ोजना िज िमा गरेको छैन । शतथिक वषि 
2077।78 मा प्रातधकरण र अन्िगििका काठमाडौं, लतलिप र र भक्तप र कार्ािलर् समेिबाट रु.1 
अबि 68 करोड 45 लाखका 202 शर्ोजना िज िमा गरी रु.1 अबि 37 करोड 96 लाखबाट 190 
(उप-शर्ोजना समेि) र्ोजना सञ्चालन गरेकोमा उखल्लखखि मागिदशिन अन सार र्ोजना िज िमा गरेको 
शधार देखखएन । र्सैगरी तनर्म 23 बमोखजम र्वकास शर् क्तले प्रातधकरणको दीघिकालीन िथा 
अल्पकालीन र्ोजना, वार्षिक कार्ििम िथा बजेट िर्ार गरी स्वीकृतिको लातग मन्त्रीको अध्र्क्षिामा 
गदठि भौतिक र्वकास सतमति समक्ष पेश गरेको समेि छैन । र्ोजना िज िमामा िोर्कएका शधार 
अवलम्बन नह ुँदा उपत्र्काको समग्र र्वकास र्ोजनामा असर गने मात्र नभर्ि स्थानीर् स्िरको स्वातमत्व 
नह ुँदा र्ोजनाको ममिि सम्भार िथा सञ्चालनमा असर गरी ददगो र्वकासमा असर पने देखखन्छ । 
उपत्र्का र्वकासको ग रुर्ोजना, र्वकास रणनीति र बजेट िथा र्ोजना िज िमा सम्बन्धी मागिदशिन र 
र्ोजना िज िमाका सामान्र् तसिान्ि अवलम्बन गरी र्ोजना िज िमा गन िपदिछ । 

15. संगठन संरचना 

15.1. संगठन - काठमाडौ उपत्र्का र्वकास प्रातधकरण तबतनर्मावली, २०72 अन सार काठमाडौ उपत्र्का 
र्वकास प्रातधकरणको संगठन ढाुँचामा शठौंदेखख एघारौं िहसम्मको 17 दरबन्दी स्वीकृि गरेकोमा 
पदपूतिि नगरी तनजामिी सेवाका कमिचारीबाट कार्िसम्पादन ह ुँदै शएको छ । स्वीकृि दरबन्दी अन सार 
अतधकृि िहमा ४४ जना, सहार्क िहमा ६४ र शे्रणी तबर्हन िहमा २८ गरी १३६ जनाको दरबन्दी 
रहेकोमा हाल  अतधकृि स्िरमा ३४ र सहार्क स्िरमा स्थार्ीिफि  ४५ र करारिफि  19 गरी 98 
कमिचारी कार्िरि छन ्। अतधकृि स्िरमा १० पद सर्हि 38 पद ररक्त रहेको छ । 
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काठमाडौ उपत्र्का र्वकास प्रातधकरण कमिचारी सेवा शिि सम्बन्धी र्वतनर्मावली, २०७२ मा 
ररक्त कमिचारीको र्ववरण सतमतिमा पेश गने र लोकसेवा शर्ोगलाई पदपूतििको लातग माग पठाउने िथा 
र्वतनर्मावलीको २७ अन सार कार्ािलर्ले सहार्क स्िरमा स्थार्ी पदपूतिि नभएसम्मको लातग करारमा 
तनर् खक्त गनि सक्ने धर्वस्था छ । पद ररक्त भएको तनखश्चि अवतधतभत्र लोकसेवा शर्ोगमा पदपूतििको 
लातग लेखख पठाउने स्पि व्र्वस्था र्वतनर्मावलीले नगरेकोले २०६६ देखख 19 जना कमिचारी करारमा 
तनर् क्ती गरी कार्िसम्पादन ह ुँदै शएको छ। २०७५ मा लोकसेवाबाट पदपूतिि भए र्िा लोकसेवामा 
पदपूतििको लातग माग गरेको देखखएन ।  

प्रातधकरणको तबतनर्मावलीमा तनजामिीिफि बाट जाने कमिचारीलाई एक िह मातथको स तबधाको 
व्र्वस्थाले लोकसेवाबाट पदपूतिि भएका प्रातधकरणका समान स्िरका कमिचारीमा तनराशा ह ने देखखएको 
छ । पदपूतिि नगरी तनजामिी कमिचारीबाट कार्िसम्पादन गदाि प्रातधकरणको संस्थागि क्षमिा 
र्वकासमा बाधा उत्पन्न ह ने देखखएकोले र्थाशीघ्र पदपूतिि गन िपदिछ । 

15.2. भौतिक र्वकास सतमतिको संरचना - काठमाडौ उपत्र्का र्वकास प्रातधकरण ऐन, २०४५ को दफ १३ 
अन सार गदठि काठमाडौ उपत्र्का भौतिक र्वकास सतमतिमा संघीर् शहरी र्वकास मन्त्रीको 
अध्र्क्षिामा खशक्षा, भौतिक र्ोजना िथा र्ािार्ाि व्र्बस्था, पर्िटन मन्त्री सर्हि शहरी र्वकास 
मन्त्रालर्का राज्र्मन्त्री, ८ मन्त्रालर् िथा केन्रीर् तनकार्का सखचव, िीन खजल्लाका खजल्ला समन्वर् 
सतमतिका प्रम ख र 3 स्थानीर् तनकार् सर्हि २१ सदस्र्ीर् सतमतिको व्र्वस्था छ । ऐनको दफा 
१४ मा उखल्लखखि सतमतिको काम कििव्र् र अतधकारको व्र्बस्था अन सार भौतिक र्वकास र्ोजना 
िज िमा सम्बन्धी नीति िज िमा गरी भौतिक र्वकास र्ोजनालाई अखन्िम रुप ददने, सोही र्ोजना 
अन्िगििका कार्ििमहरुको प्रगति समीक्षा र मूल्र्ाङ्कन गने साथै प्रातधकरणको बजेट र तनर्मावली 
स्वीकृि गने र सतमति अन्िगिि गदठि काठमाडौ उपत्र्का र्वकास प्रातधकरणलाई शवयकर्क तनदेशन 
ददने अतधकार सतमतिमा रहेको छ । हालको स्थानीर् िहहरु पूणि स्वार्त्त भर्सकेको सन्दभिमा 
समन्वर्ात्मक रुपमा कार्िसम्पादन गनि अन्र् १5 स्थानीर् िहहरु पतन र्सको सदस्र् रहने गरी ऐन 
पररमाजिन गन िपने देखखएको छ । 

16. कार्िर्वतध िथा ददग्दशिन - काठमाडौं उपत्र्का र्वकास प्रातधकरण तनर्मावली, २०६८ को तनर्म ४ 
मा प्रातधकरणले भौतिक र्वकास र्ोजना िथा शर्ोजना सञ्चालन गदाि नेपाल सरकारका सम्बखन्धि 
तनकार्, स्थानीर् िह िथा अन्र् संस्थासंग समन्वर् गरेरमात्र कार्ि गन िपने व्र्वस्था छ। प्रातधकरणको 
र्ोजना िज िमा सम्बखन्ध छ टै्ट कार्ितबतध, ददग्दशिन िर्ार गरेको छैन । र्द्यपी शहरी र्वकास मन्त्रालर् 
मािहि बजेट तसतलङ प्राि गरी बार्षिक र्ोजना, बजेट िथा कार्ििम स्वीकृि भए अन सार शर्ोजना 
सञ्चालन गने गरेको देखखन्छ । 

स्थानीर् िहको र्ोजनामा नसमेर्टएका वा स्रोि स तनखश्चि नभएका र्ोजनाहरु प्रातधकरणले 
सञ्चालन गन िपदिछ । र्द्यपी प्रातधकरणले सबै स्थानीर् िहहरुसुँग पर्ािि समन्वर् गरेर र्ोजना िज िमा 
िथा कार्ािन्वर्न गने गरेको देखखंदैन । कार्ािलर्ले सञ्चालन गरेको धोतबखोला कोररडोर लगार्ि 
कोररडोर सडक तबस्िारमा अतधकार सम्पन्न बागमिी सभ्र्िा र्वकास सतमतिको समेि र्हस्सा भएकोले 
भौतिक र्वकासको कार्िमा दोहोरोपना ह ने अवस्था समेि देखखएको छ । प्रातधकरण एक स्वार्त्त 
तनकार् रहेको पररप्रके्ष्र्मा प्रातधकरणको र्ोजना िज िमा सम्बन्धी छ टै्ट कार्िर्वतध िथा ददग्दशिन िर्ार 
गरी सम्बखन्धि तनकार्हरुसुँगको समन्वर्मा र्ोजना िज िमा गन िपदिछ । 
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17. र्ोजना छनोट - शतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, 2076 को दफा 8 िथा 
तनर्मावली, 2077 को तनर्म 16 बमोखजम रार्ष्ट्रर् र्ोजना शर्ोगबाट बजेट मागिदशिन प्राि भएपतछ 
सोको अधीनमा रही शफ्नो कार्ािलर् वा तनकार्को उदे्दयकर् अन रुपको लक्ष्र् तनधािरण गरी सोको 
शधारमा अन सूची-1 बमोखजमको ढाुँचामा वार्षिक बजेट िथा कार्ििम िज िमा गन िपने धर्वस्था छ । 
शतथिक वषि 2077।78 मा प्रातधकरण र अन्िगििका 3 तनकार्ले र्ोजनाको नाम, स्थान र बजेट 
रकम उल्लेख नगरी एकम ि बजेट राखी पेश गरेको शधारमा एकम ि कार्ििम बजेट िज िमा भएको 
छ । प्राि बजेट तनकार् शफैले र्वतभन्न र्ोजनामा बाुँडफाुँड गरी र्ोजना िर् गरेर खचि गरेको 
देखखन्छ । सडक चौडा गने, टेवा पखािल लगाउने, स धार गने, ढ ङ्गा र्वयाउने, फेन्सीङ्ग गने र 
हररर्ाली र्वकास लगार्िका कार्िमा काठमाडौंले रु.2 करोड, लतलिप रले रु.25 लाख र भक्तप रले 
रु.15 लाख, तनदेखशि जग्गा र्वकास कार्ििममा काठमाडौंले रु.30 लाख, लतलिप रले रु.35 लाख 
र जलवार्  िथा पर्ािवरण अन कूलन, र्वपद् धर्वस्थापन, साविजतनक जग्गा संरक्षण र नमूना पाकि  
तनमािणमा काठमाडौंले रु.50 लाख, लतलिप रले रु.1 करोड 30 लाख र भक्तप रले रु.50 लाख 
समेि िीन तनकार्को रु.5 करोड 35 लाखको एकम ि कार्ििम र बजेट धर्वस्था गरी र्वतभन्न 3 
खजल्लाका र्वतभन्न स्थानका 75 र्ोजनामा रु.4 करोड 64 लाख खचि गरेको देखखन्छ ।  

शतथिक वषिको श रुमा नै र्ोजना िर्ार गरी बजेट धर्वस्थापन गन िपने बजेट िज िमाको 
सविमान्र् तसिान्ि र्वपरीि स्वर्ववेकीर् शधारबाट र्ोजना छनौट गने पररपाटीले र्ोजना िज िमा प्रर्िर्ा 
र बजेट र्विरणमा पारदशीिा देखखएको छैन । र्ोजना र बजेट िज िमा गदाि िोर्कएको प्रर्िर्ा 
अन शरण गन िपदिछ । 

18. समन्वर् - काठमाडौं उपत्र्का र्वकास प्रातधकरण ऐन, २०४५ को दफा ६.२ मा प्रातधकरणले 
भौतिक र्वकास र्ोजना सञ्चालन गदाि नेपाल सरकारका तनकार् िथा अन्र् सम्बखन्धि तनकार्सुँग 
समन्वर् कार्म गन िपने व्र्वस्था छ । र्सैगरी स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् 
िहहरुले स्थानीर्स्िरको र्वकासको लातग शवतधक, बार्षिक, रणनीतिक र तबषर् क्षेत्रगि मध्रे्कालीन 
िथा दीघिकालीन र्ोजना बनाई लागू गनिसक्ने व्र्वस्था छ । काठमाडौं उपत्र्का भौतिक र्वकास 
सतमतिमा ३ नगरपातलकाहरु मात्रको सहभागीिाले बाुँकी १5 स्थानीर् िहहरुबाट िज िमा ह ने र्ोजना 
र र्सको कार्ािन्वर्नमा समन्वर् र सहकार्िको समस्र्ा ह ने देखखएको छ । र्सले तनमािणको कार्िमा 
दोहोरोपन मात्र नभर्ि कार्िमा एकरुपिा नह ने िथा तनतमिि संरचनाको अतभलेख समेि छररएर रहने 
जोखखम देखखएको छ । खजल्ला शर् क्तको कार्ािलर् भक्तप रले हन मन्िे खोला कोररडोर तनमािण गदाि 
प्रदेश र कार्ािलर्ले छ ट्याएको र्ोजना सुँगसुँगै रहेको िर संरचनाको तडजाईन फरक रहेको अवस्था 
छ । अि: संघ, प्रदेश िथा स्थानीर् िहहरुसुँग अपसमा समन्वर् ह ने गरी ऐन िथा तनर्म संशोधन 
गन िपदिछ । 

19. कार्ििम सञ्चालन - काठमाडौं उपत्र्काको भौतिक र्वकास र्ोजना िज िमा गरी उपत्र्कालार्ि शतथिक 
केन्रको रुपमा र्वकास गरेर नर्ाुँ नगरको स्थापना गने र्स प्रातधकरणको म ख्र् कार्ि रहेको छ । 

काठमाडौं उपत्र्का र्वकास प्रातधकरण तनर्मावली, 2068 को तनर्म 4 मा र्वकास शर्ोजना 
सञ्चालन गदाि नेपाल सरकारका सम्बखन्धि तनकार्, स्थानीर् र्वकास िथा अन्र् संस्थासुँग समन्वर् 
गन िपने धर्वस्था छ । कतिपर् र्वकास तनमािणका कार्िमा प्रदेश सरकार िथा स्थानीर् िहहरुबाट 
सम्पादन ह ने गरेका स-साना तनमािण कार्िमा प्रातधकरणको समेि सहभातगिा ह ुँदा समन्वर्को अभावमा 



उपत्र्का र्वकास प्रातधकरणको भौतिक र्वकास र्ोजना िज िमा र कार्ािन्वर्न 

 284 कार्िमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन‚ २०७9 
 

काममा दोहोरो ह न गर्ि म ख्र् कार्िमा बजेट केन्रीि नह ने अवस्था देखखएको छ । र्वगि िीन वषिमा 
प्रातधकरण र अन्िगििका तनकार्बाट रु.6 अबि 53 करोड 59 लाख ४२ हजार खचि गरेकोमध्रे् 
रु.5 लाखतभत्रका ट िे शर्ोजना दरभाउपत्रबाट रु.28 करोड 65 लाख 70 हजार र 881 
उपभोक्ता सतमतिबाट रु.3 अबि 43 करोड ७ लाख 26 हजारका समेि रु.3 अबि 71 करोड 72 
लाख 97 हजार खचि भएको देखखन्छ । र्ो क ल खचिको 57 प्रतिशि हो । प्रातधकरणले ग रुर्ोजना 
िज िमा गरी महत्वपूणि र ठूला शर्ोजनामा केन्रीि भर्ि स-साना शर्ोजना स्थानीर् िहबाट सम्पादन 
ह ने हो भने काममा दोहोरोपन नह ने िथा महत्वपूणि बजेट र जनशखक्त ठूला र्वकासमा केन्रीि ह ुँदा 
शहरी र्वकासमा पतन र्ोगदान रहने देखखन्छ । र्सिफि  प्रातधकरणले ध्र्ान ददन पदिछ । 

20. र्ोजना कार्ािन्वर्नको समग्र अवस्था - काठमाडौं उपत्र्का र्वकास प्रातधकरण ऐन, २०४५ को दफा 
१३ अन सार गदठि काठमाडौं उपत्र्का भौतिक र्वकास सतमतिले भौतिक र्वकास र्ोजनाको नीति 
तनधािरण गने, भौतिक र्वकास र्ोजनालाई अखन्िम रुप ददने, र्ोजना अन्िगिि सञ्चातलि कार्ििमहरुको 
प्रगति समीक्षा र मूल्र्ाङ्कन गने र वार्षिक बजेट स्वीकृि गने काम, कििव्र् र अतधकारको व्र्वस्था 
छ। र्द्यपी सतमतिले र्ोजनाको नीति तनधािरण, वार्षिक बजेट स्वीकृि र्ोजनाहरुको समीक्षा, अन गमन र 
मूल्र्ाङ्कन गरेको देखखएन । प्रातधकरणबाट प्राि र्ववरण अन सार र्वगि पाुँच वषिको र्ोजना 
कार्ािन्वर्नको समग्र अवस्था देहार्अन सार छ : 

शतथिक बषि र्ोजना 
संख्र्ा बजेट खचि 

र्ोजनाको प्रगति अवस्था 
श न्र् 
प्रगति 
संख्र्ा 

(०-२५) 
प्रतिशि 
संख्र्ा 

(२५-५०) 
प्रतिशि 
संख्र्ा 

(५०-७५) 
प्रतिशि 
संख्र्ा 

(७५-१००) 
प्रतिशि संख्र्ा 

सम्पन्न 

प्रतिशि 

२०७३/७४ 305 ९५२५ ९२२८ 5 8 ६ १० 276 90 

२०७४/७५ 88 १८३७९ १६७४७ 5 १ ० १ 81 92 

२०७५/७६ 275 १८३५७ १३९५९ 14 ३० १३ २३ 198 72 

२०७६/७७ १७० १७७३४ १५२०९ २४ १० १३ १९ १०४ ६१ 

२०७७/७८ २०२ १६८४५ १३७९६ १२ २२ १२ २४ १३२ ६६ 

जम्मा: 1040 80840 68939 60 71 44 77 791 76 

मातथको िातलका र्वगि पाुँच वषिमा 1,040 र्ोजनाको (उप-र्ोजना बाहेक) लातग रु.8 अबि 
८ करोड 40 लाख बजेट धर्वस्था भएकोमा 980 (94 प्रतिशि) र्ोजना सञ्चालन गरी रु.6 अबि 
89 करोड 39 लाख (85 प्रतिशि) खचि भएको देखखन्छ । सञ्चातलि र्ोजनाहरुमध्रे् 791 र्ोजना 
(81 प्रतिशि) सम्पन्न भएको छ भने 71 र्ोजना (7 प्रतिशि) 0 देखख 25 प्रतिशि, 44 र्ोजना 
(5 प्रतिशि) 25 देखख 50 प्रतिशि र 77 र्ोजना (8 प्रतिशि) 50 देखख 75 प्रतिशिसम्म प्रगति 
भएको देखखन्छ । कूल र्ोजनामध्रे् 60 र्ोजना शून्र् प्रगति र 192 (20 प्रतिशि) र्ोजनामा न्रू्न 
प्रगति भएको छ । कम प्रगति ह न मा जनशखक्तको कतम, उपभोक्ता िथा तनमािण धर्वसार्ीबाट काममा 
र्ढलार्ि गन ि, कोतभड िथा म द्दा मातमलाको कारण रहेको देखखन्छ । शतथिक वषि 2073।74 देखख 
2077।78 सम्मको समग्र प्रगतिको प्रवतृ्ती हेदाि श रुशि वषिमा राम्रो भए िापतन पतछल्लो िीन 
वषिमा लक्ष्र्को औसिमा 66 प्रतिशि मातै्र प्रगति देखखएको छ । भौतिक र्वकास सतमति समेिबाट 
र्ोजना र बजेट स्वीकृति, र्ोजनाको प्रगति समीक्षा िथा अन गमन र मूल्र्ाङ्कनमा सहभागी ह न पदिछ । 
तनमािण क्षमिा अतभवरृ्ि िथा प्रचतलि कानूनको पररपालना गरेर र्ोजना कार्ािन्वर्नलार्ि प्रभावकारी 
बनाउन  पदिछ । 
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21. जग्गा र्वकास कार्ििम - र्स कार्ििम अन्िगिि तनदेखशि जग्गा र्वकास, सेवा स र्वधा र जग्गा 
एकीकरण गरी ३ कार्ििम सञ्चालन गरेको देखखन्छ । कार्ििमको लक्ष्र् िथा प्रगति देहार् अन सार 
छ :   

21.1. तनदेखशि जग्गा र्वकास कार्ििम -  र्व.सं. 2045।2।4 मा बसेको 67 औ ं बैठकको तनणिर् 
अन सार काठमाडौं, लतलिप र र भक्तप र नगरपातलका क्षते्रमा तनदेखशि जग्गा र्वकास कार्ििम श रु 
भएको तथर्ो । कार्ििममा ४ तमटर, ६ तमटर, ८ तमटर र 11 तमटर चौडार्का 475 र्कलोतमटर 
सडक तनमािणको र्ोजना रहेकोमा हालसम्म 180 र्क.मी. (38 प्रतिशि) मात्र तनमािण सम्पन्न गरी 
सडक सञ्चालनमा रहेको छ । सोही खजल्लाहरुमा 508 र्क.मी. सडक र्वस्िार गने र्ोजना रहेकोमा 
111 र्क.मी. (22 प्रतिशि) मात्र तनमािण सम्पन्न भएको देखखन्छ। लक्ष्र् प्रगतिको खस्थति देहार् 
अन सार छ :  

ि.सं. र्ववरण र्कार्ि काठमाडौं लतलिप र भक्तप र जम्मा 

1. 

तनदेखशि जग्गा र्वकास कार्ििम 
     

लक्ष्र् र्क.मी. 300 137 38 475 

प्रगति र्क.मी. 90 75 15 180 
प्रगति प्रतिशि  30 55 39 38 

2. 

सडक र्वस्िार कार्ििम      
लक्ष्र् र्क.मी. 400 100 8 508 
प्रगति र्क.मी. 87 22 2 111 
प्रगति प्रतिशि  22 22 25 22 

21.2. सेवा स र्वधा कार्ििम - कार्ििम अन्िगिि क लेश्वर शवास र गोल्फ टार शवास शर्ोजनाको 734 
रोपनी क्षते्रफलको 1,200 घडेरी र्वकतसि गने कार्ििम सम्पन्न भएको छ ।  

21.3. जग्गा एकीकरण कार्ििम - कार्ििम अन्िगिि डल्ल , नर्ाुँबजार, गोंगब ुँ, चावर्हल, वागमिी फाुँट, 
र्किीप र (प्रथम), कमलर्वनार्क, तलवाली, ल भ   र तसखन्टटार जग्गा एकीकरण शर्ोजनाहरुको 
4,366 रोपनी क्षते्रफलको 10,779 घडेरी र्वकतसि गने कार्ि सम्पन्न भएको छ । सैंब  भैंसेपाटी 
र तसनामंगलको 3,184 रोपनी क्षेत्रफलको 1,581 घडेरी र्वकतसि गने कार्ि सम्पन्न ह ने अवस्थामा 
छ । र्सैगरी देहार् अन सार वागमिी नगर, ददधर्श्वरी, र्चंग नारार्ण, मनोहरा, च:मिी, वागमिी फाुँट 
(शंखमूल), च  म चो द ग रे चोखा र कमेरोटार जग्गा र्वकास शर्ोजनाहरुका 7,271 रोपनी क्षेत्रफलको 
11,590 वटा र्वकतसि घडेरीको तनमािण कार्ि सम्पन्न भएको छैन ।  

ि.सं शर्ोजना क्षेत्र क्षेत्रफल (रोपनी) घडेरी संख्र्ा 
1.  वागमिी नगर 1246 2800 
2.  ददधर्श्वरी 553 0 
3.  र्चंग  नारार्ण (रानीवन) 608 924 
4.  मनोहरा फाुँट  1774 0 
5.  च:मिी  1440 3170 
6.  वागमिी फाुँट (शंखमूल) 140 0 
7.  ि म चो द ग रे चोखा  600 1500 
8.  कमेरोटार 900 2520 
 जम्मा: 7261 10914 
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सम्पन्न नभएका शर्ोजनामध्रे् 2059, 2060, 2063 र 2065 बाट श रुशि भएको 
देखखएको छ । कार्ििम अन्िगिि र्किीप र र सैंब  नख्ख डोल 1,269 रोपनी क्षेत्रफलको 3,000 
घडेरी र्वकतसि गने गरी जग्गा एकीकरणको र्वस्ििृ सम्भाव्र्िा अध्र्र्न (डी.पी.शर.) िर्ार भए 
िापतन सो अन सार तनमािण कार्िको थालनी भएको छैन ।  

जग्गा र्वकास कार्ििम समर्मा सम्पन्न नह न मा जग्गाको अतभलेख नतभड्ड्न , जग्गा र्वकासको 
नम्सि नह न , जग्गा धर्वस्थापन सतमति र उपभोक्ता सतमतिको काम, कििधर् र अतधकार स्पि नह न , 
श रु पूुँजी पर्ािि नह न , ग ठी जग्गालार्ि रैकर गनि कानूनी कदठनार्ि ह न , जग्गाको दै्वि स्वातमत्व रहन , 
सम्बखन्धि तनकार्सुँगको समन्वर्मा कदठनार्ि ह न , शर्ोजना अवतधभर प्रम खले काम गनि नपाउन , 
राजनीतिक प्रतिबििा ददगो नह न  जस्िा रहेका छन ् । उपरोक्त समस्र्ाहरु समाधान ह ने गरी 
शवयकर्क नीतिको िज िमा गन िपदिछ । 

22. गैरकानूनी प्लर्टङ्ग - काठमाडौ उपत्र्का र्वकास प्रातधकरण ऐन, २०४५ को दफा 7, 8 र 9 मा 
काठमाडौ उपत्र्काको जग्गा िथा शवास र्वकासमा प्रातधकरणलाई तनर्मन गने अतधकार रहेको छ। 
प्लर्टङलाई तनर्मन गने अतधकार अन्िगिि भक्तप र खजल्ला शर् क्तको कार्ािलर्ले गैरकानूनी रुपमा 
जग्गा र्वकास गरेको 92 प्लटको 1288 रोपनीका र्ोजनाहरु साविजतनक रुपमा प्रकाशन गरेको छ 
भने लतलिप रले 73 प्लटको 837 रोपनी गैरकानूनी जग्गा र्वकास र्ोजनाहरुको अतभलेख मात्र 
राखेको छ । काठमाडौ खजल्ला शर् क्तको कार्ािलर्ले गैरकानूनी जग्गा र्वकास र्ोजनाको लगि 
समेि राखेको पार्एन । प्रातधकरण ऐन, 2045 को दफा 21.1 मा गैरकानूनी प्लर्टङहरुलाई ५० 
हजार जररवाना गनि सक्ने र तनर्मावली, 2068 को तनर्म 7 मा सोसुँग सम्बखन्धि सम्पत्ती रोक्का 
राख्न सक्ने व्र्बस्था भए िापतन हालसम्म क नै पतन गैरकानूनी प्लर्टङ्गलाई कारबाही गरेको पार्एन । 
कानूनबमोखजम कारबाही गरी धर्वखस्थि शहरीकरणमा ध्र्ान ददन पदिछ। 

23. ऋणको दार्र्त्व - काठमाडौ उपत्र्कामा हालसम्म सञ्चालन भएका जग्गा र्वकास शर्ोजनाहरुलाई 
काठमाडौ उपत्र्का र्वकास प्रातधकरण ऐन, २०४५ को दफा 12 अन सार उपलधध ह ने ऋणबाट 
शर्ोजनाले जग्गा र्वकास गरी तबिी प्लटहरु बाुँडफाुँड पश्चाि तबिी शम्दानीबाट ऋणको च  क्ता गने 
व्र्बस्था छ । काठमाडौं उपत्र्कामा रहेका जग्गा एकीकरण शर्ोजनामध्रे् 2059 देखख सञ्चातलि 
कमेरोटार, 2060 देखख वागमिी नगर, 2063 देखख ददधर्श्वरी, 2065 देखख सैंब  िथा 2071 
देखखको भेल्पा हात्तीवन लगार्िका 10 जग्गा एकीकरण शर्ोजनाहरु हालसम्म सम्पन्न भएका 
छैनन।् जग्गा र्वकासको सन्दभिमा शर्ोजनाहरुको समर्ावतध तनधािरण नगरी लामो अवतधसम्म 
शर्ोजना सम्पन्न नह ुँदा ऋणको बक्र्ौिा बढ्दै गएको छ। र्सैगरी शर्ोजनाका लाभग्राहीले जग्गा 
रोक्का लगार्िका समस्र्ा भोग्न  परेको िथा लामो अवतधसम्म करारमा कमिचारी राख्दा लागि बढ्न 
गएको छ। हालसम्म जग्गा र्वकास कार्ििमहरुको साुँवा रु.1 अवि 49 करोड 87 लाख 88 
हजार र धर्ाज रु.47 करोड 53 लाख 22 हजार समेि रु.१ अबि ९७ करोड ४१ लाख ऋणको 
दार्र्त्व बर्ढरहेको छ। शर्ोजनाहरु तनरन्िर म्र्ाद थप गदै सञ्चालन गरेकोले दार्र्त्व अनन्िसम्म 
लखम्बएको अवस्था देखखन्छ । 

तनधािररि समर्मा तनमािण सम्पन्न नभएका शर्ोजनाहरु सम्पन्न गनि कानूनबमोखजम शवयकर्क 
कारबाही गन िपने िथा प्रातधकरणले शर्ोजना सञ्चालनमा ह ने ज नस कै तनणिर् र्थासमर्मा गरी 
समर्मानै शर्ोजना सम्पन्न गरेर उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरण गन िपदिछ ।  
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24. मापदण्ड  - काठमाडौ उपत्र्का र्वकास प्रातधकरण तनर्मावली, २०६८ को तनर्म ५(२) मा 
प्रातधकरणले जारी गरेको भौतिक तनमािण मापदण्ड बमोखजम तनमािण कार्ि गन ि सम्बखन्धि व्र्खक्त, 
तनकार् वा संस्थाको कििव्र् ह ने िथा तनर्म 7 मा प्रातधकरणको मापदण्ड र्वपरीि संरचना तनमािण 
गनेको सम्पत्ती रोक्कासम्म गनि सर्कने धर्वस्था छ । र्सैगरी काठमाडौं उपत्र्काको भौतिक तनमािण 
सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ को दफा 10(1) मा नारार्णर्हटी दरबार संग्राहालर्को कम्पाउण्ड 

वालबाट ३00 र्फटसम्मको दूरीमा अतधकिम १२ िल्ला वा ३६ तमटर उचार्िको संरचना तनमािण 
गनि सर्कने धर्वस्था छ । 

24.1. प्रातधकरण िथा अन्िगििका तनकार्ले काठमाडौं उपत्र्कातभत्र मापदण्ड बमोखजम संरचना तनमािण गरे 
नगरेको सम्बन्धमा अन गमन गरी मापदण्ड र्वपरीि तनमािण गरेको संरचनाको अतभलेख राख्न ेगरेको 
देखखएन । र्सैगरी मापदण्ड र तनर्मावली र्वपरीि नारार्णर्हटी दरबार संग्राहालर्को पखश्चमिफि को 
कम्पाउण्ड वालबाट 300 र्फटको दूरीतभत्र एम.शर्ि.टी. ग्र  पले १७ िल्ले पाुँचिारे शेराटन होटलको 
संरचना तनमािण गरररहेको सम्बन्धमा प्रातधकरणबाट उल्लेखखि तनर्मबमोखजम क नै कारबाही गरेको 
छैन । प्रातधकरण र महानगरपातलकाको फरक फरक मापदण्ड लागू गरेकोले र्ो अवस्था शएको 
देखखन्छ । समन्वर्ात्मक रुपमा मापदण्डको पालना गने गराउनेिफि  ध्र्ान ददन पदिछ।  

24.2. संघीर् सरकारको भवन तनमािण सम्बन्धी मापदण्ड, 2064 को पररच्छेद २ को दफा 5(2)(ख) मा 
र्ोजनाबि शवास क्षेत्रमा शवासीर् भवनको FAR (Floor Area Ratio) २ र धर्ापाररक भवनको 
एफ.ए.शर. ३ ह न पने उल्लेख छ । काठमाडौं महानगरपातलकाको मापदण्डमा सबै भवनहरुको 
एफ.ए.शर. 3.5 िोकेको छ । त्र्सैगरी सोही मापदण्डको दफा १०(ख)२ मा संरखक्षि उपक्षेत्रमा 
भवनको अतधकिम िल्ला ५ र अतधकिम उचाई 45 र्फट ह ने व्र्वस्था भएकोमा महानगरपातलकाले 
अतधकिम िला ७ र अतधकिम उचाई 65 र्फट उल्लेख गरेकोले संघीर् सरकारले तनमािण गररने 
भवनको लातग िोकेको एफ.ए.शर. र महानगरपातलकाले िोकेको एफ.ए.शर. मा तभन्निा रहेको 
देखखर्ो । एकै प्रकारको भवन तनमािण गदाि पतन फरक फरक मापदण्ड लागू गरेकोले संघीर् 
सरकारको मापदण्डअन सार ह नेगरी भवन तनमािण गनि अन गमन िथा समन्वर् ह न पने देखखएको छ । 

25. बार्हरी चिपथ - जग्गा एकीकरण र्वतधबाट बार्हरी चिपथ तनमािण गने 2060।61 को बजेट 
बक्तधर् अन सार 2060 मा शर्ोजना कार्ािलर् स्थापना भएको हो । शर्ोजनाले 2065 मा 
तनमािण कार्िको र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन िर्ार गरे िापतन सोको कार्ािन्वर्न भएको छैन । र्व.सं. 
२०७४ मा शहरी र्वकास मन्त्रालर्बाट स्वीकृि चोभार सि ंगल खण्डको तड.र्प.शर अन सारको 
चिपथ तनमािण कार्ि जग्गा अतधग्रहण नभएकोले सम्पन्न ह न सकेको देखखदैन । उक्त खण्डमा 
शवयकर्क पने (६.६ र्क.तम.) १४,००० जग्गा धनीका ८,००० रोपनी जग्गा अतधग्रहणको लातग 
मखन्त्रपररषदबाट तनणिर् भए िापतन जग्गा प्राति ऐन, २०३४ मा उल्लेख नभएकोले अतधग्रहणको लातग 
सूचना प्रकाशन ह न सकेको छैन । शतथिक वषि २०६०।६१ मा जग्गा अतधग्रहण गदाि प्रतिशना 
रु.५ लाख मूल्र् अन मान गदाि ५० मी फरार्कलो ७१.९६ र्क.मी बार्हरी चिपथको लातग रु.५६ 
अवि लागि अन मान भएकोमा हालको मूल्र् अन सार करीब रु.२ खवि ८० अबि जग्गा अतधग्रहणमा 
मात्र खचि ह ने देखखन्छ। पन्रौं शवतधक र्ोजना (2076।77-2080।81) अन सार काठमाडौ 
उपत्र्काको बार्हरी चिपथको तनमािणको लातग ल्र्ाण्ड प तलङ तबतधको प्रर्ोग गरी तनमािणको र्ोजना 
बनाईए पतन सो शर्ोजनाले र्वगि पाुँच वषिमा मातै्र पतन कमिचारीहरुको िलब भत्ता िथा कार्ािलर् 
सञ्चालनमा रु.3 करोड 57 लाख 88 हजार खचि गरेकोमा क नै भौतिक प्रगति हाुँतसल गरेको छैन। 
र्सले फज ल खचि मात्र बढाएको छ । 
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(रु.हजारमा) 
ि.सं. शतथिक वषि बजेट र्वतनर्ोजन र्वकास खचि साधारण खचि जम्मा खचि 
१.  2073/74 20750 3666 4723 8389 

२.  2074/75 16240 2209 5400 7609 
३.  2075/76 11956 0 7597 7597 
४.  2076/77 12052 0 8712 8712 
५.  2077/78 12830 1426 9357 10782 
 जम्मा: 73828 7301 35789 43089 

बार्हरी चिपथ तनमािणको कार्ािन्वर्न ढाुँचा तनखस्चि नह ुँदासम्म बार्हरी चिपथलाई 
प्रशासतनक भार पने गरी भएको खचि उपलखधधमूलक देखखएन । उपत्र्काको ददगो र्वकासमा टेवा 
प ग्ने चिपथ तनमािणको कार्िर्ोजना िर्ार गरेर कार्ििम सञ्चालन गन िपदिछ । 

26. जग्गाको स्वातमत्व - उपत्र्का र्वकास प्रातधकरणले कार्ितबतध अन सार घर जग्गाको म शधजा र्विरण 
गरी सडक तबस्िार गदै शएको छ । म अधजा र्विरण गदाि ९० प्रतिशिभन्दा बढी घरले ओगटेको 
जग्गाको म शधजा ददुँदा घर र जग्गा द बैको ददने गरे पतन सोभन्दा कम क्षेत्रफल ओगटेको हकमा 
घरको मात्र म शधजा ददने व्र्वस्था छ । प्रातधकरणले उपत्र्काको सडक तबस्िार गदाि तब.स २०६९ 
देखख हालसम्म काठमाडौं, लतलिप र र भक्तप रका 1531 घर जग्गा धनीलार्ि रु.1 अबि २० करोड 
७३ लाख ६८ हजार म शधजा ददए पतन जतमनको म शधजा नददई सरकारी स्वातमत्व कार्म नगन ि 
भन्ने अदालिको शदेशले सो जग्गा नेपाल सरकारको स्वातमत्वमा ल्र्ार्एको छैन । र्सले गदाि 
जग्गाको म शधजा तलनेले प रै जतमनको मालपोि श ल्क तिन ि परेको र जग्गा धनी स्वरं्ले लगि कट्टा 
गररददन तनबेदन दददा समेि कार्ािलर्बाट लगि कट्टा ह न सकेको छैन । म शधजा ददएर तबस्िार 
गररएको सडकको स्वातमत्व नेपाल सरकारमा नशउने िथा नागररक मातथ मालपोि तिन िपने दार्र्त्व 
रर्हरहने खस्थतिले सडक र्वस्िारको ददगोपनामा स तनखस्चििा देखखएन । र्सले गदाि काठमाडौ 
उपत्र्काको सडक तबस्िार, पूवािधार र स र्वधा तनधािरणको ददगोपनामा च  नौिी थर्पददएको देखखन्छ । 

(रु.हजारमा) 
तस.न खजल्ला म शधजा तलने संख्र्ा क्षेत्रफल (वगि र्फट) भ  क्तानी रकम 

१ काठमाडौ १३०२ नख लेको ९९३३५3 
२ लतलिप र १८१ नख लेको १९६७७२ 

३ भक्तप र ४८ १७३६८.२८ १७२४३ 

जम्मा १५३१ 
 १२०७३६8 

म शधजा र्विरण गरेर र्वस्िार गरेको सडकको जग्गा उपर् क्त कानूनी धर्वस्था गरी सरकारी 
स्वातमत्वमा ल्र्ाउन  पदिछ । 

27. नर्ाुँ नगर - काठमाडौं उपत्र्का र्वकास प्रातधकरणले काठमाडौ उपत्र्का प्रातधकरण ऐन, २०४५ को 
दफा ५ अन सार काठमडौ उपत्र्का भौतिक र्वकास र्ोजना स्वीकृि गरेर सोही अन सार नर्ाुँ नगर 
र्वकास गनि सक्ने व्र्वस्था छ । प्रातधकरणले भौतिक र्वकास र्ोजना स्वीकृि नह ुँदै चारवटा नर्ाुँ 
नगर र्वकास गने तनणिर् गरी काठमाडौ उपत्र्काको उत्तर-पूवि (र्सान) अन्िगिि कागेश्वरी, शंखराप र, 
भक्तप र, मध्र्प र तथमी र चाुँग नारार्ण नगरपातलकाका िोर्कएका वडाहरुका 1 लाख रोपनी, दखक्षण-
पूवि (शग्नेर्) अन्िगिि स र्िर्वनार्क नगरपातलकाका िोर्कएका वडाहरुको 10 हजार रोपनी, दखक्षण-
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पखश्चम (नैऋत्र्) अन्िगिि लतलिप रको सार्वक खोकना र ब ुँगमिी गाउुँ र्वकास सतमतिका िोर्कएका 
वडाहरु 10 हजार रोपनी र उत्तर अन्िगिि िारकेश्वर नगरपातलकाका िोर्कएका वडाहरुको 10 
हजार रोपनी समेि 1 लाख 30 हजार रोपनीको जग्गामा नर्ाुँ नगर तनमािणको लातग भौतिक संरचना 
तनमािणमा रोक लगार्ि रु.15 करोड 65 लाख 41 हजारको लागिमा र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन 
िर्ार गरेको छ । प्रातधकरणबाट भौतिक र्वकास र्ोजना स्वीकृति बेगर जग्गा रोक्का राखेको िथा 
स्वीकृि भ-ूउपर्ोग नक्सा र घनावस्िी भएको शधार बेगर रोक्का राखेको 468 र्कत्ता जग्गाको 
र्कत्ताकाटको तसफाररस समेि गरेको देखखर्ो । सविसाधारणको दैतनक व्र्वहारलाई प्रतिक ल प्रभाब 
पाने गरी तबना र्ोजना नर्ाुँ नगरको नाममा मापदण्ड र अवतध तनखश्चि नह दै जग्गा रोक्का राख्दा 
नागररकको दैतनक जीवनर्ापनमा असर परेको छ । 

नर्ाुँ नगरको मापदण्ड र तनमािण अवतध तनखश्चि गरेर मात्र भौतिक संरचना तनमािणमा रोक 
लगार्ि ित्काल प्रार्वतधक प्रतिवेदन अन सार र्ोजना कार्ािन्वर्न गन िपदिछ । 

28. ददगो र्वकास लक्ष्र् - चौधौ शवतधक र्ोजनादेखख नै नेपालले बार्षिक बजेटमा ददगो र्वकास लक्ष्र् 
अन सार बजेट बाुँडफाुँड गदै शएको छ । रार्ष्ट्रर् र्ोजना शर्ोगले नेपाल सरकारको र्वकास 
कार्ििमको बाुँडफाुँडलाई ददगो र्वकासको शधारमा तबिरण गने गरेको छ । 

तस.न शतथिक बषि एस.तड.जी-११को लातग बजेट 
(अविमा) 

र्वकास बजेटको प्रतिशि 

१.  २०७२।७३ २०९.०८ १९.९ 

२.  २०७३।७४ २४०.९८ १८.८ 

३.  २०७४।७५ १८६.१४ १५.४ 

४.  २०७५।७६ २१७.८१ १४.२ 

५.  २०७६।७७ १९१ २८.५८ 

६.  २०७७।७८ ९५.१६ १६.३९ 

ददगो र्वकासको लक्ष्र्मध्रे् ददगो शहरी र्वकासमा नेपालले तनधािरण गरेको ३० वटा 
सूचकमध्रे् ९ वटा सूचकहरुको मात्र िथ्र्ाङ्क उपलधध भएकोले समग्र प्रगतिको म ल्र्ाङ्कन गनि कदठन 
भएको छ । प्रातधकरणले शहरी र्वकास अन्िगिि उपत्र्काको भौतिक र्वकाससुँग सम्बखन्धि सूचकहरु 
तनखश्चि गरी प्रगति प्रतिबेदन िर्ार गरेको देखखदैन । 

29. तनष्कषि - काठमाडौं उपत्र्कालार्ि र्ोजनाबि रुपमा र्वकास गरी जनसाधारणलार्ि शवयकर्क सेवा 
स र्वधा प र्र्ािउन भौतिक र्वकास र्ोजनाको िज िमा र कार्ािन्वर्न गने उदे्दयकर्ले र्व.सं.2045 मा 
काठमाडौं उपत्र्का र्वकास प्रातधकरणको स्थापना भएको हो । उपत्र्कामा जग्गा र्वकास शर्ोजना, 
तनदेखशि जग्गा र्वकास कार्ििम, सडक र्वस्िार, प्रकोप जोखखम न्रू्नीकरण जस्िा र्िर्ाकलापहरु 
सञ्चालन गदै शएको र्स तनकार्ले ऐनबमोखजम एकीकृि भौतिक र्वकास र्ोजना िज िमा गरेको छैन। 
प्रातधकरणले नेपाल सरकारबाट ऋण तलर्ि जग्गा र्वकास र्ोजना सञ्चालन गरेकोमा तनधािररि अवतधमा 
सम्पन्न नह ुँदा लागिमा अतभवरृ्ि भएको छ । त्र्सैगरी जग्गा प्लर्टङ्गको कार्िमा तनर्मन गनि 
नसकेको, म शधजा र्विरण गरेका सडकका जग्गाहरु सरकारी स्वातमत्वमा नल्र्ाएको, कमिचारी भनाि 
प्रर्िर्ा धर्वखस्थि नभएको, िोर्कएबमोखजम र्ोजना कार्ािन्वर्नमा प्रगति हाुँतसल नगरेको जस्िा 
समस्र्ाहरुको कारणले उपत्र्काको भौतिक र्वकासमा अवरोध भएको छ । एकीकृि भौतिक र्वकास 
र्ोजना िज िमा गरी कमिचारी प्रशासनलार्ि सवल बनाएर र्वद्यमान कानूनको कार्ािन्वर्नबाट 
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प्रातधकरणको उदे्दयकर् हाुँतसल गनि ध्र्ान ददन पछि । उपरोक्त समस्र्ाहरु समाधानका स झावहरु 
देहार्अन सार छन ्: 

29.1. स झावहरु 

तस.न व्र्होरा तनचोड िथा स झावहरु 
१.  कमिचारी धर्वस्थापन पदपूतििको लातग लोकसेवा शर्ोगसुँग माग पठाउन  

पदिछ। 
२.  भौतिक र्वकास सतमतिको 

संरचना 
उपत्र्का खस्थि हालका १८ स्थानीर् िहहरु सबैको 
प्रतितनतधत्व ह ने गरी भौतिक र्वकास सतमतिको संरचना 
िर्ार गनि ऐन संशोधन गन िपदिछ । 

३.  एकीकृि ग रुर्ोजना  प्रातधकरणले उपत्र्काको एकीकृि भौतिक र्वकास ग रु 
र्ोजना िर्ार गन िपदिछ । 

४.  शवतधक िथा वार्षिक नीतिको 
कार्ािन्वर्न 

शवतधक र्ोजना िथा वार्षिक बजेट बक्तधर्ले सम्बोधन 
गरेका क राहरु कार्ािन्वर्न गने गरी वार्षिक र्ोजना िथा 
कार्ििमको िज िमा र कार्ािन्वर्न गन िपदिछ । 

५.  कार्िर्वतध िथा ददग्दशिन िज िमा भौतिक र्वकास ग रुर्ोजना, रणनीतिक र्ोजना र शर्ोजना 
प्राथतमकिाका शधार जस्िा र्वषर्लार्ि शधार ह ने गरी 
र्ोजना िज िमा गनि प्रातधकरणको छ टै्ट र्ोजना िज िमा 
ददग्दशिन िर्ार गन िपदिछ । 

६.  कार्ििममा र्ोजना र्र्कन 
नभएको 

हरेक कार्ििम स्वीकृिपूवि र्ोजनाको नाम र बजेट 
समावेश गरी र्ोजना िथा बजेट िज िमालार्ि पारदशी 
गन िपदिछ । 

७.  संस्थागि समन्वर् प्रदेश सरकार िथा काठमाडौं उपत्र्काका सबै स्थानीर् 
िहहरुसुँग प्रभावकारी समन्वर् र सहकार्ि ह ने धर्वस्थाको 
लातग ऐन संशोधन गन िपदिछ । 

८.  कार्ििम सञ्चालन (साना 
र्ोजनामा बजेट केन्रीि भएको) 

काठमाडौं उपत्र्काको एकीकृि र्वकास गने तनकार् 
भएकोले ठूला र शहरी र्वकासमा र्ोगदान ह ने खालका 
र्ोजनामा बजेट िथा कार्ििम केन्रीि गरी साना र्ोजना 
स्थानीर् िहबाट सञ्चालन ह ने गरी समन्वर्मा र्ोजना 
िज िमा र कार्ािन्वर्न गन िपदिछ । 

९.  शर्ोजनाको समग्र प्रगति अवस्था ऐन बमोखजम िज िमा भएका शर्ोजनाको कार्ािन्वर्नमा 
प्रभावकारीिा ल्र्ाउन प्रातधकरणको तनमािण क्षमिामा 
अतभवरृ्ि, भौतिक र्वकास सतमतिबाट र्ोजना र बजेट 
स्वीकृति गने, प्रगति समीक्षा िथा अन गमन र मूल्र्ाङ्कन 
गने कानूनी धर्वस्थाको पालना ह न  पदिछ ।  

१०.  गैर कानूनी प्लर्टङ्ग गैर कानूनी प्लर्टङ्गलाई प्रभाबकारी तनर्मन गरी त्र्स्िो 
प्लर्टङ्गलाई ऐन बमोखजम जररबाना िथा कारोबार रोक्का 
गने कानूनी धर्वस्थाको उपर्ोग गन िपदिछ ।  

११.  जग्गा र्वकास शर्ोजना 
कार्ािन्वर्नमा ढीलार्ि 

तनधािररि समर्मा तनमािण सम्पन्न नभएका शर्ोजनाहरु 
सम्पन्न गनि कानूनबमोखजम शवयकर्क कारबाही गन िपने 
िथा शर्ोजना सञ्चालनमा ह ने ज नस कै तनणिर् र्थासमर्मा 
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गनि प्रातधकरणले ध्र्ान ददन पदिछ । 
१२.  भौतिक र्वकास मापदण्डको 

कार्ािन्वर्न, अन गमन 
काठमाडौ उपत्र्काको भौतिक र्वकासमा प्रातधकरण र 
स्थानीर् िहहरुले जारी गने भौतिक र्वकास मापदण्डमा 
एकरुपिा गररन  पदिछ । 

१३.  बार्हरी चिपथ तनमािण बार्हरी चिपथ तनमािणको तनखश्चि ढाुँचा तनधािरण गरी 
लागि प्रभाबी रुपमा तनमािण सम्पन्न गररन  पदिछ । साथै 
करार कमिचारी भनाि गरी तबना काम शर्ोजनामा चाल  
खचि बढाएर राख्न  ह दैन । 

१४.  म शधजा ददएको जग्गाको 
स्वातमत्व हस्िान्िरण नभएको 

म शधजा तबिरण गरेर तबस्िार गरेको सडकको उपर् क्त 
कानूनी धर्वस्था गरी सरकारी लगिमा ल्र्ाउन  पदिछ । 

१५.  ददगो र्वकासको लक्ष्र् िथा 
प्रगति  

ददगो र्वकासको लक्ष्र् अन सार ददगो शहरी र्वकास गरी 
सूचकहरुको तनर्तमि अन गमन, मूल्र्ाङ्कन  सर्हि िथ्र्ाङ्क 
प्रकाशन गररन  पदिछ । 

१६.  नर्ाुँ नगर र्वकास  भौतिक र्वकास र्ोजना स्वीकृि गरेर मात्र नर्ाुँ नगर 
र्वकास गन िपदिछ । नर्ाुँ नगरको मापदण्ड र तनमािण 
अवतध तनखश्चि गरेर मातै्र भौतिक संरचना तनमािणमा रोक 
लगार्ि प्रातबतधक प्रतिवेदन अन सार र्ोजना कार्ािन्वर्न 
गन िपदिछ । 
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र्वशेष शतथिक के्षत्र  
सञ्चालन एवम ्धर्वस्थापन  

1. पषृ्ठभतूम - शन्िररक शतथिक गतिर्वतध र लगानी प्रबििन गदै अन्िरािर्ष्ट्रर् व्र्ापारलाई प्रोत्सार्हि गरी 
शतथिक महामन्दीबाट परेको असर न्रू्नीकरण गनि अमेररकाले सन १९३४ मा वैदेखशक व्र्ापार क्षते्र 
ऐन लागू गरेको तथर्ो । शध तनक र्वशेष शतथिक क्षते्रको अवधारणा सन ्१९४८ मा प्र् टोररकोमा 
स्थापना भएकोमा १९५९मा शर्रल्र्ाण्डमा, सन १९६६ मा िार्वानमा, सन ्१९६५ मा भारिमा िथा 
१९८० को दशकमा खचनमा लागू भएको पार्न्छ (अन सूची-१)। सर् क्तराष्ट्र संखघर् व्र्ापार र र्वकास 
सम्मेलनको सन २०२२ मे १७ को प्रतिवेदन अन सार हाल र्वश्वभरका कररव ७ हजार र्वशेष शतथिक 
क्षेत्र तनमािणबाट १० करोड व्र्खक्तले रोजगारी प्राि गरेका छन ्। 

 

नेपाल र्वश्व व्र्ापार संगठनको सदस्र् भर्सकेपतछ शर्ाि प्रतिस्थापन िथा तनर्ािि प्रबििन 
गनिको लातग ि लनात्मक र प्रतिस्पधाित्मक लाभका वस्ि  उत्पादन गनि रार्ष्ट्रर् लगानीका साथै र्वदेशी 
पूुँजी, प्रर्वतध र बजारीकरण, र्वशेषज्ञिा शकषिण गनि २०५७।५८ को बजेट वक्तव्र् माफि ि र्वशेष 
स र्वधा सर्हि औद्योतगक िथा व्र्ावसार्र्क एकाई स्थापना गने अवधारणा र्वकास भएको हो । 
नेपालमा तनर्ािि प्रशोधन क्षते्रको अवधारणा कार्ािन्वर्न भएको २० वषि अवतधसम्म पतन अवधारणा 
अन रुप रार्ष्ट्रर् अथििन्त्रमा अपेखक्षि र्ोगदान प ग्न सकेको छैन । शतथिक वषि २०७३।७४ देखख 
२०७७।७८ सम्म औसिमा क ल गाहिस्थ उत्पादनमा शर्ािको अंश ३४ प्रतिशि र तनर्ाििको ३ 
प्रतिशिमा सीतमि भई औसिमा क ल व्र्ापार घाटा ३२ प्रतिशि रहेको छ (अन सूची २)। र्ो शतथिक 
च  नौतिलाई तनराकरण गनि नेपाल सरकारबाट ठोस कदम चाल्न अपररहार्ि भएको छ ।  

2. नेपालमा र्वशेष शतथिक क्षते्र -  नेपालमा र्वश्व व्र्ापार संगठनको सदस्र् भर्सकेपतछ ि लनात्मक र 
प्रतिस्पधाित्मक लाभका वस्ि  उत्पादन िथा सेवा र्वस्िारका लातग रार्ष्ट्रर् लगानीका साथै र्वदेशी पूुँजी, 
प्रर्वतध र बजारीकरण र र्वशेषज्ञिा शकषिण गनि र्वशेष स र्वधा सर्हि औद्योतगक िथा व्र्ावसार्र्क 
एकाई स्थापना गने जरुरी देखखएको हो । र्वशेष शतथिक क्षेत्रको तनमािण, सञ्चालन िथा व्र्वस्थापनको 
लातग नेपाल सरकारको २०६०।१०।१५ को तनणिर्ान सार उद्योग, बाखणज्र् िथा शपूतिि मन्त्रालर् 
मािहि रहने गरी शर्ोजनाको रुपमा िथा २०६९ माघ १९ को तनणिर्ान सार र्वकास सतमतिको रुपमा 
रहेको र्वशेष शतथिक क्षेत्र प्रातधकरण हाल र्वशेष शतथिक क्षेत्र ऐन, २०७३ को दफा १४ अन सार 
सञ्चालनमा रहेको छ । सन ्२००० मा नेपाल सरकारले तनर्ािि र्वस्िार क्षेत्र स्थापनाका लातग गरेको 
सम्भाव्र्िा अध्र्र्न प्रतिवेदनको शधारमा नेपाल सरकारले सन ्२००० मा भैरहवालाई र सन ्२००४ 
मा तसमरा, पाुँचखाल र न वाकोट र सन २००८ मा धन षा, धनगढी र ज म्लालाई र्वशेष शतथिक क्षते्रको 
रुपमा र्वकास गने तनणिर् गरेको तथर्ो । र्वशेष शतथिक क्षेत्रको स्थापना गनि पररकल्पना गररएका 
स्थानमध्रे् भैरहवा सञ्चालनमा शएको छ । तसमरा, ज म्ला र काभ्रकेो पूवािधार तनमािणको िममा रहेको 
छ । त्र्सैगरी मोरङ, रौिहट, कैलाली, तसरहा र ज म्लामा स्थापनाका लातग र्वस्ििृ शर्ोजना प्रतिवेदन 
िर्ार भर्सकेको छ । महोत्तरी, तसन्ध पाल्चोक, गोरखा लगार्ि २० स्थानमा पूवि सम्भाधर्िा अध्र्र्न 
र सम्भाधर्िा अध्र्र्नको कार्ि भर्रहेको छ । 

2.1. र्वशेष शतथिक क्षते्रको म लभिू उद्दयेकर् - र्वशेष शतथिक क्षेत्रको म लभिू उदे्दयकर् तनम्नान सार रहेको छ : 
 अन्िरािर्ष्ट्रर् बजारमा तनकासीमूलक वस्ि  िथा सेवाहरुको प्रतिस्पधी क्षमिा अतभवरृ्ि गन ि, 
 वैदेखशक लगानी शकर्षिि गन ि, 
 एकद्वार प्रणाली माफि ि ्उद्योगहरुलाई र्वशेष र्कतसमको स र्वधा र सह तलर्ि प्रदान गरी स्वदेशी 

िथा वैदेखशक पूुँजी र र्वकतसि प्रर्वतध शकर्षिि गन ि, 
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 तनकासी धर्ापारलाई र्वश्वभर फैलाउन  र र्वर्वतधकरण गन ि  । 

3. संवैधातनक व्र्वस्था - रार्ष्ट्रर् र्हि अन कूल शर्ाि प्रतिस्थापन र तनर्ािि प्रबििनका क्षेत्रमा वैदेखशक पूुँजी 
िथा प्रर्वतधको लगानीलाई शकर्षिि गदै पूवािधार र्वकासमा प्रोत्साहन एवं पररचालन गने, िथा 
औद्योतगक कररडोर, र्वशेष शतथिक क्षेत्र, रार्ष्ट्रर् पररर्ोजना, र्वदेशी लगानीका पररर्ोजनाका लातग अन्िर 
प्रदेश िथा प्रदेश र संघ बीच समन्वर् स्थार्पि गराई शतथिक र्वकासलाई गतिशीलिा प्रदान गने 
राज्र्को नीति रहेको छ । (धारा ५९) 

4. शवतधक र्ोजना - शवतधक र्ोजनामा समावेश भएका र्वषर् देहार् अन सार छन ्: 

शवतधक र्ोजना दीघिकालीन सोच र उद्दयेकर् रणनीति िथा कार्िनीतिगि व्र्वस्था 
िेह्रौँ (२०७०।७१ 

देखख 
२०७२।७३) 

र्वश्व िथा क्षेत्रीर् अथििन्त्रसुँग प्रतिस्पधाि 
गनिसक्ने वािावरण सजृना गरी राष्ट्रमा 
उद्योग क्षेत्रको भतूमका वरृ्ि गने 

ग णस्िरर् क्त एवं प्रतिस्पधाित्मक 
औद्योतगक उत्पादन वढाउन स्वदेशी 
िथा र्वदेशी लगानी शकर्षिि गरी 
उद्यमशीलिा अतभवरृ्ि माफि ि 
सन्ि तलि क्षेत्रीर् र्वकासमा उद्योग 
क्षेत्रको र्ोगदान बढाई सोही अन सार 
रणनीति िर्ार गरी र्वशेष शतथिक 
क्षेत्रलाई कार्ािन्वर्न गने 

चौधौँ 
(२०७३।७४ 

देखख 
२०७५।७६) 

औद्योतगक क्षेत्रको र्वकास र र्वस्िारद्वारा 
रोजगारीमा वरृ्ि, तनर्ािि प्रवििन र शर्ाि 
प्रतिस्थापन गने लक्ष्र् तलई शतथिक 
रुपान्िरण र स दृढ अथििन्त्र तनमािण गने 

क्षेत्रगि रणनीति िथा कार्िनीति 
तनधािरण गरी र्वशेष शतथिक क्षेत्रमा 
समेि औद्योतगक पूवािधार र्वकास 
कार्ििम लागू गने 

पन्रौँ 
(२०७६।७७ 

देखख 
२०८०।८१) 

औद्योतगक उत्पादन वरृ्ि, उद्योगको 
उत्पादन एवं प्रतिस्पधाित्मक क्षमिा 
र्वकास गरी तनर्ािि प्रवििन र शर्ाि 
प्रतिस्थापन गने र लगानी मैत्री वािावरण 
तसजिना गरी उद्योग क्षेत्रमा स्वदेशी र 
वैदेखशक लगानी वढाउुँदै रोजगारीका 
अवसर सजृना गने 

र्वशेष शतथिक क्षेत्रमा औद्योतगक 
पूवािधार र्वकास गने 

5. बजेटमा उल्लेखखि कार्ििम - बजेट वक्तव्र्मा उल्लेख भएका नीति िथा कार्ििम देहार्अन सार छन:् 

बजेट शतथिक वषि व्र्वस्था 
२०७५।७६ उत्पादनमा शधाररि तनर्ाििमूलक उद्योगलाई संरक्षण िथा प्रदेशहरुको समन्वर्, 

साविजतनक र तनजी क्षेत्रको सहभातगिामा प्रत्रे्क प्रदेशमा कखम्िमा एक र्वशेष 
शतथिक क्षेत्र स्थापनाको सम्भाव्र्िा र पूवािधार तनमािण गने 

२०७६।७७ तनर्ाििमूलक उद्योग स्थापनाका लातग सरकारी िथा तनजी साझेदारीमा र्वशेष 
शतथिक क्षेत्र स्थापना एवं र्वस्िार गने, न वाकोट र काभ्रकेो पाुँचखालमा शतथिक 
क्षेत्र स्थापना गने 

२०७७।७८ औधोतगक क्षेत्र र र्वशेष शतथिक क्षेत्रमा स्थापना ह ने उद्योगलाई कर प्रणाली 
माफि ि थप प्रोत्साहन गने 
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6. कानूनी व्र्बस्था - र्वशेष शतथिक क्षते्रसुँग सम्वखन्धि कानूनी व्र्वस्था तनम्नान सार रहेका छन ्: 

6.1. र्वशेष शतथिक क्षते्र ऐन, २०७३ - र्वशेष शतथिक क्षते्र ऐन, २०७३ मा रहेका म ख्र् व्र्वस्था 
तनम्नान सार रहेका छन ्: 

ि.सं. दफा र व्र्होरा व्र्वस्था 
१ दफा ४: र्वशेष शतथिक 

क्षेत्र स्थापना, सञ् चालन 
र व्र्वस्थापन  

उपर् क्त क्षेत्रको सवेक्षण र र्वस्ििृ प्रतिवेदन सर्हि तसफाररस गरी 
तनर्ािि प्रशोधन क्षेत्र, तनर्ािि प्रवििन गहृ वा नेपाल सरकारले िोकेको 
अन्र् क नै क्षेत्र रहन सक्ने गरी दफा ३ अन सार र्वशेष शतथिक क्षेत्र 
िोक्न सक्ने 

२ दफा ६: र्वशेष शतथिक 
क्षेत्रको स्थापना र 
सञ्चालनमा साझेदारी 

प्रातधकरणको तसफाररसमा नेपाल सरकारले र्वशेष शतथिक क्षेत्रको 
सञ्चालन र व्र्वस्थापन वा पूवािधार संरचनाको र्वकास गनि तनजी 
क्षेत्रवाट वा नेपाल सरकार र तनजी क्षेत्रको संर् क्त सहभातगिावाट 
गराउन सक्न े 

३ दफा ७:र्वशेष शतथिक 
क्षेत्रमा उद्योग 
स्थानान्िरण गरी 
सञ् चालन गनि नसर्कन े

र्ो ऐन प्रारम्भ ह ुँदाका बखि प्रचतलि कानून बमोखजम अन मतिपत्र 
तलई वा दिाि भई सञ् चालनमा रहेको उद्योगका लगानीकिािले त्र्स्िो 
अन मतिपत्र वा दिािको शधारमा सो उद्योग र्वशेष शतथिक क्षेत्रमा 
स्थानान्िरण गरी सञ् चालन गनि नसक्ने र नेपाल सरकारले क नै खास 
प्रकारको उद्योगको रुपमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी िोकेको 
वाहेक प्रर्ोगमा ल्र्ार्सकेका मेखशन, औजार वा उपकरण र्वशेष 
शतथिक क्षेत्रमा प्रर्ोग वा हस्िान्िरण गनि नसर्कने  

४ दफा ८: अन मति 
सम्वन्धी व्र्वस्थाः 

अन मति तलन पने,  अन मतिको अवतध वर्ढमा ३० वषिको ह ने र क ल 
क्षमिाको ३० प्रतिशि क्षमिामा उद्योग सञ्चालन भएको पाएमा 
िोर्कए अन सार एक पटकमा १० वषिको लातग अन मतिपत्र नर्वकरण 
ह ने  

५ दफा ११: सम्झौिा 
सम्वन्धी व्र्वस्था 

उद्योगले भवन, जग्गा वा सेवा प्रर्ोग वापिको तलज वा बहाल 
रकम,उद्योग स्थापना िथा सञ् चालन गने तमति,उद्योगको उत्पादन 
तनर्ािि गने पररमाण,र्वदेशी लगानीकिाि भए प्रर्वतध हस्िान्िरणलगार्ि 
र्वषर् सम्वन्धमा अन मतिपत्रवालाले अन मतिपत्र प्राि गरे पश्चाि 
उद्योग स्थापना र सञ्चालनका सम्वन्धमा प्रातधकरणसुँग सम्झौिा गन ि 
पने 

६ दफा १३:तनर्ािि 
सम्वन्धी व्र्वस्था 

 अन मतिपत्रवालाले र्वशेष शतथिक क्षेत्रमा स्थापना भएका 
उद्योगबाट उत्पादन गरेको कम्िीमा ६० प्रतिशि वस्ि  वा सेवा 
तनर्ािि गन िपने, 

 शन्िररक वजारमा वस्ि  वा सेवाको तबिी गने अन मतिपत्र 
वालालार्ि त्र्स्िो वस्ि  वा सेवा तबिी गरेको पररमाणको हदसम्म 
कर छ ट िथा स र्वधा नददने  

 र्वशेष शतथिक क्षेत्रमा स्थार्पि उद्योग सञ्चालनमा शएको तमतिले 
एक वषितभत्र त्र्स्िो उद्योगबाट उत्पादन गरेको वस्ि  वा सेवा 
नेपालको शन्िररक बजारमा तबिी गनि सक्ने  

6.2. औद्योतगक नीति, २०६७ - औद्योतगक नीतिको बूुँदा नम्वर १९ मा र्वशेष शतथिक क्षेत्रसम्बन्धी व्र्वस्था 
रहेको छ । नीतिमा तनवेदन परेको ४५ ददनतभत्र र्वशेष शतथिक क्षते्रमा स्थार्पि उद्योगले तनम्न स र्वधा 
िथा सह तलर्ि पाउने उल्लेख छः  
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ि.सं. करका प्रकार व्र्वस्था कर छ ट दर 
१ शर्कर छूट पूवािधार संरचनामा लगानी गने 

लगानीकिािले पूवािधार संरचना सञ्चालन 
वा र्जाजि 

कारोबार श रु गरेको तमतिबाट 
पर्हलो साि वषिसम्म शिप्रतिशि र 
त्र्सपतछका पाुँच वषिसम्म पचास 
प्रतिशि छूट पाउने 

र्हमाली खजल्ला वा नेपाल सरकारले 
िोकेको पहाडी खजल्लामा रहेको र्वशेष 
शतथिक क्षेत्रमा स्थार्पि उत्पादनमूलक 
उद्योग 

पर्हलो दश वषिसम्म शिप्रतिशि र 
त्र्सपतछका पाुँच वषिसम्म पचास 
प्रतिशि छूट पाउने 

र्वदेशी लगानीकिािले र्वदेशी प्रर्वतध, 

बौर्िक सम्पखत्त वा व्र्वस्थापन सेवा 
श ल्क िथा रोर्ल्टीबाट शजिन ह ने शर् 

शर्मा लाग्ने शर्कर पचास 
प्रतिशि छ ट 

अन सूची ९ मा उल्लेख भएका अति 
अर्वकतसि क्षेत्रतभत्र स्थार्पि र्वशेष 
शतथिक क्षेत्रका उद्योग 

कारोवार स रु गरेको तमतिले दश 
वषिसम्म शिप्रतिशि शर्कर छ ट 
पाउने र थप दश वषिसम्म त्र्स्िा 
उद्योगले तिन ि पने शर्करमा पचास 
प्रतिशि छ ट 

२ मूल्र् अतभवरृ्ि 
कर सम्बन्धी 
स र्वधा 

र्जाजिपत्रवालाले उद्योगको लातग 
शवयकर्क पने मेतसनरी, उपकरण, 

मेतसनका पाटपूजाि, कच्चा पदाथि वा 
मालसामान ओसार पसार गने प्रर्ोजनाथि 
एक उद्योगको लातग 

स्िर हेरी बर्ढमा िीन वटासम्म 
सवारी साधन पैठारी गदाि तिरेको 
मूल्र् अतभवरृ्ि करमा शिप्रतिशि 
कर कट्टी स र्वधा पाउने 

र्वशेष शतथिक क्षेत्रतभत्रका उद्योग 
व्र्वसार्ीबीच ह ने वस्ि  वा सेवाको 
व्र्ापार 

श न्र् दरको स र्वधा 

३ भन्सार महस ल 
छूट 

तनकासी ह ने मालवस्ि  उत्पादन गनि 
शवयकर्क पने कच्चा पदाथि, सहार्क 
कच्चा पदाथि, प्र्ाकेखजङ्ग सामग्री एवं 
उत्पादनमा प्रर्ोग ह ने अन्र् पदाथिको 
लातग 

बैङ्क जमानिको शधारमा भन्सार 
महश ल छ ट ह ने 

उद्योगको लातग शवयकर्क पने प्लान्ट, 

मेखशनरी, र्न्त्र, उपकरण, औजार िथा 
पाटपूजाि 

भन्सार महस ल छ ट ह ने 

र्जाजिपत्रवालाले नेपालको शन्िररक 
बजारमा तबिी गनि पाउने वस्ि  वा 
सेवामा लाग्ने भन्सार महस ल िथा अन्र् 
कर ब झाएपतछ  

त्र्स्िो वस्ि  वा सेवा तबशेष शतथिक 
क्षेत्रबार्हर लैजान पाउने 

क नै पैठारीकिािले क नै मालवस्ि  तबशेष 
शतथिक क्षेत्र तभत्रको उद्योगलाई तबिी 
गरेमा 

भन्सार कार्ािलर्ले सम्बखन्धि 
पैठारीकिालाई भन्सार महस ल 
र्फिाि गन िपने, 

र्जाजिपत्रवालाले भन्सार छ टमा पैठारी 
गरेको मालवस्ि को स्वातमत्व हस्िान्िरण 

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा 
सूचना प्रकाशन गरी िोर्कददएको 
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गदाि  प्रकृर्ा अवलम्बन गन िपने 
४ स्थानीर् कर 

छूट 
उद्योगले उत्पादन गने वस्ि  वा सेवा, 
पैठारी गने मेतसनरी उपकरण, मेतसनका 
पाटपूजाि, कच्चा पदाथि िथा उद्योग 
स्थापनाको लातग शवयकर्क पने अन्र् 
सामग्री र मालसामान ओसार पसार गने 
प्रर्ोजनाथि एक उद्योगको लातग  

उद्योगको स्िर हेरी बढीमा िीन 
वटासम्म सवारी साधनमा प्रचतलि 
कानून बमोखजम लाग्ने क नै 
र्कतसमको स्थानीर् कर नलाग्ने 

५ तनकासीसरहको 
स र्वधा पाउने 

प्रचतलि कानून बमोखजम स्थापना भएको 
क नै फमि, कम्पनी वा उद्योगले र्वशेष 
शतथिक क्षेत्रमा स्थापना भएका 
उद्योगलाई शफ्नो कच्चा पदाथि वा क नै 
उत्पादन तबिी गरेमा त्र्स्िो तबिीलाई 
तनकासी सरहको मानी तनकासी गरेवापि  

प्रचतलि कानून बमोखजम क नै 
स र्वधा पाउने भए त्र्स्िो फमि, 
कम्पनी वा उद्योगले पतन सो स र्वधा 
पाउने । 

6.3. औद्योतगक व्र्वसार् ऐन, २०७६ िथा तनर्मावली, २०७६ - लगानीमैत्री िथा प्रतिस्पधी वनाई 
औद्योतगक वस्ि  वा सेवाको उत्पादन र रोजगारीका अवसरमा अतभवरृ्ि गनि म ल कमा उपलव्ध स्रोि 
साधनको अतधकिम पररचालन गरी िमशः शर्ाि प्रतिस्थापन र तनर्ािि प्रबििनमा जोड ददुँदै उद्योग 
क्षेत्रको सहज, अन मानर्ोग्र् र प्रभावकारी व्र्वस्थापन गरी गतिशील एवं सवल अथििन्त्र तनमािण गनि 
संघीर् संसदलेऔद्योतगक व्र्वसार् ऐन, २०७६ िज िमा गरेको हो । 

6.4. र्वदेशी लगानी िथा प्रर्वतध हस्िान्िरण ऐन, २०७५ िथा तनर्मावली, २०७७ - शतथिक समरृ्िका लातग 
उपलव्ध स्रोि साधनको अतधकिम पररचालन गदै रार्ष्ट्रर् अथििन्त्रलाई प्रतिस्पधी, स दृढ िथा 
रोजगारोन्म ख बनाउन र उत्पादकत्व वरृ्ि गरी शर्ाि प्रतिस्थापन, तनर्ािि प्रवििन र पूवािधार र्वकास 
िथा वस्ि  वा सेवाको उत्पादनका क्षते्रमा र्वदेशी पूुँजी, प्रर्वतध र लगानीलाई शकर्षिि गनि लगानी मैत्री 
वािावरण तसजिना गदै औद्योतगकीकरण माफि ि ददगो शतथिक वरृ्ि हातसल गनि उल्लेखखि कानून िज िमा 
गरेको हो । 

6.5. व्र्ापार नीति, २०७२ - तनकासी प्रबििन माफि ि रार्ष्ट्रर् अथििन्त्रमा वाखणज्र् क्षेत्रको र्ोगदान बढाई 
शतथिक समरृ्ि हातसल गने दूरदृर्ि सर्हि तनकासी प्रबििन गरी समावेशी र ददगो शतथिक वरृ्ि हातसल 
गने लक्ष्र् िर् गरेको र्स नीतिमा व्र्ापार र र्वशेष शतथिक क्षेत्र सम्वन्धी नीति िथा कार्िनीति 
तनम्नान सार रहेको छन-  

ि.सं. नीति कार्िनीति 
१ सरकारले सहजकिाि, उत्प्ररेक र 

तनर्ामकको भतूमका तनवािह गदै तनजी 
क्षेत्रको सर्िर् सहभातगिा अतभवरृ्ि गने 

तनर्ाििर्ोग्र् वस्ि  िथा सेवाको अग्रपषृ्ठ सम्बन्ध 
(Forward and Backward Linkage) लाई स दृढ 
गररने छ । 

२ ि लनात्मक र प्रतिस्पधी लाभका 
वस्ि हरूको प्रतिस्पधी क्षमिा अतभवरृ्ि गरी 
तनर्ािि प्रवििन गने 

 र्वश्वबजारको माग अन रूपका ि लनात्मक लाभ र 
प्रतिस्पधी क्षमिार् क्त वस्ि हरूको पर्हचान, छनौट, 

र्वकास, प्रवििन र तनर्ाििका लातग तनजी क्षेत्रसुँग 
समन्वर् गररनेछ । 

 नेपाल व्र्ापार एकीकृि रणनीतिले पर्हचान 
गरेका वस्ि हरूको प्रतिस्पधी क्षमिावरृ्ि गनि 
मूल्र् शङृ्खला र्वकासमा सहर्ोग गररनेछ । 

३ शपूतििजन्र् क्षमिा स दृढीकरण गदै व्र्ापार र्वशेष शतथिक क्षेत्रको शसपासका क्षेत्रमा 
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घाटा कम गने तनकासीजन्र् उद्योगहरूलाईकच्चा एवं अधिप्रशोतधि 
सहार्क वस्ि  उपलधध गराउने प्रकृतिका उद्योगहरू 
(Ancillary Industries) स्थापना गनि तनजी क्षेत्रलाई 
प्रोत्सार्हि गररनेछ  

४ तनर्ाििजन्र् सेवा क्षेत्रहरूको प्रतिस्पधी 
क्षमिा अतभवरृ्ि गने 

सेवा क्षेत्रको प्रतिस्पधी क्षमिा अतभवरृ्ि गररने 

५ व्र्ापार सहजीकरण िथा संस्थागि 
स दृढीकरणको माध्र्मबाट कारोबार लागि 
घटाउन े

तनर्ािि प्रबििन िथा व्र्ापार सहजीकरणका लातग 
ग रुर्ोजना बनार्नेछ 

६ व्र्ापारलाई अथििन्त्रको म ख्र् सम्भागको 
रूपमा स्थार्पि गनि मूलप्रवाहीकरण गने 

रार्ष्ट्रर्, क्षेत्रगि र स्थानीर् स्िरका र्वकास र्ोजना, 
नीति, कार्ििम िथा शर्ोजनाहरूको िज िमा, 
कार्ािन्वर्न, अन गमन िथा मूल्र्ाङ्कन प्रर्िर्ामा व्र्ापार 
प्रबििनलाई र्वशेष प्राथतमकिा ददर्नेछ । 

७ बह पक्षीर्, क्षेत्रीर् र दद्वपक्षीर् संर्न्त्र िथा 
व्र्ापार कूटनीतिको माध्र्मबाट बजार 
र्वस्िार र व्र्ापारजन्र् क्षमिा अतभवरृ्ि 
गने। 

व्र्ापार प्रबििनलाई शतथिक कूटनीतिको मूख्र् अंगको 
रुपमा कार्ािन्वर्न गररने छ । 

८ वस्ि  र सेवा व्र्ापारलाई प्रतिस्पधी एवं 
स दृढ बनाई एक अकािको समपूरकको 
रूपमा क्षेत्रीर् िथा र्वश्वव्र्ापी उत्पादन 
सञ्जालमा शबद्घ गने 

वस्ि  र सेवा व्र्ापारलाई समपूरकको रूपमा र्वकास 
गनि रणनीति िर्ार गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ार्नेछ । 

९ व्र्ापार सम्बि बौर्िक सम्पखत्त सम्बन्धी 
अतधकारको प्रवििन र संरक्षण गरी र्वश्व 
बजारमा नेपाली उत्पादनको पह ुँच बढाउन े

व्र्ापार सम्बि बौर्िक सम्पखत्त अतधकारको संरक्षण र 
प्रवििनका लातग कार्ििमहरू सञ्चालन गररनेछ । 

र्स नीतिले व्र्ापार प्रवििनको लातग शवयकर्क नीति िज िमा कार्िमा सहर्ोग प र् र्ाउन, व्र्ापार 
सहजीकरण गनि एवं नीतिको अन गमन र अन्िर-तनकार् समन्वर् गनि तनजी क्षेत्र समेिको सहभातगिामा 
केन्रीर् स्िरमा संस्थागि व्र्वस्थाको रुपमा बोडि अफ िेड गठन गररने उल्लेख भएकोमा र्वशेष 
शतथिक क्षेत्र प्रातधकरणको प्रतितनतधत्व ह ने व्र्वस्था छैन । 

6.6. नेपाल व्र्ापार एकीकृि रणनीति २०७३ - नेपाल व्र्ापार एकीकृि रणनीति, २०७३ ले कृर्षजन्र् 
क्षेत्रिफि  अलैंची, अद वा, खचर्ा र औषधीजन्र् जतडब टी, औद्योतगक उत्पादनिफि  कपडा, छाला, ज त्ता, गलैंचा, 
पखयकमना िथा सेवा क्षेत्रिफि  दक्ष र अधिदक्ष जनशखक्त, सूचना प्रर्वतध र पर्िटन गरी १२ वटा क्षेत्रलाई 
म ख्र् प्राथतमकिा ददर्एको छ । वाखणज्र् मन्त्रालर्ले तनर्ाििको सम्भावना रहेका वस्ि को सूचीमा नेपाल 
व्र्ापार एकीकृि रणनीति, २०५७ ले समावेश गरेका जलर्वद्य ि, कफी, फलफूल र िरकारी, मह, 

चाउचाउ, उनीका उत्पादन र चाुँदीका गहनाजस्िा १२ प्रकारका वस्ि  नै समावेश गरेको छ । 

6.7. कृर्ष व्र्वसार् प्रबििन नीति, २०६३ - र्स नीतिले कृर्षजन्र् उद्योगको र्वकास गरी शन्िररक वजार 
िथा तनर्ािि प्रबििनमा र्ोगदान प र् र्ाउने उदे्दयकर् रहेको छ । उक्त उदे्दयकर् हातसल गनि देहार्बमोखजमका 
नीति िर् गरेको छ:- 

(क)  र्वशेष शतथिक क्षेत्रहरुसुँग समन्वर् ह ने गरी बजारको माग अन सारको उपर् क्त पररमाण र 
ग णस्िरका र्वशेष कृर्ष वस्ि  उत्पादन गनि सरोकारवालाहरुको प्रतिवििाको शधारमा तनम्न 
तलखखि र्वशेष उत्पादन क्षेत्रहरुको र्कटान गरी कार्ििम सञ्चालन गररने उल्लेख छ। 
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भैरहवा र्वशेष शतथिक क्षते्रः-  
 पाुँच शाखा रहने गरी शठौँ िहको व्र्वस्थापक सर्हि २१ जनाको दरवन्दी रहेको छ । 

 तनमािणको िममा रहेका र्वशेष शतथिक क्षेत्रको लातग कखन्टन्जेन्सीवाट कमिचारी व्र्वस्थापन भएको छ।  

 व्र्ावसार्र्क वाली/वस्ि  उत्पादन क्षते्र  

 प्रागंाररक/ र्वषाददरर्हि उत्पादन क्षते्र  
 तनर्ाििमूलक वाली/वस्ि  उत्पादन क्षते्र  

7. संगठन संरचना - र्वशेष शतथिक क्षेत्र प्रातधकरणको संगठन संरचना तनम्नान सार रहेको छः 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

प्रातधकरणको केन्रीर् कार्ािलर्को लातग एक कार्िकारी तनदेशक सर्हि नवौँ िहको 
सहतनदेशक-२ जना, सािौँ/शठौँ िहको सहार्क तनदेशक-8 जना, छैटौँ िहको प्रशासकीर् अतधकृि-१ 
जना समेि ११ जना अतधकृि स्िर र 27 जना सहार्क स्िर गरी 38 जनाको दरबन्दी रहेको छ । 
त्र्स्िै भैरहवा र्वशेष शतथिक क्षेत्र धर्वस्थापन कार्ािलर्को लातग ८ औ ंिहको धर्वस्थापक १ समेि 
२१ दरबन्दी रहेको छ । पाुँचखाल, तसमरा र हरैर्ा (कैलाली) र्वशेष शतथिक क्षेत्रको लातग प्रस्िार्वि 
संगठन संरचना िर्ार नभएिापतन २ जनाका दरले 6 जना कमिचारी कार्िरि छन ्।  

8. र्वत्तीर् व्र्वस्था - र्वशेष शतथिक क्षेत्र प्रातधकरणको र्वगि ५ वषिको बजेट िथा खचिको खस्थति 
देहार्अन सार रहेको छ : 

(रु.हजारमा) 
शतथिक 

वषि 
  

चाल  पूुँखजगि जम्मा खचि 

बजेट खचि खचि 
प्रतिशि 

बजेट खचि खचि 
प्रतिशि 

बजेट खचि खचि 
प्रतिशि 

०७३।७४ २०५०९ १३००६ ६३ ८०४१८६ २२०९०३ २७ ८२४६९५ २३३९०९ २८ 

०७४।७५ ३६८१३ २०८२२ ५७ १३८०१०५ ८७६८३६ ६४ १४१६९१८ ८९७६५८ ६३ 

०७५।७६ २३००० १७०७९ ७४ ११७९९६८ ७२३७३१ ६१ १२०२९६८ ७४०८१० ६२ 

०७६।७७ २३६०० १७०७८ ७२ ११७९९६८ ७२३७३१ ६१ १२०३५६८ ७४०८०९ ६२ 

०७७।७८ २७४०० १७२७६ ६३ ४७८८०० २९६३२६ ६२ ५०६२०० ३१३६०२ ६२ 

9. र्वषर् छनौटको औखचत्र् - नेपालमा २०७३।७४ देखख २०७७।७८ सम्म क ल गाहिस्थ उत्पादनको 
औसिमा शर्ाि ३४ प्रतिशि, तनर्ािि ३ प्रतिशि भई व्र्ापार घाटा ३२ प्रतिशि रहेको छ । तनर्ािि 
र्ोग्र् उद्योगहरुको र्वकास एवं प्रबििनका लातग स्वदेशी िथा वैदेखशक लगानी शकर्षिि गरी म ल कमा 
औद्योगीकरणको प्रकृर्ा अखघ बढाउने उदे्दयकर्ले नेपाल सरकारले २०५६।५७ को बजेट वक्तव्र् 

सञ्चालक सतमति 

कार्िकारी तनदेशक 

र्ोजना िथा कार्ििम अन गमन शाखा 

प वािधार र्ोजना िथा तनमािण शाखा 

प्रर्वतध िथा वािावरण शाखा 

प्रशासन शाखा 

शतथिक प्रशासन शाखा 

कानून शाखा 

सपोटि सतभिस र्काई 
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माफि ि र्वशेष शतथिक क्षेत्रको अवधारणा कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाएको देखखन्छ । कार्ािन्वर्नमा गएको २० 
वषि अवतधमा एक मात्र र्वशेष शतथिक क्षेत्र तनमािण भएकोमा सो समेि पूणि क्षमिामा सञ्चालन भएको 
छैन। शतथिक वषि २०७७।७८ मा र्वशेष शतथिक क्षेत्रबाट सञ्चातलि उद्योगबाट क ल तनर्ाििको 
०.६० प्रतिशि र क ल गाहिस्थ उत्पादनको ०.०२ प्रतिशि र्ोगदान रहेको छ (अन सूची-२) ।  

नेपालले शतथिक उदाररकरण नीति अवलम्बन गरे पश्चाि शर्ाि प्रतिस्थापन िथा तनर्ािि 
प्रबििनका लातग कानूनी िथा संरचनागि संर्न्त्र िर्ार गरेिा पतन र्वशेष शतथिक क्षेत्र पूवािधार तनमािण 
कार्ि सम्पन्न गरेको छैन । र्वशेष शतथिक क्षेत्ररार्ष्ट्रर् महत्वको र्वषर् भएकोले नेपालको अथििन्त्रमा 
र्सको अहम भतूमका रहेको ह न्छ । िथापी र्ो अवधारणा र्वकास भएको २० वषिको अवतधसम्म पतन 
अवधारणा अन रुप नेपालको अथििन्त्रमा र्थोखचि टेवा प र् र्ाउन नसकेकोले र्वशेष शतथिक क्षेत्रको 
प्रभावकारी सञ्चालन र व्र्वस्थापनमा देखखएका समस्र्ा पर्हचान गरी समाधानका स झाव प्रदान गने 
हेि  ले र्ो र्वषर् लेखापरीक्षणको लातग छनौट गररएको हो । 

लेखापरीक्षणको उद्दयेकर्, क्षते्र एवं पिति 

10. लेखापरीक्षणको उद्दयेकर् - र्वशेष शतथिक क्षेत्रको सञ्चालन एवं धर्स्थापन सम्बन्धी अध्र्र्न िथा 
मूल्र्ाङ्कन गरी स झाव ददन  लेखापरीक्षणको म ख्र् उदे्दयकर् रहेको छ । उक्त उदे्दयकर् प्रातिको लातग तनम्न 
सहार्क उदे्दयकर् रहेका छन:्  

 नेपालको रार्ष्ट्रर् अथििन्त्रमा र्वशेष शतथिक क्षेत्रको र्ोगदान अध्र्र्न गन ि,  
 र्वशेष शतथिक क्षेत्र अवधारणा अन रुप स्थापना, सञ्चालन र व्र्वस्थापनको लातग प्राि बजेट, 

उपलव्ध जनशखक्त िथा साधन स्रोि परीक्षण, र्वश्लषेण र मूल्र्ाङ्कन गन ि, 
 र्वशेष शतथिक क्षेत्रसुँग सम्वखन्धि कानूनी प्रावधान, नीति, तनर्मको पर्ािििा सम्वन्धी अध्र्र्न 

गन ि, 
 र्वशेष शतथिक क्षते्र घोषणा भई पूविसम्भाव्र्िा िथा सम्भाव्र्िा अध्र्र्न प्रतिवेदनको 

कार्ािन्वर्न अवस्था र्वश्लषेण गन ि । 

11. लेखापरीक्षणको क्षते्र - र्वशेष शतथिक क्षते्रको सञ्चालन एवं धर्स्थापन सम्बन्धी अध्र्र्न िथा म ल्र्ाङ्कन 
गनि र्वशेष शतथिक क्षेत्र प्रातधकरण र सो अन्िगििका कार्ििमहरु समावेश गररने छ । कार्ििममा 
भएको खचि मूल्र्ाङ्कन गनि र्वगि पाुँच वषिको बजेट, खचि िथा सम्बखन्धि र्िर्ाकलापहरुको मूल्र्ाङ्कन 
गररनेछ । र्वशेष शतथिक क्षेत्र सञ्चालन एवं व्वस्थापन सम्बन्धमा ३ वटा र्वशेष शतथिक क्षेत्रको 
स्थलगि अध्र्र्न, र्वशेष शतथिक क्षेत्रको तनमािण, सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन प्रभावकारीिा सम्बन्धमा 
मन्त्रालर् िथा प्रातधकरणसुँगको छलफल, स चना संकलन िथा र्वषर्गि र्वज्ञ र सम्भार्वि व्र्ावसार्ीसुँग 
अन्िर्िि र्ालाई लेखापरीक्षणको दार्रामा समेर्टएको छ । 

12. लेखापरीक्षण र्वतध एवं पिति - लेखापरीक्षण ऐन, २०७५, कार्िम लक लेखापरीक्षण मागिदशिन, २०६९ 
र महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्को बार्षिक लेखापरीक्षण र्ोजना, २०७८ ले तनददिि गरेका र्वतध र 
प्रर्िर्ाहरु अवलम्वन गरी लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षणमा सवोच्च लेखापरीक्षण 
संस्थाहरुको अन्िरािर्ष्ट्रर् संगठन र्न्टोसाईले जारी गरेको कार्िमूलक लेखापरीक्षण सम्वन्धी मानदण्डहरु 
र्साई ३०० र ३००० को समेि सन्दभि तलईएको छ ।  

लेखापरीक्षण गदाि र्वषर्सुँग सम्वखन्धि रहेर समस्र्ामूलक िथा नतिजामूलक पिति अवलम्वन 
गरी सम्वखन्धि कागजाि र से्रस्िा परीक्षण गने, व्र्वस्थापनसुँग छलफल, प्रश्नावली िथा 
सरोकारवालासुँग छलफल गरी शवयकर्क सूचना, र्ववरण िथा जनाकारी प्राि गररएको छ । उपर् िक्त 
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अन सार प्राि सूचना, िथ्र्ाङ्क, जानकारी र छलफलको शधारमा जोखखमको मूल्र्ाङ्कन गने र सोबाट 
िाखत्वक महत्वका र्वषर्हरु पर्हचान गरी स्थलगि अवलोकन, प्रश्नावली, सोधप छ, सरोकारवालासुँग 
छलफल, अन्िरवािाि समेिको शधारमा तनकार्को प्रम ख कार्ि सम्पादन सूचकहरुको परीक्षण गरी 
स धारका लातग गन िपने देखखएका स झावहरु प्रतिवेदनमा प्रस्ि ि गररएको छ ।  

13. लेखापरीक्षणको तसतमििा - प्राि सूचना, अतभलेख, र्ववरण िथा कार्ािन्वर्न गने तनकार्हरुबाट सङ्कतलि 
िथ्र्ाङ्कका शधारमा प्रतिवेदन िर्ार गररएको छ । लेखापरीक्षणको लातग उपलव्ध समर् सीमा, 
जनशखक्त, सीतमि स्रोि साधनले लेखापरीक्षणको दार्रालाई सीतमि गरेको छ ।   

लेखापरीक्षणबाट देखखएका व्र्होरा 

14. शर्ाि तनर्ािि व्र्ापार र्वस्िार िथा र्वर्वतधकरण - पतछल्लो पाुँच वषिमा नेपालको क ल गाहिस्थ 
उत्पादनमा औद्योतगक उत्पादनको औसि र्ोगदान बार्षिक ५.४ प्रतिशि र तनर्ाििको ३ प्रतिशि रहेको 
छ । नेपालको शर्ाि औषिमा रु.१२ खवि ७७ अवि २९ करोड र तनर्ािि रु.९८ अवि ८ करोड 
रहेकोले व्र्ापार घाटा रु.११ खवि ७९ अवि २१ करोड रहेको छ । र्वश्व व्र्ापारमा नेपालको र्ोगदान 
नगन्र् रहको पररणाम स्वरुप रार्ष्ट्रर् अथििन्त्रका सूचक सकारात्मक ह न सकेको छैन । नेपालको 
अन्िरार्ष्ट्रर् व्र्ापारमा शर्ाि िथा तनर्ाििको र्हस्सा भारििफि  बढी रहेको छ । भारिसुँग पाुँच वषि 
अवतधमा शर्ाि ५७ देखख ६१ प्रतिशिसम्म र तनर्ािि ५७ देखख ७५ प्रतिशिसम्म रहेको छ 
(अन सूची-४) । नेपालले िेल, चामल, धान, गह ुँ, मकै जस्िा दैतनक उपभोग्र्का वस्ि  समेि शर्ाि 
गन ि परेको कारण उत्पादनमा शत्मतनभिर देखखंदैन ।  

र्वगि पाुँच वषिमा ५ हजार ९३६ प्रकारका वस्ि हरु शर्ाि र २ हजार प्रकारका वस्ि हरु 
तनर्ािि ह ने गरेको छ । र्न्धन जन्र् वस्ि , फलाम िथा स नजन्र् वस्ि  शर्ाि भएको र सोर्ार्वन, पाम 
िथा सूर्िमूखी िेल तनर्ािि भएको देखखएकोले नेपालको तनर्ािि धर्ापार ददगो ह ने देखखदैन (अन सूची-5)। 
नेपालबाट प्रार्ः न्रू्न मूल्र्का कच्चा वस्ि  तनर्ािि भएको र सीतमि मात्राका प्रशोतधि िथा िर्ारी वस्ि  
तनर्ािि ह ने कारणले तनर्ािि व्र्ापार संक चि भएको छ । नेपाल सरकारले उच्च मूल्र्का वस्ि हरु जस्िै 
र्ाचािग म्वा, जतडव टी िथा अगाितनक लगार्िका वस्ि हरुको उत्पादनका लातग वैदेखशक लगानी तभत्र्र्ाएर 
उत्पादन वरृ्ि गनि हालसम्म क नै ठोस नीति अवलम्बन गरेको छैन ।  

नेपालमा २०७७।८।१० सम्म रु.८९ अवि ३३ करोड प्रत्र्क्ष वैदेखशक लगानी तभतत्रए 
िापतन र्वशेष शतथिक क्षेत्रमा प्रत्र्क्ष वैदेखशक लगानी प्राि भएको छैन । शतथिक क टनीति माफि ि 
सरकार/सरकार (जीट जी) िथा व्र्ापारी/व्र्ापारी (बीट बी) बीच वािािको पहल गरी लगानी तभत्र्र्ाउने 
िफि  र्थोखचि पहल ह न नसकेको कारणले वैदेखशक व्र्ापार अपेखक्षि रुपमा र्वस्िार ह न सकेको छैन । 

ददगो अन्िरार्ष्ट्रर् व्र्ापार सन्ि लन कार्म गनि प्रतिस्पधाित्मक िथा ि लनात्मक लाभ भएका र उच्च 
मूल्र्का वस्ि  उत्पादनको पर्हचान िथा छनौट गरी उपर् क्त शतथिक क टनीति माफि ि वैदेखशक लगानी 
र प्रर्वतध तभत्र्र्ाउन  पदिछ । 

15. धर्ापार घाटा न्रू्नीकरण रार्ष्ट्रर् कार्िर्ोजना -प्रदेशगि र्वशेष शतथिक क्षेत्रहरु स्थापना र सञ्चालन गरी 
देशतभत्र औद्योतगकीकरण वरृ्ि ह ने अपेखक्षि उपलखधध हाुँतसल गनि २०७५।७६ लाई शधार वषि मानी 
२०७६ असार १२ मा ५ वषे कार्ि र्ोजना िर्ार भएको छ । र्वराटनगर र गोरखामा जग्गा प्राति 
नभएको, भैरहवा र तसमरा व्लक ेएे प णि रुपमा सञ्चालनमा नशएको, पर्ािि वजेट व्र्वस्थापन नभएकोले 
तसमरा, ज म्ला िथा पाुँचखालको वाुँकी कार्ि सम्पन्न नभएको, अन्िर सीमा र्वशेष शतथिक क्षेत्र र र्वशेष 
शतथिक क्षेत्रगि सूचना प्रर्वतध क्लस्टर स्थापना नभएकोले कार्िर्ोजना अन सार प्रादेखशक र्वशेष शतथिक 
क्षेत्र स्थापनाको लक्ष्र् हातसल भएको छैन । र्सले गदाि कार्िर्ोजनाको अवधारणा अन रुप ५ वषिमा 
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व्र्ापार घाटा न्रू्नीकरण गने लक्ष्र् प रा ह ने देखखदैन । र्थाथि िथा वस्ि परक कार्िर्ोजना िर्ार गरी 
बार्षिक समीक्षा सर्हि स धारका उपार् िर् गरी लक्ष्र् हातसल गन िपदिछ । 

16. न्रू्न बजेट - प्रातधकरणवाट २०६7।68 देखख हालसम्म सम्भाव्र् भएका भैरहवा, तसमरा व्लक ए, ए 
र्वस्िार, र्व र तस, तड र ई, पाुँचखाल, ज म्ला, र्वराटनगर (बज ि), कैलाली (गोदावरी), रौिहट, र तसराहा 
सर्हि ११ मध्रे् तनमािण सम्पन्न भएका भैरहवा र तसमरा व्लक ए वाहेक वाुँकी 9 र्वशेष शतथिक 
क्षेत्रको तनमािण सम्पन्न गनि सार्वकमा रु.४२ अवि ५९ करोड ६० लाखको लागि अन मान रहेकोमा 
२०७७।७८ को अन्त्र्सम्म रु. ३४ करोड ५२ लाखको कार्ि सम्पन्न भई रु.४२ अवि २५ करोड ९ 
लाखको कार्ि वाुँकी रहेको छ । बाुँकी कार्ि सम्पन्न गनि २०७७।७८ फाग नको रार्ष्ट्रर् उपभोक्ता 
मूल्र् सूचकाङ्कको शधारमा रु.५३ अवि ४८ करोड ७६ लाख लागि लाग्ने देखखन्छ । र्स सम्वन्धी 
र्ववरण देहार् अन सार छ :- 

(रु.लाखमा) 

ि. सं. 
र्वशेष शतथिक क्षते्रको 

नाम 
लागि अन मान 

हालसम्मको 
सम्पन्न लागि 

सम्पन्न गनि  

वाुँकी काम 
सम्पन्न गनि लाग्न े
अन मातनि लागि 

१ तसमरा ए र्वस्िार २६६७२ २३७२ २४३०० ३०८८३ 
२ तसमरा र्व र तस ५०७०३ १०३२ ४९६७१ ६१९६१ 
३ तसमरा तड र ई १००८८२ ४७ १००८३५ १२०८३२ 
४ पाुँचखाल ४१५१५ ० ४१५१५ ५७९०५ 
५ ज म्ला ६८३६ ० ६८३६ १०५४७ 
६ र्वराटनगर ५६२९४ ० ५६२९४ ६८७०७ 
७ कैलाली ४१८०८ ० ४१८०८ ५१०२७ 
८ रौिहट ४९३०५ ० ४९३०५ ४९३०५ 
९ तसराहा ५१९४५ ० ५१९४५ ८३७०९ 

 

जम्मा ४२५९६० ३४५२ ४२२५०९ ५३४८७६ 
(र्वस्ििृ र्ववरण अन सूची-६ मा समावेश)  

तनमािण कार्िका लातग शतथिक वषि २०६७।६८ देखख २०७७।७८ सम्म औषि बार्षिक 
वजेट र्वतनर्ोजन रु.५२ करोड ८६ लाख रहेको छ (अन सूची-7) । २०७८ फाग न मर्हनाको रार्ष्ट्रर् 
उपभोक्ता मूल्र् सूचकाङ्कको शधारमा हालको औषि र्वतनर्ोजनको अन पािमा सम्प णि र्वशेष शतथिक 
क्षेत्रको तनमािण कार्ि सम्पन्न गनि सार्वक लागि अन मानको शधारमा ७९ वषि र २०७८ फाग न 
मसान्िको लागि अन मानमा १०१ वषि लाग्ने देखखन्छ । दीघिकालीन रणनीति सर्हि लगानीको स्रोि 
व्र्वस्थापन िथा शवयकर्क बजेट र्वतनर्ोजन गरी पूवािधार तनमािणको कार्ि सम्पन्न गन िपने देखखएको छ। 

17. र्वशेष शतथिक क्षते्रको अवस्था - भैरहवा, तसमरा (४ व्लक), पाुँचखाल र ज म्ला समेि ७ स्थानमा 
६९२.४२ हेक्टर क्षेत्रफलमा ५२७ व्र्ावसार्ीक प्लट सर्हिको र्वशेष शतथिक क्षेत्र तनमािणको लागि 
अन मान रु.२४ अवि २४ करोड २० लाखमध्रे् रु.२ अवि ५६ करोड ५६ लाखको मात्र कार्ि सम्पन्न 
भएको छ । र्वराटनगर, कैलाली, रौिहट र तसरहा समेि ४ र्वशेष शतथिक क्षते्रको तनमािण कार्िको 
श रुशि भएको छैन । र्वशेष शतथिक क्षेत्र प्रातधकरण माफि ि २०६०।६१ देखख हालसम्म ११ 
स्थानमा र्वशेष शतथिक क्षेत्र स्थापनाको लातग भएको सम्भाव्र्िा अध्र्र्नमा मात्र रु.४ करोड ८६ 
लाख खचि भएको छ । तनमािणाधीन र्वशेष शतथिक क्षेत्रको अवस्था देहार् अन सार छन ्: 
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(रु.लाखमा) 
ि. 
सं. 

र्वशेष शतथिक क्षते्रको 
नाम 

र्वस्ििृ प्रार्वतधक 
प्रतिवदेन अन सार 
लागि म ल्र्  

हालसम्मको कार्ि 
हालकोअवस्था लागि 

अन मान 
खचि 

1.  भैरहवा ४२५१ ६९१८ ५३२० तनमािण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेको 

1.1.  तसमरा व्लक ए ११५६० २०६७८ १७६७६ 

तनमािण सम्पन्न गरी २०७७।९।२८ को 
तनणिर्ान सार गामेन्ट प्रशोधन के्षत्रवाट सामान्र् 
र्वशेष शतथिक के्षत्रमा पररणि गरेकोमा सञ्चालनमा  
नशएको 

1.2.  तसमरा व्लक एर्वस्िार २६६७१ २३७२ ५३० वाउण्िी वाल र ररभर िेतनङ्ग कार्ि भई रहेको 
1.3.  व्लक र्व र तस ५०७०३ १०३३ ५२० 

वाउण्िी वालको  कार्ि  भई रहेको 
1.4.  व्लक तड र ई १००८८३ ४७ २७ 

2.  तसमरा क ल १८९८१७ २४१३० १८७५३   

3.  पाुँचखाल ४१५१५ २६८८ १५४७ 

पह ुँच सडक तनमािण, ररटेतनङ्ग वाल िथा प्रशासतनक 
भवन तनमािणको िममा रहेको र लगानीको 
स तनखश्चििा भएको छैन । 

4.  ज म्ला ६८३७ ६५ ३६ 
पह ुँच सडक तनमािण िथा ररटेतनङ्ग वाल तनमािण 
भएकोमा थप लगानीको स तनखश्चििा भएको छैन। 

  जम्मा २४२४२० ३३८०१ २५६५६   

(र्वस्ििृ र्ववरण अन सूची-८ मा समावेश) 
भैरहवा र तसमरा व्लक ेएे तनमािण सम्पन्न भएकोमा लागि अन मानको ६३ देखख ७९ 

प्रतिशिसम्म  लागि वदृद्व भएको देखखन्छ । तनमािणातधन ५ र्वशेष शतथिक क्षेत्रको र्वस्ििृ शर्ोजना 
प्रतिवेदन िर्ार भएको कररव ५ वषि अवतधसम्म लागि अन मानको ०.०५ देखख ९ प्रतिशिसम्मको 
कार्ि मात्र प्रगति भएको छ । पूवािधार तनमािण कार्ि सम्पन्न ह ने गरी बजेट र्वतनर्ोजन नह ुँदा अध्र्र्न 
िथा पूवािधारमा भएको लगानीको उपादेर्िा देखखएको छैन । र्वगि पाुँच वषि अबतधमा औसिमा उद्योग, 

वाखणज्र् िथा शपूतिि मन्त्रालर्लाई रार्ष्ट्रर् बजेटको ०.६९ प्रतिशि र्वतनर्ोजन भएकोमध्रे् र्वशेष 
शतथिक क्षेत्रमा ११ प्रतिशि र्वतनर्ोजन भई सोको ५७ प्रतिशि मात्र खचि भएको छ । र्वस्ििृ 
पररर्ोजना प्रतिवेदन प्राि भएको १८ वषि अवतधमा द ई र्वशेष शतथिक क्षेत्र सम्पन्न भए िापतन प णि 
क्षमिामा उद्योगहरु सञ्चालन भएका छैनन ्। र्वशेष शतथिक क्षेत्र तनमािण, सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन 
कार्ि नेपाल सरकारको प्राथतमकिामा नपरेकोले न्रू्न बजेट र्वतनर्ोजन गन िको साथै वैकखल्पक स्रोि 
पर्हचान गरेको छैन । शतथिक वषि २०७७।७८ मा साविजतनक-तनखज साझेदारीमा तसमरा र्व/तस िथा 
पाुँचखाल र्वशेष शतथिक क्षेत्रको पूवािधार र्वकासका लातग नेपाल ईन्फ्रास्िक्चर बैंक तलतमटेड (तनफ्रा) 
सुँग सम्झौिासम्म भएको छ। दीघिकालीन रणनैतिक र्ोजना सर्हि लगानीको स्रोि व्र्वस्थापन गरी 
समर्मा पूवािधार तनमािणको कार्ि सम्पन्न गराएर उदे्दयकर् अन सार र्वशेष शतथिक क्षेत्र सञ्चालन गराउन  
पदिछ । 

18. उद्योग स्थापना - हालसम्म तनमािण सम्पन्न भएका भैरहवा र तसमरा व्लक ेएे र्वशेष शतथिक क्षते्रतभत्र 
रहेका १३४ प्लटमा २०७३ देखख २०७६ सम्म उद्योग स्थापना िथा सञ्चालनको लातग ४ पटक 
प्रस्िाव शिान गरेकोमा भैरहवाको ९९ प्लटको लातग ३५ प्रस्िाव पेश भएका तथए । पेश गरेका सवै 
प्रस्िावकले अन मति प्राि गरेकोमा २९ प्लटको लातग ९ अन मति प्राि उद्योगसुँग सम्झौिा भएकोमध्रे् 
२२ प्लटमा ६ उद्योग सञ्चालनमा र १ स्थापनाको िममा रहेको छ । अन मति प्राि गरेका सवैले 
सम्झौिा गरी उद्योग स्थापना गरेका छैनन ् । छलफलको िममा नीतिगि असहजिा िथा अपर्ािि 
भौतिक स र्वधाको कारण उद्योग स्थापना नभएको जानकारी प्राि भएको छ । र्वशेष  शतथिक क्षेत्रको 
उदे्दयकर् अन सार नीतिगि स धार िथा पर्ािि भौतिक स र्वधा उपलव्ध गराई अन क ल औद्योतगक वािावरण 
िर्ार गन िपदिछ । 
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ि.सं. 
र्वशेष 
शतथिक 
क्षते्र 

प्रस्िाव शिान प्रस्िाव पेश 
अन मति 

ददएको 
सम्झौिा 

उद्योग 
स्थापना 

तमति 
प्लट 
संख्र्ा 

संख्र्ा 
प्लट 

संख्र्ा 
संख्र्ा 

प्लट 
संख्र्ा 

संख्र्ा 
प्लट 
संख्र्ा 

संख्र्ा 
प्लट 
संख्र्ा 

१ भैरहवा ०७३।१।२१ 

६७ 
१४ ३७ १४ ३७ ० ० ० ० 
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(र्वस्ििृ र्ववरण अन सूची-9 मा समावेश) 

19. बजेट बक्तधर्को कार्ािन्वर्न - शतथिक वषि 2075।76 र 2076।77 को बजेट बक्तधर्मा 
उत्पादनमा शधाररि तनर्ाििमूलक उद्योगलार्ि संरक्षण िथा प्रदेशहरुको समन्वर्, साविजतनक र तनजी 
क्षेत्रको सहभातगिामा प्रत्रे्क प्रदेशमा एक र्वशेष शतथिक क्षते्र स्थापनाको सम्भाधर्िा अध्र्र्न र 
पूवािधार तनमािण गने र न वाकोट र काभ्रपेलाञ्चोकको पाुँचखालमा र्वशेष शतथिक क्षते्र स्थापना गने 
उल्लेख छ । प्रदेश नं.1 को र्वराटनगर, गण्डकी प्रदेशको गोरखा र स दूरपखश्चमको कैलालीमा र्वस्ििृ 
पररर्ोजना प्रतिवेदन िर्ार भएको िर तनमािण कार्िको थालनी भएको छैन । मधेश प्रदेशको तसमराको 
ए धलक र ल खम्वनी प्रदेशको भैरहवाको पूवािधार तनमािण कार्ि सम्पन्न भएको छ । कणािलीको ज म्लामा 
पह ुँच सडक र बाउण्िी वाल तनमािणको कार्ि र वागमिीको पाुँचखालमा पह ुँच सडक, बाउण्व वाल र 
प्रशासकीर् भवन तनमािणको कार्ि भएको छ । न वाकोटको र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन िर्ार भएको 
छैन । बजेट बक्तधर्मा उल्लेख भएअन सार शवयकर्क बजेटको अभावले सबै प्रदेशमा र्वशेष शतथिक 
क्षेत्र स्थापनाको उदे्दयकर् पूरा भएको छैन। शवयकर्क बजेट िथा जनशखक्तको धर्वस्था गरी तनमािण 
कार्िमा तिब्रिा ल्र्ाउन  पदिछ । 

20. एकीकृि ग रुर्ोजना - र्वशेष शतथिक क्षेत्रको अपेखक्षि उपलखधध हातसल गनि र्वशेष शतथिक क्षेत्रको 
सुँख्र्ा तनक्र्ौल गरी पररमाणात्मक लक्ष्र् सर्हिको अवधारणा िथा कार्िर्ोजना सर्हिको दीघिकालीन 
रणनैतिक र्ोजना िर्ार गरी शर्ोजना छनौट गने िथा छनौट भएका शर्ोजना कार्ािन्वर्न गनि 
एकीकृि ग रु र्ोजना सर्हि लागि िथा स्रोिहरु स तनखश्चििा गरी वह वषीर् रुपमा शर्ोजना स्वीकृि 
गराउन  पनेमा सो अन रुप भएको छैन । एकीकृि ग रु र्ोजना िथा दीघिकालीन रणनीतिको अभावले 
प्रातधकरणको शवयकर्क बजेट र शवतधक र्ोजनामा समेि प्रतिर्वखम्वि ह न सकेको छैन । र्सैगरी 
मध्रे्कालीन खचि संरचना िर्ार गरी बह बषीर् शर्ोजनाको रुपमा बजेट व्र्वस्थापन नह ुँदा खररद 
ग रुर्ोजना िर्ारीमा समेि व्र्वधान देखखएको छ । र्वशेष शतथिक क्षेत्रको तनमािण कार्ि सम्पन्न नभई 
तनर्ािि जन्र् उद्योग स्थापना नह ुँदा र्वश्व धर्ापारमा नेपालको तनर्ािि अंशमा स धार शउन सकेको छैन 
। एकीकृि ग रुर्ोजना िथा रणनीतिक र्ोजना िज िमा गरी सोही शधारमा र्वशेष शतथिक क्षेत्रको 
पूवािधार तनमािण, सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन गन िपदिछ ।   

21. सम्भाव्र्िा अध्र्र्न - प्रातधकरणबाट हालसम्म महोत्तरी, तसन्ध पाल्चोक, रस वा, र्लाम, दाङ्ग, तसन्ध ली र 
िनह ुँ गरी ७ वटा र्वशेष शतथिक क्षेत्रको पूविसम्भाव्र्िा अध्र्र्नमा रु.६१ लाख ८९ हजार खचि 
भएको छ (अन सूची-14) । त्र्स्िै गोरखा, कैलाली, खचिवन, नेपालगञ्ज, सिरी, सलािही, रौिहट 
(चन्रप र), मोरङ्ग, न वाकोट, धन षा, कर्पलवस्ि , वददिर्ा र झापाका १३ स्थानमा सम्भाव्र्िा अध्र्र्नमा 
रु.२ करोड ८० लाख ३ हजार खचि भएको छ (अन सूची-15) । उल्लेखखि पूविसम्भाव्र्िा िथा 
सम्भाव्र्िासम्म अध्र्र्न भएका र्वशेष शतथिक क्षेत्रको थप कार्ि भएको छैन । कार्ािन्वर्नमा रहेका 
र्वशेष शतथिक क्षेत्रको पूवािधार तनमािण कार्ि अलपत्र रहेको अवस्थामा अध्र्र्नमा भएको लगानी समेि 
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सद पर्ोग ह ने अवस्थाको स तनखश्चििा देखखदैन । दीघिकालीन रणनीति िर्ार गरी उदे्दयकर् हातसल ह ने गरी 
खचि गन िपदिछ । 

22. छ ट, स र्वधा िथा सह तलर्ि - र्वशेष शतथिक क्षेत्र ऐन, २०७३ को दफा ३६ मा र्वशेष शतथिक 
क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगलाई त्र्स्िो उद्योग स्थापना ह ुँदाका वखि कानूनबमोखजम प्रदान गररएको 
छ ट, स र्वधा वा सह तलर्िलाई सीतमि गने वा त्र्समा प्रतिकूल असर पने गरी क नै व्र्वस्था नगररने 
उल्लेख छ । र्वशेष शतथिक क्षेत्र ऐन, २०७३ को प्रतिकूल ह ने गरी शतथिक ऐनमा व्र्वस्था गने 
प्रवखृत्तले प्रत्र्ाभिू भएका सेवा स र्वधा तलन कदठनाई ह ने सम्बि पक्षको भनार्ि रहेको छ । ऐनको दफा 
१९ अन सार सम्पादन गन िपने काम कारबाहीको लातग वाखणज्र् िथा शपूतिि मन्त्रालर्को सखचवको 
अध्र्क्षिामा प्रातधकरण प्रम ख सदस्र् सखचव ह ने गरी र्वतभन्न मन्त्रालर्का ४ सह-सखचव, तनजी क्षेत्रका 
४ प्रतितनतध र संर् क्त िेड र् तनर्न समन्वर् केन्रको १ प्रतितनतध समेि ११ सदस्र्ीर् सञ्चालक सतमति 
रहेको छ । र्द्यपी सबै तनकार्बाट ऐनबमोखजमका छ ट स र्वधा िथा सह तलर्िहरु प्राि गनि धर्वहाररक 
कदठनार्ि ह ने गरेको अवस्थाले त्र्स्िा स र्वधा प्राि ह ने र्वश्वसतनर्िा नह ुँदा र्वशेष शतथिक क्षेत्रमा उद्योग 
स्थापनाका लातग शकषिण गनि सकेको छैन । कानूनमा उल्लेखखि प्रावधान िथा सेवा सहजरुपमा 
उपलव्ध गराउन मन्त्रालर्गि रुपमा समन्वर्ात्मक व्र्वस्थापन गरी र्वश्वासर्ोग्र् वािावरण सजृना 
ह न पदिछ । 

23. तनर्ाििको सीमा र शर्ाि प्रतिस्थापन - र्वशेष शतथिक क्षेत्र ऐन, २०७३ को दफा १३ अन सार अन मति 
पत्र प्राि गरेको उद्योगले कर छ ट िथा स र्वधा नपाउने गरी उत्पादन भएको वस्ि  िथा सेवा एक 
वषिसम्म शन्िररक बजारमा र्विी गनि सक्ने र सो पश्चाि ६० प्रतिशि तनर्ािि गरी सो पररमाणमा मात्र 
कर छ ट िथा स र्वधा प्राि गने धर्वस्था छ । ऐनको दफा १३ अन सारको तनर्ािि व्र्वस्था प रा गनि 
नसकेमा दफा १० अन सार उद्योगको अन मतिपत्र रद्द गनि सक्ने व्र्वस्था छ । कानूनमा रहेको उक्त 
धर्वस्थाले अन्िरािर्ष्ट्रर् प्रतिस्पधाि गनि नसक्दा स्थार्पि उद्योग जोखखममा रहने कारणले औद्योतगक लगानी 
शकर्षिि ह ने देखखंदैन । तसमरा व्लक ेएे र्वशेष शतथिक क्षेत्रको िर्ारी पश्चाि उद्योग स्थापनाको 
लातग प्रस्िाव शिान गरे िापतन क नै पतन प्रस्िाव पेश नभएको (अन सूची-9) र उत्पादनको दोश्रो वषिमा 
तब्रतलएन्ट लार्र्टङ्ग र्न्डर्ष्ट्रज प्रा.तल.वाट उत्पाददि वस्ि को २३.८९ प्रतिशि र शखक्त तमनरल्स 
प्रा.तल.बाट २.७४ प्रतिशि मात्र तनर्ािि गनि सकेको अवस्था छ (अन सूची-13)। र्वशेष शतथिक 
क्षेत्रको उदे्दयकर् अन सार दीघिकालीन तनर्ािि व्र्ापारमा केन्रीि भई अन्िरार्ष्ट्रर् स्िरमा प्रतिस्पधाि गनि 
नसक्ने पररखस्थतिमा स्वदेशमा नै तबिी गनि र त्र्स्िा वस्ि को शर्ाि तनर्न्त्रण गने गरी स रखक्षि 
औधोतगक लगानी िथा शर्ाि प्रतिस्थापन सम्वन्धमा नीतिगि रुपमा व्र्वस्था गन िपदिछ । 

24. लगानीको प्रबििन नीति - र्वशेष शतथिक क्षेत्र ऐन, २०७३ को दफा १३ अन सारको तनर्ािि नगरी 
स्वदेशमा नै र्विी गरेमा दफा १० अन सार उद्योगको अन मतिपत्र रद्द गनि सक्ने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै 
दफा ७ अन सार राजपत्रमा प्रकाखशि खास प्रकारको उद्योग वाहेक सार्वकमा सञ्चातलि उद्योग र्वशेष 
शतथिक क्षेत्रमा स्थानान्िरण गरी सञ्चालन गनि नसक्ने र प्रर्ोगमा ल्र्ाएको मेखशन, औजार वा उपकरण 
र्वशेष शतथिक क्षेत्रमा प्रर्ोग वा हस्िान्िरण गनि नसर्कने उल्लेख छ ।  

तनर्ाििको अतनवार्ि प्रावधान िथा शर्ाि प्रतिस्थापन सम्वन्धमा ऐनमा व्र्वस्था नह न , ेखास 
प्रकारका उद्योगेको स्पििा नभएको र नर्वनिम प्रर्वतधका मेखशन औजार वा उपकरण प्रर्ोग गरी 
तनर्ािि सम्भाव्र् वस्ि  उत्पादन गने सार्वकका उद्योग सम्बन्धमा ऐनमा सम्वोधन भएको छैन । 
ित्कालीन समर्मा र्वशेष शतथिक क्षेत्र वार्हर सञ्चालनमा रहेको र्करण स ज मेन फेक्चरको प्रर्वतधलाई 
स्वीकृति नह ुँने जानकारी पश्चाि स्थापना नभएको अवस्था छ । 
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उल्लेखखि प्रावधानले लगानी स रखक्षि नह न का साथै तनर्ािि सम्भावना भएका उद्योग स्थापनामा 
थप पूुँजी लगानी गन िपने ह ुँदा र्वशेष शतथिक क्षेत्रप्रति शकषिण कम ह ने देखखन्छ । लगानीमैत्री कानूनी 
व्र्वस्था नभएकोले अन मति प्राि उद्योगहरु समेि स्थापनाको लातग उत्प्ररेरि भएका छैनन ्। र्वशेष 
शतथिक क्षेत्रको उदे्दयकर्मा केन्रीि भई स रखक्षि औधोतगक लगानीको वािावरण िर्ार ह ने गरी तनजी 
क्षेत्रलाई शकषिण गन िपदिछ । 

25. सह तलर्ि - र्वशेष शतथिक क्षेत्र ऐन, २०७३ को दफा २४ देखख ३७ सम्म र्वशेष शतथिक क्षेत्रमा 
स्थार्पि उद्योगले पाउने सह तलर्ि सम्बन्धी व्र्वस्था छ । उपलव्ध भएका सह तलर्ि िथा सेवाहरु 
देहार्अन सार छन ्: 

25.1. वहाल - र्वशेष शतथिक क्षेत्र ऐन, २०७३ को दफा २६ मा र्वशेष शतथिक क्षेत्रमा स्थापना भएका 
उद्योगले प्रर्ोग गरेको जग्गा वा भवनको बहाल वा तलज बापि ब झाउन  पने रकममा उद्योग स्थापना 
भएको पर्हलो वषिको लातग ५० प्रतिशि, दोस्रो वषिको लातग ४० प्रतिशि र िेस्रो वषिको लातग २५ 
प्रतिशि छ टको व्र्वस्था छ । हाल र्वशेष शतथिक क्षते्रमा स्थापना भएका उद्योगले प्रतिवगितमटर 
रु.२५ का दरले बहाल भ  क्तानी गरररहेका छन ्। वहालदर वढी भएकोले सञ्चालनमा रहेका उद्योगको 
उत्पादन लागि बढी भर्ि प्रतिस्पधाि गनि नसक्दा अन्िरार्ष्ट्रर् वजारमा तनर्ािि गनि नसक्ने िथा नर्ाुँ 
उद्योग समेि शकर्षिि नह ने सम्बि पक्षको भनार्ि रहेको छ । अन्िरार्ष्ट्रर् बजारमा प्रतियकपधाि गनि 
सक्ने उत्पादन लागि कार्म ह ने गरी वहाल वा तलजको दर तनधािरण गन िपदिछ ।  

25.2. एकद्वार र्काई - र्वशेष शतथिक क्षेत्र ऐन, २०७३ को दफा ३३(१) मा र्वशेष शतथिक क्षेत्रमा स्थार्पि 
उद्योग वा लगानीकिािलाई प्रचतलि कानूनबमोखजम उद्योग दिाि, र्वदेशी लगानीको स्वीकृति, कम्पनी 
दिाि, छ ट, स र्वधा िथा सह तलर्ि, स्थार्ी लेखा नम्वर दिाि प्रमाणपत्र, उत्पखत्तको प्रमाणपत्र जारी गने, 
तभसा िथा श्रम स्वीकृति लगार्िका सेवा प्रवाहको लातग एकद्वार र्काई स्थापना गन िपने व्र्वस्था छ । 
हाल सञ्चालनमा रहेका भैरहवा िथा तसमरा र्वशेष शतथिक क्षेत्रमा पर्ािि जनशखक्त िथा 
अन्िरकार्ािलर्गि समन्वर् ह न नसकेकोले एकद्वार र्काई स्थापना भएको छैन । अन मति प्राि गरेका 
िथा नर्ाुँ उद्योग स्थापनाको लातग शकषिण गनि कानूनमा व्र्वस्था भएको सेवा प्रवाह ह ने गरी संर्न्त्र 
व्र्वस्थापन गन िपदिछ । 

25.3. र्वद्य ि - र्वशेष शतथिक क्षते्रको र्वस्ििृ शर्ोजना प्रतिवेदन अन सार र्वशेष शतथिक क्षेत्र पूणिरुपमा 
सञ्चालनमा ल्र्ाउन सव-स्टेशन सर्हि ग णस्िरीर् र्वद्य ि शपूतिि ह न पने उल्लेख भएकोमा सो अन सार 
र्वद्य ि धर्वस्थापन भएको छैन । र्सले गदाि उद्योग स्थापनामा कदठनाई ह ने अवस्थाले नर्ाुँ उद्योग 
स्थापनामा शकषिण देखखएको छैन । पूणि क्षमिामा र्वशेष शतथिक क्षेत्र सञ्चालनको लातग सव-स्टेशन 
सर्हि ग णस्िरीर् र्वद्य ि उपलधध गराउन  पदिछ । 

25.4. ऋण - व्र्ावसार् सञ्चालनका लातग र्वशेष शतथिक क्षेत्रमा सञ्चालन ह ने उद्योगहरुलाई व्र्ावसार्ीक 
ऋणको लातग सहजीकरण गने कानूनी धर्वस्था नभएकोले र्वशेष शतथिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाको 
लातग शकषिण गनि सर्कएको छैन । पूुँजी व्र्वस्थापनको लातग कानूनीरुपमा व्र्ावसार्ीक ऋण 
व्र्ावस्थापन ह ने प्रवन्ध गन ि पदिछ । 

26. जग्गा अतििमण - तसमरा र्वशेष शतथिक क्षेत्रमा ित्कालीन वीरगञ्ज खचनी कारखाना तलतमटेडको 
स्वातमत्वमा रहेको 833 तबघा जग्गा 2062।63 मा उद्योग बाखणज्र् िथा शपूतिि मन्त्रालर्को 
नाममा हस्िान्िरण भर्ि शएको छ । ित्कातलन वीरगंज खचनी कारखानाले ९३ कामदारलार्ि अस्थार्ी 
रुपमा बसोबास गनि ६ कठ्ठाका दरले जग्गा उपलधध गराएकोमा हाल 563 कच्ची र 43 पक्की समेि 
606 घर ध री रहेका छन ्। त्र्स्िै र्वशेष शतथिक क्षेत्रको व्लक तड र ई को सार्वकको ड मरवना 
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गा.र्व.स.को र्क.नं. 45 को कररब ३ कठ्ठा जग्गा ओगटेर 2052 सालमा ३ िले पक्की भवन िथा 
अन्र् साना भवनमा एक तनजी र्वद्यालर् 2052 सालदेखख सञ्चालनमा रहेको छ । तसमरा खस्थि 
प्रातधकरणको स्थलगि कार्ािलर्वाट भवन तनमािणको कार्ि रोक्नको लतग 2076।4।14 मा पत्राचार 
गरेकोमा कार्ािन्वर्न भएको छैन । कानूनबमोखजम अतिितमि जग्गा प्राि गरी उपर्ोग गन िपदिछ । 

27. कमिचारी धर्वस्थापन - र्वशेष शतथिक क्षेत्र ऐन, २०७३ को दफा ६० अन सार प्रातधकरणले शतथिक 
िथा कमिचारी र्वतनर्मावली स्वीकृि भएको छैन । केन्र िथा भैरहवाको स्वीकृि 59 दरबन्दी 
रहेकोमा 18 पदहरु ररक्त रहेको छ । दरवन्दी अन सार पदपूतिि नह ुँदा एकद्वार र्काई माफि ि ह ने सेवा 
प्रवाहलगार्िमा प्रत्र्क्ष असर परेको छ । र्वशेष शतथिक क्षेत्र ऐन, २०७३ अन सार शतथिक िथा 
कमिचारी सम्बन्धी र्वतनर्मावली िथा अन्र् कानून तनमािण गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन  
पदिछ। 

28. कोष सञ्चालन - र्वशेष शतथिक क्षेत्र ऐन, २०७३ को दफा ४५ मा नेपाल सरकार, र्वदेशी सरकार वा 
रार्ष्ट्रर् वा अन्िरार्ष्ट्रर् रुपमा प्राि सहर्ोग, अन दान वा ऋण िथा प्रातधकरणले प्राि गने शन्िररक 
शम्दानी लगार्िको कोष रहने उल्लेख छ । त्र्स्िै दफा ४६ मा प्रातधकरणले प्रत्रे्क शतथिक वषिको 
बजेट िर्ार गने र दफा ४५ वमोखजमको कोषवाट खचि गने उल्लेख छ । नेपाल सरकारवाट प्राि 
बजेट कोषमा दाखखला नभई कोष िथा लेखा तनर्न्त्रण कार्ािलर्माफि ि एकल कोष खािा प्रणालीवाट 
खचि ह ने गरेको छ । प्रातधकरणले प्राि गने अन मति दस्ि र, भ-ूबहाल िथा र्वद्य ि शम्दानी मात्र 
कोषमा शन्िररक शम्दानीको रुपमा दाखखला गने गरेको देखखन्छ । सरकारवाट प्राि बजेट र 
शन्िररक शम्दानी समावेश गरी दफा ४६ अन सार बजेट व्र्वस्थापन नह ुँदा प्रातधकरणको कार्ि 
सञ्चालनमा असहज भएको छ । नेपाल सरकारबाट हालसम्म प्रातधकरणलाई प्राि वजेट सहार्िा, ऋण 
लगानी वा अन दानको वारेमा प्रि रुपमा वजेट व्र्वस्थापन गरी ऐन अन सार कोषको सञ्चालन 
गन िपदिछ। 

तनष्कषि 

अन्िरािर्ष्ट्रर् वजारमा तनर्ाििमूखी वस्ि  िथा सेवाहरुको प्रतिस्पधी क्षमिा अतभवरृ्ि गने, वैदेखशक लगानी 
शकर्षिि गने, एकद्वार प्रणाली माफि ि उद्योगहरुलार्ि र्वशेष र्कतसमको स र्वधा र सह तलर्ि प्रदान गरी स्वदेशी र 
वैदेखशक पूुँजी र र्वकतसि प्रर्वतध शकर्षिि गन ि, तनकासी व्र्ापारलार्ि र्वश्वभर फैलाउन  िथा र्वर्वधीकरण गने 
र्वशेष शतथिक क्षेत्रको अवधारणागि उदे्दयकर् रहेको छ । नेपालमा 2057।58 को बजेट बक्तव्र् माफि ि 
र्वशेष स र्वधा सर्हि औद्योतगक िथा व्र्ावसार्ीक एकार्ि स्थापना गने अवधारणा र्वकास भएको हो । नेपाल 
सरकारको 2060।10।15 को तनणिर् अन सार शर्ोजनाको रुपमा र 2069।10।19 को तनणिर् अन सार 
र्वकास सतमतिको रुपमा स्थार्पि र्स तनकार् र्वशेष शतथिक क्षेत्र ऐन, 2073 अन सार र्वशेष शतथिक क्षेत्र 
प्रातधकरणको रुपमा रहेको छ । र्वशेष शतथिक क्षेत्र कार्ािन्वर्नको २0 वषिको अवतधसम्म र्वस्ििृ पररर्ोजना 
प्रतिवेदन िर्ार भएका ११ स्थानमा १ हजार २२० हेक्टर क्षेत्रफलमा ८७६ वटा औद्योतगक प्लट तनमािण गनि 
रु.४४ अवि १७ करोड ७२ लाख लागि अन मानमध्रे् वषिगि रुपमा बजेट प्राि गरी रु.२ अवि ५६ करोड ५६ 
लाख खचि भएकोमा भैरहवा र तसमरा व्लक ेएे मात्र तनमािण सम्पन्न भएका छन ्। सम्पन्न ह न बाुँकी  ५ वटा 
र्वशेष शतथिक क्षेत्र तनमािणाधीन अवस्थामा छन ्भने ४ वटाको तनमािण कार्ि श रुशि भएको छैन । र्सैगरी 
२1 स्थानका र्वशेष शतथिक क्षेत्र सम्भाव्र्िा अध्र्र्नकै िममा रहेका छन ्।  

नेपालको वैदेखशक व्र्ापारको अंश र्वश्व व्र्ापारमा न्रू्न रहेको, तनर्ािि प्रबििन िथा शर्ाि प्रतिस्थापन 
नभएको, व्र्ापार घाटा बढीरहेको, र्वशेष शतथिक क्षेत्रमा वैदेखशक लगानी प्राि नभएको, र्वशेष शतथिक क्षेत्र 
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सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन सम्बन्धमा दीघिकालीन एकीकृि रार्ष्ट्रर् नीति नभएको र नेपालको समग्र अथििन्त्रमा 
र्वशेष शतथिक क्षेत्रको र्ोगदान अति न्रू्न रहेको अवस्था छ । ददगो अन्िरर्ष्ट्रिर् व्र्ापार सन्ि लन कार्म गनि 
प्रतिस्पधाित्मक िथा ि लनात्मक लाभ भएका र उच्च मूल्र्का वस्ि को पर्हचान िथा छनोट गरी उपर् क्त 
क टनीति माफि ि वैदेखशक लगानी र प्रर्वतध तभत्र्र्ाउन  पदिछ । र्वशेष शतथिक क्षते्रको पूवािधार तनमािण गनि 
दीघिकालीन रणनीतिक र्ोजना सर्हि लगानीको स्रोि व्र्वस्थापन गरी समर्मा तनमािण कार्ि सम्पन्न गन िपदिछ । 
पूवािधार सम्पन्न भएका र्वशेष शतथिक क्षते्रमा नीतिगि स धार िथा अन कूल औद्योतगक वािावरण िर्ार गरेर 
लगानीकिािलार्ि उद्योग स्थापना गनि प्रोत्साहन गन िपदिछ । स्थापना ह ने उद्योगहरुलार्ि कानूनबमोखजम प्राि गनि 
सक्ने छ ट स र्वधा िथा सह तलर्िहरुको स तनखश्चििा गरी र्वश्वासर्ोग्र् वािावरण िर्ार गनिपदिछ । उत्पादीि 
वस्ि  अन्िरर्ष्ट्रिर् स्िरमा प्रतिस्पधाि गनि नसक्ने पररखस्थतिमा स्वदेशमा नै र्विी गनि र त्र्स्िा वस्ि को शर्ािमा 
तनर्न्त्रण गरी स रखक्षि औद्योतगक िथा शर्ाि प्रतिस्थापनको लातग नीतिगि व्र्वस्था गन िपदिछ । र्वशेष शतथिक 
क्षेत्रतभत्र स्थापना ह ने उद्योगलार्ि प्रतिस्पधाि गनि सक्ने गरी लागि कार्म गनि सहर्ोग ह ने गरी भाडा दर कार्म 
गने, सबै सेवा स र्वधा एकद्वार एकार्बाट ह ने व्र्वस्था गने िथा ग णस्िरीर् र्वद्य ि सेवा र ऋण स र्वधा सर्हिको 
नीतिगि व्र्वस्था गरेर र्वशेष शतथिक क्षेत्र स्थापना िथा सञ्चालन गन िपदिछ ।  
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अन सूचीहरु 

अन सूची - १ 

र्वश्व पररवेशमा र्वशषे शतथिक क्षते्रको अवधारणागि र्वकास र हालको पररवेश 

देश 

स रुवाि 

हालको अवस्था स रु वषि 
(सन) 

अवधारणा 

अमेररका १९३४ 
वैदेखशक व्र्ापार क्षेत्र ऐन 
लागू 

२३० वैदेखशक व्र्ापार पररर्ोजना र४०० 
वटा उप क्षेत्र रहेको 

प्र् टोररको १९४८ स्थान सर्हि र्वकास सूरु - 

खचन १९७० केन्रीर् सरकारद्वारार्वकतसि 
१ प्रान्ि, १० शहर र २६ वटा ओपन 
क्र्ास्टल तसटी गरी ३७ वटारहेका छन । 

शर्रल्र्ाण्ड १९५९ र्वश्वको पर्हलो शध तनक सेज 
हाल शर्रल्र्ाण्डको र्वशेष शतथिक क्षेत्र 
३२० र्कमी िर्टर् क्षेत्रमा फैतलएको छ। 

िार्वान १९६६ 
Kaohsiung मा तनर्ािि 
प्रशोधन क्षेत्र 

- 

पार्कस्िान १९८० परम्परागि र्र्पजेट - 

वंगलादेश १९७२ परम्परागि र्र्पजेट - 

श्रीलंका १९७८ 
र्र्पजेट कोलम्वो क्षेत्रमा 
र्वस्िार 

- 

भारि १९६५ र्र्पजेट केन्डल - 

नेपाल १९६० औद्योतगक क्षेत्र - 

अन सूची - २ 

नपेालको अन्िरार्ष्ट्रर् व्र्ापार अवस्था 
 (रु. करोडमा) 

शतथिकवषि शर्ाि तनर्ािि 

र्वशेष 
शतथिक 
क्षते्रको 
तनर्ािि 

व्र्ापार 
घाटा 

व्र्ापार 
घाटावदृद्वदर 

उत्पादकको 
म ल्र्माक लगा
हिस्थ उत्पादन 

शर्ािको 
ि लनामातनर्ाि
ि प्रतिशि 

क लगाहिस्थ उत्पादनको 
ि लनामा(प्रतिशि) 

तनर्ािि शर्ाि 
व्र्ापार 
घाटा 

077/78 153983 14112 84 139871 27 426632 9 3 36 33 

076/77 119679 9771 15 109908 (17) 391470 8 2 31 28 

075/76 141853 9711 0 132142 13 385893 7 3 37 34 

074/75 124519 8132 0 116387 27 345595 7 2 36 34 

073/74 98611 7312 0 91299 28 307714 7 2 32 30 

जम्मा 638645 49038 0 589607  1857304 8 3 34 32 

औसत 127729 9808 99 117921 15.6 371461 8 3 34 32 
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अन सूची - ३ 

अन्िरार्ष्ट्रर् व्र्ापार र नपेाल 

(१० लाख डलरमा) 
 र्वश्व भर नपेालको र्वश्व व्र्ापारमा 

नपेालको अंश वषि (सन) शर्ाि तनर्ािि क ल शर्ाि तनर्ािि क ल 
२०१९ 18,449,266 20,538,352 38,987,618 16620 1749 18369 0.05 

२०१८ 18,875,212 21,379,943 40,255,155 9980 876 10856 0.03 

२०१७ 17,620,454 19,497,737 37,118,191 13324 1037 14361 0.04 

२०१६ 15,776,742 17,728,022 33,504,764 13188 801 13989 0.04 

२०१५ 18,256,335 16,176,398 43,344,344 10146 729 10875 0.03 

औसि 17,795,602 19,064,090 36,859,692 12,652 1,038 13,690 0.04 
https://wits.worldbank.org 

अन सूची - ४ 

नपेालको अन्िरार्ष्ट्रर् व्र्ापारमा सम्बखन्धि प्रम ख पाुँच म ल क 

ि.सं. 
शतथिक वषि र देशको 

नाम 
०७७।७८ 

०७७।७८ 

प्रतिशि ०७६।७७ 
०७६।७७ 

प्रतिशि ०७५।७६ 
०७५।७६ 

प्रतिशि ०७४।७५ 
०७४।७५ 

प्रतिशि ०७३।७४ 
०७३।७४ 

प्रतिशि 

  क ल तनर्ािि 14112 8 9770 8 9711 6 8132 6 7312 7 

१ भारि 10637 75 7010 72 6273 65 4666 57 4150 57 

२ अमेररका 1379 10 944 10 1084 11 916 11 896 12 

३ जमिनी 323 2 273 3 315 3 314 4 304 4 

४ वलेार्ि 243 2 204 2 262 3 284 3 252 3 

५ टकी 159 1 212 2 296 3 467 6 419 6 

६ वाुँकी र्वतभन्न देश 1371 10 1127 12 1481 15 1485 18 1291 18 

  क ल शर्ाि 153983 92 119679 92 141853 94 124519 94 98611 93 

१ भारि 97160 58 73530 57 91792 61 81255 61 64601 61 

२ खचन 23392 14 18192 14 20551 14 15998 12 13024 12 

३ अजेखन्टना 4194 2 1602 1 1045 1 1022 1 1168 1 

४ द वई 3713 2 1814 1 3536 2 1321 1 2919 3 

५ अमेररका 1950 1 2354 2 1342 1 989 1 846 1 

६ वाुँकी र्वतभन्न देश 23574 14 22187 17 23587 16 23934 18 16053 15 

 क ल व्र्ापार 168095 १०० 129449 १०० 151564 १०० 132651 १०० 105923 १०० 

 

अन सूची - ५ 

नपेालको अन्िरार्ष्ट्रर् व्र्ापारमा समावेश म ख्र् वस्ि  
(रु. लाखमा) 

ि.सं. तनर्ािि वस्ि  ०७७।७८ ०७६।७७ ि.सं. शर्ाि वस्ि  २०७७।७८ २०७६।७७ 

१ सोर्ार्वन िेल ३४२६९९ ५३६५१६ १ र्वतभन्न र्न्धन जन्र् वस्ि  १०२९९९२ १३९४८२० 

२ कापेट िथा ऊन ४३९७८ ७२४४० २ 
मानव औषतध जन्र् वस्ि , औषतध िथा  
खोपहरू 

२१२७२४ ९२९६२९ 

३ पाम िेल ३१९७५६ १८३१८० ३ कच्चा पाम िेल २७४९१८ ७२३४९ 

४ ज ट िथाफाईवर 
ब नेको कपडा 

३०१३६ ३८८२८ ४ फलाम िथा धाि   १६७४८ ७०८२४१ 

५ सूर्िम  खी िेल २४१४७ २२५१२ ५ कच्चा सोर्ातबन िेल ३६५४०४ ५३३८७९ 

६ ठूलो अलैंची २२८७२ ७०१०८ ६ स न िथा अधितनतमिि सामान १२०१८ ३८४३६८ 
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अन सूची -६ 
शतथिक वषि २०७७।७८ असार मसान्िमा वाुँकी कार्ि सम्पन्न गनि लाग्न ेलागि 

 रु. लाखमा 

ि. 
सं. 

र्वशेष शतथिक क्षते्रको 
नाम 

तड .र्प.शर.  

िर्ार 
भएको 

शतथिक वषि 

तड .र्प.शर.अन सार 
तनमािण गनि लाग्न े

खचि 
हालसम्मकोकार्ि 

हालसम्मको 
सम्पन्न भए 
पश्चाि वाुँकी 

कार्ि 

२०७८फाग न 
मसान्िमा लाग्न े
अन मातनि 
लागि 

१ तसमरा ए र्वस्िार ०७२।७३ २६६७२ २३७२ २४३०० ३०८८३ 
२ तसमरा र्व र तस ०७३।७४ ५०७०३ १०३२ ४९६७१ ६१९६१ 
३ तसमरा तड र ई ०७४।७५ १००८८२ ४७ १००८३५ १२०८३२ 

४ पाुँचखाल ०७०।७१ ४१५१५ ० ४१५१५ ५७९०५ 
५ ज म्ला ०६७।६८ ६८३६ ० ६८३६ १०५४७ 
६ र्वराटनगर ०७५।७६ ५६२९४ ० ५६२९४ ६८७०७ 
७ कैलाली ०७५।७६ ४१८०८ ० ४१८०८ ५१०२७ 
८ रौिहट ०७७।७८ ४९३०५ ० ४९३०५ ४९३०५ 
९ तसराहा ०६९।७० ५१९४५ ० ५१९४५ ८३७०९ 

 

जम्मा:  ४२५९६० ३४५२ ४२२५०९ ५३४८७६ 
 

 

 

अन सूची ७ 
२०६७।६८ देखख २०७७।७८ सम्मको वजेट र्वतनर्ोजन अवस्था 

रु. लाखमा 
  चाल  पूुँजीगि क ल 
ि.सं. र्ववरण वजेट खचि वजेट खचि वजेट खचि 
१ २०६७।६८-०७७।७८ सम्मको वजेट १८७८ १३५३ ५८१४६ ३२०५० ६००२४ ३३४०३ 

२ २०६७।६८-०७७।७८ सम्मको औसि १७१ १२३ ५२८६ २९१३ ५४५६ ३०३६ 
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अन सूची - ८ 
तनमािण िथा सञ्चालनको िममा रहेका र्वशषे शतथिक क्षते्र 

(रु.लाखमा) 

ि .सं.  

र्वशेष  

शतथिक  

क्षते्रको नाम 

र्वस्ििृ प्रार्वतधक प्रतिवदेन अन सार हालसम्मको कार्ि 
(रु  .लाखमा(  

रोजगारी 
सजृना ह न े
सुँख्र्ा 

हालकोअवस्था 
लागि म ल्र्  

क्षते्रफल 

(हेक्टर( 

अध्र्र्न 

सम्पन्न तमति 

प्लट 

सुँख्र्ा लागि 
अन मान 

खचि 

क भैरहवा ४२५१ ३६.८० ०६०।६१ ६७ ६९१८ ५३२० २००० 
२०७१मंतसर २ वाट 
उद्घाटन भई सञ्चालन 

1.  तसमरा व्लक ए ११५६० १०८ ०६१।६२ ६७ २०६७८ १७६७६ नख लेको 
तनमािण सम्पन्न 
भएकोमा सञ्चालनमा 
नशएको 

2.  
तसमरा व्लक 
एर्वस्िार 

२६६७१ १२३.९४ ०७३।७४ २८ २३७२ ५३० नख लेको 
वाउण्डरी वाल र 
ररभर िेतनङ्गकार्ि 
भईरहेको 

3.  व्लक र्व र तस ५०७०३ १२०.३४ ०७३।७४ १७२ १०३३ ५२० नख लेको वाउण्डरी वालको कार्ि 
भईरहेको 4.  व्लक तड र ई १००८८३ २११.३४ ०७४।७५ ८५ ४७ २७ १९०५ 

ख तसमरा क ल १८९८१७ ५६४  ३५२ २४१३० १८७५३     

ग पाुँचखाल ४१५१५ ५० ०७३।७४ ६८ २६८८ १५४७ नख लेको 

पह ुँच सडक तनमािण, 

ररटेतनङ्ग वाल िथा 
प्रशासतनक भवन 

तनमािणको िममा 
रहेको 

घ ज म्ला ६८३७ ४२ ०७३।७४ ४० ६५ ३६ नख लेको 
पह ुँच सडक तनमािण 
िथा ररटेतनङ्गवाल 
तनमािण 

  जम्मा २४२४२० ६९२.४२   ५२७ ३३८०१ २५६५६     

  

अन सूची -९ 

 

र्वशषे शतथिक क्षते्रको उद्योग स्थापना र सञ्चालनको लातग प्रस्िाव िथा उद्योग स्थापना सम्वन्धी 
 

ि.सं. 
र्वशेष 
शतथिक 
क्षते्र 

प्रस्िाव शिान 
तमति 

प्रस्िाव 
शिान 
प्लट 
संख्र्ा 

प्रस्िाव पेश अन मति प्राि भाडा सम्झौिा उद्योग स्थापना 

संख्र्ा 
प्लट 
संख्र्ा 

संख्र्ा 
प्लट 
संख्र्ा संख्र्ा 

प्लट 
संख्र्ा संख्र्ा 

प्लट 
संख्र्ा 

१ भैरहवा ०७३।१।२१ ६९ १४ ३७ १४ ३७ ० ० ० ० 

२ भैरहवा ०७३।०६।१२ ३२ ७ २१ ७ २१ ० ० ० ० 

३ भैरहवा ०७४।१२।२७ ६९ १४ ४१ १४ ४१ ९ २९ ७ २२ 

४ भैरहवा ०७८।११।१५ ४५ २५ ४५ २४ ४४ प्रकृर्ारि रहेको 
५ तसमरा ०७६।०१।१९ ६८ ० ० ० ० ० ० ० ० 

६ तसमरा ०७८।११।१५ ६८ १० २८ ८ २५ प्रकृर्ारि रहेको 
७ तसमरा ०७९।०१।०७ ४३ २२ ५७ प्रकृर्ारि रहेको 
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अन सूची  -१० 
कार्ािन्वर्न बाुँकी र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन 

ि .सं.  र्वशेषशतथिक क्षते्रको नाम 

र्वस्ििृपररर्ोजना 
प्रतिवेदन िर्ार 

तमति 

प्लट 

सुँख्र्ा 
क्षते्रफल 
हेक्टर 

तड.र्प.शर.अन सार तनमािण गनि 
लाग्न ेखचि  (रु. लाखमा) 

१ र्वराटनगर, वज ि गा .पा. , ३ मोरङ्ग ०७५।८।२२ १४० २०७ ५६२९४ 

२ 
कैलालीगोदावरी नगरपातलका 
वडा नं  .७ र ८  

०७६।३।३१ ८० २३१.८६ ४१८०८ 

३ रौिहट, झ न्ख न्वा गा .पा.६ र ७  ०७८।९।१ ४५ ८१.२४ ४९३०५ 

४ तसराहा ०६९।७० ८४ ९६ .२  ५१९४५ 

 
जम्मा 

 

३४९  १९९३५२ 

 

अन सूची - ११ 

बजेट र्वतनर्ोजन िथा खचि र्ववरण 

रु. लाखमा 

शतथिकवषि 
क ल रार्ष्ट्रर् 
वजेट 

उद्योगक्षते्र र्वशेषशतथिक क्षते्र 

वजेट 
वजेट 

प्रतिशि 
खचि 

खचि 
प्रतिशि 

वजेट 

उद्योग 

क्षते्रको ि लनामा 
वजेट प्रतिशि 

खचि 
खचि  

प्रतिशि 

077/78 १४७४६४५४ १२९३३० ०.८८ ५४९०३ ४२ ५०६२ ४ ३१३६ ६२ 

076/77 १५३२९६७१ १०६२७४ ०.६९ ४१२९७ ३९ १२०३५ ११ ७४०८ ६२ 

075/76 १३१५१६१७ ७२९८४ ०.५५ ५०८९२ ७० १२०२९ १६ ७४०८ ६२ 

074/75 १२७८९९४८ ८१७७९ ०.६४ ५८८८३ ७२ १४१६९ १७ ८९७६ ६३ 

073/74 १०४८९२१३ ७०५५७ ०.६७ ५१९३६ ७४ ८२४६ १२ २३३९ २८ 

जम्मा ६६५०६९०३ ४६०९२४ ३.४४ २५७९११ ५६ ५१५४१ ११ २९२६७ ५७ 

औषि १३३०१३८१ ९२१८५ ०.६९ ५१५८२ ५६ १०३०८ ११ ५८५३ ५७ 

 

अन सूची - १२ 
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अन सूची - १३ 

तनर्ािि अवस्था 
 (रु. हजारमा) 

ि.सं. उद्योगको नाम शतथिक वषि 
शन्िररक 
बजारमा  

तबिी रु. 

तनर्ािि  

रकम  

क ल  

उत्पादन रु. 
तनर्ािि प्रतिशि 

रकममा 

१ तब्रतलएन्ट लार्र्टङ्ग 
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पररपालना लेखापरीक्षण 

साविजतनक खररद कानूनको पालना 

1. पषृ्ठभतूम - नेपाल सरकारको बजेटको ठूलो र्हस्सा साविजतनक खररदमा खचि ह न्छ । िसथि साविजतनक 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापनको एक महत्वपूणि पक्षको रुपमा साविजतनक खररद रहेको छ । साविजतनक खररद 
सम्बन्धी कार्िर्वधी, प्रर्िर्ा िथा तनणिर्लाई अझ वढी ख ला, पारदशी, वस्ि तनष्ठ र र्वश्वसनीर् बनाउन, 
साविजतनक खररद प्रर्िर्ामा प्रतिस्पधाि, स्वच्छिा, र्मान्दारीिा, जवाफदेहीिा र र्वश्वसनीर्िा प्रवििन 
गरी तमिव्र्र्ी िथा र्ववेकपूणि ढंगबाट साविजतनक खचिको अतधकत्तम प्रतिफल हातसल गनि र 
साविजतनक तनकार्ले तनमािण कार्ि गराउुँदा, मालसामान, परामशि सेवा िथा अन्र् सेवा खररद गदाि 
त्र्स्िो खररदको व्र्वस्थापन क्षमिा अतभवरृ्ि गरी उत्पादक, र्विेिा, शपूतििकिाि, तनमािण व्र्वसार्ी वा 
सेवा प्रदार्कलाई र्वना भेदभाव साविजतनक खररद प्रर्िर्ामा सहभागी ह ने समान अवसर स तनखश्चि गरी 
स शासनको प्रत्र्ाभतूि गने उदे्दयकर्ले साविजतनक खररद ऐन, २०६३ र साविजतनक खररद तनर्मावली, 
२०६४ िज िमा गरी कार्ािन्वर्न भईरहेको छ । त्र्सैगरी साविजतनक तनकार्बाट ह ने खररद कार्िको 
अन गमन, तनर्मन र साविजतनक खररद प्रणालीलाई व्र्वखस्थि गने, खररद कार्िमा स शासन कार्म गनि 
सहर्ोग प र् र्ाउने सम्बन्धी शवयकर्क रार् परामशि उपलव्ध गराउने, खररद प्रर्िर्ामा स तनखश्चििा 
कार्म गनि शवयकर्क नम ना कागजािहरु िर्ार गने उदे्दयकर्ले साविजतनक खररद अन गमन कार्ािलर्को 
स्थापना गररएको छ । साविजतनक तनकार्हरुले खररद कानून र साविजतनक खररद कार्िका लातग 
िर्ार गरेका नमूना कागजािका शधारमा खररद कारबाही गन िपने ह न्छ । खररद कानून र अन्र् 
संस्थागि व्र्वस्था भएिापतन सो पालनाको पक्ष कमजोर भएको ह ुँदा खररद कार्ि व्र्वखस्थि ह न 
सकेको छैन । खररद कानूनको पालना गदै खररदबाट मूल्र् साथिकिा प्राि गन ि शजको शवयकर्किा 
हो। 

2. कान नी व्र्वस्था - साविजतनक खररदलाई व्र्वस्थापन गनि साविजतनक खररद ऐन, २०६3 र 
साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ कार्ािन्वर्नमा रहेका छन ्। उक्त ऐन सबै िहमा लागू ह ने 
व्र्वस्था छ भने प्रदेश र स्थानीर् िहले सो ऐनको ममि र व्र्वस्था र्वपरीि नह ने गरी तनर्मावली 
िर्ार गनि सक्ने व्र्वस्था रहेको छ । 

3. संगठन संरचना - प्रत्रे्क तनकार् िथा स्थानीर् िहमा प्रत्रे्क वषि खररद कार्ि ह ने गदिछ । र्स्िा 
खररद कार्िका लातग साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १६ मा प्रत्रे्क साविजतनक 
तनकार्मा खररद र्काई र तनर्म १४७ मा मूल्र्ाङ्कन सतमति रहने व्र्वस्था छ । खररद र्काई गठन 
गदाि खररद सम्बन्धी कार्िबोझ र कार्ि प्रकृतिको शधारमा छ टै्ट महाशाखा, शाखा वा र्काई स्थापना 
गरी खररद अतधकारी िोक्न  पने व्र्वस्था छ । त्र्सैगरी मूल्र्ाङ्कन सतमतिले खररद र्काईबाट प्राि 
कागजािको परीक्षण मूल्र्ाङ्कन गरी खररद र्काईलाई प्रतिवेदन पेश गदिछ । खररद ऐनले सोको 
अतिररक्त प्रत्रे्क खजल्लामा प रै खजल्लाभरी वा खजल्लाको क नै भागमा लागू ह ने गरी तनमािण सामग्री र 
ढ वानीको दररेट, मेखशन िथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्र्ाला तनखश्चि गनि ७ सदस्र्ीर् खजल्ला 
दररेट सतमतिको व्र्वस्था गरेको छ । त्र्सैगरी साविजतनक तनकार्लाई शपूतििकिाि छनौट िथा 
मालसामान खररदमा सहर्ोग गनि सरकारी खररद सेवा कार्ािलर् स्थापना गनि सक्ने व्र्वस्था समेि 
रहेको छ । 

4. र्वषर् छनौटको औखचत्र् - रार्ष्ट्रर् बजेटको ठूलो र्हस्सा साविजतनक खररदमा खचि ह ने गरेको छ। 
साविजतनक खररदलाई ख ला, पारदशी, स्वच्छ, वस्ि तनष्ठ, र्वश्वसनीर् र तमिव्र्र्ी बनाउन साविजतनक 
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खररद ऐन िथा तनर्मावलीको व्र्वस्था गरी सावि,जतनक खररद अन गमन कार्ािलर्को समेि संस्थागि 
व्र्वस्था छ । िथापी खररद कानूनको पररपालना नह ुँदा खररद कार्ि प्रभावकारी ह न सकेको 
देखखदैन। खररद कानून िथा सो अन्िगिि बनेका कार्िर्वतध र प्रर्िर्ाहरुको पालना नह ुँदा खररदमा 
अनावयकर्क खचि भएको, िोर्कएको समर्तभत्र खररद कार्ि सम्पन्न नभएको प्रर्िर्ामा खररदमा शएका 
समस्र्ाका कारणले शर्ोजना व्र्वस्थापन प्रभावकारी नह ुँदा समर्मै अपेखक्षि उपलखधध हातसल गनि 
नसकेको व्र्होराहरु महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्, अखख्िर्ार द रुपर्ोग अन सन्धान शर्ोग, साविजतनक 
खररद अन गमन कार्ािलर् लगार्िले वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गने गररएको छ । खररद कानूनको 
पररपालनाको र्वषर्लाई िीनै िहका जनप्रतितनधीहरु, र्वकास साझेदार, र्वतभन्न तमतडर्ा र नागररक 
समाजले चासो ददने िथा समर् समर्मा प्रश्न उठाउने गरेको  ह ुँदा खररद कानूनको पररपालनामा 
रहेका समस्र्ाहरु अध्र्र्न र्वश्लषेण गरी सोको समाधानका लातग स झाव पेश गनि र्ो र्वषर् छनौट 
गररएको हो । 

लेखापरीक्षणको उद्दयेकर्, क्षते्र एंव पिति 

5. लेखापरीक्षणको उद्दयेकर् - साविजतनक खररद कानूनमा रहेका व्र्वस्थाहरुको अध्र्र्न र्वश्लषेण गन ि, 
कानूनको पररपालनामा देखखएका समस्र्ाहरु पर्हचान गन ि र र्वद्यमान समस्र्ा समाधानका लातग स झाव 
सर्हि प्रतिवेदन गन ि लेखापरीक्षणको उदे्दयकर् रहेको छ।  

6. लेखापरीक्षणको क्षते्र - लेखापरीक्षणका लातग केही मन्त्रालर्, र्वभाग िथा कार्ािलर्हरुको छनौट 
गररएको छ । लेखापरीक्षणमा अध्र्र्न सहजिाका लातग संघीर् तनकार्हरु मात्र छनौट गररएको छ। 
छनौट गररएका तनकार्हरुको नामावली तनम्नान सार रहेका छन-् 

o औद्योतगक कोरीडोर (व्र्ापाररक मागि) र्वस्िार शर्ोजना 

o काठमाडौं उपत्र्का सडक र्वस्िार शर्ोजना 

o सूर्िर्वनार्क ध तलखेल कोटेश्वर बानेश्वर तत्रप रेश्वर सडक 

o काखन्ि राजपथ 

o र्व पी राजमागि 

o सडक क्षेत्र र्वकास शर्ोजना 

o वाग्मिी स धार शर्ोजना 

o सहरी खानेपानी िथा सरसफाई शर्ोजना 

o केन्रीर् खानेपानी शर्ोजना 

o खानेपानी र्वभाग: ददगो सरसफाई शर्ोजना 

o महामारी रोग तनर्न्त्रण शर्ोजना 

o शहरी र्वकास िथा भवन तनमािण र्वभाग 

o प्रधानमन्त्री कृर्ष शध तनकीकरण पररर्ोजना 

o रार्ष्ट्रर् तनक ञ्ज िथा वन्र्जन्ि  संरक्षण र्वभाग 

o लाईभस्टक ईन्नोभेसन शर्ोजना 
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7. लेखापरीक्षण र्वतध एंव पिति - लेखापरीक्षणका लातग कार्ािलर् छनौट गरेपश्चाि उक्त कार्ािलर्हरुबाट 
स चना सङ्कलन गनि प्रश्नावली िर्ार िथा र्ववरण संकलन गररएको छ । साविजतनक तनकार्हरुका 
छनौट गररएको र छनौट गदाि र्वशेष गरी वैदेखशक स्रोि समावेश भएको, सकेसम्म सबै क्षेत्रका 
साविजतनक तनकार्हरुलाई समेटने प्रर्ास गररएको छ । छनौट भएका तनकार्मा उपखस्थि भई 
तनकार्का प्रम ख, खररद र्काईका पदातधकारीहरु त्था शतथिक प्रशासन शाखाका पदातधकारीहरुसुँग 
छलफल गररएको छ । उक्त तनकार्मा गई केही कागजाि र अतभलेखहरुको समेि अध्र्र्न 
गररएको छ । प्रश्नावलीको जवाफमा तनकार्का पदातधकारीहरुको हस्िाक्षर गराई प्रमाखणि सङ्कलन 
गररएको छ । लेखापरीक्षणमा म ख्र् रुपमा समस्र्ामूलक लेखापरीक्षण पिति अवलम्वन गररएको 
छ। अध्र्र्नको तनष्कषि र तसफाररस सम्बन्धी कार्िहरु ईन्डक्टीभ मेथडको शधारमा िर्ार गरी 
प्रस्ि ि गररएको छ । 

8. लेखापरीक्षणको सीतमििा - साविजतनक तनकार्हरुको संख्र्ा अतधक रहेकोले लेखापरीक्षणका लातग १५ 
कार्ािलर् मात्र छनौट गररएको छ ।लेखापरीक्षणमा प्रश्नावली, र्ववरण र छलफलमाफि ि सूचना 
सङ्कलन गररएको छ । प्राि सूचनाको र्वश्वसनीर्िा, न्रू्न समर् र र्वषर्को व्र्ापकिा शदद 
लेखापरीक्षणका सीमा ह न ् । साविजतनक खररद कानूनको कार्िक्षेत्र व्र्ापक भएको िथा कानूनका 
प्रावधानलाई दफाबार रुपमा समेट्न सम्भव नभएकोले साविजतनक खररद व्र्वस्थापनको प्रर्िर्ाका 
प्रम ख पक्षहरु िथा खररद सम्झौिा प्रशासनको प्रम ख पक्षहरु मात्र लेखापरीक्षणमा समेर्टएको छ । 

लेखापरीक्षणबाट देखखएका व्र्होरा 

9. खररद र्काई गठन र क्षमिा र्वकास - साविजतनक खररद कानून अन सार उखल्लखखि कार्िर्वतध पूरा 
गरी खररद सम्बन्धी कार्ि गने, गराउने खजम्मेवारी साविजतनक तनकार्को प्रम खको ह ने प्रावधान रहेको 
छ । खररद सम्बन्धी कार्ि गदाि साविजतनक खररद अन गमन कार्ािलर्ले तनधािरण गरेको र्ोग्र्िा 
भएको र खररद कार्ि सम्बन्धी ज्ञान भएको वा िातलम प्राि गरेको कमिचारीबाट गराउन  पने साथै 
प्रत्रे्क साविजतनक तनकार्मा खररद र्काई एक संस्थागि प्रणाली र सो र्काईमा खररदसम्बन्धी काम 
गनि सक्ने क्षमिा भएका कमिचारीहरु राख्न ेप्रावधान रहेको छ । साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को 
तनर्म १६ मा खररद र्काई गठन गदाि खररद सम्बन्धी कार्िबोझ र कार्ि प्रकृतिको शधारमा छ टै्ट 
महाशाखा, शाखा वा र्काईको स्थापना गरी खररद अतधकारी िोक्न पने व्र्वस्था छ । खररद र्कार्ले 
म ख्र्िः खररद र्ोजना, नमूना बोलपत्र पूवि र्ोग्र्िा, खररद सम्झौिा, नमूना प्रस्िाव माग सम्बन्धी 
कागजाि, सूचना प्रकाशन गने, कागजाि पठाउने, प्राि गने र स रखक्षि िररकाले राख्न,े मूल्र्ाङ्कन 
सतमतिमा पेश गने र मूल्र्ार्ङ्कि बोलपत्र स्वीकृतिको लातग पेश गने, स्वीकृतिको सूचना ददने, कार्ि 
सम्पादन जमानि तलने र त्र्सको परीक्षण गरी स रखक्षि िररकाले राख्न ेिथा ग णस्िर परीक्षणको लातग 
सहजीकरण गने म ख्र् खजम्मेवारी रहेको छ । 

र्स पररप्रके्ष्र्मा खररद र्काईको संस्थागि क्षमिाको र्वकास गरी साविजतनक खररद कार्ि 
प्रभावकारी बनाउने उदे्दयकर् राखी खररद र्काईको प्रत्रे्क साविजतनक तनकार्मा संरचनात्मक र्वकास 
गने व्र्वस्था रहेको र खररद कार्ि सम्बन्धमा केन्रीर् भतूमका तनवािह गरी साविजतनक तनकार्को 
खररद प्रकृर्ा पेशागि र र्वखशिीकृि रुपमा सञ्चालन र व्र्वस्थापन गनिको लातग सो र्काईको 
कानूनमा व्र्वस्था गररए अन सार सतमति गठन भए नभएको, भएको भए सदस्र् चर्न गने कार्ि गरी 
खररद र्काई संस्थागि भए नभएको, र्काईका सदस्र्हरुको क्षमिा र्वकास ह न पनेमा भए नभएको 
सम्बन्धमा अध्र्र्न गररएको छ ।जसका लातग प्रश्नावली िर्ार गरी र्ववरण सङ्कलन गररएकोमा 
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प्रार्ःजसो कार्ािलर्ले खररद कानूनले िोकेको पदातधकारीहरु नै राखेको पार्र्ो। िर पतन छनौट 
गररएका साविजतनक तनकार्हरुका खररद र्काई सम्बन्धमा अतधकांशले साविजतनक खररदसम्बन्धी 
िातलम तलएको देखखंदैन ।  

खररद र्काईका पदातधकारीहरुको पदस्थापना र तनर् खक्तमा सामान्र् कानूनको पालना भएको 
देखखएिापतन साविजतनक खररद कानूनले गरेको व्र्वस्था अन सारको संस्थागि ह न सकेको देखखदैंन । 
खररद कार्िको अतभलेख स्पि नह न , खररद र्ोजनाको िर्ारी िोर्कएको ढाुँचा र प्रकृर्ा अन सार नह न  
जस्िा समस्र्ा रहेकोले खररद कानूनले िोकेका सम्पूणि कार्िहरु गराउने गरी कार्िकारी मन्त्रालर्हरु 
र साविजतनक खररद अन गमन कार्ािलर्ले अन गमन र स परीवेक्षणको कार्ि प्रभावकारी बनाई संस्थागि 
संरचनालार्ि प्रभावकारी गराउन भतूमका तनवािह गन िपदिछ । खररद कानूनको पालना गराउने खजम्मेवारी 
तलएको सो र्काईलाई कार्िक शल र प्रभावकारी बनाउने िथा साविजतनक खररदसम्बन्धी िातलमलार्ि 
व्र्वहाररक िथा शीपर् क्त बनाउन  शवयकर्क देखखन्छ । र्सको लातग अथि मन्त्रालर्, कार्िकारी 
मन्त्रालर् र साविजतनक खररद अन गमन कार्ािलर्ले वार्षिक बजेट र कार्ििम माफि ि सम्बोधन 
गन िपदिछ ।  

10. खररद कार्िको अतभलेख व्र्वस्थापन - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १४९ मा 
प्रत्रे्क साविजतनक तनकार्ले खररद कार्ि र र्िर्ाकलापहरुको प्र्ाकेज संख्र्ा र नम्बरको शधारमा 
छ ट्टाछ टै्ट खररद अतभलेख राख्न पने प्रावधान छ । प्रस्ि ि अतभलेख साविजतनक खररद कानूनको 
प्रस्िावनाले पररलखक्षि गरे अन सार साविजतनक खररद कार्िमा पारदखशििा, प्रतिस्पधाित्मकिा, वस्ि गि 
िथा जवाफदेर्हिाको प्रबििन गनिको लातग शवयकर्क छ । अतभलेखमा सम्झौिा फार्लको पखञ्जका, 
सूचना, बोलपत्र वा प्रस्िावसम्बन्धी कागजािहरु, बोलपत्रदािालाई स्पर्िकरण र पठाएको जवाफ, 

बोलपत्र पेश गन ि पूविको बैठकको मार्न्रू्ट र मार्न्रू्टको प्रतितलर्प पठाएको प्रमाण, खोल्दाको 
मार्न्रू्ट, बोलपत्रको मूल प्रति, बोलपत्र मूल्र्ाङ्कनको तसलतसलामा साविजतनक तनकार्लाई पठाएको 
जवाफ, र्ोग्र्िा मूल्र्ाङ्कनको प्रतिवेदन, पूविर्ोग्र् बोलपत्रदािाको सूची, वािािको मार्न्रू्ट, सफल 
बोलपत्रदािालाई पठार्एको स्वीकृतिको प्रारखम्भक सूचनाको प्रतितलर्प, प्रम ख समक्ष र प नरावलोकन 
सतमति समक्ष ददएको तनवेदन खररद सम्झौिा, प्रगति प्रतिवेदन, र्न्भ्वार्स र तनरीक्षण प्रतिवेदन, 
मालसामान प्राति, तनरीक्षण र स्वीकृति लगार्िका कागजाि, सम्पूणि पत्राचार, मूल्र्ाङ्कन प्रतिवेदन र 
र्ववाद समाधान गनि भएको कारबाहीसुँग सम्बखन्धि कागजाि रहेका छन।् 

त्र्सैगरी खररदको लातग मालसामान, तनमािण कार्ि, परामशि सेवा  वा अन्र् सेवाको लातग 
एउटा करार सम्झौिाको सम्पूणि कागजाि र प्रमाण कागजाि एउटै फाईलबाट जानकारी ह ने गरी 
अतभलेख व्र्वस्था गररएको छ । र्स्िो अतभलेख खररद कारबाही ट ंगो लागेको कम्िीमा साि 
वषिसम्म स रखक्षि राख्न पने कानूनी व्र्वस्था छ ।  

तनकार्बाट प्राि जानकारी र स्थलगि अवलोकनबाट प्राि स चना अन सार प्रार्जसो साविजतनक 
तनकार्हरुले खररद अतभलेख व्र्वखस्थि िररकाले राखेको पार्एन । केही तनकार्हरुले अतभलेख 
राखेको भए िापतन एकतत्रि गरी राख्न ेअतभलेख र कानूनले गरेको प्रावधान अन सार प्रमाण कागजाि 
राख्न ेसम्बन्धी कानूनको पालना गनि सकेको देखखएन । साविजतनक खररद कानूनको प्रावधान अन सार 
खररद कार्िको अतभलेख माग गदाि प्रश्नावली भनि समर् लाग्न , भरेको र्ववरण पतन पूणि ह न नह न , खररद 
र्काईमा सबै अतभलेखहरु नरहन , शतथिक प्रशासन शाखामा खररदसम्बन्धी कागजाि रहने अभ्र्ास 
कार्मै रहन  जस्िा घटनाहरुले खररद कार्िको अतभलेख व्र्वखस्थि नह ुँदा खररद कार्िको अतभलेखको 
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व्र्वस्थापन प्रभावकारी ह न नसकेको र सोको उत्तरदार्र्त्व सम्बखन्धि तनकार्ले वहन गनि नसकेको 
देखखन्छ । 

साविजतनक खररद कानूनको खररद कार्िमा स शासन स्थापना कार्म गने माध्र्मको रुपमा 
र्वकास ह न नसकेको ह ुँदा खररद कार्िको अतभलेखलाई व्र्वखस्थि गराउन  पदिछ । कार्िकारी 
मन्त्रालर्ले र्स्िो खररद कार्िको अतभलेख नराख्न,े व्र्वखस्थि नगने र पूणिरुपमा नराख्न े साविजतनक 
तनकार्का खररद र्काईका पदातधकारीहरु र तनकार्का प्रम खलाई नै उत्तरदार्ी बनार्ि साविजतनक 
खररद कानून अन सार र्वभागीर् कारबाही समेि गन ि पदिछ । साविजतनक खररद अन गमन कार्ािलर्ले 
सम्बखन्धि मन्त्रालर् माफि ि खररद कार्िको अतभलेखलाई अन गमन र म ल्र्ांकन गने प्रणाली र्वकास 
गरी र्वद्य िीर् माध्र्मबाट तनर्तमि अन गमन गने कार्ि गन िपदिछ । खररद र्ोजना बनाउने समर्मा 
रार्ष्ट्रर् र्ोजना शर्ोग र अथि मन्त्रालर्ले समेि खररद कार्िको अतभलेख परीक्षण ह ने प्रणाली स्थार्पि 
गरी खररद अतभलेख व्र्वस्थापन प्रभावकारी बनाउन  पदिछ । 

11. खररद कारबाही िर्ारीसम्बन्धी कार्िहरु - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को पररच्छेद-२ मा 
उखल्लखखि खररद कार्िको खजम्मेवारी र खररद र्वतध सम्बन्धी व्र्वस्था र साविजतनक खररद तनर्मावली, 
२०६४ को पररच्छेद-२ को खररद कारबाहीको िर्ारी, खररद र्ोजना र लागि अन मानसम्बन्धी 
व्र्वस्थाहरु साविजतनक खररद कारबाहीको िर्ारीसम्बन्धी कार्िहरु ह न । साविजतनक खररदको सो 
कानूनी व्र्वस्था अन सार खररद कारबाहीको िर्ारी गरी प्रत्रे्क तनकार्को वार्षिक बजेट र कार्ििम 
कार्ािन्वर्नको शधारहरु तसजिना गने प्रावधान गररएको छ। खररद कारबाही िर्ारी सम्बन्धमा प्रत्रे्क 
तनकार्ले तनम्न कार्िहरु गन िपदिछ- 

(क) खररद शवयकर्किाको पर्हचान गने,  

(ख) खररद सम्बन्धी र्वतभन्न प्रार्वतधक क रा समाधान गनि र शपूतििकिािको उपलधधिा र्र्कन गनि 
बजारमा प्रचतलि खररद सम्झौिाको जानकारी तलने  

(ग) अखघल्ला वषिहरुमा समान प्रकृतिको मालसामान, तनमािण कार्ि वा परामशि सेवा वा अन्र् सेवा 
खररद गररएको भए त्र्स्िो खररद प्रर्िर्ाको अध्र्र्न गने,  

(घ) खररदको र्ववरण, पररमाण र क्षेत्र एर्कन गने,  

(ङ) खररदलाई बढी स र्वधाजनक समूहमा र्वभाजन गने वा प्र्ाकेजमा समावेश गने,  

(च) खररद र्ोजना िर्ार गनि लगाउने,  

(छ) खररदको लागि अन मान िर्ार गने,  

(ज) खररदको शतथिक स्रोि र रकमको पर्हचान गने,  

(झ) खररद र्वतध िथा खररद सम्झौिाको छनौट गने 

साविजतनक खररद ऐनको प्रस्िावनामा खररद कारबाही पारदशी र वस्ि गि बनाउने िथा 
जवाफदेर्हिा गराउने म ख्र् प्रावधानहरु प्रातिको लातग िर्ारीका कार्िहरुले शधारभिू स्िम्भको रुपमा 
काम गदिछ । र्सको साथै खररद कारबाही पररणामम खी बनाउनको लातग पतन िर्ारी कार्िहरु 
महत्वपूणि ह न्छ । िर्ारी राम्रो गररएको अवस्थामा साविजतनक खररद ऐनको दफा २६(२) अन सार 
एउटै बोलपत्र परे पतन स्वीकार गनि सर्कने प्रावधान गररएको छ । साविजतनक तनकार्को वार्षिक 
बजेट िथा कार्ििमलाई खररदका िर्ारी कार्िहरु गरी व्र्वस्थापनर्ोग्र् बनाउन सर्कने भएकोले 
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र्सको भतूमका महत्वपूणि रहेकोछ । त्र्सैले साविजतनक खररद कानूनले िर्ारीको कार्िहरुलाई र्वशेष 
जोड ददएको छ ।  

खररद कारबाहीको शधारभिू स्िम्भ भएकोले खररदसम्बन्धी िर्ारीका कार्िहरु भनी कानूनमा 
उखल्लखखि र्वषर्हरुको पालनाको खस्थतिको बारेमा जानकारी तलने, खररद िर्ारीका कार्िहरु चरणबि 
रुपमा गररए नगररएको र्वषर् पतन पालना भए नभएको जानकारी हातसल गने उदे्दयकर्ले अध्र्र्न 
गररएको तथर्ो । साथै िर्ारी कार्िमा रहेका कार्िहरु कानून अन सार पालनामा देखखएको कदठनाईहरु 
िथा खररद कार्ि प्रभावकारी बनाउन गन िपने स धारका उपार्हरु पर्हचान गने पतन उदे्दयकर् राखखएको 
तथर्ो । 

खररद कारबाहीको चरणबि प्रकृर्ा अन सार िर्ारी भए नभएको बारेमा प्रश्नावलीमा 
सोतधएकोमा छनौट गररएका शर्ोजना िथा कार्ािलर्हरुले िर्ारी कार्िहरु चरणबि रुपमा गरेको 
भनी औपचाररक प्रत्र् त्तर ददएको देखखन्छ । पदातधकारीहरुसंगको छलफलमा सबै िर्ारीका कार्िहरु 
अनौपचाररक भएपतन काम भएको भनी जवाफ ददएको पार्र्ो । खररद अतभलेखको पूणििाको अभावमा  
सो कार्ि भएको देखखंदैन । बजेट िथा कार्ििम िर्ारीको समर्मा गररने ह ुँदा कार्ािलर्मा प नः 
र्स्को बारेमा औपचाररकिा ददने गररएको देखखंदैन । मालसामानको खररदमा प्रार्वतधक र्ववरण 
बनाउनै पने भएको र तनमािण कार्िको सम्बन्धमा छ टै्ट रुपमा प्रार्वतधक र्ववरण भएको देखखएन । 
कार्ििम र बजेटको िज िमा गदाि र्िर्ाकलापमा शधाररि बजेट बनाउने सम्बन्धमा र्वश्लषेण तबना नै 
प्र्ाकेज तनमािण गररएको जानकारीमा शएको देखखर्ो ।  

बोलपत्रसम्बन्धी कागजािको िर्ारीको अवस्थामा नै बोलपत्रदािाहरुलाई तनदेशन ददने 
समर्मा र्ोग्र्िाको शधार िर्ार गररने र लागि अन मान तबना खररद र्वतध िर् गने र खररद 
सम्झौिा छनौट गनि नसर्कन का साथै साविजतनक खररद अन गमन कार्ािलर्ले िर्ार गरेको 
बोलपत्रसम्बन्धी कागजाि िर्ार गदािको समर्मा नै खररद र्वतध र खररद र्वतधको शधारमा खररद 
सम्झौिाको छनौट ह ने भएकोले िर्ारीको कार्िको रुपमा र्वश्लषेण गरी बोलपत्रसम्बन्धी कागजाि र 
खररद सम्झौिा छनौट गने गरेको देखखंदैन । सामान्र्िः तनकार्को उदे्दयकर्, कार्िहरु र 
र्िर्ाकलापहरुको शधारमा िर्ारीका लातग मातथ उखल्लखखि कार्ि र कार्िर्वतध ह न पनेमा सो अन सार 
भएको देखखुँदैन । त्र्स्िै बजेट र तनमािणस्थल तबना खररद कारबाही अखघ बढाउन नसर्कने अवस्थामा 
पतन शर्ोजनाहरु सञ्चालन गने कार्िमा खशतथलिा शएको छ । श रुको बजेट तसतलङ्गको कामहरु 
सबै नर्ाुँ वा केही प राना कार्ििमहरुको लातग प्रर्ोग गने गरेको देखखन्छ िर खररद कारबाही 
औपचाररक रुपमा िर्ारी गरेर मात्र गरेको देखखएन । बजार अध्र्र्नको कार्ि शर्ोजनाले गने गरेको 
उल्लेख गरे िापतन त्र्स्िो कार्ि औपचाररक रुपमा गरेको मान्न तमल्दैन । र्सरी िथ्र् र स चनाको 
शधारमा खररद कारबाही गरेको देखखंदैन । खररद र्ोजनामा तमति र्थाथि नराखखएको अन मातनि मात्र 
र्ववरण भरी वास्िर्वक तमतिमा भएको काम उल्लेख गने गररएको नदेखखंदा खररद िर्ारीका 
कार्िहरुको औपचाररक िर्ारीको कार्ि ह न सकेको देखखंदैन । बजेटको सीमा िथा कार्ििमको 
स्वीकृतिको अवस्थामा बजेटको स तनखश्चििा नह ने भएकोले िर्ारी कार्िहरुमा पर्ािि ध्र्ान प र्र्ािर्ि 
खररद गन िपदिछ ।  

खररद कानूनले पर्ािि िर्ारी गरेर मात्र खररद कारबाही गने कानूनी प्रावधान भएपतन 
बजेटको स तनखश्चििा र कार्ििम वा शर्ोजनाको िर्ारी भर्ि नसकेको अवस्था ह ने भएकोले 
खररदसम्बन्धी िर्ारीको कार्िहरु बजेट र्वतनर्ोजन भएपतछ िर्ार गन िपने अवस्था तसजिना भएको 
देखखन्छ । र्सले गदाि खचि गने समर्मा िर्ारी नह ुँदा प्रार्वतधक र्ववरण, बजार अध्र्र्न िथा लागि 
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अन मानको कार्िहरु र्थाथिपरक नभई खररद कार्िहरुको पर्ािि र्वश्लषेण ह न सक्ने शधार ह न सकेको 
देखखंदैन । त्र्सैले साविजतनक तनकार्हरुले तनकार्गि र्िर्ाकलापहरु र लागि अन मान िर्ारगने 
िममा िर्ारीका कार्िहरु अद्यावतधक ह ने गरी सम्बखन्धि साविजतनक तनकार्ले अन गमन प्रभावकारी 
बनाउने शतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ दफा ९ र दफा १० बमोखजम 
िमशः बजेट प्रस्िाव र छलफल गने िथा बजेट र्वतनर्ोजन गने समर्मा िर्ारीका कार्िहरु पूरा भए 
नभएको र्र्कन गरेर मात्र बजेट र कार्ििमको स्वीकृतिको समर्मा मन्त्रालर्स्िरको साथै अथि 
मन्त्रालर् र रार्ष्ट्रर् र्ोजना शर्ोगले बजेट उपशीषिक अन सार परीक्षण वा जाुँच ह ने व्र्वस्था ह न पने 
देखखन्छ । 

12. प्रार्वतधक र्ववरण िथा बजार अध्र्र्न - साविजतनक खररद कानूनमा खररद र्काईले माग सङ्कलन 
भएपतछ खररद कार्िको प्रकृति अन सार प्रार्वतधक र्ववरण िर्ार गन िपने प्रावधान छ । साविजतनक 
खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ४२ मा मालसामान, तनर्म ४३ मा तनमािण कार्ि, तनर्म ६९ 
मा परामशि सेवाको कार्िक्षते्रगि शििको रुपमा प्रार्वतधक र्ववरण िर्ार गन िपने प्रावधान छ । 
प्रार्वतधक र्ववरणले खररद कार्िहरुको प्रकृति, स्वरुप, प्रार्वतधक र्वशेषिा, कार्िसम्पादन स्िर शददको 
शवयकर्किा पर्हचान र र्ववरण प्रस्ि ि गने ह ुँदा साविजतनक तनकार्को वास्िर्वक शवयकर्किालाई 
अतभव्र्क्त गररएको भाषा वा र्ववरण प्रार्वतधक र्ववरणको रुपमा रहेको ह न्छ । प्रार्वतधक र्ववरण 
स्पि गररएको अवस्थामा खररद कार्िको पररमाण िथा ग णस्िर वस्ि गि र प्रभावकारी ह न को साथै 
खररद कार्िको र्ोग्र्िाको शधार तनधािरण गनि पतन सघाउ प ग्दछ । त्र्सैगरी साविजतनक खररद 
तनर्मावलीको तनर्म ३(ख) मा बजार अध्र्र्नको प्रावधान राखखएको छ । सो अन सार शपूतििकिाि 
वा तनमािण व्र्वसार्ी वा परामशिदािाहरुको पर्ािि संख्र्ामा उपलधध भए नभएको र्र्कन गन िपदिछ । 
र्सको लातग प्रार्वतधक र्ववरणसुँग तमल्ने काम गने प्रदार्कहरुको संख्र्ा पर्हचान, ग णस्िर, म ल्र् प्रवखृत्त 
िथा प्रार्वतधक क्षमिाको पर्हचान गरी बजारसम्बन्धी प्रतिवेदन िर्ार गरी साविजतनक तनकार्मा पेश 
गन िपने प्रावधान राखेको देखखन्छ । र्सरी प्रार्वतधक र्ववरण र बजार अध्र्र्न खररद कार्िको 
अपररहार्ि चरण हो, खररद कार्ि गदाि र्सको पालना गन िपदिछ ।  

प्रार्वतधक र्ववरण पतछ खररद कार्िको बजार अध्र्र्न गररए नगररएको िथा सो अन सार 
तनमािण भए तनमािण व्र्वसार्ी वा मालसामान भए बजारमा उपलधध शपूतििकिाि वा उत्पादकहरुको 
संख्र्ा, प्रकृति, प्रार्वतधक क्षमिा, करार म ल्र्को प्रवखृत्त, र्ोग्र्िा प ग्ने व्र्वसार्ीहरुको संख्र्ा शददको 
बजार अध्र्र्न गररए नगररएको सो को जानकारी प्राि गने र सो सम्बन्धी बजार अध्र्र्न प्रतिवेदन 
तनकार्मा प्राि गरी सो अन सार खररद र्वतध, खररद सम्झौिा र्र्कन गने काम भए नभएको सोको 
पालनको खस्थति अध्र्र्न गने साथै बजार अध्र्र्नको शधारमा खररद कार्िलाई ख ला प्रतिस्पधाित्मक 
र जवाफदेर्हिा स्थापना गने कार्ि भए नभएको, भएकोमा पालनाको अवस्था जानकारी हाुँतसल गने 
उदे्दयकर्ले प्रश्नावली िथा छलफलबाट प्राि जानकारी िथा सूचनाको शधारमा छनौट गररएका 
अतधकांश तनकार्हरुमा प्रार्वतधक र्ववरणहरु िर्ार गररएको जानकारी ह न शएको छ । प्रार्वतधक 
र्ववरण बोलपत्र िथा प्रस्िावसम्बन्धी कागजािको अतभन्न अंग भएकोले कागजाि िर्ार गने समर्मा 
अतनवार्ि प्रावधान भएको देखखंदा प्रार्वतधक र्ववरण बनाउने कार्िको पालना भएको देखखन्छ । बजार 
अध्र्र्न गने गरेको प्राि जवाफमा उल्लेख भए िापतन छलफलको िममा र्स्िो बजार अध्र्र्न 
अनौपचाररक रुपमा गने गररएको िथा सूचना सङ्कलन गने गरेको िर तलखखि प्रतिवेदन तलने कार्ि 
भएको देखखएन । बजार अध्र्र्नको कार्ि तबना खररद र्वतध तनधािरण, प्रतिस्पधाित्मक खस्थतिको 
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शुँकलन, र्ोग्र्िा तनधािरण िथा बोलपत्र वा प्रस्िाव कागजाि बनाउन कदठनाई ह ने अवस्था शउने 
गरेको देखखन्छ। र्सबाट खररद कार्िको म ख्र् र्वशेषिाको पालना ह न सकेको छैन । 

बजार अध्र्र्न गने कार्ि औपचाररक रुपमा गरी सोको प्रतिवेदन तलएर मात्र खररद कार्ि गने 
प्रणाली र्वकास गन ि शवयकर्क देखखन्छ । र्सको लातग साविजतनक खररद अन गमन कार्ािलर्ले बजार 
अध्र्र्न सम्बन्धी प्रतिवेदन िर्ार गने कार्िर्वतध जारी गन िपदिछ । सम्बखन्धि कार्िकारी मन्त्रालर् र 
र्वभागले खररद कार्िको अन गमन गरी बजार अध्र्र्न प्रतिवेदन समेि खररद अतभलेखमा राख्न े
व्र्वस्था गररन  पदिछ । 

13. प्र्ाकेज तनधािरण र लागि अन मान - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म (३क) मा 
प्र्ाकेखजङ्ग िथा समूह र्वभाजन सम्बन्धी व्र्वस्था छ । प्र्ाकेखजङ्ग गदाि तनर्म ७(२)(ग) बमोखजम 
खररद ग रुर्ोजनामा उखल्लखखि प्र्ाकेज सङ्ख्र्ाको प्रतिकूल नह ने गरी गन िपने र खररदलाई बढी 
स र्वधाजनक समूहमा र्वभाजन गने वा प्र्ाकेजमा समावेश गने गरी िर्ारी गदाि अलग अलग रुपमा 
सम्पन्न गनि सर्कने प्रकृतिको तनमािण कार्िका लातग अतधकिम प्रतिस्पधाि ह ने हदसम्म छ ट्टा छ टै्ट रुपमा 
बोलपत्र शव्हान गन िपने िथा एक शपसमा अन्िर सम्बखन्धि भई एउटै प्र्ाकेजमा सञ्चालन गन िपने 
भएमा बाहेक प्रतिस्पधािलाई सङ्क खचि र सीतमि गने गरी ठूला ठूला प्र्ाकेज बनाई बोलपत्र शव्हान 
गन ि नह ने प्रावधान राखखएको छ ।  

लागि अन मान िर्ार गदाि सोही तनर्मावलीको तनर्म १० बमोखजम तनमािण कार्िको लागि 
अन मान िर्ार गने र तनर्म ११ अन सार मालसामान िथा तनर्म 12 अन सार परामशि सेवाको लागि 
अन मान िर्ार गन िपदिछ । तनमािणसम्बन्धी लागि अन मानमा जेनेरल शईटमको रुपमा बोलपत्र 
जमानि वा कार्िसम्पादन जमानि, मोर्वलाईजेशन र तडमोर्वलाईजेशन खचि, वीमा, परामशिदािालाई ददन  
पने स र्वधा, ग णस्िर परीक्षण, व्र्वसार्जन्र् स्वास्थ्र् र स रक्षा, एज र्वल्ट (नक्सा), कार्िसम्पादन 
जमानिको कतमशन खचि शदद समावेश गन िपने, लागि अन मानको मापदण्ड (नम्सि) स्वीकृि गने 
तनकार् नेपाल सरकार, मखन्त्रपररषद् वा र्वभागीर् प्रम खबाट स्वीकृि भएको भए नम्सि तनमािण व्र्वसार् 
र्वकास पररषदमा एक वषितभत्र पठाउन  पने, तनमािण कार्ि सम्पन्न गनि लाग्ने समर्ावतध र्कटान गन ि 
पने, तनर्म १५ बमोखजम लागि अन मान अध्र्ावतधक गन िपने, तनर्म १४८ बमोखजमको दररेट तनधािरण 
सतमतिले खजल्लाको तनमािण सामग्री र ज्र्ाला िथा ढ वानी दररेट तनधािरण गरर असार मसान्ितभत्र 
तनधािरण गरी जानकारी गराउन  पने व्र्वस्था गरी लागि अन मान सम्बन्धी प्रावधान गरेको छ ।   

प्रश्नावली िथा छलफल माफि ि प्राि जानकारीको शधारमा अध्र्र्न गदाि बजेटमा 
र्िर्ाकलाप छ ट्याउन  पने (एक्टीतभटी बेस्ड बजेर्टङ्ग) भएको अवस्था र वार्षिक खररद र्ोजना बजेट 
साथै िर्ार गने प्रावधानले गदाि श रुमा नै प्र्ाकेखजंग गने गरेको देखखएको छ । प्र्ाकेखजंग गदाि 
गन िपने र्वश्लषेणका शधारहरु जस्िै: खररद कार्िको समानिाको शधार, खररद ग रुर्ोजनामा उखल्लखखि 
प्र्ाकेजको शधार, कार्िसम्पादन एकै समर्मा गन िपने, समन्वर्मा कार्िसम्पादन गन िपने, अलग अलग 
रुपमा सम्पन्न गनि सर्कने प्रकृतिको तनमािण कार्िका लातग अतधकिम प्रतिस्पधाि ह ने हदसम्म छ ट्टा छ टै्ट, 
एक शपसमा अन्िर सम्बखन्धि भई एउटै प्र्ाकेजमा सञ्चालन गन िपने भएमा बाहेक प्रतिस्पधािलाई 
सङ्क खचि र सीतमि गने गरी ठूला ठूला प्र्ाकेज, प्र्ाकेजको तनमािण गदाि एक प्रकृतिको वा समान 
कामको लातग एकै प्र्ाकेज, एकै चोटी कार्िसम्पादन गन िपने, अन्र् प्र्ाकेजसंग समन्वर् गन िपने शददको 
र्वश्लषेण गरी प्र्ाकेज तनधािरण गररएको अवस्था देखखएन । र्सले गदाि प्र्ाकेजको तनधािरण वस्ि गि 
र्वश्लषेणको शधारमा ह न सकेको देखखंदैन ।  
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सामान्र्िः लागि अन मान नभै बजेट िर्ार नह ने भएकोले लागि अन मान िर्ारीको पालना 
भएको देखखन्छ ।लागि अन मान िर्ार गदाि साविजतनक तनकार्को शफ्नै र्वगिको म ल्र् तिरेको 
रकमको शधारमा अद्यावतधक गने, बजार अध्र्र्न, अन्र् साविजतनक तनकार्, खजल्ला दररेट तनधािरण 
सतमति, खजल्ला उद्योग वाखणज्र् संघबाट दररेट प्राि गने प्रावधान भएपतन सबै तनकार्हरुबाट दररेट 
तलएर लागि अन मान िर्ार गने वा नगने, सबै तनकार् वा स्रोिबाट तलएको दररेट मध्रे् उच्च दररेट 
तलने, न्रू्निम दररेट तलने वा सबैको दररेट सरदर तलने स्पि नीति उल्लेख नह ुँदा साविजतनक 
तनकार्हरुलाई र्िर्वधा ह ने गरेको छ । त्र्स्िै लागि अन मान िर्ार गररने खचिको मापदण्ड (नम्सि) 
प्रर्ोग नेपाल सरकारले स्वीकृि गरेको र र्वभागीर् नम्सिको प्रर्ोग भएको देखखएन ।र्द्यपी खजल्ला 
दररेट सतमतिको तनणिर् वेभसाईटमा राख्न ेगरेको जानकारी प्राि ह न शएको छ । लागि अन मान 
सम्बन्धमा खररद कानूनले तनमािण कार्ि सम्पन्न गनि लाग्ने समर्ावतध र्कटान गन िपने प्रावधान भने पूणि 
रुपमा लागू ह न सकेको देखखएन । छलफलको िममा कतिपर् अवस्थामा अवतध र्कटान गदाि 
बजेटको उपलधधिालाई समेि शधार बनाउने गरेको जानकारी ह न शएको छ । त्र्स्िै लागि 
अन मान िर्ार गदाि नर्ाुँ प्रकृतिको मालसामान खररद गदाि क न तनकार्को दररेट कार्म गने र्िर्वधा 
देखखन्छ भने तनजी क्षेत्रले उपलधध गराउने दररेट पतन लागि अन मान र बोलपत्र वा दरभाउ पत्र पेश 
गदािको समर्मा फरक फरक पेश गरेमा ह ने सजार्ुँ व्र्वस्था नगररंदा लागि अन मान र म ल्र्ांकनको 
कार्िमा पतन फरक ह ने गरेको र तनणिर् तलन कदठन ह ने गरेको देखखन्छ । मालसामानको दररेट 
कार्म गदाि अतधकिम न्रू्निम वा सरदर क न दरलाई शधार मान्ने स्पि नगदाि प्रश्नावली भरेको 
तनकार्ले न्रू्निम दररेटलाई शधार मानी लागि अन मान िर्ार गरेको देखखर्ो ।   

खररद कानूनको प्रावधान अन सार म लिः प्र्ाकेखजङ र लागि अन मान िर्ारीको कार्ि कानून 
बमोखजम नै भएको देखखएिापतन द वै पक्षको ग णात्मक र वस्ि गि र्वश्लषेण गरेको अवस्था नदेखखएको 
ह ुँदा स धार गन ि शवयकर्क छ । र्सको लातग बजेट प्रस्िाव गने र र्वतनर्ोजन प्रस्िावको समर्मा नै 
प्र्ाकेज तनमािण गने पक्षहरुको शधारभिू र्वश्लषेण गने कार्ि मन्त्रालर्को बजेट सतमतिले गने र सो 
को प र्ि शर्ोजना बैंङ्क िर्ार गदाि रार्ष्ट्रर् र्ोजना शर्ोग िथा बजेट छलफलको समर्मा अथि 
मन्त्रालर्ले प्र्ाकेज तनमािणको शधारहरु िथा लागि अन मान अन सार कार्ि सम्पन्न गने समर्ावतधको 
र्थाथििा परीक्षण गरेर मात्र बजेट स्वीकृि गन िपदिछ ।  

लागि अन मान िर्ार गदाि दररेट कार्म गने सम्बन्धी स्पि कार्िर्वतध, नीति र मागिदशिन 
साविजतनक खररद अन गमन कार्ािलर्ले जारी गन िपदिछ । र्वस्ििृ र्ववरण जारी नभएसम्म सरदर 
शधारको दररेट कार्म गरी लागि अन मान िर्ार गने नीति स्पि गररन  शवयकर्क छ । खजल्ला 
उद्योग वाखणज्र् संघबाट दररेट प्राि गनि कदठन भएपतन तमल्ने प्रकृतिको नह ने र कतिपर् अवस्थामा 
नपठाउने ह ुँदा र्स्िो दररेट तलने तनकार्बाट सो तनकार्को नाम हटाउनेिफि  साविजतनक खररद 
तनर्मावलीमा संशोधन ह न जरुरी देखखन्छ । 

14. वार्षिक खररद र्ोजना - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ६ िथा साविजतनक खररद 
तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७ मा साविजतनक तनकार्ले एक वषिभन्दा बढी अवतधसम्म सञ्चालन 
ह ने र्ोजना वा शर्ोजनाको लातग खररद गदाि वा वार्षिक दश करोड रुपैंर्ाुँभन्दा बढी रकमको खररद 
गदाि खररदको ग रु र्ोजना िर्ार गन िपने प्रावधान छ । त्र्स्िै सोही तनर्मावलीको तनर्म ८ मा 
साविजतनक तनकार्ले वार्षिक दश लाख रुपैंर्ाुँभन्दा बढी रकमको खररद गन िपने भएमा शगामी 
शतथिक वषिको अन मातनि वार्षिक कार्ििम िथा बजेट िर्ार गदाि शगामी शतथिक वषिमा गने वार्षिक 
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खररद र्ोजना िर्ार गन िपने र र्स्िो वार्षिक खररद र्ोजना िर्ार गदाि तनर्म ७ बमोखजम खररदको 
ग रु र्ोजना समेि िर्ार भएको रहेछ भने त्र्स्िो ग रु र्ोजनाको समेि शधार तलन पने प्रावधान छ।  

वार्षिक खररद र्ोजनामा (क) खररदको प्रकार सम्बन्धी र्ववरण, (ख) खररदको सम्भार्वि 
प्र्ाकेज, (ग) खररद कारबाहीको समर् िातलका, (घ) खररद र्वतध, (ङ) खररदको लातग गररने 
सम्झौिाको र्कतसम उल्लेख गन िपने व्र्वस्था छ । सो र्ोजनामा प्रकरण (ग) बमोखजमको समर् 
िातलकामा (क) मालसामान खररद गने भए स्पेतसर्फकेशन िर्ार गने, (ख) खररदको लागि अन मान 
िर्ार गने, (ग) तसलबन्दी दरभाउपत्र फाराम, पूवि र्ोग्र्िाको प्रस्िाव वा बोलपत्र शिान गने वा 
परामशि सेवाको प्रस्िाव सम्बन्धी कागजाि िर्ार गने, (घ) तसलबन्दी दरभाउपत्र, पूवि र्ोग्र्िाको 
प्रस्िाव, बोलपत्र शिान वा परामशि सेवाको प्रस्िाव माग गनि सूचना प्रकाशन गने, (ङ) तसलबन्दी 
दरभाउपत्र, पूवि र्ोग्र्िाको प्रस्िाव, बोलपत्र वा परामशि सेवाको प्रस्िाव मूल्र्ाङ्कन गने, (च) तसलबन्दी 
दरभाउपत्र, पूवि र्ोग्र्िाको प्रस्िाव, बोलपत्र वा परामशि सेवाको प्रस्िाव स्वीकृति गने, (छ) सम्झौिा 
गने, (ज) कार्ािरम्भ गने, र (झ) कार्ि पूरा गने समर् (तमति) समावेश गन िपने प्रावधान रहेको छ । 
र्सरी िर्ार भएको वार्षिक खररद र्ोजनाको एक एक प्रति शगामी शतथिक वषिको अन मातनि वार्षिक 
कार्ििम िथा बजेट साथ संलग्न गरी िाल क कार्ािलर् र अथि मन्त्रालर्मा पठाउन  पने कानूनी 
व्र्वस्था छ ।  

उखल्लखखि व्र्वस्थाले खररद र्ोजना वार्षिक बजेट िथा कार्ििमको अतभन्न अङ्ग मानेको छ। 
त्र्सैले मन्त्रालर्गि बजेट स चना प्रणालीमा बजेट िथा र्िर्ाकलापको बजेट तसतलङ्ग प्रर्विी गदाि 
वार्षिक खररद र्ोजना अतनवार्ि गररएको छ । बजेट खचिको उप सम ह वगीकरण गदाि िलब, भत्ता 
दैतनक भ्रमण भत्ता, पोशाक िथा खाद्यान्न शदद जस्िा खचिहरु उपभोग खचि र सञ्चार महश ल, र्वद्य ि, 
खानेपानी, भाडा, टेतलफोन सेवा शदद सञ्चालन खचिको रुपमा राखखएको खचिहरुको लातग सामान्र्िः 
खररदको कार्ि गन िपने व्र्वस्था छ । िर कार्ििम खचि (गोष्ठी, परामशि, सचेिना कार्ििम, वकृ्षारोपण 
कार्ििम, साक्षरिा कार्ििम, स्वास्थ्र् चेिना र संचार कार्ििम शदद) र प ुँजीगि प्रकृतिका खचि 
(टेबल क सी जस्िा फतनिचर, कम्प्र् टर ल्र्ापटप, भवन तनमािण, प ल तनमािण, सडक िथा तसचाईको नहर 
तनमािण शदद) को लातग खररद शीषिक अन्िगिि खररद र्ोजना तनमािण गरी खररद व्र्वस्थापन 
गन िपदिछ।  

खररद र्ोजनाले साविजतनक तनकार्को मालसामान, परामशि सेवा, अन्र् सेवा र तनमािण कार्िको 
खररद ह ने समर् प्र्ाकेज र्वतध लागि अन मानमा उखल्लखखि वगीकरण अन सार छ ट्टाछ टै्ट र समर्िमा 
िर्ार गन िपदिछ । र्सले खररद कार्िको प्रवाह अन सार समर्मा नै खचि गने स्पि मागिखचत्र कोने ह ुँदा 
खररद कार्िको र्ोजनाबििा, बजेट र कार्ििमको तनकट रही कार्िसम्पादन गने र समन्वर्मा काम 
गने गरी व्र्वस्था गदिछ । खररद र्ोजनामा साविजतनक खररद प्रकृर्ाको साथै खररद सम्झौिा 
व्र्वस्थापनमा (श रु र समाि ह ने तमति) को समर् पतन समावेश भएको ह ुँदा वार्षिक रुपमा समग्र 
खररद ह ने कार्िको उपलधधी मापन ह ने गरी र पदातधकारीको जवाफदेर्हिा मापन समेि गनि सर्कने 
भएकोले प्रस्ि ि र्ोजनाको कान नी प्रावधान प्रतिफल प्रातिको दृर्िकोणले महत्वपूणि रहेको छ । 

खररद र्ोजनाको अध्र्र्नको प्रम ख उदे्दयकर् साविजतनक खररद अन गमन कार्ािलर्ले िोकेको 
ढाुँचामा खररद ग रु र्ोजना र वार्षिक खररद र्ोजना िर्ार भए नभएको, िर्ार भएको अवस्थामा सो 
र्ोजनाको र्वषर्वस्ि हरु र्थाथि रुपमा भरे नभरेको, वार्षिक खररद र्ोजना वार्षिक बजेट िथा कार्ििम 
िर्ार गरी बजेट पेश गने समर् (ज्रे्ष्ठ १५ गिे) मा िर्ार भए नभएको, वार्षिक खररद र्ोजनाको 
िातलका अन सार नै खररद कार्ि समर्मा सम्पन्न भए नभएको, खररद कार्ि श रु गने र समाि गने 
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समर्, अन मातनि र वास्िर्वक समर् िातलका, वार्षिक खररद र्ोजनालाई र्वद्य िीर् खररद प्रणाली 
अपनाउन  पदाि साविजतनक खररद अन गमन कार्ािलर्को वेभसाईटमा प्रर्विी गररने कार्िको कानून 
बमोखजम पालना भए नभएको शधारमा सो कार्िको प्रभावकाररिा मापन गने उदे्दयकर्ले प्रस्ि ि अध्र्र्न 
गररएको तथर्ो । वैदेखशक दाि ृ तनकार्को स्रोिबाट संचातलि शर्ोजना वा कार्ििमको खररद 
कार्िको लातग िर्ार गररएको खररद र्ोजना र नेपाल सरकारको खररद र्ोजनाको ि लनात्मक अध्र्र्न 
गररएको तथर्ो । 

अध्र्र्न गररएका तनकार्हरुले खररद कानून बमोखजम अतनवार्ि रुपमा िर्ार गन िपने वार्षिक र 
खररद ग रु र्ोजना िर्ार गने गरेको देखखर्ो । छनौट गररएका तनकार्हरुको तभन्न प्रकृति भएकोले सो 
अन सार र्वश्लषेण गदाि िपतसल बमोखजमको व्र्होरा देखखन्छ - 

(क) वार्षिक खररद र्ोजना बनाउने अभ्र्ास बजेटसुँगै गन िपने खररद कानूनको व्र्वस्था, अथि 
मन्त्रालर्को बजेट िज िमा ददग्दशिन र मन्त्रालर्गि बजेट स चना प्रणालीमा वार्षिक खररद 
र्ोजना प्रर्विी गनि अतनवार्ि गरेको ह ुँदा औपचाररक रुपमा खररद र्ोजना िर्ार गने कार्ि 
अतनवार्ि रुपमा गरेको देखखंदा साविजतनक खररद कानून अन सार वार्षिक खररद र्ोजना र 
शवयकर्किान सार खररद ग रु र्ोजना बनाई खररद कानूनको पालना भएको देखखन्छ । 

(ख) तनकार्हरुको वार्षिक खररद र्ोजनाको अभ्र्ास स्रोि अन सार फरक देखखर्ो । वैदेखशक स्रोि 
भएको तनकार्ले वार्षिक खररद र्ोजनाको शधारमा बनाउने भएकोले सरकार र दाितृनकार्को 
खररद र्ोजनाको फरक शधारमा तनधािरण गरेको देखखर्ो । 

(ग) मन्त्रालर्गि बजेट सूचना प्रणालीको शधारमा वार्षिक खररद र्ोजना कतिपर् तनकार्ले तमति 
उल्लेख गरेको पार्एन । 

(घ) बनाएको खररद र्ोजना स चना प्रर्वतध माफि ि तनर्न्त्रण गररने ह ुँदा खररद र्ोजनामा उखल्लखखि 
र्िर्ाकलाप र प्र्ाकेज अन सार कामभए नभएको स्वचातलि रुपमा कार्ािन्वर्न अन गमन ह न 
सक्ने अवस्था देखखर्ो । 

(ङ) नेपाल सरकारको मात्र स्रोि भएको तनकार्हरुको सन्दभिमा श रुमा मन्त्रलार्गि बजेट स चना 
प्रणालीमा प्रर्विी गरेपतछ त्र्सको अन गमन गने गरेको देखखएन । श रुमा अन मातनि खररद 
कार्ि ह ने तमति उल्लेख गरेकोमा कार्ािन्वर्न भएपतछ वास्िर्वक रुपमा सम्पन्न भएको तमति 
भरर र्थाथि समर्मा काम सम्पन्न भएको र्ववरण भरेको देखखएएकोले वार्षिक खररद र्ोजनाको 
अन गमन ह ने गरेको देखखुँदैन । 

(च) खररद र्ोजनामा उखल्लखखि खररद र्वतध पतछ पररवििन गररर्ो गररएन भन्ने र्वषर्मा जवाफ 
शएको देखखएन । खररद र्ोजनामा खररद र्वतध उल्लेख गररएपतछ र्वशेष पररखस्थतिजन्र् 
अवस्थामा बाहेक खररद र्वतध पररवििन गनि सर्कंदैन । र्स सम्बन्धमा अन गमन भएको 
देखखंदैन । 

(छ) वार्षिक खररद र्ोजना िर्ार गदाि खररद कार्िको िर्ारीसम्बन्धी सबै कार्िहरु शर्ोजनाको 
िर्ारी भर्ि खररद कार्िको पर्हचान भएको, प्रार्वतधक र्ववरण िर्ारी, बजार अध्र्र्न, 

प्र्ाकेजको तनमािण, लागि अन मान भएको, खररद र्वतध र खररद सम्झौिाको छनौट भएको 
ह न पनेमा खररद र्ोजनामा साविजतनक तनकार्हरुले खररद कार्िको तमति शतथिक वषिको श रु 
भैसकेपतछ राखेको देखखएको ह ुँदा बजेट बक्तव्र् जारी ह ने बेलामा रािो प स्िीकामा समावेश 
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ह ने बजेट र कार्ििम िर्ार गदािको अवस्थामा नै वार्षिक खररद र्ोजना िर्ार गदाि 
िर्ारीसम्बन्धी कार्िहरु पूरा ह न पनेमा सो नभर्ि औपचाररकिाको लातग मात्र तमति राख्न ेगरेको 
देखखन्छ । 

(ज) वार्षिक बजेट प्रस्िावको समर्मा बजेट रकम प्रस्िाव गदाि खररद ग रु र्ोजना र वार्षिक 
खररद र्ोजनालाई समेि शधार बनाई खचिको प्रस्िाव गन िपने प्रावधान भए िापतन मातथ 
प्रकरण (च) मा उखल्लखखि र्ववरणको शधारमा अध्र्र्न गदाि शर्ोजना बैंकको मागिदशिन 
अन सार र्वस्ििृ र्िर्ाकलाप र सोको प्र्ाकेजको र्थाथि र्ववरणको शधारमा खररद कार्ि र 
बजेटको र्िर्ाकलापहरुको र्ववरण िर्ार नगररएको हो र्क भन्ने शशंका गनि सर्कन्छ । 

(झ) वार्षिक खररद र्ोजनाको अन गमन िाल क तनकार्हरुले गने गरेको देखखंदैन । र्सले गदाि 
खररदर्ोजना औपचाररकिामा मात्र सीतमि रहेको देखखन्छ । 

(ञ) वार्षिक खररद र्ोजनाको कार्ािन्वर्न गदाि खररद र्ोजनामा उखल्लखखि तमति र समर्मा पूरा 
नह ुँदा सोको समीक्षा गररएको देखखंदैन । खररद र्ोजनामा उखल्लखखि समर् िातलका अन सार 
काम नह ुँदा पतन खजम्मेवार पदातधकारीहरुलाई सजार्ुँ गने प्रणाली स्थापना ह न सकेको छैन। 
र्सले गदाि खररद र्ोजना बजेट तनमािण गने समर्मा औपचाररकिा पूरा गने बाहेक खररदको 
कार्ि प्रकृति र समर्िातलका अन सार बजेट कार्ािन्वर्न गनि क नै ठोस र्ोगदान ह न सकेको 
देखखंदैन ।  

खररद र्ोजनाको प्रर्िर्ा स धार गनिको लातग िपतसलबमोखजमको कार्िहरु गररन  शवयकर्क 
देखखन्छ : 

1= शर्ोजना बैंक तनदेखशका अन सार शर्ोजनाको र्वस्ििृ अध्र्र्न गने समर्देखख नै खररद 
र्िर्ाकलापहरुको प्रकृतिको शधारमा प्र्ाकेज समेि तनधािरण गने गरर शर्ोजना िर्ार 
गन िपने । बार्षिक खररद र्ोजना स्वीकृि गदाि खररद कार्िको िर्ारीसम्बन्धी कार्िहरु पूरा 
गरेर मात्र खररद र्ोजना बने नबनेको जाुँच गरेर मात्र कार्िकारी मन्त्रालर्हरुले बजेट र 
कार्ििम पेश गन िपने र सो अन सार रार्ष्ट्रर् र्ोजना शर्ोग िथा अथि मन्त्रालर्ले अतनवार्ि 
रुपमा परीक्षण गन िपने प्रणाली प्रभावकारी बनाउन  पदिछ । खररद र्ोजनाको पेशागि र 
कानूनी परीक्षण नगरी बजेट िथा कार्ििम पेश र स्वीकृि गने िथा कार्ािन्वर्न ह न 
नसकेको भए सोको लातग समेि सम्बखन्धि पदातधकारीलार्ि खजम्मेवार बनार्न  पदिछ । 

2= शतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७६ अन सार प्रत्रे्क मर्हनामा सखचवले गने मातसक समीक्षा र 
मन्त्रीस्िरीर् िीन मर्हनामा गन िपने समीक्षामा मन्त्रालर् मािहिका तनकार्हरुले बजेट िथा 
कार्ििम र शर्ोजना िज िमा गदाि िर्ार गररएको वार्षिक खररद र्ोजनाको पतन सतमक्षा 
गन िपदिछ । र्सरी समीक्षा गररंदा र्स्िो र्ोजनाको कामको प्रगति, खररदको प्रकृर्ा र खररद 
सम्झौिा व्र्वस्थपन सम्बन्धमा सम्बखन्धि पदातधकारीहरुलाई खजम्मेवार बनाउन  पदिछ । 

3= वार्षिक खररद र्ोजनालाई बजेट िथा कार्ििम कार्ािन्वर्नको शधार मातनन का साथै बजेट 
तनकासा र खचिको समर्मा एकल खािा कोषको कार्ि प्रवाह र्वद्य िीर् माध्र्मबाट समावेश 
गन िको साथै अन गमन गरी खररद र्ोजनाको र्वतध र र्िर्ाकलाप र्वपरीि ह न गएमा खररद 
र्ोजनाका अन मातनि र वास्िर्वक कार्ि सम्पन्न गरी अद्यावतधक गरेको शधारमा मात्र खचि 
गने समर्मा तनर्न्त्रण गने वा फरक परेमा स्वीकृिी तलएर मात्र बजेट खचि गनिको अन मति 
तलने कार्ि गन िपदिछ । 
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4= मन्त्रालर्गि बजेट स चना प्रणालीको समर्मा वार्षिक खररद र्ोजनालार्ि साविजतनक खररद 
अन गमन कार्ािलर्को र्वद्य िीर् खररद प्रणालीमा समावेश गरी प्रत्रे्क साविजतनक तनकार्को 
खररद र्ोजनाको स चीकृि ह ने व्र्वस्था गदाि खररद र्ोजनाको कार्ािन्वर्न भए नभएको 
समीक्षा गन ि पदिछ। 

5= वार्षिक खररद र्ोजनाको र्वद्य िीर् अन गमन प्रणाली र्वकास गरी बजेट िथा कार्ििमको 
भौतिक र र्वत्तीर् सूचक सर्हि खररद कार्ि िथा प्र्ाकेखजङ्गको कार्ािन्वर्न स चकहरु र्वकास 
गरी मातसक र तै्रमातसक रुपमा अन गमन ह ने प्रणाली र्वकतसि गन िपदिछ ।  

6= शर्ोजना वा कार्ििमहरु समन्वर् गने तनकार्हरुले समेि मािहिका तनकार्हरुको खररद 
र्ोजनाको सूची िर्ार गरी समन्वर् गने केन्रीर् शर्ोजनाले समेि तनर्तमि रुपमा अन गमन 
ह ने व्र्वस्था साविजतनक खररद अन गमन कार्ािलर्ले तनदेखशका वा मागिदशिन जारी गरी 
कार्ािन्वर्न ह ने व्र्वस्था गररन पदिछ ।   

15. खररद र्वतध िथा खररद सम्झौिा - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ मा खररद र्वतध छनोट 
गन ि पदाि खररदको अवस्था र खररद मूल्र्को शधारमा गन िपने प्रावधान छ । मालसामान, तनमािण कार्ि 
वा अन्र् सेवा खररद गन ि पदाि अन्िरािर्ष्ट्रर् वा रार्िर् स्िरमा ख ल्ला बोलपत्र शिान, तसलबन्दी, सोभैm 

खररद, अवस्था अन सार तनमािण कार्िको लातग उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही सम दार्को सहभातगिामा 
र अमानि िथा एकम ि दर र्वतधबाट खररद गररने कार्िको र्वतध उल्लेख छ। सो ऐनको दफा ९ मा 
खररद र्काईले माग एकीकृि गरेपतछ सकेसम्म ख ल्ला रुपमा बोलपत्र शिान गरी खररद गन िपने 
र्ोग्र् बोलपत्रदािालाई त्र्स्िो खररद प्रर्िर्ामा सहभागी ह न र्वना भेदभाव समान अवसर प्रदान 
गन िपने व्र्वस्था छ । साविजतनक खररद तनर्मावलीको तनर्म ३१ मा तबस लाख रुपैर्ाुँभन्दा बढी 
लागि अन मान भएको तनमािण कार्ि, मालसामान वा ज नस कै सेवा खररद गन िपदाि ख ल्ला बोलपत्रको 
माध्र्मद्वारा खररद गन िपने व्र्वस्था छ । 

तसलबन्दी दरभाउपत्रको माध्र्मबाट (तनर्म ८४), सोझै खररद (तनर्म ८५), सेवा करार 
(तनर्म ९५), उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही सम दार्बाट (तनर्म ९७) अमानि िथा गैर सरकारी 
संस्थाबाट काम गराउने (तनर्म ९९) जस्िा खररदसम्बन्धी र्वतधहरुको प्रावधान तनर्मावलीमा व्र्वस्था 
गररएको छ । र्सरी र्वतधहरु लागि अन मानको रकमको शधारमा िर् भएपतन प्र्ाकेजको शधारमा 
लागि अन मान िर्ार गन िपने ऐन र तनर्मावलीको प्रावधान अन सार खररद कार्िको र्िर्ाकलापहरुको 
शधारमा प्र्ाकेज तनधािरण गनि र्वश्लषेण गन िपने प्रावधान छ । 

त्र्स्िै खररद तनर्मावलीको तनर्म २० मा साविजतनक तनकार्ले खररद र्वतध छनौट गरेपतछ 
मालसामान वा अन्र् सेवा खररद गररने भए तनर्म २१, तनमािण कार्ि खररद गररने भए तनर्म २२ र 
परामशि सेवा खररद गररने भए तनर्म २३ मा उखल्लखखि छ । खररद गररने सम्झौिाको प्रकार 
अन सार खररद सम्झौिा छनौट गन िपने प्रावधान समेि छ । 

वार्षिक बजेट र कार्ििम साथै खररद र्ोजना िर्ार गदाि खररद र्वतध र खररद सम्झौिा 
छनोट गररने भएकोले सो समर्मा नै सो तनधािरण ह न्छ । कामको प्रकृति र लागि अन मानको 
शधारमा खररद र्वतध तनधािरण ह ने भएकोले सो तनधािरण गने समर्मा ऐनको दफा ९ र तनर्मावलीको 
तनर्म ३१ अन सार बोलपत्रलाई प्रथम प्राथतमकिा बनाएर खररद र्काईले माग सङ्कलन गदािको 
अवस्थामा नै मागको र्वश्लषेण र एकीकृि र्ववरण िर्ार गरी प्र्ाकेज तनधािरण गररएको वा नगररएको 
सोको शधारमा खररद र्वतध िर् भए नभएको अध्र्र्न गने मनसार् प्रश्नावलीमा रहेको तथर्ो । त्र्स्िै 
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खररद सम्झौिाको छनौट प्रार् साविजतनक खररद अन गमन कार्ािलर्ले लागि रकमको सीमाको 
शधारमा िोकी सकेको ह ुँदा सो शधारको अतिररक्त कामको प्रकृति र र्वशेष अवस्थाको शधारमा 
छनोट गररर्ो गररएन भनी खररद कानूनको ममि भावना र प्रावधान पालना भए नभएको र्र्कन गने 
र्स अध्र्र्नको उदे्दयकर् रहेको तथर्ो । 

प्रश्नावलीबाट प्राि जवाफको शधारमा खररद र्वतध र खररद सम्झौिाको प्रकारको छनौटमा 
खासै फरक नपरेको र खररद ऐन िथा तनर्मावली र साविजतनक खररद अन गमन कार्ािलर्ले िर्ार 
गरेको नम ना कागजािको शधारमा नै छनौट गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाएको देखखन्छ । िर 
तनकार्हरुले एकीकृि मागको एकरुपिा, कार्िसम्पादन गनि प्रार्वतधक प्रकृतिले एउटै गन िपने, 

समन्वर्ात्मक रुपमा गन िपने, चरणबि रुपमा काम गदाि फरक फरक प्र्ाकेज गन िपने शदद शधार 
प्रर्ोग गरे नगरेको सम्बन्धमा जानकारी उपलधध गराउन सकेको देखखएन । त्र्सैले खररद र्वतधको 
छनोट गदाि लागि अन मानको शधारमा नै र्र्कन गररएको अवस्था देखखन्छ । ट िा गरे नगरेको 
शधार वास्िवमा प्र्ाकेजको शधारमा ह न पने र सो को पर्ािि शधार हन पनेमा भए नभएको र्र्कन 
गनि सर्कने अवस्था रहेको छैन ।  

खररद कार्िको प्रकृति, प्रवाह, सामर्र्किा, व्र्वसार्र्किा, अन्िरसम्बन्धीि िथा कार्िसम्पादन र 
समर्न्वर्को शधारमा कार्िर्वभाजन र प्र्ाकेखजङ्ग ह न नसकेमा खररदको लागि अन मान िर्ारीको 
कार्ि पतन र्थाथि ह न सक्दैन । त्र्सैले खररद र्िर्ाकलापहरुलाई मातथ उखल्लखखि शधारहरु अन सार 
र्वश्लषेण गने प्रणाली र्वकास गन ि शवयकर्क छ । त्र्सैले पूवािधार र्वकास, मालसामान, परामशि सेवा 
शददको कामको प्रकृतिको शधारमा वार्षिक बजेट र कार्ििमलाई उदाहरण सर्हि प्र्ाकेज र्वश्लषेण 
र सोको शधारमा लागि अन मान िर्ार गने कार्िसुँग सम्बन्ध स्थार्पि गने प्रकृर्ा स्पि गन िपदिछ । 
र्स सम्बन्धमा मातथ उखल्लखखि र्वषर्हरुलाई समावेश गरी साविजतनक खररद अन गमन कार्ािलर्ले 
प्र्ाकेज तनधािरण मागिदशिन िर्ार गरी लट, कार्िर्वभाजन र प्र्ाकेखजङ्ग गने शधार र िररका तनधािरण 
गनि तसकाउन  पदिछ । प्र्ाकेज तनधािरण गरर सकेपतछ मात्र लागि अन मान िर्ार गने प्रणाली र्वकास 
गनि शवयकर्क छ। 

16. बोलपत्र परीक्षण िथा मूल्र्ाङ्कन - साविजतनक खररद ऐन िथा तनर्मावलीमा दरभाउपत्र, प्रस्िाव िथा 
बोलपत्रहरुको परीक्षण िथा मूल्र्ाङ्कन चरणबि रुपमा सम्पादन गन िपने कानूनी व्र्वस्था छ। खररद 
ऐनमा र्स्िा कागजािहरु परीक्षण र मूल्र्ाङ्कन गदाि सविप्रथम ग्राह्यिासम्बन्धी शधारहरुको परीक्षण 
गन िपने प्रावधान ऐनको दफा ४० मा उल्लेख छ । जसबाट बोलपत्र सदर वा वदर ह ने शधार िर् 
गररन्छ । 

सो चरण उिीणि गरेपतछ िमशः बोलपत्रको पूणििाको परीक्षण (तनर्म ६०), अङ्कगखणिीर् 
श ििाको परीक्षण बोलपत्रको मूल्र्ाङ्कन (तनर्म ६१), बोलपत्रको प्रार्वतधक पक्षको मूल्र्ाङ्कन (तनर्म 
६२), बोलपत्रको व्र्ापाररक पक्षको मूल्र्ाङ्कन (तनर्म ६३) बोलपत्रको शतथिक पक्षको मूल्र्ाङ्कन 
(तनर्म ६४) र त्र्सपतछ र्ोग्र्िाको परीक्षण, साधारण र र्वशेष अन भव, नगद प्रवाह, नेटवथि, 
टनिओभर, जनशखक्त, मेशीनरी िथा ईक्वीपमेन्ट, तबड गने क्षमिा (क्र्ापातसटी) को शधारमा मूल्र्ाङ्कन 
गन िपने कानूनी प्रावधान रहेको छ । उखल्लखखि प्रावधानहरु मालसामान िथा अन्र् सेवाको शधारमा 
गन िपने र तनमािण कार्िको हकमा थप एक र्वशेष मूल्र्ाङ्कन (तनर्म ६५) अन सारको मूल्र्ाङ्कन 
भतनन्छ।  
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मूल्र्ाङ्कन सतमतिले तनर्म ६२, ६३ र ६४ को मूल्र्ाङ्कन पतछ तबल अफ क्वाखन्टटीमा प्रति 
एकार् दर र्वश्वसनीर् भए वा नभएको, असन्ि तलि भए वा नभएको फ्रण्टलोतडङ्ग भए नभएको परीक्षण 
गन िपने प्रावधान छ । त्र्स्िै मूल्र्ाङ्कन सम्बन्धी र्वशेष व्र्वस्था (तनर्म ६५क) अन्िगिि व्र्खक्त, फमि, 
संस्था वा कम्पनी वा सञ्चालक उपर भ्रिाचारको कसूरमा म द्दा दार्र भए नभएको र्र्कन गरी नेपाल 
सरकारबाट लेखी शएबमोखजम गन िपने जस्िा प्रावधानहरु खररद कार्िको परीक्षण र मूल्र्ाङ्कनको 
सम्बन्धमा गन िपने कानूनी वर्वस्था रहेको छ । त्र्स्िै साविजतनक तनकार्को प्रम खले गने 
प नरावलोकन (तनर्म १००) अन सार प नरावेदनको खस्थति पतन र्स सम्बन्धमा महत्वपूणि रहेको छ ।  

समग्रमा परीक्षण र मूल्र्ाङ्कनको कार्िपतछ बोलपत्र वा प्रस्िावहरुको मूल्र्ाङ्कन गदाि मूल्र्को 
शधारमा नभर्ि ग णस्िर, प्रार्वतधक पक्षको मूल्र्ाङ्कन र कानूनी पक्षको पालना पतछ मात्र र्वत्तीर् रुपमा 
कबोल अङ्क न्रू्निमसुँग करार सम्झौिा गने िर न्रू्निम कबोल गनेलाई करार सम्झौिा गनि नह ने 
कानूनी पक्ष र अभ्र्ास प्रभावकारी बनाउन पने कानूनी व्र्वस्थालाई व्र्वहारमा लागू गन िपदिछ । 

साविजतनक खररद कानूनले व्र्वखस्थि गरेको परीक्षण र म ल्र्ाङ्कनको प्रावधानहरुको 
व्र्वहाररक अभ्र्ास कानूनबमोखजम भए नभएको र व्र्वहारमा कार्ािन्वर्न गदाि देखापरेका 
समस्र्ाहरुको अवस्थाहरु पर्हचान गने िथा सो सम्बन्धमा गन िपने स धारका पक्षहरु पर्हचान गन िपने 
प्रम ख उदे्दयकर् रहेको छ । 

प्रश्नावली िथा छलफलबाट प्राि जानकारी अन सार मूल्र्ाङ्कनको शधारहरु प्रार्ः सबै 
तनकार्हरुबाट पालना भएको देखखन्छ । िर िी तनकार्हरुले चरणबि रुपमा भनेपतन छलफलको 
िममा कानून अन सारको तसलतसलाबििा सारभिू रुपमा कार्ािन्वर्न ह न सकेको छैन। 
बोलपत्रसम्बन्धी कागजािमा परीक्षण र म ल्र्ाङ्कनको शधारहरु स्पि गररए पतन क न शधार र चरणमा 
मूल्र्ाङ्कन गने भन्ने स्पि ह न नसक्दा सो सम्बन्धी मागिदशिनको अभावमा मूल्र्ाङ्कन सतमतिले अपेक्षा गरे 
अन सार काम गनि कदठनाई ह ने र तनर्ामक तनकार्हरुले हस्िक्षेप गने अवस्था रहेकोले 
मूल्र्ाङ्कनकिािहरुले दद्वर्वधाको सामना गन िपने अवस्था रहेको देखखन्छ ।  

खररद कार्िलाई प्रभावकारी बनाई खररद सम्झौिा व्र्वस्थापन ग णस्िरीर् बनाउन प्रार्वतधक 
पक्षको अधीक भारको शधारमा परीक्षण र मूल्र्ाङ्कनको कार्ि प्रभावकारी बनाउन कदठन रहेको 
देखखन्छ । त्र्स्िै मागिदशिनको अभावमा परीक्षण र मूल्र्ाङ्कनको प्रकृर्ा र प्रवाहको साथै व्र्ाख्र्ाको 
लातग तनकार्को स तनखश्चििा स्पि नभएको ह ुँदा अखन्िम रुपमा सन्दभि तलने तनकार्को तनणिर् र 
मागिदशिनको पतन अभाव भएकोले हालको मूल्र्ाङ्कन प्रणाली प्रभावकारी नह ुँदा न्रू्निम कबोल अङ्क 
भएको बोलपत्रदािा वा प्रस्िावदािालाई नै प्राथतमकिा ददन पने मनसार् िथा अभ्र्ासमा पररवििन गररन  
शवयकर्क देखखन्छ । र्स पररप्रके्ष्र्मा साविजतनक खररद अन गमन कार्ािलर्ले परीक्षण र मूल्र्ाङ्कन 
तनदेखशका वा मागिदशिन जारी गरी सो अन सार सबै साविजतनक तनकार् र तनर्ामक तनकार्हरुले पालना 
गन िपने प्रावधान लागू गनि सर्कएमा मूल्र्ाङ्कनको कार्ि प्रभावकारी बनाउन सर्कने देखखन्छ ।  

र्सको साथै र्वद्य िीर् खररदको प्रकृर्ा अनलाईन गरी हालको मूल्र्ाङ्कनको कार्ि पूणििर्ा 
र्वद्य िीर् शधारमा गरी बढी पारदशी र प्रतिस्पधाित्मकिा ह ने गरी र्वद्य िीर् म ल्र्ाङ्कनका पूवािधारहरु 
र्वकास गने र र्वद्य िीर् खररद सम्बन्धी साविजतनक खररद अन गमन कार्ािलर्को वेभसाईटलाई अझ 
फरार्कलो र व्र्ापक बनाउन पतन उखत्तकै शवयकर्क रहेको छ ।   

17. खररद सम्झौिा व्र्वस्थापन - साविजतनक खररद ऐन िथा तनर्मावलीमा खररद सम्झौिा गरेपतछ सो को 
करार प्रशासन गने प्रावधान उल्लेख छ । साविजतनक खररद ऐन, २०६३ मा खररद सम्झौिाका 
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प्रम ख क राहरु उल्लेख गररएको छ । ऐनको दफा ५२ मा साविजतनक तनकार्ले फ टकर खररद 
बाहेक अन्र् खररद गदाि खररद सम्झौिा गन िपने र शवयकर्किान सार शििहरु समावेस गन िपने प्रावधान 
छ । सम्झौिामा समग्रमा म ख्र्िः कार्ि क्षेत्र, तलखिहरुको र्ववरण र प्राथतमकिाको िम, कार्ि 
सम्पादन िातलका, शपूतिि समर्, कार्िसम्पादन गन िपने समर् वा म्र्ाद थप व्र्वस्था, सम्झौिाको रकम 
र तनधािरण गने िररका, स्वीकार ह ने शििहरु भ  क्तानीका शिि र िररका, काबूबार्हरको पररखस्थति (फोशि 
मेजर), मूल्र् समार्ोजन, खररद सम्झौिा संशोधन र भेररएशन शदेश, बीमा, जमानि, पूवि तनधािररि 
क्षतिपूतिि ( तलखक्वडेटेड ड्यामेजेज), बोनस, सम्झौिा रद्द व्र्वस्था, र्ववाद समाधानको संर्न्त्र, लागू ह ने 
कानून शदद क राहरु उल्लेख गररएको छ ।  

ऐनको सो प्रावधानको लातग साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ मो तनर्म १११ मा 
सम्झौिा कार्ािन्वर्न सम्बन्धी व्र्वस्था छ । र्स सम्बन्धमा सो तनर्ममा खररद सम्झौिा भएपतछ 
तनमािण व्र्वसार्ीसुँग बैठक (पोि तबड कन्फे्रन्स), कार्ािन्वर्न कार्िर्ोजना र कार्ििातलका िर्ार, खररद 
सम्झौिा कार्ािन्वर्नको प्रगति अन गमन, ग णस्िर पक्षको तनरीक्षण र परीक्षण गने, तनमािण कार्िस्थलमा 
सूचना पाटी, बीमा (तनर्म ११२), पेयककी भ  क्तानी र फयौट (तनर्म ११३), कार्ि स्वीकार प्रतिवेदन 
(तनर्म ११७), भेररएसन कार्िर्वतध (तनर्म ११८), म्र्ाद थप (तनर्म १२०), कालोसूची (तनर्म 
१४१), र्वशेष पररखस्थति शदद प्रावधानहरु समावेश गरी सो अन सार करार सम्झौिा व्र्वस्थापन 
गन िपने र्वषर्वस्ि  समावेश गरी सो अन सार सम्झौिा व्र्वस्थापन गन िपने प्रावधान रहेको छ ।  

खररद व्र्वस्थापनको उखल्लखखि प्रावधानहरुको शधारमा साविजतनक खररद अन गमन 
कार्ािलर्ले नमूना बोलपत्र िथा प्रस्िावसम्बन्धी कागजाि िर्ार गरेकोले सो शधारमा नै कानूनका 
सम्पूणि ब ुँदाहरु समावेश गरेको देखखन्छ । करार सम्झौिा गरेपतछ करार व्र्वस्थापन गने कार्ि पतन 
कागजािमा समावेश भएको देखखन्छ । सो करार नै सम्झौिा कार्ािन्वर्नको कानूनी शधार तसजिना 
गरेकोले द वै पक्षलाई मान्र् ह न्छ । खररद सम्झौिाको सफल कार्ािन्वर्नमा साविजतनक तनकार्को 
उदे्दयकर् प्रािी ह ने, बजेट र कार्ििमको प्रतिफल प्राि ह ने ह ुँदा खररद सम्झौिा व्र्वस्थापन कानूनको 
प्रावधान अन सार प्रभावकारी बनाउन  शवयकर्क छ ।  

अध्र्र्नबाट सामान्र्ि: खररद सम्झौिा कार्ािन्वर्नमा शएको देखखन्छ । सम्झौिाको 
प्रावधान अन सार गन िपने बीमा प्रार् सबै तनकार्हरुले गरेको देखखन्छ । त्र्स्िै बैंक जमानिको अवतध 
सम्झौिा अन सार भएको, कार्िस्वीकार प्रतिवेदन जारी गने गरेको, प्र्ाकेजको कार्िसम्पन्न अवतधतभत्र 
कार्ि सम्पन्न भएको, पूवि तनधािररि क्षतिपूतिि तलने गरेको, केही बाहेक कतिपर्को खररद सम्झौिा रकम 
अन सार नै कार्िसम्पन्न भएको, प्रार्जसोले भेररएशनको माध्र्मबाट काम गरेको, प्रार्ः काब  बार्हरको 
पररखस्थतिको कारणले म्र्ाद थप गरेको र म्र्ाद थप गदाि प्रार्ः खररद सम्झौिाको प्रावधान अन सार नै 
गरेको देखखन्छ ।  

त्र्स्िै तबल र्वजकको भ  क्तानी र ररटेन्सन भ  क्तानीको करार सम्झौिा अन सार नै भएको 
देखखएको छ । प्रार्ःजसो तनकार्हरुले बोनस (प रस्कार) को भ  क्तानी गने अवस्था नशएको र सीतमि 
तनकार्ले मात्र सो प रस्कार ददएको देखखन्छ । सम्झौिा अन सार पेयककी भ  क्तानी ह ने गरेको देखखए 
िापतन पेयककीको लातग छ टै्ट बैंक खािामा जम्मा गने कार्ि ह ने नगरेको िथा खचिको प्रर्ोजन ख लेको 
तबल भरपाई तनमािण व्र्वसार्ीले पेश गने नगरेको र कार्ािलर् प्रम ख िथा लेखा प्रम खले मातसक 
रुपमा समीक्षा ह ने नगरेको प्रत्र् त्तर भएको देखखन्छ ।  
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प्रश्नावलीबाट खररद व्र्वस्थापन प्रशासन सम्बन्धमा समान धारणा शए िापतन पोि तबड 
कन्फे्रन्स ह ने नगरेको, कार्ािन्वर्न प्रगतिको समीक्षा ह ने नगरेको जवाफ प्राि भएको छ । र्ववादको 
समाधान प्रार् शपसी सहमतिमा ह ने गरेको देखखएको छ । प्रार्जसोले खररद सम्झौिा गरेको ३ 
ददनतभत्र साविजतनक खररद अन गमन कार्ािलर्मा पठाउने कार्ि नगरेको, िाल क तनकार्हरुले अन गमन, 
स परीवेक्षण र जाुँचब झ कम ह ने गरेको िथा केही तनकार्को बाहेक धेरैजसो तनकार्ले कालोसूचीमा 
राख्न पठाउने गरेको देखखन्छ । र्सरी खररद सम्झौिा प्रशासनको प्रार् सबै दफाहरु प्रर्ोगमा शएको 
देखखन्छ । त्र्सैले खररद सम्झौिा व्र्वस्थापन प्रभावकारी बनाउन अति शवयकर्क छ । 

र्वश्लषेणको शधारमा खररद सम्झौिा व्र्वस्थापनको र्वषर्वस्ि  सम्झौिा अन सार कार्ािन्वर्न 
ह ने गरेको देखखन्छ । र्सको वावजूद खररद सम्झौिा अन सार कार्िसम्पन्न गराउन पर्ािि ध्र्ान 
ददन पने, भेररएशनको माध्र्मबाट काम गरेको देखखंदा लागि अन मान गन ि अखघ खररद कार्िको 
र्िर्ाकलापहरु वस्ि खस्थतिको शधारमा र्वस्ििृ सभेक्षणको शधारमा शधाररि रहन पने क रामा पर्ािि 
ध्र्ान ददन पने देखखन्छ । म्र्ाद थप गदाि प्रार्ः काब  बार्हरको पररखस्थतिको कारणले गने गरेको 
देखखएकोले वस्ि गि कारणहरुको शधारमा मात्र म्र्ाद थप गन िपने क रामा सजग ह न पने देखखन्छ । 
पेयककी भ  क्तानी गदाि पेयककीको लातग छ टै्ट बैंक खािामा जम्मा गने, तनमािण व्र्वसार्ीले पेयककी खचिको 
प्रर्ोजन ख लेको तबल भरपाई पेश गराउने िथा कार्ािलर् प्रम ख िथा लेखा प्रम खले मातसक रुपमा 
समीक्षा गराउने कार्ि प्रभावकारी बनाउन  पने देखखन्छ । र्स अन सार कार्ि नगने पदातधकारीहरुलाई 
थप खजम्मेवारी र जवाफदेही बनाउन  शवयकर्क छ । 

त्र्स्िै करार सम्झौिा पतछ पोि तबड कन्फे्रन्स गराउने िथा करार सम्झौिाको कार्ािन्वर्न 
प्रगतिको समीक्षा र अन गमन गने कार्ि िाल क तनकार्हरुले र्वद्य िीर् माध्र्मबाट समेि गने व्र्वस्था 
प्रभावकारी बनाउन  शवयकर्क छ । साविजतनक तनकार्हरुले खररद सम्झौिा गरेको ३ ददनतभत्र 
साविजतनक खररद अन गमन कार्ािलर्मा पठाउने कार्ि गने गराउनेिफि  प्रभावकारी बनाउन  पने 
देखखन्छ। र्वद्य िीर् खररदसम्बन्धी कार्िप्रणाली भएकोले र्सको लातग र्वद्य िीर् माध्र्मबाट साविजतनक 
खररद अन गमन कार्ािलर्ले गन िपने टड्ड्कारो देखखएको छ । िाल क तनकार्हरुले सामर्र्क रुपमा 
अन गमन, स परीवेक्षण र जाुँचब झ गरी खररद सम्झौिाको व्र्वस्थापन प्रभावकारी बनाउन शवयकर्क 
देखखएको ह ुँदा अन गमन िथा मूल्र्ाङ्कनसम्बन्धी कानून तनमािण गरी उच्च र िाल क तनकार्हरुलाई 
खजम्मेवारी र जवाफदेही बनाई खररद सम्झौिा प्रभावकारी र फलदार्ी िथा उपलधधी बनाउन 
शवयकर्क व्र्वस्था ह न पदिछ । 

18. तनष्कषि - नेपाल सरकारको बजेटको अधीक र्हस्सा साविजतनक खररदमा खचि ह ने भएकोले साविजतनक 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा र्ो एक महत्वपूणि पक्ष रहेको छ । साविजतनक खररद सम्बन्धी कार्िर्वधी, 
प्रर्िर्ा िथा तनणिर्लाई अझ वढी ख ला, पारदशी, वस्ि तनष्ठ र र्वश्वसनीर् बनाउन, साविजतनक खररद 
प्रर्िर्ामा प्रतिस्पधाि, स्वच्छिा, र्मान्दारीिा, जवाफदेहीिा र र्वश्वसनीर्िा प्रवििन गरी तमिव्र्र्ी िथा 
र्ववेकपूणि ढंगबाट साविजतनक खचिको अतधक्तम प्रतिफल हातसल गनि र साविजतनक तनकार्ले तनमािण 
कार्ि, मालसामान िथा सेवा खररद गदाि त्र्स्िो खररदको व्र्वस्थापन क्षमिा अतभवरृ्ि गरी सेवा 
प्रदार्कलाई र्वना भेदभाव साविजतनक खररद प्रर्िर्ामा सहभागी ह ने समान अवसर स तनखश्चि गरी 
स शासनको प्रत्र्ाभतूि गने उदे्दयकर्ले साविजतनक खररद ऐन, २०६३ र तनर्मावली, २०६४ िज िमा गरी 
कार्ािन्वर्न भर्रहेको छ । त्र्सैगरी साविजतनक तनकार्बाट ह ने खररद कार्िको अन गमन, तनर्मन र 
खररद प्रणालीलाई व्र्वखस्थि गने, खररद कार्िमा स शासन कार्म गनि सहर्ोग प र् र्ाउने, नमूना 
कागजािहरु िर्ार गने उदे्दयकर्ले साविजतनक खररद अन गमन कार्ािलर्को स्थापना गररएको छ ।  
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 332 कार्िमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन‚ २०७9 

 

साविजतनक खररद कानूनको कार्ािन्वर्नमा संस्थागि व्र्वस्था, प्रतबतध, मापदण्ड, तबतध र 
पितिले प्रम ख भतूमका खेल्दै शए िापतन जनशखक्तको क्षमिा र्वकास, कार्ि प्रकृर्ा सरलीकरण र 
तनर्न्त्रण वािावरण महत्वपूणि ह न्छ । नेपालमा खररद कानून र अन्र् संस्थागि व्र्वस्था भए िापतन 
सो पालनाको पक्ष कमजोर ह ुँदा खररद कार्ि व्र्वखस्थि ह न सकेको छैन । र्वतध र पितिको 
कार्ािन्वर्न, अन गमन, मूल्र्ाङ्कन िथा दण्ड प रस्कारको प्रभावकारी व्र्वस्थाले साविजतनक खररदमा 
शतथिक अन शासनको साथै र्वतनर्ोजन क शलिा र कार्ािन्वर्नमा प्रभावकारीिा हाुँतसल गनि सक्ने 
देखखएकोले समर् सापेक्ष ऐन, कानून, तनर्म, कार्िर्वतध पररमाजिन िथा भएका कानूनको प्रभावकारी 
कार्ािन्वर्नबाट शतथिक प्रशासन व्र्वखस्थि गन िपदिछ । 
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वािावरणीर् लेखापरीक्षण 

जलवार्  पररवििन 
1. पषृ्ठभमूी - जलवार्  पररवििन र्वश्वधर्ापी रुपमा देखापरेको एक गम्भीर समस्र्ा हो । हररिगहृ ग्र्ाुँस 

उत्सरज्नका कारण तसखजिि जलवार्  पररवििनले नेपाललाई पतन असर गरेको छ । नेपालको 
अतधकिम िापिम प्रतिवषि सरदर ०.०५६ तडग्री सेखल्सर्सका दरले वरृ्ि भएकोमा र्हमाली क्षेत्रमा र्ो 
दर अझ बढी देखखएको छ । नेपालले र्वश्वको क ल हररिगहृ ग्र्ाुँसको कररब ०.०२७ प्रतिशि मात्र 
उत्सजिन गरे िापतन वार् मण्डलीर् िापिम वरृ्ि र भौगतभिक िथा भौगातलक रूपमा संवेदनशील भ-ू
बनौट भएको कारण मानवजन्र् िथा प्राकृतिक प्रकोपका प्रभावहरुबाट भारी मात्रामा धनजनको क्षिी 
र वािावरणीर् समस्र्ा धर्होन ि पने अवस्था छ । र्वतभन्न अध्र्र्नले सन ्२१०० सम्ममा नेपालमा 
औसि िापिम १.७ देखख ३.६ तडग्री र बषाि ११ देखख २३ प्रतिशि बढ्ने सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ। 
र्सले गदाि र्वपद्का घटनाहरु उल्लेखनीर् रुपमा बढ्ने छन ्। र्र्ह बषिका मनस नमा पतन औसि 
भन्दा धेरै पानी पने जल िथा मौसम तबभागले जनाएको छ । जलवार्  पररवििनका कारण वरृ्ि 
भएको र्वश्वव्र्ापी िापमानलाई न्रू्नीकरण गने खचस्र्ान केन्र र काविन सोस्ने प्रणालीको रूपमा रहेको 
र्हमाल र मध्र् पहाडी क्षते्रको संरक्षणमा समेि र्वशेष ध्र्ान ददन पने देखखएको छ ।  

जलवार्  पररवििन कै कारण नेपालले र्वगि केर्ह बषिदेखख बाढी, पर्हरो, अनाबरृ्ि, अतिबरृ्िका 
कारण कृर्ष िथा खाद्यान्न, जलस्रोि, वनजंगल िथा र्वर्वधिा, मानव स्वास्थ्र्, पर्िटन, उजाि, तसंचाई, 
बसोबास िथा पूवािधारमा प्रतिकूल प्रभाव पनि थालेको छ । गिबषि शएको बाढी, र पर्हरोका कारण 
ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति ह न को साथै खजर्वकोपाजिनमा समेि असर गरी बसार्ुँ सरार् गन िपने 
बाध्र्िा तसजिना भएको तथर्ो । त्र्सैगरी देशको तबतभन्न स्थानमा लागेको डढेलो र र्वपदका घटना, 
सतमपिा र सङ्कटासन्निाले नेपाल जलवार्  पररवििनको जोखखममा भएको क रा प र्ि गछि । नेपालले 
संर् क्त राष्ट्रसंघीर् जलवार्  पररवििन प्रारूप महासखन्ध (रू्एनएफसीसीसी) को पक्ष राष्ट्र भई अन्िरािर्ष्ट्रर् 
क्षेत्रमा प्राि अवसरलाई रार्ष्ट्रर् शवयकर्किा अन रूप सद पर्ोग गन िको साथै सो अन रूपका दार्र्त्वहरु 
पूरा गदै शएको छ । रार्ष्ट्रर् जलवार्  पररवििन नीति २०७६ कार्ािन्वर्नका लातग रार्ष्ट्रर् अन कूलन 
कार्ििम २०७६ र स्थानीर् अन कूलन र्ोजना २०६८ अन रूप स्थानीर् जलवार्  पररवििन अन कूलन 
कार्ििम सञ्चालन गदै शएको छ । न्रू्न काबिन उत्सजिन ह ने वािावरण मैत्री र्वकासका प्रर्िर्ाहरू 
अवलम्बन गरी क्षमिा अन सार उत्सजिन न्रू्नीकरणमा र्ोगदान प ¥र्ाउन नवीकरणीर् स्वच्छ उजािका 
कार्ििमहरू र काबिन सखञ्चिका लातग वन क्षते्रका कार्ििम सञ्चालनमा छन ्।  

हररिगहृ ग्र्ास उत्सजिनमा नेपालको भतूमका नगण्र् भए िापतन जोखखमपूणि राष्ट्रको सूचीमा 
रहन , जलवार्  पररवििन बह पक्षीर् तबषर् भएको िर अन्िर क्षेत्रगि तनकार्हरु बीच समन्वर्मा कमी, 
ब झाईमा एकरुपिा नह न , जलवार्  पररवििनका सम्भार्वि असर र प्रभाव, जलवार् जन्र् प्रकोपबाट ह ने 
क्षति सम्बन्धमा अध्र्र्न अन सन्धान र शधारभिू िथ्र्ाङ्कको कमी, जलवार्  पररवििनको र्वषर् समग्र 
र्वकास प्रर्िर्ामा मूलप्रवाहीकरण नह न , समस्र्ा सम्बोधनको लातग समग्र संस्थागि क्षमिा, शवयकर्क 
र्वत्त, प्रर्वतध, ज्ञानको कमी रहन  प्रम ख समस्र्ाको रुपमा रहेको िथ्र् पन्रौं शवतधक र्ोजनामा 
दशािएका छन ् । र्वतभन्न िहमा जलवार्  पररवििनको जोखखम व्र्वस्थानबाट संकटापन्निा घटाई 
अन कूतलि क्षमिा बढाउन , जलवार्  उत्थानशील सम दार् तनमािण गन ि, जलवार्  र्वत्तमा पह ंच बढाई 
नतिजामूलक कार्ििम सञ्चालन गन ि, अन्िर तनकार् समन्वर् गन ि, संस्थागि क्षमिा अतभवरृ्ि गन ि, 
जलवार्  पररवििनमा नेपालका र्वखशिीकृि तबषर्हरुलाई अन्िरािर्ष्ट्रर् मञ्चहरुमा जलवार्  पररवििनबाट 
जोखखममा परेका देशहरुको साझा शवाजको रुपमा स्थार्पि गनि प्रम ख च  नौतिको रुपमा रहेको छ । 
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नेपालले हररि र्वकासको अवधारणा अन रुप मानवीर् र्िर्ाकलाप र र्वकास प्रर्कर्ालाई 
वािावरणमैत्री बनाउदै जलवार्  पररवििनको प्रतिकूल असरसंग अन कूतलि ह ने दार्र्त्व सजृना गरी 
म ल कको समिीगि ददगो र्वकासमा जलवार्  पररवििनले पाने प्रभावलाई न्रू्नीकरण गदै वािावरण 
संरक्षण गने खजम्मेवारी बोक्न पने देखखन्छ । जलवार्  पररवििनको असर न्रू्नीकरण िथा अन कूलनका 
कार्िहरु गनि दद्वपक्षीर् र बह पक्षीर् सहर्ोग र सहकार्ि प्राि गनि सर्कने अवस्था रहन , काबिन उत्सजिन 
न्रू्नीकरणका लातग काबिन धर्ापारमा भाग तलन क्षते्रीर् िथा अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वतध िथा संरचनाहरु 
स्थार्पि ह न , वािावरणमैत्री र्वकास िथा काबिन पदचाप प्रतिस्थापनका लातग वािावरण सेवाको 
भ  क्तानी प्रणालीको स्थापन गनि सक्ने अवस्था रहन  र काबिन सखञ्चतिबाट अन्िरािर्ष्ट्रर् भ  क्तानीमा पह ुँच 
प ¥र्ाउंदै जलवार् मैत्री र्वकास कार्ििममा समावेश गर्दै रार्ष्ट्रर् समरृ्िमा टेवा प ¥र्ाउन सर्कन  प्रम ख 
अवसर रहेको छ ।  

2. तनकार्को पररचर् - र्वगिमा जलवार्  पररवििनको कार्ि तबज्ञान िथा वािावरणबाट ह ने गरेकोमा 
तब.सं. २०७५ देखख वन िथा वािावरण मन्त्रालर्को खजम्मेवारीमा रहेको छ । हररि र्वकासको 
अवधारणा अन रुप मानवीर् र्िर्ाकलाप र र्वकास प्रर्कर्ालाई वािावरणमैत्री बनाउदै जलवार्  
पररवििनको प्रतिकूल असरसंग अन क तलि ह ने दार्र्त्व सजृना गरी म ल कको सतमिगि ददगो र्वकासमा 
जलवार्  पररवििनले पाने प्रभावलाई न्रू्नीकरण गदै वािावरण संरक्षण गने खजम्मेवारी र्स मन्त्रालर् 
अन्िगिि रहेको छ ।  

वािावरण िथा जलवार्  पररवििनको र्वश्वव्र्ापी समस्र्ालाई सम्बोधन गनि सन ्१९९२ मा 
ररर्ो दद जेनेररर्ोमा सम्पन्न पथृ्वी खशखर सम्मेलनमा हस्िाक्षरको लातग ख ला भएको संर् क्त राष्ट्रसंघीर् 
महासन्धीहरुमा नेपालपक्ष राष्ट्रको रुपमा रहेको छ । नेपालले जलवार्  पररवििन सम्बन्धी सन ्
२०१५ को पेररस सम्झौिा अन मोदन गरी कार्ािन्वर्न प्रारम्भ गरेको छ । पेररस सम्झौिा 
कार्ािन्वर्नको लातग वन िथा वािावरण मन्त्रालर्ले सामाखजक शतथिक र्वकासमा न्रू्न काविनम खी 
एवम ्जलवार्  समान कूतलि सोचको अवलम्बन, स्रोि व्र्वस्थापनमा क शलिा िथा सामाखजक रुपमा 
समावेशी दृर्िकोणलाई शत्मसाि गदै हररि अथििन्त्रम खी रणनीति िज िमा गरी िमशः लागू गने लक्ष्र् 
तलएको छ । वन िथा वािावरण मन्त्रालर्को लक्ष्र् नेपालमा ददगो वन र जल सम्पदाको 
व्र्वस्थापन, जैर्वक तबर्वधिा, वनस्पति र खजवजन्ि को संरक्षण, वनसुँग सम्वखन्धि उद्यमहरुको र्वकास 
गरी ग्रातमण क्षते्रमा रहेको गररबी तनमूिल पान ि रहेको छ । र्स मन्त्रालर् अन्िगिि (क) र्ोजना, 
अन गमन िथा समन्वर्, (ख) जलवार्  पररवििन व्र्वस्थापन, (ग) बन िथा जलाधार, (घ) 
सहभातगिामूलक बन महाशाखा, (ङ) वािावरण िथा जैर्वक तबतबधिा, र (च) प्रशासन गरी ६ वटा 
महाशाखा रहेका छन ्। र्स मन्त्रालर्को संगठनात्मक संरचना अन सूची-१ मा ददएको छ ।  

2.1. जलवार्  पररवििन व्र्वस्थापन महाशाखा - र्स महाशाखाको प्रम खमा सहसखचवको दरबन्दी रहेको छ। 
महाशाखाका केर्ह प्रम ख कार्ि तनम्न रहेको छ : 

 जलवार्  सम्बन्धी नीति र कार्ििम बनाउन नेितृ्व गने 

 केखन्रर् मन्त्रालर्, प्रदेशीर् मन्त्रालर्, र पातलकाहरुको क्षमिा र्वकास गरी वािावरण नीतिले 
औलं्र्ाए बमोखजम प्रदेशीर् स्थानीर् नीति र कार्ििममा अबलम्वन गराुँउने।    

 जलवार्  पररवििन नीति र कार्ििम कार्ािन्वर्न गनि प्रातबतधक सहर्ोग प ¥र्ाउुँने  
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 तबतभन्न मन्त्रालर् र सरोकारवालासुँग तमलेर जलवार्  पररवििन सम्वन्धी अन सन्धान गने, 
रार्ष्ट्रर् र अन्िरार्ष्ट्रर् सञ्चार प्रतिवेदन िर्ार गने, हररिगहृ ग्र्ाुँसका सूची िर्ार पाने, 
अन कूलनका कार्िमा संलग्न ह ने,  

 जलवार्  पररवििन सम्वन्धी वार्षिक प्रतिबेदन िर्ार गने  

 जलवार्  पररवििनले तनम्त्र्ाएको क्षिी र सङ्कटासन्निाको िथ्र्ाङ्क िर्ार गने 

 जलवार्  पररवििनका अन कूलन र न्रू्नीकरण कार्ििम िर्ार गने र  जलवार्  र्वत्त 
धर्वस्थापन गने 

 जलवार्  पररवििन सम्वन्धी अन्िरार्ष्ट्रर् सन्धीहरुमा सम्पकि  तबन्दू रहने  

 सरकारी वा गैरसरकारी जलवार्  पररवििन सम्वन्धी कार्ििमहरु समन्वर् र सहज गने 

 जलवार्  पररवििन पररषदको बैठक सञ्चालन गने 

 जलवार्  पररवििनका रार्ष्ट्रर् प्रतिवेदन िर्ार गने 

 हररि गहृ ग्र्ाससम्वन्धी प्रतिवेदन िर्ार गने, तनगरानी गने र शवतधक गने 

 जलवार्  पररवििन सम्वन्धी प्रस्िाब िर्ार गने, जलवार्  पररवििन सम्वन्धी सेतमनार, सभा र 
प्रखशक्षण ददने 

 रेड प्लस कार्ािन्वर्न केन्रलाई प्रार्वतधक सहर्ोग गने  

 स्वच्छ र्वकास संर्न्त्रको लातग नेपालको तनधािररि रार्ष्ट्रर् प्रातधकरणको रुपमा काम गने  

 हररि ग्र्ाुँस उत्सजिन गने क्षेत्रहरु पर्हचान गरी स्वच्छ उजाि प्रवििन गने, हररि ग्र्ाुँस 
उत्सजिन र रार्ष्ट्रर् प्रतिवििा बारे प्रतिवेदन िर्ार गने   

 नेपालको वािावरण नीति, अन्िरार्ष्ट्रर् प्रतिवििाहरुको संर् क्त राष्ट्र संघको जलवार्  
पररवििनको महासन्धीको प्रारुप, क्र्ोटो प्रोटोकल, पेररस सम्झौिासंग शबि प्रतिबििाको 
तनगरानी र मूल्र्ाङ्कन गने ।  

र्स महाशाखा अन्िगिि वािावरण, अन कूलन, न्रू्नीकरण, जलवार्  प्रतबतध, र हररि गहृ 
ग्र्ाुँस मापन गने गरी उपसखचब प्रम ख ह ने गरी ५ वटा शाखाहरु रहेको छ । मन्त्रालर् अन्िगिि 
हाल कार्ान्वर्न ह दै गरेका जलवार्  पररवििनका पररर्ोजना अन सूची-२ मा ददईएको छ।  

3. नीतिगि िथा कानूनी धर्वस्था - नेपालले जलवार्  पररवििन सम्बन्धी संर् क्त राष्ट्र संघीर् संरचना 
महासखन्धको पक्षमा हस्िाक्षर गरेदेखख जलवार्  पररवििन व्र्वस्थापनसुँग सम्बखन्धि िल उल्लेखखि 
गररएका नीति र कार्ििमहरु सकृर्िापूविक सम्पादन गदै शएको छ : 

3.1. संर्वधान - नेपालको संर्वधान, 2072 को भाग ५ धारा ३० अन सार “स्वच्छ र स्वस्थ्र् वािावरणको 
अतधकार” प्रदान गरेको छ । संर्वधान प्रदत्त नेपाली नागररकको र्ो अतधकार उपर्ोगाथि नेपालका 
िीनवटै िहका सरकारले कानून, नीति, तनर्म, र्ोजना िथा कार्ििम िज िमा गरी कार्ािन्वर्न ल्र्ाउने 
प्रत्र्ाभतूि ददन  पने व्र्वस्था गरेको छ । 

3.2. पेररस सम्झौिा - पेररस सम्झौिाले जलवार्  पररवििन स धार गनि र हररिगहृ ग्र्ाुँस उत्सजिन घटाउने 
द वैका लातग प्रर्वतधको र्वकास र हस्िान्िरणलाई पूणिरूपमा साकार पाने लक्ष्र् तलएको छ । र्सले 
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प्रर्वतध संर्न्त्रलाई व्र्ापक मागिदशिन प्रदान गनि प्रर्वतधको प्रारुप स्थार्पि गने र संर्न्त्रले शफ्नो नीति 
र कार्ािन्वर्नका औजारको रुपमा प्रर्वतध र्वकास र हस्िान्िरणलाई गति ददन्छ । खास रुपमा र्ो 
उजाि िथा र्ािार्ाि क्षेत्रका उत्सजिन भर्रहेको हररिगहृ ग्र्ाुँस घटाउनमा ठूलो टेवा प ग्ने छ । 
नेपालले पेररस सम्झौिा अन्िगिि जाहेर गरेको प्रतिवििा : 

 कोप २६ मा वािावरण न्र्ार्को प्रतिवििा (सन ् २०३० सम्म सङ्कटासन्न जनसंख्र्ालाई 
जलवार्  पररवििबाट रक्षा गने), 

 कोप २६ मा २०२२-२०४५ सम्म काविन उत्सजिनमा शून्र्मा राख्न ेप्रतिवििा, 

 तब्रर्टस काउखन्सल र ईतसमोडले कोप २३ मा गरेको छलफलमा नेपाल सरकारको वन 
तबनास रोर्क वन क्षेत्र ४५ प्रतिशि सम्म बढाउने प्रतिवििा, 

 रार्ष्ट्रर् तनधािररि र्ोगदानमा पेश भए अन सार नेपालले २०२५ सम्ममा तबद्य िीर् गाडीको 
तबिी तबिरण बढाएर तनजी र्ात्र  वाहक गाडी र मोटर साईकललाई कररब २५ प्रतिशि 
प ¥र्ाउुँने र सबै चारपाङ्ग्र ेसाविजतनक सवारी साधन २० प्रतिशि प ¥र्ाउने । सन ्२०३० 
सम्ममा ९० प्रतिशि तनजी सवारी साधन र ६० प्रतिशि साविजतनक सवारी साधनको तबिी 
र्विरण तबद्य िीर् ह ने लक्ष्र् तलएको छ । 

3.3. रार्ष्ट्रर् अन कूलन कार्ििम र्ोजना (नापा) - र्व.सं. २०६५ मा रार्ष्ट्रर् अन कूलन कार्ििम र्ोजना 
(नापा) िर्ार गरी अन कूलनका पररर्ोजना सञ्चालन गदै शएको छ । नापा जलवार्  पररवििन 
जोखखमको शकलन, र जलवार्  पररवििन र्वषर्हरुका लातग उपर् क्त अन कूलन उपार्हरु पर्हल्र्ाउने 
रार्ष्ट्रर्स्िरको रणनीतिक ढाुँचा हो । नेपालका अन कूलन कार्ििम ढाुँचा, र्वतध र मापदण्डहरु प्रर्ोग 
गरेर प्राथतमकिाका अन कूलन कार्िहरु तनधािरण गररएको छ । नापाले जलवार्  पररवििन संवेदनखशल 
६ वटा म ख्र् क्षेत्रहरु (कृर्ष िथा खाद्य स रक्षा, मानव स्वास्थ्र्, जलस्रोि िथा उजाि, शहरी क्षेत्र िथा 
पूवािधार, वन िथा जैर्वक र्वर्वधिा र जलवार् जन्र् प्रकोप) पर्हचान गरी िी क्षेत्रहरुमा जलवार्  
पररवििन अन कूलनका अवलम्बन गनि सर्कने उपार् िथा रणनीतिहरु स्पि र्कटान गरेको छ । प्रम ख 
अन कूलन शवयकर्किाहरुको पर्हचान गरी िी सबैलाई नापामा सामवेश गररएको छ ।  

3.4. स्थानीर् अन कूलन कार्ि र्ोजना (लापा) र रार्ष्ट्रर् सञ्चार प्रतिवेदन - लापा स्थानीर्स्िरमा बनार्ने 
र्ोजना हो । लापाको म ल उदे्दयकर् मध्रे् सङ्कटासन्न सम दार् िथा घरध री पर्हचान गरी सम दार्को 
क्षमिा पर्हचान गने र सम दार्ले सञ्चालन गनि सक्ने अन कूलन अभ्र्ास एवं कार्ि तनधािरण गन ि रहेको 
छ । र्सले नापामा उल्लेख भएका मान्र्िालाई स्थानीर् स्िरमा संस्थागि गन िको साथै स्थानीर् 
शवयकर्किाहरु पर्हचान गरेर स्रोि पररचालन गदिछ। सन ्२०११ मा लापाको खाका िर्ार भएको 
तथर्ो र सोर्ह खाका अन रुप स्थानीर् स्िरमा लापाहरु बनेको पाईन्छ । स्थानीर् अन कूलन 
कार्िर्ोजना िज िमा िथा कार्ािन्वर्न गनि, क्षेत्रगि र्ोजना, कार्ििम वा शर्ोजनामा जलवार्  अन कूलन 
िथा समान कूलनको पक्षलाई एकीकृि गदै कार्ािन्वर्न गनि िथा व्र्खक्त, सम दार् र स्रोिलाई जलवार्  
अन कूतलि वनाउुँन लापाले तनम्न साि चरणहरु सम्पन्न गन िपने उल्लेख छ : 

 जलवार्  पररवििन सम्बन्धी सचेिना अतभवरृ्ि 
 जलवार्  सङ्कटासन्निा िथा अन कूलन मूल्र्ाङ्कन 
 अन कूलनका अवसरको खोजी िथा प्राथतमकीकरण 
 स्थानीर् अन कूलन कार्िर्ोजना िज िमा 
 र्ोजना प्रर्िर्ामा स्थानीर् अन कूलन कार्िर्ोजना समार्ोजन 
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 स्थानीर् अन कूलन कार्िर्ोजना कार्ािन्वर्न 
 स्थानीर् अन कूलन कार्िर्ोजनाको प्रगति मूल्र्ाङ्कन 

सन ्२०१४ मा नेपालले दोस्रो रार्ष्ट्रर् सञ्चार प्रतिवेदन िर्ार भई महासन्धीको सखचवालर्मा 
पेश गरेको तथर्ो । सन ्२०१६ मा लापा खाका समेि समर् सापेक्ष बनाउन िथा जाहेर गररएको 
अन्िरािर्ष्ट्रर् प्रतिबििाको समेिलाई दृर्िगि गरी पररमाजिन गररएको तथर्ो । 

3.5. जलवार्  पररवििनको नीति - र्व.सं. २०६७ मा नेपालमा पर्हलो पटक जलवार्  पररवििनको नीति 
िर्ार ग¥र्ो । र्स रार्ष्ट्रर् जलवार्  नीतिलाई जलवार्  अन कूलन समाज तनमािण गरी राष्ट्रको सामाखजक 
शतथिक समरृ्िमा र्ोगदान प ¥र्ाउने लक्ष्र् सर्हि समर् सापेखक्षक बनाउने उदे्दयकर्ले तब.स. २०७६ मा 
देहार्का उदे्दयकर्हरु सर्हि अद्यावतधक गरी लागू गररर्ो : 

(क)  सङ्कटासन्न र जोखखमपूणि अवस्थामा रहेका व्र्खक्त, पररवार, समूह र सम दार्को जलवार्  
पररवििन अन कूलन क्षमिा अतभवर्ि गने । 

(ख)  जलवार्  पररवििनका प्रतिकूल असर िथा प्रभावको जोखखममा रहेका पाररखस्थतिजन्र् 
प्रणालीहरुको उत्थानशीलिा र्वकास गने । 

(ग)  न्रू्न काबिन उत्सजिन र्वकासको अवधारणा अवलम्बन गदै हररि अथििन्त्रको प्रवििन गने। 

(घ)  जलवार्  पररवििन न्रू्नीकरण र अन कूलनका लातग रार्ष्ट्रर् िथा अन्िरािर्ष्ट्रर् र्वत्तीर् स्रोिहरुको 
न्र्ार्ोखचि पररचालन गने । 

(ङ)  जलवार्  पररवििन सम्बन्धी अन सन्धान, प्रर्वतध र्वकास र सूचना सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी 
बनाउने । 

(च)  राज्र्का सबै िह र र्वषर्गि क्षेत्रका नीति, रणनीति, र्ोजना िथा कार्ििमहरूमा जलवार्  
पररवििनका र्वषर्हरुलाई मूलप्रवाहीकरण वा शन्िररकीकरण गने । 

(छ)  जलवार्  पररवििन न्रू्नीकरण िथा अन कूलन कार्ििमहरुमा लैर्ङ्गक िथा सामाखजक 
समावेशीकरणलाई मूलप्रवाहीकरण गने । 

उपिर् क्त लक्ष्र् िथा उदे्दयकर्हरु प्रातिका लातग (क) कृर्ष िथा खाद्य स रक्षा, (ख) वन, जैर्वक 
र्वर्वधिा िथा जलाधार संरक्षण, (ग) जलस्रोि िथा उजाि, (घ) ग्रामीण िथा शहरर बसोबास, (ङ) 
उद्योग, र्ािार्ाि िथा भौतिक पूवािधार, (च) पर्िटन एवं प्राकृतिक िथा सांस्कृतिक, (छ) स्वास्थ्र्, 
खानेपानी िथा सरसफाई, (ज) र्वपद जोखखम न्रू्नीकरण र व्र्वस्थापन, (झ) अन्िर तबषर्गि क्षेत्र 
अन्िरग्ि लैर्ङ्गक िथा सामाखजक समावेशी एवं खजर्वकोपािजन र स शासन, जनचेिा अतभवरृ्ि िथा 
क्षमिा र्वकास, अन सन्धान-प्रर्वतध र्वकास र प्रसार, र जलवार्  र्वत्त व्र्वस्थापन, गरी क्षेिगि नीति, 
रणनीति िथा कार्िनीतिहरु अंगीकार गरेको छ ।  

3.6. रार्ष्ट्रर् तनधािररि र्ोगदान - उपिर् क्त नीति िथा अन्िरर्ार्ष्ट्रर् प्रतिबििा सर्हिलाई दृर्िगि गरी नेपालले 
सन ्२०१६ मा पेश गरेको रार्ष्ट्रर् तनधािररि र्ोगदान अद्यावतधक गरी सन ्२०२० मा महासखन्धको 
सखचवालर्मा पेश गरेको छ ।   

3.7. रार्ष्ट्रर् रेड रणनीति/जलवार्  पररवििन पररषद/जलवार्  पररवििन समन्वर्न सतमति/जलवार्  पररवििन 
धर्वस्थापन महाशाखा - वन तबनास र वन क्षर्ीकरणबाट ह ने हररिगहृ ग्र्ाुँस उत्सजिन कटौिी गरन् 
सन ् २०१८ मा नेपालले रार्ष्ट्रर् रेड रणनीति कार्ािन्वर्न ग¥र्ो । जलवार्  पररवििनको क्षेत्रमा 
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नीतिगि समन्वर् गनि २०६६ मा प्रधानमन्त्रीको अध्र्क्षिामा जलवार्  पररवििन पररषद र जलवार्  
पररवििन समन्वर् सतमतिको गठन भर्ो । जलवार्  पररवििनको क्षेत्रमा समन्वर् गनि महासन्धीको 
सम्पकि  र्वन्दूको रुपमा सन ्२०१८ मा जलवार्  पररवििन धर्वस्थापन महाशाखाको धर्वस्था भर्ो ।  

3.8. जलवार्  बजेट सङ्किे/स्वच्छ र्वकास संर्न्त्र - रार्ष्ट्रर् र्ोजना शर्ोगबाट जलवार्  बजेट सङ्केि प्रर्ोगमा 
ल्र्ार्र्ो । बैकखल्पक उजाि प्रबरद््घन केन्रले जलवार्  एवं काबिन र्काई स्थापना गरेर स्वच्छ उजाि 
संर्न्त्र का कार्िहरु गदै शएको छ ।  

3.9. रार्ष्ट्रर् अन कूलन र्ोजना/प्रदेशको जलवार्  रणनीति - जलवार्  नीतिको अद्यावतधक गरी रार्ष्ट्रर् 
अन कूलन र्ोजना (न्र्ाुँप) िज िमा गने कार्ि चालू रहेको छ । िर््सैगरी सन ्२०२१ मा जलवार्  
पररवििनमा लैर्ङ्गक समानिा िथा सामाखजक समावेशीिाको िीनवटा कागजािहरू र्वकास गरेको छ । 
रणनीति र कार्ि र्ोजना, (२०७७।८७), न्र्ाुँप (सन ्२०२१।५०) र िेस्रो रार्ष्ट्रर् सञ्चार। हाल 
सबै प्रदेशको जलवार्  रणनीति र कार्िर्ोजना िर्ार ह ने अवस्थामा रहेको देखखन्छ। 

3.10. पन्रौ शवतधक र्ोजना - नेपालले जलवार्  पररवििन सम्बन्धी पेररस सम्झौिालाई अन मोदन गरी 
कार्ािन्वर्नका लातग रार्ष्ट्रर् रूपमा तनधािररि र्ोगदान मागिखचत्र िर्ार गरेको छ । र्वकास िथा 
वािावरणीर् स रक्षाका अन्िरसम्बखन्धि िह, क्षेत्र र अन्िरािर्ष्ट्रर् सम दार् लगार्िका सरोकारवालाहरु 
बीच प्रभावकारी रुपमा समन्वर् गरी जलवार्  पररवििनका प्रभावसंग अन कूतलि ह ने प्रतिकूल प्रभावलाई 
न्रू्नीकरण गनेिफि  नीति िथा कार्ििम िज िमा र कार्ािन्वर्न गन ि पन्रौ शवतधक शवतधक लक्ष्र् 
रहेको छ । र्स र्ोजनाले “जलवार्  उत्थानशील समाजको तनमािण” गने सोच सर्हि “जलवार्  
पररवििन अन कूलन क्षमिा अतभवरृ्ि िथा प्रतिकूल प्रभावको न्रू्नीकरणबाट ददगो समाज तनमािणमा 
र्ोगदान गने” लक्ष्र् तलएको छ। सो लक्ष्र् प्रातिका लातग देहार् बमोखजमका उदे्दयकर्हरु तनधािरण 
गरेका छन ्: 

१.  जलवार्  पररवििनको प्रतिकूल प्रभावलाई पेररस सम्झौिा अन रुप न्रू्नीकरण गदै अन कूलन 
क्षमिाको अतभवरृ्ि गने । 

२. जलवार्  पररवििन न्रू्नीकरणका लातग वािावरणमैत्री, स्वच्छ ऊजाि र हररि र्वकास 
अवधारणा कार्ािन्वर् गने 

३.  जलवार्  पररवििन न्रू्नीकरण र अन कूलनका लातग पेररस सम्झौिा लगार्िका माध्र्मबाट 
उपलधध अन्िरािर्ष्ट्रर्  र्वत्त र प्रर्वतधमा दाबी गदै प्राि लाभको न्र्ार्ोखचि र्विरण गने ।  

उपिर् क्त उदे्दयकर्हरु प्राि गने रणनीति िथा कार्िनीतिहरु अन सूची-३ मा उल्लेख छ। 

3.11. बजेट बक्तधर्ले तलएका नीतिहरु - बजेट बक्तधर्हरुमा जलवार्  पररवििनको लातग छ ट्यार्एको बजेट 
शंकलन प्रस्ि ि गरे िापतन जलवार्  पररवििनको शवतधक र्ोजनाले जस्िो छ टै्ट शीषिक अन्िगिि नीति 
नतलई जलवार्  पररवििनका नीतिहरु वन िथा वािावरण मन्त्रालर् अन्िगिि राखखएको छ । र्वगि ३ 
बषिमा बजेट बक्तधर्मा जलवार्  पररवििनको लातग तलएको बार्षिक नीतिहरु अन सूची-४ मा उल्लेख 
गररएको छ । 

4. लेखापरीक्षणको उद्दयेकर्, क्षते्र एवं पिति 

4.1. उद्दयेकर् - नेपालमा जलवार्  पररवििनका अन कूलन रणनीतिहरु, र्ोजना िथा कार्ििमबाट जलवार् मा 
पनिसक्ने जोखखम िथा असरको न्रू्नीकरणमा ल्र्ाएको पररवििनको मूल्र्ांङ्कन गन ि रहेको छ । उपिर् क्त 
म ल उदे्दयकर् प्राि गनि देहार् बमोखजमका सहार्क उदे्दयकर्हरु तनधािरण गररएको छः 
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१. नेपालले जनाएको अन्िरािर्ष्ट्रर् प्रतिबििाको अन पालन िथा प्रगतिको समीक्षा गने, 

२. जलवार्  पररवििनसंग सम्बखन्धि कानून िथा नीतिगि िादम्र्िाको लेखाजोखा गने 

३. जलवार्  पररवििनका अन कूलनको तसिान्ि िथा महत्वको सन्देश जोखखम बस्िी िथा सम दार् 
स्िरसम्म प ¥र्ािर् सो अन रुप स्थानीर् सरकारमाफि ि सम दार्हरुमा जलवार्  पररवििनका 
अन कूलन कार्ििम भए नभएको परीक्षण गने । 

४. संघीर्, प्रदेश िथा स्थानीर् सरकार र अन्िरतनकार्बीच जलवार्  पररवििन सम्बन्धी र्ोजना 
िथा कार्ििम िज िमा िथा कार्ािन्वर्न गनि प्रभावकारी समन्वर् स्थार्पि भए नभएको 
मूल्र्ाङ्कन गने । 

4.2. क्षते्र - कार्िमूलक लेखापरीक्षणले वन िथा वािावरण महाशाखाले कररब ३ बषि र्िा गरेको कार्ििम, 
लक्ष्र् तनधािरण, िर्ार पारेको नीतिहरु समेर्टएको छ । र्स कार्िमूलक लेखापरीक्षण गनि कररब १.3 
मर्हनाको समर् रहेको ह ुँदा मूलिः तनम्न तबषर्मा केखन्रि गररएको छ ।  

 र्स मन्त्रालर् अन्िगिि िर्ार भएको रार्ष्ट्रर् अन कूलन कार्ििम (नापा), स्थानीर् अन कूलन 
कार्ि र्ोजना (लापा) र जलवार्  पररवििनको प्रभाब एवं असरसुँग सामना गनिको लातग 
सम दार्स्िरमा सञ्चालन गररने अनक ल र्ोजना (कापा) को अन्िरसम्वन्धको मूल्र्ाङ्कन िथा 
र्वश्लषेण गने  

 नेपालले गरेको अन्िरािर्ष्ट्रर् प्रतिवििाको मूल्र्ाङ्कन गने, नेपालले तलएको तबद्य िीर् गाडीको 
सुँख्र्ा बढाउने लक्ष्र् र अभ्र्ासका लेखाजोखा र मूल्र्ाङ्कन गने 

 वन िथा वािावरण मन्त्रालर्ले ल्र्ाएको वािावरण नीतिको िालमेल, च  नौिीका बारेमा 
लेखाजोखा गने ।  

4.3. पिति र र्वतध - वन िथा वािावरण मन्त्रालर्को लेखापरीक्षण गदाि समस्र्ामूलक िथा नतिजामूलक 
द वै पितिलाई प्रर्ोग गररएको छ । र्स मन्त्रालर्ले तलएको लक्ष्र् र नीतिगि समस्र्ाको कारण 
प्रभावकाररिामा परेको असरलाई मध्र्नजर राखी त्र्सको लातग समस्र्ामूलक पिति अवलम्वन 
गररएको छ ।  

लेखापरीक्षणको उदे्दयकर् हातसल गनि मन्त्रालर् र जलवार्  पररवििन धर्वस्थापन महाशाखाले 
तनर्मन कार्ि गदाि राखेका अतभलेखहरुको नमूना छनौट गरी कार्िमूलक लेखापरीक्षण गररएको छ । 
साथै र्वतभन्न प्रतिवेदनको अध्र्र्न र धर्खक्तगि छलफलको लातग परीक्षण सूची िथा प्रश्नावली िर्ार 
गरी सोको शधारमा लेखापरीक्षण सवेक्षण िथा थप प ष्ट्याईको लातग उपर् क्त परीक्षण पिति 
अवलम्बन गररएको छ । सवेक्षणबाट देखखएका व्र्होरालाई अझ स्पि गनि मन्त्रालर्बाट र्ववरण िथा 
िथ्र्ाङ्कहरु माग गरी सोको शधारमा लेखापरीक्षण गररएको छ । वन िथा वािावरण मन्त्रालर्को 
केर्ह कार्ििम स्थलमा गई त्र्हांका स्थानीर् सरकार, सरोकारवाला र सम दार्सुँग छलफल गररएको 
छ । र्ो प्रतिवेदन िर्ार गनि नेपालका तबतभन्न प्रदेशमा रहेको पातलकाहरु, खासगरी छार्ानाुँथरारा 
नगरपातलका म ग , नरहरीनाथ गाउुँपातलका कातलकोट, मोहन्र्ाल गाुँउपातलका कैलाली, तभमेश्वर 
नगरपातलका दोलखा र नमोव ि नगरपातलका काभेमा गएर र्कसान, खशक्षक, कमचारी र 
सरोकारवालहरुसुँग जलवार्  पररवििनप्रतिको ब झाई र पातलकाले कार्ािन्वर्न गरेका र्ोजना र नीतिका 
र्वषर्मा समेि छलफल गररएको छ । छलफलका म ख्र् ब ुँदा अन सूची-6 मा राखखएको छ ।  
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त्र्सको अतिररक्त लेखापरीक्षणवाट देखखएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा मन्त्रालर्का सम्बि 
कमिचारीसंग छलफल िथा अन्िरर्िर्ा गररएको र प्रश्नावलीको माध्र्मद्वारा लेखापरीक्षणबाट देखखएका 
धर्होरासंग सम्बखन्धि समस्र्ाका कारणहरु िथा त्र्सबाट परेको असर पर्हल्र्ाई र्ो प्रतिवेदन िर्ार 
गररएको छ ।  

मूल्र्ाङ्कनका लातग मापदण्ड र लेखापरीक्षणबाट देखखएको अवस्था, मापदण्ड र देखखएको 
धर्होराबीच देखखएको फरकको कारण र सो कारणले परेको असर पिति अवलम्बन गररएको छ। 
सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको अन्िरार्ष्ट्रर् संगठन र्न्टोसार्द्वारा जारी गररएको कार्िमूलक 
लेखापरीक्षणका मानदण्डहरु र्साई ३००० र कार्ािलर्वाट जारी गररएको कार्िमूलक लेखापरीक्षण 
मागिदशिन, २०६९ अन सार र्ो लेखापरीक्षण सञ्चालन गररएको तथर्ो ।  

4.4. र्वषर् छनौटको औखचत्र् - जलवार्  पररवििनबाट पने असर िथा प्रभाव नेपालको मात्र नभई र्वश्वकै 
एक महत्वपूणि र्वषर्को रुपमा रहेको छ । र्वश्वमा जलवार्  पररवरि्नको दृर्िकोणबाट जोखखमर् क्त 
राष्ट्रहरुको सूचीमा नेपाल चौथौं स्थानमा शउुँछ । नेपालले जलवार्  पररवििन सम्बन्धी कार्ि सन ्
२०१० बाट स रु गरेको देखखन्छ । नेपालले जलवार्  पररवििनको अन्िरािर्ष्ट्रर् सम्मेलनमा सर्िर्िाका 
साथ सहभागी भई अन्िरािर्ष्ट्रर् महासखन्धले उल्लेख गरेको धर्वस्थालाई अन शरण गरी अपेखक्षि लक्ष्र् 
हातसल गने प्रतिबििा जनाउुँदै शएको छ । सो अन रुप नेपालले नीति, ऐन कानून िथा र्ोजना 
समेि संशोधन गरी लागू गरे िापतन जलवार्  पररवििनको प्रतिकूल असर नेपालले बषेनी भोग्न  परेको 
छ । खासगरी, र्वतभन्न िहमा जलवार्  पररवििनको जोखखम धर्वस्थानबाट संकटापन्निा घटाई 
अन कूतलि क्षमिा बढाउन , जलवार्  उत्थानशील सम दार् तनमािण गन ि, जलवार्  र्वत्तमा पह ंच बढाई 
नतिजामूलक कार्ििम सञ्चालन गन ि, अन्िर तनकार् समन्वर् गन ि, संस्थागि क्षमिा अतमभवरृ्ि गन ि, 
जलवार्  पररवििनमा नेपालका र्वखशिीकृि र्वषर्हरुलाई अन्िरर्ार्ष्ट्रर् स्िरमा जलवार्  पररवििनबाट 
जोखखममा परेका देशहरुको साझा शवाजको रुपमा स्थार्पि गनि प्रम ख च  नौति रहेको छ । अन्िर 
क्षेत्रगि तनकार्हरुबीच समन्वर्मा कमी र ब झार्िमा एकरुपिा नह न , जलवार्  पररवििनका सम्भार्वि 
असर र प्रभाव, नीति िथा र्ोजनाबीच िादाम्र्िा नह न , जलवार् जन्र् प्रकोपबाट ह ने क्षति सम्बन्धमा 
अध्र्र्न अन सन्धान र शधारभिू िथ्र्ाङ्कको कमी ह न , जलवार्  पररवििनको तबषर् समग्र र्वकास 
प्रर्िर्ामा मूलप्रवाहीकरण ह न नसक्न , समस्र्ा सम्बोधनको लातग समग्र संस्थागि क्षमिा, शवयकर्क 
र्वत्त, प्रर्वतध, ज्ञानको कमी रहन  प्रम ख समस्र्ाका कारण अपेखक्षि नतिजा पाउन सकेको छैन।  

त्र्सको अतिररक्त नेपाल सरकारले अन्िरािर्ष्ट्रर् स्िरमा प्रतिबििा जनाए अन रुप प्राथतमकिा 
प्रदान गनि सकेको छैन । र्वगि १२ बषिको अवतधमा नेपालमा जलवार्  पररवििनमा धेरै लगानी भई 
सकेको छ । िथापी र्सले जलवार्  पररवििनको प्रतिकूल असरमा न्रू्निा ल्र्ाउन नसकेकोले जलवार्  
पररवििन सम्बन्धी कार्ििमहरु प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन र व्र्वस्थापन गनि र्वद्यमान र्ोजना 
कार्ािन्वर्नमा भएका समस्र्ा पर्हचान गरी समाधानको लातग स झाव गने उदे्दयकर्ले र्ो र्वषर् छनौट 
गररएको हो ।  

5. लेखापरीक्षणबाट देखखएको व्र्होरा - िज िमा भएका नीति अन रुप वन िथा वािावरण मन्त्रालर्ले थ प्र ै
राम्रा र सफल कामहरु भएका छन ् । िथापी र्वतभन्न नीति, तनर्म, ऐन िथा कानून, शवतधक 
र्ोजना, मन्त्रालर्को बार्षिक र्ोजना, नापा, प्रदेश सरकारको जलवार्  पररवििन रणनैतिक िथा 
अन कूलन र्ोजना, स्थानीर् अन कूलन कार्िर्ोजना, सम दार् स्िरीर् अन कूलन, स्थलगि भ्रमण िथा 
सवेक्षण, मन्त्रालर् िथा र्वतभन्न शबि सरोकारवालाहरुसुँग छलफल समेिको शधारमा 
लेखापरीक्षणबाट तनक्र्ौंल गररएका धर्होराहरु देहार् बमोखजम रहेको छः 
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5.1. कानूनी िथा नीतिगि व्र्वस्था 

 वािावरण संरक्षण ऐन, २०७६ (पररच्छेद ४) उपदफा (३) ले स्थानीर् सम दार्ले 
स्थानीर्स्िरमा अन कूलन र्ोजना बनाई कार्ािन्वर्न गनि सक्छन ्र त्र्स्िो र्ोजना कार्ािन्वर्न 
गदाि सम्बखन्धि तनकार्ले शवयकर्क सहर्ोग र सहजीकरण गन ि पने व्र्वस्था गरेको छ ।  

 वािावरण संरक्षण तनर्मावली, २०७७ को तनर्म (२६) ले मन्त्रालर्ले प्रत्रे्क 10 वषिमा 
रार्ष्ट्रर् अन कूलन र्ोजना बनाई लागू गन ि पने व्र्वस्था गरेको छ । जलवार्  पररवििन नीति 
को दफा १० ले नीति कार्ािन्वर्नमा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहको भतूमकामा संघीर् 
सरकारले रार्ष्ट्रर् अन कूलन र्ोजना िर्ार गरी कार्ािन्वर्न गने गराउने प्रावधान रहेको छ । 
प्रदेश सरकार िथा स्थानीर् िहले पतन नीति, तनदेखशका, मापदण्ड र र्ोजनाहरु  िर्ार गरी 
लागू गने गराउन  पने व्र्वस्था गरेको छ ।   

 पन्रौ शवतधक र्ोजनाले जलवार्  पररवििन व्र्वस्थापनका लातग संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहमा 
शवयकर्क नीतिगि र संस्थागि संरचनामा स धार एवम क्षमिा अतभवरृ्ि गने रणनीति 
अन्िगििको कार्िनीतिमा वािावरण िथा जलवार्  पररवििन सम्बन्धी संघीर् कानून िज िमा 
गररने उल्लेख गरेको छ । त्र्स्िैगरी सो शवतधक र्ोजनाले सम दार्को संकटापन्निा घटाई 
समान कूतलि ि ल्र्ाउन रार्ष्ट्रर्, प्रादेखशक एवम ् स्थानीर् अन कूलन र्ोजना कार्ािन्वर्न गने 
उल्लेख गरेको छ । रणनीति अन्िगििको कार्िनीतिमा जलवार्  पररवििन सम्बन्धी रार्ष्ट्रर् 
अन कूलन र्ोजना िज िमा गररनेछ र र्सले तनधािरण गरेको प्राथतमकिा िथा लक्ष्र् हाुँतसल गनि 
स्थानीर् िहमा अन कूलन र्ोजनाहरू िर्ारी िथा कार्ािन्वर्न गररने र रार्ष्ट्रर् िथा अन्िरािर्ष्ट्रर् 
स्िरमा भएका पररवििनलाई शत्मसाि गरी रार्ष्ट्रर् जलवार्  पररवििन नीति, २०७६ 
कार्ािन्वर्न गररने धर्होरा उल्लेख गरेको छ ।  

 रार्ष्ट्रर् अन कूलन कार्ििमको शधारमा प्रदेश स्िरीर् जलवार्  पररवििन रणनीति िथा 
कार्िर्ोजना र प्रदेशस्िरीर् जलवार्  पररवििन रणनीति िथा कार्िर्ोजनासंग शबि गरी 
स्थानीर् जलवार्  पररवििन अन कूलन कार्िर्ोजना बनाई सो अन रुप बजेट र्वतनर्ोजन गरी 
कार्ििमहरु कार्ािन्वर्न ह न पने अवधारणा अन सार र्वगिको लापालाई अद्यावतधक एवं 
पररमाजिन गरी २०७६ मा लापाको प्रारुप िर्ार गरेको छ। जलवार्  अन कूलनलाई र्वकास 
र्ोजनामा समार्ोजन गने हेि  ले जलवार्  पररवििनका प्रभाव र तिनलाई सम्बोधन गने 
उपार्बारे घरध री, सम दार्, नगरपातलका, खजल्लाका साथै रार्ष्ट्रर्स्िरमा समेि सचेिना 
अतभवरृ्ि गनि स्थानीर्स्िरमा िर्ार गररएका जलवार्  अन कूलन कार्िर्ोजना वा पर्हचान 
गररएका अन कूलन कार्िलाई साविजतनक, तनजी र गैरसरकारी संघ संस्थाको र्ोजना प्रर्िर्ामा 
समार्ोजन गनि सहर्ोग गने उल्लेख छ । साथै स्थानीर् अन कूलन कार्िर्ोजना िर्ार गनि र 
स्थानीर् स्वार्त्त शासन ऐन बमोखजम सो कार्िर्ोजनालाई स्थानीर् िथा रार्ष्ट्रर्स्िरका 
र्ोजनामा समेि समार्ोजन गने िथा स्थानीर् अन कूलन कार्िलाई अगातड बढाउन सक्ने संघ 
र संस्थाको स्थापना िथा स दृढीकरण गने उदे्दयकर् रहेको छ ।  

 वन िथा वािावरण मन्त्रालर्को संर्ोजकत्वमा तबषर्गि िथा क्षेत्रगि समूह बनाई न्र्ाप 
िज िमा प्रर्िर्ा अखघ बर्ढरहेको छ ।  

 सन ् २०१३ मा ित्कालीन वािावरण मन्त्रालर् र संघीर् मातमला िथा स्थानीर् र्वकास 
मन्त्रालर् अन्िगिि रार्ष्ट्रर् जलवार्  पररवििन सहर्ोग कार्ििमद्वारा मध्रे् र स दूर पखश्चम 
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नेपालका १४ खजल्लामा ७० लापा कार्ािन्वर्न गररर्ो । लापा कार्ििममा र्पउने पानी, 
तसचाई, ढल, साना जलतबद्य ि शर्ोजना र प ल तनमािणका कार्िहरु सम्पन्न भए । नेपालको 
राजनीतिक संरचना पररवििनपतछ २०६७ को वािावरण नीति लागू गरी लापाको खाकालाई 
संघीर् प्रणालीमा ढाल्न सन ्२०१८ मा शशा पररर्ोजना माफि ि अद्यावतधक गररर्ो । नर्ाुँ 
लापाले धेरै पातलका समेटन को साथै तबतभन्न वडाहरुलाई समेटेको छ । लापाले 
सरोकारवालाहरुसुँग सहभागीमूलक पररदृष्र् िर्ार पानि वैज्ञातनक सूचना र स्थानीर् धारणालाई 
अन कूलनको र्ोजना र जलवार्  पररवििनप्रति उत्थानशीलल बनाउुँने उल्लेख गरेको छ । र्स 
पररमािखजि लापाले जलवार्  पररवििनको हाल र भतबष्र्को सामाखजक र शतथिक पक्षलाई 
समेटेर वािावरण र र्वकासका पक्षलाई सम्वोधन गरेको देखखन्छ ।  

 नेपालले सन ्२०१९ मा राखेको लापा र्ोजनामा ३६ लापाको लक्ष्र् राखेको मा ६८ लापा 
बनेको छ । अध्र्र्न गररएका केही लापाले नापाको प्राथतमकिाहरुलाई अपनाएका पार्र्ो। 
मन्त्रालर्को शतथिक बषि २०७६।७७ को बार्षिक प्रतिवेदनले २०० वटा लापा िर्ार 
भएको देखाएको छ । पररमाखजिि लापा िथा नापाले औल्र्ाएको सङ्गकटासन्न खजल्लाहरु जस्िै 
कालीकोट, दैलेख, जाजरकोट, सल्र्ान, रुक म र रोल्पामा कार्ािन्वर्न गररएको छ ।  

उपिर् क्त प्रावधानहरु नेपाल सरकारले िर्ार पारे िापतन वािावरण नीति, र्ोजना र 
कार्ििमहरु हालसम्म संघ, प्रदेश िथा स्थानीर् िहसुँग िादाम्र्िा कार्म ह न सकेको छैन । 
नेपालमा जलवार्  पररवििन सम्बन्धी र्वशेष ऐन िथा तनर्मावलीको िज िमा भएको छैन । अन्िरािर्ष्ट्रर् 
चासोको तबषर्लाई वािावरण संरक्षण ऐन, २०७६ िथा वािावरण संरक्षण तनर्मावली, २०७७ 
अन्िगििका धर्वस्थाहरु अन सूची-५ मा उल्लेख गररएको छ । 

रार्ष्ट्रर् अन कूलन कार्ििमको शधारमा प्रदेश स्िरीर् जलवार्  पररवििन रणनीति िथा 
कार्िर्ोजना र प्रदेशस्िरीर् जलवार्  पररवििन रणनीति िथा कार्िर्ोजनासंग शबि गरी स्थानीर् 
जलवार्  पररवििन अन कूलन कार्िर्ोजना बनाई सो अन रुप बजेट र्वतनर्ोजन गरी कार्ििमहरु 
कार्ािन्वर्न ह न पनेमा भएको छैन । शवतधक र्ोजना, वािावरण ऐन िथा तनर्माबली र जलवार्  
पररवििन नीतिले पतन िज िमा गन िपने प्रावधानमात्र राखी िादाम्र्िा कार्म गने बारे स्पि पारेको छैन। 

रार्ष्ट्रर् अन कूलन कार्ििमले नेपालको जलवार्  पररवििनको क्षेत्रमा अग्रिा तलए पतन, नेपालमा 
संघीर् प्रणाली लागू ह न भन्दा पूवि सन ्२०१० मा नापा बनाएको तथर्ो । जलवार् को पररदृष्र् र 
प्रभाब हरेक ५ बषिमा फेररने भए िापतन संशोतधि वािावरण तनर्माबलीले प्रत्रे्क 10 वषिमा रार्ष्ट्रर् 
अन कूलन र्ोजना बनाई लागू गन िपने धर्वस्था ग¥र्ो । नापा तनमािण भएदेखख हालसम्म धेरै संरचना र 
र्वश्वको समग्र वािावरणमा पररवििन शर्सकेको छ । िथापी करीब १२ बषि धर्तिि भर्सक्दा पतन 
न्र्ाप अझै िज िमा कै प्रर्िर्ामा रहेकोले सन ्२०१० मा बनेको नापालार्ि केही संशोधन गरी सोही 
शधारमा र्ोजना िथा कार्ििम सञ्चालन गदै शर्रहेको देखखन्छ । नापाले देखाएको खजल्लागि 
जोखखम, सङ्कटासन्निा र र्वपदको नक्सा समेि पररवििन भर्सकेको छ भने जलवार्  पररवििनसंग 
प्रत्र्क्षरुपमा शबि र्ािार्ाि िथा पूवािधार, लैर्ङ्गक िथा सामाखजक समावेखशिा जस्िा क्षेत्रहरु र्सले 
समेटेको छैन । िसथि जरुरी देखखएको नापाको अद्यावतधकको अवस्थालार्ि न्र्ापबाट अपेक्षा गररएको 
छ ।  

स्थलगि अध्र्र्नको िममा सम दार्मा शधाररि अन कूलन कार्िर्ोजनाको  (कापा) 
शवयकर्किा नभएको धर्होरा अवगि गराए िापतन  हाल बनेको लापाहरु स्थानीर् सरकारको र्ोजना 
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िथा बजेट प्रर्िर्ामा शबि गने बारे स्पि रुपमा धर्ाख्र्ा गरेको छैन । साथै स्थानीर् िहका 
कमिचारी िथा जनप्रतितनतधहरुमा जलवार्  पररवििनबारे ज्ञान र ब झाईमा कमी रहेको कारण पतन 
िर््स्िा बगिहरुमा जलवार्  पररवििनको असर बारे सही सूचना िथा जानकारी सम्प्रषेण नह न का कारण 
र्स्िा वगिको शवाज स्थानीर् िथा प्रदेश सरकारको र्ोजना िज िमा प्रर्िर्ामा समार्हि ह न सकेको 
छैन । हाल एनसीसीएसपी २ ले लापा तनमाणि गदाि जोखखम मूल्र्ाङ्कनको शधार तलने गरेको छ । 
िथापी र्सको पहल पर्ािि भएको छैन । िर््सको म ल कारण स्थानीर् िहमा वािावरण िथा 
जलवार्  पररवििन शाखामा सोही क्षेत्रमा र्ोग्र्िा िथा ज्ञान भएको धर्खक्त नह न  हो । स्थानीर् 
सरकारको लातग र्ो ठूलो चनूौति रहेको छ । 

नापाको तसकाईको शधारमा पररमाजिन सर्हिको न्र्ाप िज िमा ह न पनेमा हालसम्म नापाको 
मूल्र्ाङ्कन गरी सो अन रुप ह न सकेको छैन । नेपालका तबतभन्न स्थानीर् स्िर, वडा र सम दार्सुँग 
छलफल गदाि नापा रहेको कसैलाई पतन जानकारीसम्म पतन भएको पार्एन । कर्ौं स्थानीर् िहमा 
नापा बारे केही थाहा भएपतन त्र्सको ब झाई स्पि नभएको जानकारी अवगि भएको छ । र्स 
सन्दभिमा देखखएका केही धर्होराहरु देहार्मा उल्लेख गररएको छः 

 नापा िथा न्र्ापको औखचत्र्िा, जलवार्  सम्वन्धी नीति, ऐन तनर्म िथा शवतधक र्ोजनाले 
तलएको रणनीति िथा कार्िनीतिबारे अनतभज्ञ रहन को साथै स्थानीर् िथा सम दार्स्िरमा र्स 
बारे खासै चासो समेि नभएको पार्र्ो । मन्त्रालर्स्िरबाट स्थानीर् िह िथा सम दार्स्िरमा 
र्स बारे सम्प्रषेण गने, क्षमिा र्वकास गने जस्िा क रा नीति, ऐन िथा तनर्मावलीमा उल्लेख 
भए पतन सो अन रुप प्रभावकारी रुपमा ह न नसकेको स्थलगि सवेक्षणबाट देखखएको छ ।  

 स्थलगि भ्रमण गररएका पातलकाहरुले लापाको प्रकृर्ा उपर् क्त ब झाईको अभावको कारण 
र्सलाई अघी बढाउने र कार्ािन्वर्न गने प्रर्िर्ाबारे अन्र्ोल नै रहेको देखखर्ो । केही 
खजल्लाको अन गमन गदाि स्थानीर् िहले लापाको बारेमा थाहा नै नभएको धर्होरा समेि 
अवगि भएको छ । केही खजल्लाहरुमा बजेटको अभावका कारण लापा नबनेका क रा 
अवगि भएको छ  ।  

 लापाद्वारा कार्ािन्वर्न गररएका कार्ििम अन कूलनमा मात्र नभई अरु र्वकासका कार्ििम 
जसको अन गमन र मूल्र्ाङ्गन समेि भएका छैनन ् । मूल्र्ाङ्कन नगरी कार्ििम बनाउुँदै 
कार्ािन्वर्न मात्र गदाि र्सको उदे्दयकर् प रा गनि नसर्कने र समर्मा कार्ािन्वर्नको समस्र्ा 
पर्हचान नह ने भएकोले शगामी ददनमा कार्ािन्वर्न गररने लापामा समेि प्रतिकूल असर पनि 
सक्ने देखखन्छ । लापा कार्ििम स्थानीर् सहभागीमूलक भए िापतन कोतभडको समर्मा र्ो 
कार्ािन्वर्न ह न सकेन ्।  

 हाल प्रदेशस्िरीर् जलवार्  पररवििन रणनीति िथा कार्िर्ोजनाहरु न्र्ापसंग र लापाहरु 
प्रदेशस्िरीर् जलवार्  पररवििन रणनीति िथा कार्िर्ोजनासंग कसरी शबि गराउने बारे 
अन त्तररि छ । र्सले गदाि तनकट भतबष्र्मा प न पररमाजिन गन ि पने अवस्था तसजिना नहोला 
भन्न सर्कदैन ।  

स झाव 
क. ित्काल गन िपने 

क. वन िथा वािावरण मन्त्रालर्ले लापा िर्ार गने कार्िमा पातलकाहरुलाई गरेको सहकार्ि, 
शििहरु तनधािरण गनेदेखख रोस्टर साझेदारी गने र प्रार्वतधक सहर्ोग शवयकर्क छ । र्ी 



वािावरणीर् लेखापरीक्षण, जलवार्  पररवििन 

 344 कार्िमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन‚ २०७9 

 

कार्िले लापा िर्ारीमा पातलकाहरुलाई मद्दि प ग्ने छ । र्वतभन्न िहमा छलफल गदाि, पर्हला 
गाुँउ पातलका स्िरमा बनाएको लापा नर्ाुँ संरचना शएपतछ थखन्कएको र नर्ाुँ तनरव्ाखचि 
पदाखघकारीलाई र्स र्वषर्मा जानकारी नभएको देखखर्ो । नर्ाुँ तनवािखचि पदातधकारीहरुलार्ि 
र्स र्वषर्मा क्षमिा अतभवरृ्ि गरी सहभागीिामूलक िररकाले अगातड बढाउुँन  पने र र्स्िा 
कार्ििम जलवार्  प्ररेरि जोखखम नक्साङ्कन, जोखखम मूल्र्ाङ्गन र संकटासन्निाको शधारमा 
कारर््ान्वर्न गन िपने । 

ख. वन िथा वािावरण मन्त्रालर्ले शफ ले िर्ार गरेको नीति, कार्ििम तनदेखशका प्रदेशीर् र 
स्थानीर् िहसंग सहकार्ि गरेर िर्ार र लागू गने ।  

ग. हालको संरचनाको शधारमा सविप्रथम लापा प्रदेश स्िरीर् जलवार्  पररवििन रणनीति िथा 
कार्िर्ोजनामा शधाररि ह न पने, र्सका लातग प्रदेश स्िरीर् जलवार्  पररवििन रणनीति िथा 
कार्िर्ोजना र्थाशीघ्र लागू ह न पने । 

घ. नापाको कार्ािन्वर्न समर् १२ बषि भर्सक्दा पतन न्र्ाप अझै कार्ािन्वर्नमा शउन नसकेको 
र हालसम्म पतन सन ्२०१० मा बनेको नापाकै शधारमा केही संशोधन गरी र्ोजना िथा 
कार्ििम सञ्चालन गदै शर्रहेका कारण अर्हलेको पररवेश र जलवार्  पररवििन समेटी 
कार्ििम िर्ार नह ुँदा न्र्ाप समर्मै कार्ािन्वर्न गन िपने देखखन्छ ।  

ङ. शद्यावखघक गररएको लापा खाका सन ् २०१९ ले जलवार्  पररवििन अन कूलन र 
उत्थानशीलिालाई म लाधारमा ल्र्ाई पातलकाको र्ोजनासुँग समार्ोजन गन िपने ह न्छ । र्सरी 
नै शवतधक र्ोजनाहरुमा जलवार्  पररवििन अन कूलन र उत्थानशीलका र्वषर्हरु समावेश 
गरी धेरै सरोकारवालाहरुलाई समेटेर अगातड बढार्ि ददगोपना स तनखश्चि गने ।  

च. जलवार्  पररवििन कार्ििमको लक्ष्र् प रा गनि क नै न क नै रुपमा तनजी क्षेत्रलाई समेटेर 
अगाडी बढन  पछि र र्सका लातग तनजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गने वािावरण सजृना गने। 

ख. तनकट भर्वष्र्मा गन िपने 

 जलवार्  पररवििनसंग सम्बखन्धि र्वशेष ऐन िथा तनर्मावलीको िज िमा नभएकोले र्थासक्र् 
तछटो पहल गन िपदिछ । 

 जलवार्  पररवििन नीति २०७६ ले तनदेखशि गरे अन सार तबद्यमान स्थानीर् अन कूलन 
कार्िर्ोजना खाका, रार्ष्ट्रर् अन कूलन कार्ििम, अन्िरािर्ष्ट्रर् रेड रणनीति, जलवार्  पररवििन 
तबत्तीर् खाका िथा बजेट सङ्केि, हररि र्वकास रणनीति, जलवार्  पररवििन सम्वन्धी अन्र् 
दस्िावेज पररमाजिन गन िका साथै जलवार्  पररवििन सम्बन्धी ित्कालीन, मध्र्कालीन, 
दीघिकालीन रणनीति िज िमा गन िपदिछ ।  

 न्र्ापको शधारमा प्रदेश स्िरीर् जलवार्  पररवििन रणनीति िथा कार्िर्ोजना  र प्रदेश स्िरीर् 
जलवार्  पररवििन रणनीति िथा कार्िर्ोजनाको शधार लापाको िादाम्र्िा तमलाउन 
शवयकर्किा अन सार पररमाजिन गने । 

5.2. लैर्ङ्गक िथा समाखजक समावेखशिा, जीर्वकोपाजिन र स शासन  

 जलवार्  पररवििन नीति, २०७८ को दफा ८.९ ले जलवार्  पररवििनको क्षेत्रमा लैर्ङ्गक िथा 
सामाखजक समावेशीकरणलाई मूलप्रवाहीकरण गदै जीर्वकोपाजिनमा सहजीकरण गने प्रत्र्ाभतूि 
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गरेको छ । र्सको लातग जलवार्  पररवििनसगं सम्बखन्धि तबषर्मा मर्हला, दतलि, 
शददवासी जनजाति, मधेसी, थारु, म खश्लम, उखत्पतडि वगि, पीछडा वगि, पीतडएको क्षेत्र, 
अल्पसंख्र्क, सीमान्िकृि, श्रतमक, र् वा, बालबातलका, ज्रे्ष्ठ नागररक र सबै प्रकारका अपाङ्ग, 
गभिविी, अशक्त िथा र्वपन्न धर्खक्त वा समूहको चासोलाई सम्बोधन गने, जलवार्  
उत्थानशील जीर्वकोपाजिनका कार्ििमहरु सञ्चालन गने, जलवार्  पररवििनबाट प्रभार्वि िथा 
जोखखम क्षेत्रको पर्हचान गरी स्थानीर् ज्ञान, सीप िथा प्रर्वतध अन रुप अन कूनका उपार्हरु 
अवलम्बन गने र जलवार्  पररवििनसंग सम्बखन्धि सूचना िथा प्रर्वतधमा पह ुँच अतभवरृ्ि गने, 
सामाखजक िथा शतथिक र्वकास एवं बैकखल्पक शर् शजिन र गररबी तनवारणका कार्ििमसंग 
शबि गने जस्िा रणनीति िथा कार्िनीतिहरु उल्लेख गरेको छ ।  

 वािावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को (पररच्छेद ४) को दफा २४ को उपदफा (१) ले 
जलवार्  पररवििनका प्रतिकूल असर र जोखखमबाट बच्नका लातग रार्ष्ट्रर्स्िरमा मन्त्रालर्ले, 
प्रदेशस्िरमा प्रदेश मन्त्रालर्ले र स्थानीर्स्िरमा स्थानीर् िहले अन कूलन र्ोजना बनाई 
कार्ािन्वर् गनि सक्ने व्र्वस्था गरेको छ । सो दफाको उपदफा (२) ले अन कूलन र्ोजना 
बनाउुँदा जलवार्  पररवििनको असरबाट बढी जोखखममा पने मर्हला, अपाङ्गिा भएका व्र्खक्त, 
बालबातलका, ज्रे्ष्ठ नागररक र शतथिक रुपमा कमजोर भएका सम दार् र जलवार्  
पररविनिनबाट बढी जोखखममा परेका भौगोतलक क्षेत्रका बातसन्दालाई र्वशेष प्राथतमकिा 
ददन पने प्रावधान छ ।  

 त्र्सैगरी सन ् २०२१ मा जलवार्  पररवििनमा लैर्ङ्गक समानिा सामाखजक समावेशीिाको 
िीनवटा कागजािहरू र्वकास गरेको छ : रणनीति र कार्ि र्ोजना (२०७७।८७), न्र्ाुँप 
(२०२१-५०) र िेस्रो रार्ष्ट्रर् सञ्चार । हाल सबै प्रदेशको जलवार्  रणनीति र कार्िर्ोजना 
िर्ार ह दैंछ । वािावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा २३ को उपदफा २ ले पतन 
अन कूलन र्ोजना बनाउुँदा जलवार्  पररवििनको असरबाट बढी जोखखमा पने मर्हला, अपाङ्गिा 
भएका व्र्खक्त, बालबातलका, ज्रे्ष्ठ नागररक र शतथिक रुपमा कमजोर भएका सम दार् र 
जलवार्  पररवरि्नबाट बढी जोखखममा परेको, भौगोतलक क्षते्रका बातसन्दालाई र्वशेष 
प्राथतमकिा ददन पने उल्लेख गरेको छ । 

उपिर् क्त नीति िथा कानूनले लैर्ङ्गक समानिा र सामाखजक समावेशीिाका सन्दरभ्मा र्वतभन्न 
व्र्वस्था गरे िापतन र्सको कार्ािन्वर्न प्रभावकारी ढङ्गमा ह न सकेको छैन । स ल्िाना र सातथहरु, 
२०१९, नागोडा र नाईर्टङ्गले, २०१७ को अन सन्धानले नीतिलाई केर्ह सम्पन्न धर्खक्तले मात्र प्रर्ोग 
गरी फाईदा उठाएको उल्लेख गरेको छ । त्र्सैगरी ओझा र साथीहरु, (२०१४, २०१६) को 
अध्र्र्नले संकटापन्न घरपररवारलाई समावेश गररए िापतन तनणिर्मा र्स्िा वगिहरुको सहभातगिा कम 
ह ने गरेको िथ्र् औल्र्ाएको छ र गररव र तनम खाहरुलाई जलवार्  पररवििन अन कूलनका कार्ििमको 
फाईदा प ¥र्ाउन को साटो उनीहरुलाई झन संकटापन्निातिर धकेतलराखेको छ । 

र्स्िा संकटापन्न धरपररवारलाई केही कार्ििममा समावेश गररए िापतन तनणिर् प्रर्िर्ामा िी 
वगिहरुको भतूमकार्वर्हन रहेको छ । र्सले गदाि गररव र तनम खाहरुलाई जलवार्  पररवििन 
अन कूलनका कार्ििमको र्थोखचि फाईदा प ग्न सकेको छैन । स्थगि अध्र्र्नको िममा उपभोक्ता 
सतमतिहरुमा जलवार्  अन कूलन सम्बन्धी कार्ििमहरु िर््स्िा मर्हला िथा वगिहरुलाई समार्हि नगरी 
सञ्चालन गरेर सीतमि धर्खक्तले लाभ तलएको िथ्र् फेला परेको छ । त्र्सको अतिररक्त हाल बनेको 
लापाहरु स्थानीर् सरकारको र्ोजना िथा बजेट प्रर्िर्ामा शबि गने बारे स्पि रुपमा धर्ाख्र्ा गरेको 
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छैन । साथै प्रदेश सरकारको साथै स्थानीर् िहका कमिचारी िथा जनप्रतितनतधहरुमा जलवार्  पररवििन 
बारे ज्ञान र ब झाईमा कमी रहेकोले पतन र्स्िा बगिहरुमा जलवार्  पररवििनको असरबारे सही सूचना 
िथा जानकारी सम्प्रषेण नह न ले र्स्िा वगिको शवाज स्थानीर् िथा प्रदेश सरकारको र्ोजना िज िमा 
प्रर्िर्ामा समार्हि ह न सकेको छैन । स्थानीर् सरकारले कानून िथा नीतिले िोकेका लखक्षि 
वगिहरुलाई जलवार्  पररवििनको जोखखम िथा र्सबाट पने प्रतिकूल असर बारे सूचना िथा जानकारी 
ददई चेिनाको अतभवरृ्ि गरी कार्ििमहरुमा समार्हि गनि सकेको छैन ।  

स झाव 
िल्काल गन िपने 
 जलवार्  पररवििनको नीतिले अंर्कि गरेको लैर्ङ्गक समानिा र सामाखजक समावेशीिाको 

तबषर्मा तबतभन्न क्षेत्रमा कार्िदल बनाई सो अन रुप समावेशीर् क्त र्ोजना िज िमा गन िपदिछ। 
जलवार्  पररवििनको असरबाट बढी जोखखममा पने मर्हला, अपाङ्गिा भएका धर्खक्त, 
बालबातलका, ज्रे्ष्ठ नागररक र शतथिक रुपमा कमजोर भएका सम दार् र जलवार्  
पररवििनबाट बढी जोखखममा परेका र्वकट भौगोतलक क्षेत्रका बातसन्दालाई ददन पने र्वशेष 
प्राथतमकिा प गे, नप गेको जानकारी तलई सो अन रुप कार्ििम कार्ािन्वर्न गने गराउुँने  
व्र्वस्था तमलाउन  पदिछ । साथै र्स्िा वगिको क्षमिा अतभवरृ्ि गरी सहभागीमूलक अन गमन 
पिति अवलम्बन गरी जोखखम िथा सकटासन्न वगिलाई समार्हि गरी कार्ि गन ि पदछि । 

5.3. जनचेिना अतभवरृ्ि िथा क्षमिा र्वकास  

 रार्ष्ट्रर् जलवार्  पररवििन नीतिको दफा ८.१० ले जलवार्  पररवििनको प्रभाव र जोखखम 
सम्बन्धमा जनचेिना अतभवरृ्ि गदै न्रू्नीकरण र अन कूलनका उपार्हरु अवलम्बन गनि 
स्थानीर् सम दार् लगार्ि सबै सरोकारवालाहरुको क्षमिा र्वकास गने नीति तलएको छ। 
नीति अन्िगिि ११ वटा रणनीति िथा कार्िनीतिहरु उल्लेख गरेको छ । शैखक्षक 
पाठ्यिमहरुमा जलवार्  पररवििनका र्वषर्हरु उल्लेख गने, ज्ञानमूलक सामग्रीहरु िर्ार गने, 
िीनै िहका सरकारी, गैरसरकारी िथा प्राखज्ञक तनकार्, संघ सस्थाहरुको क्षमिा अतभवरृ्ि 
गने, स्थानीर् स्िरमा जनचेिना अतभवरृ्ि गने, र् वा जनशखक्तको क्षमिा र्वकास गने, र्वषम 
मौसमी घटनाहरुको अतभलेखखकरण गरी जनचेिना अतभवरृ्ि गने रहेको छ ।  

 रार्ष्ट्रर् जलवार्  पररवििन नीतिको दफा १० अन सार स्थानीर् िहमा नीति, तनदेखशका, 
मापदण्ड र र्ोजनाहरु िर्ार गरी लागू गने, सरोकारवालहरुसुँग समन्वर् र सहकार्ि, जलवार्  
पररवििन न्रू्नीकरण र अन कूलनका कार्ििम कार्ािन्वर्न गने, पररर्ोजनाहरुको अन गमन, 
मूल्र्ाङ्गकन, अतभलेखीकरण र जनचेिना अतभवरृ्ि गने काममा स्थानीर्िहमा कामको अन भव 
र चेिनामा प्रार्वतधक र प्रशासतनक कमिचारीहरुको कमी भएको कारणले ब झाई र क्षमिा 
वरृ्ि गन िपने देखखन्छ ।  

 पन्रौ शवतधक र्ोजनाले पतन क्षमिा र्वकासलाई जलवार्  पररवििनको पांचौ रणनीतिको 
रुपमा तलएको छ ।  

 नेपाल सरकारका नीतिहरु अन रुप कार्ि गनि िीनै िहका सम्बि सरकारी, गैरसरकारी िथा 
प्राखज्ञक तनकार् एवं साम दार्र्क सघ संस्थाहरुको संस्थागि क्षमिा अतभवरृ्ि गरी र्ी 
संस्थाहरुमाफि ि ् स्थानीर् िहमा जनचेिना अतभवरृ्ि िथा क्षमिा र्वकास गराउने प्रावधान 
गरेको छ ।  
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 एनतसतसएसर्पको लक्ष्र् हररि संरचनामा लगानी गने र स्थानीर् सरकारको जलवार्  
पररवििनमा शीषिकमा वजेट तनकासा गनि क्षमिा अतभवरृ्ि गराउुँन  रहेको छ । सरकारी 
सरोकारवालालाई तबखत्तर् क्षेत्र र ज्ञान अतभवरृ्ि गरार् जलवार्  मैत्री लागानीमा जोड ददर्ने 
रहेको छ ।     

 िाल क मन्त्रालर्को ित्वावधानमा एकवटा रार्ष्ट्रर् िथा ७ वटा प्रादेखशक छलफल गोष्ठी 
सम्पन्न गरी शर्ोजना िथा सम्रगमा नेपालमा जलवार् को अवस्था, अन कूलन क्षमिा र्वकास 
िथा सबै शासकीर् िहका भतूमका िथा खजम्मेवारी तबषर्मा छलफल िथा शर्ोजनाको 
कार्िर्ोजना सम्बन्धी जानकारी शदान प्रदान गरेको छ । 

 लापाले सङ्कटासन्न सम दार् िथा घरध री पर्हचान गने दफामा सम दार्को क्षमिा पर्हचान गने र 
सम दार्ले सञ्चालन गनि सक्ने अन कूलन अभ्र्ास एवं कार्ि तनधािरण गने उल्लेख गरेको छ। 
सचेिना अतभवरृ्िको लातग अन्िरर्िर्ा, कार्िशाला गोष्ठी सञ्चालन गने उल्लेख गरेको छ । 

 लापाको म ल उदे्दयकर् मध्रे् सङ्कटासन्न सम दार् िथा घरध री पर्हचान गरी सम दार्को क्षमिा 
पर्हचान गने र सम दार्ले सञ्चनालन गनि सक्ने अन कूलन अभ्र्ास एवं कार्ि तनधािरण गन ि 
रहेको छ । जलवार्  अन कूलनलाई र्वकास र्ोजनामा समार्ोजन गने हेि  ले जलवार्  
पररवििनका प्रभाव र तिनलाई सम्बोधन गने उपार्बारे घरध री, सम दार्, नगरपातलका, 
खजल्लाका साथै रार्ष्ट्रर्स्िरमा समेि सचेिना अतभवरृ्ि गने िथा स्थानीर् अन कूलन कार्िलाई 
अगातड बढाउन सक्ने संघ-संस्थाको स्थापना िथा स दृढीकरण गने उदे्दयकर् रहेको छ । 

उपरर्् क्त नीतिगि, शवतधक र्ोजना िथा कानूनले उपरर्् क्त व्र्वस्था गरे िापतन ति 
धर्वस्थाहरुको लेखाजोखा गदाि देहार् बमोखजमका व्र्होरा देखखर्ो : 

 पन्रौ शवतधक र्ोजनाले क्षमिा र्वकासलाई जलवार्  पररवििनको पांचौ रणनीतिको रुपमा 
तलएपतन बजेट बक्तधर्ले नागररकहरुको जलवार्  पररवििन न्रू्नीकरण िथा अन कूलनमा 
क्षमिा अतभवरृ्िबारे उच्चारण गरेको छैन । जसले गदाि क्षमिा िथा जनचेिना अतभवरृ्िले 
प्राथतमकिा पाउन सकेको देखखुँदैन । 

 मन्त्रालर्ले तडसेम्बर २०२० मा गरेको तबषर्गि िथा अन्िरसम्बन्ध समूहका सदस्र्हरुको 
क्षमिा अन्िर (ग्र्ाप) को मूल्र्ाङ्कन प्रतिवेदनले सीतमि क्षमिा भएको कारण सरकारी 
अतधकारीहरूको दीघिकालीन दृर्िकोण सर्हि जलवार्  पररवििन प्रतिको चासो अझै पतन रार्ष्ट्रर् 
स्िरमा नै अभाव रहेको छ । िसथि सो प्रतिवेदनले र्वतभन्न िहका मानव संसाधन 
शवयकर्किाको मूल्र्ाङ्कन सर्हि क्षमिा र्वकास र्ोजनालाई सो अन रुप र्वकास र कार्ािन्वर्न 
गनि शवयकर्क भएको छ । र्वज्ञहरुमा शवयकर्क क्षमिाको अभाव भएको सन्दरभ्मा जलवार्  
पररवििनबाट पर्हल्र्ार्एका सङ्कटासन्न िथा जोखखम सम दार् िहसम्मको क्षमिा अतभवरृ्ि गन ि 
र गराउन  शफैमा एउटा ठूलो च  नौति रहेको छ । 

 नागररकको जलवार्  पररवििन सम्बन्धी क्षमिा अतभवरृ्ि ह न सकेको पार्एन । तबतभन्न 
खजल्लाका गाुँउहरुमा सवेक्षणको दौरानमा गररएको छलफलले अतधंकाशले जलवार्  
पररवििनको अवधारणामा स्पि ब झाई नरहेको देखखर्ो । जलवार्  पररवििनको ब झाई जल र 
वार् को पररवििन र सरकारी क्षेत्रबाट जलवार्  पररवििन अन कूलनबाट ह न पने सहर्ोग पतन 
हो। गाउुँ÷बस्िीमा र्स्िो कार्ििमबाट क नै पतन र्कतसमको सहर्ोग भएको देखखएन। केही 
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गाउुँ÷बस्िीमा एफएम रेतडर्ोको माध्र्मबाट जलवार्  पररवििनको कार्ििम सम्प्रषेण गरे 
िापतन र्ो प्रभावकारी देखखएन । केही धर्खक्तले स नेर जलवार्  पररवििन ब झेको पार्र्ो ।  

 मन्त्रालर्को २०७६।७७ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदनले २०० वटा लापा कार्ािन्वर्न गरेको 
उल्लेख गरे िापतन सम दार् िथा नागररकहरुमा जलवार्  पररवििन िथा र्सको प्रभावबारे 
न्रू्निम अपेखक्षि ज्ञान िथा ब झार् सम्म पतन नभएको स्थलगि सवेक्षणबाट देखखएको छ । 
सो बार्षिक प्रतिवेदनले स्थानीर् स्िर िथा सम दार्मा क्षमिा अतभवरृ्ि बारे क नै उच्चारण 
गरेको छैन ।  

 प्रल्हाद के.थापा िथा सोनी बरालले गरेको िराईको पर्ािवरणीर् क्षते्र (र्कोजोन) मा 
अन कूलन र्ोजना सम दार्मा शधाररि जोखखम मूल्र्ाङ्कन िथा जोखखमको नक्साकनको 
अध्र्र्नले स्थानीर् िहका लखक्षि वगि िथा सम दार्को अन कूलन क्षमिाको क ल २८ अङ्कको 
शधारमा लेखाजोखा गदाि २.५ अङ्क (करीब ८.९३%) मा प्राि गरेको छ । र्सबाट स्पि 
ह न्छ र्क नीति, कानून िथा र्ोजनाले पररकल्पना गरे अन रुप जलवार्  पररवििनबाट 
पर्हल्र्ार्एका सङ्कटासन्न िथा जोखखम सम दार्को क्षमिा अतभवरृ्ि ह न सकेको छैन । र्सको 
म ल कारण स्थानीर् स्िरको जनप्रतितनतध िथा कमिचारीहरुमा जलवार्  पररवििनको असर प्रति 
पर्ािि ज्ञान, सीप र ब झाईको कमी ह न  र र्स र्वषर्प्रति संवेदशील नह न  रहेको छ । िसथि 
क्षमिाको अभाबले गदाि सङ्कटासन्न िथा जोखखम सम दार्ले उनीहरुको दार्र्त्व बोध ह न 
नसकेकोले जोखखमक्षेत्रहरुमा ित्काल जलवार्  पररवििनबाट पने असरमा अपेखक्षि स धार 
शउन सक्ने खस्थति देखखुँदैन । 

स झाव 
ित्काल गन िपने 

 जलवार्  पररवििनको क्षेत्रमा धेरै नीति िथा कार्ििमहरु रहे िापतन स्थानीर् स्िरमा नापा, 
लापाका बारेमा थाहा नपाएको िथ्र् स्थलगि अवलोकनबाट देखखएकोले र्सबारे जानकारी प ग्न 
नसकेका कारण सर्हिको र्वश्लषेण गरी सूचना िथा जानकारी प्रभावकारी ढङ्गमा सम्प्रषेण गने 
र्वकल्प सर्हिको िौर िररका अवलम्बन गन िपदिछ । स्थानीर् स्िरमा लापा तनमािण प्रर्िर्ा 
माफि ि पतन र्स्िा संवेदनशील र्वषर्मा सूचना िथा जानकारी ददने, स्थानीर् सम दार्को क्षमिा 
अतभवरृ्ि गरी सम दार् कै अग वाईमा सम दार्स्िरीर् कार्ििम सञ्चालन गन ि पने ।  

 सरकारले तिनै िहका सम्बि सरकारी, गैरसरकारी िथा प्राखज्ञक तनकार् एवं साम दार्र्क सघ 
संस्थाहरुको संस्थागि क्षमिाको मूल्र्ाङ्कन गरी सोको शधारमा क्षमिा र्वकास र्ोजना िथा 
जनचेिना कार्ििम अग्रणामी रणनीतिको रुपमा कार्ि गनि जरुरी छ । 

5.4. जलवार्  तबत्त व्र्वस्थापन 
 जलवार्  पररवििन नीतिको दफा ८.१२ मा जलवार्  तबत्त व्र्वस्थापनको नीति उल्लेख गरेको 

छ । र्स व्र्वस्था अन्िगिि जलवार्  पररवििन सम्बन्धी नीतिहरुको कार्ािन्वर्नका लातग 
रार्ष्ट्रर् स्रोिको पर्हचान गन िको साथै र्स सम्बन्धी दद्वपक्षीर्, बह पक्षीर् िथा अन्िरार्ष्ट्रर् 
र्वत्तीर् स्रोिमा पह ंच बढाई सबै स्रोिको न्र्ार्ोखचि रुपमा पररचालन गररने नीति तलएको छ। 
र्स नीतिका अन्िगिि रणनीति िथा कार्िनीतिहरुको (ख) मा उलेख भए अन सारः अन्िरािर्ष्ट्रर् 
संर्न्त्रहरु माफि ि प्राि जलवार्  र्वत्त पररचालन गदाि प्रशासतनक खचि कम गदै कखम्िमा ८० 
प्रतिशि रकम स्थानीर् स्िरका कार्ििम कार्ािन्वर्नमा पररचालन ह ने स तनखश्चििा गररने 
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धर्होरा उल्लेख छ । साथै (ग) मा सबै िहका तबषर् क्षेत्रगि र्ोजनाहरुमा जलवार्  
पररवििन बजेट स तनखश्चि गने र जलवार्  पररवििन बजेट कोडलाई पररमाजिन गरी संस्थागि 
गररने रणनीति तलएको छ ।  

 सन ् २०११ मा रार्ष्ट्रर् स्िरमा जलवार्  साविजतनक खचि र संस्थागि समीक्षा 
(सीपीईशईशर) सञ्चालन गररएको तथर्ो । र्सको अन गमन सन ्२०१६ मा रार्ष्ट्रर् र्ोजना 
शर्ोगले प्रतितनतधमूलक खजल्लाहरुको अन्िर सम्बन्धको जलवार्  साविजतनक खचि िथा 
संस्थागि समीक्षा गरेको तथर्ो । र्सले सम्बखन्धि कार्ििममाफि ि र्वतभन्न तनकार्ले स्थानीर् 
िहमा र्विरण गने बजेट बाुँडफाुँड िथा जलवार्  र्वत्तबारे नीति तनमाििा िथा लाभग्राहीलाई 
जानकारी गराएको छ । वार्षिक र्वकास र्ोजनामा जलवार्  पररवििनसुँग सम्बखन्धि कार्ििम 
र पररर्ोजनाहरुमा बजेट बाुँडफाुँड गनि सन ्२०१३।१४ बाट जलवार्  बजेट श रु गरेको 
तथर्ो । साविजतनक खचि व्र्वस्थापन प्रणालीले बार्षिक र्वकास र्ोजनामा जलवार्  सम्बन्धी 
खचिको तनर्तमि बजेट बाुँडफाुँड र खचि प्रतिवेदनहरु संरखचि िररकाले उत्पन्न गनि सर्कन्छ, 
र त्र्सको शधारमा समीक्षा िथा र्वश्लषेण समेि गनि सर्कने संर्न्त्रको समेि र्वकास भएको 
छ । रार्ष्ट्रर् र्ोजना शर्ोगले १४औ ं शवतधक र्ोजनामा जलवार्  पररवििनलाई छ टै्ट 
अध्र्ार्को रुपमा समावेश गररर्ो । त्र्सको अतिररक्त र्ोजना, बजेट र खचि पर्हल्र्ाउन 
अन्िरमन्त्रालर् बजेट व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली, बजेट व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली, तबत्तीर् 
व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली र एकल कोष खािा समेि कार्ािन्वर्मा ल्र्ार्र्ो । हाल प्रदेश 
सरकार िथा स्थानीर् स्िरमा श त्र प्रणाली समेि लागू गररएको छ र बजेट िज िमा ददग्दशिनले 
जलवार्  पररवििन र्वत्तलाई बजेट प्रणालीसंग शबि गरी एर्ककृि गररएको छ ।  

नेपाल सरकारले र्ी नीतिगि, र्ोजना िथा बजेट व्र्वस्थाको बाजबूद अझै अन्र्ौलको तबषर् 
रहेकोले जलवार्  पररवििनको लातग र्वतनर्ोखजि बजेटको सही िबरबाट पररचालन ह न सकेको अवस्था 
नदेखखएको धर्होराहरु देहार् बमोखजम रहेका छनः्  

 शतथिक वषि २०७४।७५ सम्म जलवार्  सम्बन्धी कार्ििम भएका मन्त्रालर्को संख्र्ा १२ 
रहेकोमा सन ्२०१६।१७ बाट नेपाल सरकारले संख्र्ा बढाएर १६ प ¥र्ाएको छ। हाल 
बजेट िज िमा ददग्र्दशनले पूवािधार र्वकास अन्िगििका कार्ििमहरुको प्राथतमकिा मापदण्डका 
लातग जलवार्  पररवििनको सान्दतभिकिा २% बाट १०% वरृ्ि गररएको छ । िर, स्वास्थ्र्, 
खशक्षा, कृर्ष, वन, उद्योग, पर्िटन र खानेपानी क्षते्रका कार्ििमलाई प्राथतमकिा ददने गरी 
मापदण्ड अझै िज िमा भएको देखखदैन । 

 ८० प्रतिशि रकम स्थानीर् स्िरका कार्ििम कार्ािन्वर्नमा पररचालन ह न रणनीति शफैमा 
अस्पि रहेको देखखर्ो । पर्हलो वािावरण नीतिमा भएको र्ो ब ुँदा र्स नीतिमा समावेश 
गररएको छ। संघ र प्रदेशको लखजस्टीक र प्रशासतनक खचि घटाउने उदे्दयकर्ले र्ो धर्वस्था 
गरेको जानकारी गराए िापतन र्स्िा रकम प्रवाह गने िथा तबिरण गने खाका िथा प्रर्िर्ा 
बारे स्पििा नह न को साथै र्ोजनामा समावेश गने रणनीति िथा प्रर्िर्ाबारे स्पि प्रावधान 
गरेको पार्एन । र्स्िो रकम अन कूलन वा न्रू्नीकरण क ने कार्ििममा खचि गररने त्र्सबारे 
स्पि प्रावधान िोकेको छैन । र्स्िा तबषर् वा कार्ििममा खचि गने प्रर्िर्ा, त्र्सको 
अन गमन िथा प्रतिवेदन गने बारे स्पि व्र्वस्था नभएको कारण बजेट तनमािण प्रर्िर्ामा 
औपचाररकिा प रा गने प्रावधानमा मात्र सीतमि रहेको छ । वन िथा वािावरण मन्त्रालर्बाट 
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प्राि रकम पातलकाहरुको चालू कार्ििममा रकमान्िरण गररएको छ । र्ी प्रर्ास िथा 
प्रणालीको र्वकास भए िापतन प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्वर्न ह न सकेको छैन ।  

 बेलार्ि सरकारको सहर्ोगबाट अथि मन्त्रालर्को लातग सन ् २०१७ ले िर्ार पारेको 
जलवार्  पररवििनको र्वत्त ढाुँचाः जलवार्  पररवििन र्ोजना र बजेटमा व्र्वखस्थि रूपमा स दृढ 
गने एक रोड म्र्ापले देहार्को िथ्र् औल्र्ाएको छः  

 जलवार्  पररवििन बजेट कोड रार्ष्ट्रर् बजेट र्वतनर्ोजनमा प्रतिर्वखम्बि गनिमा मात्र सीतमि 
रहेको छ । धेरै क्षेत्रगि मन्त्रालर्हरुले जलवार्  पररवििनका कार्ििम िथा 
र्िर्ाकलापहरु र अन्िरसम्बन्धका तबषर्हरु तनर्तमि चालू कार्ििममा राखेर 
कार्ािन्वर्न गरेको जलवार्  पररवििनको बजेट बांडफांड िथा खचिको जानकारी समेि 
पाउन सक्ने अवस्था छैन । जलवार्  पररवििनसंग धेरै मन्त्रालर् िथा संस्थाहरू शबि 
रहेको छ र र्ी र्वतभन्न मन्त्रालर् लगार्ि अन्र् संस्थाहरूबाट जलवार्  पररवििनका 
कार्ििम भई राखेको छ । वन िथा वािावरण मन्त्रालर्को जलवार्  पररवििन 
धर्वस्थापन महाशाखालाई संर्ोजक तनकार्को रुपमा राखे िापतन मन्त्रालर्संग समन्वर् 
नै नगरी कार्ििम िथा र्ोजना तनमािण गने िथा प्रतिवेदन नगने प्रचलनले खचिको खस्थति 
पारदशी बन्न सकेको छैन ।  

 साविजतनक र्वत्त व्र्वस्थापनले पूणिरूपमा जलवार्  र्वत्तलाई समेट्न नसकेको साथै 
जलवार् का रणनीतिहरु िथा लक्ष्र् हालसम्म पतन मध्र्कालीन खचि संरचनासंग शबि 
ह न नसकेको कारण जलवार्  र्वत्तको लातग शबयकर्क रकम नै प्रतितबखम्बि भएको 
देखखुँदैन । जलवार् संग शबि शर्ोजना िथा कार्ििमहरु लक्ष्र् िथा प्राथतमकरण 
गनिमा संस्थागि ह न नसकेकोले र र्सको प्राथतमकरण गनि संस्थार्पच्छे फरक मापदण्ड 
िथा शधार भएकोले एकरुपिा कार्म ह न सकेको छैन । पररणामस्वरुप, जलवार्  
उत्तरदार्र्त्व मापनहरु अपेखक्षि प्राथतमकिा पाउन सकेको छैन । शतथिक सवेक्षण 
२०७८।७९ ले शतथिक बषि २०६९।७० को बजेटमा जलवार्  पररवििनलाई प्रत्र्क्ष 
लाभ प ग्ने क्षेत्रमा गररएको र्वतनर्ोजना ४.४५ प्रतिशि रहेकोमा शतथिक बषि 
२०७८।७९ मा ३८.७८ प्रतिशि प गेको औल्र्ाएको छ । िर सवेक्षण प्रतिवेदनले 
दश बषिको अवतधमा शधार वषिको ि लनामा र्थारथ्मा मूल्र् वरृ्िको िथ्र् प्रतितबखम्बि 
ह ने गरी जानकारी गराउन को साथै र्वतनर्ोखजि बजेटको ि लनामा र्थाथि खचिको 
प्रतिवेदन गरेको छैन । र्वगि ३ बषिको बजेट बक्तधर्ले मन्त्रालर्गि, प्रदेशगि िथा 
स्थानीर् िहगि जलवार्  उत्तरदार्ी बजेट र्वतनर्ोजन गरेको छ । िर महालेखा 
तनर्न्त्रक कार्ािलर्ले मन्त्रालर्गि, प्रदेशगि िथा स्थानीर् िहगि र क्षेत्रगि र्वतनर्ोखजि 
जलवार्  उत्तरदार्ी बजेटमध्रे् भएको खचिको प्रतिवेदन गने थालनीसम्म पतन गरेको 
छैन। बजेट बक्तधर् अन सार क ल र्वतनर्ोखजि जलवार्  उत्तरदार्ी बजेट देहार् बमोखजम 
रहेको छ : 

संके
ि नं. 

जलवार्  
पररवििन 
बजेट 

शतथिक वषि (रु.लाखमा) ३ वषिको 
औसि बजेटको 
अन पाि प्रतिशि 

2075।76 2076।77 2077।78 
रकम प्रतिशि रकम प्रतिशि रकम प्रतिशि 

1.  प्रत्र्क्ष लाभ 790932 5.36 940233 5.71 1058474 5.90 5.66 
2.  अप्रत्र्क्ष लाभ 3997426 27.11 4556753 27.66 5036392 28.08 27.62 
3.  िटस्थ 9958096 67.53 10978781 66.64 11843501 66.02 66.73 
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 उपिर् क्त िातलका अन सार बषेनी जलवार्  उत्तरदार्ी बजेटको र्वतनर्ोजनमा केही नगण्र् 
प्रतिशिले वरृ्ि भएको देखखन्छ । िीन बषिको औसिलाई लेखाजोखा गदाि क ल जलवार्  
पररवििन बजेट अन्िगिि प्रत्र्क्ष लाभ ह ने बजेटको अन पाि ५.६६% मात्र रहेको छ । 
जलवार्  पररवििन बजेट प्रति िटस्थको अंश द ई तिहार्भन्दा बढी रहेको छ । जलवार्  
पररवििन बजेटको खचि हालसम्म पतन महालेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्बाट प्रतिवेदन ह न सकेको 
छैन । त्र्सबाट स्पि ह न्छ र्क र्वत्तीर् धर्वस्थापन सूचना प्रणालीले जलवार्  पररवििनको 
खचि समेट्न सकेको छैन । र्सले गदाि महालेखा परीक्षकको कार्ािलर्ले गने 
लेखापरीक्षणबाट जलवार्  पररवििन बजेट िथा खचिको लेखाजोखा गनि समस्र्ा रहेको छ । 
र्सले गदाि संघदेखख स्थानीर् िहसम्मका सरकारले जलवार्  पररवििनसुँग शबि जोखखम, 
प्रतिकूल असर िथा प्रभावको शधारमा र्ोजना िथा बजेट िज िमा र कार्ििमहरुको 
व्र्वस्थापन गनि नसकेको साथै जलवार्  पररवििन सम्बन्धी नतिजा िातलका बनाएर र्सको 
उपलधधी, प्रतिफल िथा प्रभावलाई सो अन रुप कार्ििमहरु कार्ािन्वर्न गनि नसकेको स्पि 
ह न्छ । 

 जलवार् को बजेट साधारण वा र्वकास क न खचि शीषिक अन्िगिि राख्न ेबारे जलवार्  तबत्तमा 
राम्रोसुँग स्पििा नह ुँदा कसरी खचि गररने भन्ने स्पि छैन ्। साथै धेरै जसो संघ सस्थाहरुले 
सरकारी माध्र्मबाट नगरी दाि ृ तनकार्बाट कार्ििम सञ्चालन गनि रकम प्राि गरेका 
ह न्छन।् र्स्िा रकम बजेटमा उल्लेख भएको ह ुँदैन र र्स्िा कार्ििममा ८० प्रतिशि रकम 
स्थानीर् स्िरमा गएको कसरी मूल्र्ाङ्कन गने स्पि छैन । (नेपालमा जलवार्  र्वत्तीर् सरकार, 
िान्सपरेन्सी र्न्टरनेशनल, २०१८)।  

उपिर् क्त दद्वर्वधार् क्त प्रावधान िथा व्र्वस्थामा जलवार्  पररवििनको लातग बजेट िज िमा गदाि 
स्वर्ववेकीर् ढङ्गमा ह न सक्ने िथा जलवार्  पररवििनको नाममा छ ट्याएको बजेट समेि पतन सही 
रुपमा उपर्ोग ह ने अवस्था देखखुँदैन । र्सको लातग नेपाल सरकारबाट देहार् बमोखजमका रणनैतिक 
पहल ह न जरुरी छ ।  

स झाव 

छ. ित्काल गन िपने 

 शगामी बषिमा शवतधक र्ोजनाले जस्िै बजेट बक्तधर्ले जलवार्  पररवििन सम्बन्धी बार्षिक 
नीति िथा कार्ििम छ टै्ट शीषिकमा राखी प्रकाखशि गने परम्पराको थालनी गन ि पदिछ ।  

 बजेट िज िमा ददग्दरश्नले पूवािधार र्वकास अन्िगििका कार्ििमको प्राथतमकिा मापदण्डका 
लातग जलवार्  पररवििनको सान्दतभिकिा वरृ्ि गररएको भए िापतन स्वास्थ्र्, खशक्षा, कृर्ष, वन, 
उद्योग, पर्िटन र खानेपानी लगार्ि क्षेत्रका कार्ििमलाई नसमेर्टएको ह ुँदा उक्त क्षेत्र 
समेर्टन  पने ।  

 दाि ृ तनकार् र कार्ािन्वर्न तनकार्को बीचमा धेरै तबचौतलर्ाहरु सकृर् रहेको ह ुँदा स्थानीर् 
स्िरमा ह न पने बजेट र्वतनर्ोजन ह न सकेको छैन । र्स्िा रकमहरु गैर सरकारी 
संस्थाहरुमाफि ि नेपाल सरकारको बजेटमा नै समावेश नगरी पररचालन भर्रहेको अवस्था 
समेि छ । िसथि र्स्िा कार्ििमहरु नेपाल सरकारको बजेट संरचनामा ल्र्ाउन ठोस 
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रणनीतिको पहल गन िपदिछ । साथै स्थानीर् सरकारको स्वीकृति बेगर कार्ििम सञ्चालन गनि 
नपार्ने र र्स्िा कार्ििमको प्रतिवेदन सघीर् मन्त्रालर्मा गने धर्वस्था गन िपदिछ ।  

 जलवार्  पररवििन नीतिको ८० प्रतिशि रकम स्थानीर् स्िरका कार्ििम कार्ािन्वर्नमा 
पररचालन ह न रणनीति शफैमा स्पि नह ुँदा संघ र प्रदेशको र्स्िा रकम प्रवाह गने िथा 
तबिरण गने खाका िथा प्रर्िर्ा बारे स्पििा बनाउने ।  

 वन िथा वािावरण मन्त्रालर्ले प्रवाह गरेको तबत्त साधारण कार्ििमको लातग वा अन कूलन 
वा न्रू्नीकरणको कार्ििमको लातग खचि गररने भन्नेबारे स्पि व्र्वस्था बनाउन  पने । 

 जलवार्  पररवििन बजेट कोड रार्ष्ट्रर् बजेट र्वतनर्ोजनमा प्रतिर्वखम्बि गनिमा सीतमि रहेको र 
धेरै क्षेत्रगि मन्त्रालर्हरुले जलवार्  पररवििनका कार्ििम िथा र्िर्ाकलापहरु र 
अन्िरसम्बन्धका तबषर्हरु चालू कार्ििममा राखेर कार्ािन्वर्न गरेको  छ । िसथि जलवार्  
पररवििनको बजेट बांडफांड िथा खचिको जानकारी सूचना पाउने अतधकार र पारदशी गने र 
र्सका सूचना िथा जानकारी सबिसाधारणको पह ुँचमा ल्र्ाउन ित्काल व्र्वस्था गन िपरद्छ ।  

 जलवार्  पररवििन सम्बन्धी बजेट िथा खचिको तनरन्िर अन गमन गने र र्सको समीक्षा गने 
प्रचलनको थालनी गन िपने । 

ज. तनकट भतबष्र्मा चाल्न  पने कदम 

 स्थानीर् िहमा पठाउने ८० प्रतिशि रकमको प्रारुप सर्हिको सञ्चालन तनदेखशका िथा 
मागिदशिन िर्ार गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउने । 

 अथि मन्त्रालर्को अन्िरमन्त्रालर् बजेट सूचना प्रणाली महालेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्को 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापन सूचना प्रणालीसुँग शबि गने । महालेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्को र्वत्तीर् 
व्र्वस्थापन सूचना प्रणालीमा संघीर् िथा प्रदेशको मन्त्रालर्गि र स्थानीर् िहको जलवार्  
पररवििन सम्बन्धी सम्पूणि खचि शबि गने गराउने । स्थानीर् िहको स त्रबाट कोष िथा 
लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्को प्रणालीसंग शबि गने । 

 जलवार्  पररवििन बजेट महालेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्को र्वत्तीर् व्र्वस्थापन सूचना 
प्रणालीसंग शबि गरी सो कार्ािलर् संघ िथा प्रदेशको मन्त्रालर्गि िथा तबषर् र क्षेत्रगि र 
स्थानीर् िहको बजेट िथा खचिको अतनवार्ि रुपमा प्रतिवेदन गने पररपाटी बसाल्न  पदिछ।  

 जलवार्  पररवििन बजेट प्रति िटस्थ (क नै लाभ नह ने) को अंश द ई तिहार् भन्दा बढी रहेको 
र बजेटको खचि हालसम्म पतन महालेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्बाट प्रतिवेदन ह न नसकेको 
खण्डमा संघदेखख स्थानीर् िहसम्मका सरकारले जलवार्  पररवििनसुँग शबि जोखखम, 
प्रतिकूल असर िथा प्रभावको शधारमा र्ोजना िथा बजेट िज िमा र र्स सम्बन्धी 
कार्ििमहरुको तनणिर् नभएको ह ुँदा र्सका लातग जलवार्  पररवििन सम्बन्धी नतिजा िातलका 
बनाएर र्सको उपलखधध, प्रतिफल िथा प्रभावलाई सो अन रूप कार्ििमहरू कार्ािन्वर्न गनि 
जरूरी देखखन्छ । 

5.5. प्रदेश स्िरीर् जलवार्  पररवििन रणनीति िथा कार्िर्ोजना - वािावरण ऐन िथा जलवार्  पररवििन नीति 
अन रुप वािावरण मन्त्रालर्को ित्वावधानमा प्रदेशस्िरीर् जलवार्  पररवििन रणनीति िथा कार्िर्ोजना 
बनाउुँदै गरेको पार्र्ो । प्रदेशस्िरीर् जलवार्  पररवििन रणनीति िथा कार्िर्ोजना िज िमा गदाि प्रदेश 
खस्थि सम्पूणि क्षते्रहरुको जलवार्  पररवििनको प्रतिकूिाको दृर्िकोणबाट संकटासन्निा िथा जोखखम 
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प्रकारगि क्षेत्र, बस्िी र सम दार्को पर्हचान, मूल्र्ाङ्कनको शधारमा ह न पने सो अन रुप ह न सकेको 
पार्एन । र्ो सन्दभिमा देखखएका धर्होराहरु देहार् बमोखजम रहेका छनः् 

 र्वतभन्न तनकार् र सरोकारवालाहरुसुँग छलफल भएको धर्होरा मन्त्रालर्ले अवगि गराए 
िापतन वािावरण मन्त्रालर्को कार्ििम स्थानीर् पातलका र वन कार्ािलर्लाई नै र्ो बारे 
अनतभज्ञ रहेको पार्र्ो । त्र्स्िै र्ो दस्िाबेज जलवार्  पररवििनको र्वषर्लाई अखघ बढाउुँन 
सहर्ोग प ¥र्ाउनेभन्दा औपचाररकिाको रुपमा मात्र राखेको पार्र्ो । उदाहरणको लातग 
कणािली प्रदेशको अन कूलन रणनीतिक र्ोजनाको समीक्षा गदाि केही स्थानमा गण्डकी प्रदेश 
उल्लेख गरेको पार्र्ो । 

 रार्ष्ट्रर् अन कूलन कार्ििमको शधारमा प्रदेशस्िरीर् जलवार्  पररवििन रणनीति िथा 
कार्िर्ोजना र प्रदेशस्िरीर् जलवार्  पररवििन रणनीति िथा कार्िर्ोजनासंग शबि गरी 
स्थानीर् जलवार्  पररवििन अन कूलन कार्िर्ोजना बनाई सो अन रुप बजेट र्वतनर्ोजन गरी 
कार्ििमहरु कार्ािन्वर्न ह न पनेमा हालसम्म गररएको छैन । 

 प्रदेशगि जलवार्  पररवििन रणनीति िथा कार्िर्ोजना अझै िज िमा प्रर्िर्ामा नै रहेको कारण 
बजेट िथा र्ोजना प्रर्िर्ामा शउन सकेको छैन । 

स झाव 

क. ित्काल गन िपने 

 प्रदेश सरकारको कार्िर्ोजना रार्ष्ट्रर् ऐन, नीति, तनर्म, रणनीति िथा शवतधक र्ोजनाले 
जलवार्  पररवििनको प्रतिकूल असर िथा जलवार्  पररवििनबाट बढी जोखखममा परेको 
भौगोतलक क्षेत्रका बातसन्दालाई र्वशेष प्राथतमकिामा जोड ददएिा पतन र्ी ऐन, नीति, तनर्म 
बीच िादम्र्िा कार्म ह न नसक्दा तनकार्गि, सरकारगि भतूमका दद्वर्वधा उत्पन्न ह ने, र्ोजना 
िथा कार्ििम जलवार्  पररवििनको अवधारण अन रुप कार्ािन्वर्न नह ने, जलवार्  पररवििनको 
अवधारणा र्ोजना प्रर्िर्ामा समार्हि गरी र्स सम्बन्धी कार्ििमहरु जलवार्  पररवििनको 
प्रतिकूल असर िथा जलवार्  पररविनिबाट बढी जोखखममा परेको भौगोतलक क्षते्रका 
बातसन्दालाई र्वशेष प्राथतमकिा बन्न नसकी र्स्िा बातसन्दा एवं सम दार्हरुले जलवार्  
र्वत्तबाट लातभखन्वन ह न नसक्ने, जलवार्  पररवििनका र्ोजना िथा कार्ििमहरु औपचाररिा 
तनभाउने साधन मात्र बन्ने र जलवार्  र्वत्तको समेि सद पर्ोग नह न सक्ने अवस्था रहेको छ। 
िसथि र्स नीतिबीच देखखएका अस्पििा, कमी कमजोरी, िथा द्र्वर्वधा जस्िा संवेदनशील 
तबषर् नेपाल सरकारले समर्मा नै ध्र्ान प ¥र्ाएर शवयकर्क समार्ोजन गरी िादाम्र्िा कार्म 
गन ि जरुरी देखखन्छ ।  

 प्रदेशस्िरीर् जलवार्  पररवििन रणनीति िथा कार्िर्ोजना औपचाररकिामा मातै्र सीतमि 
भएकोले र्सको औखचत्र् स्पि नभएको खण्डमा र्सलाई शद्याबतधक गन िपने साथै  र्स 
कार्िर्ोजनाको शधारमा लापा तनमािण ह न पनेमा पर्हला नै तनमािण भई सकेकोले र्सले र्ी 
द र् दस्िावेजबीच नै िादाम्र्िा कार्म गन िपदिछ । 

5.6. सम दार् स्िरको अन कूलन र्ोजना (कापा) - नेपालले र्वश्वमा साम दार्र्क स्िरमा अन कूलनको 
अवधारणा ल्र्ाउने पर्हलो राष्ट्र रुपमा खचनारी भएको छ । हालसम्म ३४२ वटा सम दार् स्िरको 
अन कूलन र्ोजना (कापा) बनाई सकेको छ । िथापी १२ बषिपतछ पतन सम दार्स्िरको अन कूलन 
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र्ोजनाले कानूनी रुपमा मान्र्िा प्राि गरेको छैन । र्स सन्दभिमा देखखएका कैर्फर्िहरु देहार् 
बमोखजम रहेका छन ्: 

 जनप्रतितनधीर्वर्हन स्थानीर् सरकारको समर्मा िर्ार भएको कारण र्सले शतधकाररक 
कानूनी मान्र्िा प्राि गरेको छैन ्। कापाको प्रवेश तबन्दू तनखश्चि नभएको कारणले सम दार्मा 
क नै पतन तबषर्मा कापा बनेका छन ्जसको कारणले अन गमन र मूल्र्ाङ्कन गरन् अपठ््यारो 
परेको छ ।  

 कापाले स्थानीर् अन कूलनका क राहरुमा जोड ददए िापतन त्र्हाुँको मौतलक ज्ञान र सीपको 
क रालाई सम्बोधन गनि छ टेको छ । कापा स्थानीर् स्िरमा लागू गररने भए िापतन स्थानीर् 
सरकारसुँग र्ो र्ोजना िर्ार गरी कार्ािन्वर्न गनि बजेट व्र्वस्था ह न नसकेको खस्थति 
पार्र्ो। त्र्सको अतिररक्त कापाको शवयकर्किा भए नभएको र भएमा र्सलाई लापासंग 
कसरी शबि गने बारे स्पि नीति छैन । र्सले गदाि स्थानीर् सम दार्हरु जलवार्  पररवििन 
कार्ििममा स्वातमत्व बोध सर्हि समार्हि गराउनमा समेि कठीन भएको अवस्था छ । 

 स्थानीर् िहको र्ोजना िथा बजेट िज िमा शबि गने उदे्दयकर्ले िर्ार गररएको स्थानीर् 
जलवार्  पररवििन अन कूलन कार्िर्ोजनाको र्ो खाका हालसम्म र्ोजना िज िमा प्रर्िर्ामा 
समार्हि ह न सकेको छैन । 

 र्सबारे शवतधक र्ोजना, वािावरण ऐन िथा तनर्माबली र जलवार्  पररवििन नीतिले पतन 
िज िमा गन िपने प्रावधानमात्र राखी िादाम्र्िा कार्म गने बारे स्पि पारेको छैन । र्सले गदाि 
र्ी रणनीति र कार्ि र्ोजना, २०७७।८७, न्र्ाप २०२१।५० र िेस्रो रार्ष्ट्रर् सञ्चारमा 
दािाम्र्िा कार्म ह न सकेको छैन ।  

स झाव 

ित्काल गन िपने 

 नेपालमा अर्हलेसम्म ३४२ कापा बनेर धेरै धनरासी खचि भए िापतन र्सले हालसम्म कानूनी 
मान्र्िा पाएको छैन । िसथि कापालाई नीति िथा ऐनद्वारा शतधकाररकिा प्रदान गरी 
कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन  पदिछ । 

 कापाको साथिकिा र मान्र्िा बढाउन संघीर्, प्रदेश र स्थानीर् सरकारले कापालाई 
कार्ािन्वर्न गदै कापाले औल्र्ाएका तबषर्मा र्वशेष कार्ििम गने र कापा अन्िरग्ि त्र्हाुँको 
मौतलक ज्ञान र सीपको क रालाई सम्बोधन गन िपने । 

 लापा र कापा कार्ििममालाई प्रभावकारी र ददगो बनाउुँन अद्यावतधक गररएको लापा खाकाले 
पररकल्पना गरे अन सार बैज्ञातनक ज्ञानका साथै स्थानीर्स्िरको ज्ञान र सीप पतन समाबेश 
गन िपने ।    

 सम दार्लाई जलवार्  पररवििन प्रति सजग गरी उनीहरुलाई उत्तरदार्र्त्व िथा स्वातमत्व बोध 
गराउन लापाले पर्हल्र्ार्एका जोखखम क्षेत्र वा सम दार्मा कार्ििम सञ्चालन गनि कापालाई  
तनरन्िरना ददन पदिछ ।  

5.7. र्वद्य िीर् सवारी साधन - नेपाल सरकारले हररि गहृ ग्र्ांसको उत्सजिन घटाउन र्वश्वधर्ापी चनूौतिलाई 
सम्बोधन गरी पेररस सम्झौिाले जलवार्  पररवििनर् क्त स धार गनि र हररिगहृ ग्र्ाुँस उत्सजिन घटाउने 
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प्रर्वतधको र्वकास र हस्िान्िरणलाई पूणि रूपमा साकार पाने दृर्िकोणलाई शत्मसाि गरी सो 
अनरुपको नीति अवलम्बन गररएको छ । र्सले प्रर्वतध प्रारुप सर्हि संर्न्त्र र्वकासलाई व्र्ापक 
मागिदशिन प्रदान गदिछ । संर्न्त्रले शफ्नो नीति र कार्ािन्वर्नका औजारका रुपमा प्रर्वतध र्वकास र 
हस्िान्िरणलाई गिी ददन्छ । खासगरी र्ो उजाि िथा र्ािार्ाि क्षेत्रका उत्सजिन भर्रहेको हररिगहृ 
ग्र्ाुँस घटाउनमा ठूलो टेवा प ग्ने र्वश्वास तलएको छ । 

१५ औ ंपञ्चवषीर् र्ोजनाको अध्र्ार् ८ पूवािधारसुँग र धारा ८.१ ऊजािसुँग सम्बखन्धि छ। 
ऊजािसुँग सम्बखन्धि िीनवटा उदे्दयकर् मध्रे् एउटा पेिोतलर्म पदाथिको शर्ाि घटाउन  र तबद्य िीर् 
सवारीसाधनको लातग उपर् क्त श ल्क तनधािरण र चाखजिङ स्टेशनहरू स्थापना गने रहेको छ । शतथिक 
बषि २०७८।७९ को बजेट बक्तधर्ले पतन बषेनी वािावरणीर् प्रदूषणले मानव स्वास्थ्र्मा पारेको 
प्रतिकूल प्रभावलाई तनर्न्त्रण गनि र स्वच्छ एवम ् वािावरणमैत्री र्वकासलाई प्रवििन गनि र्वद्य िीर् 
सवारी साधनको उपर्ोगलाई प्रोत्साहन गररने, पेिोतलर्म पदाथिबाट सञ्चालन ह ने हल का सवारी 
साधनलाई र्व.सं. २०८८ सम्ममा र्वद्य िीर् सवारी साधनले र्वस्थार्पि गने रणनीतिक र्ोजना िज िमा 
गरी कार्ािन्वर्न गररने लक्ष्र् िोकेको छ । 

दोस्रो रार्ष्ट्रर् तनधािररि र्ोगदानमा नेपाल सरकारले सन ् २०२५ सम्ममा नेपालको तनजी 
र्ात्र  बाहक गाडीको २५ प्रतिशि र सबै साबिजतनक चारपाङ्ग्र ेगाडीको २० प्रतिशि तबिी तबिरणमा 
तबद्य िीर् ह ने उल्लेख छ । सोही प्रतिवेदनमा सन ्२०३० सम्ममा तनजी र्ात्र  बाहक गाडीको ९० 
प्रतिशि र सबै साबिजतनक चारपाङ्ग्र ेगाडीको ६० प्रतिशि तबिी तबिरण बढाउने लक्ष्र् तलएको छ। 
दोस्रो रार्ष्ट्रर् तनधािररि र्ोगदान प्रतिवेदन अन सार सन ्२०३० सम्ममा ९० प्रतिशि सवारी साधन 
तबद्य िीर् भएमा, खतनज िेलको मात्रामा कमी ल्र्ाएमा र स्वच्छ उजाि प्रर्ोग गरेमा, २८ प्रतिशि सम्म 
हररि गहृ ग्र्ासुँमा कमी ल्र्ाउन सर्कने धर्होरा औल्र्ाएको छ। (नेपाली टाईम्स ् अगस्ि २७, 
२०२१)। र्ो लक्ष्र् प्रातिका लातग नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सन ्२०१७ को मौदरक नीति अन सार बैकले 
तबद्य िीर् गाडीलाई ८० प्रतिशिसम्म र प्रिेोल वा तडजेल गाडीलाई ५० प्रतिशि ऋण ददने नीति 
तलएको छ, ज न सकारात्मक पक्ष हो । र्ो भन्दा पर्हले पेिोल वा तडजल गाडीलाई ६५ प्रतिशि 
ऋण दददै शईएको तथर्ो ।  

नेपालको िेस्रो रार्ष्ट्रर् संचारले शधार वषि सन ्२०११ को लातग स्रोिहरूद्वारा हररि गहृ 
ग्र्ांसको उत्सजिनको सूची अन सार देशमा श ि प्रत्र्क्ष हररि गहृ ग्र्ांस उत्सजिन ३१,९९८.९१ 
GgCO2

e ह ने अन मान गरेकोमध्रे् १,७४० GgCO2
e र्ािार्ाि क्षेत्रबाट भएको तथर्ो । ज न नेपालमा 

ह ने क ल उत्सजिन श ि हररि गहृ ग्र्ांसको ५.४४% रहेको छ । ऊजाि क्षेत्रबाट ११.८४% श ि 
उत्सजिन (सीडीर्िएस, 2017) रहेको छ । िसथि हररि गहृ ग्र्ासं घटाउन  नेपालको लातग चनूौति 
एवं अवसर द वै रहेको छ ।  

तछमेकी देशहरु भारि, पार्कस्िान र भ  टानमा र्स रणनैतिक पहलको लातग सरकारले र्वतभन्न 
प्रकारको प्रबििनात्मक कार्ििम चलाएको छ । त्र्सका केही दृिान्िहरु देहार्मा उल्लेख गररएको 
छ:  

 भारिमा र्वद्य िीर् सवारी साधनमा २० प्रतिशि अन दान तथर्ो, ज न अर्हले बढेर ४० प्रतिशि 
प गेको छ । फाम र्ोजना अन्िगिि अन्िगिि, ८९५ करोडको कोष र्वतनर्ोजन गररएको 
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तथर्ो, िर अर्हले सरकारले माग प्रोत्साहन र चाखजिङ पूवािधारको र्वकासको लातग 
भारु.१०,००० करोडको धेरै ठूलो र्वतनर्ोजन गरेको छ । र्स र्ोजनाले ७८ हजार ०४५ 
तबद्य िीर् सवारी साधनहरूलाई अन दान ददर्एको छ। जसमध्रे् १० लाख द ईपाङ्ग्र ेसवारी 
साधन, ५ लाख िीनपाङ्ग्र,े ५५ हजार र्वद्य िीर् कार र ७ हजार बसहरूलाई सहर्ोग गने 
लक्ष्र् राखेको छ । र्सैबीच, भारिमा तबद्य िीर् सवारी साधनमा प्रोत्साहन स्वरुप दश हजार 
र्कलोवाट्बाट पन्र हजार र्कलोवाट्मा बढार्एको छ । तलतथर्म शर्न धर्ािीजस्िा उन्नि 
धर्ािी जडान भएका सवारी साधनहरूलाई प्रोत्साहनका फार्दाहरू र्वस्िार गररएको छ। 

 पर्कस्िानको र्स्लामाबादमा सरकारले नर्ाुँ प्रस्िार्वि र्वद्य िीर् सवारी नीति अन्िगिि चार 
पाङ्ग्र े र्वद्य िीर् सवारी साधनलाई ५० प्रतिशिसम्म कर छ ट ददने बिाएको छ । १८०० 
सीसीभन्दा बढी र्खन्जन क्षमिा भएका कारमा लाग्ने २५ प्रतिशि कर र र्वद्य िीर् 
सवारीसाधनको दिाि र वार्षिक नवीकरणको श ल्क पतन सरकारले तमनाहा गने छ । हार्तब्रड 
र र्वद्य िीर् सवारी साधन तनमािणका लातग पूवािधार तनमािणमा ४७ करोड डलरभन्दा बढी 
लगानी  गरी ६ वटा कम्पनीले वार्षिक ४ लाख १८ हजार रू्तनट उत्पादन गनेछ । चार 
पाङ्ग्र े र्वद्य िीर् सवारीका लातग पाुँचवषे नीति घोषणा गरर सरकारले चार पाङ्ग्र े र्वद्य िीर् 
सवारीको शर्ािमा ५० प्रतिशि भन्सार छ ट ददनेछ । द ई र िीन पाङ्ग्र ेसवारी साधनका 
लातग र्वद्य िीर् सवारी नीति लागू भर्सकेको छ । भ  टानमा तबद्य िीर् सवारी साधनको 
लागिमा २० प्रतिशि अन दान र र्वत्तीर् संस्थाबाट ७० प्रतिशि ऋण स र्वधा प्रदान गदिछ। 
जस्ले गदाि एक ट्याक्सी चालकले लागिको १० प्रतिशि मात्र अतग्रम रुपमा तिन िपछि । 

उपिर् क्त नीति िथा रणनीति पहलहरुको बावज द पतन र्ो अतभर्ानले हालसम्म पतन उदे्दयकर् 
अन रुप अपेखक्षि लक्ष्र् हातसल गनि सकेको छैन । र्स सन्दरभ्मा देखेका धर्होराहरु देहार्बमोखजम 
रहेको छः 

 नेपालले सन ्२०१६ मा संर् क्त राष्ट्र संघले पेश गरेको पर्हलो रार्ष्ट्रर् तनधािररि र्ोगदानमा 
(एनडीसी) र्वद्य िीर् सवारी साधनको सङ्ख्र्ा सन ् २०२० सम्म २०% ले बढाउने भने 
िापतन दोस्रो रार्ष्ट्रर् तनधािररि र्ोगदान अवतधसम्ममा जम्मा १ प्रतिशि मात्र र्वद्य िीर् सवारी 
साधनको सङ्ख्र्ा बढेको पार्र्ो (रमेश भ  साल, द थड्ड्पोल, २०२१) । पररणमस्वरुप, 
तबद्य िीर् सवारी साधनको सङ्ख्र्ा नबढन  र पेिोलको मागमा धेरै वरृ्ि ह न गएको देखखन्छ। 
िसथि नेपालको दोश्रो रार्ष्ट्रर् तनधािररि र्ोगदानले तलएको लक्ष्र् पेररस सम्झौिा अन्िगिि १.५ 
तडग्री िापिममा सीतमि गनेसुँग तमलेको देखखदैन।  

 सन ् २०५० सम्म नेपालले हररि गहृ ग्र्ासको उत्सजिन शून्र्मा ल्र्ाउने लक्ष्र् सर्हि 
नेपालमा पेिोल, तडजल र एलपीजी ग्र्ासुँको शर्ाि उच्च देखखएको छ । त्र्स्िै नेपालको 
प्रतिधर्खक्तको काविन उत्सजिन दखक्षण एतसर्ामा नै उच्च रहेको छ । सन ् २०१६ देखख 
२०१७ सम्ममा काविन उत्सजिन ५ प्रतिशिले बढेको छ । ज न र्वश्वको औसि (०.५ 
प्रतिशि) भन्दा तनकै धेरै छ (राधा वाग्ले, थड्ड्पोल, २०२१)। त्र्सकारण र्स्िो खस्थतिमा 
िज िमा गररएको नीति त्र्सबाट अपेक्षा गररएको पररवििन समेिको गहन समीक्षा गरी बजार, 
मातनसको रोजाई, लखक्षि वगिको तिनि सक्ने क्षमिा र प्रर्ोगकिाि धर्वहारको अध्र्र्न बेगर 
र्ो नीति ल्र्ाएकोले काबिन उदे्दयकर् िथा लक्ष्र् प्रातिमा अपेखक्षि सफलिा हातसल भएन । 
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 नेपालले २०० र्कलोतमटर तबद्य िीर् रेलको सञ्जाल िर्ार गने लक्ष्र् तलएको छ । नेपालले 
भारिसगुँ द ईवटा तडजलको रेल र्कनेको तथर्ो र अर्हले सम्म १०० र्कलोतमटर मात्र ग ड्ड्ने 
रेलबाटो छ । र्ो लक्ष्र् के को शधारमा राखखर्ो भन्ने क रा स्पि छैन । 

 बजेट बक्तधर्ले पतन जलवार्  पररवििन जस्िो संवेदनशील तबषर्लाई छ टै्ट शीषिक नददई वन 
िथा वािावरण शीषिक अन्िगिि राख्न े गरेको छ । तबगि ३ बषिको बजेट बक्तधर् मध्रे् 
२०७८।७९ ले मात्र र्वद्य िीर् सवारी साधन बारे नीति उजागर गरेको छ । र्स बक्तधर्ले 
पेिोतलर्म पदाथिबाट सञ्चालन ह ने हल का सवारी साधनलाई र्व.सं.२०८८ सम्ममा र्वद्य िीर् 
सवारी साधनले र्वस्थार्पि गने रणनीतिक र्ोजना िज िमा गरी कार्ािन्वर्न गररने लक्ष्र् 
िोकेको छ । र्सका लातग अवलम्बन गन िपने नीति, छ ट िथा स र्वधा र पूवािधार र्वकासका 
सम्बन्धमा स झाव ददन र्वज्ञ सर्हिको कार्िदल गठन गरी पेिोतलर्म पदाथिबाट सञ्चालन ह ने 
सवारी साधनलाई र्वद्य िीर् सवारी साधनमा रुपान्िरण गरेमा नबीकरण श ल्क र सडक 
तनमािण िथा सम्भार दस्ि र छ ट ददने व्र्वस्था तमलाएको तथर्ो । िर र्स तबषर्लाई 
२०७९।८० ले तनरन्िरिा ददएन । र्सले गदाि नेपाल सरकारको नीति तनरन्िरिाको अभाव 
रहेको स्पि रहेको छ । र्स्िा नीतिगि तबषमिाका कारण अन्िरािर्ष्ट्रर्  प्रतिबििा पूरा 
गनिमा समस्र्ा रहन सक्छ । 

 नेपालमा र्वतभन्न समर्मा तबद्य िीर् गातडमा कर बढने र घट्ने िम जारी छ । गि बषिको 
बजेट वक्तव्र्मा अन्ि श ल्क ४० देखख ८० प्रतिशि (क्षमिा अन सार) भएकोमा ८० प्रतिशि 
भन्सार श ल्क बढाईएको तथर्ो । त्र्समा १३ प्रतिशि मूल्र् अतभवरृ्ि कर र ५ प्रतिशि 
अस्वीकृि व्र् त्पन्न र्न्धन श ल्क (Refused Derived Fuel) छदैं तथर्ो । र्सले गदाि गिवषि 
तबद्य िीर् सबारी साधनको शर्ाि ि लनात्मक रुपमा कम भर्ो । 

 र्स बषि (2079।80) को बजेट वक्तव्र्मा ५० देखख १०० र्कलोवाट्को तबद्य िीर् सवारी 
साधनमा ४० बाट घटाएर १० प्रतिशि गररएको छ । १३ प्रतिशि मूल्र् अतभवरृ्ि कर र 
५ प्रतिशि अस्वीकृि व्र् त्पन्न र्न्धन श ल्क भने र्थावि ् नै छ । २०० भन्दा बढी 
र्कलोवाट तबद्य िीर् गाडीमा ४० देखख ८० प्रतिशि कर रहेकोमा र्स बषि ३० देखख ४० 
प्रतिशिमा ल्र्ार्एको छ । साथै सबै प्रकारको तबद्य िीर् गातडमा शर्ाि कर शून्र् प्रतिशि 
गररएको छ । नेपाल सरकारले तबद्य िीर् गाडीको उत्पादनको लातग जग्गा उपलधध गराउुँने 
र नेपाल तबद्य ि प्रातधकरणमाफि ि ५० वटा चाखजिङ्ग स्टेशन बनाउुँने कदमले पतन लक्ष्र्ोन्म ख 
रहेको अबगि गराउुँछ । िथापी र्ो प्रस्िार्वि प्रावधान पर्ािि छैन । र्स सन्दभिमा नेपालले 
तछमेकी म ल कहरुको र्वद्य िीर् सवारी साधनको उपर्ोग गनि गराउन चालेको प्रबििनात्मक 
पहलहरुको अध्र्र्न सम्म पतन नगरी भन्सार िथा अन्िश ल्क तनधािरण गने र मूल्र् अतभवरृ्ि 
कर िथा अस्वीकृि व्र् त्पन्न र्न्धन श ल्कसम्म पतन छ ट नददई महत्वाकांक्षी लक्ष्र् मात्र 
तनधािरण गने पररपाटीले र्वद्य िीर् सवारी साधनको प्रर्ोगमा वरृ्ि ह न सकेन ।  

 शशी बस्नेि समेिको टोलीले दैतनक बर्ढरहेको प्रदूषण र त्र्सले पारेको प्रभावको तबषर्लार् 
ध्र्ान ददन पने र्वद्य िीर् सवारी साधनको प्रर्ोगका लातग शवयकर्क वािावरण सजृना गन ि पने 
माग सर्हि सवोच्च अदालिमा ददएको ररट तनवेदनको शधारमा र्वद्य िीर् गाडी िथा सवारीमा 
कर बढाउने तनणिर् नगनि नेपाल सरकारलार् परमादेश जारी गरेको छ । शतथिक ऐन िथा 
बजेट िज िमा गदाि वार्  प्रदूषणले जनस्वास्थ्र्मा अप रणीर् क्षति प ग्ने तबषर्लाई ध्र्ानमा राखी 
तनणिर् गनि समेि परमादेशमा उल्लेख छ । (श िवार, असार ३ गिे, २०७९, 
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क्र्ार्पटलनेपाल डटकम) । फैसलामा नेपालमा जलर्वद्य िको सम्भावना भएकाले र्वद्य िीर् 
गाडीमा कर नबढाई रार्ष्ट्रर् र्हि अन कूल स्रोि साधनको संरक्षण, सम्बरि्न र वािावरण 
अन कूल ददगो रुपमा उपर्ोग गरन् पने सवोच्चले जारी गरेको परमादेशमा उल्लेख छ । 
(शतथिक न्रू्ज, श िबार, १० असार २०७९)। िथापी नेपाल सरकारको र्सप्रति 
ध्र्ानाकषिण भएको छैन। 

 पन्रौ शवतधक र्ोजनाले र्वद्य िको पह ुँच र उपर्ोगलाई बढाउने सरकारको लक्ष्र् रहेको र 
“ र्वद्य िीर् सवारी साधन प्रवििन गनिका लातग अध्र्र्न गरी नर्ाुँ महस ल दर ल्र्ार्ने उल्लेख 
भए िापतन र्सले र्वस्ििृ र्ोजनाहरू िज िमा गने िथा र्वद्य िीर् प्रवििनका लातग लक्ष्र्हरू 
तनधािरण गने प्रति मौन रहेको छ । 

 सािवटै प्रदेशले पर्हलो शवतधक र्ोजनाका साथै वार्षिक र्ोजना र बजेट िर्ार पारेका छन।् 
र्वतभन्न प्रदेश सरकारले िर्ार पारेका र्ोजनामध्रे् काठमाडौं उपत्र्का समेर्टएको वाग्मिी 
प्रदेश मातै्र तबद्य िीर् सवारी साधन लातग र्ोजना र लक्ष्र् उल्लेख गररएको छ । वाग्मिी 
प्रदेशको पर्हलो शवतधक र्ोजनाले साविजतनक-तनजी साझेदारीमा र्वद्य िीर् साविजतनक 
र्ािार्ाि सञ्चालनमा ल्र्ार्ने र तबद्य िीर् सवारी साधनको प्रवििन र नगरपातलकाद्वारा चाखजिङ 
स्टेशन स्थापना गनि प्रदेश सरकारले सहजीकरण गने उल्लेख गरेको छ (प्रदेश ३, 
२०१८)।  

 तबिम टेम्पोलार् नेपाल सरकारले सफा सवारी साधनमा रुपान्िरण गरेको धेरै बषि पतछ फेरी 
माचि २९ देखख िीन बषिको लातग पेिोलको गाडी तबद्य िीर् बनाउन बाटो खोतलददएको छ । 
िर र्सरी पेिोलको गाडी तबद्य िीर् बनाएर उत्सरज्न घटाउने लक्ष्र् िीन बषिको लातग मात्र 
सीतमि गने नीतिले गदाि र्वद्य िीर् गाडीमा रुपान्िरण गनेको संख्र्ा वरृ्ि ह न सकेन । 
त्र्सको अतिररक्त २० बषि प रानो गाडी रुपान्िरणको लातग र्ोग्र् नरहने दूर्वधापूणि 
व्र्वस्थाले पतन नीति कार्ािन्वर्नमा प्रभावकाररिा शउन सकेन। २० बषिभन्दा प रानो गाडीले 
वािावरण प्रदूषण बढाउने कारण तलएर काठमाडौ उपत्र्कामा बन्द गररएको तथर्ो । नेपाल 
सरकारले राजस्वमा असर पने भएको कारण र्स र्वषर्को र्थोखचि स न वाई ह न सकेन। 
(मेरो अटो डटकम) र्दद र्स्िा गाडीलाई तबद्य िीर् बनाउुँन पाएमा प राना गातडले गने 
प्रदूषणको मात्रा रोर्कन को साथै बार्हरबाट शर्ाि गररने सवारी साधनमा पतन कमी ल्र्ाउन 
सर्कनेमा सरकारले ध्र्ान प ¥र्ाएको छैन । अर्हलेको सन्दभिमा पेिोलको बजार मूल्र् १ 
तलटरको १९९ रुपैर्ा भएको बेलामा र्ी प राना गाडीलाई रुपान्िरण गनि बाटो ख लेमा पेिोल 
िथा तडजेल शर्ािमा समेि केही कमी शई नेपालको अथििन्त्रमा स धार शउन को साथै 
जनस्वास्थ्र्मा पने प्रतिकूल असर समेिमा स धार शउन सक्नेमा सरकारले चासो देखाएको 
पार्एन । र्सको प्रत्र्क्ष असर नेपालले गरेको अन्िरािर्ष्ट्रर् प्रतिबििा समेि प रा गनि सक्ने 
अवस्था देखखदैन । 

स झाव 
क. ित्काल गन िपने 

 तनर्मावली, २०७७ ले तनदेशन गरे अन सार हररिगहृ ग्र्ाुँस उत्सजिन न्रू्नीकरणका लातग 
स्वच्छ ऊजाि, र्वद्य िीर् र्ािार्ाि र ऊजाि र्कफार्िी प्रर्वतधको प्रर्ोगमा प्राथतमकिा ददने 
िममा अर्हले भएको तबद्य िीर् र्ािार्ािमा लगाईएको करको सम्बन्धमा वािावरण मन्त्रालर्, 
र्ािार्ाि मन्त्रालर् र अन्र् तनकार्हरु बसेर तछमेकी राष्ट्रहरुको तबद्य िीर् सवारी साधनको 
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हकमा भएका नीति र अभ्र्ासलाई अध्र्र्न गरेर नेपाल सापेक्षीक र सबैलाई स्वीकारर्ोग्र् 
तनणर् गन िपदिछ । साथै लक्ष्र् अन रुप तबद्य िीर् सवारी बढाउदै लैजाने र सोही अन पािमा 
चाखजिङ्ग स्टेशन बढाउन  पने । 

 २० बषि प रानो गाडी रुपान्िरणको लातग र्ोग्र् नरहने दद्वर्वधापूणि व्र्वस्थाले हररि गहृ ग्र्ाुँस 
घटाउुँने प्रर्ास प्रभावकाररिा शउन नसक्दा र्सलाई सरकारले जति सक्दो रुपान्िरण गने 
बाटो खोल्न  पने । 

ख. तनकट भतबष्र्मा चाल्नू पने कदम 

 नेपाल सरकारले काविन उत्सजिनको शधारभिू िथ्र्ाङ्क (वेसलार्न डाटा) खडा गरी र्वद्य िीर् 
गातडमा लगानी गदाि बषिगि िथा सन ्२०५० सम्म कम गने लक्ष्र् सर्हि र्ोजना िथा 
कार्ििम बनाउन  पदिछ । नेपालले काविनको धर्ापार गने लक्ष्र् तलएका कारण पतन र्ो 
अत्र्न्ि जरुरी छ ।  

5.8. दस्िावेज र प्रतिवेदन - रार्ष्ट्रर् जलवार्  पररवििन नीतिको दफा ९ को (ख) मा रार्ष्ट्रर्स्िरमा जलवार्  
पररवििनको तबषर्मा नीतिगि समन्वर् गनि प्रधानमन्त्रीको अध्र्र्िामा पररषद् गठन गने व्र्वस्था छ। 
नीतिको दफा ९(ङ) मा संघीर् िथा प्रदेशीर् स्थानीर् मन्त्रालर् र स्थानीर् िहमा जलवार्  पररवििन 
शाखा, ईकार् वा सम्पकि  तबन्दूको धर्वस्था गररने उल्लेख छ । त्र्सैगरी वािावरण संरक्षण ऐन, 
२०७६ को दफा १ र २ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िथा स्थानीर् िहबाट कार्ािन्वर्न गररने 
र्वकास शर्ोजना िज िमा र जलवार्  पररवििनको प्रतिक ल असरवाट जोखखम न्रू्नीकरणका लातग 
अवलम्बन गन िपने उपार् सम्बन्धी शवयकर्क जानकारी मन्त्रालर्ले साविजतनक गन िपने र सोही ऐन को 
दफा २४ मा अन कूलन र्ोजना बनाई कार्ािन्वर्न गन िपने व्र्वस्था छ । 

 वािावरण संरक्षण तनर्मवाली, २०७७ को दफा २५ को उपतनर्म १ बमोखजम रार्ष्ट्रर् 
प्रतिवेदन िर्ार गनिका लातग शवयकर्क पने सूचना िथा िथ्र्ाङ्क सम्वखन्धि तबषर्गि मन्त्रालर्ले 
सम्बखन्धि मन्त्रालर्लाई उपलधध गराउन  पने व्र्वस्था िोर्कएको छ । सोही तनर्माबलीको उपतनर्म 
५ बमोखजम जलवार्  अन कूलन सम्बन्धी गरेको कार्िको बार्षिक प्रगति र्ववरण स्थानीर् िहले प्रदेशको 
सम्बखन्धि मन्त्रालर्लाई र प्रदेशको सम्बखन्धि मन्त्रालर्ले संघीर् मन्त्रालर्लाई उपलधध गराउन  पने 
िथा उपतनर्म ६ बमोखजम सरकारी तनकार् बाहेकका संस्थाले जलवार्  पररवििनको क्षेत्रमा गरेको 
कार्िको बार्षिक र्ववरण प्रदेशको सम्बखन्धि मन्त्रालर्लाई उपलधध गराउन  पने उल्लेख छ । र्द्यपी 
उपिर् क्त ऐन कानूनले तनददिि गरेका प्राबधानहरु अन रुप अन पालन ह न सकेको छैन । र्स सन्दभिमा 
देखखएका कारण सर्हि प्रम ख कैर्फर्िहरु देहार् बमोखजम रहेको छः  

 समीक्षा िथा सवेक्षणको दौरानमा गररएका र्वतभन्न सरोकारवाला र सरकारको तनकार्हरु 
सुँगको छलफलमा वािावरण मन्त्रालर् र अन्र् तनकार्हरुको संस्थागि स्मतृि नभएको 
पार्र्ो। समीक्षाको लातग चार्हने प्रतिवेदन र दस्िावेज बनेको जानकारी गराए िापतन र्स्िा 
दस्िावेजहरु र्वतधवि रुपमा हस्िान्िरण िथा अतभलेखीकरण गने परम्परा नभएको कारण 
उपलधध ह न सकेन । र्स प्रचलनले गदाि जलवार् संग शबि सूचना उपलधध नह ुँदा अग्रणी 
कार्िहरु गदाि श न्र्बाट स रुवाि गरी दोह¥र्ाउन  पने वा शफ ले जे जति ब झेको छ त्र्सको 
शधारमा अखघ बढ्न  पने ह ुँदा कामको दक्षिा र प्रभावकारीिामा फरक देखखएको छ । र्स 
कार्िले दस्िावेज िर्ारी, भण्डार र प्रतिवेदनमा समेि पत्र्क्ष असर प ग्दछ ।   
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 संघीर् िथा प्रदेशीर् स्थानीर् मन्त्रालर् र स्थानीर् िहमा जलवार्  पररवििन शाखा, र्कारर्् वा 
सम्पकि  तबन्दू रहे िापतन जलवार्  पररवििनमा ज्ञान भएको सम्पकि  धर्खक्त पदस्थापन गनि 
सकेको छैन । सम्पकि  धर्खक्तको रुपमा तबपद धर्वस्थापनका धर्खक्त वा कम्प टर अपरेटर वा 
शईर्टको धर्खक्तलार् खजम्मेवारी ददर्एको देखखएको छ । 

 वािावरण संरक्षण ऐनको व्र्वस्था बमोखजम अध्र्र्नका शधारमा नेपाल सरकार, प्रदेश 
सरकार िथा स्थानीर् िहबाट कार्ािन्वर्न गररने र्वकास शर्ोजना िज िमा, जलवार्  
पररवििनको प्रतिक ल असरवाट जोखखम न्रू्नीकरणका लातग अवलम्बन गन ि पने उपार् 
सम्बन्धी शवयकर्क जानकारी मन्त्रालर्ले साविजतनक गन िपने र अन कूलन कार्िर्ोजना बनाई 
कार्ािन्वर्ा गन िपने व्र्वस्था रहे िापतन जलवार्  पररवििन नै नब झेको धर्खक्तहरुको पदस्थापन 
भएको कारण कार्ि सफलिासाथ गनि सक्ने अवस्था छैन।  

 वािावरण संरक्षण तनर्मवालीले पतन रार्ष्ट्रर् प्रतिवेदन िर्ार गनिका लातग शवयकर्क पने 
सूचना िथा िथ्र्ाङ्क सम्बखन्धि तबषर्गि मन्त्रालर्ले र्स मन्त्रालर्लाई उपलधध गराउन  पने 
धर्वस्था िोकेको छ । िथापी समीक्षा िथा सवेक्षणको दौरानमा संघीर् मन्त्रालर्, प्रदेशीर् 
मन्त्रालर् र स्थानीर् तनकार्बीच सूचना िथा िथ्र्ाङ्क शदान ह ने क नै पतन खाका पार्एन । 
तनर्मावलीको प्रावधान अन सार जलवार्  अन कूलन सम्बन्धी गरेको कार्िको बार्षिक प्रगति 
र्ववरण स्थानीर् िहले प्रदेशको सम्बखन्धि मन्त्रालर्लाई र प्रदेशको सम्बखन्धि मन्त्रालर्ले 
संघीर् मन्त्रालर्लाई उपलधध गराउन  पने व्र्वस्था गरे िापतन स्थानीर् तनकार्ले प्रदेशमा 
कार्ििम सम्बन्धी सूचना र िथ्र्ाङ्क पठाउने गरेको िर प्रदेशबाट संघमा र्स्िा सूचना र 
िथ्र्ाङ्क प्राि नभएको कारणले स्थानीर् िहसुँग माग्ने गरेको अवस्था छ । सरकारी तनकार् 
बाहेकका संस्थाले जलवार्  पररवििनको क्षेत्रमा गरेको कार्िको बार्षिक र्ववरण प्रदेशको 
सम्बखन्धि मन्त्रालर्लाई उपलधध गराउन  पने उल्लेख भए िापतन र्ो क रा र्थािथमा लागू 
भएको देखखएन । संघ संस्थाको प्रतितनतधसगुँ क राकानी गदाि प्रदेश मन्त्रालर्ले र्स्िो क नै 
पत्राचार नगरेको पार्र्ो ।  

 सबै िहका सरकार शफ्नो अखघकार क्षते्रतभत्र बसेर कार्ििम सञ्चालन गने िर प्रतिवेदन 
नददने वा नगने परम्पराले गदाि देशले गरेको पेररस सम्झौिा, ददगो र्वकास लक्ष्र् र र्वपद् 
धर्वस्थापनका लातग सेन्डाई खाका र अन्र् अन्िरािर्ष्ट्रर् दार्र्त्व प रा गनि बाधा प ग्ने सक्नेप्रति 
संवेदनशील नभएको स्पि ह न्छ । रार्ष्ट्रर् जलवार्  पररवििन नीतिको दफा १० ले संघीर्, 
प्रदेशीर् र स्थानीर् िहको भतूमका अन्िगिि प्रदेशको भतूमका (ग) मा जलवार्  पररवििनसुँग 
सम्बखन्धि कार्ििम िथा पररर्ोजना िज िमा र कार्ािन्वर्न गनि संघ, िथा स्थानीर्िहसुँग 
समन्वर् गन िपने उल्लेख गरे िापतन प्रदेश र संघ बीचको सञ्चारको माध्र्म र्फिलो भएको 
देखखर्ो । स्थानीर्स्िरमा भएका कामको प्रतिवेदन प्रदेश मन्त्रालर्मा भएको िर प्रदेश 
मन्त्रालर्ले र्ो प्रतिवदेन कसरी संघीर् मन्त्रालर्सुँग गने बारे स्पि नगरेकोले नेपालले 
अन्िरािर्ष्ट्रर् िहमा गरेको प्रतिवििा मापन गनि कदठनार्ि ह ने देखखन्छ । 

स झाव 
क. ित्काल गन िपने 

 जलवार्  पररवििनको र्वषर् रार्ष्ट्रर् एजेण्डा भएको कारणले र्स तबषर्लाई मन्त्रालर्को पर्हलो 
प्राथतमकिाका रूपमा अगातड बढाउन  पदिछ ।  
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 नेपाल सरकारले र्वतभन्न समर्मा कमिचारीको सरुवा भई नर्ाुँ बहालवालालाई जलवार्  
पररवििनको तबषर्मा मन्त्रालर्ले गरेको कार्ििम ब झ्न र नीतिमा स झाव ददन समर् लाग्ने 
ह ुँदा पररषदमा सम्बखन्धि तबषर्का र्वशेषज्ञ पतन समाबेश गराएर दस्िावेज िर्ारी, भण्डार र 
प्रतिवदेन प्रभावकारीिा ल्र्ाउनेिफि  उन्म ख ह न  पदिछ ।  

 र्वतभन्न समर्मा वािावरण मन्त्रालर् अरु मन्त्रालर्सुँग गातभनाले अतभलेख, दस्िावेजहरु र 
िथ्र्ाङ्क खोजी गदाि नभेर्टएको कारणले वन िथा वािावरण मन्त्रालर्को जलवार्  पररवििन 
व्र्स्थापन महाशाखालाई जलवार्  पररवििन सम्वन्धी अतभलेख र िथ्र्ाङ्कहरुको र्वतधवि रुपमा 
अतभलेखीकरण िथा भण्डारण गने व्र्वस्था गन िपदिछ । 

 वािावरण संरक्षण तनर्मावली, २०७७ बमोखजम जलवार्  अन कूलन सम्बन्धी भए गरेका 
कार्िको वार्षिक प्रगति र्ववरण स्थानीर् िहले प्रदेशको सम्बखन्धि मन्त्रालर्लाई र प्रदेशको 
सम्बखन्धि मन्त्रालर्ले मन्त्रालर्लाई उपलधध गराउन  पनेछ । र्सकालागी िी तनकार्बीच 
सूचना शदानप्रदान सहज गने खाका बनारर्् लागू गन पने । 

 र्वतभन्न पातलकाले जलवार्  पररवििन सम्बन्धी शफ्नै र्कतसमबाट दस्िावेज िथा र्ोजना 
बनाएका छन ्। कसैले राम्रो औजारहरु प्रर्ोग गरेर शधारभिू िथ्र्ाङ्क संकलन गरेका छन ्
र कसैले क्षमिाको अभावको कारण दस्िावेज िर्ार गनि सकेका छैनन ्। िसथि वन िथा 
वािावरण मन्त्रालर्ले प्रदेश मन्त्रालर्को सहर्ोगमा पातलकाको क्षमिा अतभवरृ्ि गरी राम्रो 
काम गरेका पातलकाहरुको तसकाई अरु पातलकामा प्रतिर्वखम्बि गने व्र्वस्थाको पहल 
गन िपने।  

 संघीर्, प्रदेश, स्थानीर् मन्त्रालर् र स्थानीर् िहमा जलवार्  पररवििन शाखा, र्कारर्् वा 
सम्पकि  तबन्दूको धर्वस्था गररने नीति तलए िापतन स्थानीर् स्िरमा जलवार्  पररवििन सम्बन्धी 
ज्ञान भएको सम्पकि  धर्खक्त राख्न जरूरी देखखएको छ । जलवार्  पररवििन एक बह तबषर् 
भएको र र्सको असर सबै क्षेत्रमा पने ह नाले जलवार्  पररवििनमा राम्रो अन भव भएको 
धर्खक्त राख्न  पने । 

5.9. अन गमन िथा मूल्र्ाङ्कन - जलवार्  नीतिको दफा ८.११ को अन सन्धान, प्रर्वतध र्वकास िथा प्रसारका 
रणनीति िथा कार्िनीतिहरुको (ग) ले नदी, र्हमपर्हरो, तसमसार र संवेदशील पररखस्थतिकीर् 
प्रणालीहरुमा पने जोखखमको तनर्तमि अन गमन र वैज्ञातनक र्वश्लषेण गने र (ङ) ले शवतधक रुपमा 
हररिगहृ ग्र्ांस उत्सजिनका स्रोिहरु पर्हचान गदै तिनीहरुबाट ह ने उत्सजिनको मापन र उत्सजिन 
न्रू्नीकरण कार्िको अन गमन िथा मूल्र्ाङ्कन गररने उल्लेख गरेको छ । त्र्सैगरी नीतिको दफा १० 
ले नीति कार्ािन्वर्नमा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहको भतूमका अन्िगिि प्रदेशको भतूमकामा प्रदेशतभत्र 
सञ्चातलि जलवार्  पररवििन न्रू्नीकरण िथा अन कूलन कार्ििमहरुको अन गमन र मूल्र्ाङ्कन गने र 
स्थानीर् िहले शफनो क्षेत्रतभत्र सञ्चातलि कार्ििम र पररर्ोजनाहरुको अन गमन, मूल्र्ाङ्कन र 
अतभलेखखकरण गने व्र्वस्था उल्लेख गरेको छ । नीतिको दफा १३ ले अन गमन र मूल्र्ाङ्कनको 
व्र्वस्था गरेको छ । नीतिको कार्ािन्वर्न सम्बन्धमा मन्त्रालर्द्वारा रार्ष्ट्रर् र्ोजना शर्ोग र र्वतभन्न 
तबषर्गि तनकार्हरुको संग्लनिा तनर्तमि रुपमा अन गमन र मूल्र्ाङ्कन गररने व्र्वस्था उल्लेख गरेको 
छ । अन गमन िथा मूल्र्ाङ्कन सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्थाहरु देहार् अन सार रहेका छन ्: 

 पन्रौ शवतधक र्ोजनाको कार्िनीतिमा नदी िथा र्हमिालको सवेक्षण, अन गमन िथा जोखखम 
न्रू्नीकरणका कार्िहरू गररने उल्लेख गरेको छ ।  
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 वन िथा वािावरण मन्त्रालर् अन्िगिि अन गमन र मूल्र्ाङ्कन महाशाखा रहेको छ । त्र्सैगरी 
मन्त्रालर् अन्िगििका दाि ृतनकार्को सहर्ोगमा सञ्चातलि शर्ोजना िथा कार्ििमको नतिजा 
िातलका बनेको छ र सो अन रुप शर्ोजनागि अन गमन िथा मूल्र्ाङ्कन गने गरेको छ।  

 २०७६ मा िर्ार पारेको लापाको संरचनाले सूचक, बेसलार्न र लक्ष्र् तनधािरण गने, 
पररवििन अन गमन गने  िथा शधारभिू िथ्र्ाङ्कको शधारमा लक्ष्र्सर्हिको अन गमन र्ोजना 
िर्ार गरी अन गमन गने, पररवििन, प्रगति र प्रभावकाररिा अन गमन गने, स्थानीर् अन कूलन 
कार्िर्ोजनाको प्रगति मूल्र्ाङ्कन गने उल्लेख गरेको छ । 

उपिर् क्त बमोखजम अन गमन र मूल्र्ाङ्कनका व्र्वस्थाहरु नीति, तनर्म िथा ऐनमा व्र्वस्था भए 
िापतन देहार्का कारणहरुले गदाि प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्वर्न ह न सकेको छैनः   

 मन्त्रालर्ले हालसम्म शधारभिू िथ्र्ाङ्कको शधारमा क्षेत्रगि िथा तबषर्गि एवं 
अन्िरसम्बन्धगिका समिीगि िथा वार्षिक लक्ष्र् सर्हिको अपेखक्षि उपलखधध प्रतिफलका 
सूचकहरु सर्हिको एकीकृि नतिजा िातलका बनाउन सकेको छैन ।  

 मन्त्रालर् जलवार्  पररवििनको संवाहक िथा समन्वर् संस्था रहे िापतन एकीकृि नतिजा 
िातलका बनाई तनर्तमि, चौमातसक, शवतधक िथा कार्िसम्पादन अन गमनहरु गनि सकेको 
छैन ।  

 मन्त्रालर्ले स्विन्त्र धर्खक्तबाट गराउन  पने मध्र्कातलन, अखन्िम िथा प्रभाव मूल्र्ाङ्कन गने 
गराउने कार्िमा गति तलन सकेको छैन । त्र्सको अतिररक्त चौमातसक िथा बार्षिक प्रगति 
समीक्षा गरी त्र्सको प्रतिवेदन िर्ार गने र साविजतनक गने कार्ि ह ने गरेको पार्एन । 

 संघीर्स्िरमा नै नतिजा िातलकाको शधारमा अन गमन िथा मूल्र्ाङ्कन ह ने नगरेको र न्र्ाप 
िज िमा प्रर्िर्ा मै रहेको कारणले गदाि प्रभावकाररिा शउन सकेको छैन ।  

 प्रदेशको जलवार्  पररवििन रणनीति िथा कार्िर्ोजना िज िमा पतन प्रर्िर्ामा रहेकोले 
प्रदेशस्िरमा अन गमन िथा मूल्र्ाङ्कनले गति तलन सकेको छैन । 

 जलवार्  पररवििन नीतिले स्थानीर् िहको जलवार्  पररवििनका कार्ििमहरुको अन गमन िथा 
मूल्र्ाङ्कन शफै गनि पने प्रावधान उल्लेख गरेको छ । साथै र्व.सं. २०७६ को लापाको 
संरचनाले अन गमन िथा मूल्र्ाङ्कनको सोही प्राबधान िोकेको छ । स्थानीर् तनकार्मा 
जलवार्  पररवििनमा दखल भएका कमिचारी नह न  र क्षमिा अतभवरृ्िको कार्ि समेि अखघ 
बढ्न नसक्न को कारण प्रदेशस्िर िथा स्थानीर्स्िरबाट हालको पररपेक्षमा नीतिको ममि 
अन रुप अन गमन ह न सकेको छैन ।  

 प्रदेश एवं स्थानीर्स्िरबाट मन्त्रालर्लाई नीति कानून अन रुप प्रगति प्रतिवेदन प्राि नह ने 
कारणले मन्त्रालर्ले एर्ककृि प्रगति िथा समीक्षा प्रतिवेदन िर्ार पानि सकेको छैन ।  

 मन्त्रालर्ले एकीकृि व्र्वस्थापकीर् सूचना प्रणाली तनमािण गरे िापतन उपर् क्त जनशखक्तको 
अभावले गदाि र्वतभन्न संघीर् िथा प्रदेशस्िरीर् मन्त्रालर् िथा स्थानीर् िहको सूचना, 
जानकारी िथा िथ्र्ाङ्क िथा प्रगति र्स प्रणालीमा शबि ह न सकेको छैन । साथै 
अन्िरमन्त्रालर् िथा तनकार्बीच समन्वर् अभावको कारणले समस्र्ा बनेको छ ।  
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 सबल अन गमन संर्न्त्रको अभावले गदाि प्रत्र्क्ष रुपमा सही सूचना िथा िथ्र्ाङ्क सर्हिको 
प्रतिवेदन गनि सर्करहेको छैन । अन गमनबाट देखखएका कमी कमजोरीलाई समर्मा नै स धार 
गरी कार्ििमलाई सही ददशाबोध गराउन सक्ने अवस्था समेि रहेको छैन। 

सबल अन गमन िथा मूल्र्ाङ्कन प्रणालीको र्वकास नभएको िथा संघीर्स्िरका अन्िरमन्त्रालर्, 
प्रदेश िथा स्थानीर् िहबाट समर्मा जानकारी प्राि नह ने  वा प्राि नै नह ने जस्िा कारणहरुले सही 
समस्र्ा पर्हचान र त्र्सको समर्मा तनराकरण ह न सक्ने अवस्था नभएको कारण मन्त्रालर्लाई 
एकीकृि प्रतिवेदन िर्ार गनिमा समेि समस्र्ा रहेको छ । र्सले गदाि पेश गररएका प्रतिवेदनहरुमा 
बन िथा वािावरण मन्त्रालर्को बाहेक अन्र् तनकार्हरुको र्थाथि खस्थति प्रर्वतबखम्बि ह न सक्ने 
अवस्था छैन । 

स झाव 

क. ित्काल गन िपने 

 मन्त्रालर्ले तनमाणि गरेको एकीकृि व्र्वस्थापकीर् सूचना प्रणालीबाट नेपालको जलवार्  
पररवििनको र्थाथि समस्र्ा एवं प्रगति शंकलन गरर अन्िरािर्ष्ट्रर् प्रतिबििाहरु प्राि गनिमा 
मद्दि प ग्ने ह ुँदा सघीरं् र प्रदेशस्िरीर् मन्त्रालर् िथा स्थानीर् िहको सूचना, जानकारी िथा 
िथ्र्ाङ्कलार्ि प्रगतिमा शवि गनि कार्िर्वतध बनाएर लागू गन ि पदिछ ।  

 समर्मा प्रतिवेदन ददनेलाई प्रोत्सार्हि गने र प्रगति र्ववरण िथा प्रतिवेदन ददने र नददने 
मन्त्रालर्हरु, प्रदेश िथा स्थानीर् िहको नाम साविजतनक गने । 

 मन्त्रालर्ले स्विन्त्र धर्खक्तबाट मध्र्कातलन, अखन्िम िथा प्रभाव मूल्र्ाङ्कन गराउने र 
चौमातसक िथा बार्षिक प्रगति समीक्षा गरी त्र्सको प्रतिवेदन िर्ार गने र साविजतनक गने। 

 प्रदेश िथा स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा कमिचारीको अन गमन िथा मूल्र्ाङ्कन गने क्षमिा 
अतभवरृ्ि गनि उपर् क्त िातलम ददने व्र्वस्था गन िपने । 

ख. तनकट भर्वष्र्मा चाल्नू पने कदम 

 मन्त्रालर्ले अन्िरमन्त्रालर्हरुको सूचकगि शधारभिू िथ्र्ाङ्क खडा गरी सोको शधारमा 
क्षेत्रगि िथा तबषर्गि एवं अन्िरसम्बन्धगिका समिीगि िथा वार्षिक लक्ष्र् सर्हिको 
अपेखक्षि उपलधधी, प्रतिफलका सूचकहरु सर्हिको एकीकृि नतिजा िातलका बनार् तनर्तमि, 
चौमातसक, शवतधक िथा कार्िसम्पादन अन गमनहरु गने ।  

 िेस्रो पक्षीर् अन गमन प्रणालीको र्वकास गरी स्विन्त्र धर्खक्त वा तनकार्बाट गराउने खाका 
िर्ार गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउने । 

6. तनष्कषि िथा स झावहरु 

6.1. तनष्कषि - र्व सं २०६७ मा जलवार्  पररवििन नीति लागू भएपतछ देखखएका समस्र्ा र प्रभावकाररिा 
एवं कार्ािन्वर्नबाट प्राि तसकाईको शधारमा नर्ाुँ नीति िजूिमा गररर्ो । हरेक नेपालीले स्वच्छ र 
स्वास्थ वािावरणमा बाुँच्न पाउने संर्वधानले ददएको मौतलक हकको साथै म ल क सघीरं् संरचनामा 
गएको र सो अन रुप जलवार्  पररवििका र्वषर्हरु िीनै िहका नीति िथा कार्ििममा एकीकृि गदै 
जलवार्  पररवििन न्रू्नीकरण र अन कूलनसुँग सम्वखन्धि कार्ििमहरु प्रभावकारी रुपमा सन्चालन र 
जलवार्  मैत्री र्वकास गनि र्ो नीति लागू गररएको तथर्ो । पेररस सम्झौिा, ददगो र्वकास लक्ष्र् र 
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र्वपद धर्वस्थापनका लातग सेन्डाई खाका र अन्र् अन्िरािर्ष्ट्रर् दार्र्त्व प रा गनि पतन र्ो नीति सहर्ोग 
प ग्ने र्वश्वास गररएको देखखन्छ । वािावरण नीतिको प्रम ख लक्ष्र् जलवार्  उत्थानशील समाजको 
र्वकास गरी राष्ट्रको सामाखजक र शतथिक समरृ्िमा र्ोगदान प ¥र्ाउने रहेको देखखन्छ । र्स नीतिका 
प्रम ख ७ उदे्दयकर्का साथै बाह्र क्षेत्रगि नीति एबं रणनीति िथा कार्िनीतिहरु रहेका छन ्(कृर्ष िथा 
खाद्य स रक्षा, वन, जैर्वक र्वर्वधिा िथा जलाधार संरक्षण, जलस्रोि िथा उजाि, उद्योग, र्ािार्ाि िथा 
भौतिक पूवािधार, पर्िटन एबं प्राकृतिक िथा सास्कृतिक सम्पदा, स्वास्थ, खानेपानी िथा सरसफाई, 
र्वपद जोखखम न्रू्नीकरण र धर्वस्थापन, लैर्ङ्गक िथा सामाखजक समावेखशिा, जीर्वकोपाजिन र 
स शासन, जनिेचिना अतभवरृ्ि िथा क्षमिा र्वकास, अन सन्धान, प्रर्वतध र्वकास र प्रसार, र जलवार्  
र्वत्त व्र्स्थापन) । र्स नीतिको लक्ष्र् िथा उदे्दयकर् हातसल गनि र्ी १२ रणनीति र कार्िनीतिलाई 
संघीर्, प्रदेशीर्, स्थानीर् संरचनामा एकीकृि गरी कार्ािन्वर्न गने गरी संघीर्, प्रदेश र स्थानीर् 
िहको भतूमका रहनछ् । नीतिमा शतथिक पक्ष, कानूनी पक्ष र अन गमन िथा मूल्र्ाङ्कनको दार्र्त्वको 
चचाि गररएको छ । नीति अन रुप वन िथा वािावरण मन्त्रालर्ले थ प्र ैराम्रा र सफल कार्िहरु भएका 
छन ्। हाल मन्त्रालर् न्र्ाप िज िमा प्रर्िर्ामा रहेको छ । त्र्सैगरी हाल प्रदेश स्िरीर् जलवार्  
पररवििन रणनीति िथा कार्िर्ोजना िज िमा प्रर्िर्ा अखघ बर्ढरहेको छ । र्वगिमा बनेको स्थानीर् 
जलवार्  पररवििन अन कूलन कार्िर्ोजना (लापा) को खाकालाई संघीर् प्रणालीमा ढाल्न सन ्२०१८ 
मा शशा पररर्ोजना माफि ि अद्यावतधक गररएको छ । हालसम्म २०० भन्दा बढी लापा तनमािण भई 
सकेको धर्होरा मन्त्रालर्बाट अवगि भएको छ । त्र्सैगरी, र्वतभन्न दाि ृसम दार्हरुको सहर्ोगमा 
जलवार्  पररवििनका ८ शर्ोजना मन्त्रालर् अन्िगिि सञ्चालन भर्रहेको देखखनछ् ।  

जलवार्  पररवििनको सन्दभिमा उपिर् क्त कार्िहरु भए िापतन र्सले प्रभावकारी र्कतसमले गति 
तलन सकेको छैन । कानून िथा नीतिहरु र र्वकास गररएका दस्िावेज बीच िादाम्र्िा स्थार्पि ह न 
नसक्न , नीति र कार्ािन्वर्नमा िालमेल ह न नसक्न , नीति िथा कानून अन रुप काम कारबाहीमा 
समक्षिाको अभाव रहन , दीघिकालीन सोच सर्हिको लक्ष्र् स्थार्पि ह न सक्न , तिनै िहका तनकार् िथा 
अन्िरतनकार्बीच समन्वर्को अभावले समर्मा सही सूचना, जानकारी िथा िथ्र्ाङ्क एवं प्रतिवेदनको 
प्रवाह िथा सम्प्रषेण ह न नसक्न , जलवार्  पररवििनका प्रतिकूल असर िथा जोखखम बारे सूचना िथा 
जानकारी लखक्षि बगि िथा सम दार् सम्म प ग्न नसक्न का कारण र्स्िा लखक्षि वगि िथा सम दार्मा 
जलवार्  पररवििनबारे सही ज्ञान, सीप र ब झाईमा क्षमिा अतभवरृ्ि ह न नसक्न , स्थानीर् संकटासन्न 
िथा जोखखमहरुको सही पर्हचान गरी सो अन रुप कार्िर्ोजना िज िमा ह न नसक्न , सम दार्हरुले 
सम दार्स्िरीर् कार्ििममा पतन पह ंच नपाउन  र कार्ििममा उत्तरदार्र्त्वकासाथ सहभागी ह न नसक्न , 
र्वद्य िीर् सवारी साधन प्रबििनबाट हररिगहृ ग्र्ांस उत्सजिनमा कमी ल्र्ाउने र काबिन धर्ापार र्वस्िार 
गनिमा ठोस लक्ष्र् नह न  जस्िा कारणले नेपालले अन्िरािर्ष्ट्रर् प्रतिबििा अन रुप लक्ष्र् प्राि गन ि ठूलो 
चनूौति रहेको छ । र्वतभन्न नीति, तनर्म, ऐन िथा कानून, शवतधक र्ोजना, मन्त्रालर्को बार्षिक 
र्ोजना, नापा, प्रदेश सरकारको जलवार्  पररवििन रणनैतिक िथा अन कूलन र्ोजना, स्थानीर् अन कूलन 
कार्िर्ोजना, सम दार् स्िरीर् अन कूलन, स्थलगि भ्रमण िथा सवेक्षण, मन्त्रालर् िथा र्वतभन्न शबि 
सरोकारवालाहरुसंग छलफल समेिको शधारमा लेखापरीक्षणबाट तनक्र्ौंल गरर जलवार्  पररवििनका 
कार्ििमहरुको प्रभावकारीिा अतभवरृ्ि गनि गराउनको लातग देहार् बमोखजमका स झावहरु प्रस्ि ि 
गररएको छ । 
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6.2. िल्काल गन िपने स झाव 

6.2.1. नीतिगि व्र्वस्था 

 वन िथा वािावरण मन्त्रालर्ले लापा िर्ार गने कार्िमा पातलकाहरुलाई गरेको सहकार्ि, 
शििहरु तनधािरण गने देखख रोस्टर साझेदारी गने र प्रार्वतधक सहर्ोग सह्रानीर् छ । र्ी 
कार्िले लापा िर्ारीमा पातलकाहरुलाई मद्दि प ग्ने छ । र्वतभन्न िहमा छलफल गदाि, पर्हला 
गाुँउ पातलका स्िरमा बनाएको लापा नर्ाुँ संरचना शएपतछ थखन्कएको र नर्ाुँ तनवाखचि 
अध्र्क्ष र पदअखघकारीलाई र्स तबषर्मा जानकारी भएको देखखएन । िसथि नर्ाुँ तनवािखचि 
पदातधकारीहरुको क्षमिा अतभवरृ्ि गरी र्स कार्िलाई सहभागीमूलक िररकाले अगातड बढाउन  
पने र र्स्िा कार्ििम जलवार्  प्ररेरि जोखखम नक्साङ्कन, जोखखम मूल्र्ाङ्कन र 
संकटासन्निाको शधारमा कार्ान्वर्न गन िपने । 

 वन िथा वािावरण मन्त्रालर्ले शफ ले िर्ार गरेको नीति, कार्ििम, तनदेखशका प्रदेश र 
स्थानीर् िहसंग सहकार्ि गरेर िर्ार र लागू गने ।  

 हालको संरचनाको शधारमा सविप्रथम लापा प्रदेश स्िरीर् जलवार्  पररवििन रणनीति िथा 
कार्िर्ोजनामा शधाररि ह न पने, र्सका लातग प्रदेश स्िरीर् जलवार्  पररवििन रणनीति िथा 
कार्िर्ोजना र्थाशीघ्र लागू ह न पने । 

 नापाको कार्ािन्वर्न समर् १२ बषि भर्सक्दा पतन न्र्ाप अझै शउन नसकेको खण्डमा र 
हालसम्म पतन सन ्२०१० मा बनेको नापाकै शधारमा केही संशोधन गरी र्ोजना िथा 
कार्ििम सञ्चालन गदै शर्रहेका कारण अर्हलेको पररवेश र जलवार्  पररवििन समेटी 
कार्ििम िर्ार नह ुँदा, न्र्ाप जतिसक्दो तछटो कार्ािन्वर्न गन िपने ।  

 शद्यावखघक गररएको लापा खाका सन ् २०१९ ले जलवार्  पररवििन अन कूलन र 
उत्थानशीिालाई म लाधारमा ल्र्ाई पातलकाको र्ोजनासुँग तमलाउन बाटो ददएको छ । र्ो 
एउटा राम्रो उपलधधी हो । र्सरी नै शवतधक र्ोजनाहरुमा जलवार्  पररवििन अन कूलन र 
उत्थानशीलका म द्दाहरु समावेश गरेर धेरै सरोकारवालाहरुलाई समेटेर अगातड बढी ददगोपना 
स तनखश्चि गने ।  

 जलवार्  पररवििनको कार्ििम र नेपालको लक्ष्र् प रा गनि क नै न क नै रुपमा तनजी क्षेत्रलाई 
समेटेर अगातड बढन  पछि र र्सका लातग तनजी क्षते्रलाई प्रोत्साहन गने वािावरण सजृना 
गने। 

6.2.2. लैर्ङ्गक िथा समाखजक समावेखशिा, जीर्वकोपाजिन र स शासन - जलवार्  पररवििनको नीतिले अंर्कि 
गरेको लैर्ङ्गक समानिा िथा सामाखजक समावेशीिाको तबषर्मा तबतभन्न क्षेत्रमा कार्िदल बनाई सो 
अन रुप समावेशीर् क्त र्ोजना िज िमा गन िपदिछ । जलवार्  पररवििनको असरबाट बढी जोखखममा पने 
मर्हला, अपाङ्गिा भएका धर्खक्त, बालबातलका, ज्रे्ष्ठ नागररक र शतथिक रुपमा कमजोर भएका 
सम दार् र जलवार्  पररवििनबाट बढी जोखखममा परेका र्वकट भौगोतलक क्षते्रका बातसन्दालाई ददन पने 
र्वशेष प्राथतमकिा प गे नप गेको जानकारी तलई सो अन रुप कार्ििम कार्ािन्वर्न गने गराउुँने  
व्र्वस्था तमलाउन  पदिछ । साथै िर््स्िा वगिको क्षमिा अतभवरृ्ि गरी अन गमनमा सहभागीमूलक 
पिति अवलम्बन गरी र्स्िा जोखखम िथा सकटासन्न वगिलाई समार्हि गरी कार्ि गन िपदछि। 
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6.2.3. जनचेिना अतभवरृ्ि िथा क्षमिा र्वकास  

 जलवार्  पररवििनको क्षेत्रमा र्ति धेरै नीति कार्ििमहरु ह ुँदा पतन स्थानीर् स्िरमा नापा, 
लापाका बारेमा थाहा नपाएको िथ्र् स्थलगि अवलोकनबाट देखखएकोले र्सबारे जानकारी 
प ग्न नसकेको कारण सर्हि र्वश्लषेण गरी सूचना िथा जानकारी प्रभावकारी ढङ्गमा सम्प्रषेण 
गने र्वकल्प सर्हिको िौर िररका अवलम्बन गन ि पदिछ । स्थानीर् स्िरमा लापा तनमािण 
प्रर्िर्ा माफि ि पतन र्स्िा संवेदनशील तबषर्मा सूचना िथा जानकारी ददने, स्थानीर् 
सम दार्को क्षमिा अतभवरृ्ि गरी सम दार् कै अग वाईमा सम दार्स्िरीर् कार्ििम सञ्चालन गन ि 
पने ।  

 नेपाल सरकारले तिनै िहका सम्बि सरकारी, गैरसरकारी िथा प्राखज्ञक तनकार् एवं 
साम दार्र्क संघ संस्थाहरुको संस्थागि क्षमिाको मूल्र्ाङ्कन गरी सो शधारमा क्षमिा र्वकास 
र्ोजना िथा जनचेिना कार्ििम अग्रगामी रणनीतिको रुपमा कार्ि गनि जरुरी छ। 

6.2.4. जलवार्  तबत्त व्र्वस्थापन 

 शगामी बषिमा शवतधक र्ोजनाले जस्िै बजेट बक्तधर्ले जलवार्  पररवििन सम्बन्धी बार्षिक 
नीति िथा कार्ििम छ टै्ट शीषिकमा राखी प्रकाखशि गने परम्पराको थालनी गन ि पदिछ ।  

 बजेट िज िमा ददग्दरश्नले पूवािधार र्वकास अन्िगििका कार्ििमको प्राथतमकिा मापदण्डका 
लातग जलवार्  पररवििनको सान्दतभिकिा वरृ्ि गररएको भए िापतन, स्वास्थ्र्, खशक्षा, कृर्ष, वन, 
उद्योग, पर्िटन र खानेपानी क्षते्रका कार्ििमलाई नसमेर्टएको ह ुँदा िी क्षेत्र समेर्टन  पने।  

 दाि ृतनकार् र कार्ािन्वर्न तनकार्को बीचमा धेरै तबचौतलर्ाहरु सर्िर् रहेको ह ुँदा स्थानीर् 
स्िरमा ह न पने बजेट र्वतनर्ोजन ह न सकेको छैन । कर्ौं र्स्िा रकमहरु गैर सरकारी 
संस्थाहरुमाफि ि नेपाल सरकारको बजेटमा नै समावेश नगरी पररचालन गरेको अवस्था छ । 
िसथि: र्स्िा कार्ििमहरु नेपाल सरकारको बजेट संरचनामा ल्र्ाउन ठोस रणनीतिको पहल 
गन िपदिछ । साथै स्थानीर् सरकारको स्वीकृति बेगर र्स्िा कार्ििम सञ्चालन गनि नपार्ने र 
र्स्िा कार्ििमको प्रतिवेदन संघीर् िाल क मन्त्रालर्मा गने धर्वस्था ह न पने ।  

 जलवार्  पररवििन नीतिको ८० प्रतिशि रकम स्थानीर् स्िरका कार्ििम कार्ािन्वर्नमा 
पररचालन ह ने रणनीति शफैमा स्पि नह ुँदा संघ र प्रदेशको र्स्िा रकम प्रवाह गने िथा 
र्विरण गने खाका िथा प्रर्िर्ा स्पििा बनाउने ।  

 वन िथा वािावरण मन्त्रालर्ले प्रवाह गरेको तबत्त साधारण कार्ििमको लातग वा अन कूलन 
वा न्रू्नीकरणको कार्ििमको लातग खचि गररने भन्नेबारे स्पि व्र्वस्था बनाउन  पने । 

 जलवार्  पररवििन बजेट कोड रार्ष्ट्रर् बजेट र्वतनर्ोजनमा प्रतिर्वखम्बि गनिमा सीतमि रहेको र 
धेरै क्षेत्रगि मन्त्रालर्हरुले जलवार्  पररवििनका कार्ििम िथा र्िर्ाकलापहरु र 
अन्िरसम्बन्धका तबषर्हरु तनर्तमि चालू कार्ििममा राखेर कार्ािन्वर्न गरेको  छ । िसथि: 
जलवार्  पररवििनको बजेट बाुँडफाुँड िथा खचिको जानकारी पाउने अतधकार, पारदशी गने र 
र्सलार्ि सविसाधारणको पह ुँचमा ल्र्ाउने ित्काल व्र्वस्था गन िपरद्छ ।  

 जलवार्  पररवििन सम्बन्धी बजेट िथा खचिको तनरन्िर अन गमन गने र र्सको समीक्षा गने 
प्रचलनको थालनी गने । 
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6.2.5. प्रदेश स्िरीर् जलवार्  पररवििन रणनीति िथा कार्िर्ोजना  

 प्रदेश सरकारको कार्िर्ोजना रार्ष्ट्रर् ऐन, नीति, तनर्म, रणनीति िथा शवतधक र्ोजनाले 
जलवार्  पररवििनको प्रतिकूल असर िथा जलवार्  पररवििनबाट बढी जोखखममा परेका 
भौगोतलक क्षेत्रका बातसन्दालाई र्वशेष प्राथतमकिा ददने जोड ददए िापतन र्ी ऐन, नीति, तनर्म 
बीच िादम्र्िा कार्म ह न नसक्दा तनकार्गि र सरकारगि भतूमकामा दद्वर्वधा उत्पन्न ह ने, 
र्ोजना िथा कार्ििम जलवार्  पररवििनको अवधारण अन रुप कार्ािन्वर्न नह ने, जलवार्  
पररवििनको अवधारणा र्ोजना प्रर्िर्ामा समार्हि गरी र्स सम्बन्धी कार्ििमहरु जलवार्  
पररवििनको प्रतिकूल असर िथा जलवार्  पररविनिबाट बढी जोखखममा परेको भौगोतलक 
क्षेत्रका बातसन्दाहरुलाई र्वशेष प्राथतमकिामा नराख्दा र्स्िा बातसन्दा एवं सम दार्हरुले 
जलवार्  र्वत्तबाट लातभखन्वि ह न नसक्ने, जलवार्  पररवििनका र्ोजना िथा कार्ििमहरु 
औपचाररिा तनभाउने साधन मात्र बन्ने र जलवार्  र्वत्तको समेि सद पर्ोग नह न सक्ने अवस्था 
रहेको छ । िसथि: र्स नीतिबीच देखखएका अस्पििा, कमी कमजोरी, िथा दद्वर्वधा जस्िा 
संवेदनशील तबषर् नेपाल सरकारले समर्मा ध्र्ान प ¥र्ाएर शवयकर्क समार्ोजन गरी 
िादाम्र्िा कार्म गन ि जरुरी देखखन्छ ।  

 प्रदेशस्िरीर् जलवार्  पररवििन रणनीति िथा कार्िर्ोजना औपचाररकिामा मातै्र सीतमि 
भएकोले र्सको औखचत्र् स्पि नभएको खण्डमा र्सलाई अद्याबतधक गन िपने । साथै र्स 
कार्िर्ोजनाको शधारमा लापा तनमािण ह न पनेमा लापा पर्हला नै तनमािण भई सकेकोले द रर्् 
दस्िावेजबीच नै िादाम्र्िा कार्म गन िपदिछ । 

6.2.6. सम दार् स्िरको अन कूलन र्ोजना (कापा)  

 नेपालमा अर्हलेसम्म ३४२ कापा बनेर धेरै धनरासी खचि भए िापतन र्सले अर्हलेसम्म 
कानूनी मान्र्िा पाएको छैन । िसथि कापालाई नीति िथा ऐनद्वारा शतधकाररकिा प्रदान 
गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन  पदिछ । 

 कापाको साथिकिा र मान्र्िा बढाउन संघीर्, प्रदेश र स्थानीर् सरकारले कापालाई 
कार्ािन्वर्न गदै कापाले औल्र्ाएका र्वर्षर्मा र्वशेष कार्ििम गने र र्स्िा कापा अन्िगिि 
त्र्हाुँको मौतलक ज्ञान र सीपलाई सम्बोधन गन िपने । 

 लापा र कापा कार्ििमलाई प्रभावकारी र ददगो बनाउुँन अद्यावतधक गररएको लापा खाकाले 
पररकल्पना गरेअन सार बैज्ञातनक ज्ञान र स्थानीर्स्िरको ज्ञान र सीप पतन समावेश गन िपने ।    

 सम दार्लाई जलवार्  पररवििनप्रति सजग गरी उनीहरुलाई उत्तरदार्र्त्व िथा स्वातमत्व बोध 
गराउन लापाले पर्हल्र्ार्एका जोखखम क्षेत्र वा सम दार्मा कार्ििम सञ्चालन गनि कापालाई  
तनरन्िरना ददन पदिछ ।  

6.2.7. तबद्य िीर् सवारी साधन 

 र्वद्य िीर् सवारी साधन तनर्मावली, २०७७ ले तनदेशन गरे अन सार हररि गहृ ग्र्ाुँस उत्सजिन 
न्रू्नीकरणका लातग स्वच्छ ऊजाि, र्वद्य िीर् र्ािार्ाि र ऊजाि र्कफार्िी प्रर्वतधको प्रर्ोगमा 
प्राथतमकिा ददने िममा अर्हले भएको तबद्य िीर् र्ािार्ािमा लगाईएको करको सम्वन्धमा 
वािावरण मन्त्रालर्, र्ािार्ाि मन्त्रालर् र अन्र् तनकार्हरुको समन्वर्मा तछमेकी राष्ट्रहरुको 
तबद्य िीर् सवारी साधनको हकमा भएका नीति र अभ्र्ासलाई अध्र्र्न गरेर नेपाल सापेक्षीक 
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र सबैलाई स्वीकारर्ोग्र् तनरण्र् गन िपदिछ । साथै लक्ष्र् अन रुप तबद्य िीर् सवारी बढाउदै 
लैजाने र क शलसुँग सञ्चालन गनि सोर्ह अन पािमा चाखजिङ्ग स्टेशन बढाउन  पने । 

 २० बषि प रानो गाडी रुपान्िरणको लातग र्ोग्र् नरहने दद्वर्वधापूणि व्र्वस्थाले हररि गहृ ग्र्ाुँस 
घटाउुँने प्रर्ास प्रभावकाररिा शउन नसक्दा सरकारले जति सक्दो तछटो रुपान्िरण गने बाटो 
खोल्न  पने । 

6.2.8. दस्िावेज र प्रतिवेदन 

 जलवार्  पररवििनको तबषर् अर्हले रार्ष्ट्रर् एजेण्डा भएको कारणले र्स तबषर्लाई मन्त्रालर्को 
पर्हलो प्राथतमकिाका रूपमा काम कारबाही अगातड बढाउन  पने ।  

 नेपाल सरकारमा तबतभन्न समर्मा सरकारी कमिचारीको सरुवा भई नर्ाुँ बहालवालालाई 
जलवार्  पररवििनको तबषर्मा मन्त्रालर्ले गरेको कार्ििम ब झ्न र नीतिमा स झाव ददन समर् 
लाग्ने ह ुँदा पररषदमा सम्बखन्धि तबषर्का र्वशेषज्ञ पतन समाबेश गराएर दस्िावेज िर्ारी, 
भण्डारण र प्रतिवदेन प्रभावकारीिा ल्र्ाउनेिफि  उन्म ख ह न पदिछ ।  

 तबतभन्न समर्मा वािावरण मन्त्रालर् अन्र् मन्त्रालर्सुँग गातभनाले अतभलेख, दस्िावेजहरु र 
िथाङ्क खोजी गदाि नभेर्टएको कारणले वन िथा वािावरण मन्त्रालर्को जलवार्  पररवििन 
व्र्स्थापन महाशाखालाई जलवार्  पररवििन सम्वन्धी अतभलेखको र िथाङ्कहरुको र्वतधवि 
रुपमा अतभलेखीकरण िथा भण्डारण गने व्र्वस्था गन िपदिछ । 

 वािावरण संरक्षण तनर्मावली, २०७७ बमोखजम जलवार्  अन कलन सम्बन्धी भए गरेका 
कार्िको वार्षिक प्रगति र्ववरण स्थानीर् िहले प्रदेशको सम्बखन्धि मन्त्रालर्लाई र प्रदेशको 
सम्बखन्धि मन्त्रालर्ले संघीर् मन्त्रालर्लाई उपलधध गराउन  पनेछ। र्सका लातग 
तनकार्हरुबीच सूचना शदानप्रदान सहज गने खाका बनारर्् लागू गन पने । 

 र्वतभन्न पातलकाले जलवार्  पररवििन सम्बन्धी शफ्नै र्कतसमबाट दस्िावेज िथा र्ोजना 
बनाएका छन ्। कसैले राम्रो औजारहरु प्रर्ोग गरेर शधारभिू िथ्र्ाङ्क संकलन गरेका छन ्र 
कतिपर्ले क्षमिाको अभावको कारण दस्िावेज िर्ार गनि सकेका छैनन ्। िसथि वन िथा 
वािावरण मन्त्रालर्ले प्रदेश मन्त्रालर्को सहर्ोगमा र्ी पातलकाको क्षमिा अतभवरृ्ि गरी राम्रो 
काम गरेका पातलकाहरुको तसकाई अरु पातलकामा प्रतिर्वखम्बि गने रणनीति पहल गन िपने ।  

 संघीर् िथा प्रदेशका स्थानीर् मन्त्रालर् र स्थानीर् िहमा जलवार्  पररवििन शाखा, ईकार् वा 
सम्पकि  तबन्दूको धर्वस्था गररने नीति तलए िापतन स्थानीर् स्िरमा जलवार्  पररवििनमा ज्ञान 
भएको सम्पकि  धर्खक्त राख्न अत्र्न्ि जरूरी देखखएको छ । जलवार्  पररवििन एक बह र्वषर् 
भएको र र्सको असर सबै क्षेत्रमा पने ह नाले जलवार्  पररवििनमा राम्रो हेक्का भएको धर्खक्त 
राखखन  पने । 

6.2.9. अन गमन िथा मूल्र्ाङ्कन 

 मन्त्रालर्ले तनरम्ाण गरेको एकीकृि व्र्वस्थापकीर् सूचना प्रणालीबाट नेपालको जलवार्  
पररवििनको र्थाथि समस्र्ाहरु एवं प्रगति शंकलन गरर अन्िरािर्ष्ट्रर् प्रतिबििाहरु प्राि गनिमा 
मद्दि प ग्ने ह ुँदा संघीर् र प्रदेशस्िरीर् मन्त्रालर् िथा स्थानीर् िहको सूचना, जानकारी िथा 
िथ्र्ाङ्क िथा प्रगति शवि गनि र्थाशीघ कार्िर्वतध बनाएर लागू गन िपदिछ।  
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 समर्मा प्रतिवेदन ददनेलाई प्रोत्सार्हि गनि र प्रगति र्ववरण िथा प्रतिवेदन ददने र नददने 
मन्त्रालर्हरु, प्रदेश िथा स्थानीर् िहको नाम साविजतनक गने । 

 मन्त्रालर्ले स्विन्त्र धर्खक्तबाट मध्र्कातलन, अखन्िम िथा प्रभाव मूल्र्ाङ्कन गराउने र 
चौमातसक िथा बार्षिक प्रगति समीक्षा गरी त्र्सको प्रतिवेदन िर्ार गने र साविजतनक गने। 

 प्रदेश िथा स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा कमिचारीको अन गमन िथा मूल्र्ाङ्कन गने क्षमिा 
अतभवरृ्ि गनि उपर् क्त िातलम ददने व्र्वस्था ित्काल गन िपदिछ । 

6.3. तनकट भर्वष्र्मा गन िपने 

6.3.1. कानूनी िथा नीतिगि व्र्वस्था 

 जलवार्  पररवििनसंग सम्बखन्धि र्वशेष ऐन िथा तनर्मावलीको िज िमा नभएको ह ुँदा र्ो 
र्थासक्र् तछटो पहल  गन िपदिछ । 

 जलवार्  पररवििन नीति, २०७६ ले तनदेखशि गरे अन सार तबद्यमान स्थानीर् अन कूलन 
कार्िर्ोजना खाका, रार्ष्ट्रर् अन कूलन कार्ििम, अन्िरािर्ष्ट्रर् रेड रणनीति, जलवार्  पररवििन 
तबत्तीर् खाका िथा बजेट सङ्केि, हररि र्वकास रणनीति, जलवार्  पररवििन सम्बन्धी अन्र् 
दस्िावेज पररमाजिन गन िका साथै जलवार्  पररवििन सम्बन्धी ित्कालीन, मध्र्कालीन र 
दीघिकालीन रणनीति िज मा गररन  पदिछ ।  

 न्र्ापको शधारमा प्रदेश स्िरीर् जलवार्  पररवििन रणनीति िथा कार्िर्ोजना  र प्रदेश स्िरीर् 
जलवार्  पररवििन रणनीति िथा कार्िर्ोजनाको शधार लापाको िादाम्र्िा तमलाउन 
शवयकर्किा अन सार पररमाजिन गने । 

6.3.2. जलवार्  तबत्त व्र्वस्थापन 

 स्थानीर् िहमा पठाउने ८० प्रतिशि रकमको प्रारुप सर्हिको सञ्चालन तनदेखशका िथा 
मागिदशिन िर्ार गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउने । 

 अथि मन्त्रालर्को अन्िरमन्त्रालर् बजेट सूचना प्रणाली महालेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्को 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापन सूचना प्रणालीमा शबि गने र महालेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्को र्वत्तीर् 
धर्वस्थापन सूचना प्रणालीमा संघीर् िथा प्रदेशको मन्त्रालर्गि र स्थानीर् िहको जलवार्  
पररवििन सम्बन्धी सम्पूणि खचि शबि गने गराउने । स्थानीर् िहको सूत्रबाट कोष िथा 
लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्को प्रणालीसंग शबि गने । 

 जलवार्  पररवििन बजेट महालेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्को र्वत्तीर् व्र्वस्थापन सूचना 
प्रणालीसंग शवि गरी सो कार्ािलर् संघ िथा प्रदेशको मन्त्रालर्गि िथा र्वषर् र क्षेत्रगि र 
स्थानीर् िहको बजेट िथा खचिको अतनवार्िरुपमा प्रतिवेदन गने पररपाटी बसाल्न  पदिछ ।  

 जलवार्  पररवििन बजेटप्रति िटस्थ (क नै लाभ नह ने) को अंश द ई तिहारर््भन्दा बढी रहेको 
र बजेटको खचि हालसम्म पतन महालेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्बाट प्रतिवेदन ह न नसकेको 
खण्डमा संघदेखख स्थानीर् िहसम्मका सरकारले जलवार्  पररवििनसुँग शबि जोखखम, 
प्रतिकूल असर िथा प्रभावको शधारमा र्ोजना िथा बजेट िज िमा र र्स सम्बन्धी 
कार्ििमहरुको व्र्वस्था नभएको ह ुँदा र्सका लातग जलवार्  पररवििन सम्बन्धी नतिजा 
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िातलका बनाएर र्सको उपलखधध, प्रतिफल िथा प्रभावलाई सो अन रूप कार्ििमहरू 
कार्ािन्वर्न गनि जरूरी देखखन्छ । 

6.3.3. र्वद्य िीर् सवारी साधन - नेपाल सरकारले काविन उत्सजिनको शधारभिू िथ्र्ाङ्क (Baseline Data) खडा 
गरी र्वद्य तिर् गातडमा लगानी गदाि वार्षिक िथा २०५० सम्मको कम गने पररमाणात्मक लक्ष्र् सर्हि 
र्ोजना िथा कार्ििम बनाउन  पदिछ । नेपालले काविनको धर्ापार गने लक्ष्र् तलएका कारण पतन र्ो 
अत्र्न्ि जरुरी छ ।  

6.3.4. अन गमन िथा मूल्र्ाङ्कन 

 मन्त्रालर्ले अन्िरमन्त्रालर्हरुको सूचकगि शधारभिू िथ्र्ाङ्क खडा गरी सोको शधारमा 
क्षेत्रगि िथा तबषर्गि एवं अन्िरसम्बन्धगिका समिीगि िथा वार्षिक लक्ष्र् सर्हिको 
अपेखक्षि उपलखधध, प्रतिफलका सूचकहरु सर्हिको एकीकृि नतिजा िातलका बनारर्् तनर्तमि, 
चौमातसक, शवतधक िथा कार्िसम्पादन अन गमनहरु गने ।  

 िेस्रो पक्षीर् अन गमन प्रणाली र्वकास गरी स्विन्त्र धर्खक्त वा तनकार्बाट गराउने खाका 
िर्ार गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउने । 
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अन सूची-१ : वन िथा वािावरण मन्त्रालर्को संगठात्मक खचत्र 
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अन सूची-२ : वािावरण मन्त्रालर्को हालको जलवार्  पररवििनका पररर्ोजना 
 

ि.सं. शर्ोजना दाि ृतनकार् सहर्ोग रकम 

1.  कणािली क्षेत्रमा खाद्य उत्पादन र खाद्य स रक्षामा जलवार्  
पररवििनद्वारा तसखजिि चनूौतिसंग अन कूलन गने कार्ििम 
(अक्टोबर २०१८ देखख अक्टोबर २०२२ सम्म) 

रू्एनएफसीसीसी 
एडप्टेसन फण्ड 
बोडि 

9.53 तमतलर्न 
रू्.एस. डलरमा 

2.  पहाडी साना र्कसानका अन कूलन शर्ोजना (फेब्र वरी २६, 

२०१५ देखख माचि २०२१ सम्म) 
र्न्टरनेशनल फण्ड 
फर एग्रीकल्चर 
डेभलपमेण्ट 

37.6 तमतलर्न 
रू्.एस.डलरमा 

3.  रार्ष्ट्रर् अन कूलन र्ोजना िज िमा क्षमिा र्वकास (नोभेम्बर 
२०१८ देखख माचि २०२२ सम्म) 

हररि जलवार्  कोष 2.935 
तमतलर्न रू्.एस. 
डलरमा 

4.  पवििीर् जलाधारहरुको जलवार्  पररवििन समान कूलन शर्ोजना 
(२० जनवरी २०१४ देखख ज लाई २०२० सम्म) 

एखशर्ाली र्वकास 
बैंक 

30.11 
तमतलर्न रू्.एस. 
डलरमा 

5.  पररखस्थतिकीर् प्रणालीमा शधाररि अन कूलन कार्ििम दोस्रो  

(अक्टोबर २०१८ देखख अक्टोबर २०२२ सम्म) 

अति कम र्वकतसि 
राष्ट्र कोष 

16.29 
तमतलर्न रू्.एस. 
डलरमा 

6.  हररर्ो बन कार्ििम (२०१६ बाट ५ बषिको लातग थप) अमेररकी र्वकास 
तनर्ोग 

18.0 तमतलर्न 
रू्.एस. डलरमा 

7.  नेपाल जलवार्  पररवििन सहर्ोग कार्ििम दोस्रो (१ अक्टोबर 
२०१८ देखख ३१ माचि २०२३ सम्म) 

बेलार्िी सरकार 23.00 
तमतलर्न पाउण्ड 

8.  रेड प्लस र्हमालर् (अर्प्रल २०१५ देखख अक्टोबर २०२० 
सम्म) 

शर्केशर्ि िथा 
र्वएमरू् 

300000 रू्रो 
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अन सूची-३ : पन्रौ शवतधक र्ोजनाको रणनीति र कार्िनीतिहरु 

ि.सं. रणनीति कार्िनीति 

1.  जलवार्  पररवििन 
व्र्वस्थापनका लातग संघ, 
प्रदेश र स्थानीर् िहमा 
शवयकर्क नीतिगि र 
संस्थागि संरचनामा स धार 
एवं क्षमिा अतभवरृ्ि गने । 

 रार्ष्ट्रर् र अन्िरािर्ष्ट्रर् स्िरमा भएका पररवििनलाई शत्मसाि गरी रार्ष्ट्रर् 
जलवार्  पररवििन नीति,२०७६ कार्ािन्वर्न गररने । 

 वािावरण िथा जलवार्  पररवििन सम्बन्धी संघीर् कानून िज िमा गररन े
।  

 जलवार्  पररवििन सम्बन्धी पेररस सम्झौिाको कार्ािन्वर्नका लातग 
दीघिकालीन रणनीतिक र्ोजना िज िमा गररने र रार्ष्ट्रर् रुपमा तनधािररि 
र्ोगदान मागि खचत्रलाई शवयकर्किा अन सार पररमाजिन गदै कार्ािन्वर्न 
गररने ।  

 राज्र्का सबै िह, तनकार् र क्षेत्रहरूमा जलवार्  पररवििनकाम द्दालाई 
मूलप्रवाहीकरण गररने । 

2.  सम दार्को संकटापन्निा 
घटाई समान कूतलि 
ि ल्र्ाउन रार्ष्ट्रर्, प्रादेखशक 
एवम ् स्थानीर् अन कूलन 
र्ोजना कार्ािन्वर्न गने । 

 नदी िथा र्हमिालको सवेक्षण, अन गमन िथा जोखखमन्रू्नीकरणका 
कार्िहरू गररने ।  

 जलवार्  पररवििन सम्बन्धी रार्ष्ट्रर् अन कूलन र्ोजना िज िमा गररने र 
र्सले तनधािरण गरेको प्राथतमकिा िथा लक्ष्र् हातसल गनि स्थानीर् 
िहमा अन कूलन र्ोजनाहरू िर्ारी िथा कार्ािन्वर्न गररने ।  

 सम दार्मा शधाररि वन व्र्वस्थापन र्ोजनाहरूलाई काबिन सखञ्चति र 
जलवार्  पररवििन अन कूलनमैत्री बनार्ने । 

 जलवार्  पररवििन अन कूलन ह ने गरी र्वपद् जोखखम व्र्वस्थापन, 
पूवािधार र्वकास र र्सबाट प्रत्र्क्ष प्रभार्वि कृर्ष, जलसोि िथा ऊजाि 
शददमा उपर् क्त प्रर्वतधको पर्हचान, संरक्षण, प्रवििन र प्रसार गररने । 

3.  जलवार्  पररवििन 
न्रू्नीकरणका लातग हररि 
र्वकासको अवधारणा 
अवलम्बन गने र स्वच्छ 
ऊजाि प्रवििन गने । 

 हररि र्वकास अवधारणाको ढाुँचा िर्ार गरी कार्ािन्वर्न गररने।  
 र्वद्य िीर् सवारी साधनलाई प्राथतमकिा ददर्ने ।  
 हररिगहृ ग्र्ास उत्सजिन गने र्ािार्ाि, उद्योग, ऊजाि, कृर्ष, वन 

िथाभ-ूउपर्ोग लगार्ि क्षेत्रका उत्सजिन ह न े प्रम ख तबन्द  र कारक 
पर्हचान गरी तिनलाई उत्सजिनको मात्राका शधारमा बगीकरण गने र 
उत्सजिन मापनका शधार िर्ार गररने।  

 प्रम ख स्रोिहरूको उत्सजिनको शधार िह िथा ऐतिहातसक प्रवखृत्त पत्ता 
लगाई उत्सजिन न्रू्नीकरणका उपार्हरू पर्हचान र तसफाररश गररने । 

4.  जलवार्  र्वत्तमा सहज 
पह ुँचको लातग अन्िरािर्ष्ट्रर् 
स्िरमा पैरवी गदै सम्भार्वि 
लाभहरूलाई प्रदेश, स्थानीर् 
िह र सम दार्सम्म  
प ¥र्ाउने । 

 दद्वपक्षीर् िथा बह पक्षीर् भ  क्तानीका संभार्वि क्षेत्रहरू जस्िै रेडप्लस, 
हररि जलवार्  कोष, अन्िरािर्ष्ट्रर् वािावरणीर् स र्वधा,अन कूलन कोष, 
जलवार्  लगानी कोष जस्िा संर्न्त्र र अन्िरािर्ष्ट्रर्मञ्चमा सहभातगिा र 
समन्वर् माफि ि र्वत्त िथा प्रर्वतध तभत्र्र्ाउने पहल गररने। 

 स्थानीर् अन कूलन र्ोजनाको तनमािण र कार्ािन्वर्नमा स्थानीर् 
िहहरूलाई सशक्तीकरण गदै जलवार्  पररवििन शीषिकको बजेटको 
ठूलो र्हस्सा स्थानीर् िहमा खचि ह न ेव्र्वस्था गररने छ। 

 जलवार्  पररवििन न्रू्नीकरण र स्वच्छ ऊजािका कार्ििम र्वस्िार गनि 
तनजी क्षेत्रको सहभातगिा र लगानी वरृ्ि गररनेछ । 
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5.  जलवार्  पररवििनका क्षेत्रमा 
अध्र्र्न-अन सन्धान िथा 
क्षमिा र्वकासका कार्िहरू 
गने । 

 र्वश्वर्वद्यालार् िथा अन्र् संस्थाहरूसुँगको सहकार्िमा संघ, प्रदेश र 
स्थानीर् िहमा जलवार्  पररवििनका क्षेत्रमा अध्र्र्न अन सन्धान र 
शोध, प्रर्वतध र्वकास िथा क्षमिा ववकासका कार्िहरू गररने। 

 जलवार्  पररवििन व्र्वस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहको कार्ि 
खजम्मेवारी स्पि गरी तिनवटै िहबाट लगानी पररचालन गररन े। 

 जलवार्  पररवििनको असर न्रू्नीकरण, अन कूलन, लगानी िथा 
भ  क्तानीको प्रभावकारी अन गमन िथा मूल्र्ाङ्कन गररने । 
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अन सूची-४ : बजेट बक्तधर्मा जलवार्  पररवििनको लातग तलएको वार्षिक नीतिहरु 

श.व.2077।78 श.व.2078।79 श.व.2079।80 

वािावरण संरक्षणसुँग सम्बखन्धि 
अन्िरािर्ष्ट्रर् िथा रार्ष्ट्रर् प्रतिबििा र 
उत्तरदार्र्त्व प्रति सरकार सजग छ । 
काबिन उत्सजिन न्रू्नीकरण गरी मानव 
स्वास्थ्र्को स रक्षा गनि देशका म ख्र् 
शहरमा ह ने वार् , ध्वतन, जल 
लगार्िका प्रदूपण तनर्न्त्रणका मापदण्ड 
अद्यावतधक गरी लागू गररनेछ । शहरी 
क्षेत्रमा वकृ्षारोपणलाई प्रोत्साहन गरी 
हररि शहरको रूपमा र्वकास गदै 
लतगनेछ । प्रदेश िथा स्थानीर् िहको 
सहकार्िमा जलवार् जन्र् जोखखम 
न्रू्नीकरण िथा अन कूलन कार्ििम 
सञ्चालन गररनेछ । वन क्षेत्रबाट 
काबिन व्र्ापारको लाभ तलन रेडप्लस 
कार्ििमलाई तनरन्िरिा ददर्नेछ। 

प्लार्िकजन्र् पदाथिबाट ह ने 
वािावरणीर् प्रद षण न्र्नीकरण 
गनि ४० मार्िोन भन्दा 
पािलो प्लार्िकको उत्पादन, 
शर्ाि, तबिी र्विरण र 
प्रर्ोगमा शगामी श्रावण १ 
गिेदेखख पूणिरुपमा प्रतिबन्ध 
लगाएको छ । सर्पङ्ग मल 
िथा तडपाटिमेन्टल स्टोर 
लगार्ि सबै व्र्ापाररक 
प्रतिष्ठानमा प्लार्िकको 
झोलाको सट्टा स िी, ज ट वा 
कागजका झोला प्रर्ोग गन िपने 
व्र्वस्था तमलाएको छ । 
चातलस मार्िोन भन्दा पािलो 
प्लार्िक झोला वा सीट 
उत्पादन गने उद्योगले प रानो 
मेखशनको पाटिपूजाि प्रतिस्थापन 
गरी नर्ाुँ जडान गरेमा ह नेथप 
लगानी वरावरको रकम 
प ुँजीगि अन दान उपलधध 
गरार्नेछ । 

वन क्षेत्रलाई वािावरण संरक्षण, ददगो 
र्वकास, रोजगारी तसजिना र शतथिक 
वरृ्िको महत्त्वपूणि शधारको रूपमा 
र्वकास गररनेछ । तसखल्भकल्चर 
प्रणालीमा शधाररि रही दीगो वन 
व्र्वस्थापनको माध्र्मबाट वन 
पैदावारमा शत्मतनभिर ह न  का साथै 
काठ शपूतिि िथा वनजन्र् उद्यम 
र्वकास एवं र्वस्िार गररनेछ । वन 
क्षेत्रको संरक्षण र र्सको व्र्वसार्र्क 
प्रर्ोगलाई सन्ि तलि रूपमा अखघ 
बढार्नेछ। काठजन्र् सामग्रीमा 
शत्मतनभिर बन्न र गैरकाठजन्र् 
प्रशोतधि सामग्रीको तनर्ािि प्रवििन गनि 
कार्ििम सञ्चालन गररनेछ। 

र्वश्वर्वद्यालर् िथा अन सन्धान 
प्रतिष्ठानको समन्वर्÷साझेदारीमा बन, 
बनस्पति, बन्र्जन्ि , जैर्वक र्वर्वधिा, 
जलाधार, वािावरण÷जलवार्  
पररवििनका तबषर्मा अध्र्र्न 
अन सन्धान गररनेछ । 

वािावरणीर् प्रद षणले मानव 
स्वास्थ्र्मा पारेको प्रतिकूल 
प्रभावलाई तनर्न्त्रण गनि र 
स्वच्छ एवम ् वािावरणमैत्री 
र्वकासलाई प्रवििन गनि 
र्वद्य िीर् सवारी साधनको 
उपर्ोगलाई प्रोत्साहन गररने 
छ। पेिोतलर्म पदाथिबाट 
सञ्चालन ह ने हल का सवारी 
साधनलाई र्व.सं. २०८८ 
सम्ममा र्वद्य िीर् सवारी 
साधनले र्वस्थार्पि गने 

साम दार्र्क वन र्वकास कार्ििम 
अन्िगिि थप २३ लाख हेक्टर 
साम दार्र्क वनको व्र्वस्थापनबाट 
स्थानीर् स्िरमा वनजन्र् वस्ि को माग 
पूरा गन िका साथै रोजगारी तसजिनामा 
टेवा प ग्ने कार्ििमहरू सञ्चालन 
गररनेछ । वन अतििमण िथा डढेलो 
तनर्न्त्रणका लातग कार्ििम सञ्चालन 
गररनेछ । खोल्सीहरूमा थ र्प्रएका 
ढ ङ्गा, तगट्टी, बाल वा जस्िा नदीजन्र् 
पदाथिहरू सोही स्थानमा िटबन्ध 
बनाउन उपर्ोग गररन का साथै बाुँकी 
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रणनीतिक र्ोजना िज िमा गरी 
कार्ािन्वर्न गररनेछ । र्सका 
लातग अवलम्बन गन िपने नीति, 
छ ट िथा स र्वधा र पूवािधार 
र्वकासका सम्बन्धमा स झाव 
ददन र्वज्ञ सर्हिको कार्िदल 
गठन गररनेछ । पेिोतलर्म 
पदाथिबाट सञ्चालन ह न ेसवारी 
साधनलाई र्वद्य िीर् सवारी 
साधनमा रुपान्िरण गरेमा ५ 
वषिसम्म नर्वकरण श ल्क र 
सडक तनमािण िथा सम्भार 
दस्ि र छ ट ददने व्र्वस्था 
तमलाएको छ । 

नदीजन्र् पदाथि साविजतनक पूवािधार 
तनमािणमा उपर्ोग गने व्र्वस्था 
तमलार्नेछ । 

िराई मधेशका नदीहरूमा िटबन्ध गरी 
नदी उकास जतमनमा बार्ो ईखञ्जनर्ररङ्ग 
लगार्िका माध्र्मबाट हररर्ाली 
कोररडोर तनमािण गररनेछ । 

रौिहट, वारा, पसाि, खचिवन, 
बाुँके, बददिर्ा, कैलाली र 
कञ्चनप रलगार्िका िराई-
मधेशका १३ खजल्लामा 
काबिन उत्सजिन न्रू्नीकरण 
कार्ििम सञ्चालन गनि बजेट 
छ ट्याएको छ। जलवार्  
पररवििनको प्रतिकूल प्रभाव 
न्रू्नीकरण गनि स्थानीर् 
सम दार्को क्षमिा अतभवरृ्ि 
गररनेछ । 

नदी प्रणालीमा शधाररि रहेर भ–ूक्षर् 
तनर्न्त्रणसर्हि क्षतिग्रस्ि भतूमको 
प नस्थािपन वार्ोर्खञ्जतनर्ररङ्ग सर्हिको 
िटवन्ध तनमािण, वषाििको पानी 
उपर्ोग, तसमसार व्र्वस्थापन िथा 
भेर्टर्र, जेिोपा र बाुँसरोपण जस्िा 
र्िर्ाकलाप सञ्चालन गरी च  रे क्षेत्रको 
संरक्षण गररनेछ । 

 र्लाम, राजर्वराज, जोमसोम, 
ददपार्ल लगार्िका स्थानमा 
वार्  ग णस्िर मापन केन्र 
स्थापना गररनेछ । वार् , 
ध्वतन िथा जल प्रद षण 
सम्बन्धी क्षेत्रगि मापदण्ड 
अद्यावतधक गरी कार्ािन्वर्न 
गररनेछ । 

िराई मधेशका नदीहरूमा िटबन्ध 
गरी नदी उकास जतमनमा 
बार्ोईखञ्जनर्ररङ्ग लगार्िका 
माध्र्मबाट हररर्ाली कोररडर तनमािण 
गररनेछ । महाभारि क्षेत्रमा खानी 
र्वभागले पर्हचान गरेका सम्भाव्र् 
स्थानबाट वािावरणीर् मूल्र्ाङ्कनका 
शधारमा माबिल, ग्रनेार्ट िथा 
बह मूल्र् धाि  , फलाम, ढ ङ्गा र 
चट्टानको उत्खनन िथा प्रशोधन गरी 
तनर्ािि गररनेछ। 
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अन सूची-५ : वािावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वािावरण संरक्षण तनर्मावली 

वािावरण संरक्षण ऐन, 2076 (पररच्छेद-4) वािावरण संरक्षण तनर्मावली, 2077  

२३. जानकारी उपलधध गराउन  पने ेः (१) मन्त्रालर्ले 
जलवार्  पररवििनबाट स्थानीर् सम दार्, पररखस्थतिकीर् 
प्रणाली िथा जैर्वक तबतबधिामा परेको प्रतिकूल असर िथा 
जोखखमको तबषर्मा िोर्कए बमोखजम शवधर्क रुपमा 
अध्र्र्न गरी र्ववरण सावंजतनक गन ि पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोखजम अध्र्र्नका शधारमा नेपाल 
सरकार, प्रदेश सरकार िथा स्थानीर् िहबाट कार्ािन्वर्न 
गररन े र्वकास शर्ोजना िज िमा गदाि जलवार्  पररवििनको 
प्रतिकूल असरबाट बढी जोखखममा न्रू्नीकरणका लातग 
अवलम्बन गर्न ि पने उपार् सम्बन्धी शवयकर्क जानकारी 
मन्त्रालर्ल समर् समर्मासाविजतनक गने  ि पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोखजम साविजतनक गररएको 
जानकारीको शधारमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र 
स्थानीर् िहले र्वकास शर्ोजनाहरुको तनमािणसम्बन्धी 
प्राथतमकिाहरु तनधािरण गनि सक्न ेछन, 

२४.अन कूलन र्ोजना बनाउन सक्नेः (१) जलवार्  
पररवििनका प्रतिकूल असर र जोखखमबाट बच्नका लातग 
रार्ष्ट्रर्स्िरमा मन्त्रालर्ले, प्रदेशस्िर प्रदेश मन्त्रालर्ले र 
स्थानीर्स्िर स्थानीर् िहले अन कूलन र्ोजना बनाई 
कार्ािन्वर्न गनि सक्नेछन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोखजम अन कूलन र्ोजना बनाउुँदा 
जलवार्  पररवििनको असरबाट बढी जोखखममा पने मर्हला, 
अपाङ्गिा भएका व्र्खक्त, बालबातलका, ज्रे्ष्ठ नागररक र 
शतथिक रुपमा कमजोर भएका सम दार् र जलवार्  
पररविनिनबाट बढी जोखखममा  परेको , भौगोतलक क्षेत्रका 
बातसन्दालाई र्वशेष प्राथतमकिा ददन  पदिछ ।  

(३) स्थानीर् सम दार्ले स्थानीर्स्िरमा अन कूलन र्ोजना 
बनाई कार्ािन्वर्न गनि सक्छन ् र सम्बखन्धि तनकार्ले 
शवयकर्क सहर्ोग गन ि पनेछ ।  

२५. न्रू्नीकरणका कार्िहरू गने सक्न े ेः (१) नेपाल 
सरकारले पर्हचान गनि सक्ने हररि–गहृ ग्र्ाुँस उत्सजिन गने 
क्षेत्रहरू र तिनीहरूको रार्ष्ट्रर् सन्दभि स्िर तनधािरण गदिछ । 

(२) मन्त्रालर्ले रार्ष्ट्रर् को सन्दभिमा शवतधक अन गमन 
गनेछ 

उपधारा (१) बमोखजम को सन्दभि स्िर तनधािरण गररर्ो र 
साविजतनक गन िपने 

(३) मन्त्रालर्, प्रदेश सरकार र स्थानीर् िहले प्रक्षपेण गनि 
सक्न े

२५. प्रतिवेदन िथा र्ववरण सम्बन्धी व्र्वस्था ेः (१) जलवार्  
पररवििनको अवस्था, र्सबाट परेको असर िथा उत्पन्न 
जोखखमका र्वषर्मा मन्त्रालर्ले प्रत्रे्क पाुँच वषिमा रार्ष्ट्रर् 
प्रतिवेदन प्रकाशन गन ि पनेछ । 

उपतनर्म  

(१) बमोखजको रार्ष्ट्रर् प्रतिवेदन िर्ार गनिका लातग शवयकर्क 
पने सूचना िथा िथ्र्ाङ्क सम्बखन्धि तबषर्गि मन्त्रालर्ले 
मन्त्रालर्लाई उलधध गराउन  पनेछ । 

(३) िापिम, बषाि र जलप्रवाह लगार्िका जलवार् जन्र् 
अवर्वको जलवार्  पररवििन पररदृष्र् सम्बन्धी प्रतिवेदन जल 
िथा मौसम र्वभागले प्रत्रे्क पांच बषिमा प्रकाशन गन ि पनेछ । 

(४) उपतनर्म (१) वा  (३) बमोखजमको प्रतिवेदनको शधारमा 
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीर् िहले जलवार्  
पररवििन व्र्वस्थापन सम्बन्धी र्ोजना िज िमा र प्राथतमर्ककरण 
गनि सक्नेछन ्। 

(५) जलवार्  अन कलन सम्बन्धी भए गरेका कार्िको वार्षिक 
प्रगति र्ववरण स्थानीर् िहले प्रदेशको सम्बखन्धि मन्त्रालर्लाई 
र प्रदेशको सम्बखन्धि मन्त्रालर्ले मन्त्रालर्लाई उपलधध 
गराउन  पनेछ । 

(६) सरकारी तनकार् बाहेकका संस्थाले जलवार्  पररवििनको 
क्षेत्रमा गरेको कार्िको वार्षिक र्ववरण िर्ार गरी प्रदेशको 
सम्बखन्धि मन्त्रालर्माफि ि मन्त्रालर्लाई उपलधध गराउन  
पनेछ।  

(२६) रार्ष्ट्रर् अन कूलन र्ोजना बनाउन  पनेः मन्त्रालर्ले प्रत्रे्क 
दश वषिमा रार्ष्ट्रर् अन कूलन र्ोजना बनाई लागू गन ि पनेछ।  

(२७) न्रू्नीकरणका कार्ि गनि पनेः (१) हररिगहृ ग्र्ाुँस 
उत्सजिन गने क्षेत्र, ऊजाि, उद्योग, कृर्ष, वन िथा भ–ूउपर्ोग र 
फोहरमैलाको रार्ष्ट्रर् शधार िह सम्बखन्धि र्वषर्गि  
मन्त्रालर्को समन्वर्मा िर्ार गरी प्रत्रे्क दश बषिमा 
अद्यावतधक गरी साविजतनक गन ि पनेछ ।  

(२) ऐनको दफा २५ मा उखल्लखखि व्र्वस्थाको अतिररक्त 
सम्बखन्धि सरोकारवाला तनकार्ले देहार् बमोखजमका 
न्र्नीकरणका कार्ि गन िपने छः 

(क) हररिगहृ ग्र्ाुँस उत्सजिन न्रू्नीकरणका लातग स्वच्छ ऊजाि, 
र्वद्य िीर् र्ािार्ाि र ऊजाि र्कफार्िी प्रर्वतधको प्रर्ोगमा 
प्राथतमकिा ददन,े  

(ख) ऊजाि. उद्योग, कृर्ष, वन िथा भ–ूउपर्ोग र 
फोहरमैलाबाट ह न े हररिगहृ ग्र्ाुँस उत्सजिन न्रू्नीकरण गनि 
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शवयकर्क कार्ििमहरु । 

(४) मन्त्रालर्ले गनि सक्न,े वा गराउने कारण, त्र्सको 
मापन 

हररर्ो-घर ग्र्ाुँस उत्सजिन। 

(५) न्रू्नीकरण सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्थाहरु िोर्कए बमोखजम 
ह नेछ 

जलवार्  पररवििन र जोखखम व्र्वस्थापनबाट ह न े असर ेः 
(१) सरकार जलवार् को प्रतिकूल असर र जोखखम 
व्र्वस्थापन गने प्रर्ोजनका लातग नेपालले गनि सक्छ 
पररवििन, शवयकर्क शदेश जारी गने, नेपाल राजपत्रमा 
सूचना द्वारा, र्स्िो छ प्रतिकूल असर िथा जोखखम 
न्रू्नीकरणका लातग अपनाउन पने उपार्हरु जलवार्  
पररवििन, कार्ािन्वर्न ह ने क्षेत्रगि नीति, रणनीति र 
कार्िर्ोजनामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीर् िह र 
अन्र् साविजतनक तनकार्हरूका साथै तनजी क्षेत्र। 

(२) नेपाल सरकारले क नै पतन जारी गदाि प्राथतमकिा 
तनधािरण गनि सक्ने उपधारा (१) बमोखजमको शदेश । 

२७. प्रार्वतधक मापदण्ड तनधािरण गने शखक्तः (१) नेपाल 
सरकारले 

र्वषर्हरूको प्राथतमकिा तनधािरण गनिका लातग शवयकर्क 
स्िरहरू तनधािरण र लागू गन िहोस ्प्रतिकूल प्रभाव न्रू्नीकरण 
गने सम्बन्धमा शहरी िथा ग्रामीण क्षेत्रमा कार्िन्वर्न गररन े
र जलवार्  पररवििनको जोखखम । 

(२) नेपाल सरकारले शवयकर्क नीति तनधािरण गनि सक्ने र 

शवयकर्क पने त्र्स्िो प्रर्वतधको र्वकासका लातग प्रार्वतधक 
मापदण्ड 

प्रतिकूल असर िथा जोखखम न्रू्नीकरणका लातग तनधािररि 
र्वषर्गि क्षेत्रमा जलवार्  पररवििन । 

२८. काबिन व्र्ापारमा सहभागी ह न े शखक्तः (१) नेपाल 
सरकारले अन्िरािर्ष्ट्रर्द्वारा स्थार्पि प्रणालीहरूसुँग काबिन 
व्र्ापारमा भाग तलन होस ् सखन्ध, क नै र्वदेशी सरकार वा 
संगठन, व्र्ापाररक संस्था वा तनजी क्षेत्र काबिन उत्सजिनको 
न्रू्नीकरण र संरक्षणका लातग । 

(२) काबिन व्र्ापारमा सहभातगिा सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्था 
उपधारा  (१) र त्र्सबाट प्राि लाभको बाुँडफाुँड र्स प्रकार 
ह नेछ 

तनददिि गररएको । 

२८. काबिन व्र्ापारमा सहभागी ह न े शखक्तः (१) नेपाल 
सरकारले 

सहर्ोग  प र्ाउन,े  

(ग) तनर्म २६ बमोखजमको अन कूलन र्ोजनामा हररिगहृ ग्र्ाुँस 
उत्सजिन न्रू्नीकरणका कार्ििमलाई प्राथतमकिा ददई प्रभावकारी 
रुपमा कार्ािन्वर्न गराउने । 

(२८) काबिन धर्ापारमा भाग तलन सक्नेः (१) नेपाल सरकारले 
बनको ददगो व्र्वस्थापनमाफि ि घटेको काबिन उत्सजिन वा 
बढेका काबिन सखञ्चतिलाई रार्ष्ट्रर् वा अन्िरािर्ष्ट्रर् बजारमा तबिी 
गनि सक्नेछ ।  

(२) क नै सरकारी तनकार्, संस्था वा तनजी क्षेत्रबाट सञ्चातलि 
क नै सामाखजक िथा शतथिक र्िर्ाकलापबाट काबिन वा अन्र् 
हररिगहृ ग्र्ांसको उत्सजिन भर्रहेको अवस्थामा सो 
उत्सजिनलाई घटाउन े कार्ि गरेमा त्र्सरी घटेको उत्सजिनको 
पररमाणलाई समेि नेपाल सरकार शफैले वा क नै संस्था वा 
तनजी क्षेत्रमाफि ि रार्ष्ट्रर् वा अन्िरािर्ष्ट्रर् बजारमा तबिी गनि 
सक्नेछ ।  

(३) स्वच्छ र्वकास संर्न्त्र सम्बन्धी क नै पररर्ोजनाले हररिगहृ 
ग्र्ांसको उत्सजिन घटाएमा त्र्सरी घटेको उत्सजिनको 
पररमाणलाई समेि नेपाल सरकार शफैले वा क नै संस्था वा 
तनजी क्षेत्रमाफि ि रार्ष्ट्रर् वा अन्िरािर्ष्ट्रर् बजारमा तबिी गनि 
सक्नेछ ।  

(४) उपतनर्म (१) वा (२) बमोखजम काबिन व्र्ापार गन ि अखघ 
सरकारी तनकार् वा र्स कार्िमा सहभागी ह न े संस्था वा तनजी 
क्षेत्रले उत्सजिन घटाउने वा काबिन सखञ्चति बढाउन े स्थानीर् 
सम दार् िथा ित्सम्बन्धी र्िर्ाकलापबाट प्रभार्वि सम दार्को 
स्विन्त्र पूवि स सूखचि सहमति तलन  पने छ । 

(५) उपतनर्म (१) वा (२) बमोखजम कार्ि गदाि उत्सजिन 
न्रू्नीकरण वा काबिन सखञ्चतिको प्रति र्काई म ल्र् नेपाल 
सरकारले खददकिाि म ल क वा संस्थासंग शपसी वािाि िथा 
सम्झौिाद्वारा िर् गनेछ । 

(६) क नै तनजी वन धनीले शफनो हकभोगको बनलाई काबिन 
व्र्ापारमा समावेश गनि चाहेमा त्र्स्िो धनीसंग कार्िर्ोजना 
बमोखजम काम गने शििमा मन्त्रालर्ले काबिन धर्ापारमा समावेश 
गनि सक्नेछ । 

(७) उपतनर्म (१), (२) वा (३) बमोखजम काबिन वा अन्र् 
हररिगहृ ग्र्ांसको उत्सजिन घटाउने वा काबिनको सखञ्चति 
बढाउन े कार्ि गदाि वैर्वक तबतबधिामा ह्रास नशउन े क राको 
स तनखश्चििा गन ि पनेछ । 

(८) उपतनर्म (३) बमोखजम स्वच्छ र्वकास संर्न्त्र सम्बन्धी 
पररर्ोजनाबाट काबिन धर्ापारमा भाग तलन र्च्छ क प्रस्िावकले 
शर्ोजना अवधारण पत्र (प्रोजेक्ट शर्तडर्ा नोट) र शर्ोजना 
िज िमा दस्िावेज ( प्रोजेक्ट तडजार्न डक मेण्ट) िर्ार गरी 
मन्त्रालर् समक्ष पेश गन ि पनेछ । 
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अन्िरािर्ष्ट्रर्द्वारा स्थार्पि प्रणालीहरूसुँग काबिन व्र्ापारमा भाग 
तलन होस ्सखन्ध, क नै र्वदेशी सरकार वा संगठन, व्र्ापाररक 
संस्था वा तनजी क्षेत्र काबिन उत्सजिनको न्रू्नीकरण र 
संरक्षणका लातग । 

(२) काबिन व्र्ापारमा सहभातगिा सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्था 

उपधारा (१) र त्र्सबाट प्राि लाभको बाुँडफाुँड र्स प्रकार 
ह नेछ  

तनददिि गररएको । 

(९) उपतनर्म (८) बमोखजमको शर्ोजना अवधारणा पत्र र 
शर्ोजना िज िमा दस्िावेज िर्ार गदाि जलवार्  पररवििन 
सम्बन्धी संर् क्त राष्ट्र संघीर् संरचना महासखन्धमा उल्लेख भएको 
ढांचा बमोखजम ददगो र्वकासको मापदण्ड समेि समेट्ने गरी 
िर्ार गन ि पनेछ । 

(१०) र्स तनर्म बमोखजम काबिन धर्ापार गदाि जलवार्  
पररवििन सम्बन्धी संर् क्त राष्ट्र संघीर् संरचना महासखन्धका 
व्र्वस्था समेि पालना गन ि पनेछ । 
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एकल खािा कोष प्रणाली  (Treasury Single Account, TSA) को उपर्ोग खस्थतिको मूल्र्ाङ्कन 

सूचना प्रर्वतध अन गमन लेखापरीक्षण, २०७८ 

1. पषृ्ठभतूम - नेपाल सरकारको सखञ्चि कोषको पररचालन गने सम्बन्धमा गररएको र्वगिको बजेट खचिको 
तनकासा प्रणालीलाई स धार गरी पररवतििि समर् अन कूल प्रभावकारी बनाउन  पने शवयकर्किा महस स 
गररएको तथर्ो । सरकारको र्वत्तीर् एवं खचि व्र्वस्थापन र नगद व्र्वस्थापनको कार्िलाई सरल, 
तमिव्र्र्ी, पारदशी र प्रभावकारी ि ल्र्ाई र्वत्तीर् जोखखम न्रू्न गदै नेपाल सरकारको कोष प्रणालीलाई 
अन्िरािर्ष्ट्रर् स्िरको ि ल्र्ाउन नेपाल सरकार मखन्त्रपररषद्को २०६५।१०।१५ को तनणिर्बाट एकल 
खािा कोष प्रणाली (Treasury Single Account, TSA) लागू भएको हो । प्रथम पटक नमूना अभ्र्ास 
(Piloting) को रुपमा भक्तप र र लतलिप रमा २०६६/६७ बाट र्वतनर्ोजनको लातग श रु गररएको 
एकल खािा कोष प्रणाली २०७०।७१ देखख देशका सम्पूणि खजल्लाहरुमा लागू भएको र  
२०७८।४।१ देखख सबै कार्ािलर्हरुको कार्िसञ्चालन कोष िथा धरौटी िफि को कारोबार समेि र्स 
प्रणालीमा शबि गररएको छ । र्ो प्रणालीको सञ्चालन र व्र्वस्थापनको काम महालेखातनर्न्त्रक 
कार्ािलर्ले गदिछ भने हाल ७ प्रदेशका प्रदेश लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्, खजल्ला खस्थि ७७ कोष िथा 
लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर् िथा काठमाण्डौमा ४ भ  क्तानी केन्रहरुले र्सको कार्ािन्वर्न गरीरहेका 
छन।् र्ो प्रणालीको कार्ािन्वर्नबाट सखञ्चि कोषको र्थाथि अवस्थाको जानकारी दैतनक रुपमा प्राि 
ह ने नेपाल सरकारले भ  क्तानी गन िपने बैंङ्क कतमसन कम ह ने, सरकारी नगदको व्र्वस्थापन प्रभावकारी 
ह ने, बैंङ्क ओभरिाफ्ट घटाउन सहर्ोग प ग्ने जस्िा फाईदा भर्ि र्वत्तीर् जोखखम न्रू्नीकरण गनि र 
र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व अतभबरृ्ि गनि सघाउ प गेको छ।  

2. तनकार्को पररचर् - र्व.स. २००८ पौष १ गिे नेपाल अतधराज्र्को अथि सम्बन्धी र्हसाव र्किाव राख्न े
र जाुँच्ने काम गनि महालेखापाल कार्ािलर्को स्थपाना भएको तथर्ो । र्व.स. २०१६ सालमा उक्त 
कार्ािलर्लाई अथि मन्त्रालर् मािहिमा राखखर्ो । उक्त कार्ािलर्लाई र्व.स. २०३२ सालमा 
"महालेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्" नाममा रुपान्िरण गरीर्ो । हाल अथि मन्त्रालर् अन्िगिि एक 
र्वभागको रुपमा रहेको र्स महालेखातनर्न्त्रक कार्ािलर् अन्िगिि ७ प्रदेशमा प्रदेश लेखा तनर्न्त्रक 
कार्ािलर्, ७७ खजल्लामा कोष िथा लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर् , काठमाण्डौंमा ४ भ  क्तानी केन्र, 
तनवखृत्तभरण व्र्वस्थापन कार्ािलर्–१ र क मारी चोक िथा केन्रीर् िहतसल कार्ािलर्–१ गरी जम्मा 
९० कार्ािलर् रहेका छन।् नेपाल सरकारको र्वखशि शे्रणीको पदातधकारी प्रम ख रहने र्स महालेखा 
तनर्न्त्रक कार्ािलर्ले संघीर् सखञ्चि कोष र अन्र् सरकारी कोषको सञ्चालन र व्र्वस्थापन गने, चल, 
अचल सरकारी सम्पखत्तको अतभलेख राखी प्रतिवेदन गने, शतथिक प्रशासन सञ्चालन, तनदेशन,  तनर्न्त्रण 
िथा शन्िररक लेखापरीक्षण गने, गराउने िथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सरकारको एकीकृि 
र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने गराउने कार्िहरु गदै शएको छ । र्स कार्ािलर्ले सरकारी कोषको 
सञ्चालन र व्र्वस्थापन गने कार्िमा सहजीकरणको लातग एकल खािा कोष प्रणाली Treasury Single 

Account (TSA), सरकारी सम्पखत्तको अतभलेख राखी प्रतिवेदन गने प्रर्ोजनको लातग साविजतनक 
सम्पखत्त व्र्वस्थापन प्रणाली Public Assets Management System (PAMS), सरकारी तनकार्हरुमा 
शतथिक प्रशासन सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन कार्िमा सहजीकरणको लातग कम्प्र् टराईज्ड सरकारी लेखा 
प्रणाली Computerized Government Accounting System (CGAS), सरकारले प्राि गने राजस्व 
व्र्वस्थापनको लातग राजस्व व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली Revenue Management Information System 

(RMIS) िथा स्थानीर् िहको शतथिक प्रशासन सञ्चालन िथा व्र्वस्थापनको लातग स्थानीर् संखचिकोष 
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व्र्वस्थापन प्रणाली Sub-National Treasury Regulatory Application (SuTRA) कार्ािन्वर्नमा 
ल्र्ाएको छ ।  

3. प्रणालीको पररचर् - सरकारी कार्ािलर्हरुका नाममा रहेको बैंक खािाहरुलाई एकीकृि गरी 
खजल्लाखस्थि सबै सरकारी कार्ािलर्हरुका कारोबार एकल खािा माफि ि सञ्चालन गने उदे्दयकर्ले र्वकास 
गरी नेपालको साविजतनक शतथिक प्रशासन व्र्वस्थापनका क्षेत्रमा लागू भएको सूचना प्रर्वतध प्रणाली 
एकल खािा कोष प्रणाली (Treasury Single Account, TSA) हो । नेपाल सरकार मन्त्रीपररषदको 
२०६५।१०।१५ को तनणिर्बाट लागू भर्ि नमूना अभ्र्ास (Piloting) को रुपमा भक्तप र र 
लतलिप रमा २०६६/६७ बाट श रु गररएको एकल खािा कोष प्रणाली हाल ७ प्रदेश लेखा तनर्न्त्रक 
कार्ािलर् र ७७ कोष िथा लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्हरुमा सञ्चालनमा शएको छ । स रुवािी 
चरणमा र्वतनर्ोजनको कारोबार मात्र र्स प्रणालीबाट व्र्वस्थापन ह ने गरेकोमा २०७८।४।१ बाट 
धरौटी र कार्ि सञ्चालन कोषलाई समेि र्स प्रणालीमा शबि गररएको छ । वेब टेक्नोलोखजमा 
शधाररि रहेको र्ो प्रणालीको Front-end मा Developer (Forms/Report 11g), Back-end मा 
Oracle 11g Database र Operating System मा Client in DTCOs (Windows XP or above) 

Server in FCGO (AIX 6.1) को प्रर्ोग गररएको छ । र्स प्रणालीबाट २०७७।४।२७ देखख 
Electronic Fund Transfer को व्र्वस्था समेि समावेश गररएको छ । र्स प्रणालीबाट २०७७ 
फाल्ग णदेखख स्वचातलि रुपमा शन्िररक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन िर्ार ह ने व्र्वस्था थप गररएको छ। 
एकल खािा कोष प्रणालीको श रु भसिनलाई अपग्रडे गरेर दोश्रो भसिन २०७७।४।२७ देखख लागू 
गररएको छ । र्स प्रणालीसुँग २०७७ पौष १५ बाट कमिचारी सञ्चर् कोष (EPF) को प्रणाली, 
२०७८ वैशाख १७ बाट नागरीक लगानी कोषको प्रणाली, २०७७ श्रावण २७ बाट 
एल.एम.तब.शई.एस. र तस.खज.एस. प्रणाली र २०७८ वैशाखबाट एकीकृि तनविृीभरण व्र्वस्थापन 
प्रणालीसुँग अन्िर-शबििा श रु गररएको छ । र्स प्रणालीमा 2077।4।27 बाट Activity 

Based Accounting श रु गररएको छ । Activity Based Accounting लाई २०७७/४/२७ मा र्स 
प्रणालीमा शवि गररएको छ । र्स प्रणालीको मूख्र् डाटा महालेखातनर्न्त्रक कार्ािलर् भवन 
अनामनगरमा रहेको डाटा सेन्टरमा भण्डारण ह ने व्र्वस्था गररएको छ भने सरकारी एकीकृि डाटा 
केन्रको हेटौंडाखस्थि तडजास्टर ररकभरी सेन्टरमा तडजास्टर ररकभरी धर्ाकअप राखखएको छ।  

4. नीतिगि व्र्वस्था  : सूचना प्रर्वतध वािावरणको काम कारबाहीसुँग सम्बन्धीि नीतिगि व्र्वस्थाहरु 
देहार् बमोखजम रहेका छन ् : 

4.1. शवतधक र्ोजना (२०७६/७७-२०८०/८१) - र्स र्ोजनाले तडखजटार्जेशन माफि ि सामाखजक, 
शतथिक र शासकीर् व्र्वस्थामा स धार गने रणनीति तलर्एको छ । र्सका लातग तडखजटल फे्रमवकि  
कार्ािन्वर्न गने, साविजतनक िथा तनजी सेवाहरु िमशः अनलार्न माफि ि प्रदान गने, तडखजटल नेपाल 
सूचना महामागि, डाटा सेन्टर, र्न्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर, अनलाईन शध तनक प्रर्वतधमा शधाररि 
टेलीफोन सेवा र र्वद्य िीर् भ  क्तानी लगार्िका सञ्चार िथा सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी पूवािधार र्वकासमा 
जोड ददने, सरकारी र्वद्य िीर् प्रणालीलाई एकीकृि र अन्िर शबि गने, सार्बर स रक्षा िथा 
गोपनीर्िा सम्बन्धी कार्ि गनि सार्बर स रक्षा अन गमन केन्र स्थापना गने प्रम ख कार्ििमहरु तनधािरण 
गरेको छ ।  

4.2. वार्षिक बजेट २०७७/७८ - तडखजटल नेपाल फे्रमवकि  कार्ािन्वर्न गरी तडखजटल प्रर्वतधको माध्र्मबाट 
र्वश्व अथििन्त्रमा शवि ह ुँदै त्र्सबाट तसजिना ह ने शतथिक अवसरको उपर्ोग गरीने, ज्ञानमा शधाररि 



एकल खािा कोष प्रणाली  (Treasury Single Account, TSA) को उपर्ोग खस्थतिको मूल्र्ाङ्कन, सूचना प्रर्वतध 
अन गमन लेखापरीक्षण, २०७८ 

 382 कार्िमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन‚ २०७9 

 

अथििन्त्र र्वकासको लातग सूचना प्रर्वतधमा शधाररि उद्योग व्र्वसार्को प्रवििन िथा रोजगारी तसजिना 
गनि लतलिप रको ख मलटारमा रार्ष्ट्रर् ज्ञान पाकि  स्थापनाको कार्ि अगातड बढाउने बजेटमा उल्लेख 
छ।  साविजतनक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रर्वतधको प्रर्ोग बढार्ने, सार्बर स रक्षा जोखखमको पर्हचान, 

असर न्रू्नीकरण र शकखस्मक सार्बर स रक्षा छररिो र भरपदो बनाउन सार्बर फोरेखन्सक ल्र्ावको 
स्िरन्नोिी गरीने, छ टै्ट सार्बर स रक्षा केन्र स्थापनाको लातग सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरीने  व्र्वस्था 
समेि उल्लेख छ ।  

5. कानूनी व्र्वस्थाहरु-: सूचना प्रर्वतध वािावरणको काम कारबाहीसुँग सम्बखन्धि कानूनी व्र्वस्थाहरु 
देहार् बमोखजम रहेका छन ्:  

● र्वद्य िीर् कारोवार ऐन, २०६३,  

● र्वद्य िीर् कारोवार तनर्मावली, २०६४,  

● सरकारी तनकार्को वेवसार्ट तनमािण िथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी तनदेखशका, २०६८,  

● सरकारी तनकार्का मोबाईल एप्सहरुको मापदण्ड, २०७५,  

● नेपाल सरकारको सूचना प्रर्वतध प्रणाली (व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन) तनदेखशका, २०७१,  

● ब्रोडव्र्ाण्ड नीति, २०७१,  

● सूचना िथा सञ्चार प्रर्वतध नीति, २०७२  

● तडखजटल डाटाको र्विरण, प्रर्ोग र तनर्मन तनदेखशका, २०६९,  

● एकल खािा कोष प्रणाली सञ्चालन तनदेखशका, २०७३, 

● एकल खािा कोष प्रणाली सञ्चालन प खस्िका, २०७३ 

● प्रदेश एकल खािा कोष प्रणाली सञ्चालन प खस्िका, २०७५ 

● साविजतनक खररद ऐन, २०६३,   

● साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४,  

6. सङ्गठन संरचना र जनशखक्त - महालेखातनर्न्त्रक कार्ािलर्को सङ्गठन संरचना िथा जनशखक्तको 
अवस्था देहार् बमोखजम रहेको छ :  
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7. सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षणको औखचत्र्ििा-: लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ५ मा 
महालेखापरीक्षकले सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण गनिसक्ने व्र्वस्था गरेको छ । साथै नेपालमा सरकारी 
तनकार्हरुमा समेि कागज रर्हि र्वद्य िीर् प्रणालीबाट गरीने काम कारबाहीले प्राथतमकिा पाउन 
थालेको र र्वद्य िीर् िथ्र्ाङ्क िथा सूचना भण्डारण िथा सञ्जालीकरणमा समेि जोखखम बढ्न थालेकाले 
महालेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्ले सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन गरेको एकल खािा कोष प्रणाली माफि ि 
व्र्वस्थापन गरेको शतथिक कारोबारसुँग सम्बखन्धि सूचनाको प्राति, प्रशोधन, र्वश्लषेण, भण्डारण, स रक्षा 
र प्रतिवेदन प्रणाली लगार्ि समग्र पक्षको अध्र्र्न एवं परीक्षण गरी सार्वकमा प्रतिवेदन जारी 
गररएकोमा सो कार्ािन्वर्न पक्षको अन गमन एवं नर्ाुँ र्वषर् समेटी प्रतिवेदन जारी गनि शवयकर्क 
देखखएकोले र्ो लेखापरीक्षण गररएको छ ।   

लेखापरीक्षणको उद्दयेकर्, क्षते्र र पिति  
8. लेखापरीक्षणको उद्दयेकर् - एकल खािा कोष प्रणालीको उपर्ोग खस्थिी मूल्र्ाङ्कन र्वषर्मा २०७४।७५ 

मा भएको सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा ददएका स झावहरुको कार्ािन्वर्न अवस्थाको 
अन गमन गन िका साथै महालेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्द्वारा सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन गररएको र  
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मािहिका तनकार्हरुले प्रर्ोगमा ल्र्ाएको एकल खािा कोष प्रणाली सम्बन्धी पूवािधार, सूचना प्रर्वतध 
प्रणाली र र्सको स रक्षा जोखखम, सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी सम्पखत्तको स रक्षा, सूचना प्रर्वतध सफ्टवेर्रको 
पर्ािििा, तनर्न्त्रण व्र्वस्था, सूचना िथा िथ्र्ाङ्क व्र्वस्थापन प्रर्िर्ामा प्रचतलि कानूनको पालनाको 
परीक्षण एवं मूल्र्ाङ्कन गरी सूचना व्र्वस्थापनमा रहेका जोखखम न्रू्नीकरण गने उपार्हरु स झाउन  
सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षको म ख्र् उदे्दयकर् रहेको छ ।  

9. लेखापरीक्षणको क्षते्र - लेखापरीक्षणको उदे्दयकर् प्रातिका लातग महालेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्, मािहिका 
केही प्रदेश लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर् र केही कोष िथा लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्हरुलाई 
लेखापरीक्षणको क्षेत्रमा समावेस गररएको छ । लेखापरीक्षणका िममा गि र्वगिमा सूचना प्रर्वतध 
लेखापरीक्षणबाट जारी गररएको प्रतिवेदनमा औलं्र्ाईएका व्र्होराहरुको कार्ािन्वर्नको अवस्थाको 
अन गमन लेखापरीक्षण र हालको प्रणालीको अवस्थाको समेि परीक्षण गररएको छ । र्वगि वषिमा 
सञ्चातलि र्िर्ाकलापहरु लेखापरीक्षणको िममा परीक्षण मूल्र्ाङ्कन गररएको छ। सो प्रर्ोजनको लातग 
देहार्का क्षेत्रलाई लेखापरीक्षणमा समेर्टएको छ; 
 र्वगिमा सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षणबाट जारी गररएको प्रतिवेदनमा औलं्र्ाईएका व्र्होराहरु 

(Findings and recommendations from previous audit report) 

 एखप्लकेशन प्रणालीको उपर् क्तिा (Appropriateness of System),  

 प्रर्वतधको प्रर्ोग (Use of Technology),  

 सूचना प्रर्वतध पूवािधार (IT Infrastructure) एवम ्सोको उपर्ोग, 

 जनशखक्त व्र्वस्थापन (Human Resource Management),  

 सफ्टवेर्रको प्रभावकाररिा (Effectiveness of Software),  

 सूचना प्रणालीको गोपनीर्िा (Confidentiality of Information System),  

 र्वद्य िीर् िथ्र्ाङ्कको स रक्षा (Security of Electronic Data), 

 तनर्तमििा (Compliance), 

 सूचना प्रर्वतध प्रणालीको शवयकर्किा पर्हचान (Need assessment of Information Technology 

System) 

10. लेखापरीक्षण पिति - र्ो लेखापरीक्षणमा सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरुको अन्िरािर्ष्ट्रर् सङ्गठन 
(ईन्टोसार्ी) ले जारी गरेको मानदण्ड एवम ्तनदेखशका र कार्ािलर्ले जारी गरेको सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, कार्िमूलक लेखापरीक्षण मानदण्ड, लेखापरीक्षण मागिदशिनमा उखल्लखखि र्वतध र पििी 
अन रुप सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण सञ्चालन गररएको छ । लेखापरीक्षण गदाि र्वषर्सुँग सम्बखन्धि 
रहेर समस्र्ाम लक िथा प्रर्िर्ा म लक पिति अवलम्बन गरी सम्बन्धीि सफ्टवेर्र र प्रणाली परीक्षण, 
व्र्वस्थापनसुँग छलफल, प्रश्नावली िथा अन्िवाििाि, सरोकारवालासुँग छलफल गरी शवयकर्क सूचना, 
र्ववरण िथा जानकारी प्राि गररएको छ । र्सरी प्राि िथ्र्ाङ्क िथा सूचना प्रणालीको प्रम ख कार्ि 
सम्पादन सूचकहरुको सेरोफेरोमा कार्ि सम्पादनमा देखखएका समस्र्ा िथा च  नौिीको र्वश्लषेण एवम ्
मूल्र्ाङ्कन गरी सोही शधारमा स धारको क्षेत्रहरु पर्हल्र्ाउन मूल्र्ाङ्कन गरी स झाव प्रस्ि ि गररएको छ। 
लेखापरीक्षणका िममा महालेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्, अनामनगर, गण्डकी प्रदेश लेखा तनर्न्त्रक 
कार्ािलर् पोखरा, ल खम्बनी प्रदेश लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्, ब टबल, कोष िथा लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर् 



एकल खािा कोष प्रणाली  (Treasury Single Account, TSA) को उपर्ोग खस्थतिको मूल्र्ाङ्कन, सूचना प्रर्वतध 
अन गमन लेखापरीक्षण, २०७८ 

 385 कार्िमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन‚ २०७9 

 

कास्की, पोखरा, कोष िथा लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर् रुपन्देही, ब टवलको स्थलगिरुपमा सञ्चातलि 
प्रणाली कार्ािन्वर्नको अवस्था बारे अवलोकन एवम ्परीक्षण गररएको तथर्ो । 

लेखापरीक्षण समापन गन ि अगातड परीक्षणबाट देखखएका प्रम ख व्र्होरा उपर व्र्वस्थापनसुँग 
तमति २०७९।३।२७ मा बर्हगिमन बैठक गररएको छ ।  

र्ो लेखापरीक्षण सञ्चालन गनि लेखापरीक्षण टोलीमा तनदेशक श्री र्वष्ण  प्रसाद पौड्याल, 

कम्प्र् टर अतधकृि श्री ददपक पौडेल, कम्प्र् टर अतधकृि श्री स वास अतधकारी, लेखापरीक्षण अतधकारी 
श्री गंगा क मारी शचार्ि, सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण र्वज्ञ श्री म क न्द पोखरेल, सूचना प्रर्वतध र्वज्ञ श्री 
सर्वन उपाध्र्ार्को संलग्निा रहेको तथर्ो । 

11. लेखापरीक्षणका सीमाहरु - लेखापरीक्षणका अन्िरतनहीि जोखखम, नमूना छनौट कारोवार र प्रणालीको 
जर्टलिा, समर्को कमी, स्रोि साधनको अपर्ािििा जस्िा कारणले प्रमाण सङ्कलन, छलफल िथा 
र्वश्लषेण लगार्िका र्वषर्हरु सीतमि गरेको छ । लेखापरीक्षणले एकल खािा कोष प्रणालीको 
सञ्चालन िथा व्र्वस्थापनको क्षेत्र मात्र समेटेको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट देखखएका व्र्होराहरु 

उपलधध भएका र्ववरण, सूचना िथा कागजािका शधारमा नमूना छनौट गरी लेखापरीक्षण 
गदाि देखखएका व्र्होराहरु देहार् बमोखजम रहेका छन:्  

12. अन मगन लेखापरीक्षणबाट देखखएका व्र्होराहरु - महालेखातनर्न्त्रक कार्ािलर्ले सञ्चालन र व्र्वस्थापन 
गरेको एकल खािा कोष प्रणालीको उपर्ोग खस्थतिको मूल्र्ाङ्कन र्वषर्मा 2074।75 मा 
महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन जारी गरेको तथर्ो । 
उक्त लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा स झाएका व्र्होराहरु कार्ािन्वर्न अवस्था देहार् अन सार छ :    

12.1. सूचना प्रर्वतध तनदेशक सतमति - सूचना प्रर्वतध सम्बन्धमा देखखएका नवीन अवधारणा िथा 
शन्िररकरुपमा देखखएका समस्र्ा िथा च  नौिी उपर तनणिर् तलनको लातग कार्ािलर्मा सूचना प्रर्वतध 
तनदेशक सतमति गठन गरीन  पदिछ । सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षणको िममा कार्ािलर्मा 
२०७४।२।८ मा सूचना प्रर्वतध तनदेशक सर्हि ५ सदस्र्ीर् सतमति गठन भएको तथर्ो । सतमति 
गठन गरेिापतन हालसम्म क नै काम गरेको छैन। जसले गदाि सूचना प्रर्वतध सम्बन्धमा देखखएका 
प्रार्वतधक समस्र्ा िथा च  नौिी उपर ित्काल तनणिर् तलन असहज भई सूचना प्रर्वतध कार्िमा रोकावट 
शउने गरेको छ । सूचना प्रर्वतध तनदेशक सतमति प नगिठन गरी प्रभावकारी बनाउन  पने व्र्होरा 
र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  

उल्लेखीि व्र्होरा कार्ािन्वर्नको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि कार्ािलर्को प निगदठि 
संरचनामा सह-महालेखातनर्न्त्रकको नेितृ्वमा रहेको कोषव्र्वस्थापन िथा सूचना प्रर्वतध महाशाखा 
अन्िगिि सूचना प्रर्वतध शाखा र कोष व्र्वस्थापन िथा प्रणाली र्वकास शाखाले सूचना प्रर्वतध 
सम्वन्धमा देखखएको नवीन अवधारणा, प्रर्वतध सम्भावना र त्र्सको ग्रहण िथा साविजतनक र्वत्तीर् 
व्र्वस्थापनमा सूचना प्रर्वतधको प्रर्ोगमा देखखएका समस्र्ा िथा च  नौिी उपर संर् क्त रुपमा तनणिर् तलदै 
शएको र र्ो प्रर्ोग बढी प्रभावकारी र व्र्वहाररक देखखएको छ । साथै राजस्व व्र्वस्थापन सूचना 
प्रणाली (RMIS) लाई व्र्वखस्थि गनि महाशाखा प्रम खको अध्र्क्षिामा अन्िर तनकार् स्टेररङ्ग कतमटी 
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(Steering Committee) गठन गरी तनर्तमि कार्ि गरीरहेको कार्ािलर्को भनाई रहेिापतन कार्ािलर्ले 
शतधकाररक रुपमा छ टै्ट सूचना प्रर्वतध तनदेशक सतमति गठन गरेको पार्एन ।  

सूचना प्रर्वतध तनदेशक सर्हिको गदठि सतमतिलाई शतधकाररक रुपमा सूचना प्रर्वतध तनदेशक 
सतमति बनाई र्वतधवि रुपमा कार्ि श रु गन िपदिछ । 

12.2. वार्षिक िथा रणनीतिक र्ोजना - कार्ािलर्ले सूचना प्रर्वतधका सम्बन्धमा रणनीतिक र्ोजना िथा वार्षिक 
र्ोजना िर्ार गरेको ह न पदिछ । कार्ािलर्को ८ वषे र्ोजना (२०१७-२०२५) मा नै सूचना प्रर्वतध 
रणनीतिक र्ोजना िथा वार्षिक र्ोजना रहेको कार्ािलर्को भनाई रहेको छ । साविजतनक कोष 
व्र्वस्थापन, सूचना प्रर्वतध रणनीतिक रोडम्र्ाप, अल्पकालीन िथा दीघिकालीन कार्िर्ोजना साथै राजश्व 
व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली, लाईन मन्त्रालर् वजेट सूचना प्रणाली, कम्पर् टरकृि सरकारी लेखा प्रणाली, 
र्वत्त व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली जस्िा प्रणालीको अवधारणा पतन सो सूचना प्रर्वतध नीतिमा रहेको 
जानकारी पार्र्ो । िर कार्ािलर्ले अलग्गैरुपमा सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी रणनीतिक िथा वार्षिक 
र्ोजनाहरु िर्ार गरेको पार्एन । जसले गदाि कार्ािलर्को सूचना प्रर्वतधको तनरन्िरिा िथा प्रर्वतध 
र्वकासमा सहजिामा असर पनिसक्छ । कार्ािलर्ले सूचना प्रर्वतध शाखाको रणनीतिक र्ोजना िथा 
वार्षिक र्ोजना िर्ार गरी कार्ािन्वर्न गन िपने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  

कार्ािलर्बाट साविजतनक र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सूचना प्रर्वतधको प्रर्ोग सम्वन्धी रणनीतिक 
र्ोजना “Concept Paper On IT Based National PFM Systems” पेश गरेर ित्कालीन माननीर् 
अथिमन्त्रीबाट स्वीकृि भई कार्ािवन्र्नको लातग नेपाल सरकारको नीति िथा कार्ििममा समावेश 
भएर कार्ािन्वर्नमा शएको छ। साथै कार्ािलर्को सूचना प्रर्वतध रणनीति  समेि रहेको छ । वार्षिक 
कार्ििममा सूचना प्रर्वतध शाखा र कोष व्र्वस्थापन िथा प्रणाली र्वकास शाखाका रणनीतिक र्ोजना 
िथा कार्ििमहरु देखखने गरी र्िर्ाकलाप समेि समावेश भई कार्ािन्वर्न गररएको भन्न ेकार्ािलर्को 
भनाई रहेकोमा उखल्लखीि स झावहरु कार्ािन्वर्नको अवस्था सम्बन्धमा अन गमन लेखापरीक्षणबाट 
देखखएका व्र्होराहरु देहार् बमोखजम रहेका छन ्:  

 सन ्२०१८ सेप्टेम्बरमा IT-Based National Payment नामक अवधारणा पत्र िर्ार गरेको 
भएिापतन सन ्२०२२ सम्म पतन PFM प्रणाली र र्वशेष गरी TSA प्रणालीमा प्रम ख पररवििन 
गरी सो अवधारणा पत्र अद्यावतधक गने र अवधारणा बमोखजम कार्ि र्ोजना बनार्ि 
कार्ािन्वर्न गरेको पार्एन । 

 सूचना प्रर्वतध रणनीतिको रुपमा 2017-2025 (८ बषे) दस्िावेज िर्ार गररएको भए 
िापतन सो दस्िावेज औपचाररक रुपमा स्वीकृि गरार्ि सो बमोखजम कार्ि गरेको िथा सो 
बमोखजम कार्ि प्रगति वा कार्िमूल्र्ाङ्कन गरेको पार्एन । 

 सूचना प्रर्वतध रणनीतिको र्वद्यमान तसिान्ि र अपनाउन  पने तसिान्िहरुको बारेमा उल्लेख 
गरेको भए िापतन सो अन रुप अपनाउन  पने तसिान्िहरुमा कसरी अगातड बढ्ने भन्न े
कार्िर्ोजना िथा कार्ि प्रगतिको मूल्र्ाङ्कन प्रतिवेदन िर्ार गरेको पार्एन । 

 सूचना प्रर्वतध रणनीति दस्िावेज तनमािण गरेको भए िापतन सो अन रुप कार्ि अगातड बढाउने 
जनशखक्त तनमािण/तनर् खक्त लगार्िका सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी प्रार्वतधक एवं प्रशासतनक 
कार्िहरु अर्वलम्ब श रु गन िपने देखखन्छ । 
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 सूचना प्रर्वतध रणनीतिमा IT Related Goal र िी Goal हरु सम्पादन/हातसल भए नभएको 
र्र्कन गनि र्वतभन्न मेर्िक्सको अवधारणा िर्ार गररएको भए िापतन सो बमोखजम कार्ि 
प्रर्कर्ा श रु गरेको िथा कार्ि मूल्र्ाङ्कन वा लक्ष्र् हातसल भए नभएको िथ्र् मापन गने 
प्रणाली िर्ार गरेको पार्एन । 

 सूचना प्रर्वतध रणनीतिमा सूचना प्रर्वतध स शासन पितिको महत्व िथा र्वद्यमान खस्थति र 
ह न पने/अपनाउन  पने उपार्को बारेमा उल्लेख गररएको भए िापतन सो अन रुप कार्ि गरेको 
देखखएन । 

कार्ािलर्ले ८ वषे र्ोजना (२०१७-२०२५) मा समावेश भएको सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी 
र्वषर्हरु र मातथ उल्लेख भए बमोखजमका र्वषर्हरुको कार्ािन्वर्न गने िफि  पहल गन िपदिछ भने 
अलग्गै रुपमा सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी रणनीतिक िथा वार्षिक र्ोजनाहरु िर्ार गरेर कार्ािन्वर्न 
गन िपदिछ ।   

12.3. सूचना प्रर्वतध नीति - कार्ािलर्मा प्रर्ोग भएको सूचना प्रर्वतध सम्बन्धमा सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी स रक्षा 
नीति, प्रकोप प निस्थापना नीति, िेस्रो पक्ष उपर्ोग नीति, हाडिवेर्र िथा सफ्टवेर्र तनिी, िथ्र्ाङ्कको 
र्वश्वसनीर्िा नीति, व्र्ाकअप नीति, व्र्वसार् तनरन्िरिा र्ोजना लगार्िका नीतिहरु िर्ार गरी 
कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईन  पदिछ । िर कार्ािलर्मा प्रर्ोग भएको प्रणाली सम्बन्धमा सो अन रुपका 
नीतिहरु बनार्एको छैन । जसले गदाि सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी सफ्टवेर्रको स रक्षा व्र्वस्थामा जोखखम 
रहने देखखन्छ । लेखापरीक्षणमा सूचना प्रर्वतध तनदेशकका अन सार सूचना प्रर्वतध नीति, सूरक्षा नीति, 

प्रकोप प नस्थािपना नीति, िेस्रोपक्ष उपर्ोग नीति, हाडिवेर्र नीति, सफट्वेर्र नीति, डाटा र्वश्वसनीर्िा 
नीति, व्र्ाकअप नीति, ग्रामीण पह ुँच नीति शदद िर्ार गरेको जवाफ शएकोमा उक्त नीतिहरु 
व्र्वस्थापनबाट स्वीकृि भएका छैनन ् । सूचना प्रर्वतध सफ्टवेर्रको स रक्षाको लातग शवयकर्क 
उखल्लखखि नीतिको िज िमा िथा कार्ािन्वर्न गरी सूचना प्रर्वतधसुँग सम्बन्धीि कमिचारीहरुलाई 
खजम्मेवार एवं जवाफदेही बनाईन  पने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  

उल्लेखीि व्र्होरा कार्ािन्वर्नको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि र्स सम्बन्धमा स्वीकृि 
Security Guidelines/Controls/Activities िज िमा िथा कार्ािन्वर्न गरी सूचना प्रर्वतधसुँग सम्बन्धीि 
कमिचारीहरुलाई खजम्मेवार एवं जवाफदेही बनाईएको कार्ािलर्को भनाई रहेकोमा अन गमन 
लेखापरीक्षण गदाि कार्ािलर्ले प्रणाली सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन गनि सूचना प्रर्वतध नीति िर्ारीको 
खाका िर्ार गरेको िर प्रणाली स रक्षा सम्बन्धी क नै पतन शतधकाररक नीति िथा तनदेशन िर्ार गरी 
कार्ािन्वर्न गरेको पार्एन । सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी नीति िथा तनदेखशकाहरु तबना सूचना प्रर्वतध 
प्रणाली व्र्वस्थापन, तनर्न्त्रण िथा कार्ािन्वर्न गनि कदठन ह न्छ । महालेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्का 
महत्वपूणि सेवा िथा र्वत्तीर् सूचनाहरु सफ्टवेर्रको माध्र्मबाट धेरै हदसम्म स्वचातलि रुपमा 
सम्पादन गने व्र्वस्था छ । िर महत्वपूणि सूचना प्रशोधन िथा सञ्चालन सम्बन्धी सफ्टवेर्र िथा सो 
सफ्टवेर्र सम्बन्धीि सभिर, सूचना सञ्जाल िथा शन्िररक िथा बाह्य सूचना प्रर्वतधका पक्षहरु 
सहीरुपमा सञ्चालन िथा व्र्वस्थापनको लातग क नै पतन शतधकाररक नीति िथा तनदेखशकाहरु िर्ार 
गरेको पार्एन । 

कार्ािलर्ले समग्र सूचना प्रर्वतध प्रणाली व्र्वस्थापनको लातग उखल्लखीि नीतिहरु िर्ार गरी 
प्रभावकारी कार्ािन्वर्न गन िपदिछ ।  
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12.4. िेस्रोपक्ष शश्वस्ििा - कार्ािलर्ले प्रर्ोग गरेको एकल खािा कोष प्रणाली (िेजरी तसंगल एकाउण्ट) 
लगार्ि सूचना प्रर्वतधको प्रर्िर्ा, उपर्ोग, सञ्चालन, व्र्वस्थापन िथा अन गमनका लातग स्विन्त्र एवं 
तनष्पक्ष सूचना प्रर्वतध र्वशेषज्ञबाट शश्वस्ििा परीक्षण गराएको ह न पदिछ । कार्ािलर्ले एक संर् क्त 
साझेदार कम्पनी माफि ि सूचना प्रर्वतध प्रणालीको शश्वस्ििा परीक्षण गराएको पार्र्ो । उक्त 
कम्पनीले १५ ज लाई, २०१८ मा पेश गरेको प्रतिवेदनमा र्वतभन्न स धारका कार्ििम कार्ािन्वर्न गनि 
प्र्ाच व्र्वस्थापन, चेन्ज मेनेजमेन्ट र्वतध, उपर्ोगकिाि व्र्वस्थापन र स रक्षा लगार्िका ३० स झाव 
ददएकोमा कार्ािलर्ले उक्त स झावहरु कार्ािन्वर्न गने चरणमा रहेको जवाफ ददएको छ । शगामी 
३ वषितभत्र कार्ािन्वर्न गने गरी कार्ािलर्को वार्षिक कार्ििम २०७५।७६ िथा र्वश्व बैङ्क 
सहार्िामा सञ्चालन र्वस्ििृ शर्ोजना प्रस्िाव पररर्ोजनामा परेको छ । र्सरी िेस्रो पक्षबाट शएको 
स झावहरु समर्मै कार्ािन्वर्न नह ुँदा एकल खािा कोष प्रणालीको सञ्चालनमा समस्र्ा शउन सक्छ । 

िेस्रो पक्षबाट ददईएको स झावहरु कार्ािन्वर्न चरणमा रहेको/नरहेको स परीवेक्षण गने संर्न्त्रको 
र्वकास गरी प्रणालीको स रक्षा िथा प्रभावकारी सञ्चालनको लातग उक्त प्रतिवेदनको स झावहरु 
कार्ािन्वर्न गन िपने  व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  

उल्लेखखि व्र्होरा कार्ािन्वर्नको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि िेस्रोपक्ष परीक्षणको लातग 
स्वीकृि वार्षिक कार्ििममा रहेको र महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्बाट लेखापरीक्षण पश्चाि प्राि 
स झावहरुको कार्ािन्वर्न गरी सो समेि समावेश गरी िेस्रोपक्ष परीक्षण समेि गराई सोको जानकारी 
गराईनेछ भन्ने कार्ािलर्को भनाई रहेकोमा कार्ािलर्ले संर् क्त साझेदार कम्पनी माफि ि सूचना प्रर्वतध 
प्रणालीको शश्वस्ििा परीक्षणबाट ददईएका स झावहरुमध्रे् केही स झावहरु कार्ािन्वर्न भएिा पतन 
प्र्ाच व्र्वस्थापन, चेन्ज मेनेजमेन्ट र्वतध, उपर्ोगकिाि व्र्वस्थापन लगार्िका ब ुँदाहरुको कार्ािन्वर्न 
भएका छैनन ्भने ित्पश्चाि तनरन्िर रुपमा िेस्रोपक्ष शश्वस्ििा परीक्षण गने गरेको पार्एन । र्सरी 
िेस्रो पक्षबाट शएको स झावहरु समर्मै कार्ािन्वर्न नह ुँदा एकल खािा कोष प्रणालीको सञ्चालनमा 
समस्र्ा शउन सक्छ । 

कार्ािलर्ले संर् क्त साझेदार कम्पनी माफि ि सूचना प्रर्वतध प्रणालीको शश्वस्ििा परीक्षणबाट 
ददईएका स झावहरुको कार्ािन्वर्न गन िपदिछ र तनर्तमि रुपमा िेस्रोपक्ष परीक्षण गने व्र्वस्था 
गन िपदिछ।   

12.5. शन्िररक लेखापरीक्षण - कार्ािलर्ले प्रर्ोग शएको सूचना प्रर्वतध प्रणालीको शन्िररक लेखापरीक्षण 
गराएको ह न  पदिछ । लेखापरीक्षणको िममा कार्ािलर्ले सूचना प्रर्वतध र्वभाग माफि ि २०७४।७५ 
मा वेभ स रक्षाको लेखापरीक्षण गराएको िर उक्त लेखापरीक्षण वेभ साईटमा मात्र केन्रीि रहेको िथा 
एकल खािा कोष प्रणाली सम्बन्धमा सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण गरेको छैन । सूचना प्रर्वतध र्वभाग 
माफि ि गराईएको उक्त लेखापरीक्षणमा उच्च जोखखम १२०, मध्र्म जोखखम ११६३, न्रू्न जोखखम ५ 
िथा सूचनात्मक जोखखम ६५४ गरी जम्मा १४२ जोखखम क्षेत्रको पर्हचान गरी तसफाररस गरेकोमा 
कार्ािलर्बाट उक्त जोखखमहरुलाई समाधान िथा न्रू्नीकरण गनिको लातग र्न्फो डेभलपसि प्रा तल लाई 
तसफाररश गररएको भएिा पतन लेखापरीक्षणको िममा उक्त कम्पनी माफि ि भएका कार्िहरुको 
अतभलेख राखेको छैन । र्सरी सूचना प्रर्वतध र्वभाग माफि ि ददईएका स झावहरु समर्मै कार्ािन्वर्नमा 
नल्र्ाईदा प्रणाली सञ्चालनमा जोखखम ह न सक्दछ । सूचना प्रर्वतध र्वभाग माफि ि ददईएका स झावहरु 
तसघ्र कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउने िथा एकल खािा कोष प्रणाली सफ्टवेर्रको पतन शन्िररक लेखापरीक्षण 
गराईन  पने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  



एकल खािा कोष प्रणाली  (Treasury Single Account, TSA) को उपर्ोग खस्थतिको मूल्र्ाङ्कन, सूचना प्रर्वतध 
अन गमन लेखापरीक्षण, २०७८ 

 389 कार्िमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन‚ २०७9 

 

उल्लेखीि व्र्होरा कार्ािन्वर्नको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि नर्ाुँ भसिनको टी.एस.ए. लगार्ि 
अरु प्रणालीहरुको  समेि Vulnerability Assessment and Penetration Testing (VAPT) गराएको 
पार्एन । सूचना प्रर्वतध र्वभागसुँग २०७७।१०।०६ मा VAPT को लातग अन रोध गररएको र 
र्वभागबाट VAPT भएपश्चाि ददईएका स झावहरु समर्मै कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईनेछ भन्ने कार्ािलर्को 
भनाई रहेको छ ।    

कार्ािलर्ले एकल खािा कोष प्रणालीको तनर्तमि रुपमा शन्िररक लेखापरीक्षण गराउन  
पदिछ। महालेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर् देशका सरकारी तनकार्हरुको कारोबारको शन्िररक 
लेखापरीक्षण गने खजम्मेबार तनकार् भएकोले सूचना प्रर्वतध प्रणालीको पतन शन्िररक लेखापरीक्षण गने 
संर्न्त्रको र्वकास गररन  पदिछ ।  

12.6. जनशखक्त व्र्वस्थापन - कार्ािलर्मा प्रर्ोग भएको सफ्टवेर्र सञ्चालन िथा व्र्वस्थापनको लातग सूचना 
प्रर्वतध शाखामा तनदेशक १, कम्प्र् टर र्खन्जतनर्र २ िथा प्रणाली र्वकास िथा समन्वर् शाखामा २  
कम्पर् टर ईखन्जतनर्रहरुको दरबन्दी रहेको छ । िर द वै शाखामा गरी कम्पर् टर ईखन्जतनर्र ४ 
कमिचारीहरुको पदपूतिि भएको छैन । दरबन्दी अन सार पदपूतिि नह ुँदा कार्ािलर्को दैतनक कार्ि 
सञ्चालनमा असर पने देखखन्छ । साथै सूचना प्रर्वतध जनशखक्तको लातग व्र्खक्तगि रुपमा कार्िर्ववरण 
प्रदान नगरी शाखागि रुपमा कार्ि र्ववरण प्रदान गररएको छ । जसले गदाि कमिचारीका कार्ि 
मूल्र्ाङ्कन गनि सर्कदैन । एकल खािा कोष प्रणाली सञ्चालन गनिको लातग बाह्य करारका 
जनशखक्तहरु प्रति बढी तनभिर रहेको पार्र्ो । म ख्र् कामहरु जस्िैः प्रणाली सञ्चालन, डेटावेश 
व्र्वस्थापन िथा नेटवकि  व्र्वस्थापन ईत्र्ादी कार्िहरु गनि कार्ािलर्ले बाह्य तनकार् र्न्फो डेभलपसि 
प्रा.तल. माफि ि गराएकोले बाह्य पक्षप्रति बढी तनभिर रहेको देखखर्ो। कार्ािलर्मा भएको सूचना 
प्रर्वतधिफि को जनशखक्तको दरबन्दी अन सार कमिचारीको व्र्वस्था गदै बाह्य स्रोि मातथको तनभिरिालाई 
कम गदै लैजान  पने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो।  

उपर् िक्त स झाव कार्ािन्वर्नको अन गमन लेखापरीक्षणको िममा TSA, CGAS, RMIS, 

SUTRA, PAMS जस्िा र्वत्तीर् सूचना प्रणालीहरुको सञ्चालन गनि चार्हने शवयकर्क जनशखक्त परामशि 
सेवाबाट पूतिि गरी एकीकृि सेवा केन्र माफि ि सेवा प्रदान गररएको भएिापतन खररद प्रर्िर्ाबाट छनौट 
भएको नर्ाुँ परामशिदािालाई प्रर्वतध हस्िान्िरण िथा सातबकको परामशिदािाको समर्ावधी सकी नर्ाुँ 
परामशिदािा नशउुँदाको तबचको समर्मा शन्िररक कमिचारीबाटै समग्र प्रणालीहरु स चारु गररएको, 
शधारभिू रुपमा प्रणालीहरुमा रहन  पने तनर्न्त्रण र व्र्वस्थापन शन्िररक कमिचारीबाटै गररएको छ 
भन्ने कार्ािलर्को भनाई रहे िापतन कार्ािलर्मा शवयकर्क सूचना प्रर्वतध जनशखक्तको अभाव रहेको 
पार्र्ो । र्वशेष गरी सूचना स रक्षा एवं अतडट िथा प्रणाली र्वश्लषेण जस्िा शवयकर्क कामको लातग 
शन्िररक जनशखक्त भएको पार्एन । सूचना प्रर्वतध शाखामा सूचना प्रर्वतध तनदेशक १, कम्प्र् टर 
र्खन्जतनर्र २ िथा प्रणाली र्वकास िथा समन्वर् शाखामा २ कम्प्र् टर ईखन्जतनर्रहरुको दरबन्दी 
रहेकोमा १ जना मात्र र्खन्जतनर्रको पदपूतिि भएको र ३ जना कम्पर् टर ईखन्जतनर्रहरुको दरबन्दी 
ररक्त रहेको पार्र्ो । दरबन्दी अन सार पदपूतिि नह ुँदा सफ्टवेर्र, डाटाबेस र सेक्र् ररटी लगार्िका 
सम्बेदनशील, गोप्र् र स रक्षाको दृर्िकोणले जोखखमर् क्त काममा समेि बाह्यपक्षसुँग तनभिर रहन पने 
अवस्था तसजिना भएको छ । 

कार्ािलर्ले दरबन्दी अन सार पदपूतििको व्र्वस्था गरेर सूचना प्रर्वतध प्रणाली व्र्वस्थापनमा 
शन्िररक रुपमै दक्ष जनशखक्तको पररचालन गरी महत्वपूणि खजम्मेबारीमा बाह्य पक्षसुँगको 
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परतनभिरिालाई कम गदै जान  पदिछ । साथै दरबन्दी अन सारको ररक्त पदमा करार वा परामशि 
सेवाको कमिचारीलाई स्थान ददने पररपाटीको अन्त्र् गरेर समर्मै लोकसेवा शर्ोगमा ररक्त पद 
अन सारको दरबन्दी माग गरी पदपूतिि गन िपदिछ ।  

12.7. कमिचारी िातलम - सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी िातलमको र्ोजना िर्ार गरी  एकल खािा कोष प्रणाली 
सञ्चालन गने कमिचारी िथा शवि प्रर्ोगकिािहरुलाई स रक्षा जागरण सम्बन्धी शवयकर्क िातलम 
सञ्चालन गरी प्रर्ोग गनि सक्षम ि ल्र्ाउन  पदिछ । सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षणको िममा कार्ािलर्सुँग 
िातलम सञ्चालन गने समर् िातलका नरहेको िथा सूचना प्रर्वतध सम्बन्धमा छ टै्ट िातलम र्ोजना नरहेिा 
पतन शतथिक वषि २०७५।७६ को लातग व्र्वस्थापन पक्षबाट स्वीकृि गराई क्षमिा र्वकास िथा 
सूचना प्रर्वतध शाखा, िथ्र्ाङ्क व्र्वसार्को र्वशेषज्ञिा सम्बन्धमा िातलम, िथ्र्ाङ्क र्वश्लषेण, सूचना प्रर्वतध 
ईन्टरप्राईज गभिनेन्स,् र्न्टरप्राईजेज शर्कि िेक्चर, स रक्षा, पखधलक फण्ड मेनजमेन्टको प्रर्ोगकिािको लातग 
सूचना प्रर्वतध सहार्िा कक्षसुँग सम्बन्धीि िातलम, एकल खािा कोष प्रणाली, राजश्व व्र्वस्थापन सूचना 
प्रणाली, कम्पर् टरकृि सरकारी लेखा प्रणाली िथा स त्र शदद िातलमहरु सञ्चालन गने कार्ििम रहेको 
कार्ािलर्को भनाई रहेको छ । र्सरी एकल खािा कोष प्रणालीको िातलम सम्बन्धमा िातलम र्ोजना 
नह ुँदा कमिचारीहरुमा प्रणालीमा थप भएमा नर्ाुँ र्वशेषिाहरु सम्बन्धमा ज्ञान नह ने समस्र्ा ह न्छ । 
एकल खािा कोष प्रणाली सम्बन्धमा थप भएका नर्ाुँ र्वशेषिाहरु प्रति कमिचारीहरुलाई अभ्र्स्ि 
बनाउनको लातग वार्षिक िातलम र्ोजना बनाई कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन  पने व्र्होरा र्वगिको 
लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  

कमिचारीहरुलार्ि अलनाईन माध्र्मबाट शवयकर्क िातलम उपलधध गरार्एको र गिवषि TSA मा 
अनलार्न िातलम हाखजरी ह नेको संख्र्ामध्रे् TSA िातलम तलनेहरुको संख्र्ा १५०० रहेको साथै 
कार्ािलर्को स्वीकृि Security Guidelines/Controls/Activities मा उल्लेख भए अन सार प्रणालीहरुको 
िातलममा प्रणालीहरुको स रखक्षि प्रर्ोग सम्वन्धी कक्षा समावेश गने भन्ने कार्ािलर्को भनाई रहेकोमा 
उपर् िक्त स झाव कार्ािन्वर्नको अन गमन लेखापरीक्षणका िममा स्थलगि रुपमा केही खजल्लाको कोष 
िथा लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर् र प्रदेश लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्हरुमा सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण 
टोली स्थलगि रुपमै प गेर सो कार्ािलर्का कमिचारीहरुसुँग छलफल गदाि कमिचारीहरुलाई 
कार्ािलर्को दैतनक कार्ि सम्पादन गनि शवयकर्क पने सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी सबैजसो र्वषर्को 
शवयकर्क ज्ञान ह ने िातलमको शवयकर्किा रहेको जानकारी प्राि भएको छ । साथै कार्ािलर्मा 
कार्िरि सूचना प्रर्वतध कमिचारीहरुमा पतन डाटाबेस, नेटवर्कि ङ्ग, डाटा सेन्टर िथा अन्र् सपोटि सम्बन्धी 
पर्ािि ज्ञानको कमीले सबैजसो काममा बाह्य पक्षसुँग भर पने अवस्था देखखएकोले कमिचारीलाई सो 
सम्बन्धी र्वषर्को िातलम शवयकर्क रहेको देखखर्ो । भच  िअल र्वतधबाट पटक-पटक गरी धेरै 
संख्र्ामा िातलम सञ्चालन गररएकोमा भौतिक रुपमा उपखस्थि जस्िो प्रभावकारी नभएको कारण भौतिक 
उपखस्थिी सर्हिको िातलम बढी शवयकर्किा रहेको कार्ािलर्को भनाई रहेको छ ।  

खजल्लाको कोष िथा लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर् र प्रदेश लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्हरुमा सबै 
कमिचारीहरुलाई कार्ािलर्को दैतनक कार्ि सम्पादन गनि शवयकर्क पने सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी सबैजसो 
र्वषर्को शवयकर्क जानकारी ह ने िातलमका साथै महालेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्मा कार्िरि सूचना 
प्रर्वतध कमिचारीहरुमा पतन डाटा बेस, नेटवर्कि ङ्ग, डाटा सेन्टर िथा अन्र् सपोटि सम्बन्धी र्वषर्को 
िातलम प्रदान गरेर सो सम्बन्धी काममा वाह्य पक्षको संलग्निालाई िमश: घटाउुँदै जान  पदिछ ।  
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12.8. तनर्तमििा परीक्षण - कार्ािलर्मा प्रर्ोग गररएको सूचना प्रर्वतध प्रणालीको सूरक्षा मापदण्ड िथा 
हाडिवेर्र र सफ्टवेर्र तनर्न्त्रणहरु ठीकसुँग कार्ािन्वर्न भएको स तनश्चििा गनिका लातग अपरेर्टङ 
प्रणालीहरु अन भवी तसस्टम ईखन्जतनर्र, सफ्टवेर्र प्र्ाकेजबाट परीक्षण, पेनेिेसन टेि, स रक्षा मापदण्ड र 
सञ्चालन मापदण्डबाट तनर्तमििाको जाुँच गररन  पदिछ । कार्ािलर्ले वेभसाईट को तभ.ए.र्प.टी. 
परीक्षण सूचना प्रर्वतध र्वभाग माफि ि गराएको भएिापतन तभ.ए.र्प.टी. गराउन  पने समर् िातलका िथा 
बाध्र्ात्मक तनणिर् भएको पार्एन । जसले गदाि सञ्चालनमा शएको प्रणालीका जोखखमहरुको 
जानकारी व्र्वस्थापन पक्षलाई समर्मै प्राि ह ुँदैन । कार्ािलर्मा प्रर्ोग गररएको सूचना प्रर्वतध 
प्रणालीका सूरक्षा मापदण्ड िथा हाडिवेर्र र सफ्टवेर्र तनर्न्त्रणहरु ठीकसुँग कार्ािन्वर्न भएको 
स तनश्चि गनिका लातग अपरेर्टङ्ग तसिमको तनर्तमििाको जाुँच गन िपने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा 
औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  

कार्ािलर्को स्वीकृि Security Guidelines/Controls/Activities अन सार वार्षिक रुपमा 
कखम्िमा एक पटक गन िपने िेस्रो पक्ष परीक्षण नर्ाुँ TSA लागू भएको दोस्रो वषि २०७८।७९ को 
वार्षिक कार्ििममा राखखएकोमा महालेखा परीक्षकको कार्ािलर्बाटै TSA System Audit ह ने ह ुँदा सो 
नगररएको कार्ािलर्को भनाई रहेकोमा अन गमन लेखापरीक्षण गदाि कार्ािलर्ले वेभसाईटको 
तभ.ए.र्प.टी. परीक्षण सूचना प्रर्वतध र्वभाग माफि ि गराएको पार्र्ो । सोका अतिररक्त सफ्टवेर्र, 
हाडिवेर्र, नेटवर्कि ङ्ग, सेक्र् ररटी, धर्ाकअप, डाटाबेस लगार्ि समग्र एकल खािा कोष प्रणालीलाई 
प्राथतमकिा ददएर तभ.ए.र्प.टी. परीक्षण गन िपनेमा समग्र प्रणालीको तभ.ए.र्प.टी. गराएको पार्एन । 
साथै प्रार्वतधक परीक्षण, तसस्टम अतडट िथा नर्ाुँ भसिन लागू गन िपूविको डाटाबेसको परीक्षण गने 
गरेको पार्एन ।   

कार्ािलर्को वेबसाईट, सफ्टवेर्र, हाडिवेर्र, नेटवर्कि ङ्ग, सेक्र् ररटी, धर्ाकअप, डाटाबेस लगार्ि 
समग्र प्रणालीलाई प्राथतमकिा ददएर तभ.ए.र्प.टी. परीक्षण, प्रार्वतधक परीक्षण, तसस्टम अतडट िथा नर्ाुँ 
भसिन लागू गन िपूवि डाटाको परीक्षण लगार्िका तनर्तमि परीक्षणको व्र्वस्था गरे व्र्होराहरुको 
कार्ािन्वर्न गन िपदिछ ।   

12.9. हेल्पडेस्क - कार्ािलर्ले उपर्ोगकिािहरुलाई सूचना प्रर्वतध वािावरणमा परेका समस्र्ाहरु ित्काल र 
पर्ािि रुपमा र्वश्लषेण गरी सूचना प्रर्वतध सहार्क माफि ि स ल्झाउन हेल्पडेस्क सेवाको व्र्वस्था गरेको 
ह न पदिछ । सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षणको िममा एकल खािा कोष प्रणालीसुँग सम्बन्धीि 
समस्र्ाहरुलाई सम्बोधन गनिको लातग प्रणालीमा क नै व्र्वस्था रहेको छैन भने हेल्पडेक्सको व्र्वस्था 
समेि छैन ् । त्र्स्िा समस्र्ाहरुको जानकारी सम्बखन्धि कार्ािलर्हरुबाट महालेखा तनर्न्त्रक 
कार्ािलर्लाई ईमेल माफि ि शउने गरेको पार्र्ो । जसले गदाि सर्ममै समस्र्ाहरुको समाधान नभई 
प्रणाली सञ्चालनमा समस्र्ा उत्पन्न ह न्छ । प्रणालीमा देखखएका समस्र्ाहरुको सूचना प्रर्वतध शाखालाई 
जानकारी गराउनको लातग हेल्पडेस्कको व्र्वस्था गन िपने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा 
औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  

उपर् िक्त स झाव कार्ािन्वर्नको अन गमन लेखापरीक्षणको िममा कार्ािलर्ले स झाव अन सार नै 
३ मर्हना परीक्षण गरी हेल्पडेक्सको Software License खररद गरेको र Tollfree सर्हिको हेल्पडेक्स 
सञ्चालनमा ल्र्ाएको साथै महालेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्ले सरकारी तनकार्मा पर्हलो पल्ट IT Service 

Desk स्थापना गरी Support Service Delivery Automate गरेको छ भन्न ेकार्ािलर्को भनाई रहेकोमा 
एकल खािा कोष प्रणालीमा सञ्चालनमा शईपरेका समस्र्ा सम्बन्धमा ८१ कोष िथा लेखा तनर्न्त्रक 
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कार्ािलर् र ७ प्रदेश लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्बाट शउने अन रोध वा ग नासोको लातग फोन र र्ि-
मेलको प्रर्ोग गरी धर्वस्थापन गरेको पार्र्ो । कार्ािलर्ले प्रणाली प्रर्ोगकिािको लातग सहर्ोग गनि 
र ग नासो सम्बोधनको लातग ११ मे २०२२ मा रु.१४ लाख ८६ हजारको हेल्पडेक्सको Software 

License खररद गरेको भएिापतन केही समर् मात्र उक्त सफ्टवेर्र लार्सेन्सको प्रर्ोग गरेको भए 
िापतन अर्हले क नै पतन व्र्वखस्थि सफ्टवेर्र वा प्रणाली प्रर्ोगमा शएको पार्एन । खररद भएको 
सफ्टवेर्र लार्सेन्सको समर्ावतध समाि भएको र हालसम्म क नै नवीकरण गरेको पार्एन । 
कार्ािलर्ले फेसलेस सतभिसलाई बढावा ददन म्र्ानेज ईखन्जन प्रर्ोग गने िर्ारी गरररहेको जनाएको छ।  

कार्ािलर्ले एकल खािा कोष प्रणालीका प्रर्ोगकिाि िथा सरोकारवाला पक्षबाट शउने ग नासो 
व्र्वस्थापनको लातग सफ्टवेर्रबाट स्वचातलि रुपमा सञ्चालन ह ने हेल्पडेक्स प्रणालीको व्र्वस्था गरेर 
सो प्रणालीबाटै ग नासो िथा पषृ्ठपोषण  व्र्वस्थापन ह ने व्र्वस्था गन िपदिछ ।  

12.10. उपर्ोगकिाि ददग्दशिन÷प्रर्िर्ा - कार्ािलर्ले एकल खािा कोष प्रणाली सञ्चालनका लातग िार्कि क पह ुँच 
स रक्षा, गोप्र्िा र तनष्ठिा कार्म गनिको लातग औपचाररक प्रर्िर्ा स्थार्पि गररएको ह न पदिछ । 
कार्ािलर्ले र्स सम्बन्धमा एकल खािा कोष प्रणाली उपर्ोगकिाि ददग्दशिन िर्ार गरेको छ ।जसमा 
उक्त प्रणाली सञ्चालन गनिको लातग शवयकर्क पने हाडिवेर्र िथा सफ्टवेर्रको र्ववरण ख लाईएको 
छ। िथापी एकल खािा कोष प्रणालीको सञ्चालन उक्त उपर्ोगकिाि ददग्दशिन अन सार सञ्चालन 
भएको छ, छैन सोको प नरावलोकन िथा मूल्र्ाङ्कन गने गररएको छैन । प नरावलोकन गने संर्न्त्र 
समेि रहेको पार्एन । जसले गदाि संवेदनशील िथ्र्ाङ्क िथा सूचनाहरुको ख लासा ह नसक्ने िथा 
प्रर्ोगकिािको अतधकार र दार्र्त्वमा अस्पििा शउन सक्दछ । सफटवेर्र सञ्चालन सम्बन्धमा भएको 
उपर्ोगकिाि ददग्दशिनमा व्र्वस्था भए बमोखजम काम सञ्चालन भए नभएको जाुँच गने संर्न्त्र िर्ार 
गन िपने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  

सो सम्बन्धमा उपर्ोगकिाि ददग्दशिनमा व्र्वस्था भए बमोखजम काम सञ्चालन भए नभएको 
जाुँचकोष व्र्वस्थापन िथा प्रणाली र्वकास शाखाबाट र सूचना प्रर्वतध शाखाबाट संर् क्त रुपमा 
भर्रहेको िथा को.ले.तन.का. को तनरीक्षणका िममा पतन गने गररएको साथै Day Close िथा सोधभनाि 
जस्िा अन्र् प्रतिवेदनहरु TSA प्रणालीबाटै प्राि गरी  मूल्र्ाङ्कन गने गररएको कार्ािलर्को भनाई 
रहेकोमा उपर् िक्त स झाव कार्िन्वर्नको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि केही कोष िथा लेखा तनर्न्त्रक 
कार्ािलर् र प्रदेश लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्को स्थलगि तनरीक्षणको िममा परीक्षण गदाि प्रणाली 
सञ्चालन गनिको लातग शवयकर्क पने हाडिवेर्र िथा सफ्टवेर्रको पर्ािि पूवािधार छ छैन सोको 
प नरावलोकन िथा मूल्र्ाङ्कन गने गररएको पार्एन । कार्ािलर्ले प्रर्ोग गने गरेका अतधकांश 
कम्प्र् टर िथा ल्र्ापटमा एखन्टभाईरस प्रर्ोग नगररएको र Window Operating System पतन Genuine 

Version नरहेको पार्र्ो ।  

एकल खािा कोष प्रणाली उपर्ोगकिाि ददग्दशिनमा उल्लेख भएका व्र्वस्थाहरु पालना भए 
नभएको सम्बन्धमा अन गमन गरी िोर्कएका न्रू्निम सिि पालना नभएको खण्डमा सो को पालना ह ने 
व्र्वस्था गन िपदिछ । प्रणालीको स रक्षाको दृर्िकोणले एकल खािा कोष प्रणाली उपर्ोगकिािले प्रर्ोग 
गने कम्प्र् टर िथा ल्र्ापटमा एखन्टभाईरस िथा िोर्कएको मापदण्ड अन सारको Operating System 

प्रर्ोग गन िपदिछ ।  

12.11. पासवडि - सूचना प्रर्वतध प्रणालीका प्रणाली सञ्चालक, उपर्ोगकिाि िथा कमिचारीहरुलाई अक्षर, अङ्क िथा 
सङ्केि सर्हिको बतलर्ो पासवडिका लातग सखजलै सम्झन नसर्कने र स रखक्षि रू्जर नेम वा शईडी िथा 
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तनखश्चि समर् पतछ पासवडिलाई अतनवार्ि रुपमा पररवििन गन िपने व्र्वस्था, राउटर, फार्रवाल िथा 
वार्रलेस शदद हाडिवेर्र िथा सफ्टवेर्रका तडफल्ट पासवडि पररवििन गन िपने व्र्वस्था सर्हिको 
पासवडि नीति बनाएको ह न पदिछ । कार्ािलर्मा प्रणालीको पासवडि सम्बन्धमा क नै नीति रहेको छैन। 
पासवडि नीतिको अभावमा ह्याकरले सूचना िथा िथ्र्ाङ्क च  हावट एवं प्रणालीलाई नोक्सानी प र् र्ाउने 
जोखखम रहन्छ । पासवडि सम्बन्धमा न्रू्नत्तम पासवडि अंक, पासवडिको न्रू्निम िथा अतधकत्तम शर् , 
पासवडिका अन्र् र्वशेषिाहरु ख ल्ने गरी पासवडि नीतिको स्वीकृि गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ार्न पने 
व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  

उपर् िक्त स झाव कार्ािन्वर्नको अन गमन लेखापरीक्षणको िममा स झाव अन सारको पासवडि 
नीति कार्ािन्वर्नमा ल्र्ार्एको कार्ािलर्को भनाई रहेकोमा सो सम्बन्धमा देखखएका व्र्होराहरु 
तनम्मान सार रहेका छन:्  

 कार्ािलर्का महत्वपूणि प्रणाली, सफ्टवेर्र िथा उपकरणका पासवडिहरु Excel program मा 
टार्िप गरी कम्प्र् टरमा राखेको पार्र्ो । र्सरी सम्पूणि प्रणालीका पासवडि एउटै डक मेन्टमा 
राख्दा स रक्षा जोखखम ह ने देखखन्छ ।  

 कार्ािलर्को प्रणाली, सफ्टवेर्र वा उपकरणमा एकभन्दा बढी माध्र्मबाट पह ुँच तनर्न्त्रण गने 
बह  कारक प्रमाणीकरण प्रणाली (Multi Factor Authentication System) प्रर्ोग गरेको पार्एन 
। एकल खािा कोष प्रणालीमा ज्र्ादै कमजोर पासवडि पतन राख्न तमल्ने देखखर्ो । 

 प्रर्ोगकिािको श रुको पासवडि बनाउने वा ददने प्रर्िर्ा स रखक्षि भएको पार्एन । र् जरनेम 
प्रर्ोगकिािलार्ि र्मेलबाट पासवडि प्रदान गरेपतछ श रुमा सम्पूणि प्रर्ोगकिािलार्ि एउटै साझा 
पासवडि ददर्ि त्र्सलार्ि पररवििन गने तनदेशन ददएको पार्र्ो । श रु पासवडि पररवििन गन िपने 
भएिापतन पररवििन नह ुँदासम्म जोखखम ह नसक्ने देखखर्ो । 

कार्ािलर्ले पासवडि स रक्षाका लातग सबै प्रकारका सावधानीहरु अपनाउन  पदिछ भने स रखक्षि 
पासवडि प्रर्ोगको लातग पासवडि नीति एवम ्भरपदो पासवडि म्र्ानेजर प्रर्ोग गनि सकेमा उपर् कि ह ने 
देखखन्छ । 

12.12. कार्ि र्वभाजन - प्रणाली सञ्चालनका लातग प्रर्ोगकिािहरुको कामको स्पि कार्ि र्ववरण िर्ार गररएको 
ह न पदिछ । कार्ािलर्ले एकल खािा कोष प्रणाली सम्बन्धमा कमिचारीहरुमा कार्िको र्वभाजन रू्जर 
नेम र पासवडिको शधारमा गरेको छ । र्सरी कार्िको र्वभाजन गने गररएको भएिापतन सोको 
प नरावलोकन िथा मूल्र्ाङ्कन गने संर्न्त्र भने उक्त प्रणालीमा रहेको छैन । जसले गदाि सफ्टवेर्र 
सञ्चालनमा समस्र्ा शउन सक्दछ । प्रणाली सञ्चालनका लातग कार्ि र्वभाजनको उदे्दयकर् अन रुप काम 
सञ्चालन भए नभएको स परीवेक्षण िथा मूल्र्ाङ्कन गनिको लातग प्रणालीमै प नरावलोकन िथा स परीवेक्षण 
संर्न्त्रको र्वकास गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईन  पने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको   
तथर्ो ।  

प्रणालीको रू्जर र्िर्ट गरेपतछ प्रर्ोगकिािको कार्ि र्वभाजन गने गररएको छ । एकल खािा 
कोष प्रणालीको System Admin र TSA प्रतिवेदनहरुबाटै स परीवेक्षण िथा मूल्र्ाङ्कन गने गरी स झाव 
कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईएको कार्ािलर्को भनाई रहेकोमा उपर् िक्त र्वषर्को अन गमन लेखापरीक्षण गदाि 
स झावको कार्ािन्वर्न भई प नरावलोकन िथा स परीवेक्षण संर्न्त्रको व्र्वस्था भएको पार्एको छ ।  
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12.13. लग  व्र्वस्थापन - एकल खािा कोष प्रणालीमा एखप्लकेसन िथा डाटाबेस प्रर्ोग किािको पह ुँचको लग 
सम्बन्धमा देहार् अन सारका व्र्होराहरु रहेका छन:्  

12.13.1. अतडट लग र अन गमन - प्रणाली िथा एखप्लकेशनमा गरेका कामहरुको अतभलेख राखख तनर्तमिरुपमा 
अन गमन गने र अनतधकृि  र्िर्ाकलाप तनर्न्त्रण गररन  पदिछ । प्रणालीको स रक्षाको लातग अतडट 
लगको व्र्वस्था गररए पतन समर्-समर्मा सोको अन गमन िथा मूल्र्ाङ्कन गने गररएको छैन । प्रणाली 
सञ्चालन सम्बन्धमा क नै समस्र्ा देखा परी त्र्सको जानकारी प्राि भए पश्चाि मात्र त्र्सको अन गमन 
ह ने गरेको पार्र्ो । र्सरी एक तनखश्चि समर्मा अतडट लगको अन गमन ह ने प्रणाली नह ुँदा त्र्सले 
प्रणाली सञ्चालनमा जोखखम ह न सक्छ । एखप्लकेशन िथा प्रणाली प्रर्ोगमा शएका समस्र्ा समाधानका 
लातग अतडट लग अद्यावतधक गरी तनर्तमि रुपमा अन गमन गने व्र्वस्था गन िपने व्र्होरा र्वगिको 
लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  

कार्ािलर्को स्वीकृि Security Guidelines/Controls/Activities अन सार प्रणाली प्रर्ोगमा 
शएका समस्र्ाहरु Email, Phone र Toll Free नम्बर माफि ि Service Desk Software मा लग/log ह ने 
व्र्वस्था गररएको छ र र्सरी प्राि समस्र्ाको समाधान resolution मा report भई समस्र्ा समाधानको 
ticket बन्द ह ने व्र्वस्था कार्ािन्वर्न गररएको छ । सोको अन गमन गने सोही Service Desk 

Software मा व्र्वस्था रहेको कार्ािलर्को भनाई रहेको छ ।  

12.13.2. लग ईन िथा लग शउट - सफ्टवेर्र सञ्चालन सम्बन्धमा सफ्टवेर्र सञ्चालन ह न छोडेको तनखश्चि 
समर्ावतध पश्चाि स्विः एखप्लकेशन बन्द ह ने, गलि लग ईन वा लग शउट पासवडि प्रर्ोग गरेमा 
तनखश्चि प्रर्ास पतछ स्विः बन्द ह ने व्र्वस्था सर्हिको लग ईन लग शउट नीति ह न पदिछ । िर 
कार्ािलर्मा एकल खािा कोष प्रणाली सञ्चालनको लातग उपर्ोगकिािको लग ईन िथा लग शउट 
सम्बन्धमा क नैपतन नीति रहेको छैन । प्रणाली उपर्ोगकिािले प्रणाली सञ्चालन गनिको लातग कति 
पटक सम्म गलि रू्जर नेम िथा गलि पासवडि प्रर्ोग गनि पाउने हो सोको क नै व्र्वस्था छैन । 
प्रर्ोग भएको गलि रू्जर नेम िथा गलि पासवडि सम्बन्धमा प्रणालीमा लग रहने व्र्वस्था छैन । 
र्स प्रणालीमा स्विः बन्द ह ने अवतध ३० तमनेट रहेको पार्र्ो । ३० तमनेट राख्न  भन्दा पर्हला 
स्विः बन्द ह ने समर् १५ तमनेट रहेको र सो समर् पररवििन गदाि डेटावेश सञ्चालकले व्र्वस्थापन 
पक्षसुँग क नै स्वीकृि नतलई िथा क नै अतभलेख तबना सो प्रणालीमा पररवििन गरेको देखखर्ो । जसले 
गदाि प्रणाली सञ्चालनमा जोखखम ह ने भई प्रणालीको स रक्षामा असर पनि सक्छ । प्रणालीको लग ईन 
िथा लग शउट सम्बन्धमा स्पि नीतिको िज िमा गरी सोको प्रभावकाररका साथ प्रर्ोग गने िथा 
प्रणालीमा क नै र्वशेषिा पररवििन गदाि व्र्वस्थापन पक्षसुँग स्वीकृति तलई सो अतभलेख रहने गरी 
प्रर्िर्ालाई अखघ बढाईन पने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

स झाव अन सार व्र्वस्थापनबाट स्वीकृि पासवडि नीति अन रुप पासवडिलार्ि भरपदो बनाउन 
Combination Password को प्रर्ोग गररएको छ । User Inactive रहुँदा स्विः ५ तमनेटमा User 

logout ह ने व्र्वस्था गररएको कार्ािलर्ले जनाएकोले उपर् िक्त स झाव कार्ािन्वर्नको अन गमन 
लेखापरीक्षण गदाि स झाव कार्ािन्वर्न भएको पार्र्ो ।  

12.13.3. सेक्र् ररटी लग्स - कार्ािलर्ले सूचना प्रर्वतधको प्रर्ोगमा शईपरेका सबै र्कतसमका स रक्षा च  नौिीको 
अतभलेख राख्न ेर उच्च व्र्वस्थापनबाट र्वश्लषेण गरी समाधान गने व्र्वस्था ह न पदिछ । कार्ािलर्ले 
एकल खािा कोष प्रणाली सञ्चालनको लातग सेक्र् ररटी लग्स सम्बन्धमा नीति बनाएको छैन । िथापी 
र्स सम्बन्धमा क नै सेक्रू्ररटी जोखखम शएमा सो पत्ता लगाएर त्र्सको जानकारी मातथल्लो िहमा 
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जानकारी गराउने गरीए पतन सोको लग राख्न ेगररएको छैन । र्सबाट नेटवकि मा अनतधकृि गतिर्वतध 
र पररमाजिन पत्ता नलाग्ने जोखखम रहन्छ । अिः प्रणाली सञ्चालन सम्बन्धमा सेक्र् ररटी लग्स नीतिको 
िज िमा गरी सोको कार्ािन्वर्न सम्बन्धमा तनर्तमि रुपमा सेक्रू्ररटी लग्स अन गमन िथा र्वश्लषेण गरी 
स रक्षा च  नौिीहरु समाधान गरीन  पदिछ । प्रणाली सञ्चालन सम्बन्धमा सेक्रू्ररटी लग्स नीतिको िज िमा 
गरेर सेक्रू्ररटी लग्स अन गमन िथा र्वश्लषेण गरी स रक्षा च  नौिीहरु समाधान गन िपने व्र्होरा र्वगिको 
लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  

स झाव अन सार नै कार्ािलर्को स्वीकृि Security Guidelines अन सार व्र्वस्था तमलार् स रक्षा 
च  नौिीहरु समाधान गररएको छ भन्ने कार्ािलर्को भनाई रहे िापतन लग व्र्वस्थापन सम्बन्धमा रहेका 
स झावको कार्ािन्वर्नको सूचना प्रर्वतध अन गमन लेखापरीक्षणबाट गदाि सफ्टवेर्रमा प्रर्ोगकिािको 
पह ुँच ह ने गरी कारोबार िथा कार्िको एक्टीतभटी लग भएको पार्एन । डाटावेशमा लग राखखएको भए 
पतन प्रर्ोगकिाि िथा परीक्षकलार् ररपोटिको रुपमा देखाउने व्र्वस्था नह ुँदा शन्िररक परीक्षण वा बाह्य 
परीक्षणका िममा log र activity को history हेनि िथा अन शन्धान गनि गाह्रो ह ने देखखर्ो । एकल 
खािा कोष प्रणाली सम्बन्धी सम्पूणि Data रहने Database मा सफ्टवेर्रको माध्र्मबाट बाहेक तसधै 
Database मा प्रवेश गरेमा सोको लग रहने व्र्वस्था छैन ्। जसले गदाि अनतधकृि वा शतधकाररक 
ज नसकै पक्षले पतन तसधै डाटाबेसमा प्रवेश गरेमा पत्ता नलाग्ने खस्थति छ । रार्ष्ट्रर् सूचना प्रर्वतध 
केन्रबाट सो र्कतसमको लग राख्न तमल्ने Oracle Audit Vault प्राि भए िापतन प्रर्ोग गरेको पार्एन । 

साथै डाटा सेन्टरमा प्रर्ोग गररएको Access Control Device को लग रेकडि त्र्सै उपकरणमा मातै्र ह ने 
र लग ईन गरेको बखिको रेकडि अन्र् क नै पतन Application वा अन्र्त्रमा राख्न ेव्र्वस्था नभएकोले 
क नै घटना भएको खण्डमा सो तसिमको लग उपलधध ह ने अवस्था देखखएन । 

प्रणालीमा अतधकृि वा अनतधकृि क न पक्ष लग ईन भएको थाहा पाउन सफ्टवेर्रको 
माध्र्मबाट र तसधै लग ईन गरेमा समेि पर्हचान ह ने गरी Activity log को प्रतिवेदन हेने व्र्वस्था 
ह न  पदिछ भने एकल खािा कोष प्रणालीमा अनातधकृि पक्षले लगईन गरेमा स्वचातलि रुपमा पह ुँच 
तनर्न्त्रण ह ने गरी लग व्र्वस्थापन गन िपदिछ ।  

12.14. नव प्रवेशी िथा छाड्ड्नेहरुको व्र्वस्थापन - कार्ािलर्मा प्रर्ोग गररएको सफ्टवेर्र सञ्चालनको लातग 
नर्ाुँप्रवेशीलाई नर्ाुँ रू्जर शईडी िथा पासवडि ददने र अन्र्त्र जाने कमिचारीको ित्काल रू्जर शईडी 
िथा पासवडि स्थगन गरी स रखक्षि व्र्वस्थापन गररन  पदिछ । कार्ािलर्ले नवप्रवेशी कमिचारीलाई 
अतभमूखीकरणसर्हि र् जरनेम र पासवडि ददने गरेको, छाडेर जानेको रू्जरनेम र पासवडि धलक गने 
गरेको िथा प्रणाली प्रर्ोगकिाि भए उसलाई ददएको रू्जर शईडी र पासवडि रमाना ह ने  ददनमै  बन्द 
ह न पनेमा सम्बन्धीि कोष िथा लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्ले महालेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्को सूचना 
प्रर्वतध शाखालाई जानकारी गराए पश्चाि मात्र रू्जर शईडी र पासवडि बन्द गने गरेको छ । जसले 
गदाि रमाना भई जाने कमिचारीको सम्बन्धमा प्रणालीसुँग सम्बन्धीि िथ्र्ाङ्कहरुमा पह ुँच ह ने सम्भावना 
रही िथ्र्ाङ्कहरुको गलि प्रर्ोग ह न सक्दछ । रमाना भई जाने कमिचारीहरुको रू्जर शईडी र 
पासवडि बन्द गने सम्बन्धमा प्रणालीमै महालेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्को सूचना प्रर्वतध शाखालाई 
जानकारी गरार्ने व्र्वस्था गरीन को साथै सोको अतभलेख राख्न े व्र्वस्था गन िपने व्र्होरा र्वगिको 
लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  

कार्ािलर्को स्वीकृि Security Guidelines/Controls मा उल्लेख भए अन सार नवप्रवेशी िथा 
छाड्ड्नेहरुको व्र्वस्थापन User Create, Role Assignment र तनर्िर् गने कार्ि को.ले.तन.का. प्रम ख 
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माफि ि गने गररएको कार्ािलर्को भनाई रहे िापतन उपर् िक्त स झाव कार्ािन्वर्नको अन गमन 
लेखापरीक्षण गदाि छाडेर जानेको रू्जरनेम र पासवडि रमाना, अवकाश वा पदोन्निी भएको ददनमै र 
सोही समर्मै बन्द ह न पनेमा सम्बन्धीि कोष िथा लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्ले महालेखा तनर्न्त्रक 
कार्ािलर्को सूचना प्रर्वतध शाखालाई पत्र वा ईमेल माफि ि जानकारी गराए पश्चाि मात्र रू्जर शईडी 
र पासवडि बन्द गने गरेको छ िर स्वचातलि रुपमा प्रणालीबाटै बन्द ह ने व्र्वस्था गरेको छैन । 
जसले गदाि छाडेर जाने कमिचारीको प्रणालीमा पह ुँच ह ने सम्भावना भर्ि िथ्र्ाङ्कहरुको गलि प्रर्ोग ह ने 
सम्भावना र्थावि नैं रहेको छ ।   

एकल खािा कोष प्रणालीको प्रर्ोगकिाि कमिचारी सरुवा, अवकाश वा पदोन्निी भर्ि एकल 
खािा कोष प्रणाली प्रर्ोग गनि छोडेमा सोको जानकारी महालेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्लाई भएपश्चािमात्र 
बन्द ह नेह ुँदा सो तबचको समर्मा र् जरलाई प्रणालीमा पह ुँच भर्ि प्रणालीको र िथ्र्ाङ्कको द रुपर्ोग 
समेि गनि समर् पाउने ह ुँदा रू्जर शईडी र पासवडि स्वचातलि रुपमा प्रणालीबाटै बन्द ह ने व्र्वस्था 
गन िपदिछ । एकल खािा कोष प्रणालीको प्रर्ोगकिाि कमिचारी सरुवा, अवकाश वा पदोन्निी भर्ि एकल 
खािा कोष प्रणाली प्रर्ोग गनि छोड्ड्ने अवस्था शएमा महालेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्को एकल खािा 
कोष प्रणाली व्र्वस्थापनसुँग अतनवार्ि रुपमा रू्जर बन्द गरेको स्वीकृति तलने व्र्वस्था गन िपदिछ ।  

12.15. प्रणाली सञ्चालक - प्रणाली सञ्चालन सम्बन्धी अतधकार िथा अन्र् स र्वधाहरु कार्ि र्ववरण अन सार 
कार्ािलर्का शन्िररक स्रोिका सीतमि व्र्खक्तहरुलाई ददईएको ह न पदिछ र प्रणाली सञ्चालकमा 
सवाितधकार उपर्ोगकिाि अतधकार रहेको ह न्छ । कार्ािलर्ले रू्जर लक फल्र्ाग, स्रोि फल्र्ाग, 

एनर्फतनटी एक्सस फ्ल्र्ाग शदद सम्बन्धमा बाह्य स्रोिका परामशिदािा माफि ि काम गराएको छ । 
बाह्य स्रोिबाट म ख्र् र्िर्ाकलापमा र्वशेषज्ञ संलग्न गराउुँदा सम्वेदनशील िथ्र्ाङ्क िथा सूचनाहरु 
चोररने, हराउने िथा जालसाजी ह ने जोखखम रहन्छ । प्रणाली सञ्चालक िथा स पर र् जरमा शन्िररक 
स्रोिकै कमिचारीहरुलाई लगाउने िथा अन्र् सहार्क काममा मात्र बाह्य स्रोिका कमिचारीहरुलाई 
संलग्न गन िपने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  

सबै प्रणालीहरुको सञ्चालक Super User शन्िररक स्रोिकै अतधकृि कमिचारी रहेको र 
शवयकर्किा अन सार शफ्नो कार्ि मातै्र सम्पन्न गनि सक्ने गरी प्रर्ोगकिाि अतधकार प्रदान गररएको 
छ। बाह्य स्रोिका क नै पतन कमिचारीलाई सबै Universal Rights प्रदान गररएको छैन र 
Network/Infrastructure लगार्ि प्रणालीहरुको सबै पक्षको Technical Know how र सवाितधकार 
उपर्ोगकिाि अतधकार प्रदान गररएको छैन । ददर्एको उपर्ोगकिाि अतधकार स रखक्षि गनि हरेकसुँग 
Non-Disclosure Agreement गररएको छ । TSA प्रणाली सञ्चालन कोष िथा लेखा तनर्न्त्रक 
कार्ािलर्मा कार्िरि अतधकृि िथा सहार्क स्थार्ी कमिचारीहरु माफि ि नैं गररएको कार्ािलर्को भनाई 
रहेकोमा अन गमन लेखापरीक्षण गदाि कार्ािलर्ले तसस्टमको सपोटि, डाटाबेस व्र्वस्थापन, प्रणाली 
व्र्वस्थापन, सफ्टवेर्र र्वकास, अपग्रडे, ररपोर्टिङ्ग लगार्िका महत्वपूणि कामको लातग वाह्य पक्षलाई 
शउटसोसि गरीरहेको िर कार्ािलर्का जनशखक्तबाट सम्पादन गनि सर्कने/गन िपने काम, 
शउटसोतसिङ्गबाट गनि नतमल्ने काम, शउटसोसि गनि सर्कने अवतध, शउटसोसि ह ुँदाको गोपनीर्िा 
नीति, स रक्षा, पह ुँचका प्रावधान, शउटसोसि गररएको तनकार्ले क नै कारणबस सेवा ददन नसकेमा 
ित्काल सेवा तनरन्िर गनि कार्ािलर्को पूवि िर्ारी लगार्िका र्वषर्मा क नै प्रावधान िर्ार गरेको 
छैन। बाह्य सेवा प्रदार्कबाट शफ्ना जनशखक्तलाई तसकाएर दक्ष बनाई शन्िररक रुपमै 
कार्िसम्पादनको व्र्वस्था तमलाएपतछ शउटसोतसिङ्ग बन्द गन िपनेमा लामो समर्देखख बाह्य 
सेवाप्रदार्कबाट तनरन्िर सेवा तलएको पार्र्ो । प्रणालीमा बाह्य तनकार्ले लग ईन गरेको िथा 
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पररवििन वा अपडेट गरेको स्वचातलि रुपमा रेकडि भर्ि हेने गरी लग रेकडि राख्न े गरेको छैन र 
कार्ािलर्ले पह ुँच तनर्न्त्रण नीति िर्ार गरेर लागू गरेको छैन। एउटै सफ्टवेर्र तनमािणकिािले 
कार्िको प्रकृति बाखझने र्कतसमका र्वतभन्न सफ्टवेर्रमा (जस्िै TSA र CGAS) खटाए अन रुप कार्ि 
गने गरेको पार्र्ो । जस अन रुप कार्ि गदाि प्रकृति बाखझने सफ्टवेर्रको Code मा पह ुँच ह ुँदा जोखखम 
ह न सक्ने देखखर्ो । साथै, NRA (रार्ष्ट्रर् प न: तनमािण प्रातधकरण) लार्ि TSA प्रणालीको को केही Data 

Table मा हेनि एवं पररवििन गनि तमल्ने गरी पह ुँच ददएको पार्र्ो । सो डाटाबेश टेबल NRA को 
कार्िसम्बन्धीि भए पतन तसधै Database मा पह ुँच ददन भन्दा सफ्टवेर्रको स तबधाको रुपमा ददन  
उपर् क्त ह ने देखखन्छ। 

कार्ािलर्ले प्रणाली व्र्वस्थापन सम्बन्धी कामलाई कोर फङ्गसन र नन-्कोर फङ्गसनमा 
र्वभाजन गरेर कोर फङ्गसन शफ्नै जनशखक्तबाट सम्पादन गने र नन-्कोर फङ्गसनको लातग मात्र 
बाह्यपक्षलाई पह ुँच ददन पदिछ ।  

12.16. एखन्टभार्रस - सूचना प्रर्वतध प्रणालीलाई हानी प -र्ाउन सक्ने शंकास्पद र्िर्ाकलाप िथा भार्रस 
र्त्र्ाददलाई तनर्न्त्रण गने, पत्ता लगाउने र हटाउने एखन्टभार्रस प्रर्ोग गने नीति िर्ार गरी 
कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन  पदिछ । कार्ािलर्ले एशईएक्स ओएस अफ शर्तबएम प्रर्ोगमा ल्र्ाएको छ। 
सोको स रक्षाको तनखम्ि छ टै्ट एखन्टभाईरसको शवयकर्किा नपने कार्ािलर्को भनाई रहेको छ । 
कार्ािलर्ले एकल खािा कोष प्रणालीको प्रणाली तनर्न्त्रणमा एखन्टभार्रस राखेको छैन । िर 
एखप्लकेशन कन्िोल सभिरका लातग एखन्टभार्रस राख्न नपने कार्ािलर्को भनाई रहे िापतन सो सम्बन्धी 
तनणिर् अतभलेख गरेको छैन । र्सरी प्रणालीमा एखन्टभार्रसको प्रर्ोग नगरीनाले प्रणालीको िथ्र्ाङ्क  
िथा सूचनाहरु जोखखममा पदिछन ्। कार्ािलर्ले सफ्टवेर्रमा रहेका िथा अपलोड ह ने अतभलेख िथा 
फार्लहरु अतनवार्िरुपमा स्क्र्ान ह ने एखन्टभार्रस जडान गरी सफ्टवेर्रलाई स रखक्षि गन िपने व्र्होरा 
र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  

कार्ािलर्को स्वीकृि Security Guidelines मा उल्लेख भएअन सार Intrusion Detection 

System/Intrusion Prevention System को प्रर्ोग गरी प्रणालीहरु स रखक्षि गरीन का साथै िहाुँको 
स झाव पूणि रुपमा कार्ािन्वर्न भएको कार्ािलर्को भनाई रहे िापतन उपर् िक्त स झाव कार्ािन्वर्नको 
अन गमन लेखापरीक्षण गदाि प्रणाली िथा डाटाबेसमा रहेका िथा अपलोड ह ने अतभलेखहरु स्वचातलर्ि 
रुपमा स्क्र्ान ह ने एखन्टभार्रस जडान गरेको छैन भने स्थलगि लेखापरीक्षण गरीएका प्रदेश लेखा 
तनर्न्त्रक कार्ािलर्हरु र खजल्लाखस्थि कोष िथा लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्ले प्रर्ोग गरेका धेरैजसो 
कम्प्र् टर िथा ल्र्ापटपहरुमा एखन्टभाईरस नरहेको र कतिपर् कम्प्र् टर िथा ल्र्ापटपहरुमा प्रर्ोग 
तमति समाि भएको एखन्टभाईरस प्रर्ोग गरेको पार्र्ो ।  

कार्ािलर्ले प्रणाली िथा डाटाबेसमा रहेका िथा अपलोड ह ने अतभलेखहरु प्रर्ोगमा रहेका 
कम्प्र् टर िथा ल्र्ापटपहरुमा स्वचातलि रुपमा स्क्र्ान ह ने एखन्टभार्रस जडान गरेर सञ्चातलि 
प्रणालीलाई स रक्षा प्रदान गन िपदिछ।  

12.17. फार्रवाल नीति - प्रणाली सञ्चालनमा शवि सहर्ोगी िथा अन्र् नेटवकि सुँगको सम्बन्ध 
फार्रवालद्वारा व्र्वखस्थि िथा तनर्खन्त्रि गराईन  पदिछ । फार्रवालले बार्हरबाट शउने पह ुँचलाई 
स्वीकार गने वा नगने जाुँच गरी संकास्पद गतिर्वतध शएमा सूखचि गरी भार्रसबाट नेटवकि लाई 
स रखक्षि गदिछ । िर कार्ािलर्ले फार्रवाल सम्बन्धी कार्ि प्रर्िर्ा अपनाए िापतन नीतिलाई स्वीकृि 
भने गराईएको छैन । स्वीकृि फार्रवाल नीति नभएकोले प्रणालीलाई जोखखमरर्हि बनाउन नसक्ने 
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िथा प्रणालीमा ह ने जोखखम प्रति कार्ािलर्लाई पूवि जानकारी प्राि नह न सक्दछ । व्र्वस्थापन 
पक्षबाट फार्रवाल नीतिलाई स्वीकृि गरी त्र्सलाई कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईन पने व्र्होरा र्वगिको 
लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  

उपर् िक्त स झाव कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षणको िममा स झाव पूणिरुपमा 
कार्ािन्वर्न भएको भन्न े कार्ािलर्को भनाई रहेिापतन कार्ािलर्ले प्रारखम्भक चरणमा द र्ि लेभलको 
पररतध िथा शन्िररक फार्रवाल सर्हिको सञ्जाल स्थापना गरेको देखखर्ो िर पतछ तडजास्टर ररर्कभरी 
सेन्टरको स्थापना पश्चाि शन्िररक फार्रवाल DC बाट हटार्ि DR मा पेररतमटर फार्रवालको प्रर्ोगमा 
ल्र्ाएको देखखन्छ । पररतध र शन्िररक फार्रवालको श-शफ्नै र्कतसमको उपर्ोतगिा ह ने ह ुँदा DC 
मा शन्िररक फार्रवाल नभएको अवस्थामा शन्िररक गतिर्वतधमा तनर्न्त्रण रहुँदैन । शन्िररक 
फार्रवाल नभएको अवस्थामा प्रणालीमा स रक्षा च  नौिी थर्पन्छ । कार्ािलर्ले प्रर्ोगमा ल्र्ाएको 
Extended DC को अवधारणा िथा संरचनामा शन्िररक फार्रवालको अझ बढी शवयकर्किा ह न्छ । 
र्स्िो अवस्थामा शन्िररक फार्रवाल नह न  जोखखमपूणि छ । 

कार्ािलर्ले DR मा जस्िै DC मा पतन शन्िररक फार्रवाल प्रर्ोग गरेर द वै ठाउुँको डाटाको 
स रक्षा प्रदान गन िपदिछ भने फार्रवाल नीति बनाई कार्ािन्वर्न गन िपदिछ ।  

12.18. पूवािधार पह ुँच स रक्षा र्वतध - सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी हाडिवेर्र िथा सफ्टवेर्रमा समान रुपमा प्रर्ोग 
ह ने गरी भौतिक स रक्षा र्वतध स्वीकृि गरी अवलम्बन गररएको ह न पदिछ । िर कार्ािलर्मा पूवािधार 
पह ुँच स रक्षाका लातग स्वीकृि नीति िथा र्वतध रहेको छैन । बार्हरबाट कार्ािलर्को डाटावेशमा प्रवेश 
गनेहरुको लातग शगन्ि क र्िर्ाकलाप अतभलेखको व्र्वस्था गन िपनेमा सोको व्र्वस्था गरेको 
पार्एन। र्द्यपी शन्िररक रुपमा ४ जनालाई बार्ोमेर्िक माफि ि डाटावेशमा पह ुँच प्रदान गररएको 
छ। शगन्ि क र्िर्ाकलाप अतभलेखको व्र्वस्था नह ुँदा प्रणालीमा रहेको डाटावेशमा जोखखम शउन 
सक्दछ। कार्ािलर्को सूचना प्रर्वतधको भौतिक पूवािधार स रक्षाका लातग नीति िथा र्वतध स्वीकृि 
गराई बार्हरबाट कार्ािलर्को डाटावेशमा प्रवेश गनेहरुको लातग शगन्ि क र्िर्ाकलाप अतभलेखको 
व्र्वस्था गन िपने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  

स झाव पूणिरुपमा कार्ािन्वर्न भएको कार्ािलर्को भनाई रहेकोमा अन मगन लेखापरीक्षण गदाि 
कार्िलर्को डाटा सेन्टरको काममा संलग्न कमिचारीहरुको लातग बार्ोमेर्िक कन्िोल रहेको िथा 
अन्र् कमिचारी र शगन्ि कको लातग म्र्ान्र् अल रखजिर भएिापतन उक्त लगब कमा लामो समर्देखख  
शगन्ि कको रेकडि प्रर्वर्ि गरेको छैन । जसले गदाि डाटा सेन्टरमा लगब कको व्र्वस्था गरेिापतन 
अद्यावतधक गरेको देखखएन ।  

डाटा सेन्टरमा शगन्ि कको रेकडि राख्न व्र्वस्था गररएको लगब कमा सबै शगन्ि कको 
अतनवार्ि रुपमा अद्याबतधक रेकडि राख्न  पदिछ ।  

12.19. अन गमन - कार्ािलर्ले स्वचातलि कार्ि सञ्चालनमा अनातधकृि फार्ल, िथ्र्ाङ्क वा गल्िीहरु अनधीकृि 
फाईल िथा िथ्र्ाङ्कलाई र्वश्लषेण गरी सो लाई सफ्टवेर्र िथा िथ्र्ाङ्कहरुबाट हटाउन िथा रोक्नका 
लातग तनर्तमि अन गमन गरीन  पदिछ । लेखापरीक्षणको िममा प्रणालीमा रहेका िथ्र्ाङ्कहरुको 
स रक्षाको लातग तनर्तमिरुपमा प नरावलोकन िथा मूल्र्ाङ्कन गने गररएको छैन । सफ्टवेर्रमा रहेका 
अनावयकर्क िथ्र्ाङ्कहरुलाई तनर्तमिरुपमा हटाउुँदै जाने गररएको छैन । जसले गदाि सफ्टवेर्रको 
सञ्चालनमा जोखखम रहन सक्छ । सफ्टवेर्रमा रहेको िथ्र्ाङ्कहरुको तनर्तमिरुपमा प नरावलोकन गरी 
अनावयकर्क िथ्र्ाङ्कहरुलाई हटाउुँदै लैजान पने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो । 
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उपर् िक्त स झाव कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षणको िममा िथ्र्ाङ्कलाई 
र्वतभन्न र्कतसमको शे्रणीगि भण्डारण गने गररएको साथै TSA को डेढ वषिको िथ्र्ाङ्क डाटावेशमा 
रहेको िथा पतछ Archive मा िमैसुँग स रखक्षि भण्डारण गदै लतगनेछ भन्ने कार्िलर्को भनाई रहे 
िापतन प्रणालीमा रहेका िथ्र्ाङ्कहरुको स रक्षाको लातग तनर्तमिरुपमा प नरावलोकन िथा मूल्र्ाङ्कन गरी 
सो को प्रतिवेदन गने गरेको पार्एन । प्रणालीमा तसजिना भएका िर तनर्तमि रुपमा शवयकर्क नपने 
खालका िथ्र्ाङ्क कति समर्मा खाली गदै जाने र डाटाको भण्डारण व्र्वस्थापन कसरी गने भन्ने 
सम्बन्धमा क नै कार्ििातलका रहेको पार्एन ।   

कार्ािलर्ले समर्सीमा सर्हिको कार्ििातलका बनाएर सो बमोखजम िथ्र्ाङ्कको तनर्तमि 
अन गमन गने र देखखएका समस्र्ाहरुको ित्काल तनराकारण गने व्र्वस्था गन िपदिछ । साथै प्रणालीमा 
तसजिना भएका अनावयकर्क िथ्र्ाङ्कलाई कार्ििातलका अन सार तनर्तमि रुपमा खाली गरेर डाटाको 
भण्डारण व्र्वस्थापन गन िपदिछ ।  

12.20. व्र्ाकअप नीति - प्रणालीमा रहेका िथ्र्ाङ्कहरुको स रक्षाको तनखम्ि व्र्ाकअप नीति सजृना गरी त्र्सको 
उखचि परीक्षण गन ि पदिछ । िथ्र्ाङ्कहरुको व्र्ाकअपको लातग र्वभागको शफ्नै डाटा सेन्टर िथा 
सरकारी एकीकृि डाटा सेन्टरमा डाटा सेन्टर रहेको छ । िथ्र्ाङ्कहरुको स रक्षाको लातग प्रत्रे्क २-२ 
ददनमा व्र्ाकअप ददईने भएिापतन िथ्र्ाङ्क व्र्ाकअपको प्रर्िर्ा राम्रोसुँग सम्पन्न भए नभएको परीक्षण 
गने गररएको छैन । जसले गदाि िथ्र्ाङ्क व्र्ाकअपको प्रर्िर्ा राम्रोसुँग सम्पन्न भएको भए नभएको 
र्वश्वस्ि ह नसक्ने शधार नभई प्रणालीमा रहेको िथ्र्ाङ्कको स रक्षामा असर पनि सक्दछ । िथ्र्ाङ्क 
व्र्ाकअपको प्रर्िर्ा राम्रोसुँग सम्पन्न भए नभएको जाुँच गनिको लातग िथ्र्ाङ्क व्र्ाकअप नीतिको िज िमा 
गरी सोको प्रभावकाररिाका साथ कार्ािन्वर्न भए नभएको प नरावलोकन िथा मूल्र्ाङ्कन गने संर्न्त्रको 
र्वकास गरी सोको अतभलेख राख्न पने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

उपर् िक्त स झाव कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षणको िममा कार्ािलर्को 
स्वीकृि स रक्षा मागिदशिन अन सार मखल्टपल व्र्ाकअप र अर्फस व्र्ाकअप तलई प्रभावकाररिाका साथ 
कार्ािन्वर्न भएको भन्ने कार्ािलर्को भनाई रहे िापतन अन गमन लेखापरीक्षण गदाि एकल खािा कोष 
प्रणालीको सम्पूणि डाटावेस एवम ् डाटावेस रहेको समग्र प्रणालीको दैतनक धर्ाकअप गने गरेको 
पार्र्ो। िर धर्ाकअप गदाि डाटाको मात्र नभई सम्पूणि प्रणालीकै पूणि धर्ाकअप तलने गरेको पार्र्ो। 
र्स्िो पूणि धर्ाकअप Extract गनि कखम्िमा १ टेराबाईट भण्डारण क्षमिा शवयकर्क पने र त्र्स 
र्कतसमको स्टोरेज स्पेसको अभावमा extract गनि समेि अप्ठेरो पने देखखर्ो। हालको अवस्थामा एकल 
खािा कोष प्रणालीमा जडान गररएको स्टोरेज तडभाईसको क्षमिा 18 TB को ९९.९९ प्रतिशि प्रर्ोग 
भैसकोले धर्वखस्थि रुपमा डाटा धर्ाकअप गनि प ग्नेगरी पर्ािि स्पेस समेि बाुँकी देखखंदैन । 
धर्ाकअप िथा डाटावेस ररटेन्सन सम्बन्धी नीति िर्ार गरी शवयकर्किा अन रुप 
Incremental/Differential  धर्ाकअप गनि सकेमा हाडितडस्क स्पेस बचि ह ने देखखन्छ । डाटाबेस 
धर्ाकअप गदाि खस्िप्टेड रुपमा गने र अको ददन धर्ाकअपको एकएक गरेर म्र्ान अली भेररफाई गने 
गरेको पार्र्ो। र्सरी खस्िप्टेड रुपमा काम गदाि डाटाबेस धर्ाकअप राख्न र डाटा सही रुपमा 
धर्ाकअप भए नभएको भेररफार् गनि गाह्रो ह न्छ ।  

कार्ािलर्ले सही िररकाले धर्ाकअप तलने, तलएकै बखि भेररफार् गने, त्र्सलाई शवयकर्क 
समर् सम्म ररटेन्सनमा वेट गने र शवयकर्क पदाि सर्ह िररकाले ररस्टोर (Restore) गनि तमल्ने गरी 
धर्ाकअपको व्र्वस्था गन िपछि ।  
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12.21. ईन्टरफेस - कार्ािलर्ले नेटवकि , तडस्क वा टेप्स माफि ि पूणि िथा श ि िथ्र्ाङ्कहरु स्थान्िरण गरेको र 
नेटवकि  माफि ि स्थान्िरण ह नेमा स्वचातलिरुपमा गल्िी पत्ता लगाउने र स धार गने स र्वधा रहेको ह न  
पदिछ । परीक्षणको िममा िथ्र्ाङ्कहरु सोझै डाटाबेसमा जाने र अपलोड िथा स्थान्िरणमा हाडि 
तडस्क प्रर्ोग ह ने गरेको छैन । िथापी डाटावेशमा अपलोड भएका िथ्र्ाङ्कहरु पूणिरुपमा िान्सफर 
भए नभएको परीक्षण िथा मूल्र्ाङ्कन गने संर्न्त्र भने छैन । प नरावलोकन गने पिति नरहेकोले श ि 
िथा पूणि िथ्र्ाङ्क स्थान्िरणमा र्वश्वस्ि नह ने जोखखम रहेको छ । श ि एवं स रखक्षि िथ्र्ाङ्क 
स्थान्िरणका लातग स रखक्षि नेटवकि  िथा तनदेखशका िर्ार गरी कार्ािन्वर्न गन िपने व्र्होरा र्वगिको 
लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

उपर् िक्त स झाव कार्ािन्वर्न अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षणको िममा कार्ािलर्को स्वीकृि 
स रक्षा तनदेखशकामा उल्लेख भए अन सार Integration & Technical  Interface Specification िर्ार गरी 
कार्ािन्वर्न गरेर स झावका व्र्होराहरु कार्ािन्वर्न भर्ि स धार भएको पार्एको छ ।  

12.22. िथ्र्ाङ्क ध ल्र्ाउने - कार्ािलर्ले कागज, च  म्बकीर्, श्रव्र्दृयकर्, र् एसवी स्टोरेज, प राना कम्प्र् टर र 
ल्र्ापटप शददमा रहेका संवेदनशील सूचना िथा िथ्र्ाङ्कहरु स्वीकृि कार्िर्वतध अन सार ध ल्र्ाएको 
ह न पदिछ । कार्ािलर्ले हालसम्म िथ्र्ाङ्क ध ल्र्ाउने कार्िहरु गरेको छैन र कार्िर्वतध िर्ार गरेको 
पतन छैन । लेखापरीक्षणको समर्सम्म कार्ािलर्को जानकारी अन सार वििमान सभिरको स्टोरेज क्षमिा 
४ टेरा बार्ट रहेकोमा हाल ४०० तगगाबार्ट मात्र प्रर्ोगमा शएको छ । िथ्र्ाङ्कहरु नध ल्र्ाईएमा 
िथ्र्ाङ्क रहने स्थानको अभाव ह ने जोखखम रहन्छ । जसले गदाि सफट्वेर्र सञ्चालनसुँग सम्बन्धीि 
िथ्र्ाङ्क भण्डारणमा जोखखम ह न सक्दछ । िथ्र्ाङ्कहरु पर्हचान गरी उच्च व्र्वस्थापनको स्वीकृतिमा 
ध ल्र्ार्न का साथै प राना ल्र्ापटप, डेस्कटप कम्प्र् टर िथा अन्र् सूचना प्रर्वतधसुँग सम्बन्धीि 
सामाग्रीहरुको तललाम तबिी गदाि हाडितडस्कलाई तडस्पोजल गरेर मात्र तललाम तबिी गन िपने व्र्होरा 
र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  

उपर् िक्त स झाव कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षणको िममा र्स कार्ािलर्बाट 
हाडिवरे्र तललाम, नि ह ने भए स झाव अन सार Hard Disk Disposal गरी तललाम गरीने भन्न ेकार्ािलर्को 
भनाई रहेिापतन हालसम्म तललाम तबिी गररएका डाटा भण्डार तडभाईस रहेका सूचना प्रर्वतध र्न्त्र 
उपकरणहरु जस्िै ल्र्ापटप, कम्प्र् टर, सभिर शददबाट डाटा भण्डार तडभाईस तनकालेर तललाम तबिी 
गरेको पार्एको छैन । जसले गदाि तललाम तबिी पश्चाि त्र्स्िा स्टोरेज तडभाईसमा भएका सूचना 
िथा िथ्र्ाङ्क द रुपर्ोग ह ने जोखखम रहन्छ ।  

कार्ािलर्ले शगामी समर्मा डाटा भण्डार तडभाईस रहेका सूचना प्रर्वतध र्न्त्र उपकरणहरु 
जस्िै ल्र्ापटप, कम्प्र् टर, सभिर शददबाट डाटा भण्डार तडभाईस तनकालेर सूचना िथा िथ्र्ाङ्क 
द रुपर्ोग नह ने स तनखश्चि भएपतछ मात्र तललाम तबिी गन िपदिछ ।  

12.23. व्र्वसार् तनरन्िरिा र्ोजना र प्रकोप प नःस्थापना र्ोजना - कार्ािलर्ले सूचना प्रर्वतधको व्र्वसार् 
तनरन्िरिा र्ोजना र प्रकोप प नःस्थापना र्ोजना िर्ार गरी त्र्सको प्रभाव र्वश्लषेण गने गरेको ह न  
पदिछ । कार्ािलर्ले व्र्वसार् तनरन्िरिा र्ोजना िथा प्रकोप प नःस्थापना र्ोजना िर्ार गरेको छैन । 
र्द्यपी कार्ािलर्ले तनर्तमि व्र्ाकअप गने गरेको भए िापतन त्र्सको तनर्तमि रुपमा मूल्र्ाङ्कन गने 
गररएको छैन । कार्ािलर्को प्रकोप प नःस्थापनाका लातग सरकारी एकीकृि िथ्र्ाङ्क केन्रको हेटौंडामा 
स्थान उपलधध भएको जनाएको छ । र्ी र्ोजनाको अभावमा बाह्य च  नौिी, साईवर शिमण, 

प्राकृतिक प्रकोप शदद अवस्थामा एकल खािा कोष प्रणालीको तनरन्िरिामा अवरोधको जोखखम 
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रहन्छ। र्सबाट सूचना िथा िथ्र्ाङ्कको र्वश्वसनीर्िा िथा तनष्ठमा असर पदिछ । कार्ािलर्को भावी 
च  नौिीहरुलाई ध्र्ानमा राखी स्वीकृि व्र्वसार् तनरन्िरिा र्ोजना एवं प्रकोप प नःस्थापना र्ोजना िर्ार 
गरी कार्ािन्वर्न गरीन  पने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  

उपर् िक्त स झाव कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि साबिजतनक र्वत्तीर् 
प्रणालीहरुलाई “Critical Systems” को रुपमा पर्हचान गररएको, एक िह सम्मको Business 

Continuity का लातग मलेतनकाले केन्रमा र तडजास्टर ररकभरी सेन्टर हेटौंडामा २ वटा डाटा 
सेन्टरहरु सञ्चालनमा ल्र्ाएको र Real Application Cluster र Active Data Guard लगार्िका नर्ाुँ 
प्रर्वतधको प्रर्ोग गरी व्र्वसार् तनरन्िरिा र प्रकोप प नःस्थापनको व्र्वस्था गरेर स झावको 
रुपमा औलं्र्ाईएका व्र्होराहरु कार्ािन्वर्न गरेको पार्र्ो ।  

12.24. उच्च व्र्वस्थापन स्वीकृति - सञ्चातलि सूचना प्रर्वतध प्रणालीमा थप र्वकास िथा पररमाजिन गन ि परेमा 
कार्ािलर्को उच्च व्र्वस्थापन िथा सूचना प्रर्वतध शाखाको स्वीकृि भएको ह न  पदिछ । प्रणालीमा 
क नै नर्ाुँ र्कतसमको र्वशेषिा जडान िथा पररवििन गदाि प्रम ख र्वषर्वस्ि हरुमा बाहेक उच्च 
व्र्वस्थापन पक्षबाट स्वीकृति तलईएको अतभलेख राख्न ेगररएको छैन । त्र्स्िै सफ्टवेर्र प्रणालीमा के, 

कर्हले र कसले पररमाजिन गरेको भन्ने स्वचातलि अतभलेखाङ्कन  ह ने प्रणाली छैन । समर्ान कूल 
प नरावलोकन नह नाले तनधािररि समर्मा गरीन  पने स धार नह न सक्दछ । स्वचातलि अतभलेखाङ्कन 
प्रणाली जडान गने, तनधािररि समर्मा प नरावलोकन गने िथा पररमाजिन पूवि उच्च व्र्वस्थापनको 
स्वीकृति गराउने व्र्वस्था तमलाउन पने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  

उपर् िक्त स झाव कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि कार्ािलर्ले प्रणालीमा 
क नै पररवििन गन िपरेमा उच्च व्र्वस्थापनबाट स्वीकृति तलने गरेको पार्एको छ । िर सफ्टवेर्र 
प्रणालीमा भएको पररमाजिन स्वचातलि अतभलेखाङ्कन ह ने गरेको पार्एन । कार्ािलर्ले सूचना प्रर्वतध 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औलं्र्ाईएका स झावहरु प्राथतमकिाका साथ कार्ािन्वर्न गन ि पदिछ ।  

12.25. कार्ि र्वभाजन - कार्ािलर्ले सफ्टवेर्र प्रणालीको िथ्र्ाङ्कहरुको र्वकास, पररमाजिन, परीक्षण, कार्ािन्वर्न 
र स्थान्िरण गने कार्ि फरक फरक वािावरणमा व्र्वखस्थि गरेको ह न पदिछ । एकल खािा कोष 
प्रणाली सम्बन्धमा व्र्वसार्र्क शवयकर्किा अन सार प्रणालीको र्वकास गररन्छ। प्रणालीमा के-कस्िा 
र्वशेषिाहरु थप गन िपने हो सोको जानकारी तबजनेश रू्तनटलाई गराए पतछ डेभलपिसद्वारा प्रणालीको 
र्वकास गरीन्छ, सो पश्चाि त्र्सलाई तबजनेश रू्तनटले परीक्षण वािावरणमा परीक्षण गदिछन ्। र्सैगरी 
र्वतभन्न व्र्खक्तहरु उक्त प्रणालीको परीक्षण िथा प्रर्ोगमा सहभागी ह न्छन ्साथै टेस्ट सभिर र लाईभ 
सभिरको लातग फरक फरक रू्जर नेम र पासवडिको व्र्वस्था गररएको छ । र्सरी प्रणालीका नेटवकि  
सञ्चालक, डाटावेश सञ्चालक िथा प्रणाली सञ्चालकको कार्ि र्वभाजन गरेको छ । र्द्यपी प्रणालीमा 
टेस्ट सभिरमा बसेका कमिचारीलाई लाईभ सभिरमा तलने नतलने सम्बन्धमा प्रणालीको र्वकास गररएको 
छैन । साथै लाईभ सभिरमा गए पश्चाि त्र्सको स परीवेक्षण िथा मूल्र्ाङ्कन गने गररएको छैन । 
जसले गदाि प्रणाली सञ्चालनमा जोखखम रहने र प्रणालीको िथ्र्ाङ्कमा अनातधकृि पह ुँच रहने जोखखम 
रहन्छ । कार्ािलर्ले सफ्टवेर्र प्रणालीको िथ्र्ाङ्कहरुको र्वकास, पररमाजिन, परीक्षण, कार्ािन्वर्न र 
स्थान्िरण गने कार्ि फरक फरक वािावरणमा व्र्वखस्थि गरेको ह न पदिछ । साथै लाईभ सभिरमा भए 
गरेका कामहरुको स पररवेक्षण ह ने संर्न्त्रको व्र्वस्था गन िपने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा 
औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  
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उपर् िक्त स झाव कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि स झावहरु कार्ािन्वर्न 
भएको पार्र्ो ।  

12.26. उपर्ोगकिाि स्वीकृति परीक्षण - कार्ािलर्ले र्वकास िथा पररमाजिन गरेको सफ्टवेर्र प्रणालीलाई 
प्रर्ोगमा लैजान भन्दा पर्हला लाभग्राहीहरुलाई उपर्ोगमा सहज ह ने वा समस्र्ा नशउने सम्बन्धमा 
उपर्ोगकिाि स्वीकृति परीक्षण गराउन  पदिछ । कार्ािलर्ले एकल खािा कोष प्रणालीको श रुवाि 
समर् र हाल िेस्रोपक्ष माफि ि प्रणालीमा थप र्वकास गदाि पतन उपर्ोगकिाि स्वीकृति परीक्षण गने 
गररएको छैन । जसले गदाि क न उदे्दयकर्ले प्रणालीको र्वकास गररएको तथर्ो िथा प्रर्ोगकिाि अन क ल 
तथर्ो वा तथएन सोको अतभलेख नरहुँदा प्रणालीको सञ्चालनमा जोखखम रहने ह न्छ । कार्ािलर्ले 
र्वकास िथा पररमाजिन गरेको सफ्टवेर्र प्रणालीलाई प्रर्ोगमा लैजान  भन्दा पर्हला लाभग्राहीहरुलाई 
उपर्ोगमा सहज ह ने वा समस्र्ा नशउने सम्बन्धमा उपर्ोगकिाि स्वीकृति परीक्षण गराउने िथा 
अतभलेख राख्न पने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  

उपर् िक्त स झाव कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि कार्ािलर्ले एकल खािा 
कोष प्रणालीको श रु भसिनलाई अपग्रडे गरेर २०७७।४।२७ देखख दोस्रो भसिन लागू गरेकोमा सो 
दोस्रो भसिनको पतन उपर्ोगकिाि स्वीकृति परीक्षण (User Acceptance Test, UAT) गरेको प्रतिवेदन पेश 
गरेको छैन । उपर्ोगकिाि स्वीकृति परीक्षण गरेको िर अतभलेख नरहेको कार्ािलर्को भनाई रहेको 
छ ।  

कार्ािलर्ले िर्ार गरेको नर्ाुँ सफ्टवेर्र र अपग्रडे गरेको नर्ाुँ भसिनको उपर्ोगकिाि स्वीकृति 
परीक्षण (User Acceptance Test, UAT) गराएर सो को प्रतिवेनको शधारमा मात्र सफ्टवेर्र जडान गरी 
लागू गन ि पदिछ ।  

12.27. पररवििन व्र्वस्थापन - कार्ािलर्मा प्रणाली प्राति िथा व्र्वस्थापन पररवििन र प्रणालीमा शकखस्मक 
पररमाजिन गदाि नीति अन सारको प्रर्िर्ा अवलम्बन गररन  पदिछ । र्स प्रणालीमा सामान्र् पररवििन 
गदाि तबजेनस र् तनटको शग्रहमा प्रणाली व्र्वस्थापकद्वारा पररवििन गने गरेको िर र्स्िा पररवििनको 
अतभलेख राख्न ेगरेको छैन । अतभलेख नराखेका कारण जालसाजीपूणि िथा अनतधकृि पररवििन ह न 
सक्ने देखखन्छ । र्सबाट प्रणालीमा साईबर शिमण ह न सक्ने िथा डाटा चोरी ह न सक्ने देखखन्छ। 
कार्ािलर्मा प्रणाली प्राति, व्र्वस्थापन पररवििन िथा प्रणालीमा शकखस्मक पररमाजिन गदाि नीति िर्ार 
गरी सोही अन सारको प्रर्िर्ा अवलम्बन गन िपने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो। 

उपर् िक्त स झाव कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि कार्ािलर्को स्वीकृि 
स रक्षा मागिदशिन अन सार पररवििन अन रोध माफि ि पररमाजिन गने गररएको कार्ािलर्ले जनाएिा पतन 
प्रणालीमा समर्-समर्मा ह ने साना-साना अपडेट र प्रणालीको नर्ाुँ भसिन शउुँदा समेिको अतभलेख 
राख्न ेगरेको पार्एन जसले गदाि कसले, कहाुँ र क न समर्मा प्रणालीमा पररवििन गरेको भनी जानकारी 
नह ने र अनातधकृि पररवििन समेि ह न सक्ने जोखखम रहन्छ ।  

कार्ािलर्ले प्रणालीमा समर्-समर्मा ह ने साना-साना अपडेट र प्रणालीको नर्ाुँ भसिन शउुँदा 
समेिको अतभलेख राख्न ेव्र्वस्था गरेर अतभलेख बाहेकको क नै अनातधकृि पररवििन देखखएमा ित्काल 
समाधान गने व्र्वस्था गन िपदिछ ।  

12.28. र्वश्वसनीर्िा - कार्ािलर्ले प्राति गरेका हाडिवेर्र िथा सफ्टवेर्रको र्वश्वसनीर्िाको सम्झौिा समेि 
गरेको ह न पदिछ । कार्ािलर्ले हाडिवेर्र िथा सफ्टवेर्र खररद गदाि सोको स्पेतसर्फकेशनमा वारेन्टी 
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ह ने जनाए िापतन शपूिीकिाि स रक्षण धरौटी कटाउने गरेको छैन र कार्ािलर्ले वारेन्टी सम्बन्धी 
अतभलेखहरु राखेको छैन । र्सबाट हाडिवेर्र िथा सफ्टवेर्रको उपर्ोग अवतधको स तनखश्चििा िथा 
सञ्चालन र ममिि लागि वरृ्िको जोखखम बढेको छ । हाडिवेर्र िथा सफ्टवेर्र प्राति गदाि तनखश्चि 
अवतधको वारेन्टी सर्हि लागि लाभ र्वश्लषेण गररएको ह न पने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा 
औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

उपर् िक्त स झाव कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षणको गदाि स झावहरुको 
कार्ािन्वर्न भएको पार्एको छ  ।  

12.29. प्रर्ोग पश्चाि प नरावलोकन - कार्ािलर्मा प्रर्ोगमा शएको सफ्टेर्र प्रणालीको र्वकास िथा 
पररमाजिनको कार्िसम्पादन तनखश्चि समर्सम्म प्रर्ोग पश्चाि प नरावलोकन गररएको ह न  पदिछ । 
शकखस्मक अवस्थामा प्रणालीमा क नै र्कतसमको पररवििन गरेको खण्डमा र्वश्लषेण िथा जाुँचको मात्रा 
वढार्न  पदिछ। जसले गदाि सफ्टवेर्रमा सजृना भएका समस्र्ाको जानकारी कार्ािलर्लाई समर्मै 
ह न्छ । िर कार्ािलर्ले एकल खािा कोष प्रणाली सफ्टवेर्रको समर् समर्मा प नरावलोकन गने 
व्र्वस्था गरेको छैन । र्सबाट प्रणाली सञ्चालनमा शईपरेका ईखन्सडेण्ट, बग्स िथा अन्र् र्वतभन्न 
समस्र्ाहरु समाधान ह न नसकी प्रणालीको तनरन्िर सञ्चालन िथा स तनखश्चििामा जोखखम रहन्छ । 
कार्ािलर्ले प्रर्ोगमा शएको सफ्टवेर्रको प्रर्ोग पश्चाि प नरावलोकन गरी देखखएका समस्र्ाहरु 
समाधान गने व्र्वस्था गन िपने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

स झाव पूणिरुपमा कार्ािन्वर्न भएको छ भन्ने कार्ािलर्को भनाई रहे िापतन उपर् िक्त स झाव 
कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि प्रणालीको प नरावलोकन वा भसिन पररवििन गने 
अवतधको र्वषर्मा क नै नीति िथा र्ोजना रहेको छैन भने कार्ािलर्ले एकल खािा कोष प्रणालीको 
श रुवाि देखख हालसम्म एकपटक भसिन पररवििन गरेकोमा भसिन पररवििनबाट समग्र प्रणालीमा परेको 
असर प नरावलोकन गरेको पार्एन ।  

कार्ािलर्ले स झावमा औलँ्र्ार्एका व्र्होरा कार्ािन्वर्न गनेिफि  ध्र्ान ददन पदिछ ।  

12.30. बैङ्क र्हसाव तमलान - एकल खािा कोष प्रणाली सञ्चालन तनदेखशकको दफा ४ अन सार कार्ािलर्ले 
गरेको कारोवार अन सारको प्राति िथा भ  क्तानीको समार्ोजनका लातग नेपाल राष्ट्र वैंङ्कलाई हरेक ददन 
समार्ोजन शदेश पठाउन  पने व्र्वस्था छ । कोष िथा लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्हरुले सरकारी 
कारोवार गने बैङ्कसुँग दैतनक रुपमा र्हसाव तमलान गदिछन िर एकल खािा कोष प्रणालीमा स्वचातलि 
रुपमा र्हसाव तमलान ह ने व्र्वस्था छैन । कार्ािलर्का अन सार प्रत्रे्क ददन कोलेतनकाले नेपाल राष्ट्र 
बैङ्कलाई समार्ोजन र्ववरण पठाउने गरेको छ । एकल खािा सफ्टवेर्र प्रणाली अन सार स्वचातलि 
एवं तनर्तमि रुपमा र्हसाव तमलान गन िपने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

िहाुँको स झाव अन सार स्वचातलि रुपमा र्हसाव तमलान गररनेछ भन्ने कार्ािलर्को भनाई 
रहेकोमा उपर् िक्त र्वषर्को अन गमन लेखापरीक्षण गदाि स्वचातलि रुपमा र्हसाव तमलान ह ने व्र्वस्था 
गरेको पार्एन ।  

लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औलं्र्ाईएका स झाव अन सार  प्रणालीमा स्वचातलि रुपमा र्हसाव 
तमलान ह ने व्र्वस्था गरीन  पदिछ ।  

12.31. कमिचारीहरुको भ  क्तानी - एकल खािा कोष प्रणाली सञ्चालन तनदेखशकको ब ुँदा नं १०.१.१ अन सार 
खचि गने कार्ािलर्ले शफ्ना कमिचारीहरुलाई भ  क्तानी गरीने िलब भत्ता रकम सम्वखन्धि कमिचारीको 
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बैङ्क खािामा तसधै जम्मा गन िपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले सबै कमिचारीहरुको िलब भत्ता रकम 
एउटै चेक माफि ि बैंङ्क खािामा कमिचारीको र्ववरणसमेि पठाउने र बैङ्कले सम्बन्धीि कमिचारीको 
खािामा जम्मा गने गरेको छ । िर अदालिका कमिचारीहरुको िलब भत्ता रकम नगदै भ  क्तानी गने 
गरेको छ । कार्ािलर्ले शफ्ना कमिचारीहरुलाई भ  क्तानी ददन पने िलब भत्ता रकम सम्वखन्धि 
कमिचारीको बैङ्क खािामा तसधै जम्मा गने व्र्वस्था गन िपने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा 
औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

उपर् िक्त स झाव कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि Electronic Fund 

Transfer माफि ि कमिचारीहरुको िलब भत्ता बैँङ्क खािामा नै भ  क्तानी गने व्र्वस्था भर्ि स झाव 
कार्ािन्वर्न भएको पार्र्ो ।  

12.32. रेखार्ङ्कि चेक - एकल खािा कोष प्रणाली सञ्चालन तनदेखशकको ब ुँदा नं १०.१.१८ अन सार कोष िथा 
लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्लवाट जारी ह ने चेक रेखार्ङ्कि ह न पछि । िर अतधकाुँश रेखार्ङ्कि चेक जारी 
गरेिा पतन स-साना भ  क्तानीका लातग कारण ख लाएर बाहक चेक पतन जारी गने गरेको छ । र्सबाट 
तनदेखशका कार्ािन्वर्नको उदे्दयकर् प्रातिमा असर पनि सक्छ । कोष िथा लेखा तनर्न्त्रण कार्ािलर्बाट 
रेखार्ङ्कि चेक जारी गन िपने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

उपर् िक्त स झाव कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि हाल रेखार्ङ्कि चेक 
प्रर्ोग गनि छोतडएको र EFT र A/C payee चेकबाट माफि ि मातै्र भ  क्तानी ह ने व्र्वस्था भर्ि स झाव 
कार्ािन्वर्न भएको पार्र्ो ।  

12.33. र्थाथि समर्को बैक मौज्दाि - एकल खािा कोष प्रणाली सञ्चालन तनदेखशकको ब ुँदा नं १०.१.२१ 
अन सार प्रत्रे्क मर्हनाको ५ गिे तभत्रमा सरकारी कारोवार गने बैंकसुँग र्हसाब तमलान गरी अतभलेख 
अध्र्ावतद्यक गरी प्रमाखणि गरेर राख्न पने छ । कार्ािलर्ले शतथिक वषि व्र्तिि भएपतछ पतन चेकको 
भ  क्तानी म्र्ाद बाुँकी रहने ह नाले एक शतथिक वषिमा जारी भएको चेकको भ  क्तानी अको शतथिक 
वषिमा गन िपने ह ुँदा सोको लातग कोष िथा लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्ले भ  क्तानी ह न बाुँकी चेकको 
र्ववरण िर्ार गरी सम्बन्धीि बैङ्कमा पठाउन  पने र कोष िथा लेखा तनर्न्त्रण कार्ािलर्ले चेक साट्न 
बाुँकीको र्ववरण िर्ार गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा पेश गने गरेको छ । र्सबाट कार्ािलर्को र्थाथि 
समर्को बैक मौज्दाि थाहा ह न पने तनदेखशकाको उदे्दयकर् प्रातिमा असर परेको छ । र्सको कारण 
प्रणालीले स्वचातलि रुपमा बैंक समाधान र्ववरण िर्ार गने नगन ि हो । तनदेखशकको १०.१.२१ 
वमोखजम प्रत्रे्क मर्हनाको ५ गिे तभत्रमा सरकारी कारोवार गने बैंङ्कसुँग र्हसाब तमलान गरी अतभलेख 
अध्र्ावतद्यक गने व्र्वस्था गन िपने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

प्रत्रे्क मर्हनाको ३ गिे तभत्रमा सरकारी कारोवार गने बैंङ्कसुँग र्हसाब तमलान गरी अतभलेख 
अध्र्ावतद्यक गने व्र्वस्था गररएको छ भन्ने कार्िलर्को भनाई रहेकोमा सो र्वषर्को अन गमन 
लेखापरीक्षण गदाि स झाव कार्ािन्वर्न भएको पार्एको छ ।  

12.34. तनदेखशका कार्ािन्र्वन - एकल खािा कोष प्रणाली सञ्चालन तनदेखशकको ब ुँदा नं १०.१.२३ अन सार 
कोष िथा लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्ले नेपाल राष्ट्र बैकलाई रकम जम्मा गनि ददएको शदेशको एकप्रति 
दैतनक रुपमा महालेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर् कोष प्रशासन शाखामा पठाउन  पने व्र्वस्था छ । िर 
कोष िथा लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्हरुले महालेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्मा पठाउने गरेका छैनन ्। 
एक उप महालेखा तनर्न्त्रकका अन सार प्रणालीमा स्वचातलि रुपमा व्र्वस्थापन गने भएकाले 
को.ले.तन.का. बाट नेपाल राष्ट्र बैकलाई रकम जम्मा गनि ददएको शदेशको प्रति दैतनकरुपमा तलने 
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नगरेको जानकारी भर्ो । तनदेखशकामा उखल्लखखि व्र्वस्था शवयकर्क नपने भए तनदेखशकाको उक्त 
व्र्वस्था प नरावलोकन गरीन  पदिछ । तनदेखशकको १०.१.२३ अन सार कोष िथा लेखा तनर्न्त्रक 
कार्ािलर्ले नेपाल राष्ट्र बैकलाई रकम जम्मा गनि ददएको शदेशको एकप्रति दैतनकरुपमा महालेखा 
तनर्न्त्रक कार्ािलर् कोष प्रशासन शाखामा पठाउने व्र्बस्था गन िपने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा 
औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  

उपर् िक्त स झाव कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षणको िममा Day Close र 
सोधभनाि प्रतिवेदन TSA प्रणाली बाटै प्राि गने व्र्वस्था गररएको कार्ािलर्को भनाई रहेकोमा उक्त 
स झावको कार्ािन्वर्न भएको पार्एको छ।  

12.35. धरौटीको मास्केवारी - एकल खािा कोष प्रणाली सञ्चालन तनदेखशकको ब ुँदा नं १०.२. अन सार 
कोलेतनकाले धरौटीको मास्केवारी िर्ार गरी मर्हना भ  क्तान भएको साि ददनतभत्र िथा तनदेखशकको 
१०.१.२४ अन सार कोषको अवस्थाको मातसक र्ववरण मातसक रुपमा महालेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर् 
कोष प्रशासन शाखामा पठाउन  पनेछ िर उक्त र्ववरण एकल खािाकोष प्रणालीद्वारा नै स्वाचातलि 
रुपमा प्राि ह नेह ुँदा सो अन सार पठाउने गरेको पार्एन । तनदेखशकामा उखल्लखखि व्र्वस्था शवयकर्क 
नपने भए तनदेखशकाको उक्त व्र्वस्था प नरावलोकन गररन पदिछ । तनदेखशकाको ब ुँदा नं १०.२. 
अन सार कोलेतनकाले धरौटीको मास्केवारी िर्ार गरी मर्हना भ  क्तान भएको साि ददनतभत्र िथा 
तनदेखशकाको ब ुँदा नं १०.१.२४ अन सार कोषको अवस्थाको मातसक र्ववरण मातसक रुपमा महालेखा 
तनर्न्त्रक कार्ािलर् कोष प्रशासन शाखामा व्र्वस्था गररन पदिछ। 

धरौटी र कार्ि सञ्चालनको भ  क्तानी EFT बाट ह ने र सोको र्ववरणहरु प्रतिवेदनहरुमा 
उपलधध ह ने गरेको छ भन्ने कार्ािलर्को भनाई रहेको छ ।  

13. लेखापरीक्षणबाट देखखएका थप व्र्होराहरु - महालेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्ले सञ्चालन र व्र्वस्थापन 
गरेको एकल खािा कोष प्रणालीको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि देखखएका मातथ उल्लेख भए 
बमोखजमका व्र्होराहरुका अतिररक्त उक्त प्रणालीको हालको सञ्चालन अवस्थाको परीक्षणबाट देखखएका 
थप व्र्होराहरु देहार् बमोखजम रहेका छन:्  

13.1. वेबसाईट - सरकारी तनकार्को वेबसाईट तनमािण िथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी तनदेखशका, २०६८ को 
ब ुँदा नं २ अन सार नेपाल सरकारको प्रत्रे्क मन्त्रालर्, र्वभाग र केन्रीर् स्िरका कार्ािलर्हरुले 
र्थासम्भव श-शफ्नो वेबसाईट तनमािण गरी सञ्चालनमा ल्र्ाउन  पने उल्लेख गरेको छ । महालेखा 
तनर्न्त्रक कार्ािलर्ले कार्ािलर्को समग्र सूचना िथा जानकारी समेट्ने वेबसाईट तनमािण गरेिापतन 
उक्त वेबसाईटमा TSA सम्बन्धी सूचना िथा जानकारी समेट्ने छ टै्ट पोटिल/तलङ्क राखेको पार्एन । 
प्रणालीको शतधकाररक वेबसाईट वा पोटिल नह ुँदा एकल खािा कोष प्रणाली जस्िो फरार्कलो क्षते्र 
समेटेको र महत्वपूणि प्रणालीका प्रर्ोगकिािले र्ो प्रणालीका र्वर्वध र्वषर्को सूचना िथा जानकारी 
तलन र तनदेखशका िथा फारम लगार्िका सामाग्रीहरु डाउनलोड गनि अन्र्त्र खोज्न  पने झण्झट 
व्र्होन िपने देखखर्ो । कार्ािलर्ले एकल खािा कोष प्रणालीको समग्र र्वषर्को जानकारी ददन छ टै्ट 
वेबसाईट िर्ार गन िपछि वा महालेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्को वेबसाईटमा एकल खािा कोष प्रणाली 
सम्बन्धी सूचना िथा जानकारी समेट्ने छ टै्ट पोटिल/तलङ्क राखेर एकल खािा कोष प्रणालीका 
प्रर्ोगकिािलाई सहजीकरण गन िपदिछ ।  

13.2. भसिन पररवििन र परीक्षण - तनकार्ले सञ्चालन गरेको सूचना प्रर्वतध प्रणालीको नर्ाुँ भसिन जारी गन िपूवि 
उक्त प्रणालीको डाटाबेसमा रहेको प रानो भसिनको अखन्िम तमति सम्मको डाटा ठीक छ नर्ाुँ भसिनमा 
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माईग्रटे गनि उपर् क्त र सम्भब छ भतन शश्वस्ि ह न र नर्ाुँ भसिनमा डाटा माईग्रटे गदाि प रानो 
भसिनको डाटा, सूचना, भ्र्ाल्र् , एखप्लकेशन लगार्िका न्रू्निम डाटाहरु अपलोड भएको छ भतन 
शश्वस्ि ह न र नर्ाुँ भसिनले प रानो भसिनमा रहेका सबै सििहरु प रा गरेको छ भतन शश्वस्ि ह न 
स्विन्त्र पक्षबाट प्रार्वतधक परीक्षण गराउन  पछि । महालेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्ले एकल खािा कोष 
प्रणालीको २०७७।४।२७ नर्ाुँ भसिन अपडेट गरेकोमा भसिन अपडेट गन िपूवि र नर्ाुँ भसिनको 
श रुवािी अवस्थाको परीक्षण गराएको पार्एन । र्स्िो परीक्षण नगराउुँदा प्रणालीको प रानो भसिनको 
धर्ाकअपमा रहेको डाटाको सत्र्िा र नर्ाुँ भसिनमा प रानो भसिनको न्रू्निम सूचना अपलोड भएको, 
डाटा माईग्रसेन भएको, नर्ाुँ भसिनले प रानो भसिनको न्रू्निम सिि प रा गरेको र प रानो भसिनसुँग नर्ाुँ 
भसिन कम्प्र्ार्टबल भएको छ भनी शश्वस्ि ह ने शधार रहेन ।  

कार्ािलर्ले एकल खािा कोष प्रणालीको नर्ाुँ भसिन अपडेट गदाि प्रणालीको प रानो भसिनको 
धर्ाकअपमा रहेको डाटाको सत्र्िा र नर्ाुँ भसिनमा प रानो भसिनको न्रू्निम सूचना अपलोड भएको, 
डाटा माईग्रसेन भएको, नर्ाुँ भसिनले प रानो भसिनको न्रू्निम सिि प रा गरेको र प रानो भसिन सुँग नर्ाुँ 
भसिन कम्प्र्ार्टबल छ भतन शश्वस्ििा प्रदान गनि स्विन्त्र पक्षबाट प्रार्वतधक परीक्षण गराउन  पदिछ ।  

13.3. स रक्षाको परीक्षण - प्रणालीमा बाह्य पक्षको अनतधकृि पह ुँचबाट क नै द घिट्ना घटेको खण्डमा 
प्रणालीको समग्र परीक्षण गराएर प्रणालीमा परेको असर बारे प्रतिवेदन तलई असर देखखएमा स धार गने 
र भर्वष्र्मा ह नसक्ने सोही प्रकृतिका जोखखमबाट बच्ने उपर्ाहरुको खोजी गन िपदिछ । कार्ािलर्को 
प्रणालीमा र्वतभन्न समर्मा बाह्यपक्षबाट ह नसक्ने स रक्षा उलङ्घन च  नौिीको न्रू्नीकरण गनि िथ्र्ाङ्कको 
स रक्षा परीक्षण (Security Audit) गने गरेको पार्एन । स रक्षा परीक्षण नगदाि स रक्षा उलङ्घनबाट 
भएको असर थाहा पाउन सर्कंदैन र स रक्षा उल्लंघनबाट क नै जोखखम भएमा सोबाट समग्र प्रणालीमा 
असर पनि सक्दछ । सोही प्रकृतिका द घिट्ना प न: दोहोररएमा सोबाट पने असर र बच्ने उपार्को 
र्र्कन गनि सर्कंदैन ।  

कार्ािलर्ले सूचना प्रर्वतध प्रणालीमा पाईरेसी, ह्यार्कङ्ग, भाईरस, र्फतसङ्ग, मालवेर्र जस्िा साईबर 
थ्रटेहरुबाट क नै द घिटना भएको खण्डमा प्रणालीको अतनवार्ि रुपमा परीक्षण गराएर प्रतिवेदन तलई 
असर देखखएमा स धार गने र भर्वष्र्मा ह नसक्ने सोही प्रकृतिका जोखखमबाट बच्ने उपर्ाहरुको खोजी 
गन िपदिछ। 

13.4. अतडट िेल (Audit Trail) - साविजतनक सेवा प्रवाहको लातग उपर्ोगमा ल्र्ाईएको सफ्टवेर्रमा प्रणाली 
सञ्चालनका सम्पूणि र्िर्ाकलापहरु जस्िै अपरेर्टङ्ग तसस्टम, एखप्लकेसन, प्रर्ोगकिािका र्िर्ाकलाप, 
कम्प्र् टरमा भएका प्रत्रे्क घट्नाहरुको स्वचातलि रुपमा परीक्षण गरी सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षणको 
लातग शवयकर्क पने सूचना िथा डाटा स्विः उपलधध गराउने अतडट िेल (Audit Trail) लार्ि 
सफ्टवेर्र तनमािण गदाि नैं समावेश गन िपनेमा एकल खािा कोष प्रणालीमा उपरोक्त व्र्वस्था रहेको 
पार्एन । सेवा प्रवाहको लातग उपर्ोगमा ल्र्ाईएको सफ्टवेर्र प्रणालीमा अतडट िेल नह ुँदा समर् 
समर्मा सफ्टवेर्रमा शईपने घट्ना िथा समस्र्ा बारेमा जानकारी नह ने र सामान्र् भन्दा सामान्र् 
त्र टीहरु समेि ि रुन्िै सच्र्ाउन नसर्कने ह ुँदा प्रणालीमा गम्भीर समस्र्ा समेि तनम्त्र्ाउन सक्ने 
देखखन्छ। कार्ािलर्ले एकल खािा कोष प्रणालीमा अतडट िेलको व्र्वस्था समेि समावेश गन िपदिछ ।  

13.5. र्न्त्र उपकरणको हस्िान्िरण र खजन्सी व्र्वस्थापन - शतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, 
२०७६ को दफा २८ (१) मा खजम्मेबार व्र्खक्तले शफ्नो खजम्मामा शएको खजन्सी सामानको साि 
ददन तभत्र र्थास्थानमा दाखखला गरी शे्रस्िा खडा गन िपने व्र्वस्था रहेको छ । त्र्सै गरी शतथिक 
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कार्िर्वतध िथा  र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म १०० मा प्रत्रे्क कार्ािलर्ले गि 
शतथिक वषिको मौज्दाि, चाल  शतथिक वषिमा खररद गरेको िथा हस्िान्िरण भर्ि शएको मालसामान 
र वस्ि गि सहार्िाको रुपमा प्राि भएको मालसामान समेि उल्लेख गरी स्वीकृि ढाुँचामा खजन्सी 
मालसामानको से्रस्िा राख्न पने उल्लेख छ । कार्ािलर्ले २०७७।७८ मा खररद गरेर तमति 

२०७७।८।१५ को पत्रबाट रार्ष्ट्रर् सूचना प्रर्वतध केन्रको हेटौंडा खस्थि तडजास्टर ररकभरी सेन्टरमा 
तडजास्टर ररकभरी धर्ाकप प्रणाली स्थापनाको लातग जडान गनि पठाएका २४ प्रकारका ८७ थान 
सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी र्न्त्र उपकरणहरु तडजास्टर ररकभरी केन्र हेटौंडाले ब खझतलएको र उक्त र्न्त्र 
उपकरणहरु उक्त प्रणालीमा जडान भएको भन्ने शधार स्पि ह नेगरी क नै कागजाि पेश भएको छैन। 
कार्ािलर्ले तडजास्टर ररकभरी केन्र हेटौंडासुँग कोँलोकेसन सेवाको सम्झौिा समेि गरेको छैन । 

जसले गदाि र्न्त्र उपकरणको सद पर्ोग र व्र्वस्थापनको खजम्मेवार क न तनकार् ह ने भन्ने सम्बन्धमा 
भतूमकाको अन्र्ोलिा सजृना भएको छ । र्सले गदाि र्न्त्र उपकरणहरु हराउने, उपर्ोग तबहीन 
अवस्थामा रहन सक्ने िथा द रुपर्ोग समेि ह न सक्ने जोखखम रहन्छ ।कार्ािलर्ले उक्त र्न्त्र 
उपकरण तडजास्टर ररकभरी सेन्टर हेटौंडाले ब खझतलएको र प्रणालीमा नैं जडान भएको भन्ने कागजाि 
माग गरी र्न्त्र उपकरणको खजन्सी अद्यावतधक गन िपदिछ र तडजास्टर ररकभरी केन्र हेटौंडासुँग 
कोलोकेसन सेवाको सम्झौिा गन िपदिछ । 

13.6. डाटाबेस सफ्टवेर्रको उपर्ोग - कार्ािलर्ले प्रणाली सञ्चालनको लातग Oracle को Relational Database 

Management (RDBMS) उपर्ोगमा ल्र्ाएको छ।उक्त सफ्टवेर्रको उपर्ोग सम्बन्धमा देखखएका 
व्र्होराहरु देहार् बमोखजम रहेका छन ्: 

13.6.1. सफ्टवेर्रको प्राति र हस्िान्िरण -  कार्ािलर्ले खररद गरेका र कार्ािलर्मा अन्र्त्रबाट हस्िान्िरण भर्ि 
शएका सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी र्न्त्र उपकरण, लाईसेन्स िथा कफ्टवेर्रको वारेण्टी ग्र्ारेण्टी िथा 
लाईसेन्स अवतध स्पि ख ल्ने गरी प्रमाण कागजाि सर्हिको अतभलेख राख्न पदिछ । कार्ािलर्को च.नं. 
२५ तमति २०७६।७।१७ को पत्रबाट रार्ष्ट्रर् सूचना प्रर्वतध केन्रसुँग १२ कोरको Oracle 

Database Licence माग गरेकोमा तमति २०७६।८।४ को पत्र माफि ि रार्ष्ट्रर् सूचना प्रर्वतध केन्रबाट 
उक्त Oracle Database Licence Software को ६ कोर प्राि भएकोमा उक्त Software को Licence 

प्रमाणपत्र प्राि भएको छैन भने सोसुँगै Licence को Support सेवा समेि रहे नरहेको सम्बन्धमा समेि 
उल्लेख गरेको छैन । जसले गदाि उक्त Licence Software र Support सेवा भएकोमा सो को Date 

Expire ह ने अवतध, लाईसेन्सको प्रकृति, सपोटि सेवाको अवतध जस्िा र्वषर्मा खजम्मेबारी कसको रहने 
भन्ने अन्र्ोलिा भएको छ भने िोर्कएका सििहरुको पालना नभएमा सप्लार्रसुँग कसले दाबी गने भन्न े
सम्बन्धमा भ  तमकाको अन्र्ौलिा सजृना भएको छ । कार्ािलर्ले रार्ष्ट्रर् सूचना प्रर्वतध केन्रबाट उक्त 
Oracle Database Licence Software को Licence प्रमाणपत्र र Support Service पतन शफै सञ्चालन 
गने गरी हस्िान्िरण प्राि गन िपदिछ ।   

त्र्सैगरी रार्ष्ट्रर् सूचना प्रर्वतध केन्रसुँग Licence को प्रमाणपत्र र Support सर्हि हस्िान्िरण 
प्राि नैं नगरेको Oracle Database को Data Management को लातग कार्ािलर्ले २०७७।७८ मा 
रु.१ करोड ३९ लाख ७० हजारको ६ वटा Oracle Active Data Guard र रु.९३ लाख ५ हजार 
को ६ वटा Oracle  Real Application Clusters गरी जम्मा रु. १ करोड ३९ लाख ७० हजार 
Oracle Database एखप्लकेसन र ट ल्स खररद गरेको छ । र्सरी शफ्नो नाममा हस्िान्िरण भर्ि 
नशएको Oracle Database को व्र्वस्थापनको लातग थप खररद गरेको मनातसव देखखएन । उक्त 
एखप्लकेशन र ट ल्सको लातग रार्ष्ट्रर् सूचना प्रर्वतध केन्रबाट पतन खचि गरेको ह नसक्ने देखखएकोले 
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दोहोरो खचि नभएको र कार्ािलर्ले खररद गरेका एखप्लकेसन र ट ल्सको पूणि उपर्ोग भएको 
सम्बन्धमा कार्ािलर् शश्वस्ि ह न पदिछ । कार्ािलर्ले Oracle Database Licence Software को 
हस्िान्िरण प्राि गरेर मात्र सोको व्र्वस्थापनको लातग थप खचि गन िपदिछ ।  

13.6.2. लाईसेन्स र सपोटि - कार्ािलर्ले प्रणाली सञ्चालनको लातग १२ कोरको Oracle RDBMS को उपर्ोग 
गरेकोमध्रे् सन ्२०१४ ज लाईमा कार्ािलर्ले खररद गरेको Oracle 9i-Perpetual, ६ कोरले नप ग 
भएको उल्लेख गरी रार्ष्ट्रर् सूचना प्रर्वतध केन्रबाट Oracle 12C- Perpetual, ६ कोर प्राि गरेको 
देखखन्छ । कार्ािलर्ले खररद गरेको (Oracle 9i-perpetual, 6-core) को उत्पादक कम्पनी 
ओरेकलसुँगको सम्झौिा (Support Agreement) लाईसेन्स खररद गरेको तमति देखख नर्वकरण गरेको 
देखखएन भने डेटावेसको संस्करण भने Oracle-9i बाट Oracle 19C मा अपग्रडे गरेको पार्र्ो । र्सरी 
एखक्टभ सपोटि र्वना संस्करण अपग्रडे गनि उत्पादकले बखजिि गरेको छ । उत्पादकले शफ्नो 
उत्पादन (Product) प्रर्ोग गने ग्राहकले उपर्ोग गरेको Oracle सफ्टवेर्र जाुँचगरेको खण्डमा 
Reinstatement Charges सर्हि र्वगि वषिहरु समेिको Support श ल्क दाबी गने सम्भावना रहन्छ । 
साथै Active Support नभएको खण्डमा प्रार्वतधक कारणले Database मा क नै खराबी शएको खण्डमा 
प न: प्राति (Recovery) को समेि स तनखश्चििा रहुँदैन । कार्ािलर्ले खररद गरेको सफ्टवेर्रको प्रर्ोग 
गदाि थप व्र्र्भार नपने गरी र डाटाको स रक्षा र ग णस्िरमा असर नपनेगरी उपर्ोग गन ि पदिछ ।  

13.7. ईन्टरनेट सेवाको सम्झौिा - प्रदेश एकल खािा कोष प्रणाली सञ्चालन प खस्िका, २०७५ मा एकल 
खािा कोष प्रणाली सञ्चालनको लातग 256 Kbps क्षमिाको ईन्टरनेट सेवा हन पने व्र्वस्था गरेको छ । 
एकल खािा कोष प्रणाली वेबमा शधाररि भएकोले प्रणाली सञ्चालनको मूख्र् शधार ईन्टरनेट नैं हो। 
प्रणालीको प्रर्ोगकिाि र प्रणालीतबच तनरन्िर सञ्चार ह न र डाटा सेन्टर र तडजास्टर ररकभरी सेन्टरमा 
ररर्लटाईम डाटा धर्ाकअप ह नको लातग पतन ईन्टरनेट सेवा अनबरि रुपमा प्रवाह ह न पदिछ । 
कार्ािलर्ले महालेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्मा र हेटौंडाको तडजास्टर ररकभरी सेन्टरमा ईन्टरनेट सेवा 
वापि नेपाल द रसंचार कम्पनी तलतमटेडलाई रु.२४ लाख १8 हजार वडि तलंक कम्र् तनकेसनस ्
तलतमटेडलाई रु.७ लाख ८9 हजार र स र्वस  केबल तलतमटेडलाई रु.२ लाख २८ हजार गरी जम्मा 
रु.३४ लाख ३४ हजार भ  क्तानी गरेकोमा ३ वटै ईन्टरनेट सेवा प्रदार्कसुँग सेवाको सम्झौिा गरेको 
छैन । सम्झौिा नगरेका कारण ईन्टरनेटको क्षमिा, सेवा प्रवाहको अवतध र सेवाको ग णस्िर बारे 
र्र्कन ह न सर्कएन ।  

कार्ािलर्ले ईन्टरनेट सेवाको सम्झौिा नगदाि िथ्र्ाङ्कको स रक्षा, सेवा प्रवाहको तनरन्िरिा िथा 
िोर्कएको सेवा प्रवाह ह न नसकेमा सोको क्षतिपूतिि सम्बन्धमा क नै सिि नह ने कारण सेवा प्रदार्कलाई 
सेवा प्रवाहको लातग बाध्र् गराउन सर्कंदैन । जसले गदाि िथ्र्ाङ्कको अस रक्षा ह ने, ज नस कै बखि 
ईन्टरनेट अबरुि भर्ि सेवा ठप्प ह ने,  डाटाको ररर्लटाईम धर्ाकप नभै प्रणालीबाट सरकारको शतथिक 
अवस्थाको र्थाथि प्रतिवेदन नह ने जस्िा जोखखम रहन्छन ्। ईन्टरनेट सेवा प्रदार्कले प्रवाह गरेको 
सेवाको वार्षिक प्रतिवेदन समेि प्राि नभएकोले ईन्टरनेट सेवा भरपदो रहेको र िोर्कएको न्रू्निम 
क्षमिाको ईन्टरनेट सेवा तनरन्िर प्रवाह भएको स तनश्चि ह ने शधार रहेन । कार्ािलर्ले सेवा 
प्रदार्कसुँग स रक्षा, गोपनीर्िा, क्षमिा िथा सेवा प्रवाहको तनन्िरिाका सिि सर्हिको सम्झौिा (Service 

Level Agreement, SLA) गरेर मात्र ईन्टरनेट सेवा खररद गन िपदिछ । 

13.8. सम्झौिा िथा गोपनीर्िा - सूचना प्रर्वतध प्रणाली व्र्वस्थापनको लातग बाह्य पक्षसुँग सपोटि सेवा 
तलन परेमा सम्झौिामा सूचनाको गोपतनर्िा सम्बन्धी सििहरु राखेर सोको पालना भए नभएको अन गमन 
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गन िपदिछ । कार्ािलर्ले एकल खािा कोष प्रणालीको Management Support Service को लातग एक 
जेभीसुँगको सम्झौिामा गोपनीर्िा सम्बन्धी प्रावधान राखेिापतन सो गोपनीर्िा सम्बन्धी धर्वस्था 
सम्झौिा समाि भएकमो २ वषिपछी स्विः तनखस्िर् ह ने धर्वस्था छ । गोप्र् सूचना सदैव गोपनीर् 
रहन पने भएकोले २ वषिपछी लागू नह ने धर्वस्था पररमाजिन गन िपने देखखन्छ । साथै गोपनीर्िा 
सम्बन्धी धर्वस्थाको बारेमा कस्िो सूचना गोप्र् ह ने र कर्हलेसम्म गोप्र् ह ने भन्न ेसम्बन्धमा सपि 
रुपमा ख लाएको पार्एन । 

सम्झौिाको र्वशेष प्रावधानको ब ुँदा नम्बर २८.९ मा सम्झौिाको समर्मा परामशिदािाले 
िर्ार गरेको सफ्टवेर्र, नक्सा, र्ोजना, कागजाि, डाटाबेस वा जम्मा पारेको सूचनाजस्िा प्रकृतिका 
सामग्रीहरु सम्झौिा समाि भए पश्चाि पतन राख्न पाउन पने प्रावधान गोपनीर्िाको तसिान्ि र्वपरीि 
भएको पार्र्ो । परामशिदािा कम्पनीले सरकारी सूचना प्रशोधन ह ने प्रणालीमा काम गने र त्र्स 
सम्बन्धी ज नस कै सफ्टवेर्र िथा सो सम्बन्धी डाटाबेस जम्मा गनि सक्ने देखखएको ह ुँदा र्स प्रकारको 
व्र्वस्थाले सरकारी गोप्र् सूचना परामशिदािाले राख्न पाउने र पतछ गोप्र्िा उलङ्घन भर्ि डाटा 
द रुपर्ोग समेि ह न सक्ने जोखखम रहेको पार्र्ो ।  

कार्ािलर्ले सूचना प्रर्वतध प्रणालीमा पह ुँच पाउने गरी वाह्य पक्षसुँग गररने सेवा संझौिामा 
सूचनाको गोपनीर्िा सम्बन्धी दीघिकालसम्म भरपदो ह नेगरी सिि िथा प्रावधानहरु राख्न पदिछ र 
िोर्कएका प्रावधानहरु पालना नभएमा सोबाट ह ने क्षतिप तििको समेि व्र्वस्था स्पि गन िपदिछ ।  

13.9. गतिवतध तनगरानी - सी.सी.टी.भी.सञ्चालन िथा जडान सम्बन्धी कार्िर्वतध, 2072 (2075 मा 
संशोधन) को 3.क.(5) अन सार सी.सी.टी.भी.बाट खखचेको दृयकर्हरु कम्िीमा 3 (िीन) मर्हनासम्म 
स रखक्षि रहने गरी राख्न पने व्र्वस्था रहेको छ । सूचना प्रर्वतध प्रणालीको र्न्त्रउपकरण जडान 
गररएको पररसर र डाटा सेन्टर पररसरमा ह ने गतिर्वतधको Realtime Monitoring ह नेगरी CCTV 
तनगरानीको व्र्वस्था ह न पदिछ भने िोर्कएको तनखश्चि अवतधसम्म तनगरानीको सूचनालाई भण्डारण गने 
समेि व्र्वस्था ह न पदिछ । कार्ािलर्ले शफ्नो डाटा सेन्टरको म ख्र् ढोका बाहेक अन्र् महत्वपूणि 
ठाउुँलार्ि CCTV तनगरानी गने वा रेकतडिङ गने गरेको पार्एन, तनगरानी संर्न्त्रले ओगटेको क्षेत्रको 
रेकतडिङ्गको पतन भण्डारण गररएको पार्एन । CCTV फ टेज भण्डारण नभएकोले क नै जोखखमर् क्त 
घटना भएको अवस्थामा अन सन्धानको लातग सूचना प्राि गनि सर्कदैन ।साथै िोर्कएको तनखश्चि 
अवतधसम्म तनगरानीको सूचना भण्डारण नैं नह ने CCTV System को लातग गररएको खचि समेि 
औखचत्र्पूणि देखखएन । हाल CCTV तनगरानी फ टेजको भण्डारण श रु गररएको कार्ािलर्को भनाई 
रहेको छ ।  

कार्ािलर्ले सूचना प्रर्वतध प्रणालीको र्न्त्रउपकरण जडान गररएको पररसर र डाटा सेन्टर 
पररसरमा ह ने गतिर्वतधको Realtime Monitoring ह नेगरी CCTV तनगरानीको व्र्वस्था गरेर िोर्कएको 
तनखश्चि अवतधसम्म तनगरानीको सूचनालाई भण्डारण गने व्र्वस्था समेि गन िपदिछ । 

13.10. तललाम तबिी र िथ्र्ाङ्क स रक्षा - सूचना प्रर्वतध उपकरणहरुमा लामो समर्सम्म सूचना भण्डारण गने 
हाडि तडस्क, तसडी, म्र्ाग्नेर्टक टेप, म्र्ाग्नेर्टक तडस्क, माईिो र्फल्म, खचप्स, मेमोरी काडि, फ्ल्र्ास 
स्टोरेज, फ्लपी तडस्क, खजप तडस्क, अखप्टकल तडस्क, तडतभतड, म्र्ाग्नेटो अखप्टकल तडस्क, तसम काडि, 
पेन िाईभ जस्िा भण्डारण तडभाईसहरु जडान भएका ह न्छन ्। सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी र्न्त्र उपकरण 
तललाम तबिी र तमन्हा गदाि सोमा जडान भएका सूचना भण्डारण गने तडभाईसहरु पतन सुँगै तललाम 
ह ने र भण्डारण भएका सूचना पतन सुँगै जाने भएकाले अति सम्वेदनशील र गोप्र् सरकारी सूचना 
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बार्हररने र द रुपर्ोग ह न सक्ने जोखखम रहन्छ । त्र्स्िा तडभाईसहरुमा भण्डारण भएका सूचना 
साधारण िररकाले मेटाउुँदा (Delete गदाि) पतन र्वतभन्न ट ल्सहरु प्रर्ोग गरेर ररकभरी समेि गनि सर्कने 
ह नाले तललाम तबिी पश्चाि वाह्यपक्षले ररकभरी गरेर द रुपर्ोग गनि सक्ने जोखखम ह न्छ । र्स्िा 
र्न्त्र उपकरणहरुमा जडान भएको भण्डारण तडभाईसहरुलाई र्वद्य िीर् िथा च  म्बकीर् प्रर्वतधबाट 
तनस्िेज गने अभ्र्ास समेि रहेको पाईन्छ । तललाम तबिी गन ि भन्दा पर्हला सूचना प्रर्वतध र्न्त्र िथा 
उपकरणहरुमा भण्डारण भएका िथ्र्ाङ्क, र्ववरण िथा अतभलेख स रखक्षि र व्र्वखस्थि िररकाले राख्न  
पदिछ । तललाम तबिी गन िपूवि उपकरणहरुमा रहेको डाटा एवम ्सूचनालाई पूणिरुपमा नि गररएपश्चाि 
मात्र तललाम गन िपदिछ । त्र्स र्कतसमका तडभाईसहरुलाई नि गने कार्िर्वतध नरहेको खण्डमा 
कार्िर्वतध िर्ार नभएसम्मको लातग त्र्स्िा तडभाईस (जस्िै हाडि तडस्क) लाई र्न्त्र उपकरणबाट 
तनकालेर स रखक्षि राखेपश्चाि मात्र तललाम तबिी गन िपदिछ । धेरै भण्डारण क्षमिा भएका र र्न्त्र 
उपकरण भन्दा बार्हर नैं राखेर उपर्ोग गरीने भण्डारण तडभाईसहरुलाई भने कार्िर्वतध िर्ार 
नभएसम्मको तललाम तबिी गन िह ुँदैन ।  

कार्ािलर्ले उपलधध गराएको २०७७/७८ को खजन्सी तनरीक्षण प्रतिवेदन अन सार ल्र्ापटप 
थान-२५ र कम्प्र् टर थान-२२ तललाम तबिी गन िपने भतन उल्लेख गरेको छ । र्स र्कतसमका 
सूचना प्रर्वतध र्न्त्र उपकरणमा जडान भएको भण्डारण तडभाईसलाई राखेर वा नि गरेर मात्र  तललाम 
र्वर्ि गने कार्ािलर्को क नै नीति रहेको पार्एन ।  

सूचना प्रर्वतध र्न्त्र उपकरणहरुको तललाम तबिी गन ि पूवि भण्डारण गरीएका सूचनाको 
वैकखल्पक भण्डारण व्र्वस्था गरेर तललाम तबिी िथा तमन्हा गन िपूवि भण्डारण तडभार्सलाई च  म्बकीर् 
वा र्वद्य िीर् पितिले तनस्िेज वा नि गरी गोप्र् िथा अतिसम्वेदनशील सरकारी सूचना बार्हररने 
जोखखम छैन भन्न ेक रामा स तनखश्चि ह न पदिछ । महालेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर् अन्िगििका ७७ कोष 
िथा लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर् र ७ प्रदेश लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्मा रहेका सूचना प्रर्वतध र्न्त्र 
उपकरणको तललाम तबिीमा समेि एकरुपिा कार्म गन िपदिछ । सरकारी साविजतनक सम्पखत्तको 
व्र्वस्थापनको खजम्मेबारी पाएको र साविजतनक सम्पत्ती व्र्वस्थापन प्रणाली (Public Assets 
Management System, PAMS) को सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन समेि गरीहेको महालेखा 
तनर्न्त्रक कार्ािलर्ले र्वद्य िीर् सूचनाको स रखक्षि भण्डारण पश्चाि भण्डारण तडभाईसलाई र्न्त्र 
उपकरणबाट स रखक्षि िररकाले तनकालेर राख्न ेवा नि गने कार्ि गरी र्वद्य िीर् सूचना बार्हररने जोखखम 
छैन भन्न े स तनखश्चि भएर मात्र तललाम तबिी गने प्रावधानको लातग नीतिगि व्र्वस्था गरेर सोको 
कार्ािन्वर्नमा समन्वर् गन िपदिछ ।  

13.11. परीक्षण िथा जडान - तनकार्हरुले खररद गरेर ल्र्ाएका, अन दानमा प्राि भएका, अन्र्त्रबाट ममिि 
सम्भार गरी ल्र्ाएका वा अन्र् क नै िररकाबाट प्राि भएका सूचना प्रर्वतधसुँग सम्बन्धीि र्न्त्र 
उपकरण िथा सफ्टवेर्र सोझै जडान नगरी मूख्र् प्रणाली भन्दा बार्हर परीक्षण गने संर्न्त्र खडा गरेर 
सोमा परीक्षण पश्चाि प्रतिवेदनका शधारमा क नै जोखखम छैन भन्ने र्वश्वस्ि भएपतछ मात्र मूख्र् 
प्रणालीमा जडान गन िपदिछ । परीक्षण गदाि प्राि नतिजाका शधारमा िी उपकरणको प्रर्ोग र्वतध िथा 
प्रर्ोग िररका, लार्सेन्स अवतध, वारेन्टी िथा ग्र्ारेन्टी अवतध, उपकरण उपलधधिा अवतध, फेज 
शउट अवतध, प्रर्ोग अवतध जस्िा र्वषर्को समेि र्र्कन गन िपदिछ । कार्िलर्ले र्ो वषि रु.१० 
करोड ५१ लाख ९ हजार मूल्र्का ५४ थान र्न्त्र उपकरण िथा सफ्टवेर खररद गरी प्रणालीमा 
जडान गरेकोमा जडान गन ि पूवि र्स र्कतसमको परीक्षण गरेको पार्एन । जडान भन्दा पर्हला परीक्षण 
गने क नै संर्न्त्र समेि खडा गरेको पार्एन । कतिपर् नर्ाुँ खररद गरेका र्न्त्र उपकरणमा र्वद्य िीर् 
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खराबी ह नसक्ने, अन्र्त्र ममिि गरेर ल्र्ाएकोमा ममिि केन्रमा भाईरस प्रवेश ह नसक्ने िथा कतिपर् 
उपकरण प राना िथा अन्र्त्र प्रर्ोग समेि भर्सकेका ह नसक्ने देखखंदा परीक्षण नगरी जडान गरेको 
खण्डमा र्वद्य िीर् समस्र्ा शई क नै वा सबै उपकरणलाई असर गने सक्ने, भाईरस, मालवेर्र जस्िा 
स रक्षा च  नौिीहरुले डाटाबेस, नेटवकि , सफ्टवेर्र िथा डाटासेन्टरको समग्र प्रणालीमा असर प र् र्ाउन 
सक्ने, कतिपर् उपकरण िथा पाटिसहरु टेक्नोलोखज वा सफ्टवेर्रको भसिन फरक परर कम्पार्टबल 
नभएर समस्र्ा शउने जस्िा जोखखमहरु रहन्छन ्। र्न्त्र उपकरण िथा सफ्टवेर्रलाई परीक्षण नगरी 
जडान गदाि एकल खािा कोष प्रणालीमा रहेका सरकारी शतथिक कारोबारका महत्वपूणि अतभलेखहरुमा 
भाईरस प्रवेश िथा अन्र् प्रार्वतधक समस्र्ाहरु शई जोखखम सजृना ह न सक्दछ । 

र्न्त्र उपकरण िथा सफ्टवेर्रलाई डाटा सेन्टरको मूख्र् प्रणाली भन्दा बार्हर परीक्षण गने 
संर्न्त्र खडा गरेर सोमा परीक्षण पश्चाि प्रतिवेदन नतिजाका शधारमा क नै जोखखम छैन भन्ने र्वश्वस्ि 
भएपतछ मात्र मूख्र् प्रणालीमा जडान गन िपदिछ । िोर्कएको र्वतध िथा मापदण्ड अपनाएर परीक्षण 
पश्चाि प्राि नतिजाको शधारमा मात्र सम्बखन्धि डाटा सेन्टरमा जडान गन ि पदिछ । 

13.12. कमिचारीको क्षमिा अतभबरृ्ि - सूचना प्रर्वतधको क्षेत्रमा भएका नवीनिम शर्ामहरुमा अभ्र्स्ि बनाउन 
र कार्ािलर्मा प्रर्ोग गररएको प्रणाली िथा सूचना प्रर्वतध उपकरणहरु सञ्चालनमा समेि दक्षिा 
अतभबरृ्ि गनिका लातग कार्ािलर्मा कार्िरि कमिचारीहरुको क्षमिा र्वकासका कार्ििमहरु तनर्तमि 
रुपमा सञ्चालन गन िपदिछ । महालेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर् र अन्िगििका तनकार्हरुमा करार िथा 
स्थार्ी सेवाका कमिचारीहरुका लातग िातलम सञ्चालन गरेिापतन सबै कमिचारीहरुले िातलम तलन 
नपाएको अवस्था देखखर्ो । स्थलगि सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण गरीएका तनकार्हरुका कमिचारीहरुमा 
एकल खािा कोष प्रणाली र समग्र सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी अति सामान्र् र न्रू्निम क राहरुको समेि 
जानकारी नरहेको भने कतिपर् प्रर्वतधक कमिचारीलाई समेि सूचना प्रर्वतधका र्न्त्र उपकरण, ईन्टरनेट 
िथा नेटवर्कि ङ्ग, र्वद्य ि प्रवाह सम्बन्धी सामान्र् भन्दा सामान्र् क राहरुको समेि ज्ञान नह ुँदा सानोतिनो 
समस्र्ा शईपदाि कार्ािलर् तभतै्रका कमिचारीबाट ित्काल समाधान ह न नसकी सेवा सम्झौिा गरेका 
तनजी प्रार्वतधकहरुलाई क रेर बस्न पदाि सेवा अवरुि भएको समेि अवस्था देखखर्ो । कार्ािलर् र 
मािहि तनकार्का अप्रार्वतधक कमिचारीहरुलाई प्रणाली सञ्चालन र सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी न्रू्निम 
ज्ञान ह नेगरी िातलमको व्र्वस्था गन ि पदिछ भने प्रर्वतधक कमिचारीहरुको क्षमिा र्वकासका लातग 
डाटाबेस, तसिम, नेटवर्कि ङ्ग एडतमतनषे्ट्रसन िथा डाटा सेन्टर सम्बन्धी िातलम िथा सर्टिर्फकेसन 
कोसिहरु समेिको अध्र्र्न गने अवसर उपलधध गराउन को साथै सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी सेतमनार, 

कार्िशाला गोष्ठी, अवलोकन, भ्रमण लगार्िका कार्ििमहरु सञ्चालन गरेर नवीनिम प्रर्वतधसुँग 
अभ्र्स्ि र अद्यावतधक गन ि उपर् क्त ह ने देखखन्छ ।  

कार्ािलर्ले नर्ाुँ िथा कार्िरि कमिचारीहरुको सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी सीप र्वकासको लातग 
अल्पकालीन िथा दीघिकालीन क्षमिा अतभबरृ्ि र्ोजना बनाई िातलम कार्ििम सञ्चालन गन ि पदिछ । 

13.13. बीमा व्र्वस्था - तनकार्हरुले सेवा प्रवाहका लातग खररद गरेको र्न्त्र, उपकरण, एखप्लकेशन, 
प्रणालीको उपर्ोगका िममा चोरी, शगलातग, द घिटना िथा प्राकृतिक प्रकोप वा दैवी र्वपत्तीका कारण 
ज नस कै बखि क्षति िथा नोक्सानी ह ने सम्भावना रहन्छ । डाटा सेन्टर सञ्चालनमा हाई भोल्टेज 
र्वद्य ि तनरन्िर प्रवाह ह ने, ठूलो क्षमिाका मेखशनहरु तनरन्िर सञ्चालनमा रहने, क तलङ्ग, मोतनटररङ्ग 
लगार्िका उच्च जोखखम र् क्त उपकरण प्रर्ोग भैरहने कारण ज नस कै बखि द घिटना ह ने जोखखम 
रहन्छ । तनरन्िररुपमा हाई भोल्टेजको र्वद्य ि र बढी क्षमिाको ईन्टरनेटको नखजक रहेर रेखदेख र 
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ममिि सम्भार गन िपने कारण मानव स्वास्थ्र्मा समेि गम्भीर असर पने देखखन्छ । ठूलो रकम खचेर 
खररद गरीएका िी उपकरणहरुलाई शकखस्मकरुपमा घट्ने द घिटना िथा प्राकृतिक प्रकोपबाट ह ने 
क्षति र मानव स्वास्थ्र्मा ह नसक्ने गम्भीर असरको समेि पूतिि ह नेगरी बीमा गरीन  पदिछ। महालेखा 
तनर्न्त्रक कार्ािलर्को डाटा सेन्टरमा कार्िरि जनशखक्त र डाटा सेन्टरको हालसम्म क नै बीमा गरेको 
पार्एन।  

अकस्माि क नै द घिटना भर्ि र्न्त्र उपकरणमा खरावी शएमा र पूवािधार नैं नि भएमा वा 
जनशखक्तको अङ्ग-भङ्ग वा गम्भीर चोटपटक वा घाईिे भएमा सोबाट उत्पन्न ह ने जोखखम न्रू्नीकरण 
गनि उखचि बीमा गनि शवयकर्क देखखन्छ । साथै, कार्िरि कमिचारी र प्रवेश गने सेवाग्रहीहरु समेिको 
जीवन र स्वास्थ्र्मा ईलेक्िो म्र्ागनेट उपकरणहरुको सातनध्र्मा रही काम गन िपने कारण जोखखम ह ने 
ह नाले, उखचि बीमा गनि शवयकर्क छ । कार्ािलर्ले खररद वा प्रर्ोग गरेको र्न्त्र उपकरण र 
संलग्न जनशखक्तको पूणि बीमा नगरीएमा द घिटनाबाट ह न सक्ने सम्भातबि क्षतिको पूतिि गन िपदाि 
सरकारलाई ठूलो व्र्र्भार पने देखखन्छ । डाटा सेन्टरमा चोरी, शगलातग द घिटना िथा प्राकृतिक 
प्रकोप वा दैवी र्वपखत्तका कारण ज नस कै बखि ह नसक्ने क्षति िथा नोक्सानीबाट स रखक्षि रहन 
पूवािधार, र्न्त्र, उपकरण र सोको सञ्चालन िथा व्र्वस्थापनमा संलग्न जनशखक्तको उखचि बीमा गन ि 
पदिछ।  

14. तनष्कषि - नेपाल सरकारको र्वत्तीर् एवं खचि िथा नगद व्र्वस्थापनको कार्िलाई सरल, तमत्तव्र्र्ी, 
पारदशी र प्रभावकारी बनाई र्वत्तीर् जोखखम न्रू्न गने उदे्दयकर्ले २०६६।६७ देखख महालेखा 
तनर्न्त्रक कार्ािलर्ले एकल खािा कोष प्रणाली सञ्चालनमा ल्र्ार्एको छ । र्स प्रणालीलाई हाल 7 
प्रदेशका प्रदेश लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्, ७७ खजल्लाका कोष िथा लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर् र 
काठमाण्डौंखस्थि ४ भ  क्तानी केन्रहरुमा प्रर्ोग गररएको छ । शतथिक वषि २०७४।७५ को 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा स झाएका व्र्होराहरु कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि 
औलं्र्ाईएका स झावहरुमध्रे् केही स झावहरुको पूणि िथा केहीको शंखशक मात्र कार्ािन्वर्न भएको 
पार्एको छ भने कतिपर् स झावहरुको कार्ािन्वर्न ह न बाुँकी रहेको पार्एको छ । लेखापरीक्षणको 
िममा देखखएका व्र्होराहरुलाई दफागि रुपमा प्रस्ि ि गरी प्रणालीको सञ्चालन स रक्षा िथा जोखखम 
न्रू्नीकरणका उपार्, सूचना िथा िथ्र्ाङ्ककको स रखक्षि भण्डारण, गोपनीर्िा, पह ुँच तनर्न्त्रका उपार्, 
उपकरणहरुको स रक्षा, कनेखक्टतभर्ट, धर्ाकअप र ररकभरी, नेटवर्कि ङ, प्रार्वतधक जनशखक्त व्र्वस्थापन 
लगार्ि प्रणाली सञ्चालन िथा व्र्वस्थापनका अन्र् र्वषर्हरुको अध्र्र्न एवं नमूना परीक्षण गदाि 
देखखएका व्र्होराहरु औलं्र्ाई स झाब समेि समावेश गररएको छ । उपरोक्त स झाबहरूको 
कार्ािन्वर्नबाट प्रणालीको व्र्वस्थापन र सञ्चालनमा कार्िदक्षिा र प्रभावकारीिा अतभबरृ्ि ह ने र एकल 
खािा कोष प्रणालीको सञ्चालनबाट र्वत्तीर् जोखखम न्रू्नीकरण गनि र र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व अतभबरृ्िको 
शश्वस्ििा प्रदान ह न सहर्ोग प ग्ने अपेक्षा गररएको छ । 
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स्वचातलि भन्सार जाुँचपास प्रणाली (शतसक डा) को उपर्ोग खस्थति मूल्र्ाङ्कन 

सूचना प्रर्वतध अन गमन लेखापरीक्षण, २०७८ 
1. पषृ्ठभमूी - अन्र् म ल कबाट तभतत्रने र देशबाट बार्हररने मालबस्ि को प्रवाहलाई तनर्न्त्रण गनि 

र  मालबस्ि को प्रवाहमा िोर्कएको भन्सार, अन्िःश ल्क, मूल्र् अतभवरृ्ि कर लगार्िका कर, दस्ि र 
िथा श ल्कहरु सङ्कलन गनि एवम ्सो सम्बन्धी कामको प्रशासनको खजम्मेवार तनकार् भन्सार हो । 
नेपालमा भन्सार कार्ािलर्हरुबाट मालवस्ि को प्रवाहको तनर्न्त्रण, राजश्व संकलन िथा भन्सार 
प्रशासनको कार्ि भैरहेको छ भने अथि मन्त्रालर् अन्िगिि रहेको भन्सार र्वभागले सबै भन्सार 
कार्ािलर्हरुको तनर्मन िथा व्र्वस्थापनको कार्ि गरररहेको छ । भन्सार र्वभाग अन्िगिि ३९ मूल 
िथा १३४ छोटी भन्सार गरी जम्मा १७३ वटा भन्सार कार्ािलर्हरु सञ्चालनमा रहेका छन ् ।  
भन्सार र्वन्द बाट ह ने शर्ाि तनर्ाििको जाुँचपास प्रणालीलाई सूचना प्रर्वतधमा शधाररि बनाउने 
उदे्दयकर्ले सन ्1996 देखख स्वचातलि भन्सार जाुँचपास प्रणाली (Automated System for Customs 

Data - ASYCUDA) लाई प्रर्ोगमा ल्र्ाई 26 जनवरी, 2016 मा मेची भन्सार कार्ािलर्बाट 
शतसक डाको पतछल्लो संस्करण AYSCUDA World प्रर्ोगको श रुवाि ्गरेको हो। हालसम्म 2६ वटा 
भन्सार कार्ािलर्मा र्ो प्रणाली लागू भर्सकेको छ । र्स प्रणालीको सफल कार्ािन्वर्नका लातग 
हाडिवेर्र, नेटवकि , र्न्टरनेट लगार्िका सूचना प्रर्वतध पूवािधारको व्र्वस्था गररएको छ । िथ्र्ाङ्क 
भण्डारण र व्र्वस्थापनको लातग र्वभागमा डाटा सेन्टरको स्थापना गररएको छ । र्वराटनगरमा 
तडजािर ररकभरी सेन्टर स्थापना गने कामको श रुवाि भएको छ । शतसक डा लागू भएका सबै 
भन्सार कार्ािलर्हरुमा र्स प्रणालीबाटै शर्ाि तनर्ािि प्रर्िर्ाको व्र्वस्थापन ह ने गरेको छ ।   

2. तनकार्को पररचर् - नेपालमा प्रजािन्त्रको प्राद भािव पतछ र्व.सं. २०१९ मा दखक्षण र उत्तर सीमा 
नखजक पने स्थानहरुमा भन्सार कार्ािलर्हरुको स्थापना गररएका तथए । सोही वषि भन्सार ऐन, 
२०१९ पतन जारी गररर्ो । र्सैिममा र्व.सं. २०२३ सालमा भन्सार र्वभाग स्थापना, २०२६ 
सालमा नर्ाुँ भन्सार तनर्मावली जारी, श. ब. २०३७।३८ देखख मालवस्ि को वगीकरणमा र्वश्व 
भन्सार सङ्गठनद्वारा प्रतिपाददि सीसीसीएन प्रणाली र २०४९।५० देखख हामोनार्ज्ड प्रणाली प्रर्ोगको 
थालनी भएको तथर्ो ।  

र्व.सं. २०६० सालमा िीनवषे (२०६०।६१-२०६२।६३) कार्ि र्ोजनाबाट श रु भएको 
भन्सार स धार िथा शध तनकीकरण र्ोजनादेखख हालसम्म भन्सार ऐन, २०६४, भन्सार तनर्मावली, 
२०६४ िज िमा िथा कार्ािन्वर्न, शतसक डा प्रणालीका र्वतभन्न मोड्य लहरुको कार्ािन्वर्न, स ख्खा 
बन्दरगाहको सञ्चालन, एकीकृि भन्सार जाुँच चौकीको सञ्चालन, भन्सार जाुँचपास परीक्षण, र्वद्य त्तीर् 
प्रणालीबाटै प्रज्ञापनपत्र जारी, भन्सार कार्ािलर् र भन्सार र्वभागलाई र्न्टरनेट प्रोटोकल क्र्ामरा 
प्रणालीबाट शबि गरी र्वभागबाटै WAN माफि ि प्रज्ञापनपत्र अनलार्न अवलोकन र तनर्न्त्रण एवं 
सेवाग्राही कक्षको स्थापना गररएको छ ।    

नेपालमा हाल ३९ मूल भन्सार र १३४ वटा छोटी भन्सार गरी जम्मा १७३ वटा भन्सार 
कार्ािलर्बाट भन्सार प्रशासनको कार्ि भैरहेको छ भने अथि मन्त्रालर् अन्िगिि रहेको भन्सार र्वभागले 
सबै भन्सार कार्ािलर्हरुको तनर्मन िथा व्र्वस्थापनको कार्ि गरररहेको छ । 

3. प्रणालीको पररचर् - नेपालको भन्सार प्रशासनमा स्वचालन प्रणालीको कार्ािन्वर्न केही दशक अखघदेखख 
नै श रु भएको हो । शतसक डा, शतसक डा प्लस-प्लस (++)  ह ुँदै सन ्२०१६ देखख Asycuda World 
एखप्लकेशन सफ्टवेर्र कार्ािन्वर्नमा शएको छ । नेपालमा सन ्२००९ देखख मालवस्ि को र्ववरण 
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कम्प्र् टरमा प्रर्वर्ि गरी कम्पर् टर म दरि प्रज्ञापनपत्रबाट भन्सार जाुँचपास कार्िको थालनी भएको 
तथर्ो। एखशर्ाली र्वकास बैंकको सहर्ोगमा वेभमा शधाररि शतसक डा वल्डि प्रणाली जनवरी २६, 

२०१६ मा मेची भन्सार कार्ािलर्बाट श रु भएपतछ भन्सार प्रशासनमा नर्ाुँ र् गको प्रारम्भ भएको 
तथर्ो । र्स प्रणालीलाई नेपाल भन्सार जाुँचपास प्रणाली (NECAS-Nepal Customs Automation 

System) नामाकरण गररएको छ । प्रणाली सञ्चालनका लातग भन्सार र्वभागमा केन्रीर् डाटा सेन्टर 
स्थापना गररएको छ भने र्वराटनगर भन्सार कार्ािलर्मा तडजािर ररकभरी सेन्टर स्थापना गने कार्ि 
श रु भएको छ ।  

ASYCUDA WORLD भन्सार प्रशासनद्वारा गररने मालवस्ि को जाुँचपासलाई स्वचातलि प्रणालीमा 
शधाररि बनाउन United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD) द्वारा र्वकास गररएको प्रणाली हो । र्सलाई र्वश्वका १०० देशहरुले कार्ािन्वर्नमा 
ल्र्ाएका छन ्। र्स प्रणालीको प्रर्ोगले नेपालको भन्सार प्रशासनलाई स्वचातलि बनाउनका साथै 
र्वश्वका धेरै भन्सार प्रशासनसुँग समकक्षी समेि बनाएको छ । हाल नेपालमा Asycuda World को 
version 4.3 प्रर्ोग भएको र Database ओराकल 12C मा रहेको छ । Asycuda World प्रणालीलाई 
SOclass framework मा र्वकास गररएको छ । र्स प्रणालीमा बैंक ग्र्ारेण्टी मोड्य ल, भ्र्ाल एसन 
मोड्य ल, गेट ईखन्ि मोड्य ल, मेतनफेस्टो मोड्य लहरुलाई शबि गररएको छ । भन्सार र्वन्दूमा 
पैठारीकिाि िथा तनकासीकिाि स्वर्म ् ले वा भन्सार एजेन्टले Asycuda World प्रणालीमा स्व-घोषणा 
गरेको मूल्र् र पेश गरेको बीजक लगार्िका कागजािका शधारमा भन्सार कार्ािलर्हरुले क नैपतन 
मालवस्ि को जाुँचपास गदिछन ्। हालसम्म २६ भन्सार कार्ािलर्हरुमा Asycuda World प्रणालीको 
प्रर्ोगमाफि ि भन्सार जाुँचपास श रु गररएको छ ।  

4. नीतिगि िथा कानूनी व्र्वस्था - स्वचातलि भन्सार जाुँचपास प्रणाली व्र्वस्थापन सम्बन्धमा भएका 
नीतिगि िथा कानूनी व्र्वस्थाहरु देहार् बमोखजम रहेका छनः्  

4.1. शवतधक र्ोजना २०७६।७७-२०८०।८१ - शवतधक र्ोजनामा भन्सारमा मालवस्ि को घोषणा, 
वगीकरण र मूल्र्ाङ्कनलाई र्थाथिपरक बनाईने, भन्सार जाुँचपास प्रणालीलाई प्रर्वतध िथा जोखखम 
व्र्वस्थापनमा शधाररि बनार्ने िथा जाुँचपासमा र्वश्वसनीर् व्र्ापारी (Trusted traders) को 
अवधारणालाई अवलम्बन गररने नीति तलईएको छ । र्ोजनामा तडखजटार्जेसन माफि ि सामाखजक, 
शतथिक र शासकीर् व्र्वस्थामा स धार गने रणनीति तलर्एको छ । र्सका लातग तडखजटल फे्रमवकि  
कार्ािन्वर्न गने; साविजतनक िथा तनजी सेवाहरु िमशः अनलार्न माफि ि प्रदान गने, तडखजटल नेपाल, 
सूचना महामागि,डाटा सेन्टर र्न्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर, शध तनक प्रर्वतधमा शधाररि टेतलफोन, 
अनलार्न सेवा र र्वद्य िीर् भ  क्तानी लगार्िका सञ्चार िथा सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी पूवािधार र्वकासमा 
जोड ददने, सरकारी र्वद्य िीर् प्रणालीलाई एकीकृि र अन्िर शबि गने, सार्बर स रक्षा िथा 
गोपनीर्िा सम्बन्धी कार्ि गनि सार्बर स रक्षा अन गमन केन्र स्थापना गने प्रम ख कार्ििमहरु रहेका 
छन ्। 

4.2. बजेट २०७७।७८ - भन्सार र्वन्द मा भ  क्तानी गन िपने सम्पूणि कर िथा महस ल र्वद्य त्तीर् प्रणाली 
माफि ि गनिसक्ने व्र्वस्था तमलार्ने, राजस्व प्रशासनसुँग सम्बखन्धि केन्रीर् बीजक अन गमन प्रणाली, 
शतसक डा र तभतसर्टएस लगार्िका सबै र्कतसमका सूचना प्रर्वतध प्रणालीको क्षमिा र्वकास र अन्िर-
शबििा कार्म गदै करदािा सूचना प्रणाली एकीकृि गररने, कर परीक्षण, अन सन्धान र भन्सार 
जाुँचपास पतछको परीक्षण िथा बजार अन गमनलाई थप प्रभावकारी बनाई राजस्व छली िथा 
च  हावटलाई तनर्न्त्रण गररने व्र्वस्था उल्लेख छ । 
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5. कानूनी व्र्वस्थाहरु - सूचना प्रर्वतध वािावरणको काम कारबाहीसुँग सम्बखन्धि कानूनी व्र्वस्थाहरु 
देहार्बमोखजम रहेका छन ्:  
● भन्सार ऐन, 2064, 
● भन्सार तनर्मावली, 2064,  
● र्वद्य िीर् कारोबार ऐन, २०६३,   
● र्वद्य िीर् कारोवार तनर्मावली, २०६४,  
● साविजतनक खररद ऐन, २०६३,  
● साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४, 
● सरकारी तनकार्को वेवसाईट तनमािण िथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी तनदेखशका, २०६८,  
● नेपाल सरकारको सूचना प्रर्वतध प्रणाली (व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन) तनदेखशका, २०७१,  
● ब्रोडधर्ाण्ड नीति, २०७१, 
● सूचना िथा सञ्चार प्रर्वतध नीति, २०७२,  
● तडखजटल डाटाको र्विरण, प्रर्ोग र तनर्मन तनदेखशका, २०६९, 
● सूचना भण्डारण केन्र (डाटा सेन्टर) सञ्चालन तनदेखशका, २०७४,  

6. संगठन संरचना िथा जनशखक्त र्ववरण - भन्सार र्वभागको संगठन संरचना र जनशखक्त र्ववरण देहार् 
बमोखजम रहेको छः    
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7. सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षणको औखचत्र्िा - लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ५ मा 
महालेखापरीक्षकले सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण गनिसक्ने व्र्वस्था गरेको छ । नेपालमा सरकारी 
तनकार्हरुमा समेि कागज रर्हि र्वद्य िीर् प्रणालीबाट गररने काम कारबाहीले प्राथतमकिा पाउन 
थालेको र र्वद्य िीर् िथ्र्ाङ्क िथा सूचना भण्डारण िथा सञ्जातलकरणमा समेि जोखखम बढ्न थालेकाले 
भन्सार र्वभागले सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन गरेको स्वचातलि भन्सार जाुँचपास प्रणालीसुँग सम्बखन्धि 
िथ्र्ाङ्क िथा सूचनाको प्राति, प्रशोधन, र्वश्लषेण, भण्डारण, स रक्षा र प्रतिवेदन प्रणाली लगार्ि समग्र 
पक्षको अध्र्र्न एवं परीक्षण गरी सार्वकमा प्रतिवेदन जारी गररएकोमा सो कार्ािन्वर्न पक्षको 
अन गमन एवं नर्ाुँ र्वषर् समेटी प्रतिवेदन जारी गनि शवयकर्क देखखएकोले र्ो लेखापरीक्षण गररएको 
छ ।  

लेखापरीक्षणको उदेयकर् क्षते्र र पिति 

8. लेखापरीक्षणको उद्दयेकर् - स्वचातलि भन्सार जाुँचपास प्रणालीको उपर्ोग खस्थतिको मूल्र्ाङ्कन र्वषर्मा 
२०७४/७५ मा भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औलं्र्ार्एका स झावको कार्ािन्वर्नको मूल्र्ाङ्कन गन ि 
साथै भन्सार र्वभागले सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन गरी मािहिका तनकार्हरुले प्रर्ोगमा ल्र्ाएको 
स्वचातलि भन्सार जाुँचपास प्रणाली सम्बन्धी पूवािधार, सूचना प्रर्वतध प्रणाली र र्सको स रक्षा जोखखम, 

सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी सम्पखत्तको स रक्षा, सूचना प्रर्वतध सफ्टवेर्रको पर्ािििा, तनर्न्त्रण व्र्वस्था, सूचना 
िथा िथ्र्ाङ्क व्र्वस्थापन प्रर्िर्ामा प्रचतलि कानूनको पालनाको परीक्षण एवम ्मूल्र्ाङ्कन गरी सूचना 
व्र्वस्थापनमा रहेका जोखखम न्रू्नीकरण गने उपार्हरु स झाउन  सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षणको म ख्र् 
उदे्दयकर् रहेको छ ।   

9. लेखापरीक्षणको क्षते्र - लेखापरीक्षणको उदे्दयकर् प्रातिका लातग भन्सार र्वभाग िथा मािहिका 
कार्ािलर्हरूलाई लेखापरीक्षणको क्षेत्रमा समावेश गररएको छ । लेखापरीक्षणका िममा र्वगिमा 
सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षणबाट जारी गररएको प्रतिवेदनमा औलं्र्ाईएका व्र्होराहरुको कार्ािन्वर्नको 
अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण र प्रणालीको हालको अवस्थाको परीक्षण गररनेछ । र्वगि वषिमा 
सञ्चातलि र्िर्ाकलापहरु लेखापरीक्षणको िममा परीक्षण मूल्र्ाङ्कन गररनेछ । सो प्रर्ोजनको लातग 
देहार्का क्षेत्रलाई लेखापरीक्षणमा समेर्टएको छ;  

 र्वगिमा सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षणबाट जारी गररएको प्रतिवेदनमा औलं्र्ाईएका व्र्होराहरु 

(Findings and recommendations from previous audit report) 

 एखप्लकेशन प्रणालीको उपर् क्तिा (Appropriateness of System),  

 प्रर्वतधको प्रर्ोग (Use of Technology),  

 सूचना प्रर्वतध पूवािधार (IT Infrastructure) एवम ्सोको उपर्ोग, 

 जनशखक्त व्र्वस्थापन (Human Resource Management),  

 सफ्टवेर्रको प्रभावकाररिा (Effectiveness of Software),  

 सूचना प्रणालीको गोपतनर्िा (Confidentiality of Information System),  

 र्वद्य िीर् िथ्र्ाङ्कको स रक्षा (Security of Electronic Data), 

 तनर्तमििा (Compliance), 
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 सूचना प्रर्वतध प्रणालीको शवयकर्किा पर्हचान (Need assessment of Information Technology 

System) 

10. लेखापरीक्षण पिति - र्ो लेखापरीक्षणमा सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरुको अन्िरािर्ष्ट्रर् सङ्गठन 
(र्न्टोसाई) ले जारी गरेको मानदण्ड एवम ्तनदेखशका र कार्ािलर्ले जारी गरेको सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, लेखापरीक्षण मागिदशिनमा उखल्लखखि र्वतध र पिति अन रुप सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण 
सञ्चालन गररएको छ । लेखापरीक्षण ऐन, 2075 को दफा 5(१) मा महालेखापरीक्षकले छनौटको 
शधारमा सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण गनिसक्ने व्र्वस्था रहेको र सोही ऐनमा शतथिक कारोबार र 
सोसुँग सम्बखन्धि कृर्ाकलापको एक-एक गरी वा बीच-बीचमा छड्ड्के गरी वा केही प्रतिशि मात्र 
परीक्षण गने गरी लेखापरीक्षणको िररका, क्षेत्र र अवतध िोकी अखन्िम लेखापरीक्षण गने, त्र्सबाट 
प्राि िथ्र् दशािउने व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण गदाि र्वषर्सुँग सम्बखन्धि रहेर समस्र्ामूलक िथा 
प्रकृर्ामूलक पिति अवलम्बन गरी सम्बखन्धि सफ्टवेर्र र प्रणाली परीक्षण गने, व्र्वस्थापनसुँग 
छलफल, प्रश्नावली िथा अन्िवाििाि, सरोकारवालासुँग छलफल गरी शवयकर्क सूचना, र्ववरण िथा 
जानकारी प्राि गररएको छ। र्सरी प्राि िथ्र्ाङ्क िथा सूचना प्रणालीको प्रम ख कार्ि सम्पादन 
सूचकहरुको सेरोफेरोमा कार्ि सम्पादनमा देखखएका समस्र्ा िथा च  नौिीको र्वश्लषेण एवम ् मूल्र्ाङ्कन 
गरी सोही शधारमा स धारको क्षेत्रहरु पर्हल्र्ाउन मूल्र्ाङ्कन गरेका र्वषर्मा स धार ल्र्ाउन गन िपने 
कामका सम्बन्धमा स झाव प्रस्ि ि गररएको छ । लेखापरीक्षणका िममा भन्सार र्वभाग, तत्रप रेश्वर र 
भैरहवा भन्सार कार्ािलर्, बेलर्हर्ा, रुपन्देहीको स्थलगिरुपमा व्र्वस्थापन िथा सञ्चातलि प्रणाली 
कार्ािन्वर्नको अवस्था बारे अवलोकन एवम ्परीक्षण गररएको तथर्ो । 

लेखापरीक्षण समापन गन ि अगातड परीक्षणबाट देखखएका प्रम ख व्र्होरा उपर व्र्वस्थापनसुँग 
तमति २०७९।३।२७ मा बर्हगिमन बैठक गररएको तथर्ो ।  

र्ो लेखापरीक्षण सञ्चालन गनि लेखापरीक्षण टोलीमा तनदेशक श्री र्वष्ण  प्रसाद पौड्याल,  
कम्प्र् टर अतधकृि श्री स वास अतधकारी, लेखापरीक्षण अतधकारी श्री गंगा क मारी शचार्ि, सूचना प्रर्वतध 
लेखापरीक्षण र्वज्ञ श्री म क न्द पोखरेल, सूचना प्रर्वतध र्वज्ञ श्री सर्वन उपाध्र्ार्को संलग्निा रहेको छ। 

11. लेखापरीक्षणका सीमाहरु - लेखापरीक्षणका अन्िरतनहीि जोखखम, नमूना छनौट, कारोबार र प्रणालीको 
जर्टलिा, समर्को कमी, स्रोि साधनको अपर्ािििा जस्िा कारणले प्रमाण सङ्कलन, छलफल िथा 
र्वश्लषेण लगार्िका र्वषर्हरु सीतमि गरेको छ । लेखापरीक्षणले स्वचातलि भन्सार जाुँचपास 
प्रणालीको सञ्चालन िथा व्र्वस्थापनको क्षेत्र मात्र समेटेको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट देखखएका व्र्होराहरु 

उपलधध भएका र्ववरण, सूचना िथा कागजािका शधारमा नमूना छनौट गरी लेखापरीक्षण 
गदाि देखखएका व्र्होराहरु देहार्बमोखजम रहेका छन ्:  

12. अन मगन लेखापरीक्षणबाट देखखएका व्र्होराहरु - भन्सार र्वभागले सञ्चालन र व्र्वस्थापन गरेको 
स्वचातलि भन्सार जाुँचपास प्रणालीको सञ्चालन अवस्थाको 2074।75 मा महालेखापरीक्षकको 
कार्ािलर्ले सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन जारी गरेको तथर्ो । उक्त लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदनमा स झाएका व्र्होराहरु कार्ािन्वर्न अवस्था देहार् अन सार रहेको छ: 

12.1. सूचना प्रर्वतध तनदेशक सतमति - सूचना प्रर्वतध सम्बन्धमा देखखएका नवीन अवधारणा िथा 
शन्िररकरुपमा देखखएका समस्र्ा िथा च  नौिी उपर तनणिर् तलन र्वभागमा सूचना प्रर्वतध तनदेशक 
सतमति गठन गररन पदिछ । र्वभागले २०७१।७।२८ मा तनदेशक सतमति िथा समन्वर् सतमति 
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गठन गरेिा पतन हालसम्म क नै काम गरेको छैन । जसले गदाि सूचना प्रर्वतध सम्बन्धमा देखखएका 
प्रार्वतधक समस्र्ा िथा च  नौिी उपर ित्काल तनणिर् तलन असहज भई सूचना प्रर्वतध कार्िमा रोकावट 
शउन सक्दछ । सूचना प्रर्वतध सम्बन्धमा देखखएका नवीन अवधारणा िथा शन्िररक रुपमा देखखएका 
समस्र्ा िथा च  नौिी उपर तनणिर् तलनको लातग र्वभागमा सूचना प्रर्वतध तनदेशक सतमति गठन गरे 
िापतन हालसम्म क नैपतन काम नगरेकोले उक्त सतमतिलाई कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईन  पने व्र्होरा 
र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  

उल्लेखखि व्र्होरा कार्ािन्वर्नको अवस्था सम्बन्धमा अन गमन लेखापरीक्षण गदाि र्वभागले 
सूचना प्रर्वतध तनदेशक सतमति गठन गरेिापतन उक्त सतमतिलाई कार्ािन्वर्नमा ल्र्ार्एको पार्एन ।  

र्वभागले सूचना प्रर्वतध तनदेशक सतमतिलाई र्वतधवि रुपमा कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाई कार्ि श रु 
गन िपदिछ । 

12.2. वार्षिक िथा रणनीतिक र्ोजना - र्वभागले स्वचातलि भन्सार जाुँचपास प्रणाली (शतसक डा) सम्बन्धमा 
वार्षिक रुपमा गररने कार्िको लातग वार्षिक िथा रणनीतिक र्ोजना िर्ार गरेको ह न पदिछ । र्वभागमा 
सो सम्बन्धमा र्वशेषरुपमा सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी वार्षिक िथा रणनीतिक र्ोजना िर्ार नगरी 
र्वभागको समर्िगि पाुँच वषे रणनीतिक र्ोजनामा समावेश गरेको छ । जसले गदाि र्वभागले वार्षिक 
रुपमा सूचना प्रर्वतध सम्बन्धमा के-कस्िा कार्िहरु गन िपने हो सो सम्बन्धमा स्पििा भएको देखखदैन । 
र्वभागले स्वचातलि भन्सार जाुँचपास प्रणाली (शतसक डा) सम्बन्धमा वार्षिक रुपमा गररने कार्िको 
लातग वार्षिक िथा रणनीतिक र्ोजना िर्ार गरी कार्ािन्वर्न गन ि पने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा 
औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  

उल्लेखखि व्र्होरा कार्ािन्वर्नको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि र्वभागले शफ्नो समर्िगि पञ्च 
वषीर् भन्सार स धार िथा शध तनकीकरण र्ोजनामा सूचना प्रर्वतध लगार्ि शतसक डा प्रणालीका 
सम्बन्धमा उल्लेख गररएको पार्र्ो िर शतसक डा प्रणाली सम्बन्धमा छ टै्ट रणनीतिक र्ोजना िर्ार 
गरेको पाईएन । रणनीतिक र्ोजना रहेको िर शतसक डा प्रणालीको लातग छ टै्ट रणनीतिक र्ोजना 
नरहेको र्वभागको भनाई रहेको छ । 

र्वभागले स्वचातलि भन्सार जाुँचपास प्रणाली (शतसक डा) मा स धार गररने कार्िको लातग 
वार्षिक िथा रणनीतिक र्ोजना िर्ार गरी कार्ािन्वर्न गन ि पदिछ। 

12.3. सूचना प्रर्वतध नीति - र्वभागमा प्रर्ोग भएको सफ्टवेर्र स रक्षा सम्बन्धमा सूचना प्रर्वतध नीति, स रक्षा 
नीति, व्र्वसार् तनरन्िरिा नीति, तडजास्टर ररकभरी नीति, हाडिवेर्र नीति, सफ्टवेर्र नीति, िथ्र्ाङ्कहरुको 
गोपतनर्िा नीति, धर्ाकअप नीति, ग्रामीण पह ुँच नीति, पररवििन व्र्वस्थापन नीति, सूचना प्रर्वतध िातलम 
व्र्वस्थापन नीति, िेस्रो पक्ष उपर्ोग नीति िर्ार गरेको ह न पदिछ । िर शतसक डा सफ्टवेर्रको स रक्षा 
सम्बन्धमा सो अन रुपका नीतिहरु िर्ार गररएका छैनन ्। जसले गदाि िथ्र्ाङ्क िथा सफ्टवेर्रको 
स रक्षा सम्बन्धमा जोखखम ह ने देखखन्छ । र्वभागमा प्रर्ोग भएको सफ्टवेर्र स रक्षाको लातग र्वभागले 

स रक्षा नीति, व्र्वसार् तनरन्िरिा नीति, तडजास्टर ररकभरी नीति, हाडिवेर्र नीति, सफ्टवेर्र नीति, 

िथ्र्ाङ्कहरुको गोपनीर्िा नीति, व्र्ाकअप नीति, पररवििन व्र्वस्थापन नीति, दूर पह ुँच नीति, सूचना प्रर्वतध 
िातलम व्र्वस्थापन नीति, िेस्रो पक्ष उपर्ोग नीति, लग ईन/लग शउट नीति, फार्रवाल नीति 
लगार्िका नीतिहरु िज िमा गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ार्न  पने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा 
औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  
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उल्लेखखि व्र्होरा कार्ािन्वर्नको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि र्वभागले महत्वपूणि सूचना 
प्रशोधन िथा सञ्चालन सम्बन्धी सफ्टवेर्र िथा सो सफ्टवेर्र सम्बखन्धि सभिर, सूचना सञ्जाल िथा 
शन्िररक िथा बाह्य सूचना प्रर्वतधका पक्षहरु सही रुपमा सञ्चालन िथा व्र्वस्थापनको लातग क नै 
पतन शतधकाररक नीति िर्ार गरेको पार्एन । सम्पूणि सूचना प्रर्वतध िथा प्रणाली व्र्वस्थापन 
सम्बन्धी कार्िहरु नीतिको शधारमा भन्दा कार्ािलर्का कमिचारीको व्र्खक्तगि दक्षिा एवं अन भवको 
शधारमा सम्पादन गने गरेको पार्र्ो । सूचना प्रर्वतध प्रणाली सञ्चालनमा संलग्न कमिचारीहरु सरुवा, 
बढ वा भर्रहने प्रकृतिको कार्ािलर्मा नीति, तनदेखशका िथा ज्ञान व्र्वस्थापन र्वना शवयकर्किा अन रुप 
व्र्खक्तगि दक्षिा एवं अन भवका शधारमा सम्पादन गदाि भर्वष्र्मा र्वतभन्न कदठनार्ि िथा बाधा 
व्र्वधानहरु शउन सक्ने देखखन्छ । 

र्वभागले स झावमा औलं्र्ाईएका व्र्होरा अन सार सूचना प्रर्वतध प्रणालीको सञ्चालन र 
व्र्वस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रर्वतध नीति बनाई कार्ािन्वर्न गन िपदिछ ।  

12.4. िेस्रो पक्ष शश्वस्ििा िथा शन्िररक लेखापरीक्षण - र्वभागले सञ्चालनमा ल्र्ाएको सूचना प्रर्वतध 
प्रणालीको सूचना प्रर्वतध र्वभाग वा स्विन्त्र िेस्रो पक्षबाट सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण गराउन  पदिछ । 
र्वभागले प्रर्ोगमा ल्र्ाएको शतसक डा वल्डि सम्बन्धमा सूचना प्रर्वतध र्वभाग वा स्विन्त्र िेस्रो पक्षबाट 
उक्त प्रणाली परीक्षण गराएको छैन । जसले गदाि शतसक डा वल्डि सम्बन्धमा भएमा जोखखमहरु 
र्वभागलाई पूवि जानकारी नभई भर्वष्र्मा सो समस्र्ाको समाधानका लातग र्वभागलाई शवयकर्क पहल 
गनि कदठन ह न्छ । र्वभागले प्रर्ोगमा ल्र्ाएको सूचना प्रर्वतध प्रणालीको सूचना प्रर्वतध र्वभाग वा 
िेस्रो पक्ष माफि ि सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण गरार्न  पने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा 
औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  

उल्लेखखि व्र्होरा कार्ािन्वर्नको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि र्वभागले शतधकाररक रुपमा 
प्रणालीको सूचना प्रर्वतध र्वभाग वा अन्र् िेस्रोपक्ष माफि ि सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण गरार्एको 
पार्एन । सूचना प्रर्वतध र्वभागलाई प्रणालीको प्रार्वतधक लेखापरीक्षण गनि अन रोध गररएकोमा  
हालसम्म सूचना प्रर्वतध र्वभागबाट लेखापरीक्षण नभएको भन्सार र्वभागले जनाएको छ ।  

र्वभागले प्रार्वतधक पक्षबाट शतसक डा प्रणालीको समग्र अवस्थाको तनर्तमि रुपमा शन्िररक 
लेखापरीक्षण िथा प्रार्वतधक परीक्षण गराउने व्र्वस्था गन िपदिछ ।  

12.5. जनशखक्त व्र्वस्थापन - र्वभागमा प्रर्ोग भएको सफ्टवेर्र सञ्चालन िथा व्र्वस्थापनको लातग सूचना 
प्रर्वतध शाखामा तनदेशक-१, कम्प्र् टर अतधकृि-२ र कम्पर् टर ईखन्जतनर्र-२ िथा अटोमेशन िथा 
र्वकास शाखामा तनदेशक-१, कम्पर् टर अतधकृि-२ र कम्पर् टर ईखन्जतनर्र-५ गरी जम्मा १३ जना 
कमिचारीहरुको दरबन्दी रहेको छ । सूचना प्रर्वतध शाखामा २ कम्पर् टर ईखन्जतनर्र र अटोमेशन 
िथा र्वकास शाखामा तनदेशक-१ र कम्पर् टर र्खन्जतनर्र-४ गरी ७ कमिचारीहरुको पदपूतिि भएको 
छैन । जसले गदाि र्वभागको सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी दैतनक सेवा प्रवाहमा असर पने देखखन्छ । 
र्वभागमा प्रर्ोग भएको सफ्टवेर्र सञ्चालन िथा व्र्वस्थापनको लातग सूचना प्रर्वतध शाखामा दरबन्दी 
अन सार सूचना प्रर्वतध जनशखक्तको पदपूतिि गररन  पने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको 
तथर्ो ।  
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उल्लेखखि व्र्होरा कार्ािन्वर्नको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि हालको दरबन्दी अन सार 
पदप तिि भएको पार्एकोमा र्वभागको सूचना प्रर्वतध प्रणाली सञ्चालनमा कार्िबोझ अन सार जनशखक्त कम 
भर्ि िोर्कएको समर्मा प्रार्वतधक प्रकृतिका कार्ि सम्पादन गनि कदठनाई भएको जनाएको छ । 

र्वभागको सूचना प्रर्वतध प्रणाली सञ्चालन सम्बन्धी कार्िबोझ अन सार जनशखक्त तमलान गरी  
िोर्कएको समर्मा प्रार्वतधक प्रकृतिका कार्ि सहज रुपमा सम्पादन ह न व्र्वस्था गन िपदिछ । 

12.6. कमिचारी िातलम - सूचना प्रर्वतध िातलम सम्बन्धी र्ोजना िर्ार गरी सूचना प्रर्वतध (शतसक डा) 
प्रणाली सञ्चालन गने कमिचारी िथा शवि प्रर्ोगकिािहरुलाई स रक्षा जागरण सम्बन्धी िातलम सञ्चालन 
गरी प्रर्ोग गनि सक्षम ि ल्र्ाउन  पदिछ । कमिचारी िातलम सम्बन्धमा र्वभागमा संर् क्त राष्ट्रसंघीर् 
व्र्ापार िथा र्वकास सम्मेलन र र्वभागको शफ्नै िातलम र्ोजना रहेको पार्र्ो । अंकटाड 
(UNCTAD) को िातलम सञ्चालन भएिापतन कमिचारीको समर् अभावले गदाि र्वभागले शन्िररक िातलम 
सञ्चालन गनि नसकेको र्वभागको भनाई रहेको पार्र्ो । र्सरी िातलम अभावले गदाि कमिचारीहरुलाई 
प्रणालीमा थप गररएको नर्ाुँ र्वशेषिा उपर जानकारी ह ुँदैन । जसले गदाि प्रणाली सञ्चालनमा कदठनाई 
पनि जान्छ । सूचना प्रर्वतध प्रणालीमा शएका नवीनिम अवधारणा िथा र्वशेषिाहरुलाई शत्मसाि 
गनिको लातग र्वभागले वार्षिक कार्ििममा िातलम स्वीकृि गराई सो अन सारको िातलम सञ्चालन गररन  
पने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

उल्लेखखि व्र्होरा कार्ािन्वर्नको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि र्वभागले वार्षिक कार्ििममा 
िातलम स्वीकृि गराई सो अन सार िातलम सञ्चालन गरेको पार्एन । 

सूचना प्रर्वतध प्रणालीमा शएका नवीन अवधारणा िथा र्वशेषिाहरुलाई शत्मसाि गनिको 
लातग र्वभागले वार्षिक कार्ििममा िातलम सम्बन्धी कार्ििम स्वीकृि गराई सो अन सारको िातलम 
सञ्चालन गन िपदिछ । 

12.7. हेल्पडेस्क - सूचना प्रर्वतध सफ्टवेर्रको सञ्चालन सम्बन्धमा प्रर्ोगकिािहरुमा क नै समस्र्ा शएमा 
सोको जानकारी सफ्टवेर्र सञ्चालन गने र्वभागलाई प्रणाली माफि ि जानकारी पठाउने िथा सोको 
अतभलेख राख्नको लातग सफ्टवेर्रमा सहार्िा कक्षको व्र्वस्था ह न पदिछ । िर र्ो प्रणालीमा सहार्िा 
कक्षको व्र्वस्था रहेको छैन । सफ्टवेर्रको सञ्चालनमा प्रर्ोगकिािलाई क नै समस्र्ा शईपरेमा 
प्रर्ोगकिािहरुले तसधै र्वभागका कमिचारीहरुलाई फोन गने र सो पश्चाि सूचना प्रर्वतध अतधकृिले तगट 
हव माफि ि समस्र्ाको सम्बोधन गने गरेको देखखन्छ । जसले गदाि सफ्टवेर्र सञ्चालनमा समस्र्ा 
शउन सक्दछ । सूचना प्रर्वतध सफ्टवेर्रको सञ्चालन सम्बन्धमा प्रर्ोगकिािहरुमा क नै समस्र्ा शएमा 
सोको जानकारी सफ्टवेर्र सञ्चालन गने र्वभागलाई सफ्टवेर्रको प्रणाली माफि ि जानकारी पठाउने 
िथा सोको अतभलेख राख्नको लातग सफ्टवेर्रमा सहार्िा कक्षको व्र्वस्था गररन  पने व्र्होरा र्वगिको 
लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

उल्लेखखि व्र्होरा कार्ािन्वर्नको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि र्वभागले शतसक डा प्रणाली 
सञ्चालनमा शईपने समस्र्ा समाधान गनि िथा ग नासो व्र्वस्थापन गनि छ टै्ट हेल्पडेस्कको साथै Issue 

Tacking System को समेि व्र्वस्था गरेको पार्एन । शतसक डा प्रणालीका प्रर्ोगकिािहरु धेरै संख्र्ामा 
भएिापतन सपोटि िथा हेल्पडेक्सको लातग शतधकाररक नीति बनाएको वा सफ्टवेर्र वा ट लको उपर्ोग 
गरेको पार्एन । िाट्सए्प (WhatsApp) िथा मोबाईलको प्रर्ोग गरेर ग नासो व्र्वस्थापन गने गरेको 
र्वभागले जनाएको छ ।  
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प्रणाली प्रर्ोगकिािहरुलाई क नै समस्र्ा शएमा प्रणाली माफि ि स्वचातलि रुपमा र्वभागलाई 
जानकारी पठाउने िथा सोको अतभलेख राख्नको लातग सफ्टवेर्रमा शधाररि सहार्िा कक्षको व्र्वस्था 
गन िपदिछ । 

12.8. तनर्तमििा परीक्षण - र्वभागमा प्रर्ोग गररएको सूचना प्रर्वतध प्रणालीको स रक्षा मापदण्ड िथा हाडिवेर्र 
र सफ्टवेर्र तनर्न्त्रणहरु ठीकसुँग कार्ािन्वर्न भएको स तनश्चि गनिका लातग अपरेर्टङ प्रणालीहरु 
अन भवी तसस्टम ईखन्जतनर्र, सफ्टवेर्र प्र्ाकेजबाट परीक्षण, पेनेिेसन टेि, स रक्षा मापदण्ड र सञ्चालन 
प्रणालीबाट तनर्तमििाको जाुँच गररन  पदिछ । िर शतसक डा प्रणालीको सम्बन्धमा अर्हलेसम्म सूचना 
प्रर्वतध र्वभागबाट पेनेिेसन टेि नगराएको िथा कोतबट फाईभको अन शरण गरेको छैन । र्वभागले 
सूचना प्रर्वतध प्रणालीको तनर्तमििा परीक्षणको लातग र्वशेषीकृि मापदण्ड िर्ार गन िपने िथा सूचना 
प्रर्वतध र्वभागबाट पेनेिेसन टेि गराईन  पने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

उल्लेखखि व्र्होरा कार्ािन्वर्नको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि र्वभागले शतसक डा प्रणालीको 
तनर्तमििा परीक्षणको लातग र्वशेषीकृि मापदण्ड िर्ार गरेको पार्एन भने सूचना प्रर्वतध र्वभागबाट 
पेनेिेसन टेि समेि गरार्एको पार्एन ।सूचना प्रर्वतध र्वभागलाई सो अन सारको परीक्षणको लातग 
अन रोध गररएकोमा परीक्षण ह न नसकेको र्वभागले जनाएको छ ।  

र्वभागले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औलं्र्ाईएका व्र्होराहरुको प्राथतमकिाका साथ कार्ािन्वर्न 
गन िपदिछ ।  

12.9. प्रर्िर्ा - र्वभागले प्रणाली सञ्चालनका लातग गोपतनर्िा र तनष्ठा कार्म गनिको लातग औपचाररक 
प्रर्िर्ा, स्थार्पि गररएको ह न पदिछ । र्वभागिारा र्स सम्बन्धमा उपर्ोगकिाि ददग्दशिन िर्ार गरेको 
भएिा पतन सोको प नरावलोकन गने संर्न्त्र रहेको पार्एन । जसले गदाि संवेदनशील िथ्र्ाङ्क िथा 
सूचनाहरुको ख लासा ह नसक्ने िथा प्रर्ोगकिािको अतधकार र दार्र्त्वमा अस्पििा शउन सक्दछ । 
र्वभागले सफ्टवेर्र सञ्चालन सम्बन्धमा िर्ार गरेको तनदेखशका र म्र्ान अललाई समर्ान सार सोको 
प नरावलोकन गने संर्न्त्रको र्वकास गररन  पने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

उल्लेखखि व्र्होरा कार्ािन्वर्नको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि र्वभागले शतसक डा प्रणाली 
सञ्चालन तनदेखशका साथै रू्जर म्र्ान अल समेि िर्ार गरेर लागू गरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा 
औलं्र्ाईएका व्र्होराहरुको कार्ािन्वर्न भएको पार्र्ो । 

12.10. पासवडि - सफ्टवेर्रको स रक्षा सम्बन्धमा प्रणाली सञ्चालक र साधारण प्रर्ोगकिािको लातग पासवडि 
नीति िथा प्रत्रे्क प्रर्ोगकिािको लातग अलग-अलग रू्जर नेम र रू्जर शईडी ह न पदिछ । िर 
सफ्टवेर्र प्रर्ोगकिाि सम्बन्धमा पासवडि िथा पासवडिको पालना िथा पासवडि नीति बनाएको छैन । 
जसले गदाि सफ्टवेर्रमा रहेको िथ्र्ाङ्कको स रक्षा नह ने िथा सफ्टवेर्र सञ्चालनमा असर पनि सक्दछ। 
र्वभागले प्रत्रे्क प्रर्ोगकिािको लातग अलग अलग रू्जर नेम, रू्जर शईतड, पासवडि क्र्ारेक्टर (अल्फा, 
न्रू्मेररक, तसम्बोल) िथा पासवडिको न्रू्निम क्र्ारेक्टर र अतधकिम क्र्ारेक्टरको व्र्वस्था िथा 
पासवडि नीतिको उखचि व्र्वस्था गररन  पने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

उल्लेखखि व्र्होरा कार्ािन्वर्नको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि र्वभागको शतसक डा प्रणाली, 
सफ्टवेर्र वा उपकरणमा एकभन्दा बढी माध्र्मबाट पह ुँच तनर्न्त्रण गने बह  शर्ातमक 
प्रमाखणकरणर् क्त प्रणाली (Multi Factor Authentication System) प्रर्ोग गरेको पार्एन साथै पासवडि 
नीति समेि बनाएको पाईएन । शतसक डा प्रणालीमा अंक अक्षर र तसम्बोलको संर्ोग र न्र् निम 
क्र्ारेक्टर संख्र्ा समेि निोर्कएकोले कमजोर पासवडि पतन राख्न तमल्ने देखखर्ो । ASUCYDA World 
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को रू्जर नेम र पासवडि फरक-फरक रहेको िर Password Complexity and Expiration Policy 

नरहेको कार्ािलर्को भनाई रहेको छ ।  

र्वभागले पासवडिको प्रर्ोगमा न्रू्निम क्र्ारेक्टर र अतधकिम क्र्ारेक्टरको व्र्वस्था सर्हि 
बह -शर्ातमक प्रमाखणकरणर् क्त प्रणाली (Multi Factor Authentication System) प्रर्ोग गरी पास वडिलार्ि 
बह िहबाट स रखक्षि बनाउने नीति कार्ािन्वर्न गन िपदिछ ।  

12.11. उपर्ोगकिािको कार्ि र्वभाजन - प्रणाली सञ्चालनको लातग प्रर्ोगकिाि िथा प्रर्ोगकिािहरुको कामको 
स्पि कार्ि र्ववरण िर्ार गररएको ह न पदिछ । प्रर्ोगकिािको अतधकार र दार्र्त्व सम्बन्धमा स्पि 
रुपमा कार्ि र्वभाजन गररएिा पतन सोको प नरावलोकन गने गररएको छैन ।जसले गदाि सफ्टवेर्रको 
सञ्चालनमा समस्र्ा शउन सक्दछ । र्वभागले प्रणाली सञ्चालन सम्बन्धमा प्रर्ोगकिािको लातग िर्ार 
गररएको कामको स्पि र्ववरणको समर् समर्मा प नरावलोकन गने संर्न्त्र िर्ार गरी सोको 
स परीवेक्षण गररन  पने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको  तथर्ो । 

उल्लेखखि व्र्होरा कार्ािन्वर्नको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि र्वभागले तनदेखशका िर्ार गरेर 
कार्ि र्वभाजनको व्र्वस्था गरी स झाव कार्ािन्वर्न गरेको पार्र्ो ।   

12.12. अतडट लग र अन गमन - सफ्टवेर्र स रक्षाको लातग प्रणालीमा अतडट लगको व्र्वस्था िथा त्र्सको 
उखचि अन गमन गन ि पदिछ। शतसक डा सफ्टवेर्र सम्बन्धमा अतडट लगको व्र्वस्था भए िापतन 
सोको अन गमन एक तनखश्चि समर्मा गने नगरी सफ्टवेर्र प्रर्ोगकिािमा समस्र्ा शए पश्चाि मात्र 
स परीवेक्षण गने गररएको पार्र्ो । जसले गदाि सफ्टवेर्रको स रक्षामा जोखखम सजृना ह न सक्दछ । 
र्वभागले सूचना प्रर्वतध प्रणालीको स रक्षाको लातग प्रणालीमा क नै समस्र्ा सजृना ह न पूवि नै अतडट 
लगको तनखश्चि समर्मा उखचि अन गमन गने संर्न्त्रको र्वकास गररन  पने व्र्होरा र्वगिको 
लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

उल्लेखखि व्र्होरा कार्ािन्वर्नको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि लग व्र्वस्थापनको संर्न्त्र 
िर्ार गरी स झाव कार्ािन्वर्न गरेको पार्एको छ ।  

12.13. नवप्रवेशी िथा छाड्ड्नेहरुको व्र्वस्थापन (स्टाटिर एण्ड तलभर म्र्ानेजमेण्ट) - सफ्टवेर्र सञ्चालनको 
लातग नर्ाुँ प्रर्ोगकिाि र प रानो प्रर्ोगकिािको सरुवा सम्बन्धमा प्रोफाईल लक/चेञ्जको उखचि व्र्वस्था 
गरी नर्ाुँ कमिचारीको हकमा नर्ाुँ उपर्ोगकिाि शईडीको तनमािण िथा सरुवा भई जाने कमिचारीको 
ित्काल रू्जर शईडी बन्द गने व्र्वस्था प्रणाली माफि ि नै गररन  पदिछ । िर र्ो सफ्टवेर्र 
सञ्चालनको हकमा सो व्र्वस्थाको पररपालना भएको पार्एन । जस्िैः नर्ाुँ रू्जर शईडी सम्बन्धमा 
तमति २०७५ शखश्वनमा भन्सार र्वभागबाट भैरहवा कार्ािलर् प्रम ख भई जान  भएका एक कमिचारीले 
तमति २०७५ कातििक १४ मा मात्र फोन माफि ि भन्सार र्वभागको सूचना प्रर्वतध शाखामा जानकारी 
गराएको पार्र्ो । जसले गदाि सफ्टवेर्रको सञ्चालनमा जोखखम सजृना ह न सक्ने देखखर्ो । र्वभागले 
सरुवा भई शउने िथा सरुवा भई जाने सफ्टवेर्र प्रर्ोगकिािको रू्जर शईतडको तनमािण र प्रोफाईल 
लक गदाि स्वचातलि रुपमा प्रणाली माफि ि नै गररने संर्न्त्रको र्वकास गररन  पने व्र्होरा र्वगिको 
लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

उल्लेखखि व्र्होरा कार्ािन्वर्नको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि र्वभागले सरुवा भई शउने र 
जाने प्रर्ोगकिािको रू्जर शईडीको तनमािण/ह्याण्डओभर िथा प्रोफार्ल लक गदाि शतसक डा प्रणाली 
माफि ि नै गने गरी संर्न्त्रको र्वकास गरेको पाईएन ।  
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स्वचातलि भन्सार जाुँचपास प्रणालीको प्रर्ोगकिाि कमिचारी सरुवा, अवकाश वा पदोन्निी भर्ि 
शतसक डा प्रणाली प्रर्ोग गनि छाडेमा सोको जानकारी भन्सार र्वभागलाई गराएपश्चािमात्र बन्द ह नेह ुँदा 
सो तबचको समर्मा र् जरलाई प्रणालीमा पह ुँच भर्ि प्रणालीको र िथ्र्ाङ्कको द रुपर्ोग समेि गनि समर् 
पाउने ह ुँदा रू्जर शईडी र पासवडि स्वचातलि रुपमा प्रणालीबाटै बन्द ह ने व्र्वस्था गन िपदिछ । 
स्वचातलि भन्सार जाुँचपास प्रणालीको प्रर्ोगकिाि कमिचारी सरुवा, अवकाश वा पदोन्निी भै शतसक डा 
प्रणालीको प्रर्ोग गनि छोड्ड्ने अवस्था शएमा भन्सार र्वभागको शतसक डा प्रणाली व्र्वस्थापनसुँग 
अतनवार्ि रुपमा रू्जर बन्द गरेको स्वीकृति तलने व्र्वस्था गन िपदिछ ।  

12.14. एखप्लकेशन तनर्न्त्रण - र्वभागले सञ्चालन ल्र्ाएको सफ्टवेर्रको तनर्न्त्रणको लातग प्रणाली नक्शा 
(तसस्टम म्र्ाप) िर्ार गररएको ह न पदिछ । िर सफ्टवेर्र सञ्चालन सम्बन्धमा प्रणाली नक्शा िर्ार 
गरेको छैन । जसले गदाि सफ्टवेर्रमा क नै समस्र्ा शईपरेमा त्र्सको समाधान गनि कदठन ह न्छ । 
र्वभागले सञ्चालनमा ल्र्ाएको सूचना प्रर्वतध प्रणाली सम्बन्धमा स्पि प्रणाली र नेटवकि  नक्शा बनाई 

कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईन  पने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

उल्लेखखि व्र्होरा कार्ािन्वर्नको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि सन ्2014 मा िर्ार गरेको 
ज्र्ादै प रानो नेटवकि  नक्शा (Network Diagram) लाई हालसम्म अद्यावतधक गरेको छैन । केही 
समस्र्ालाई Git Hub Wiki मा राखखएको र्वभागको भनाई रहेको छ ।  

र्वभागले अद्यावतधक नेटवकि  नक्शा (Network Diagram) बनाई कार्ािन्वर्न गन िपदिछ ।  

12.15. एखन्टभार्रस - सूचना प्रर्वतध प्रणालीलाई हानी प र् र्ाउन सक्ने शंकास्पद िथा भाईरस उक्त कार्ििम 
(भाईरस÷म्र्ातलतसर्ोस) शदीलाई तनर्न्त्रण गने, पत्ता लगाउने र हटाउने एखन्टभार्रस प्रर्ोग गने नीति 
िर्ार गरी कार्ािन्वर्न गररन  पदिछ । र्वभागले शतसक डा सफ्टवेर्रको सञ्चालन प्रणाली (अपरेर्टङ्घ 
तसस्टम) मा तलनक्सको प्रर्ोग गररएकोले एखन्टभार्रसको शवयकर्किा नपने जानकारी ददए िापतन सो 
सम्बन्धी तनणिर् गरेको अतभलेख देखखएन । सफ्टवेर्रमा एखन्टभाईरस प्रर्ोग नगररन ले अपलोड 
गररएका फार्लहरु स्क्र्ान नह ने, भाईरस शिमणबाट प्रणालीका िथ्र्ाङ्क िथा सूचनाहरु काम नलाग्ने 
ह ने िथा सफ्टवेर्र सञ्चालनमा नै जोखखम रहन्छ । र्वभागले शतसक डा प्रणालीमा अपलोड ह ने 
अतभलेख िथा फार्लहरु स्विः स्क्र्ान ह ने एखन्टभार्रस सफ्टवेर्र जडान गरी शतसक डा प्रणालीलाई 
स रखक्षि राखखन  पने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

उल्लेखखि व्र्होरा कार्ािन्वर्नको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि र्वभागको डाटा सेन्टरमा जडान 
गररएका सभिरमा एखन्टभाईरस प्रर्ोग गरेको पाईएन भने र्वभागका कमिचारीहरुले प्रर्ोग गने अतधकांश 
कम्प्र् टर िथा ल्र्ापटपमा समेि अपडेटेड लाईसेन्स भएको एखन्टभाईरस प्रर्ोग गरेको पार्एन । 
भैरहवा भन्सार कार्ािलर्को स्थलगि रुपमा अन गमन गदाि कार्ािलर्मा प्रर्ोग गररएका सबैजसो 
डेस्कटप कम्प्र् टर र ल्र्ापटमा एखन्टभाईरस प्रर्ोग गरेको पाईएन भने एखन्टभाईरस सफ्टवेर्र 
भएकोमा पतन लाईसेन्सको अवतध सर्कएको पार्र्ो । 

कार्ािलर्ले प्रणाली िथा डाटाबेसमा रहेका िथा अपलोड ह ने अतभलेख िथा फार्लहरु र 
प्रर्ोगमा रहेका कम्प्र् टर िथा ल्र्ापटपहरुमा स्वचातलि रुपमा स्वि: स्क्र्ान ह ने एखन्टभार्रस जडान 
गरेर सञ्चातलि प्रणालीलाई स रखक्षि र भरपदो बनाउन  पदिछ ।  

12.16. डाटावेश स रक्षा - प्रणालीमा रहेका िथ्र्ाङ्कहरुको स रक्षाको तनखम्ि िथ्र्ाङ्क शधारको स रक्षाको व्र्वस्था 
गररएको ह न पदिछ । सफ्टवेर्रको लातग डाटा केन्रको व्र्वस्था गररएकोमा िथ्र्ाङ्क शधार पढ्न 
नसक्ने  (ईनर्िपटेड) स्वरुपमा राखेको पाईएन । र्वभागले डाटा केन्र राखेको िथ्र्ाङ्कको स रक्षाको 
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तनखम्ि पासवडिको साथै िथ्र्ाङ्कलाई समेि ईनर्िपटेड स्वरुपमा राख्न े संर्न्त्रको र्वकास गररन  पने 
व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

उल्लेखखि व्र्होरा कार्ािन्वर्नको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि ASYCUDA सम्बन्धी सम्पूणि 
Data रहने Database मा सफ्टवेर्रको माध्र्मबाट बाहेक तसधै Database मा पररवििन भएमा क नै 
पतन लग नरहने गरेको पार्र्ो । जसले गदाि अनतधकृि वा शतधकाररक जे स कै भए पतन तसधै 
Database पत्ता नलाग्ने खस्थति रहेको पार्र्ो । शतसक डा प्रणालीमा भएको पररवििनको लातग प्रर्ोग 
गरेको ओरेकल डाटाबेसमा तडफल्ट user प्रर्ोग गरेको पार्र्ो । डाटाबेस पह ुँचको लातग छ ट्टा-छ टै्ट 
user प्रर्ोग गन िपनेमा सबै सूचना प्रर्वतधका कमिचारीले सोही तडफल्ट user प्रर्ोग गरेको पार्र्ो । 
डाटाबेस पह ुँच गनि Database Authentication प्रर्ोग नगरी Operating System Authentication प्रर्ोग 
गने गरेको पार्र्ो । डाटाबेस म्र्ानेजमेन्टको लातग बाह्य परामशिदािा तनर् क्त गरेको र सो बाह्य 
परामशिदािाले समेि सोर्ह Operating System Authentication (उच्च अतधकार सर्हिको) प्रर्ोग गने 
गरेको पार्र्ो । डाटाबेसमा क नैपतन र्कतसमको पररवििन लग/अतडट लग राखेको पार्एन । 
अपरेर्टङ्ग तसस्टमको लग क नैपतन बाह्य सभिरमा उखचि िररकाले राखेको पार्एन । त्र्सैगरी 
डाटासेन्टरमा जडान गररएको सभिरमा अपडेटेड एखन्टभाईरस समेि राखेको पाईएन । उपरोक्त 
कारणले गदाि डाटाबेसमा कसले के पररवििन गर्ो भतन जाुँच िथा अन सन्धान गनि नसर्कने अवस्था 
भएकोले उच्च जोखखम भएको पार्र्ो ।  

र्वभागले डाटा सेन्टरमा राखेको िथ्र्ाङ्कको स रक्षाको तनतमत्त पह ुँचमा उच्च तनर्न्त्रण सर्हि 
अटो अपडेट ह ने एखन्टभाईरस प्रर्ोग गरेर डाटाबेशको भरपदो स रक्षा व्र्वस्था गन िपदिछ ।   

12.17. पूवािधार स रक्षा - प्रणालीको पूवािधार, िथ्र्ाङ्क, डाटा सेन्टर स रक्षाको लातग उखचि स रक्षाको उपार्हरु 
अवलम्बन गररन  पदिछ । डाटा सेन्टर प्रवेशमा शगन्ि कको पर्हचानको लातग तभखजटर Log Book 
को व्र्वस्थापन गररएको पार्एन । Log Book नभएको अवस्थामा क नै घटना भएको खण्डमा 
त्र्सको अन सन्धानमा ठूलो च  नौति थर्पन जान्छ । र्वभागको डाटा सेन्टरमा Access Control प्रणाली 
जडान गरेको पार्र्ो िर सो प्रणाली RFID काडिद्वारा Unlock ह ने देखखर्ो । RFID Based काडि 
जसको पह ुँचमा छ उसैको प्रर्ोग गनि तमल्ने ह ुँदा डाटा सेन्टर जस्िो सम्वेदनशील ठाउुँमा र्स 
र्कतसमको प्रणाली भरपदो मातनंदैन । साथ साथै र्स र्कतसमको RFID काडिको कोसुँग र कतिवटा छ 
भन्ने अतभलेख पतन नराखखएको अवस्थामा Access Control System को खास उपर्ोतगिा पार्िएन । 
प्रर्ोग गररएको डाटा Log पतन उपर्ोग गनि तमल्ने अवस्थामा भएको र्ा नभएको भन्ने क नै र्कतसमको 
जानकारी कार्िरि कमिचारीमा नह न ले पतन र्सको उपर्ोतगिा पूणि नभएको देखखन्छ । बार्हरबाट 
र्वभागको िथ्र्ाङ्क केन्रमा प्रवेश गने शगन्ि कहरुको लातग तभखजटर लग रखजष्ट्ररको व्र्वस्था समेि 
गररन  पने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

उल्लेखखि व्र्होरा कार्ािन्वर्नको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि र्वभागले िथ्र्ाङ्क केन्रमा Card 

Controlled Magnetic gate lock तसिम जडान गररएकोले र्वना अन मति प्रवेश गनि नसर्कने  र्वभागको 
भनाई रहेिापतन र्वभागमा डाटा सेन्टर स रक्षाको लातग जडान गरेको CCTV Surveillance System 
को प्रर्ोग गररएको पार्एन । क नै जोखखमपूणि घटना भएको अवस्थामा अन सन्धानको लातग चार्हने 
शधारभिू प्रमाणहरु उपलधध गराउन सर्कने अवस्थामा surveillance system सञ्चालन गररन  
पदिछ। साथै धर्ािी कक्षमा क नै र्कतसमको अखग्न तनर्न्त्रण उपकरणको व्र्वस्था गररएको पार्एन। 
शगलागी भएको अवस्थामा तनर्न्त्रण ह ने उपकरण नह ुँदा उच्च जोखखम ह ने देखखर्ो ।  जसले गदाि 
प्रणालीको पूवािधार, िथ्र्ाङ्क, डाटा सेन्टर स रक्षामा जोखखम शउन सक्दछ।  
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सभिर कक्ष र्वभागसुँगै रहेको भवनको भ  र्ुँ िल्लामा राखेको पार्र्ो । सभिर कक्ष 
सन्िोषजनक व्र्वस्थापन गरेको पार्एिा पतन सो कक्षको भौतिक स रक्षा सन्िोषजनक पार्एन । सभिर 
राखेको कोठाको पछाडीपर्ट्टको झ्र्ाललाई सामान्र् रुपमा टालेर बन्द गरेको पार्र्ो । कसैले 
नोक्सानी गनि चाहेको खण्डमा सामान्र् प्रर्ासमा पखािल नाघेर झ्र्ालबाट सभिर कक्षतभत्र प्रवेश गनि 
सक्ने देखखर्ो । छ टै्ट तभखजटर लग रेकडि राख्न ेव्र्वस्था नरहेको र्वभागको भनाई रहेको छ ।  

र्वभागले बार्हरबाट िथ्र्ाङ्क केन्रमा प्रवेश गने शगन्ि कहरुको लातग तभखजटर लग रखजष्ट्ररको 
व्र्वस्था गन िपदिछ । शधारभिू स रक्षा प्रोटोकलको पूणिरुपमा पररपालनाकासाथ उखचि surveillance 
system प्रर्ोग गन िपदिछ । 

12.18. अन गमन - र्वभागले प्रणालीमा अनतधकृि फार्ल, िथ्र्ाङ्क वा गल्िीहरुलाई र्वश्लषेण गरी सफ्टवेर्र 
िथा िथ्र्ाङ्कहरुबाट हटाउन िथा रोक्नका लातग तनर्तमि अन गमन गररन  पदिछ । सूचना प्रर्वतधसुँग 
सम्बखन्धि कमिचारीहरुले सन्दभि िथ्र्ाङ्क (ररफरेन्स डाटा) जस्िैः साटफेर दर(एक्सचेञ्ज डाटा) मात्र 
प्रणालीमा प्रर्वि गदिछन ्। अन्र् िथ्र्ाङ्कहरु शर्ािकिाि, तनर्ाििकिाि िथा ब्रोकरले प्रर्वि गदिछन ्। 
र्दी प्रर्ोगकिािले अनातधकृि िथ्र्ाङ्क प्रणालीमा प्रर्वि गरेमा र्सलाई भन्सार अतधकृििारा 
प नरावलोकन, मूल्र्ाङ्कन र संशोधन गररन्छ । त्र्सैले त्र्हाुँ अनातधकृि अतभलेख िथा िथ्र्ाङ्क नरहने 
सम्भावना रहेिा पतन सफ्टवेर्रमा त्र्सलाई प नरावलोकन गने संर्न्त्र रहेको पाईएन । र्सले सामान्र् 
व्र्वसार्र्क कार्िसञ्चालनमा र्ढला ह ने िथा प्रणाली समर्ान कूल अद्यावतधक नह ने ह न्छ । सूचना 
प्रर्वतध प्रणालीमा प्रर्वि ह ने अनतधकृि फार्ल, िथ्र्ाङ्क वा गल्िीहरुलाई र्वश्लषेण गरी सफ्टवेर्र िथा 
िथ्र्ाङ्कहरुबाट हटाउन िथा रोक्नका लातग र्वभागबाट तनर्तमि अन गमन एवम प नरावलोकन गन िपने 
व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

उपर् िक्त स झाव कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि प्रणालीमा रहेका 
िथ्र्ाङ्कहरुको स रक्षाको लातग तनर्तमि रुपमा प नरावलोकन िथा मूल्र्ाङ्कन गरी सोको प्रतिवेदन गने 
गरेको पाईएन । प्रणालीमा तसजिना भएका िर तनर्तमि रुपमा शवयकर्क नपने खालका िथ्र्ाङ्क कति 
समर्मा खाली गदै जाने र डाटाको भण्डारण व्र्वस्थापन कसरी गने भन्ने सम्बन्धमा क नै 
कार्ििातलका रहेको समेि पाईएन ।   

कार्ािलर्ले समर् सीमा सर्हिको कार्ििातलका बनाएर सो बमोखजम िथ्र्ाङ्कको तनर्तमि 
अन गमन गने र देखखएका समस्र्ाहरुको ित्काल तनराकारण गने व्र्वस्था गन िपदिछ । साथै प्रणालीमा 
तसजिना भएका अनावयकर्क िथ्र्ाङ्कलाई कार्ििातलका अन सार तनर्तमि रुपमा खाली गरेर डाटाको 
भण्डारण व्र्वस्थापन गन िपदिछ ।  

12.19. व्र्ाकअप नीति - प्रणालीमा रहेका िथ्र्ाङ्कहरुको स रक्षाको तनखम्ि व्र्ाकअप सजृना गरी त्र्सको उखचि 
परीक्षण गन िपदिछ । र्वभागको शफ्नै डाटा सेन्टरमा प्रत्रे्क ५/५ तमनेटमा र रार्ष्ट्रर् सूचना प्रर्वतध 
केन्रको डाटा सेन्टरमा प्रत्रे्क २/२ ददनमा व्र्ाकअप ददईने भएिापतन डाटा व्र्ाकअपको प्रर्िर्ा 
सम खचिरुपमा सम्पन्न भए नभएको २/२ मर्हनामा परीक्षण गने गररएको भन्न े व्र्वस्थापन पक्षबाट 
जानकारी गराएकोमा सोको अतभलेख राख्न ेगररएको छैन । जसले गदाि डाटा व्र्ाकअपको प्रर्िर्ा 
राम्रोसुँग सम्पन्न भएको भनी र्वश्वस्ि ह नसक्ने शधार नभई प्रणालीमा रहेको िथ्र्ाङ्कको स रक्षामा असर 
पनि सक्दछ । डाटा व्र्ाकअपको प्रर्िर्ा राम्रोसुँग सम्पन्न भए नभएको जाुँच गनिको लातग डाटा 
व्र्ाकअप नीति िर्ार गरी प्रभावकारीका साथ कार्ािन्वर्न गररन  पदिछ । साथै प्राथतमक िथा 
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धर्ाकअप डाटा अलग अलग भौतिक स्थान र संरचनामा राख्न पने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा 
औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

उपर् िक्त स झावको पूणि कार्ािन्वर्न भएको छ भन्न े कार्ािलर्को भनाई रहेिा पतन सो 
व्र्होराको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि प्रणालीको डाटा धर्ाकअप Manual Script को रुपमा गने 
गरेको पार्र्ो । र्सरी Manual तलंदा सर्ह धर्ाकअप भर्ो र्ा भएन भन्ने र्र्कन गनि सर्कने क नै 
र्कतसमको संर्न्त्रको प्रर्ोग गररएको पार्एन । र्सरी भण्डारण गरी राखखएको डाटा सम्भार्वि 
द घिटनालार्ि मध्र्नजर गरी ररकभरी Drill नगररएकोले धर्ाकअप डाटाको शवयकर्किा परेको अवस्थामा 
पूणिरुपमा प्रर्ोग र्ोग्र् छ भन्ने र्र्कन ह न सक्ने अवस्था रहेन । र्वभागले अत्र्न्ि महत्वपूणि प्रणाली 
सञ्चालन गने एवं अत्र्न्ि सम्बेदनशील डाटा प्रशोधन एवम भण्डारण गने भएिापतन परीक्षणका 
बखिमा सफ्टवेर्र िथा डाटाबेसको धर्ाकअप म ख्र् डाटा सेन्टर रहेकै सभिर कक्षको स्टोरेजमा मातै्र 
राख्न ेगरेको पार्र्ो । 

तबगिमा र्वभागले सरकारी एकीकृि डाटा केन्र (GIDC) मा सभिर िथा स्टोरेज राखी 
धर्ाकअप राख्न ेगरेको िर गि वषि त्र्हाुँबाट सभिर िथा स्टोरेज हटार् र्वराटनगरमा तडजास्टर ररकोभरी 
सार्ट िथा धर्ाकअप सार्ट राख्न ेर्ोजना भएपतन लामो समर्सम्म सो र्ोजना अन सार कार्ि सम्पन्न 
नह ुँदा जोखखम बढेको देखखर्ो । र्वभागले अर्वलम्ब सभिर कक्षका अतिरक्त अन्र्त्र डाटा धर्ाकअप 
राख्न  पने देखखन्छ । 

र्वभागले सञ्चालन र उपर्ोगमा ल्र्ाएको प्रणालीको डाटावेस धर्ाकअप तनखश्चि अवतधमा Full 

Back दैतनक तलने गरेको पार्र्ो । िर सो धर्ाकअप डाटा सोही डाटा सेन्टरमा भण्डारण गररएकाले 
क नै भौतिक घटनाको अवस्थामा धर्ाकअप डाटामा समेि क्षति ह ने सम्भावना देखखर्ो । र्सरी 
धर्ाकअप डाटा एउटै संरचनामा राखखन ले डाटा उपलधधिा र स तनखश्चििामा उच्च जोखखम देखखर्ो । 
सामान्र्िर्ा प्राथतमक िथा धर्ाकअप डाटा एउटै भौतिक स्थानमा राखखन लार्ि रार्ष्ट्रर् िथा अन्िरािर्ष्ट्रर् 
अभ्र्ास अन सार तसफाररस गररुँदैन । 

सर्ह िररकाले धर्ाकअप तलन, तलएकै बखि भेररफार् गनि त्र्सलाई शवयकर्क समर् सम्म 
ररटेन्सन पोतलसी बनाई राख्न र शवयकर्क पदाि सर्ह िररकाले ररस्टोर (restore) गनि धर्ाकअप लार्बे्ररी 
म्र्ानेजमेन्ट प्रणाली प्रर्ोगमा ल्र्ाउन सके उपर् क्त ह ने देखखन्छ । डाटा व्र्ाकअपको प्रर्िर्ा राम्रोसुँग 
सम्पन्न भए नभएको जाुँच गनिको लातग डाटा व्र्ाकअप नीति िर्ार गरी प्रभावकारीिाका साथ 
कार्ािन्वर्न गररन  पदिछ । साथै प्राथतमक िथा धर्ाकअप डाटा अलग-अलग भौतिक स्थान र 
संरचनामा राखखन  पदिछ । 

12.20. ईन्टरफेस - र्वभागले नेटवकि , तडस्क वा टेप्स माफि ि पूणि िथा श ि िथ्र्ाङ्कहरु स्थानान्िरण गरेको र 
नेटवकि  माफि ि स्थान्िरण ह नेमा स्वचातलिरुपमा गल्िी पत्ता लगाउने र स धार गने स र्वधा रहेको ह न  
पदिछ । परीक्षणको िममा िथ्र्ाङ्क स्थान्िरणको लातग क नैपतन तडस्क, टेपको प्रर्ोग गरेको पार्एन। 
िथार्प िथ्र्ाङ्क स्थानान्िरण गनिको लातग फाईबर च्र्ानल पोटिकल र िान्सतमसन कन्िोल 
प्रोटोकोलको प्रर्ोग गरेको पार्र्ो । िथ्र्ाङ्क स्थान्िरणको िममा देखापरेका समस्र्ा र िथ्र्ाङ्क 
स्थान्िरण पूणिरुपमा स्थान्िरण भए/नभएको त्र्सको अतभलेख प्रत्रे्क ५/५ तमनेटमा गई बस्ने भएिा 
पतन सोको प नरावलोकन गने संर्न्त्र भने प्रणालीमा रहेको पाईिएन । जसले गदाि िथ्र्ाङ्क स्थान्िरण 
गनि प्रर्ोगमा ल्र्ाईएको संर्न्त्र मातथ पूणिरुपमा र्वश्वस्ि ह ने खस्थति रहदैन । िथ्र्ाङ्क स्थानन्िरण गनि 
प्रर्ोगमा ल्र्ाईका संर्न्त्रहरु िान्सतमसन कन्िोल प्रोटोकल र फाईबर च्र्ानल प्रोटोकलको तनखश्चि 
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समर्ावतधमा प नरावलोकन गने संर्न्त्रको र्वकास गन िपने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा 
औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

उल्लेखखि व्र्होरा कार्ािन्वर्नको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि प्रणालीको िथ्र्ाङ्कहरु सोझै 
डाटाबेसमा भण्डारण ह ने र अपलोड िथा स्थान्िरणमा हाडि तडस्क प्रर्ोग ह ने गरेको िर अपलोड पूवि 
भाईरस परीक्षणका लातग डाटा स्क्र्ान गने प्रणालीको हालसम्म व्र्वस्था भएको देखखएन । स्थान्िरण 
गररएको िथ्र्ाङ्कको श ििा र पूणििाको परीक्षण गने तनदेखशका िथा नीति समेि िर्ार भएको    
पार्एन ।  

र्वभागले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औलं्र्ाएका व्र्होराहरुको प्राथतमकिाका साथ कार्ािन्वर्न 
गन िपदिछ । र्वभागले िथ्र्ाङ्कको स रखक्षि स्थान्िरणका लातग स रखक्षि नेटवकि  िथा तनदेखशका िर्ार 
गरी कार्ािन्वर्न गन िपदिछ ।  

12.21. वािावरणीर् प्रतिरक्षा - सूचना प्रर्वतधमा प्रर्ोग ह ने सम्पूणि हाडिवेर्र िथा सफ्टवेर्र शगलागी िथा 
बाढी पर्हरोबाट नोक्सानी ह न नसक्ने वािावरणीर् स्थानमा राखखएको र पूणि स रखक्षि र्वद्य ि शपूतिि 
िथा वैकखल्पक र्वद्य ि शपूतिि समेिको व्र्वस्था गररएको ह न पदिछ । सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षणको 
िममा र्वद्य ि शपूतििको लातग नेपाल र्वद्य ि प्रातधकरण माफि ि डेतडकेटड लाईन िथा तसटी लाईन, 

धर्ािी धर्ाकअपको लातग जेनेरेिर, शगलागी िथा बाढीको पूवि जानकारी ददनको लातग अलामि िथा 
भ  कम्प प्रतिरोधी भवनको समेि व्र्वस्था रहेको छ । र्वभागले सम्पूणि हाडिवेर्र िथा सफ्टवेर्रहरुको 
शगलागी, बार्ढ, तनर्तमि र्वद्य ि शपूिीका लातग वैकखल्पकरुपमा रार्ष्ट्रर् सूचना प्रर्वतध केन्रमा रहेको 
सरकारी एकीकृि डाटा केन्रमा व्र्वस्था गरेिापतन सन्िोषजनक ह न सक्ने शधार नभएको र्वभागको 
भनाई रहेको पार्र्ो । र्सबाट र्वभागको सूचना िथा िथ्र्ाङ्क नोक्सानी ह नसक्ने जोखखम रहेको छ । 
र्वभागले सूचना िथा िथ्र्ाङ्कहरु स रखक्षि ह ने शस्वयकििा सर्हिको पूवािधार िथा संर्न्त्रको र्वकास 
गन िपने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

उल्लेखखि व्र्होरा कार्ािन्वर्नको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि र्वभागले र्वराटनगर भन्सार 
कार्ािलर्मा तडजािर ररकभरी सार्टको स्थापना गरी सञ्चालनको िममा रहेको िथा सो सार्टको 
लातग शवयकर्क उपकरणहरुको कखन्फगरेशन गरेको भन्ने जवाफ रहे िापतन उपर् िक्त स झाव 
कार्ािन्वर्नको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि र्वभागले मोड लर डाटा सेन्टरको स्थापना गरेकोले सम्पूणि 
उपकरण Enclosed नै ह ने ह नाले सम्पूणि उपकरण जस्िै (Power System, Cooling System, Fire 

Fighting System, Anti Rodent, Humidity Sensor, Smoke Detector) को छ टै्ट व्र्वस्थापनको 
शवयकर्किा पदैन िर उल्लेखखि सबै प्रणालीहरुको अवस्थाको जानकारीको तनतमत्त प्रणालीहरुको 
तनखश्चि समर्मा लेखापरीक्षण गन िपने ह न्छ । र्वभागले सबै र्कतसमको परीक्षण गररएको क नै अतभलेख 
र्वभागसुँग नरहन ले डाटा सेन्टरमा प्रर्ोग भएका प्रणालीहरुले पूणिरुपमा प्रर्ोग र्ोग्र् छ भन्न कदठन 
देखखन्छ । साथसाथै धर्ािी कक्षमा क नै र्कतसमको अखग्न तनर्न्त्रण उपकरणको धर्वस्था गररएको 
पार्एन । शगलागी भएको अवस्थामा तनर्न्त्रण ह ने उपकरण नह ुँदा उच्च जोखखम ह ने देखखर्ो । 

र्वभागले सूचना िथा िथ्र्ाङ्कहरु स रखक्षि ह ने शस्वयकििा सर्हिको पूवािधार िथा संर्न्त्रको 
र्वकास गन ि पदिछ । उपर्ोग ह नसक्ने प्रर्वतध मात्र खररद गन िपदिछ र वािावरणीर् प्रतिरक्षा सर्हिको 
पूवािधार व्र्वस्था गन िपदिछ ।  

12.22. सेक्र् ररटी लग्स ्- सफ्टवेर्र स रक्षाको तनखम्ि सेक्र् ररटी लग्सको व्र्वस्था गरी त्र्सको समर् समर्मा 
मूल्र्ाङ्कन िथा स परीवेक्षण गररन  पदिछ । सफ्टवेर्रको स रक्षाको तनखम्ि सेक्र् ररटी लग्सको 
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व्र्वस्थापन गररएको भएिापतन र्वभागबाट स परीवेक्षण ह ने गरेको छैन । जसले गदाि सफ्टवेर्र 
सञ्चालनमा असर पनि सक्दछ । सफ्टवेर्रको स रक्षाको तनखम्ि प्रर्ोग गररएको सेक्र् ररटी लग्सक्ो 
समर्-समर्मा स परीवेक्षण गरी अतभलेख िर्ार गन िपने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको 
तथर्ो ।  

उल्लेखखि स झाव कार्ािन्वर्नको अबस्था सम्बन्धमा अन गमन लेखापरीक्षण गदाि सेक्र् ररटी लगको 
समर् समर्मा स परीवेक्षण गरी अतभलेख समेि राख्न े व्र्वस्था गरेर स झावको कार्ािन्वर्न भएको 
पार्एको छ ।  

12.23. सम्पखत्त अतभलेख - सूचना प्रर्वतधमा प्रर्ोग भएका सबै हाडिवेर्र िथा सफ्टवेर्रको सम्पखत्त अतभलेख 
राख्न ेर तनर्तमि भौतिक परीक्षण गरी अतभलेख अद्यावतधक राखेको ह न  पदिछ । र्वभागले हाडिवेर्र 
िथा सफ्टवेर्रको अतभलेख अन्र् सम्पखत्तसुँग राखेको र सो पतन स्पि रहेको छैन । रार्ष्ट्रर् सूचना 
िथ्र्ाङ्क केन्रमा रहेको पूवािधारको मातसकरुपमा अवलोकन गने गरेको छ। र्वभागले सूचना प्रर्वतधसुँग 
सम्बखन्धि हाडिवेर्र िथा सफ्टवेर्रहरुको वतगिकरण िथा व्र्वखस्थि सम्पखत्त अतभलेख राख्न ेगरेको छैन 
र हाडिवेर्र िथा सफ्टवेर्र रहेको स्थानको अतभलेख िर्ार्कङ्घ गने गरेको पतन देखखएन । र्सबाट 
सूचना प्रर्वतधका हाडिवेर्र िथा सफ्टवेर्र उपकरणहरुको प्रभावकारी उपर्ोगमा असर पनि सक्छ । 
सूचना प्रर्वतधमा प्रर्ोग भएका हाडिवेर्र िथा सफ्वेर्रको प्राति तमति, वारेखण्ट अवतध, उपर्ोग तमति िथा 
स्वातमत्वको अवस्था, रहेको स्थान देखखने गरी र्वस्ििृ र्ववरण सर्हिको अतभलेख राख्न पने व्र्होरा 
र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

र्वभागले नर्ाुँ खररद गरेको हाडिवेर्र िथा सफ्टवेर्रलाई Public Assets Management 

System (PAMS) तसिममा र्न्िी गने गरेको भन्ने र्वभागको भनाई रहेकोमा स झाव कार्ािन्वर्नको 
अन गमन लेखापरीक्षण गदाि कार्ािलर्को पररसरतभत्र रहेका सूचना प्रर्वतधसुँग सम्बखन्धि हाडिवेर्रको 
शंखशक मात्र अतभलेख रहेको िर सफ्टवेर्रको व्र्वखस्थि अतभलेख रहेको देखखएन साथै हाडिवेर्र िथा 
सफ्टवेर्रको प्राति तमति, वारेखण्ट अवतध, उपर्ोग तमति िथा स्वातमत्वको अवस्था सर्हि मूल्र् ख ल्ने 
अतभलेख रहेको देखखएन । साथै कार्ािलर्सुँग भएका सूचना प्रर्वतधसुँग सम्बखन्धि सम्पतिको र्वद्यमान 
अवस्था ख ल्ने गरी खजन्सी तनरीक्षण समेि गने गरेको देखखएन । त्र्स्िै क न-क न हाडिवेर्र िथा 
सफ्टवेर्र क न-क न स्थानमा प्रर्ोग भए/नभएको अतभलेख िर्ार्कङ्घ गने गरेको देखखएन। सूचना 
प्रर्वतध र्न्त्र उपकरण िथा प्रर्वतधको खररद सम्बन्धी कागजाि प्रशासन शाखाले राख्न ेकारण सूचना 
प्रर्वतध शाखालाई वारेण्टी, ग्र्ारेण्टी, लाईसेन्स अवतध जस्िा र्वषर्मा जानकारी नभई अतभलेख राख्न 
नसर्कएको जनाएको छ ।  

 कार्ािलर्ले सूचना प्रर्वतधसुँग सम्बखन्धि हाडिवेर्र िथा सफ्टवेर्रहरुको वतगिकरण िथा प्राति 
तमति, वारेण्टी िथा ग्र्ारेण्टी अवतध, उपर्ोग तमति िथा स्वातमत्वको अवस्था देखखने र्वस्ििृ र्ववरण 
सर्हिको अतभलेख राख्न  पदिछ ।  

12.24. िथ्र्ाङ्क ध ल्र्ाउने - प्रणालीमा रहेको िथ्र्ाङ्क ध ल्र्ाउने सम्बन्धमा र्वभागिारा नीति िर्ार गरेको 
ह न पदिछ। शतसक डा प्रणालीको हकमा िथ्र्ाङ्क ध ल्र्ाउने नीति नबनाएको र सूचना प्रर्वतध 
लेखापरीक्षण भएको ददनसम्म र्वभागबाट क नैपतन िथ्र्ाङ्क ध ल्र्ाएको छैन । जसले गदाि अनावयकर्क 
िथ्र्ाङ्क भण्डारण िथा प राना िथ्र्ाङ्कहरुले भररन गई सूचना प्रर्वतध प्रणालीको सञ्चालनमा असर पनि 
सक्दछ । सूचना प्रर्वतध प्रणालीमा रहेको िथ्र्ाङ्कको स रक्षाको लातग िथ्र्ाङ्क ध ल्र्ाउने नीतिको िज िमा 



स्वचातलि भन्सार जाुँचपास प्रणाली (शतसक डा) को उपर्ोग खस्थति मूल्र्ाङ्कन, सूचना प्रर्वतध अन गमन लेखापरीक्षण, २०७८ 

 429 कार्िमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन‚ २०७9 

 

गरी समर्ान सार िथ्र्ाङ्कको वतगिकरण पश्चाि प राना िथा महत्वहीन िथ्र्ाङ्कहरुलाई नि गन िपने व्र्होरा 
र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

उपर् िक्त स झावहरुको कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि कार्ािलर्को 
हालसम्म िथ्र्ाङ्क ध ल्र्ाउने क नै नीति नरहेको भनाई रहेको छ । कार्ािलर्ले हालसम्म तललाम तबिी 
गररएका डाटा भण्डार तडभाईस रहेका सूचना प्रर्वतध र्न्त्र उपकरणहरु जस्िै ल्र्ापटप, कम्प्र् टर, 
सभिर शददबाट डाटा भण्डार तडभाईस तनकालेर तललाम तबिी गरेको पार्एको छैन । जसले गदाि 
तललाम तबिी पश्चाि त्र्स्िा स्टोरेज तडभाईसमा भएका सूचना िथा िथ्र्ाङ्क द रुपर्ोग ह ने जोखखम 
रहन्छ । साथै र्वभागले प्रर्ोग गरररहेका तडभार्सहरुमा रहेको अनावयकर्क िथ्र्ाङ्क ध ल्लार्ाउने कार्ि 
गरेको छैन भने सो कार्िलाई व्र्वखस्थि गनि क नै कार्िर्वतध समेि िर्ार गरी लागू गरेको देखखएन । 

र्वभागले शगामी समर्मा डाटा भण्डार तडभाईस रहेका सूचना प्रर्वतध र्न्त्र उपकरणहरु 
जस्िै ल्र्ापटप, कम्प्र् टर, सभिर शददबाट डाटा भण्डार तडभाईस तनकालेर सूचना िथा िथ्र्ाङ्क 
द रुपर्ोग नह ने स तनखश्चि भएपतछ मात्र तललाम तबिी गन िपदिछ िथा िथ्र्ाङ्क ध ल्र्ाउने नीति िथा 
कार्िर्वतध िर्ार गरी कार्ािन्वर्न गररन पदिछ । 

12.25. व्र्वसार् तनरन्िरिा र्ोजना र प्रकोप प नःस्थापना र्ोजना (तबतसतस िथा तडशरर्प) - सफ्टवेर्रको स रक्षा 
िथा व्र्वसार्र्क तनरन्िरिाको लातग र्वभागिारा व्र्वसार्र्क तनरन्िर र्ोजना िथा प्रकोप प नःस्थापन 
र्ोजना तनमािण गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन पनेमा र्वभागबाट सो अन सारको काम भएको छैन। जसले 
गदाि सफ्टवेर्र सञ्चालनमा असर पनि सक्दछ । र्वभागले व्र्ावसार्र्क र्ोजना िथा प्रकोप प नः 
स्थापना र्ोजनाको तनमािण गरी कार्ािन्वर्नमा लर्ाउन पने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा 
औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

उपर् िक्त स झावहरुको कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि ५ वषे भन्सार 
स धार िथा शध तनकीकरण र्ोजनामा व्र्वसार् तनरन्िरिा र्ोजना र प्रकोप प नःस्थापना र्ोजना 
सम्बखन्ध र्वषर्हरु समावेश गरी कार्ािन्वर्नको श रुवाि गरेर स झाव कार्ािन्वर्न गरेको पार्र्ो ।   

12.26. सफ्टवेर्रको अतभलेखीकरण - नेपाल सरकारको सूचना प्रर्वतध प्रणाली (व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन) 
तनदेखशका, २०७१ को दफा ४ अन सार नेपाल सरकारका तनकार्हरुमा प्रर्ोगमा रहेका सूचना प्रर्वतध 
प्रणालीलाई वतगिकरण गने प्रर्ोजनाथि सूचना प्रर्वतध र्वभागमा अतभलेखीकरण गराउन  पने व्र्वस्था 
छ। िर भन्सार र्वभागबाट उपर्ोगमा ल्र्ाईएका शतसक डा लगार्िका सफ्टवेर्रहरु सूचना प्रर्वतध 
र्वभागमा अतभलेखीकरण गराएको छैन । जसले गदाि सूचना प्रर्वतध प्रणाली (व्र्वस्थापन िथा 
सञ्चालन) तनदेखशकाले गरेको व्र्वस्थाको पररपालना ह न सकेको छैन । नेपाल सरकारको सूचना 
प्रर्वतध प्रणाली (व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन) तनदेखशका, २०७१ मा भएको व्र्वस्थाको पररपालना गरी 
उपर्ोगमा ल्र्ार्िएका सफ्टवेर्रहरु सूचना प्रर्वतध र्वभागमा अतभलेखीकरण गन िपने व्र्होरा र्वगिको 
लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

सूचना प्रर्वतध र्वभागबाट माग भएका सूचनाहरु उपलधध गरार्एको भन्ने कार्ािलर्को भनाई 
रहे िापतन उपर् िक्त स झावहरुको कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि र्वभागले 
शतसक डा लगार्ि अन्र् प्रणालीहरुको सूचना प्रर्वतध र्वभागमा अतभलेखीकरण गने गरेको पार्एन। 

 र्वभागले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औलं्र्ार्एका व्र्होराहरु प्राथतमकिाका साथ कार्ािन्वर्न 
गन िपदिछ ।  
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12.27. कार्ि र्वभाजन - र्वभागले सफ्टवेर्र प्रणालीको िथ्र्ाङ्कहरुको र्वकास, पररमाजिन, परीक्षण, कार्ािन्वर्न र 
स्थान्िरण गने कार्ि फरक-फरक वािावरणमा व्र्वखस्थि गरेको ह न पदिछ । र्वभागमा प्रणालीको 
छ ट्टा-छ टै्ट परीक्षण (टेस्ट) िथा लाईभ ईनभ्र्ारेमेण्ट गने गरेको साथै प्रणाली तनमाणिकिािले टेस्ट 
सभिरमा सफ्टवेर्रको परीक्षण िथा स्वीकृि गरी अन्र् सूचना प्रर्वतधसुँग सम्बखन्धि कमिचारीहरुले 
र्सलाई प्रर्ोगमा ल्र्ाउने गरेको छ । िर सफ्टवेर्र तनमािणकिाि र सफ्टवेर्र जाुँचकिाि एउटै रहेको 
पार्र्ो । र्सरी सफ्टवेर्र तनमािणकिाि र परीक्षणकिाि एउटै व्र्खक्त ह ुँदा सफ्टवेर्रको ग णस्िरमा 
शश्वस्ििा ह न सक्ने खस्थति रहदैँन । अिः र्वभागले र्सिफि  उखचि ध्र्ान प र् र्ाउन  पने देखखन्छ । 
सफ्टवेर्रको ग णस्िर शश्वस्ििाको लातग सफ्टवेर्रको तनमािणकिाि िथा सफ्टवेर्रको जाुँचकिाि फरक 
ह ने गरी सूचना प्रर्वतध प्रणालीको छ ट्टा छ टै्ट परीक्षण िथा लाईभ ईनभ्र्ारेमेण्ट परीक्षण गन िपने व्र्होरा 
र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

उपर् िक्त स झाव कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि शतसक डा प्रणालीको 
िथ्र्ाङ्कहरुको र्वकास, पररमाजिन, परीक्षण, कार्ािन्वर्न र स्थानान्िरण गने जस्िा कार्ि एउटै व्र्खक्तहरु 
संलग्न र्वज्ञ समूहको स्वीकृति पश्चाि गने गरेको देखखर्ो । र्सलाई फरक फरक बािावरणबाट 
सम्पादन गने व्र्वस्था गरेको पार्एन । र्वभागको प्रणाली सञ्चालनको कार्िबोझ अन सार पर्ािि 
प्रार्वतधक जनशखक्त नरहेको कारण स झाव पूणिरुपमा कार्ािन्वर्न गनि कदठनाई परेको जनाएको छ ।  

कार्ािलर्ले सफ्टवेर्र प्रणालीको िथ्र्ाङ्कहरुको र्वकास, पररमाजिन, परीक्षण, कार्ािन्वर्न र 
स्थानान्िरण गने कार्ि फरक-फरक बािावरणमा व्र्वखस्थि गन िपदिछ ।  

12.28. उपर्ोगकिाि स्वीकृति परीक्षण (र् जर एसेप्टेन्स टेस्ट) - र्वभागले र्वकास िथा पररमाजिन गरेको 
सफ्टवेर्र प्रणालीलाई प्रर्ोगमा लैजान  भन्दा पर्हला लाभग्राहीलाई उपर्ोगमा सहज ह ने वा समस्र्ा 
नशउने सम्बन्धमा उपर्ोगकिाि स्वीकृति परीक्षण गराउन  पदिछ । र्वभागले शतसक डा प्रणालीको 
उपर्ोगकिाि स्वीकृति परीक्षण गराएको छैन । जसले गदाि सफ्टवेर्रले वास्िर्वकरुपमा शफ्नो 
उदे्दयकर् हातसल गनि नसक्ने जोखखम रहन्छ । सफ्टवेर्रलाई प्रर्ोगमा ल्र्ाउन  पूवि उपर्ोगकिाि 
स्वीकृति परीक्षण(रू्जर एसप्टेन्स टेस्ट) पश्चािमात्र उपर्ोगमा ल्र्ाउन पने व्र्होरा र्वगिको 
लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

उपर् िक्त स झाव कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षणको िममा स झाव पूणिरुपमा 
कार्ािन्वर्न भएको भन्ने र्वभागको भनाई रहेिापतन सूचना प्रर्वतध प्रणालीमा भएका सम्पूणि पररमाजिनको 
स्वचातलि अतभलेख राख्न े िथा उपर्ोगकिाि स्वीकृति परीक्षण पश्चािमात्र उपर्ोगमा ल्र्ाउने गरेको 
देखखर्ो ।  

12.29. वारेण्टी : र्वभागले प्राि गरेका हाडिवेर्र िथा सफ्टवेर्रको वारेण्टीको सम्झौिा (वारेण्टी एतग्रमेण्ट) 
समेि गरेको ह न  पदिछ । र्वभागले हाडिवेर्र िथा सफ्टवेर्र खररद गदाि सोको स्पेतसर्फकेशनमा 
वारेन्टी ह ने जनाए िापतन र्वभागले वारेण्टी सम्बन्धी अतभलेखहरु राखेको छैन । र्सबाट हाडिवेर्र 
िथा सफ्टवेर्रको उपर्ोग अवतधको स तनखश्चििा िथा सन्चालन र ममिि लागि वरृ्िको जोखखम बढेको 
छ । हाडिवेर्र िथा सफ्टवेर्र प्राति गदाि तनखश्चि अवतधको वारेन्टी सर्हि लागि-लाभ र्वश्लषेण 
गररएको ह न पने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

उपर् िक्त स झावहरुको कार्ािन्वर्न अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि कार्ािलर्ले हाडिवेर्र 
िथा सफ्टवेर्र खररद गदाि वारेण्टी, लाईसेन्स अवतध िथा अपडेट गन िपने अवतध सम्बन्धी अतभलेखहरु 
राखेर र्वश्लषेण गने गरेको र स झाव कार्ािन्वर्न भएको पार्एको छ ।   
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12.30. प्रर्ोग पश्चाि प नरावलोकन - र्वभागमा प्रर्ोगमा शएको सफ्टवेर्र प्रणालीको र्वकास िथा पररमाजिन 
सम्बन्धमा कार्िसम्पादनको तनखश्चि समर्मा प्रर्ोग पश्चाि प नरावलोकन गररएको ह न  पदिछ । 
र्वभागले शतसक डाको कार्ािन्वर्न पतछको प नरावलोकन ७ ज लाई, २०१७ मा एडीबीद्वारा गरार्एको 
छ । उक्त प्रतिवेदनमा शतसक डा प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालनको लातग कार्िगि कार्ािन्वर्न र 
प्रार्वतधक कार्ािन्वर्न सम्बन्धमा समर् सीमा सर्हि स झावहरु उल्लेख गररएको छ । र्वभागले सूचना 
प्रर्वतध लेखापरीक्षणको समर्सम्म उक्त स झावहरुको कार्ािन्वर्न गरेको छैन । जसले गदाि शतसक डा 
प्रणालीको सञ्चालनमा समस्र्ा शउन सक्ने जोखखम रहन्छ । ए.तड.तब.िारा शतसक डा प्रणालीको 
प नरावलोकन पश्चाि ददईएका स झावहरु र्वभागिारा कार्ािन्वर्न गन िपने व्र्होरा र्वगिको 
लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

उल्लेखखि व्र्होरा कार्ािन्वर्नको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि एतडतबद्वारा शतसक डा प्रणालीको 
प नरावलोकन पश्चाि ददएको स झावलाई र्वभागले कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाएको पार्एको छ । 

12.31. भन्सार महश ल दर पररवििन - सूचना प्रर्वतध प्रणालीमा प्रत्रे्क श.ब.को बजेट भाषण पतछ भन्सार 
महस ल दरमा भएको पररवििन गनि प्रणाली स्थापना गरेको ह न पछि । भन्सार दर बजेट भाषणसुँगै 
पररवििन गररए िापतन प नरावलोकन गने गररएको छैन । र्सले गदाि भन्सार दरमा असर पनि जान्छ। 
बजेट भाषणसुँगै भन्सारका दरहरू पररवििन गररएपतछ सोको समर् समर्मा प नरावलोकन गन िपने 
व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

उल्लेखखि स झाव कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि सरकारले हरेक 
शतथिक बषिमा शतथिक र्वधेर्कले व्र्वस्था गरे अन रुप वा अन्र् क नै कारणले भन्सार दर वा महस ल 
पररवििन गन िपने ह न्छ । शतथिक र्वधेर्क, भन्सार ऐन िथा तनर्मावली वा अन्र् क नै कारणबाट 
भन्सार दर र महस ललाई ASYCUDA प्रणालीमा समेि पररवििन गन िपदिछ । हरेक शतथिक वषिमा 
भन्सार दर पररवििन गने प्रर्िर्ा सरल र पररविीि दर वा महस ल परीक्षण गनि र भेररफाई समेि गनि 
सर्कने र्कतसमको ह न पदिछ । भन्सार र्वभागले सञ्चालन ल्र्ाएको ASYCUDA WORLD प्रणालीमा 
भन्सार दर वा महस ल पररवििन गने एवं नर्ाुँ तनर्म राख्न ेप्रर्िर्ा अत्र्न्िै अपारदशी र झन्झर्टलो 
रहेको व्र्होरा देहार् बमोखजम रहेका छन:्  

 प्रणालीमा रहेको तनर्म पररवििन गदाि लामो Query/Logic लेख्न  पने, 
 सो Query/Logic लेख्न ेप्रर्िर्ा अत्र्न्ि टेखक्नकल भएकोले तबजनेस/नीति सम्बन्धी र्वभागले गनि 

नसक्ने, 
 तबजनेस/नीति सम्बन्धी र्वभागले पररवििन जाुँच गरी भेररफार् गनि समेि गाह्रो ह ने, 
 पररवििन गने, Overwrite र नर्ाुँ रुल लेख्न ेद ईवटा मोड रहेको िथा त्र्सको लग राख्न ेव्र्वस्था 

नभएको, 
 सूचना प्रर्वतध शाखाका कमिचारीले क नैपतन औपचाररक तनणिर् वा कार्ािदेश तबना भन्सार दर वा 

महस ल सम्बन्धी तनर्म अपडेट गने गरेको, 
 प रानो र नर्ाुँ तनर्ममा के-के कहाुँ-कहाुँ पररवििन भर्ो भतन देखाउने वा देखखने क नै ररपोटि वा 

व्र्वस्था नभएको. 
 समग्ररुपमा रुल पररवििनको परीक्षण सम्भव नभएको, 
 बजेट वक्तव्र् शएको ददन छोटो समर्मा शतथिक तबधेर्क अध्र्र्न गरी भन्सार दर वा महस ल 

सम्बन्धी तनर्म अपडेट गन िपने बाध्र्िा रहेको, 
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नर्ाुँ तनर्म प्रर्वि गने वा अद्यावतधक गने प्रर्िर्ा अत्र्न्ि जर्टल र जोखखमपूणि रहेको 
पार्र्ो। भन्सार र्वभागले तनर्म पररवििन वा अद्यावतधक गने कार्िको जोखखम कम गनि तनम्नान सारका 
कार्िहरु गन िपने देखखन्छ : 
 प्रणालीमा रुल पररवििन गने औपचाररक कार्िर्वतध िर्ार गरीलागूगने, 

 अथि मन्त्रालर्सुँग समन्वर् गरी पररवििन भएका ब ुँदाहरु तडखजटल रुपमा प्राि गने व्र्वस्था 
तमलाउने, 

 ASYCUDA प्रणालीमा रुल लेख्न ेर्न्टरफेस पररवििन गरी तबजनेस हेने सूचना प्रर्वतध कमिचारीको 
शवयकर्किा तबना रुल लेख्न ेर भेररफार् गनि सक्ने बनाउने, 

 पररवििन लेख्न ेर अन मोदन गने द र्वटा िह िर्ार गने, 

 हरेक पटक पररवििन गदाि भएका पररवििनको प न: परीक्षण गन िपने र्कतसमको संर्न्त्र िर्ार गने, 
 पररवििन परीक्षण गनि सर्कने स तबधा र्वकास गने लगार्िका स धार गने । 

12.32. समूह गठन - सूचना प्रर्वतध प्रणालीमा भन्सार दरहरू पररवििन गनि एडतमन रू्जर र्टम ह न पछि । िर 
भन्सार र्वभागमा भन्सार दर पररवििन लागू गनि टोली गठन गरेको जनाए िापतन त्र्सको अतभलेख 
राखेको पार्एन । र्सले गदाि अनतधकृि सदस्र्हरूले प्रणालीमा दर पररवििन र अपडेट गनि सक्दछ। 
भन्सार दर पररवििन लागू गनि एडतमन रू्जर र्टम टोलीले गरेका कामहरुको अतभलेख राख्न पने व्र्होरा 
र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

उल्लेखखि स झाव कार्ािन्वर्नको अवस्था सम्बन्धमा अन गमन लेखापरीक्षणको िममा 
र्वभागको शतसक डा प्रणालीमा कसले क न भन्सार दर पररवििन गरेको हो सोको Log History 

प्रणालीबाट प्राि ह ने व्र्वस्था गरी उल्लेखखि स झाव कार्ािन्वर्न भएको पार्र्ो ।  

12.33. बैङ्क जमानिको अन गमन - बैंङ्क ग्र्ारेन्टीको तनर्न्त्रण र तनरीक्षणका लातग शतसक डा सफ्टववेर्र 
संर्न्त्रमा व्र्वस्था गरेको ह न पछि । नेपाल भन्सार जाुँचपास प्रणालीको सफ्टवेर्र सूचना प्रर्वतध 
प्रणालीमा बैंक जमानिलाई स्विःप्रमाखणि िथा अन गमन गनि क नै व्र्वस्था रहेको छैन । उक्त बैङ्क 
जमानिको समर् सर्कएको र नक्कली वैङ्क ग्र्ारेन्टी समेिवाट कारोबार ह न सक्ने देखखर्ो । सोको 
जानकारी र्स प्रणालीवाट पाउन नसर्कदा राजस्व ग म्न सक्ने देखखन्छ । स्वचातलि भन्सार जाुँचपास 
प्रणालीले स्वचातलिरुपमा बैँक जमानिको परीक्षण िथा अन गमन गने संर्न्त्रको र्वकास गन िपने 
व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

उल्लेखखि स झाव कार्ािन्वर्नको अवस्था सम्बन्धमा अन गमन लेखापरीक्षण गदाि शतसक डा 
प्रणालीमा Bank Guarantee Module र्वकास भई कार्ािन्वर्नमा शएको छ । िर बैङ्क ग्र्ारेण्टी 
सक्कली वा नक्कली चेकजाुँच गने संर्न्त्र प्रणालीमा रहेको पार्एन । र्सलाई म्र्ान अली चेकजाुँच 
गन िपने बाध्र्िा रहेको देखखर्ो । र्सले गदाि नक्कली वैङ्क ग्र्ारेन्टीको प्रर्ोग गरेर समेि भन्सार 
जाुँचपास ह न सक्ने जोखखम रहन्छ ।   

स्वचातलि भन्सार जाुँचपास प्रणालीबाट स्वचातलिरुपमा बैँक जमानिको परीक्षण िथा 
अन गमन गने संर्न्त्रको र्वकास गरी कार्ािन्वर्न  गनि सकेमा उपर् क्त ह ने देखखन्छ ।  

13. लेखापरीक्षणबाट देखखएका थप व्र्होराहरु - भन्सार र्वभागको स्वचातलि भन्सार जाुँचपास प्रणालीको 
अन गमन लेखापरीक्षण गदाि देखखएका मातथ उल्लेख भए बमोखजमका व्र्होराहरुका अतिररक्त उक्त 
प्रणालीको वििमान सञ्चालन अवस्थाको नमूना परीक्षणबाट देखखएका थप व्र्होराहरु देहार्बमोखजम 
रहेका छन:्  
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13.1. सूचना प्रर्वतध स शासन िथा जोखखम व्र्वस्थापन - सूचना प्रर्वतध स शासनको प्रभावकारी अवलम्बनले 
मात्र अपेखक्षि सेवा प्रवाहको स तनखश्चििा प्रदान गने भएकाले तनकार्मा सूचना प्रर्वतध स शासनको 
व्र्वस्था गररन  पदिछ । स शासन पररपालना भए/नभएको सम्बन्धमा अन गमन गनि सूचना प्रर्वतध 
तनदेशक सतमति समेि गठन गन िपदिछ । भन्सार र्वभागले सूचना प्रर्वतध स शासन सम्बन्धी संरचना 
िथा नीति तनमािण गरेको पार्एन । स शासन संरचना तबना गरेका कामहरु तनकार्को दीघिकालीन 
उदे्दयकर् िथा लक्ष्र् अन रुप िादात्म्र् छन ्भनी स तनखश्चि ह ने शधार रहुँदैन । तनकार्को सूचना प्रर्वतध 
सम्बन्धी नीति िथा तनदेशन, दीघिकालीन िथा अल्पकालीन र्ोजना एवम ् सूचना प्रर्वतध व्र्वस्थापन 
प्रकृर्ा सूचना प्रर्वतध स शासनको एक महत्वपूणि अङ्ग भएकोले सम्पूणि र्ोजना िथा कार्ि प्रकृर्ा 
स शासन संरचनासुँग मेल खाने गरी िर्ार गररन  पदिछ ।  

तनकार्ले शफ्नो र शफ  मािहिका कार्ािलर्का सूचना प्रर्वतध क्षेत्रमा ह नसक्ने शन्िररक 
एवम ्बाह्य जोखखम शङ्कलन गरी जोखखमहरुको व्र्वस्थापनमा सहर्ोग प ग्ने गरी सूचना प्रर्वतध नीति, 
कार्ि र्ोजना िथा तनदेखशका िर्ार गन िपदिछ । भन्सार र्वभागले सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी जोखखम 
शङ्कलन िथा त्र्स अन रुपको जोखखम व्र्वस्थापन नीति, तनदेखशका, कार्ि र्ोजना िर्ार गरी लागू 
गरेको पार्एन । शतसक डा प्रणालीमा रहेको फार्रवालको लार्सेन्सको अवतध समाि भएकोले 
प्रणाली सञ्चालनको िममा क नैपतन बखि ह नसक्ने जोखखमको व्र्वस्थापन गनि जोखखम व्र्वस्थापन 
नीति शवयकर्क पदिछ ।   

र्वभागले सूचना प्रर्वतध प्रणालीमा ह नसक्ने जोखखम न्रू्नीकरणका लातग सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी 
जोखखम शङ्कलन िथा त्र्स अन रुपको जोखखम व्र्वस्थापन नीति, तनदेखशका, कार्ि र्ोजना िर्ार गरी 
लागू गन िपदिछ ।  

13.2. सूचना प्रर्वतध स रक्षा परीक्षण - सरकारी तनकार्का सञ्चालनमा रहेका सूचना प्रर्वतध प्रणालीलाई थप 
भरपदो र एक शपसमा अन्िर-शबि ह ने गरी तनमािण र सञ्चालनको व्र्वस्थापन गनि शवयकर्क पने 
परीक्षण संर्न्त्रको कार्ािन्वर्न गन िपदिछ । सूचना प्रर्वतध र्वभागबाट जारी Goverment Enterprise 
Architecture (GEA) परीक्षणको मापदण्ड तनदेखशका अन रुप तनकार्को सूचना प्रर्वतध प्रणालीको 
स रक्षण परीक्षा गररन  पदिछ । तनकार्ले सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन गरेको प्रणाली िथा उपकरणको 
वास्िर्वक समर्मा तनगरानी, अवलोकन िथा तनर्न्त्रण गनि एकीकृि तनगरानी प्रणाली शवयकर्क 
पदिछ। भन्सार र्वभागले शफ्नो सूचना प्रर्वतध प्रणाली, पूवािधार, र्न्त्र िथा उपकरणको शन्िररक 
िथा बाह्य परीक्षकबाट स रक्षण परीक्षण नगरार्एको र क नैपतन तनगरानी प्रणाली रहेको पार्एन । 
क नैपतन प्रणाली िथा उपकरणहरुको तनगरानी िथा स रक्षण परीक्षण नगदाि सरकारी तनकार्का सूचना 
प्रर्वतध प्रणालीलाई स रखक्षि, भरपदो बनाउन र सार्बर स रक्षाको च  नौिी न्रू्नीकरण गनि कदठन ह ने 
गदिछ । 

र्वभागले २६ माघ, २०७७ मा Asycuda World को भसिन अपग्रडे गदाि, बेला-बेला 
सफ्टवेर्रका स र्वधाहरु थपघट गदाि, २०७९ को चैत्र मर्हनामा Oracle डाटाबेशको भसिन अपग्रडे 
गदाि, SOClass फे्रमवकि  अपग्रडे गदाि शन्िररक एवम ् बाह्य परीक्षण गरेको पार्एन । खजईएको 
मापदण्ड बमोखजम तनकार्ले सूचना प्रर्वतध प्रणालीको स रक्षण परीक्षण एवम ्एकीकृि तनगरानी गररन  
पदिछ । 

13.3. प्रणालीको र्वकास, तनर्म पररवििन, सञ्चालन िथा सम्भार - तनकार्ले सञ्चालनमा ल्र्ाएका सूचना प्रर्वतध 
प्रणालीलाई थप र्वश्वसनीर्, भरपदो र एक शपसमा अन्िर-शबि ह ने गरी तनमािण र सञ्चालन गनि 
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शवयकर्क पने सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन संर्न्त्र िर्ार गरी लागू गन िपदिछ । तनकार्ले शफ्नो सूचना 
प्रर्वतध प्रणालीलाई शवयकर्किा अन रुप थप र्वकास, पररमाजिन, ग णस्िरीर् बनाई सञ्चालन िथा संभार 
गने स्विन्त्रिा ह न पदिछ । भन्सार र्वभागले सञ्चालनमा ल्र्ाएको शतसक डा प्रणालीलाई शवयकर्किा 
अन रुप प्रणालीमा केही प्रर्िर्ागि अप्सन, ब ुँदा, तनर्म थपघट िथा पररवििन गनि उपर् क्त र भरपदो 
पररवििन िथा थपघट व्र्वस्थापन (Change and Patch Management) प्रकृर्ा अवलम्बन गरेको 
पार्एन। प्रणालीमा बेला बेलामा गन िपने तनर्तमि िथा शकस्मीक पररवििन िथा स्िरोन्निी सम्बन्धी 
नीति रहेको पार्एन । र्वभागले ASYCUDA World प्रणालीको कोड Git नामक प्रणालीमा 
व्र्वस्थापन गरेको पार्र्ो िर सो प्रणाली शतधकाररक सपोटि र वारेन्टी र्वनाको (Community) 
भसिनमा भएको देखखर्ो । क नैपतन बखि केही कारणले Git मा समस्र्ा शएमा सपोटि तलन सक्ने 
अवस्था नभएको पार्र्ो । प्रणालीमा गररन पने क नै र्वकास िथा अपडेटको लातग Git प्रर्ोग गरे 
िापतन Git प्रर्ोग गने भन्ने क नै औपचाररक तनणिर् भएको पार्एन । र्वभागले शफ्नो सूचना प्रर्वतध 
प्रणालीलाई शवयकर्किा अन रुप कर्हले र कसरी थप र्वकास, पररमाजिन, ग णस्िर बरृ्ि, सञ्चालन िथा 
सम्भार गनि पररवििन िथा थपघट व्र्वस्थापन र स्िरोन्निी नीति बनाई सो को अवलम्बन गन िपदिछ । 

13.4. एर्पशई (Application Programming Interfaces, API) र्खन्िग्रशेन - नेपाल सरकारद्वारा सञ्चातलि 
र्वतभन्न अनलार्न वा अफलार्न सूचना प्रर्वतधमा शधाररि प्रणाली, एखप्लकेशन, सफ्टवेर्र, मोबार्ल 
एप्स ्शददको बीच एक शपसमा सम्बन्ध कार्म गनि प्रणालीहरुबीच एक अपसमा र्न्टरफेश गने 
गररन्छ । उक्त र्न्टरफेस स रखक्षि र ग णस्िरीर् ह न  जरुरि पदिछ । शतसक डा प्रणालीमासहजरुपमा 
सूचना शदान-प्रदान गनि र्वतभन्न बाह्य प्रणालीसुँग अन्िर-शबििा कार्म गररएको पार्र्ो । 
उदाहरणको लातग नेपाल रार्ष्ट्रर् एकद्वार प्रणाली, पारवहन प्रणालीलाई API को माध्र्मबाट र्खन्िगेशन 
गररएकोमा API Integration, Authentication, Control, Monitoring िथा Audit सम्बन्धी नीति िथा 
कार्िर्वतध िर्ार गरी लागू गररएको पार्एन । भन्सार र्वभागले अन्र् प्रणालीसुँग िथा शन्िररक 
सूचना शदान प्रदानको लातग स रखक्षि API Integration व्र्वस्थापन प्रणाली प्रर्ोग गरेको पार्एन । 
जसले गदाि API को माध्र्मबाट ह ने सूचना शदान प्रदानको र्वस्ििृ लग, तनगरानी िथा अवलोकन 
गने व्र्वस्था नरहेको देखखर्ो । 

क नै पतन भन्सार एजेण्ट वा भन्सार कार्ािलर्बाट शतसक डा प्रणालीमा Access गन िपदाि वा 
डाटा र्खन्ि गदाि API Request को साथमा plain text मा encryption समेि नगररकन र् जरनेम र 
पासवडि पठाउने गरेको पार्र्ो र उपर् क्त स रक्षा प्रणालीको अभावमा बीचबाटै सो login credentials 
च  हावट ह नसक्ने जोखखम देखखर्ो । नेपाल पारवहन िथा गोदाम व्र्वस्था कम्पनी तलतमडेटले भन्सार 
तबन्दूमा Gate Entry व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्ि गदै शएको र सो कम्पनीले उक्त कार्िको लातग 
शफ्नै सफ्टवेर्र िर्ार गरी सञ्चालन गरेको पार्र्ो । भन्सार कार्ािलर्हरुले शतसक डा प्रणालीमा 
सोही सफ्टवेर्रबाट नेपाल प्रवेश गने िक वा कन्टेनरहरुको डाटा प्रर्ोग गदिछ । लेखापरीक्षणको 
िममा भैरहवा भन्सार कार्ािलर्मा स्थलगि तनरीक्षण गदाि उक्त कम्पनीले प्रर्ोग गरेको सफ्टवेर्रले 
न्रू्निम सूचना स रक्षा मानक पालना गरेको पार्एन । सो सफ्टवेर्र एउटा कम्प्र् टरमा लोकल 
नेटविकमा चलाएको र शतसक डा प्रणालीमा सूचना पठउने गरेको पार्र्ो । सो सफ्टवेर्रको 
शतसक डा प्रणालीमा र्खन्िगेशन गन िपूवि स रक्षा परीक्षण गरार्एको पार्एन ।  

र्वभागले र्स र्कतसमको महत्वपूणि सफ्टवेर्र, एखप्लकेशन, प्रणालीलाई र्खन्िगेशन गने नीति 
वा कार्िर्वतध र स रक्षा मापदण्ड िर्ार गरी लागू गन िपदिछ । 
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13.5. प्रणाली स रक्षा जोखखम - तनकार्ले उपर्ोग गरेको सूचना प्रर्वतध प्रणालीलाई ग णस्िरीर्, र्वश्वसनीर् र 
बाह्य िथा शन्िररक िबरबाट ह नसक्ने सार्बर शिमणबाट समेि स रखक्षि र जोखखमम क्त बनाउन  
पदिछ। र्वभागले सञ्चालन गरेको ASYCUDA प्रणाली देशको शर्ाि तनर्ाििको शतधकाररक िथ्र्ाङ्क र 
राजश्वको ठूलो र्हस्सा संकलन िथा व्र्वस्थापन सुँग सम्बखन्धि भएकाले अत्र्न्ि महत्वपूणि िथा डाटा 
प्रशोधन एवंम ् भण्डारणका र्हसाबले बढी संवेदनशील रहेको छ । तबगिमा र्वभागले GIDC मा 
शफ्नै सभिर िथा स्टोरेज तडभार्स राखी प्रणालीको व्र्ाकअप राख्न ेगरेको भएिापतन गि वषि GIDC 
ले प्रदान गने सेवाको ग णस्िरका कारण िहाुँ रहेको सभिर िथा स्टोरेज तडभार्स हटाई र्वराटनगरमा 
बन्न े तडजास्टर ररकभरी सेन्टरमा राख्न ेर्ोजना भएपतन सो कार्ि सम्पन्न नह ुँदा र्वभागमै रहेको डाटा 
सेन्टरमा उक्त उपकरणहरु राखी व्र्ाकअप गने गररएको पार्र्ो । र्सरी एकै स्थानमा डाटा सेन्टर 
र व्र्ाकअप तसिम राख्न ेगरेकाले प्रणाली स रक्षाको जोखखम बढ्ने अवस्था देखखर्ो ।  

शपूतििकिािबाट प्राि सभिर जडान एवम ् कखन्फगर गरे पश्चाि उक्त सभिरको अपरेर्टंङ्ग 
तसिमलाई अपडेट िथा प्र्ाच गने गरेको पार्एन । जसले गदाि प्रणाली स रक्षा जोखखम बढ्ने 
देखखन्छ। त्र्स्िै र्वभागले प्रणालीको नेटवकि  रुपरेखा (Network Diagram) लाई सन ्२०१४ देखख 
अध्र्ावतधक गरेको पार्एन । शतसक डा प्रणालीको सम्पूणि डाटा रहेको डाटावेश सभिरमा सफ्टवेर्रको 
माध्र्मबाट बाहेक तसधै डाटाबेशमा अनतधकृि पह ुँच भएमा सोको जानकारी ह ने क नैपतन र्कतसमको 
लग नरहेने गरेको पार्र्ो । जसले गदाि अनतधकृि वा शतधकाररक व्र्खक्त जो स कैले तसधै 
डाटावेशमा पह ुँच स्थार्पि गरेमा पत्ता लगाउन नसर्कने अवस्था रहको पार्र्ो । 

शतसक डा प्रणालीको लातग प्रर्ोग गररएको ओराकल डाटावेशमा पह ुँचको लातग छ ट्टाछ टै्ट रू्जर 
बनाई प्रर्ोग गन िपनेमा सूचना प्रर्वतध कमिचारी सबैले एउटै तडफल्ट रू्जर प्रर्ोग गने गरेको पार्र्ो । 
साथै डाटाबेशमा पह ुँच गनि Database Authentication प्रर्ोग नगरी Operating System Authntication 
प्रर्ोग गने गरेको पार्र्ो । डाटावेश म्र्ानेजमेण्टको लातग बाह्य परामशिदािा तनर् क्त गररएको र सो 
परामशिदािाले समेि सोही Operating System Authentication प्रर्ोग गने गरेको पार्र्ो । डाटावेशमा 
क नैपतन र्कतसमको पररवििन लग वा अतडट लग राखेको पार्एन । र्सरी प्रणालीको डाटावेश सभिरमा 
क न व्र्खक्तले के पररवििन गर्ो भनी चेकजाुँच िथा अन सन्धान गनि नसर्कने अवस्था रहेको देखखर्ो । 
एकै स्थानमा लाईभ र व्र्ाकअप सभिर राख्न , सभिरको अपडेट िथा प्र्ाच व्र्वस्था नगन ि, Database 

Authentication प्रर्ोग नगन ि जस्िा कारण प्रणालीको स रक्षा जोखखम उच्च रहेको देखखर्ो । 

र्वभागले प्रणालीको स रक्षा जोखखम कम गनि स रक्षा जोखखम न्रू्नीकरण नीति िर्ार गरी लागू 
गन िपदिछ ।         

13.6. सेन्िल अनलाईन मतनटररङ्ग तसिम - शतसक डा प्रणालीको प्रम ख कामहरु मध्रे् भन्सार नाकामा वस्ि  
शर्ाि/तनर्ाििको जाुँचपासलाई पारदशी एवम ् तछटो-छररिो बनाउन  हो । देशका र्वतभन्न स्थानमा 
रहेका भन्सार कार्ािलर्हरुलाई शध तनक सूचना प्रर्वतधको एउटा र्वतधको रुपमा र्वस्ििृ सूचना सञ्जाल 
(Wide Area Network-WAN) को माध्र्मबाट एकअकािसुँग जोड्ड्दै र्वभागले भन्सार कार्ािलर्हरुको 
तनगरानी र अन गमनका लातग “सेन्िल मतनटररङ तसस्टम” सञ्चालनमा ल्र्ाएको छ । र्वभागले 
केन्रबाट सीसीटीभीमाफि ि हाल १४ वटा भन्सार कार्ािलर्हरुको गतिर्वतधहरु तनगरानी एवम ्
शवयकर्क तनदेशन ददन सक्ने व्र्वस्था गररएको छ । भन्सार कार्ािलर्मा मालवस्ि को सही घोषणा 
भए नभएको, मूल्र् तनधािरणमा अपनार्एका शधारहरु र दरबन्दीमा तनर्िवस वा भलूवस ह ने फरक र 
गल्िीहरुको पर्हचान गनिसक्ने व्र्वस्था गनि र जाुँचपास प्रकृर्ालाई पारदशी बनाउन वान कक्षबाट 
sampling basis मा प्रज्ञापनपत्र एवम ्सम्बखन्धि कागजािहरु जाुँच गने व्र्वस्था भएको पार्र्ो । र्स 
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र्कतसमको अन गमनले थोरै मात्र प्रज्ञापनपत्र जाुँच गने गररएको र जाुँचको पररणाम स्वरुप औसि 
मातसक १.५० करोड अतिररक्त राजस्व संकलन भएको र्वभागले उपलधध गराएको वान मोतनटररङ्ग 
रेकडिबाट देखखर्ो । वान मोतनटररङ्गको दार्रा र्वस्िार गनि सकेमा च  हावट तनर्न्त्रण र राजश्व 
संकलनमा थप स धार ह ने देखखन्छ ।  

WAN कक्षबाट व्र्खक्तगि दक्षिा एवम ्अन भवका शधारमा द ईजना मात्र कमिचारीले भन्सार 
कार्ािलर्हरुमा जडान भएको IP Camera माफि ि मालवस्ि को भौतिक िथा कार्ािलर्को तनर्तमि काम 
र गतिर्वतध तनगरानी एवम ्अन गमन गने गरेको पार्र्ो । सो कक्षबाट तनगरानी/अन गमन भएको 
काम कारबाहीलाई व्र्ाकअपको रुपमा भण्डारण गने गरेको पाईएन। जाुँचको िममा क नै करेक्सन 
वा तनदेशन ददन  परेमा सम्बखन्धि भन्सार अतधकारीलाई व्र्खक्तगि रुपमा फोन िथा एसएमएस माफि ि 
सूखचि गने गररएको पार्र्ो । कमिचारीबाट भएको चेक जाुँच शतसक डा वा अन्र् सफ्टवेर्रमा 
क नैपतन र्कतसमको रेकडि नरहने र पछी फलोअप गनि सर्कने व्र्वस्था रहेको पार्एन । एकवषि 
भररमा कतिपटक र क न-क न भन्सार कार्ािलर्लाई स झाव ददर्ो सो को अद्यावतधक रेकडि राख्न ेगरेको 
पाईएन । वान मोतनटररङ्गबाट क न-क न भन्सारलाई कतिवटा प्रज्ञापन पत्रबाट कति कारोबारको कति 
थप राजश्व अस ल गनि स झाव ददईएकोमा कति राजश्व संकलन भर्ो सो को व्र्वखस्थि अतभलेख 
नराखेको िर थप राजश्व अस ल भएको मात्र अतभलेख राख्न ेगरेको पार्र्ो । र्स तसिमबाट शंकास्पद 
र्न्िीको बारेमा अलटि गराउने व्र्वस्था भएको देखखएन । भन्सार कार्ािलर्मा घोषणा गररएको 
प्रज्ञापनपत्रमा भएको घोषणा वा हामोनार्ज कोडको प्रर्ोग गलि भएमा र्स र्कतसमको त्र  टी िथा 
अतनर्तमििा रोक्न शतसक डा प्रणाली वा मतनटररङ्ग तसिममा र्वशेष व्र्वस्था गने िथा रोक्न 
नसर्कएका त्र  टी िथा अतनर्तमििा जाुँच गनि र्वशेष र्कतसमको Data Analytics and Intelligence 

System तनमािण गरी लागू गनि सकेमा जाुँचपासको दार्रा थप र्वस्िार गरेर राजस्व च  हावटलाई रोक्न 
सहर्ोग प ग्ने र राजस्वमा बरृ्ि ह न का साथै भन्सार गतिर्वतधहरुको तनगरानी िथा तनदेशन प्रणालीमा 
स धार ह ने देखखन्छ।  

वान मोतनटररङ्गको गतिर्वतधलाई ASYCUDA प्रणालीमा नैं शवि थप पोटिल िर्ार गरेर 
व्र्खक्तगि रुपमा फोनबाटमात्र नभई प्रणाली माफि ि नैं एलटि गराउने िथा तनदेशन ददने व्र्वस्था 
गन िपदिछ । क न भन्सारको क न कमिचारीलाई तनदेशन ददर्एको हो ? सोको प्रणालीमा रेकडि ह ने 
व्र्वस्था गन िपदिछ । वान मोतनटररङ्गमा क न समर्मा क न कमिचारी खटाईएको तथर्ो र कसले 
मोतनटररङ्ग गरेको तथर्ो प्रणालीमा रेकडि रहने व्र्वस्था गरेर वान मोतनटररङ्गलाई थप प्रभावकारी 
बनाईन पदिछ ।  

13.7. प्रणाली सञ्चाल स रक्षा (Network Security) - वेबमा शधाररि प्रणाली अनवरि रुपमा सञ्चालन ह नको 
लातग भरपदो ईन्टरनेट सेवा र स रखक्षि नेटवर्कि ङ्ग सेवा शवयकर्क पदिछ । र्वभागले अन्िरािर्ष्ट्रर् 
मान्र्िा र अभ्र्ासका शधारमा द ई िहको सञ्जाल स रक्षाको अवधारणा प्रर्ोग गरेको पार्र्ो । र्स 
अवधारणा बमोखजम खररद भएका स रक्षा उपकरणहरुको लार्सेन्सको सबखस्िप्शनहरु नर्वकरण 
गरेको पार्एन । र्सरी सबखस्िप्शन र्वना क नैपतन सेक्र् ररर्ट लार्सेन्स प्रर्ोग गरी चलार्एका स रक्षा 
उपकरणहरुको प्रर्ोगमा रहन  वा नरहन मा क नै औखचत्र् ह ुँदैन । सञ्जाल स रक्षाका लातग प्रर्ोग गररने 
उपकरणहरु उत्पादन कम्पनीबाट र्पन सपोटि िथा वारेण्टी समेि बन्द ह ने कारण त्र्स्िा 
उपकरणहरुले क नैपतन र्कतसमको स रक्षामा सहर्ोग नह ने िर स रक्षा जोखखम झन बढ्ने देखखन्छ । 
र्वभागले प्रणाली स रक्षाको लातग क नै र्कतसमको स रक्षा िह (Layer  of Security) प्रर्ोग गरेको पार्एन 
। र्न्टरनेटको माध्र्मबाट पह ुँच ह ने सबै र्कतसमको प्रणालीलार्ि स रक्षा िह उपकरण जडान गरी 
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स रखक्षि नबनाउुँदा स रक्षा जोखखम उच्च ह ने देखखन्छ । प्रणाली उपलधध नह ने (Denial of Service) 

DDOS शिमणबाट प्रणालीलार्ि स रखक्षि राख्न ेक नै उपकरण समेि प्रणाली सञ्जाल स रक्षामा प्रर्ोग 
गररएको पार्िएन । र्सले प्रणाली उपर्ोगमा उच्च जोखखम सजृना ह ने देखखन्छ ।  

र्वभागले प्रणाली प्रर्ोग गने प्रर्ोगकिािको संख्र्ा धेरै भएको अवस्थामा प्रणाली स स्ि ह ने 
समस्र्ा समाधानको तनतमत्त प्रणाली Host भएका System Upgrade गनि Server िथा Storage 
हरु खररद गररएको भए पतन नर्ाुँ सभिरबाट प्रणाली सञ्चालनमा ल्र्ाएको छैन । नर्ाुँ तसस्टममा 
समर्मा नै प्रणाली Migration नह नाले प्रणालीको प्रर्ोगकिाि उच्च रहेको समर्मा प्रणाली स स्ि 
ह नगर्ि कार्िसम्पादनमा ठूलो समस्र्ा उत्पन्न भएको छ । र्सले गदाि समग्र भन्सार जाुँचपास कार्ि नै 
र्ढलो ह नगर्ि कार्िसम्पादनमा असर परेको देखखर्ो । 

र्वभागले प्रणालीको स रखक्षि र अनवरि सञ्चालनको लातग प्रर्वतध मेलखाने र्न्त्र उपकरण 
खररद र उपर्ोग गररन  पदिछ । उपर्ोगमा ल्र्ाईएका र्न्त्र उपकरण िथा प्रर्वतधको सबखस्िप्शन 
िथा सपोटि सेवा समर्मै नर्वकरण गरी अद्यावतधक गन िपदिछ ।  

13.8. िथ्र्ाङ्कको बैकखल्पक भण्डारण - केन्रीर् डाटा सेन्टरमा दैवी र्वपखत्त वा अन्र् क नै कारणले भण्डारण 
भएको िथ्र्ाङ्क उपलधध ह न नसक्ने अबस्था शईपरेमा िथ्र्ाङ्क प्राि ह नेगरी िथ्र्ाङ्क भण्डारणको 
बैकखल्पक व्र्वस्था गररन  पदिछ । र्वभागले िथ्र्ाङ्क भण्डारणको वैकखल्पक व्र्वस्थाको लातग 
र्वराटनगरमा तडजास्टर ररकभरी सेन्टर स्थापनाको प्रर्िर्ा अगाडी बढाएको जनाएिापतन हालसम्म 
डाटा ररकभरी सेन्टर सञ्चालनमा शउन सकेको छैन । र्वभागले र्वगिमा तसंहदरबारखस्थि सरकारी 
एकीकृि डाटा केन्रमा िथ्र्ाङ्कको वैकखल्पक भण्डारण गनि र्न्त्र उपकरण जडान गरेकोमा हाल र्न्त्र 
उपकरण र्फिाि गरेर सो सेवा बन्द गरेको कारण हालको अवस्थामा र्वभागको भवन पररसरमा रहेको 
केन्रीर् डाटा सेन्टर, एक स्थानमा मात्र िथ्र्ाङ्क भण्डारण भएको भए िापतन िथ्र्ाङ्क भण्डारणको 
वैकखल्पक व्र्वस्था गरेको छैन । र्वभागको भवन पररसरमा रहेको केन्रीर् डाटा सेन्टरमा क नै 
समस्र्ा शईपरेर िथ्र्ाङ्क नस्ट वा फेरबदल भएको खण्डमा िथ्र्ाङ्क ररकभर गने क नै व्र्वस्था रहेको 
छैन । जसले गदाि र्वभागको िथ्र्ाङ्क भण्डारणको अवस्था उच्च जोखखममा रहेको पार्र्ो । र्वभागले 
र्थासक्र् तछटो तडजास्टर ररकभरी सेन्टर सञ्चालनमा ल्र्ाएर िथ्र्ाङ्क भण्डारणको वैकखल्पक व्र्वस्था 
गन िपदिछ ।    

13.9. तडजास्टर ररकभरी सेन्टर - केन्रीर् डाटा सेन्टरमा दैवी र्वपखत्त वा अन्र् क नै कारणले समस्र्ा 
शईपरेर सेवा स चारु गनि नसर्कने अवस्थामा डाटा ररकभर गनि र वैकखल्पक रुपमा सेवा स चारु गनि 
म ल डाटा सेन्टर रहेको भन्दा फरक िर स रखक्षि भौगोतलक स्थानमा ररर्लटाईम डाटा भण्डारण 
ह नेगरी स्थापना गररएको डाटा सेन्टर तडजास्टर ररकभरी सेन्टर हो । तनकार्ले तडजास्टर ररकभरी 
सेन्टरको शवयकर्किा पर्हचान गरी उपर्ोग ह ने स तनखश्चि भएपतछ मात्र र्न्त्र उपकरण र 
एखप्लकेशनको खररद प्रर्िर्ा अगातड बढाउन  पदिछ । र्वभागले र्वराटनगर भन्सार कार्ािलर्मा 
तडजास्टर ररकभरी सेन्टर स्थापना गने उल्लेख गरी एक शपूतििकिािसुँग ठेक्का नम्बर 
DOC/NCB/76/77/04 (सम्झौिा तमति २०७७/२/२५) बाट रु.३० लाख ११ हजार  मूल्र्का ५ थान 
र्न्त्र उपकरण र तडजास्टर ररकभरी सेन्टरको र्न्त्र उपकरण शपूतिि (सभिर र् र्ाक, र् र्पर्स तसस्टम, 
पावर तडखस्िधर् न र् तनट, फार्र खस्टङ्ग ईसर लगार्िका पूवािधार सम्बन्धी र्न्त्र उपकरण खररद र 
जडान) ढ वानी िथा जडान र सपोटि सेवाका लातग अको एक शपूतििकिािसुँग नम्बर 
DOC/NCB/76/77/05 (सम्झौिा तमति २०७७/२/२५) बाट रु.१ करोड ३९ लाख ४० हजार गरी 
जम्मा रु.१ करोड ६९ लाख ५१ हजारको खररद सम्झौिा गरी भ  क्तानी गरेकोमा प्रार्वतधक सतमतिले 
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ठेक्का नम्बर ०४ को २०७७/६/१९ मा र ठेक्का नम्बर ०५ को २०७७/९/२६ मा िोर्कएको 
स्पेखशर्फकेशन बमोखजमको काम भएको प्रतिवेदन पेश गरेिापतन हालसम्म (सम्झौिा तमतिबाट पर्हलो 
म्र्ाद सर्कने तमति सर्कएको करीब २४ मर्हना तबतिसक्दा पतन) Disaster Recovery Centre (DRC) 

सञ्चालनमा शउन सकेको छैन । र्वभागको तडजास्टर ररकभरी सेन्टर सम्बन्धमा देखखएका थप 
व्र्होराहरु देहार् बमोखजम रहेका छन:्  

13.9.1. वारेन्टी िथा पाटिस ् ररप्लेसमेण्ट - एक शपूतििकिािसुँग भएको २०७७।२।२५ को ठेक्का नम्बर 
DOC/NCB/76/77/04 बाट गररएको सम्झौिामा ५ वटै र्न्त्र उपकरणको वारेन्टीको लातग "At least 3 

years parts replacement and manufacturer service warranry and license for all features. OEM 

should provide direct support for 3 years; OEM support certificate should be submitted on the 

letter head." उल्लेख भएकोमा लेखापरीक्षण अवतध २०७९।३।२० सम्म उक्त र्न्त्र उपकरण 
जडान गरी तडजिर ररकभरी सेन्टर सञ्चालन नगरेर उपर्ोग तबहीन अवस्थामा राखखंदा र्न्त्र उपकरण 
उपर्ोग नैं नगरी वारेन्टी र्पररर्डको ८० प्रतिशिभन्दा बढी समर् समाि भएको छ । जसले गदाि 
र्न्त्र उपकरणमा क नै समस्र्ा शईपरेमा वारेन्टी िथा पाटिस ्ररप्लेसमेन्टको उपर्ोग गनि नसर्कने र 
र्न्त्र उपकरणको उपर्ोतगिा नि ह ने अवस्था देखखएको छ । र्सबाट स रक्षा च  नौिीमा कमी शएको 
र लगानीको प्रतिफल प्राि भएको छैन । 

13.9.2. सखधस्िप्सन सेवा िथा लाईसेन्स - तडजािर ररकभरी सेन्टरका लातग शवयकर्क पने खररद गररएका 
कतिपर् र्न्त्र उपकरणहरु सखधिप्सन िथा लाईसेन्समा शधाररि ह न्छन ्। र्न्त्र उपकरण खररद 
गदाि प्राि भएको र्स्िो सखधस्िप्सन सेवा सामान्र्िर्ा एक वषिको अवतधको लातग ह न्छ ज न प्रत्रे्क 
वषि नर्वकरण गदै जान  पने ह न्छ । वार्षिक रुपमा नर्वकरण नगरी पतछ एकैपटक नर्वकरण गदाि 
अन पातिक रुपमा ठूलो रकम श ल्क िथा जररवाना वापि तिन िपने ह न्छ । तडजास्टर सेन्टर समर्मै 
सञ्चालन नगदाि र्र्कन सेवा बापि रकम भ  क्तानी भए िापतन सो सेवाको उपर्ोग भएको छैन । जसले 
गदाि र्र्कन सेवा िथा लाईसेन्स बापि भएको लगानी उपर्ोग तबहीन देखखएको छ । एकािफि  र्वभाग 
पररसरमा रहेको केन्रीर् डाटा सेन्टरमा प्रर्ोग भएका सञ्जाल िथा स रक्षाका र्न्त्र उपकरणहरु प राना 
िथा सेक्र् ररर्ट र्र्कन बेगर नैं जडान भएका छन ्भने नर्ाुँ खररद भएका र्न्त्र उपकरणको हकमा 
उपलधध र्र्कन सेवा िथा लार्सेन्सहरु उपर्ोग गरेको छैन । र्वभागले र्र्कन स र्वधाको उपर्ोग 
गने गरी खररद भएका र्न्त्र उपकरण प्रर्ोग गनेिफि  ध्र्ान ददन पदिछ ।  

13.9.3. सपोटि सेवा - र्न्त्र उपकरण प्रणालीमा जडान गरेर सञ्चालन श रु भएपतछ मात्र सपोटि सेवाको उपर्ोग 
ह ने गदिछ । ठेक्का नम्बर DOC/NCB/76/77/05 को खररद सम्झौिामा सपोटि सेवा समेि समावेश 
भएको िर तडजिर ररकभरी सेन्टर सञ्चालन गरेर सपोटि सेवाको उपर्ोग नै नगरी सपोटि सेवा सर्हि 
सम्झौिा बराबरको रकम प रै भ  क्तानी भएकोले उपर्ोग नैं नगरेको सेवा वापि भएको भ  क्तानी 
औखचत्र्र्वर्हन देखखर्ो । उक्त ठेक्काको रकम कम्पोनेन्ट अन सार नछ ट्याई एकम ि संझौिा गरेकोले 
सपोटि सेवा वापिको रकम कति हो भतन र्र्कन गनि सर्कएन । र्वभागले सपोटि सेवाको उपर्ोग गने 
स तनखश्चि भएपतछ मात्र खररद गन िपदिछ ।  

13.9.4. प्रर्वतधको उपर्ोग र खचिको औखचत्र्िा - र्वभागले ठेक्का नम्बर DOC/NCB/76/77/05 बाट खररद 
गरेका अतधकांश र्न्त्र उपकरण र प्रर्वतधहरु (जस्िै Airconditioning, IP Based Monitoring Facility, 

Environmental Control System, Fire Alarm System, Fire Detection System, Intellegent Rack, 

Biometric Access Control System etc.) डाटा सेन्टर सञ्चालनमा शएपतछमात्र उपर्ोग गनि तमल्ने 
प्रकृिका रहेका छन ् िर डाटा सेन्टर सञ्चालनमा नशएकै अवस्थामा त्र्स्िा र्न्त्र उपकरण र 
प्रर्वतधहरु खररद गरी भ  क्तानी भैसकेको छ । त्र्सैगरी, ठेक्का नम्बर DOC/NCB/76/77/04 बाट 
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खररद भएका र्न्त्र उपकरणहरु समेि खररद भएको करीव २४ मर्हना र्वतिसक्दा पतन प्रर्ोग र्वर्हन 
अवस्थामा राखेकोले खररद गरेको प्रर्वतधको उपर्ोग भएको देखखएन । उपर्ोगमा नल्र्ाएको र्न्त्र 
उपकरण र प्रर्वतध खररदमा गररएको खचि औखचत्र्र्हन देखखर्ो । एकािफि  र्वभागको केन्रीर् डाटा 
सेन्टरमा प्रर्ोग भएको अतधकांश प्रर्वतधको सपोटि, सखधस्िधसन िथा लाईसेन्सको म्र्ाद सर्कएर 
अद्यावतधक नै नभएको प्रणाली उपर्ोग गररएको छ भने अकोिफि  खररद भएको शध तनक प्रर्वतध 
उपर्ोग र्वर्हन अवस्थामा राखखएको छ । केन्रको डाटा सेन्टरको िथ्र्ाङ्क भण्डारण गने वैकखल्पक 
व्र्वस्था नह ुँदा उच्च जोखखमको सम्भावना रहेको र िथ्र्ाङ्कको वैकखल्पक भण्डारको लातग तडजास्टर 
ररकभरी सेन्टरको उच्च शवयकर्किा भएको अवस्थामा पतन सञ्चालनमा शउन सकेको छैन । र्वश्वभर 
महामारीको रुपमा फैतलएको कोतभड १९ को कारण UNCTAD ले भन्सार स धार सम्बन्धी कार्ििम 
सञ्चालन गनि र्ढला भएकोले उक्त तडजास्टर ररकभरी सेन्टर सञ्चालनमा शउन र्ढलाई भएको र्वभागले 
जनाएको छ ।  

र्वभागले सूचना प्रर्वतध प्रणाली पूणि रुपमा सञ्चालनमा ल्र्ाउने स तनश्चि भएपतछ मात्र र्न्त्र 
उपकरण खररद गन िपदिछ । प्रणाली सञ्चालनको लातग प्रर्ोग ह ने र भई रहेका स रक्षा उपकरणहरुको 
लार्सेन्सको र्र्कनहरु समर्ावतध अन सार नर्वकरण गन िका साथै layer of security उपकरण प्रर्ोग 
गन िपदिछ । वैकखल्पक भण्डार नह ुँदा उच्च जोखखममा रहेको केन्रको िथ्र्ाङ्कलाई वैकखल्पक भण्डार 
गनि तडजास्टर ररकभरी सेन्टर र्थासक्र् तछटो सञ्चालन गरी खररद भएका र्न्त्र उपरणको उपर्ोग 
गररन  पदिछ । तडजास्टर ररकभरी सेन्टरमा जडान र सञ्चालनको खचि भ  क्तानी भैसकेकोले सो वापि 
थप खचि नगरी सोही शपूतििकिािबाट सम्झौिा बमोखजमका कार्ि गराउन  पदिछ ।   

13.9.5. भौतिक अवखस्थति र िथ्र्ाङ्क स रक्षा - म ल डाटा सेन्टरमा क नै समस्र्ा शईपरेर सेवा स चारु गनि 
नसर्कने अवस्थामा डाटा ररकभर गनि र वैकखल्पक रुपमा सेवा स चारु गनि म ल डाटा सेन्टर रहेको 
भन्दा फरक भौगोतलक अवखस्थतिमा र स रखक्षि स्थानमा तडजास्टर ररकभरी सेन्टरको स्थापना गन िपने 
ह न्छ । र्वभागले सञ्चालनको प्रर्िर्ा अगाडी बढाएको तडजास्टर ररकभरी सेन्टर तछमेकी म ल कको 
सीमा क्षेत्रमा पने भन्सार कार्ािलर् (र्वराटनगर भन्सार कार्ािलर्) पररसरमा रहेको छ । अन्र् देशको 
सीमानामा रहेको स्थान भौतिक, र्वद्य िीर् िथा साईबर स रक्षाको दृर्िकोणले स रखक्षि अवखस्थति मान्न 
सर्कदैन । देशतभत्र पतन पर्ािि भौगोतलक स्थान उपलधध ह न सक्नेमा DRC को लातग देशको 
सीमाक्षेत्र नैं अखन्िम र्वकल्प मान्न सर्कंदैन । देशको शर्ाि तनर्ािि र राजश्व संकलनसुँग सम्बखन्धि 
महत्वपूणि र गोप्र्िा कार्म राख्न पने िथ्र्ाङ्क भण्डारण ह ने डाटा सेन्टर भर्वष्र्सम्म अनवरि रुपमा 
स रखक्षि िवरले सञ्चालन ह नसक्ने सम्बन्धमा र्वभाग स तनखश्चि ह न पदिछ । तछमेकी म ल कको 
सीमाक्षेत्रसुँग जोडेर डाटा सेन्टर स्थापना गरेबाट ह न सक्ने भौतिक, र्वद्य िीर् िथा साईबर जोखखमका 
सम्बन्धमा र्वभागको ध्र्ान जान पने देखखन्छ । 

13.10. प्रर्ोग तबहीन र्न्त्र उपकरण - तनकार्ले सूचना प्रर्वतध प्रणालीमा उपर्ोग ह ने तनखश्चि भएपतछ मात्र 
र्न्त्र उपकरण र प्रर्वतध खररद गन िपदिछ । उदे्दयकर् अन सार उपर्ोग पश्चाि िथ्र्ाङ्कलाई स रखक्षि 
भण्डारण गरेर र्न्त्र उपकरणलाई पून उपर्ोग गनि नतमल्ने भएमा तललाम तबिी गरी खजन्सी 
अद्यावतधक गन िपदिछ । सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षणको अवतधमा भैरहवा भन्सार कार्ािलर्को स्थलगि 
अन गमन गदाि देहार्बमोखजमका र्न्त्र उपकरणहरु लामोसमर् देखख प्रर्ोग तबहीन अवस्थामा रहेको 
पार्एको छ । र्वगिमा भन्सार कार्ािलर्हरुमा प रानो शतसक डा प्रणालीको डाटा व्र्ाकअप राख्न े
उदे्दयकर्ले र्वभागबाट खररद भर्ि जडान गररएका र्न्त्र उपकरणहरु रहेको कार्ािलर्को भनाई रहेको 
छ:  
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ि.सं. र्न्त्र उपकरणको नाम संख्र्ा मूल्र् 

1.  
Server-SISCO C24M3 १ २०५००० 

2.  
Server-IBM X3650M3 १ २०५००० 

3.  
Server-IBM X3650 १ २९९४५० 

4.  
Server- IBM X3400M3 १ २९६००० 

5.  
Router Juniper SRX 550 १ मूल्र् नख लाएको 

6.  
Switch EX3300 Juniper १ मूल्र् नख लाएको 

7.  
Hard Disk ६ मूल्र् नख लाएको 

8.  
NAS Device ASUSTOR १ मूल्र् नख लाएको 

9.  
Server Rack U20 १ मूल्र् नख लाएको 

 जम्मा  १००५४५० 

र्स्िा र्न्त्र उपकरणको शपूतििकिािबाट ह ने वारेण्टी, सपोटि सेवा, ममिि सम्भारको अवस्था 
र्वभागले र्र्कन गन िपदिछ। उपर्ोगमा नरहेका डाटा सेन्टरको स्टोरेज तडभाईसमा भण्डारण भएका 
भन्सार व्र्वस्थापन प्रणालीका िथ्र्ाङ्क नर्ाुँ प्रणालीमा माईग्रटे भए नभएको समेि र्र्कन गन िपदिछ । 
र्स्िो िथ्र्ाङ्क चोरी, नि िथा द रुपर्ोग समेि ह न सक्ने जोखखम देखखएकोले र्वभागले खोजी गरेर सबै 
भन्सार कार्ािलर्को डाटा एउटै तडभाईसमा माईग्रसेन गरी स रखक्षि रुपमा भण्डारण गन िपदिछ । अन्र् 
क न-क न भन्सार कार्ािलर्हरुमा र्स्िा उपर्ोग नभएका र्न्त्र उपकरण छन ् र्वभागले खोजी गरेर 
उपर्ोग ह न सक्ने भएमा प नःप्रर्ोग गन िपदिछ । उपर्ोग ह न नसक्ने भएमा तललाम तबिी गरेर खजन्सी 
र्ववरण अद्यावतधक गन िपदिछ ।  

13.11. र्मेल - सञ्चातलि प्रणालीको प्रर्ोगकिािको संख्र्ा धेरै, भण्डार ह ने डाटाको भोल्र् म बढी, 
सम्बेदनशीलिा र गोप्र्िाको र्हसाबले भण्डारण भएको डाटाको महत्व बढी ह ने सूचना प्रर्वतध प्रणाली 
सञ्चालन र उपर्ोगमा संलग्न रहने प्रर्ोगकिािहरुले एक शपसमा सञ्चार गन िपदाि वाह्य सेवा 
प्रदार्कको तनःश ल्क ईमेल सेवा उपर्ोग गन िको सट्टा शफ्नै सरकारी ईमेल एकाउण्ट बनाई सोको 
अतनवार्ि उपर्ोग गन ि बढी भरपदो, गोप्र् र स रखक्षि ह ने देखखन्छ । भन्सार र्वभाग र सो अन्िगिि 
कार्ािलर्का अतधकांश कमिचारीहरुले G-Mail ले उपलधध गराउने तनःश ल्क E-mail सेवाको उपर्ोग 
गने गरेको पार्र्ो । र्सरी वाह्य पक्षको तन:श ल्क ईमेल सेवा प्रर्ोग गदाि अल्पकालमा प्रर्ोग गनि 
सहज महस स भए िापतन दीघिकालमा भरपदो, गोप्र् र स रखक्षि ह ने देखखंदैन । जसले गदाि भन्सार 
र्वभागले सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन गरेको प्रणालीमा रहेका सरकारको भन्सार, म अकर, अन्िःश ल्क 
लगार्िका राजस्वको कारोबारसुँग सम्बखन्धि महत्वपूणि र गोप्र् सूचना बार्हररएर द रुपर्ोग समेि 
ह नसक्ने जोखखम रहन्छ । र्वभागले प्रणालीमा रहेका सूचना स रक्षाबाट ह नसक्ने जोखखम कम गनि 
सरकारी काम कारबाहीको लातग सरकारी ईमेलको प्रर्ोग गन ि स रक्षा र गोप्र्िाका दृर्िकोणले 
उपर् क्त ह ने देखखन्छ ।  

13.12. बीमा व्र्वस्था - तनकार्हरुले सेवा प्रवाहका लातग खररद गरेको र्न्त्र, उपकरण, एखप्लकेशन, 
प्रणालीको उपर्ोगका िममा चोरी, शगलागी, द घिटना िथा प्राकृतिक प्रकोप वा दैवी र्वपखत्तका कारण 
ज नस कै बखि क्षति िथा नोक्सानी ह ने सम्भावना रहन्छ । डाटा सेन्टर सञ्चालनमा हाई भोल्टेज 
र्वद्य ि तनरन्िर प्रवाह ह ने, ठूलो क्षमिाका मेखशनहरु तनरन्िर सञ्चालनमा रहने, क तलङ्ग, मोतनटररङ्ग 
लगार्िका उच्च जोखखमर् क्त उपकरण प्रर्ोग भैरहने कारण ज नस कै बखि द घिटना ह ने जोखखम 
रहन्छ । तनरन्िररुपमा हाई भोल्टेजको र्वद्य ि र बढी क्षमिाको ईन्टरनेटको नखजक रहेर रेखदेख र 
ममिि सम्भार गन िपने कारण मानव स्वास्थ्र्मा समेि गम्भीर असर पने देखखन्छ । ठूलो रकम खचेर 
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खररद गररएका त्र्स्िा उपकरणहरुलाई शकखस्मक रुपमा घट्ने द घिटना िथा प्राकृतिक प्रकोपबाट ह ने 
क्षति र मानव स्वास्थ्र्मा ह नसक्ने गम्भीर असरको समेि पूतिि ह नेगरी बीमा गररन  पदिछ । भन्सार 
र्वभागको डाटा सेन्टरमा कार्िरि जनशखक्त र डाटा सेन्टरको हालसम्म क नै बीमा गरेको पाईएन । 
अकस्माि क नै द घिटना भै र्न्त्र उपकरण तबग्रमेा र पूवािधार नैं नि भएमा वा जनशखक्तको अंग-भंग वा 
गम्भीर चोटपटक वा घाईिे भएमा सोबाट उत्पन्न ह ने जोखखम न्रू्नीकरण गनि उखचि बीमा गनि 
शवयकर्क देखखन्छ । कार्ािलर्ले खररद वा प्रर्ोग गरेको र्न्त्र उपकरण र संलग्न जनशखक्तको पूणि 
बीमा नगररएमा द घिटनाबाट ह न सक्ने सम्भातबि क्षतिको पूतिि गन िपदाि सरकारलाई ठूलो व्र्र्भार पने 
देखखन्छ।  

डाटा सेन्टरमा चोरी, शगलागी द घिटना िथा प्राकृतिक प्रकोप वा दैवी र्वपखत्तका कारण 
ज नस कै बखि ह नसक्ने क्षति िथा नोक्सानीबाट स रखक्षि रहन पूवािधार, र्न्त्र, उपकरण र सोको 
सञ्चालन िथा व्र्वस्थापनमा संलग्न जनशखक्तको उखचि बीमा गन ि पदिछ।  

13.13. अतडट िेल (Audit Trail) - साविजतनक सेवा प्रवाहको लातग उपर्ोगमा ल्र्ार्एको सफ्टवेर्र प्रणालीमा 
सञ्चालनका सम्पूणि र्िर्ाकलापहरु जस्िै अपरेर्टङ्ग तसस्टम, एखप्लकेसन, प्रर्ोगकिािका र्िर्ाकलाप, 
कम्प्र् टरमा भएका प्रत्रे्क घट्नाहरुको स्वचातलि रुपमा परीक्षण गरी सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षणको 
लातग शवयकर्क पने सूचना िथा डाटा स्वि: उपलधध गराउने अतडट िेल (Audit Trail) सफ्टवेर्र 
तनमािण गदाि नै समावेश गन िपनेमा शतसक डा प्रणालीमा सो व्र्वस्था रहेको पाईएन । सेवा प्रवाहको 
लातग उपर्ोगमा ल्र्ाईएको सफ्टवेर्र प्रणालीमा अतडट िेल नह ुँदा समर् समर्मा सफ्टवेर्रमा शईपने 
घट्ना िथा समस्र्ा बारेमा जानकारी नह ने र सामान्र् भन्दा सामान्र् त्र टीहरु समेि ि रुन्िै पत्ता 
लगाउन नसर्कने ह ुँदा प्रणालीमा गम्भीर समस्र्ा समेि शईपनि सक्ने देखखन्छ । प्रणालीको 
Transaction िथा Value पररवििनका र्वषर्लाई स्वचातलिरुपमा रेकडि राख्न ेअतडट िेल नह ुँदा क नै 
पररखस्थतिमा प्रणालीका गतिर्वधीको अन सन्धान गन ि परेको खण्डमा शवयकर्क सूचना प्राि नह ने 
देखखन्छ । 

र्वभागले शतसक डा प्रणालीमा अतडट िेलको व्र्वस्था समावेश गन िपदिछ ।  

13.14. तललाम तबिी र िथ्र्ाङ्क स रक्षा - सूचना प्रर्वतध उपकरणमा लामो समर्सम्म सूचना भण्डारण गने हाडि 
तडस्क, तसडी, म्र्ाग्नेर्टक टेप, म्र्ाग्नेर्टक तडस्क, माईिो र्फल्म, खचप्स, मेमोरी काडि, फ्ल्र्ास 
स्टोरेज, फ्लपी तडस्क, खजप तडस्क, अखप्टकल तडस्क, तडतभतड, म्र्ाग्नेटो अखप्टकल तडस्क, तसम काडि, 
पेन िाईभ जस्िा भण्डारण तडभाईसहरु जडान भएका ह न्छन ्। सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी र्न्त्र उपकरण 
तललाम तबिी र तमन्हा गदाि सोमा जडान भएका सूचना भण्डारण गने तडभाईसहरु पतन संगै तललाम 
ह ने र भण्डारण भएका सूचना पतन संगै जाने भएकाले अति सम्वेदनशील र गोप्र् सरकारी सूचना 
बार्हररने र द रुपर्ोग ह न सक्ने जोखखम रहन्छ । त्र्स्िा तडभाईसहरुमा भण्डारण भएका सूचना 
साधारण िररकाले मेटाउुँदा (Delete गदाि) पतन र्वतभन्न ट ल्सहरु प्रर्ोग गरेर पतछ ररकभरी समेि गनि 
सर्कने ह नाले तललाम तबिी पश्चाि वाह्यपक्षले ररकभरी गरेर द रुपर्ोग गनि सक्ने जोखखम ह न्छ । 
र्स्िा उपकरणहरुमा जडान भएको भण्डारण तडभाईसहरुलाई र्वद्य िीर् िथा च  म्बकीर् प्रर्वतधबाट 
तनस्िेज गने अभ्र्ास समेि रहेको पार्न्छ । तललाम तबिी गन िभन्दा पर्हला सूचना प्रर्वतध र्न्त्र िथा 
उपकरणहरुमा भण्डारण भएका िथ्र्ाङ्क, र्वबरण िथा अतभलेख स रखक्षि र व्र्वखस्थि िररकाले राख्न  
पदिछ । तललाम र्विी गन िपूवि उपकरणहरुमा रहेको डाटा एवम ् सूचनालाई पूणिरुपमा नि गररए 
पश्चाि मात्र तललाम गन िपदिछ । त्र्स र्कतसमका तडभाईसहरुलाई नि गने कार्िर्वतध नरहेको खण्डमा 
कार्िर्वतध िर्ार नभएसम्मको लातग त्र्स्िा तडभाईस (जस्िै हाडि तडस्क) लाई र्न्त्र उपकरणबाट 
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तनकालेर स रखक्षि राखेपश्चाि मात्र तललाम र्विी गन िपदिछ । धेरै भण्डारण क्षमिा भएका र र्न्त्र 
उपकरण भन्दा बार्हर नैं राखेर उपर्ोग गररने भण्डारण तडभाईसहरु (External Storage Devices) 
को भने कार्िर्वतध िर्ार नभएसम्मको लातग तललाम तबिी गन िह ुँदैन ।  

र्वभागले उपलधध गराएको २०७७/७८ को खजन्सी तनरीक्षण प्रतिवेदन अन सार ल्र्ापटप 
थान-५, ट्याबलेट-५ कम्प्र् टर थान-५ तललाम तबिी गन िपने भनी उल्लेख गरेको छ । त्र्सैगरी 
सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षणको अन गमनका िममा उपलधध गराएको खजन्सी तनरीक्षण प्रतिवेदनमा 
भैरहवा भन्सार कार्ािलर्मा ल्र्ापटप थान-६, डेस्कटप कम्प्र् टर थान-१६, तललाम गन िपने व्र्होरा 
उल्लेख छ । र्स र्कतसमका सूचना प्रर्वतध उपकरणरुमा लामो समर्सम्म सूचना भण्डारण गने 
तडभाईसहरु जडान भएका ह न्छन ्। सूचना प्रर्वतध  सम्बन्धी र्न्त्र उपकरणमा जडान भएको भण्डारण 
तडभाईसलाई राखेर वा नि गरेर मात्र तललाम तबिी गने र्वभागको क नै नीति रहेको पार्एन ।  

सूचना प्रर्वतध र्न्त्र िथा उपकरणहरुको तललाम तबिी गन िपूवि भण्डारण गररएका सूचनाको 
वैकखल्पक स रखक्षि व्र्वस्था गरेर तललाम तबिी िथा तमन्हा गन िपूवि भण्डारण तडभार्सलाई च  म्बकीर् 
वा र्वद्य िीर् पितिले तनस्िेज वा नि गरी गोप्र् िथा अतिसम्वेदनशील सरकारी सूचना बार्हररने 
जोखखम छैन भन्ने क रामा र्वभाग स तनखश्चि ह न पदिछ । शतसक डा प्रणाली सञ्चालन गने भन्सार र्वभाग 
अन्िगििका १७३ भन्सार कार्ािलर् र भन्सार जाुँचपास परीक्षण कार्ािलर्मा रहेका सूचना प्रर्वतध र्न्त्र 
उपकरणको तललाम तबिी सम्बन्धी सो प्रावधान कार्ािन्वर्नको व्र्वस्था गन िपदिछ । र्वभाग र 
अन्िगिि कार्ािलर्हरुले र्वद्य िीर् सूचनाको स रखक्षि भण्डारण पश्चाि भण्डारण तडभाईसलाई र्न्त्र 
उपकरणबाट स रखक्षि िररकाले तनकालेर राख्न े वा नि गने कार्ि पश्चाि र्वद्य िीर् सूचना वार्हररने 
जोखखम छैन भन्ने स तनखश्चि भएपतछ मात्र सूचना प्रर्वतध र्न्त्र उपकरणको तललाम तबिी गने वा तमन्हा 
गने प्रावधानको लातग नीतिगि व्र्वस्था गरी सोको कार्ािन्वर्नमा समन्वर् गन िपदिछ ।  

13.15. परीक्षण िथा जडान - तनकार्हरुमा खररद गरेर ल्र्ाएका, अन दानमा प्राि भएका, अन्र्त्रबाट ममिि 
सम्भार गरी ल्र्ाएका वा अन्र् क नै िररकाबाट प्राि भएका सूचना प्रर्वतधसुँग सम्बखन्धि र्न्त्र 
उपकरण िथा एखप्लकेशन सोझै जडान नगरी म ख्र् प्रणाली भन्दा बार्हर परीक्षण गने संर्न्त्र खडा 
गरेर परीक्षण पश्चाि प्रतिवेदनका शधारमा क नै जोखखम छैन भन्न ेतनश्चि भएपतछ मात्र म ख्र् प्रणालीमा 
जडान गन िपदिछ । परीक्षण गदाि प्राि नतिजाका शधारमा िी उपकरणको प्रर्ोग र्वतध िथा प्रर्ोग 
िररका, लार्सेन्स अवतध, वारेन्टी िथा ग्र्ारेन्टी अवतध, उपकरण उपलधधिा अवतध, फेज शउट 
अवतध, प्रर्ोग अवतध जस्िा र्वषर्को समेि एर्कन गन िपदिछ । र्वभागले र्ो वषि देहार् बमोखजमका 
र्न्त्र उपकरण िथा सफ्टवेर्र खररद गरी प्रणालीमा जडान गरेकोमा जडान गन िपूवि र्स र्कतसमको 
परीक्षण गरेको पाईएन ।  

ि.सं. र्न्त्र उपकरण पररमाण जम्मा मूल्र् (रु. हजारमा) 
१ Lenovo Thinksystem sr650 Server ३ ३४८७ 
२ Lenovo Thinksystem DE600H HFA SFF Server १ ३६५८ 

३ Lenovo B6505 FC SAN Switch  २ १४२२ 

  जम्मा ६ ८५६७ 

र्न्त्र उपकरण िथा सफ्टवेर्रलाई परीक्षण नगरी जडान गदाि ASYCUDA प्रणालीमा रहेका 
शर्ाि तनर्ािि िथा राजश्व अस ली सम्बन्धी कारोबारका महत्वपूणि अतभलेखहरुमा भाईरस प्रवेश िथा 
अन्र् प्रार्वतधक समस्र्ाहरु शई जोखखम सजृना ह न सक्दछ । 
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र्वभागले र्न्त्र उपकरण िथा सफ्टवेर्रलाई िोर्कएको र्वतध िथा मापदण्ड अपनाएर परीक्षण 
पश्चाि प्राि प्रतिवेदनका शधारमा मात्र सम्बखन्धि प्रणालीमा जडान गन ि पदिछ । 

13.16. तनयककषि - भन्सार जाुँचपास प्रणालीलाई सूचना प्रर्वतधर् क्त बनाउने उदे्दयकर्ले सन ्१९९६ देखख प्रर्ोगमा 
ल्र्ाएको स्वचातलि भन्सार जाुँचपास प्रणालीको पतछल्लो संस्करण शतसक डा वल्डि हाल २६ वटा 
भन्सार कार्ािलर्मा उपर्ोग भर्रहेको छ । शतथिक वषि २०७४।७५ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा 
स झाएका व्र्होराहरु कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि औलं्र्ाईएका स झावहरु 
मध्रे् केही स झावहरुको पूणि िथा केहीको शंखशक मात्र कार्ािन्वर्न भएको पार्एको छ भने कतिपर् 
स झावहरुको कार्ािन्वर्न ह न बाुँकी रहेको पार्एको छ । लेखापरीक्षणको िममा देखखएका 
व्र्होराहरुलाई दफागि रुपमा प्रस्ि ि गरी प्रणाली सञ्चालनको स रक्षा िथा जोखखम न्रू्नीकरणका 
उपार्, सूचना िथा िथ्र्ाङ्ककको स रक्षा, भण्डारण, गोपनीर्िा, पह ुँच तनर्न्त्रका उपार्, उपकरणहरुको 
स रक्षा, कनेखक्टतभर्ट, धर्ाकअप र ररकभरी, नेटवर्कि ङ, प्रार्वतधक जनशखक्त व्र्वस्थापन, प्रणाली 
सञ्चालन िथा व्र्वस्थापनका अन्र् र्वषर्हरुको अध्र्र्न एवं नमूना परीक्षण गदाि देखखएका व्र्होराहरु 
औलं्र्ाई स झाब समेि समावेश गररएको छ । उपरोक्त स झावहरूको कार्ािन्वर्नबाट प्रणालीको 
व्र्वस्थापन र सञ्चालनमा कार्िदक्षिा र प्रभावकारीिा अतभबरृ्ि ह ने र स्वचातलि भन्सार जाुँचपास 
प्रणालीको सञ्चालनबाट शर्ाि तनर्ाििको जाुँचपास प्रणालीलार्ि सूचना प्रर्वतधमा शधाररि बनार्ि भन्सार 
र्वन्द बाट ह ने मालवस्ि को प्रवाहको तनर्न्त्रण, राजस्व संकलन िथा भन्सार प्रशासनमा सरलीकरण भर्ि 
समग्र भन्सार व्र्वस्थापन स्वचातलि र पारदशी ह न सहर्ोग प ग्ने अपेक्षा गररएको छ । 
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र्वद्य िीर् सरकारी खररद प्रणाली (ईखजपी) को उपर्ोग खस्थति मूल्र्ाङ्कन 
 सूचना प्रर्वतध अन गमन लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, २०७८ 

1. पषृ्ठभमूी - साविजतनक खाररद ऐन, २०६३ िथा तनर्मावली, २०६४ ले व्र्वस्था गरेका र्वतध र प्रर्िर्ा 
र्वतधसम्मि िररकाले लागू भए नभएको सन्दभिमा अन गमन गरी लागू गराउने महत्वपूणि 
तनकार्कोरुपमा २०६४।५।३ मा साविजतनक खररद अन गमन कार्ािलर्को स्थापना भएको हो । 
र्स कार्ािलर्ले साविजतनक खररदका सम्पूणि प्रकृर्ालाई र्वद्य िीर् खररद प्रणालीमा शबि गनि रार्ष्ट्रर् 
र्वद्य िीर् सरकारी खररद (ई-खजपी) प्रणाली कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाएको छ । साविजतनक खररद प्रर्िर्ामा 
देखखएको अस्वस्थ प्रतिस्पधािलाई न्रू्न गरी खररद प्रर्िर्ालाई ख ल्ला, पारदशी, वस्ि तनष्ठ र र्वश्वसनीर् 
बनाउने उदे्दयकर्ले तसङ्गगल पोटिलमा शधाररि साविजतनक र्वद्य िीर् खररद प्रणालीको र्वकास भएको 
हो। र्स प्रणालीमा अनलाईन मूल्र्ाङ्कन, ठेक्का सम्झौिा, ठेक्का व्र्वस्थापन, र्वद्य िीर् भ  क्तानी लगार्िका 
प्रणालीहरु थप गरी सम्पूणि खररद प्रणालीलाई व्र्वखस्थि, वैज्ञातनक र िथ्र्ाङ्कीर् स रक्षा सर्हिको 
साविजतनक खररद व्र्वस्थापन सूचना प्रणालीमा शवि गरी र्वद्य िीर् बोलपत्र सम्बन्धी सम्पूणि कामहरु 
र्सै प्रणालीमा ह ने गदिछ । साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा १४(२) अन सार बोलपत्रको 
सूचना सविजतनक खररद अन गमन कार्ािलर् र सम्बखन्धि तनकार्को वेवसाईटमा राख्न पने र 
तनर्मावलीको तनर्म १४६ अन सार तनकार्हरुको र्वद्य िीर् खररद प्रणालीको पोटिलमा दिाि भई खररद 
कारबाही सञ्चालन गन िपने व्र्वस्था रहेको छ । र्स प्रणालीको कार्िक्षेत्र राज्र्का सरकारी िथा 
साविजतनक कार्ािलर्हरुको वस्ि  िथा सेवा खररद सम्बन्धी बोलपत्र सूचना प्रकाशनदेखख मूल्र्ाङ्कन िथा 
शशर्पत्रको सूचना जारीसम्म रहेको छ । 

2. तनकार्को पररचर् - साविजतनक खररद अन गमन कार्ािलर् साविजतनक खररद सम्बन्धी कार्िर्वतध, प्रकृर्ा 
िथा तनणिर्लाई अझ बढी ख ला, पारदशी, वस्ि तनष्ठ र र्वश्वसतनर् बनाउने िथा साविजतनक खररद 
प्रकृर्ामा प्रतिष्पधाि, स्वच्छिा, र्मान्दारीिा, जवाफदेर्हिा र र्वश्वसनीर्िा प्रबििन गने उदे्दयकर्का साथ 
साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ६४ को उपदफा १ बमोखजम प्रधानमन्त्री िथा 
मखन्त्रपररषद्को कार्ािलर् अन्िगिि स्थापना भएको हो । र्स कार्ािलर्मा स्थार्ी िथा करार सेवामा 
कार्िरि समेि गरी कूल ४८ जना कमिचारीको दरवन्दी रहेको छ । र्स कार्ािलर्ले साविजतनक 
तनकार्वाट ह ने खररद कार्िको अन गमन, तनर्मन र साविजतनक खररद प्रणालीलाई व्र्वखस्थि गने, 
साविजतनक तनकार्हरुले गने खररद कार्िमा स शासन कार्म गनि सहर्ोग प र् र्ाउने, नेपालको 
साविजतनक तनकार्हरुमा ह ने खररद कार्िमा ग णस्िरीर्िा हातसल गनि अन गमनलाई प्रभावकारी 
बनाउने, खररद कार्ि सम्पादनमा पारदशीिा िथा एकरुपिा कार्म गराउने, साविजतनक तनकार्हरुलाई 
खररद सम्वन्धी शवयकर्क रार् परामशि उपलधध गराउने, साविजतनक खररद प्रकृर्ामा स तनखश्चििा 
कार्म गनि शवयकर्क नमूना कागजािहरु िर्ार गने जस्िा उदे्दयकर् राखेको छ ।  

3. नीतिगि व्र्वस्था - र्वद्य िीर् सरकारी खररद प्रणाली सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन सम्बन्धमा भएका 
नीतिगि िथा कानूनी व्र्वस्थाहरु देहार्बमोखजम रहेका छन ्: 

3.1. शवतधक र्ोजना (२०७६।७७-२०८०।८१) - र्स र्ोजनामा तडखजटार्जेसन माफि ि सामाखजक, 
शतथिक र शासकीर् व्र्वस्थामा स धार गने रणनीति तलर्एको छ । र्सका लातग तडखजटल फे्रमवकि  
कार्ािन्वर्न गने; साविजतनक िथा तनजी सेवाहरु िमशः अनलार्न माफि ि प्रदान गने; तडखजटल नेपाल, 
सूचना महामागि, डाटा सेन्टर र्न्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर, शध तनक प्रर्वतधमा शधाररि टेतलफोन, 
अनलार्न सेवा र र्वद्य िीर् भ  क्तानी लगार्िका सञ्चार िथा सूचना प्रर्वतध सम्वन्धी पूवािधार र्वकासमा 
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जोड ददने; सरकारी र्वद्य िीर् प्रणालीलाई एकीकृि र अन्िर-शबि गने; सार्बर स रक्षा िथा 
गोपनीर्िा सम्वन्धी कार्ि गनि सार्बर स रक्षा अन गमन केन्र स्थापना गने प्रम ख कार्ििमहरु रहेका 
छन ्। 

3.2. वार्षिक बजेट २०७७।७८ - तडखजटल नेपाल फे्रमवकि को कार्ािन्वर्न गरी तडखजटल प्रर्वतधको 
माध्र्मबाट र्वश्व अथििन्त्रमा शवि ह ुँदै त्र्सबाट तसजिना ह ने शतथिक अवसरको उपर्ोग गररनेछ । 
सूचना प्रर्वतध, दूरसञ्चार र र्वद्यमान ब्रोडव्र्ाण्ड नीति पररमाजिन गदै फार्बर ट  होम प्रर्वतधबाट स्िरीर् 
र भरपदो ब्रोडव्र्ाण्ड र्न्टरनेट सेवा २ वषितभत्र सबै स्थानमा प र् र्ार्नेछ । शगामी वषि फोर जी सेवा 
देशव्र्ापी र्वस्िार गररनेछ । ज्ञानमा शधाररि अथििन्त्र र्वकासको लातग सूचना प्रर्वतधमा शधाररि 
उद्योग व्र्वसार्को प्रबििन गनि लतलिप रको ख मलटारमा रार्ष्ट्रर् ज्ञान पाकि  स्थापनाको कार्ि अगातड 
बढार्नेछ । सबै प्रदेशमा सञ्चार ग्राम स्थापना गने कार्िलाई तनरन्िरिा ददर्नेछ । नेपाल 
टेतलतभजनको क्षमिा र्वस्िार गदै अन्िरािर्ष्ट्रर् स्िरमा प्रसारण गररनेछ । साविजतनक सेवा प्रवाहमा 
सूचना प्रर्वतधको प्रर्ोग बढार्नेछ । सार्बर स रक्षा जोखखमको पर्हचान, असर न्रू्नीकरण र 
शकखस्मक सार्बर स रक्षा छररिो र भरपदो बनाउन सार्बर फोरोखन्सक ल्र्ावको स्िरन्नोिी गररनेछ। 
छ टै्ट सार्बर स रक्षा केन्र स्थापनाको लातग सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गररने भन्न ेव्र्वस्था रहेको छ ।  

4. कानूनी व्र्वस्थाहरु - र्वद्य िीर् सरकारी खररद प्रणाली सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन सम्बन्धमा भएका 
नीतिगि िथा कानूनी व्र्वस्थाहरु देहार्बमोखजम रहेका छन ्:  

● साविजतनक खररद ऐन, २०६३,  

● साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४, 

● र्वद्य िीर् कारोबार ऐन, २०६३,   

● र्वद्य िीर् कारोवार तनर्मावली, २0६४,  

● सरकारी तनकार्को वेवसाईट तनमािण िथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी तनदेखशका, २०६८,  

● नेपाल सरकारको सूचना प्रर्वतध प्रणाली (व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन) तनदेखशका, २०७१,  

● ब्रोडधर्ाण्ड नीति, २०७१, 

● सूचना िथा सञ्चार प्रर्वतध नीति, २०७२,  

● तडखजटल डाटाको र्विरण, प्रर्ोग र तनर्मन तनदेखशका, २०६९, 

● सूचना भण्डारण केन्र (डाटा सेन्टर) सञ्चालन तनदेखशका, २०७४ 

● र्वद्य तिर् खररद प्रणाली सञ्चालन तनदेखशका, २०७४  

5. सङ्गठन संरचना र जनशखक्त - साविजतनक खररद अन गमन कार्ािलर्को संगठन संरचना र जनशखक्त 
र्ववरण देहार्बमोखजम रहेको छः  
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6. सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षणको औखचत्र्िा - वििमान अवस्थामा साविजतनक तनकार्मा सूचना प्रर्वतधको 
बढ्दो प्रर्ोग भर्रहेको िथा लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ५ मा महालेखापरीक्षकले सूचना 
प्रर्वतध लेखापरीक्षण गनि सक्ने व्र्वस्था रहेको छ । साथै देशको क ल वार्षिक बजेटको द ई तिहाई 
र्हस्सा साविजतनक खररदमा खचि ह ने सन्दभिमा साविजतनक खररदलाई व्र्वखस्थि गनि साविजतनक खररद 
अन गमन कार्ािलर्ले र्वद्य िीर् सरकारी खररद प्रणाली (EGP) प्रर्ोगमा ल्र्ाएको साथै र्समा भएका 
सूचनाको र्वश्वसतनर्िा, एखप्लकेशन प्रणालीको उपर् क्तिा िथा स रक्षा, प्रर्वतधको उपर्ोग, सूचना प्रर्वतध 
पूवािधार, जनशखक्त व्र्वस्थापन, सफ्ट्वेर्रको प्रभावकारीिा लगार्ि डाटा, सूचना प्रणालीको गोप्र्िा, 
सूचनाको तनष्पक्षिा र्वषर्हरुमा लेखापरीक्षण गनि सान्दतभिक रहेको छ । साथै २०७४।७५ मा 
महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले गरेको सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षणको िममा ददएका स झावहरु 
कार्ािन्वर्नको अवस्थाको परीक्षण गनि समेि अन गमन लेखापरीक्षण शवयकर्क रहेको छ ।  

लेखापरीक्षणको उद्दयेकर्, क्षते्र र पिति  
7. लेखापरीक्षणको उद्दयेकर् - र्वद्य िीर् सरकारी खररद प्रणालीको उपर्ोग खस्थति मूल्र्ाङ्कन र्वषर्मा 

२०७४/७५ मा भएको सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औलं्र्ार्एका स झावहरुको कार्ािन्वर्न 
अवस्थाको अन गमन गन ि साथै साविजतनक खररद अन गमन कार्ािलर्मा सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी पूवािधार, 

सूचना प्रर्वतध प्रणाली र र्सको स रक्षा जोखखम, सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी सम्पखत्तको स रक्षा, सूचना प्रर्वतध 
सफ्ट्वेर्रको पर्ािििा, तनर्न्त्रण व्र्वस्था, सूचना िथा िथ्र्ाङ्क व्र्वस्थापन प्रर्िर्ामा प्रचतलि कानूनको 
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पालनाको अवस्थाको परीक्षण एवं मूल्र्ाङ्कन गरी सूचना व्र्वस्थापनमा रहेका जोखखम न्रू्नीकरण गने 
उपार्हरु स झाउन  सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षणको म ख्र् उदे्दयकर् रहेको छ ।  

8. लेखापरीक्षणको क्षते्र - लेखापरीक्षणको उदे्दयकर् प्रातिका लातग साविजतनक खररद अन गमन कार्ािलर्को 
सूचना प्रर्वतध प्रणाली र प्रर्ोगमा ल्र्ाएको सफ्ट्वेर्रलाई समेर्टएको छ । र्स िममा र्वगिका 
िथ्र्ाङ्कहरुको समेि परीक्षण िथा मूल्र्ाङ्कन गररएको छ । सोको लातग देहार्का क्षेत्रहरु समेर्टएको 
छ : 
 एखप्लकेशन प्रणालीको उपर् क्तिा (Appropriateness of System),  

 प्रर्वतधको प्रर्ोग (Use of Technology),  

 सूचना प्रर्वतध पूवािधार (IT Infrastructure) एवम ्सोको उपर्ोग, 

 जनशखक्त व्र्वस्थापन (Human Resource Management),  

 सफ्टवेर्रको प्रभाकाररिा (Effectiveness of Software),  

 उपर्ोग प्रणालीको दक्षिा (Efficiency of Utilized System), 

 सूचना प्रणालीको गोपतनर्िा (Confidentiality of Information System),  

 र्वद्य िीर् िथ्र्ाङ्कको स रक्षा (Security of Electronic Data), 

 तनर्तमििा (Compliance), 

 तनष्पक्षिा (Impartiality), 

 तनष्ठा (Integrity), 

9. लेखापरीक्षण पिति - र्ो लेखापरीक्षणमा सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरुको अन्िरािर्ष्ट्रर् सङ्गठन 
(ईन्टोसाई) ले जारी गरेको मानदण्ड एवम ्तनदेखशका र कार्ािलर्ले जारी गरेको सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, लेखापरीक्षण मागिदशिनमा उखल्लखखि र्वतध र पिति अन रुप सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण 
सञ्चालन गररएको छ ।  

 लेखापरीक्षण ऐन, 2075 को दफा 5(१) मा महालेखापरीक्षकले छनौटको शधारमा सूचना 
प्रर्वतध लेखापरीक्षण गनिसक्ने व्र्वस्था रहेको र सोही ऐनमा शतथिक कारोबार र सोसुँग सम्बखन्धि 
र्िर्ाकलापको एक-एक गरी वा बीच-बीचमा छड्ड्के गरी वा केही प्रतिशि मात्र परीक्षण गने गरी 
लेखापरीक्षणको िररका, क्षते्र र अवतध िोकी अखन्िम लेखापरीक्षण गने, त्र्सबाट प्राि िथ्र् दशािउने 
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण गदाि र्वषर्सुँग सम्बखन्धि रहेर समस्र्ामूलक िथा प्रर्िर्ामूलक पिति 
अवलम्बन गरी सम्बखन्धि सफ्टवेर्र र प्रणाली परीक्षण गने, व्र्वस्थापनसुँग छलफल, प्रश्नावली िथा 
अन्िवाििाि, सरोकारवालासुँग छलफल गरी शवयकर्क सूचना, र्ववरण िथा जानकारी प्राि गररएको 
छ। र्सरी प्राि िथ्र्ाङ्क िथा सूचना प्रणालीको प्रम ख कार्ि सम्पादन सूचकहरुको सेरोफेरोमा कार्ि 
सम्पादनमा देखखएका समस्र्ा िथा च  नौिीको र्वश्लषेण एवम ् मूल्र्ाङ्कन गरी सोही शधारमा स धारको 
क्षेत्रहरु पर्हल्र्ाउन मूल्र्ाङ्कन गरेका र्वषर्मा स धार ल्र्ाउन गन िपने कामका सम्बन्धमा स झाव प्रस्ि ि 
गररएको छ ।  

लेखापरीक्षण समापन गन ि अगातड परीक्षणबाट देखखएका प्रम ख व्र्होरा उपर व्र्वस्थापनसुँग 
२०७८।३।२७ मा बर्हगिमन बैठक गररएको तथर्ो ।  

र्ो लेखापरीक्षण सञ्चालन गनि लेखापरीक्षण टोलीमा तनदेशक श्री र्वष्ण  प्रसाद पौड्याल, 
कम्प्र् टर अतधकृि श्री ददपक पौडेल, कम्प्र् टर अतधकृि श्री स वास अतधकारी, लेखापरीक्षण अतधकारी 
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श्री गंगा क मारी शचार्ि, लेखापरीक्षण अतधकारी श्री अशोक अर्ािल, लेखापरीक्षण अतधकारी श्री अशोक 
अर्ािल, सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण र्वज्ञ श्री म क न्द पोखरेल र सूचना प्रर्वतध र्वज्ञ श्री सर्वन 
उपाध्र्ार्को संलग्निा रहेको तथर्ो । 

10. लेखापरीक्षणका सीमाहरु - लेखापरीक्षणका अन्िरतनहीि जोखखम, नमूना छनौट, कारोबार र प्रणालीको 
जर्टलिा, समर्को कमी, स्रोि साधनको अपर्ािििा जस्िा कारणले प्रमाण संकलन, छलफल िथा 
र्वश्लषेण लगार्िका र्वषर्हरु सीतमि गरेको छ । लेखापरीक्षणले साविजतनक खररद अन गमन 
कार्ािलर्ले सञ्चालन गरेको सरकारी र्वद्य िीर् खररद प्रणाली (EGP) को सञ्चालन िथा व्र्वस्थापनको 
क्षेत्र मात्र समेटेको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट देखखएका व्र्होराहरु 

उपलधध भएका र्ववरण, सूचना िथा कागजािका शधारमा नमूना छनौट गरी लेखापरीक्षण 
गदाि देखखएका व्र्होराहरु देहार् बमोखजम रहेका छन:्  

11. अन मगन लेखापरीक्षणबाट देखखएका व्र्होराहरु - साविजतनक खररद अन गमन कार्ािलर्ले सञ्चालन िथा 
व्र्वस्थापन गरेको र्वद्य िीर् सरकारी खररद प्रणाली (EGP) को सञ्चालन अवस्थाको र्वगि श.ब. 
2074।75 मा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन 
जारी गरेको तथर्ो । उक्त लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा स झाएका व्र्होराहरु के कसरी कार्ािन्वर्न 
भएका छन ् भन्ने सम्बन्धमा अन गमन लेखापरीक्षण गनि महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षण 
र्ोजना २०७८ मा स्वीकृि भएकोमा सो स्वीकृि लेखापरीक्षण र्ोजना अन सार र्वद्य िीर् सरकारी 
खररद प्रणाली (EGP) को अन गमन लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । अन गमन लेखापरीक्षणबाट 
र्वगि श.ब.2074।75 मा सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औलं्र्ाएको व्र्होराहरु 
कार्ािन्वर्नको अवस्था देहार् अन सार रहेको छ :    

11.1. सूचना प्रर्वतध तनदेशक सतमति - सूचना प्रर्वतध सम्बन्धमा देखखएका नवीन अवधारणा िथा शन्िररक 

रुपमा देखखएका समस्र्ा िथा च  नौिी उपर तनणिर् तलनको लातग कार्ािलर्मा सूचना प्रर्वतध तनदेशक 
सतमति गठन गररन  पदिछ । साविजतनक खररद अन गमन कार्ािलर्मा स्टेररङ्ग कतमटी गठन भएको 
देखखएन । जसले गदाि सूचना प्रर्वतध प्रणाली सञ्चालन िथा व्र्वस्थापनमा असहज अवस्था सजृना भई 
सूचना प्रर्वतध कार्िमा रोकावट शउन सक्दछ । सूचना प्रर्वतध सम्बन्धमा देखखएका नवीन अवधारणा 
िथा शन्िररकरुपमा देखखएका समस्र्ा िथा च  नौिी उपर तनणिर् तलनको लातग कार्ािलर्मा 
२०७५।६।९ मा सहसखचवको संर्ोजकत्वमा ६ सदस्र्ीर् प्रार्वतधक सतमति सूचना प्रर्वतध तनदेशक 
सतमति गठन गरेिापतन हालसम्म क नैपतन काम नगरेकोले सो सतमतिलाई कार्ािन्वर्नमा ल्र्ार्न पने 
व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

उपर् िक्त व्र्होरा कार्ािन्वर्नको अन गमन लेखापरीक्षणको िममा पाुँचबषिका लातग खररद 
प्रणालीलाई पूणिरुपमा सञ्चालन गनि परामशि सेवा खररद िथा स्िरोन्नतिको कार्ि अगाडी बढाउन 
२०७८।१२।३० मा सहसखचवको संर्ोजकत्वमा ९ सदस्र्ीर् सतमति गठन भई सो सम्बन्धी कार्ि 
भर्रहेको भन्ने कार्ािलर्को भनाई रहेकोमा कार्ािलर्ले २०७५।६।९ मा गदठि सूचना प्रर्वतध 
तनदेशक सतमतिको काम कारबाहीमा क नै थप प्रगति भएको देखखएन भने शतधकाररक रुपमा क नै 
सूचना प्रर्वतध तनदेशक सतमति गठन गरेको पाईएन ।  
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सहसखचवको नेितृ्वमा गदठि सतमतिलाई शतधकाररक रुपमा सूचना प्रर्वतध तनदेशक सतमति 
बनाई र्वतधवि रुपमा कार्ि श रु गन िपदिछ । 

11.2. वार्षिक िथा रणनीतिक र्ोजना - कार्ािलर्ले सूचना प्रर्वतध सम्बन्धमा रणनीतिक र्ोजना िथा वार्षिक 
र्ोजना िर्ार गरेको ह न पदिछ । साविजतनक खररद अन गमन कार्ािलर्ले सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी 
रणनीतिक िथा वार्षिक र्ोजनाहरु िर्ार गरेको देखखएन । जसले गदाि कार्ािलर्मा सूचना प्रर्वतधको 
तनरन्िरिा िथा सूचना प्रर्वतध र्वकासमा सहजिा शउन सक्दैँन । कार्ािलर्ले सूचना प्रर्वतध शाखाको 
रणनीतिक र्ोजना िथा वार्षिक र्ोजना िर्ार गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन पने व्र्होरा र्वगिको 
लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

उपर् िक्त स झाव कार्ािन्वर्नको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि कार्ािलर्ले वार्षिक िथा रणनीतिक 
र्ोजना िज िमाको लातग रोडम्र्ाप िर्ारीको कार्ि भईरहेको जनाएिापतन शतधकाररक रुपमा क नै पतन 
सूचना प्रवतध र्ोजना िथा रणनीति िर्ार गरी कार्ािन्वर्न गरेको पार्एन ।    

कार्िलर्ले र्वद्य िीर् सरकारी खररद प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालन िथा व्र्वस्थापनको लातग 
छ टै्ट सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी रणनीतिक िथा वार्षिक र्ोजना िर्ार गरी कार्ािन्वर्न गन ि पदिछ ।  

11.3. सूचना प्रर्वतध नीति - कार्ािलर्मा प्रर्ोग भएको सफ्टवेर्र स रक्षा सम्बन्धमा सूचना प्रर्वतध नीति, स रक्षा 
नीति, व्र्वसार् तनरन्िरिा नीति, तडजास्टर ररकभरी नीति, हाडिवेर्र नीति, सफ्टवेर्र नीति, िथ्र्ाङ्कहरुको 
गोपनीर्िा नीति, धर्ाकअप नीति, ग्रामीण पह ुँच नीति, पररवििन व्र्वस्थापन नीति, सूचना प्रर्वतध िातलम 
व्र्वस्थापन नीति, िेस्रो पक्ष उपर्ोग नीति िर्ार गरेको ह न पदिछ । िर ई-खजपी सफ्टवेर्रको स रक्षा 
सम्बन्धमा सो अन रुपका नीतिहरु िर्ार गरेका छैनन ्। जसले गदाि िथ्र्ाङ्क िथा सफ्टवेर्रको स रक्षा 
सम्बन्धमा जोखखम ह ने देखखन्छ । कार्ािलर्ले सफ्टवेर्र स रक्षाका लातग शवयकर्किा अन सारका 
सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी नीति िर्ार गरी लागू गन िपने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको 
तथर्ो । 

उपरोक्त व्र्होरा कार्ािन्वर्नको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि एक र्वदेशी कम्पनीले सन ्
२०१८ मा र्वश्व बैंकको सहर्ोगमा सूचना प्रर्वतधसुँग सम्बखन्धि र्वतभन्न २१ वटा नीति मस्र्ौदा गरेको 
भन्ने कार्ािलर्ले जनाए िापतन कार्ािलर्ले सूचना स रक्षा सम्बन्धी क नै पतन शतधकाररक नीति िथा 
तनदेशन िर्ार गरी कार्ािन्वर्न गरेको पार्एन । सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी नीति िथा तनदेखशकाहरु 
नह ुँदा सूचना प्रर्वतध प्रणाली व्र्वस्थापन, तनर्न्त्रण िथा कार्ािन्वर्न गनि कदठन ह न्छ । साविजतनक 
खररद अन गमन कार्ािलर्का महत्वपूणि सेवा िथा खररद सम्बन्धी सूचनाहरु सफ्टवेर्रको माध्र्मबाट 
धेरै हदसम्म स्वचातलि रुपमा सम्पादन गने व्र्वस्था छ । िर अत्र्न्िै महत्वपूणि सूचना प्रशोधन 
िथा सञ्चालन सम्बन्धी सफ्टवेर्र िथा सो सफ्टवेर्र सम्बखन्धि सभिर, सूचना सञ्जाल िथा शन्िररक 
िथा बाह्य सूचना प्रर्वतधका पक्षहरु सही रुपमा सञ्चालन िथा व्र्वस्थापनको लातग क नै पतन 
शतधकाररक नीति िथा तनदेखशकाहरु िर्ार गरेको पार्एन । 

सूचना प्रर्वतध प्रणालीमा शवयकर्क स रक्षा, पह ुँच तनर्न्त्रण नीति, हाडिवरे्र िथा डाटा सेन्टर 
सञ्चालन नीति, प्रणाली र डाटाको स रक्षा नीति, प्रणाली सञ्चालनको लातग शवयकर्क कमिचारी 
व्र्वस्थापन नीति, डाटा धर्ाकअप नीति, िथ्र्ाङ्क स रक्षा नीति, शउटसोतसिङ्ग नीति लगार्ि समग्र सूचना 
प्रर्वतध प्रणाली व्र्वस्थापनको लातग नीति बनाई िर्ार गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन  पदिछ ।  

11.4. िेस्रोपक्ष शश्वस्ििा - कार्ािलर्ले प्रर्ोग गरेको र्वद्य िीर् खररद प्रणाली (ई-खजपी) लगार्ि सूचना 
प्रर्वतधको प्रर्िर्ा, उपर्ोग, सञ्चालन, व्र्वस्थापन िथा अन गमनका लातग स्विन्त्र एवं तनष्पक्ष सूचना 
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प्रर्वतध र्वशेषज्ञबाट शश्वस्ििा परीक्षण गराएको ह न पदिछ । कार्ािलर्ले र्वश्व बैकको शतथिक 
सहर्ोगमा तनर् क्त िेस्रोपक्ष एक कम्पनीबाट सूचना प्रर्वतध प्रणालीको शश्वस्ििा परीक्षण गराएको 
देखखर्ो । उक्त कम्पतनले २४ अर्प्रल २०१८ मा पेश गरेको प्रतिवेदनमा र्वतभन्न स धारका कार्ििम 
कार्ािन्वर्न गनि स झाउ ददएकोमा कार्ािलर्बाट सो मध्रे् सूचना प्रर्वतध प्रणाली स धार गन िपने, सूचना 
प्रर्वतध नीति िर्ार गन िपने, अतभलेख व्र्वखस्थि गन िपने, नेटवकि  व्र्वस्थापन ट ल्स (नातगओस) अपग्रडे 
गन िपने लगार्ि ३८ वटा स झाउ कार्ािन्वर्न गरेको छैन भने र्नएखक्टभ रू्जरलाई १२ मर्हना पतछ 
स्विः तडसएवल गन िपने, प्रणाली सञ्चालनमा अतधकार र खजम्मेवारीको कार्िर्ववरण बनाउने समेि 
र्वतभन्न ५ वटा स झाउहरु शुँखशक कार्ािन्वर्न गरेको र्ववरण ददएको छ । जसले गदाि ई-खजपी 
प्रणालीको सञ्चालनमा समस्र्ा शउन सक्ने जोखखम रहन्छ । िेस्रोपक्ष कम्पनीिारा ई-खजपी प्रणालीको 
प नरावलोकन पश्चाि ददर्एका स झावहरु कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन पने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा 
औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

उपर् िक्त व्र्होरा कार्ािन्वर्नको अन गमन लेखापरीक्षणको िममा उपलधध बजेट अन सार 
फार्रवाल खररद गरी स रक्षा कार्म गररएको, नीति िाफ्ट भएको र तसस्टमको प नः शवयकर्किा 
परीक्षण गरी प्रणाली अपग्रडे गने र्ोजना रहेको कार्ािलर्को भनाई रहे िापतन उक्त कम्पनी माफि ि 
सूचना प्रर्वतध प्रणालीको शश्वस्ििा परीक्षणबाट ददईएका स झावहरुमध्रे् User Deactivation स्वचातलि 
प्रणालीबाट ह ने र Zabbix Network Management Tools को प्रर्ोग मात्र कार्ािन्वर्न भएको देखखर्ो 
िर र्ी बाहेक अन्र् ३८ वटा स झावहरुको कार्ािन्वर्नको सन्दिभमा क नै थप कार्ि गरेको देखखएन 
भने ित्पश्चाि तनरन्ि रुपमा िेस्रोपक्ष शश्वस्ििा परीक्षण समेि गने गरेको पाईएन । र्सरी िेस्रो 
पक्षबाट शएको स झावहरु समर्मै कार्ािन्वर्न नह ुँदा सरकारी र्वद्य िीर् खररद प्रणालीको सञ्चालनमा 
समस्र्ा  शउन सक्ने जोखखम रहन्छ । 

कार्ािलर्ले तडलोर्ट टच िोमात्स  र्खण्डर्ा एलएलपी कम्पनीले सूचना प्रर्वतध प्रणालीको 
शश्वस्ििा परीक्षणबाट ददईएका स झावहरु कार्ािन्वर्न गन िपदिछ र तनर्तमि रुपमा िेस्रोपक्ष शश्वस्ििा 
परीक्षण गने व्र्वस्था गन िपदिछ ।   

11.5. शन्िररक लेखापरीक्षण - कार्ािलर्ले प्रर्ोग गरेको सफ्टवेर्रको शन्िररक लेखापरीक्षण गराएको ह न  
पदिछ । कार्ािलर्का अन सार कमिचारी अभावले शन्िररक लेखापरीक्षण शाखा गठन गरेको छैन । 
जसले गदाि प्रणालीमा देखापरेका समस्र्ाहरुको पूवि ज्ञान नभई सूचना प्रर्वतध प्रणाली सञ्चालनमा 
कदठनाई सजृना ह न सक्दछ । कार्ािलर्ले शन्िररकरुपमा प्रार्वतधक सर्हिको शन्िररक 
लेखापरीक्षण शाखा गठन गरी शन्िररक लेखापरीक्षण गने व्र्वस्था गन िपने व्र्होरा र्वगिको 
लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

उपर् िक्त व्र्होरा कार्ािन्वर्नको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि सूचना प्रर्वतधसुँग सम्बखन्धि 
प्रणालीको शन्िररक लेखापरीक्षण संर्न्त्र स्थापना नभएको कारण हालसम्म र्स प्रणालीको शन्िररक 
लेखापरीक्षण भएको पार्एन । 

कार्ािलर्ले प्रार्वतधक पक्ष वा सरकारी कारोवारको शन्िररक लेखापरीक्षण गने खजम्मेवारी 
प्राि तनकार्सुँग शवयकर्क समन्वर् गरी सूचना प्रर्वतध प्रणालीको समग्र अवस्थाको तनर्तमि रुपमा 
शन्िररक लेखापरीक्षण गने व्र्वस्था गन िपदिछ।  

11.6. जनशखक्त व्र्वस्थापन - सूचना प्रर्वतध व्र्वस्थापन गनि कार्ि र्ववरण िथा कार्िबोझ अन सार पर्ािि 
दरबन्दी व्र्वस्था गरी सही काममा र्ोग्र् र अन भवी  कमिचारी व्र्वस्था गररन  पने र दरबन्दी पूतिि 
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वा कमिचारी अपर्ािि भई बाह्य स्रोिबाट पूतिि गन िपरेमा म ख्र् काम र सहार्क काम छ ट्याई म ख्र् 
काममा शन्िररक स्रोि र सहार्क काममा मात्र बाह्य स्रोिका कमिचारीलाई काममा खटार्न  पदिछ। 
कमिचारी दरबन्दी िातलका अन सार तनदेशक १, कम्प्र् टर ईखन्जतनर्र ३, कम्प्र् टर अतधकृि १ र 
व्र्खक्तगि कन्सल्टेन्ट ३ रहेकोमा एक कम्प्र् टर ईखन्जतनर्र ररक्त रहेकोमा ईजीर्प सञ्चालन िथा 
ममिि सहार्िामा तडजीएम माकेट रू्एसए र तडजीएम माकेट नेपालको जेभीसुँग २०७५ बैशाखमा २ 
वषीर् सम्झौिा भई ३ रार्ष्ट्रर् र २ अन्िरािर्ष्ट्रर् परामशिदािा िथा सहार्िा कक्षसेवामा शईटी तडफेन्स 
प्रा.तल. नामक संस्थासुँग सम्झौिा गरी काममा लगाएको देखखर्ो । सूचना प्रर्वतध शाखामा र्खजर्प 
हेल्पडेस्क र सूचना प्रर्वतधका डाटावेश, प्रणाली प्रर्ोग, ममिि सम्भार िथा र्वकासका कार्िहरुसमेि 
म ख्र् कार्ि िथा सहार्क कार्ि (कोर एररर्ा एण्ड नन ्कोर एररर्ा छ ट्याई) नछ ट्याई बाह्य स्रोिका 
कमिचारीहरुबाट काम गराएको छ । र्सबाट सूचना िथा िथ्र्ाङ्कहरु अन्र्त्र च  हावट ह नसक्ने, बाह्य 
स्रोिमा परतनभिरिा बढ्ने जोखखम रहन्छ । कार्ािलर्ले शवयकर्क दरबन्दीको बन्दोवस्ि गरी सूचना 
प्रर्वतधका तसिम एखड्ड्मतनषे्ट्रटर िथा डाटावेश एखड्ड्मतन जस्िा म ख्र् कार्िहरुका साथै सफ्टवेर्रको 
पररवििनहरु िथा अद्यावतधक जस्िा कार्िहरुमा कार्ािलर्कै कमिचारीहरुबाट गराउन पने व्र्होरा 
र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

उपर् िक्त स झावहरुको कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि र्वषर् र्वज्ञ को 
दरबन्दी नरहेको, कम्प्र् टर ईखन्जतनर्रको दरबन्दी पूरा नभएको, प्रणाली र्वकास िथा ममििको लातग 
परामशिदािा राखखएको, प्रणालीको सञ्चालन उपलधध शन्िररक जनशखक्तबाट भैरहेको, डाटावेसमा 
डाटावेस एखड्ड्मतनषे्ट्रटर मातै्र एक्सेस ह ने,  समस्र्ा समाधान र र्वकासको लातग डाटावेस एडमतनिेटरको 
संलग्निा ह ने र डाटावेसको लग राखखएको, कोर डाटावेसमा बाह्य पक्ष र परामशिदािाको पह ुँच 
नरहेको, डाटावेस एडमतनिेटर परामशि सेवा अन्िगिि वार्षिक ममिि सम्झौिामा राखखएको, 
एखप्लकेशनको एडतमन सूचना प्रर्वतध शाखाले मात्र सञ्चालन गने गरेको, हेल्पडेक्सबाट प्रणालीमा पह ुँच 
गने मोड्यलू नरहेको, कार्िगि सपोटि र िातलम मातै्र ददने गरेको छ भन्ने कार्ािलर्को भनाई रहे 
िापतन महत्वपूणि सूचना संर्न्त्र व्र्वस्थापन गन िपने अवस्थामा साविजतनक खररद अन गमन कार्ािलर्मा 
शवयकर्क सूचना प्रर्वतध जनशखक्तको अभाव रहेको पार्र्ो । र्वशेष गरी सूचना स रक्षा एवं अतडट 
िथा तसिम एनातलि  जस्िा शवयकर्क कामको लातग शन्िररक जनशखक्त भएको पार्एन । सूचना 
प्रर्वतध शाखामा सूचना प्रर्वतध तनदेशक १, कम्प्रू्टर र्खन्जतनर्र ३, कम्प्रू्टर अतधकृि १ िथा र्वषर् 
र्वज्ञ (करार सेवा) मा कम्प्र् टर प्रणाली र्वज्ञ २ को दरबन्दी रहेकोमा १ जना मात्र र्खन्जतनर्रको 
पदपूतिि भएको र २ जना कम्प्रू्टर ईखन्जतनर्रहरु र १ जना कम्प्रू्टर अतधकृिको दरबन्दी ररक्त 
रहेको पाईर्ो । कार्ािलर्को कार्िबोझ अन सार सजृना भएको दरबन्दी पदपूतिि नह ुँदा Software, 

Database र Security लगार्िका अति सम्बेदनशील, गोप्र् र स रक्षाको दृर्िकोणले जोखखमर् क्त काममा 
समेि बाह्यपक्षसुँग तनभिर रहन पने अवस्था तसजिना भएको छ ।  

कार्ािलर्ले दरबन्दी अन सार पदपूतििको व्र्वस्था गरेर सूचना प्रर्वतध प्रणाली व्र्वस्थापनमा 
शन्िररक रुपमै जनशखक्तको दक्षिा अतभवरृ्ि गरेर पररचालन गरी महत्वपूणि खजम्मेबारीमा बाह्य 
पक्षसुँगको परतनभिरिालाई कम गदै जान  पदिछ । साथै दरबन्दी अन सारको ररक्त पदमा करार वा 
परामशि सेवाको कमिचारीलाई स्थान ददने पररपाटीको अन्त्र् गरेर समर्मै लोकसेवा शर्ोगमा ररक्त 
पद अन सारको दरबन्दी माग गरी पदपूतिि गन िपदिछ ।  

11.7. कमिचारी िातलम - सूचना प्रर्वतधको िातलम सम्बन्धी र्ोजना िर्ार गरी सूचना प्रर्वतध (ई–खजपी) 
प्रणाली सञ्चालन गने कमिचारी िथा शवि प्रर्ोगकिािहरुलाई स रक्षा जागरण (सेक्रू्ररटी अवारनेस) 
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सम्बन्धी शवयकर्क िातलम सञ्चालन गरी प्रर्ोग गनि सक्षम ि ल्र्ाउन  पदिछ । पाईलट प्रोजेक्टको 
रुपमा २०७३ बैशाख २ बाट श रु गररएको ई-जीपी प्रणाली २०७४ श्रावण १ देखख पूणिरुपमा 
कार्ािन्वर्नमा रर्ह २०७४।७५ मा १५५० समेि हालसम्म कररब ६००० जना लाभग्राही िथा 
प्रर्ोगकिािलाई जागरण िातलम प्रदान गरेको ब खझर्ो । िर सूचना प्रर्वतध तनदेशकसुँगको छलफलमा 
कार्ािलर्को छ टै्ट िातलम नीति कार्ििम नबनाएको र कमिचारीहरुलाई शवयकर्किाको शधारमा 
िातलम ददने गरेको, शतथिक वषि २०७४।७५ मा कार्ािलर्ले प्रणाली सञ्चालन गने कमिचारीलाई 
क नैपतन र्कतसमको िातलम नददएको र िातलमका लातग बजेट व्र्वस्था पतन नभएको ब खझर्ो । 
र्सबाट म ख्र् कमिचारीहरु नर्ाुँ थप िथा र्वस्िाररि प्रर्वतधबाट वखञ्चि ह ने जोखखम रहन्छ । 
कार्ािलर्ले सूचना प्रर्वतध िातलमको शवयकर्किा पर्हचान गरी कमिचारीहरुलाई र्ोजनाबि रुपमा 
िातलम ददई बाह्यस्रोि (बाह्य कमिचारी) मातथको परतनभिरिालाई न्रू्न बनाउुँदै लैजान पने व्र्होरा 
र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

उपर् िक्त स झावहरुको कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि कार्ािलर्ले 
साविजतनक खररद सम्बन्धी िातलम भैरहेको, सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी कोर टेखक्नकल िातलम सञ्चालन 

गनि नसकेको, कोरोना संिमण िथा जनशखक्त अभाव िथा बजेट व्र्वस्था नभएकोले िातलम गनि 
नसर्कएको भनाई रहेको छ । साविजतनक खररद अन गमन कार्ािलर्ले वार्षिक रुपमा ६ वटा िातलम 
सञ्चालन गने गरेको देखखर्ो । िर उक्त अवतधमा कति जनालाई िातलम ददर्र्ो भन्ने व्र्वखस्थि 
अतभलेख राखेको देखखएन साथै साविजतनक खररद अन गमन कार्ािलर्मा कार्िरि सूचना प्रर्वतध शाखाका 
कमिचारीलाई खररद प्रर्िर्ा र खररद कानून बाहेक नवीनिम प्रर्वतधको सर्ह र स रखक्षि प्रर्ोग 
सम्बन्धी दक्षिा अतभवरृ्ि गनिको लातग िातलम प्रदान भएको पार्एन । शवयकर्किाभन्दा कम 
कमिचारी भएको र वाह्य सेवा प्रदार्कबाट शवयकर्किा अन रुप प्रार्वतधक ज्ञान हस्िान्िरण नभएकोले 
शन्िररक कमिचारीहरुले EGP प्रणाली िथा र्वकास सम्बन्धी कार्ि तनरन्िरिा गनि नसकी लामो 
समर्सम्म पतन बाह्य सेवाप्रदार्कसुँग भर परी रहन पने अवस्था रहेको पार्र्ो । देशको र्वद्य िीर् 
साविजतनक खररद प्रर्िर्ाको व्र्वस्थापन गनि सञ्चालन गररएको महत्वपूणि प्रणालीमा लामो समर्सम्म 
तबदेशी िथा बाह्य सेवाप्रदार्कसुँग भर परररहन  िथ्र्ाङ्क स रक्षा िथा तनभिरिाको दृर्िले वान्छनीर् 
देखखएन । 

सूचना प्रर्वतध प्रणाली सञ्चालनमा संलग्न कमिचारीलाई खररद प्रर्िर्ा र कानूनका अतिररक्त 
नवीनिम प्रर्वतधको स रखक्षि उपर्ोग सम्बन्धी दक्षिा अतभवरृ्ि गनि र्ोजनावि र्कतसमले िातलम प्रदान 
गरी बाह्यपक्षमातथको परतनभिरिालाई न्रू्नीकरण गन िपदिछ। 

11.8. हेल्प डेक्स - कार्ािलर्ले उपर्ोगकिािहरुलाई सूचना प्रर्वतधमैत्री वािावरणमा परेका समस्र्ाहरु 
ित्काल र पर्ाििरुपमा र्वश्लषेण गरी सूचना प्रर्वतध सहार्क माफि ि स ल्झाउन हेल्पडेस्क सेवाको 
व्र्वस्था गरेको ह न पदिछ । कार्ािलर्ले हेल्पडेस्क प्रर्ोगजनका लातग तसफल काठमाण्डौंका शईर्ट 
तडफेन्स प्रा.तल. सुँग गरेको सम्झौिामा ई-खजपी सफ्टवेर्र प्रणालीका प्रर्ोगकिािहरुलाई प्रार्वतधक 
तनदेशन िथा हेल्पडेस्कमा शएको समस्र्ा पर्हचान गरी (म्र्ाल फंक्सन, परफोरमेन्स प्रोबलम िथा 
डाटा करप्सन) जस्िा समस्र्ाहरु समाधानको लातग कार्ािलर्को शईटी समूहलाई पठाउन  पने 
व्र्वस्था छ । उपर्ोगकिािहरुले टेतलफोनबाट सोधनी गने िथा उपर्ोगकिाि शवयकर्किा अन सार 
सम्पकि मा शएमा ई-जीपी प्रर्ोगको प्रखशक्षण गने गरेको देखखर्ो । िर कम्पनीले सफ्टवेर्रमा शएका 
समस्र्ाहरु र समाधानका लातग कार्ािलर्को शईटी समूहलाई जानकारी ददएको वा शफैले समाधान 
गरेको अतभलेख िथा समस्र्ा पर्हचान र समाधान गनि र्टकट पिति (र्टकेर्टङ्घ तसस्टम) राखेको 



र्वद्य िीर् सरकारी खररद प्रणाली (ईखजपी) को उपर्ोग खस्थति मूल्र्ाङ्कन, सूचना प्रर्वतध अन गमन लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, २०७८ 

 453 कार्िमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन‚ २०७9 

 

छैन। त्र्स्िै र्ो वषि १३२५ लाभग्राहीलाई सेवा प्रदान गरेको अतभलेख रहेकोमा समस्र्ा पर्हचान 
िथा समाधानको अवस्थाको अतभलेख राखेको छैन । जसले र्थाथि लाभग्राही िथा उपर्ोगकिािहरुले 
प्रणालीमा परेको समस्र्ा समर्मा समाधान(ररर्ल टाईम मतनटोररङ्घ) ह ने कार्िमा असर परेको छ । 
कार्ािलर्ले लाभग्राहीको समस्र्ा िथा समर्मा समाधान गनि (ररर्ल टाईम ईनतसडेन्ट मतनटोररङ ट ल 
तसशईईएम) जस्िा प्रर्वतध उपर्ोग गरी चौर्वसै घण्टा सेवा प्रदान गने िथा घटनािम व्र्वस्थापन 
नीति (र्नतसडेन्ट म्र्ानेजमेण्ट पोतलसी) िर्ार गरी हेल्पडेस्कलाई खजम्मेवार बनाईन पने व्र्होरा 
र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

उपर् िक्त स झावको कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि कार्ािलर्ले सेवाग्राही 
सहार्िा कक्षमा ईनतसडेन्ट िार्ार्कङ्ग र सहार्िा कक्षमा र्टकेर्टङ्घ तसस्टमको व्र्वस्था गरेिापतन 
र्सको पूणि कार्ािन्वर्न गरेको पार्एन । प्रर्ोगकिाि सहार्िा सहजरुपमा व्र्वस्थापन गनि कार्ािलर्ले 
स्थानीर्स्िरमा सफ्टवेर्र र्वकास गरेको भए िापतन सफ्टवेर्रलाई प्रर्ोगमा ल्र्ाएको पार्एन । 
अनलार्न ग नासो व्र्वस्थापनको कार्ि अगाडी बढार्एको कार्ािलर्को भनाई रहेको छ ।   

कार्ािलर्ले र्वद्य िीर् सरकारी खररद प्रणालीका प्रर्ोगकिाि िथा सरोकारवाला पक्षबाट शउने 
ग नासो व्र्वस्थापनको लातग स्थानीर्स्िरमा र्वकास गरेको सफ्टवेर्र जस्िा स्वचातलि प्रर्वतधको 
प्रभावकारी र पूणिरुपमा सञ्चालन गरी चौर्वसै घण्टा सेवा प्रदान गने िथा घटनािम व्र्वस्थापन नीति 
िर्ार गरी सो प्रणालीबाट ग नासो िथा पषृ्ठपोषण  व्र्वस्थापन गन िपदिछ ।  

11.9. तनर्तमििाको परीक्षण - कार्ािलर्मा प्रर्ोग गररएको सूचना प्रर्वतध प्रणालीको स रक्षा मापदण्ड िथा 
हाडिवेर्र र सफ्टवेर्र तनर्न्त्रणहरु ठीकसुँग कार्ािन्वर्न भएको स तनश्चि गनिका लातग सञ्चालन 
प्रणालीहरु अन भवी तसस्टम ईखन्जतनर्र, सफ्टवेर्र प्र्ाकेजबाट परीक्षण, पेनेटसन टेि, स रक्षा मापदण्ड र 
सञ्चालन मापदण्डबाट तनर्तमििाको जाुँच गररन  पदिछ । कार्ािलर्ले बार्हर सञ्जालहरु फार्रवालिारा 
धलक गररएको, अवाखञ्छि पोटिहरु तडसेबल गररएको, अवाखञ्छि गतिर्वतधहरुलाई शईर्प एिेस माफि ि 
धलक गररएको लगार्िका कार्ि गरी धर्वखस्थि गने प्रर्ास गररएको, अन्र् नेटवकि सुँग भच  िअल प्रार्भेट 
नेटवकि (तभपीएन) माफि ि मातै्र सम्पकि  गने गररएको र नेटवकि  िथा एखप्लकेशन प्रणालीको अन गमन 
परीक्षणका लातग पेनडोरा िथा खजनोस (ओपन सोसि) ट लको प्रर्ोग गरेको जनाएको छ । िर 
कार्ािलर्ले र्स सम्बन्धी स्वीकृि नीति बनाएको छैन । र्सबाट स रक्षा मापदण्डका लातग अवलम्बन 
गन िपने कार्िहरु बाध्र्कारी नभएको र प्रर्वतधका कमिचारीहरुले गनिसक्ने गलि कार्िका लातग 
खजम्मेवार बनाउन सर्कने अवस्था रहदैन । कार्ािलर्ले सञ्जालहरु फार्रवालिारा धलक गररएको, 
अवाुँतछि पोटिहरु तडसेबल गररएको, अवाखञ्छि गतिर्वतधहरुलाई शईर्प एिेस माफि ि धलक गररएको 
लगार्िका कार्ि गरी धर्वखस्थि गने प्रर्ास गररएको, अन्र् नेटवकि सुँग भच  िअल प्रार्भेट नेटवकि  
(तभपीएन) माफि ि मातै्र सम्पकि  गने गररएको र नेटवकि  िथा एखप्लकेशन प्रणालीको अन गमन 
पररक्षणका लातग पेनडोरा िथा खजनोस (ओपन सोसि) औजार प्रर्ोग गरेको जनाएकोमा शवयकर्क नीति 
िथा मापदण्ड िर्ार गरी व्र्वस्थापनबाट स्वीकृि पश्चाि कार्ािन्वर्न गन िपने व्र्होरा र्वगिको 
लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको  तथर्ो । 

उपर् िक्त स झावहरुको कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि कार्ािलर्को र्स 
सम्बन्धी नीतिलाई प नरावलोकन गरी कार्ािन्वर्नमा जाने जवाफ रहेको पार्र्ो भने हालसम्म 
वेबसाईट र सफ्टवेर्र, हाडिवेर्र, नेटवर्कि ङ्ग, सेक्र् ररटी, धर्ाकअप, डाटाबेस लगार्ि समग्र प्रणालीलाई 
प्राथतमकिा ददएर तभ.ए.र्प.टी. परीक्षण, प्रार्वतधक परीक्षण, तसस्टम अतडट िथा नर्ाुँ भसिन लागू गन िपूवि 
डाटाबेसको डाटाको परीक्षण जस्िा क नै पतन परीक्षण तनर्तमि रुपमा गरेको पार्एन । 
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कार्ािलर्को वेबसाईट, सफ्टवेर्र, हाडिवेर्र, नेटवर्कि ङ्ग, सेक्र् ररटी, धर्ाकअप, डाटाबेस 
लगार्ि समग्र प्रणालीलाई प्राथतमकिा ददएर तभ.ए.र्प.टी. परीक्षण, प्रार्वतधक परीक्षण, तसस्टम अतडट 
िथा नर्ाुँ भसिन लागू गन िपूवि डाटाबेसको डाटाको परीक्षण लगार्िका तनर्तमि परीक्षणको व्र्वस्था 
गरेर परीक्षणबाट देखखएका व्र्होराहरुको कार्ािन्वर्न गन िपदिछ ।   

11.10. उपर्ोगकिाि प्रर्िर्ा (रू्जर म्र्ानूअल/प्रोतसड अर) - कार्ािलर्ले ईजीपी प्रणाली सञ्चालनका लातग 
बोलपत्रदािा, बैंकर लगार्ि लाभग्राहीका लातग उपर्ोगकिाि ददग्दशिन (र् जर म्र्ान अल) िर्ार गरेको 
ह न  पदिछ । कार्ािलर्ले र्खजपी तनदेखशका र बोलपत्रदािा, बैंकर लगार्ि लाभग्राहीकालागी रू्जर लग 
म्र्ान अल िर्ार गरी लाभग्राहीको खजम्मेवारी तनधािरण गरेको छ । िर रू्जर म्र्ान अल बनाएको 
छैन। रू्जर म्र्ान अलको अभावमा अनतधकृि पह ुँच ह ने, संवेदनशील िथ्र्ाङ्क िथा सूचनाहरुको च  हावट 
(तडसक्लोजार) िथा पररवििन (मोतडर्फकेसन) ह ने जोखखम रहन्छ । कार्ािलर्ले रू्जर म्र्ान अल िर्ार 
गरी िथ्र्ाङ्क िथा सूचनाहरुमा अनतधकृि पह ुँच िथा च  हावट तनर्न्त्रण सर्हि प्रर्वतध पह ुँचलाई स रखक्षि 
बनाईन पने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  

उपर् िक्त स झावहरुको कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि प्रणालीमा पह ुँच 
राख्न े सबै प्रर्ोगकिािलाई शवयकर्क पने रू्जर म्र्ान अल िर्ार गरी वेवसार्टमा समेि राखेको र 
प्रतिवेदनमा औलं्र्ार्एका धर्होराहरु कार्ािन्वर्न गरेको पार्र्ो । 

11.11. पासवडि - सूचना प्रर्वतध प्रणालीका प्रणाली सञ्चालक (तसस्टम एडतमतनस्िेटर), साधारण उपर्ोगकिाि 
िथा कमिचारीहरुलाई अक्षर, अङ्क िथा सङ्केि सर्हिको मजब ि पासवडिका लातग सखजलै सम्झन सर्कने, 

जर्टल र स रखक्षि रू्जर नेम वा शईडी िथा तनखश्चि समर्पतछ पासवडिलाई अतनवार्िरुपमा पररवििन 
गन िपने व्र्वस्था, राउटर, फार्रवाल िथा वार्रलेस शदद हाडिवेर्र िथा सफ्टवेर्रका तडफल्ट पासवडि 
पररवििन गन िपने व्र्वस्था सर्हिको पासवडि नीति बनाएको ह न पदिछ । सूचना प्रर्वतध तनदेशकका 
अन सार पासवडि नीतिको िाफ्ट िर्ार गरेको, व्र्वहारमा ८ तडखजटको पासवडि बनाउने गरेको, पटक 
पटक गलि पासवडि प्रर्ोग गरेमा व्लक गने व्र्वस्था रहेको र तनदेखशकाको दफा १६ अन सार 
ओ.टी.पी (वान टाईम पासवडि) को कार्ािन्वर्न गरेको कार्ािलर्को भनाई रहेको छ । िर पासवडि 
नीति, तडफल्ट पासवडि नीति स्वीकृि भएको छैन । िर फार्रवाल, स रक्षा व्र्वस्था (ईनर्िपसन, र्क 
लगर) को पासवडि तनखश्चि समर्मा पररवििन गन िपने बाध्र्कारी व्र्वस्था गरेको छैन । बोलपत्रदािा 
िथा लाभग्राहीलाई ओ.टी.पी.लाई ईमेल वा एसएमएस बाट पठाउने गरेकोमा अतनवार्ि पासवडि 
पररवििन गन िपने वा स्वाचातलिरुपमा पासवडि समाि ह ने व्र्वस्था रहेको छैन । पासवडि नीतिको 
अभावमा ह्याकरले सूचना िथा िथ्र्ाङ्क च  हावट एवं प्रणालीलाई नोक्सानी प र्र्ािर्ाउने जोखखम रहन्छ । 
कार्ािलर्ले सम्झन सर्कने, अक्षर िथा अङ्कको कम्प्लेक्स वडि र तनखश्चि समर्मा अतनवार्ि पररवििन 
गन िपने व्र्वस्था सर्हिको पासवडि नीति स्वीकृि गराई कार्ािन्वर्न गन िपने व्र्होरा र्वगिको 
लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

उपर् िक्त स झावहरुको कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि तबडरले e-GP मा 
भाग तलदा Bid Submission गने प्रर्िर्ाका अतिररक्त स रक्षा िथा प्रमाणीकरणका लातग e-mail मा 
शधाररि OTP (One Time Password) प्रर्ोग गररएको छ िर सो OTP generate गरे पछी Database 

मा save गरी प्रर्ोगकिाि लाई e-mail गने र प्रर्ोगकिािले सो OTP सफ्टवेर्रमा राखेपतछ OTP तमले 
नतमलेको जाुँच गने गरेको, सम्झन सर्कने अक्षर र अकंको संर्ोजन सर्हिको पासवडिको प्रर्ोग 
गररएको भन्न ेकार्ािलर्को भनाई रहेिापतन र्ी समग्र प्रकृर्ाको व्र्वस्थापन िथा पासविड स रक्षाको 
लातग पासवडि सम्बन्धी शवयकर्क नीति िर्ार गरी कार्ािन्वर्न गरेको देखखएन ।  
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कार्ािलर्ले पासवडि स रक्षाका लातग सबै प्रकारका सावधानीहरु अपनाउन  पदिछ भने स रखक्षि 
पासवडि प्रर्ोगको लातग पासवडि नीति एवं भरपदो पासवडि व्र्वस्थापन प्रणालीको प्रर्ोग गन िपदिछ ।  

11.12. कार्िर्वभाजन - प्रणाली सञ्चालनका लातग प्रर्ोगकिाि िथा प्रर्ोगकिािहरुको कामको स्पि कार्ि र्ववरण 
िर्ार गररएको ह न पदिछ । कार्ि र्वभाजन िफि  एखप्लकेशन र् जरिफि  कार्ािलर् स्वरं् (स पर र् जर), 
अन्र् सरकारी तनकार् (एडतमन, र्िर्टर-रू्जर-एप्र  भर-एकाउन्टेन्ट), बाखणज्र् बैंकहरु (सेन्टर-मेकर-
चेकर) र बोलपत्रदािाहरु-र् जर) िथा तसस्टम रू्जरिफि  कार्ािलर्को शई र्ट ईखन्जतनर्र िथा 
र्वशेषज्ञको तसस्टम एडतमतनस्िेटर गरी वगीकरण गरेको छ । एखप्लकेशन रू्जरका लातग कार्ािलर्ले 
तनदेखशका अन सार कार्ािन्वर्न गररएको जनाएको छ । िर तसस्टम रू्जरका लातग काम कििधर् 
सर्हिको स्पि व्र्वस्था गररएको छैन । एखप्लकेशन रू्जर अन्िरगि कार्ािलर् र नतबल बैक र्वच 
भएको सम्झौिाको दफा ६(ख) मा बोलपत्रदािाले बोलपत्र सम्बखन्ध र्वद्य िीर् प्रति(ईलोक्िोतनक कपी) 
बैंकको ड्यासबोडिमा अपलोड गरे पतछ २ कार्ि ददनतभत्रमा बोलपत्र दस्ि र र बोलपत्र जमानिको 
प्रमाण तभडान गरी कार्ािलर्लाई प्रणालीबाट जानकारी ददन पने शिि रहेको छ । लेखापरीक्षणको 
िममा उक्त बैंकको ३८०९४ वटा बैंक तनदेशन परीक्षण गररएकोमा २ ददनतभत्रमा १७००९ (४४ 
प्रतिशि) र २ ददनभन्दा बढी समर् लगाएर २१८९५(५६ प्रतिशि) तभडान गरेको देखखर्ो । काम 
कििव्र्को स्पि कार्ि र्ववरण नबनाएकोले कमिचारीहरु वीचको उत्तरदार्र्त्व बहन नह ने िथा तनखश्चि 
समर्मा कार्िसम्पन्न नह ने जोखखम रहेको छ । कार्ािलर्ले डाटावेश िथा नेटिवकि  प्रणाली सञ्चालनमा 
एखप्लकेशन रू्जरसुँग भएको सम्झौिालाई बाद्यकारी कार्ािन्वर्को व्र्वस्था गरी तसस्टम रू्जरहरुको 
काम कििधर् अतधकारको स्पि व्र्वस्था सर्हि प्रणाली प्रर्ोगलाई प्रभावकारी बनाउन पने व्र्होरा 
र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  

उपर् िक्त स झावहरुको कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षणको िममा कार्ािलर्ले 
बाह्य परामशिदािासुँगको सम्झौिाको कागजािमा कार्िर्ववरण रहेको जनाएिापतन एखप्लकेशन र् जरिफि  
कार्ािलर् स्वरं् (स पर र् जर), अन्र् सरकारी तनकार् (एडतमन, र्िर्टर-रू्जर-एप्र  भर-एकाउन्टेन्ट), 
बाखणज्र् बैंकहरु (सेन्टर-मेकर-चेकर) र बोलपत्रदािाहरु (र् जर) िथा तसस्टम रू्जरिफि  कार्ािलर्को 
शई र्ट ईखन्जतनर्र िथा र्वशेषज्ञको तसस्टम एडतमतनस्टटर गरी प्रणालीमा वतगिकरण गरेको छ िर िी 
प्रत्रे्कको काम, कििव्र् र खजम्मेवारी के ह ने भतन प्रर्ोगकिाि अन सार तनधािरण गरेको देखखएन । 

कार्ािलर्ले डाटावेश िथा नेटवकि  प्रणाली सञ्चालनमा एखप्लकेशन रू्जरसुँग भएको 
सम्झौिालाई बाध्र्कारी कार्ािन्वर्नको व्र्वस्था गरेर तसस्टम रू्जरहरुको काम, कििधर् र अतधकारको 
स्पि व्र्वस्था गरी प्रत्रे्क रू्जरलाई व्र्खक्तगि रुपमा खजम्मेवार र जवाफदेर्ह बनाउन  पदिछ ।  

11.13. लग ईन िथा लग शउट - सफ्टवेर्र सञ्चालन सम्बन्धमा सफ्टवेर्र सञ्चालन ह न छोडेको तनखश्चि 
समर्ावधी पश्चाि स्विः एखप्लकेशन बन्द ह ने, गलि लग ईन वा लग शउट पासवडि प्रर्ोग गरेमा 
तनखश्चि प्रर्ास पतछ स्वि: व्र्वस्था सर्हिको लग ईन लग शउट नीति ह न पदिछ । लेखापरीक्षणमा 
प्रर्ोग नभएमा कररव १ घण्टा अवतधपतछ स्वि: लगशउट ह ने र ५ पटकभन्दा बढी गलि पासवडि 
प्रर्ोग गरेमा १५ तमनटका लातग लक ह ने व्र्वस्था रहेको कररब एक घण्टा समर्वतध पश्चाि मात्र 
(खस्िन सोटि शउट) ह ने गरेको देखखर्ो । िर कार्ािलर्ले लग ईन र लग शउट नीति िर्ार गरी 
लागू गरेको पार्एन । जसले गदाि सफ्टवेर्र सञ्चालनमा जोखखम बढ्ने सम्भावना देखखर्ो । 
कार्ािलर्ले लग ईन िथा लग शउट नीतिको िज िमा सर्हि सफ्टवेर्रको स रक्षाको लातग खस्िन 
सेभरको समर्ावधी कम गने िथा सफ्टवेर्रमा टेम्पोरोरी सेभ एण्ड नेक्सट वटमको व्र्वस्था गन िपने 
व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  
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कार्ािलर्ले लग ईन िथा लग शउट सम्बन्धी नीति िाफ्ट रहेको, तनखश्चि समर् सम्म लग 
ईन नभए रू्जर लक ह ने व्र्वस्था रहेको अन गमन लेखापरीक्षणको िममा जनाएिापतन सोको परीक्षण 
गदाि खस्िन सेभरको समर्ावधी कम गने िथा सफ्टवेर्रमा टेम्पोरोरी सेभ एण्ड नेक्सट् वटनको 
व्र्वस्था गरेको देखखएन भने रू्जर लग र्न िथा शउट एवम ्लक सम्बन्धी नीति शतधकाररक रुपमा 
िर्ार गरी कार्ािन्वर्न गरेको पार्एन । 

कार्ािलर्ले लग सभिर फरक राखेर लग ईन िथा शउटको उखचि व्र्वस्थापन गन िपदिछ । 
लग व्र्वस्थापन सम्बन्धमा औलं्र्ाईएका स झावहरु प्रभावकरी रुपमा कार्ािन्वर्न गन िपदिछ ।  

11.14. अतडट लग र अन गमन - प्रणाली िथा एखप्लकेशनमा गरेका कामहरुको अतभलेख अतडट लग राखख 
तनर्तमिरुपमा अन गमन गने र अनतधकृि र्िर्ाकलाप तनर्न्त्रण गने गररन  पदिछ । कार्ािलर्ले 
शईर्ट र्टमले परामशिदािालाई तगटल्र्ाब नामक सफ्टवेर्र प्रर्ोग गरी शन्िररक समस्र्ाहरुको 
प्रकृति, समर् र अवस्थाको अतडट लग राखेको देखखर्ो । िर ई-खजपी सफ्टवेर्रको प्रर्ोगकिािको 
अतडट लग राख्न ेगरेको छैन । प्रणाली प्रर्ोगमा क नै समस्र्ा देखखए लाभग्राहीले टेतलफोन माफि ि 
बाह्य स्रोिबाट तनर् क्त हेल्पडेक्स सञ्चालकलाई शग्रह गने र टेतलफोनबाट नै समाधान गने गरेको 
ब खझर्ो । िर तनर्तमिरुपमा प्रर्ोगकिािको प नरावलोकन, सफ्टवेर्र सञ्चालन गने कमिचारीको 
अतभलेख, र्खजर्पका लाभग्राही िथा शईर्ट कमिचारीहको अतडट लग प नरावलोकन गने गरेको 
देखखएन। हेल्पडेक्सबाट पेश भएको अतभलेख अतडट लगकोरुपमा रहेको छैन। कार्ािलर्िारा 
एखप्लकेशन िथा प्रणालीको प्रर्ोगमा शएका समस्र्ा समाधानका लातग अतडट लग अद्यावतधक गरी 
तनर्तमि अन गमन गने व्र्वस्था गन िपने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  

  उपर् िक्त स झावहरुको कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि अतडट लग 
रहेको िथा हेल्पडेस्क पोटिलमा र्टकेट ओपन गने व्र्वस्था रहेको भन्न ेकार्ािलर्को भनाई रहेिापतन  
अतडट प्रर्ोगकिािको लग एवं सोको अन गमन राख्न ेगरेको पार्एन । साथै बाह्य स्रोिबाट तनर् क्त 
हेल्प डेक्सले समस्र्ाहरुको र्टपोट गरी शवयकर्क कार्ि शफैले गने िथा समाधान ह न नसकेमा 
त्र्सपतछमात्र प्रणाली व्र्वस्थापकसुँग पठाउने गरेको पार्र्ो । र्वद्य िीर् सरकारी खररद प्रणालीको 
समस्र्ा िथा ग नासो व्र्वस्थापन गने संर्न्त्र बाह्य स्रोिमा तनभिर रहन  वाञ्छतनर् ह दैन । 

शवयकर्क संस्थागि िथा प्रार्वतधक व्र्वस्था गरी हेल्पडेक्स मातथको तनभिरिा बाह्य हटार्न  
पदिछ भने कार्ािलर्िारा एखप्लकेशन िथा प्रणालीको प्रर्ोगमा शएका समस्र्ा समाधानका लातग अतडट 
लग अद्यावतधक गरी तनर्तमि अन गमन गने व्र्वस्था गन िपदिछ  । 

11.15. नवप्रवेशी िथा छाड्ड्नेहरुको व्र्वस्थापन - कार्ािलर्मा प्रर्ोग गररएको सफ्टवेर्र सञ्चालनको लातग 
नर्ाुँ प्रवेशीलाई नर्ाुँ रू्जर शईडी िथा पासवडि ददने िथा अन्र्त्र जाने कमिचारीको ित्काल रू्जर 
शईडी िथा पासवडि स्थगन (तडसेबल) गरी स रखक्षि व्र्वस्थापन गररन  पदिछ । कार्ािलर्ले नवप्रवेशी 
कमिचारीलाई अतभम खीकरण सर्हि र् जरनेम र पासवडि ददने गरेको, छाडेर जानेको र् जरनेम र पासवडि 
धलक गने गरेको िथा प्रणाली प्रर्ोगकिाि (तसस्टम र् जर) भए उसलाई ददएको रू्जर शईतड र 
पासवडि रमाना ह ने एकददन अगावै बन्द गने भतनएिापतन सोको अतभलेख राखेको छैन । र्स 
सम्बन्धी नीति नरहेकोले कार्िरि कमिचारी अन्र्त्र सरुवा ह ुँदा जोखखम रहन सक्छ । कार्ािलर्ले 
सरुवा भई शउने िथा सरुवा भई जाने सफ्टवेर्र प्रर्ोगकिािको रू्जर शईतडको तनमािण र प्रोफाईल 
लक गदाि प्रणाली माफि ि नै गररने संर्न्त्रको र्वकास गन िपने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा 
औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  
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उपर् िक्त स झावहरुको कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि एखप्लकेशन रू्जर 
साविजतनक तनकार् िथा बोलपत्रदािा शफैले िर्ार गने संर्न्त्रको व्र्वस्था भएको भन्ने कार्ािलर्को 
भनाई रहे िापतन प्रणालीमा रू्जर धलक गने व्र्वस्था स्वचातलि रुपमा नभई म्र्ान अल गन िपने अवस्था 
रहेको देखखर्ो साथै नवप्रवेशीहरुको लातग कार्ािलर्को पत्र िथा तबडसि फमिको शधारमा प्रवेश ददएको 
देखखन्छ । र्सरी म्र्ान अल रुपमा रू्जर व्लक गने िथा र्मेल माफि ि प्राि पत्रको दोहोरो 
भेररर्फकेशन र्वना प्रणालीमा पह ुँच ददुँदा अनातधकृि व्र्खक्तको प्रणालीमा पह ुँच कार्म भई सम्वेदनशील 
िथ्र्ाङ्क हराउने, चोररने िथा द रुपर्ोग ह ने जोखखम कार्म रहन्छ । 

कार्ािलर्ले प्रणाली प्रर्ोग गनि छोड्ड्ने प्रर्ोगकिािलार्ि स्वचातलि रुपमा धलक गने िथा नव 
प्रवेशीको लातग शतधकाररक भरेर्फकेशन पश्चािमात्र प्रणालीमा पह ुँच कार्म ददन पदिछ साथै नवप्रवेशी 
िथा छाड्ड्नेहरुको व्र्वस्थापन सम्बन्धी नीतिको िजूिमा गरी कार्ािन्वर्न गन िपदिछ ।  

11.16. प्रणाली सञ्चालक (तसिम एडतमतनस्िेशन) - प्रणाली सञ्चालन सम्बन्धी अतधकार िथा अन्र् स र्वधाहरु 
कार्ि र्ववरण अन सार कार्ािलर्का शन्िररक स्रोिका सीतमि व्र्खक्तहरुलाई ददईएको ह न पदिछ र 
प्रणाली सञ्चालकमा स पर रू्जर राईट रहेको ह न्छ । कार्ािलर्ले प्रणाली सञ्चालक सम्बन्धी 
अतधकारहरु बाह्यस्रोिका परामशिदािा कम्पनी तडखज माकेट कम्पनीका द ई र्वशेषज्ञलाई ददएको 
देखखर्ो। बाह्यस्रोिबाट म ख्र् र्िर्ाकलापमा र्वशेषज्ञ संलग्न गराउुँदा प्रणालीको सम्वेदनशील िथ्र्ाङ्क 
िथा सूचनाहरु चोररने, हराउने िथा जालसाझ ह ने जोखखम रहन्छ । प्रणाली सञ्चालक िथा स पर 
र् जरमा शन्िररक स्रोिकै कमिचारीहरुलाई लगाउने िथा सूचना प्रर्वतध प्रम खको स्वीकृिमा तनखश्चि 
समर्को अन्िरालमा प्रणाली सञ्चालक पररवििन गरी िेस्रोपक्ष मातथको परतनभििालाई कम गन िपने 
व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  

उपर् िक्त स झावहरुको कार्ािन्वर्न अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि एखप्लकेशन स पर 
रू्जर शन्िररक परामशिदािाबाट ह ने, system र्वकास िथा ममिि एवं Issue समाधान मातै्र वार्षिक 
ममिि सम्झौिाबाट ह ने भनी कार्ािलर्को जवाफ रहेिापतन प्रणाली सञ्चालक सम्बन्धी अतधकारहरु 
हालसम्म परामशिदािा कम्पनीका द ई र्वशेषज्ञ िथा कार्ािलर्का केही कमिचारीहरुसुँग रहेको पार्र्ो। 
कार्ािलर्ले तसस्टमको सपोटि, डाटाबेस व्र्वस्थापन, प्रणाली व्र्वस्थापन, सफ्टवेर्र र्वकास, अपग्रडे, 

ररपोर्टिङ्ग लगार्िका महत्वपूणि काम (Core Business Function) को लातग वाह्य पक्षलाई शउटसोसि 
गरररहेको िर कार्ािलर्का जनशखक्तबाट सम्पादन गनि सर्कने/गन िपने काम, शउटसोतसिङ्गबाट गनि 
नतमल्ने काम, शउटसोसि गनि सर्कने अवतध, शउटसोसि ह ुँदाको गोपनीर्िा नीति, स रक्षा, पह ुँचका 
प्रावधान, शउटसोसि गररएको तनकार्ले क नै कारणबस सेवा ददन नसकेमा ित्काल सेवा तनरन्िर गनि 
कार्ािलर्को पूवि िर्ारी िथा प्रावधान लगार्िका र्वषर् सम्बन्धमा क नै प्रावधान िर्ार गरेको छैन । 
बाह्य सेवा प्रदार्कबाट शफ्ना जनशखक्तलाई तसकाएर दक्ष बनाई शन्िररक रुपमै कार्िसम्पादनको 
व्र्वस्था तमलाएपतछ शउटसोतसिङ्ग बन्द गन िपनेमा लामो समर्देखख बाह्य सेवाप्रदार्कबाट तनरन्िर सेवा 
तलएको पाईर्ो । प्रणालीमा बाह्य तनकार्ले लग ईन गरेको िथा पररवििन वा अपडेट गरेको 
स्वचातलि रुपमा रेकडि भर्ि हेने गरी लग रेकडि राख्न ेगरेको छैन र कार्ािलर्ले पह ुँच तनर्न्त्रण नीति 
िर्ार गरेर लागू गरेको छैन ।  

कार्ािलर्ले प्रणाली व्र्वस्थापन सम्बन्धी कामलाई Core Function र Non-core Function मा 
र्वभाजन गरेर Core Function शफ्नै जनशखक्तबाट सम्पादन गने र Non-core Function को लातग 
मात्र बाह्यपक्षलाई पह ुँच ददन  पदिछ ।  
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11.17. एखप्लकेशन तनर्न्त्रण - सूचना प्रर्वतध प्रणाली सञ्चालनमा सूचना, कारोबार िथा िथ्र्ाङ्कहरुलाई पूणि, 
श ि, स रखक्षि र शतधकाररकरुपमा राख्न िथा स्थान्िरण (क्र्ाप्चर एण्ड िान्सफर) गनि तनर्न्त्रणको 
वािावरण (कन्िोल ईनभ्र्ारेमेण्ट) ह न पदिछ । तनर्न्त्रण वािावरणको लातग प्रणाली नक्शा (तसस्टम 
म्र्ाप) सर्हिको शतधकाररक प्रर्ोगकिािको सूची (अथोराईज्ड रू्जर तलस्ट), स्ट्याण्डडि र्न्प ट फर्मि, 
फरमेट परीक्षण (फरमेट चेक्स), रेन्ज परीक्षण (रेन्ज चेक्स), ररजनेबलनेस चेक, परतनभिरिा परीक्षण, 

तडखजटको उपर्ोग परीक्षण िथा सामान्र् व्र्वस्थापन प नरावलोकन (जनिल म्र्ानेजमेन्ट ररभ्रू्), 
प्रर्िर्ाको स्वीकृि अतभलेख समेि रहन  पदिछ । सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षणमा एखक्टतभटी डार्ग्राम 
लेखापरीक्षणमा पेश भएन । कार्ािलर्ले तनर्न्त्रण बािावरणको लातग प्रणाली नक्शांकन (तसस्टम 
म्र्ाप) बनाएको छैन । सूचना प्रर्वतध तनदेशकका अन सार प्रणालीलाई लाईभ सभिरमा लैजान पूवि 
लाभग्राहीहरुलाई पररक्षणकोरुपमा प्रर्ोग (रू्जर एसप्टेन्स टेस्ट र् एटी) गरेको जनाए िापतन सो 
सम्बन्धी प्रतिवेदन िर्ार नगरेको र उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका स झावहरुको कार्ािन्वर्नको 
अवस्था समेि िर्ार गरेको छैन । र्सबाट िथ्र्ाङ्क (डाटा) िथा कारोबारको तनष्ठामा असर 
पनिसक्छ। कार्ािलर्ले ई-खजपी प्रणालीको सम्पूणि प्रर्िर्ा स्पि देखखने गरी तसस्टम म्र्ाप िर्ार 
गन िपने िथा रू्जर एसप्टेन्स टेस्ट(रू्एटी) प्रतिवेदनमा उखल्लखखि स झावहरु कार्ािलर्िारा कार्ािन्वर्न 
गन िपने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  

वार्षिक ममिि सम्झौिामा केही साना तिना enahancement ह ने भएकोले शन्िररक user 
accpetance टेस्ट सतमति बनाई कार्ि गने गररएको भन्ने कार्ािलर्को भनाई रहेकोमा उपर् िक्त 
स झावहरुको कार्ािन्वर्न अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि तनर्न्त्रण वािावरणको लातग प्रणाली 
नक्शा सर्हिको शतधकाररक प्रर्ोगकिािको सूची, स्ट्याण्डडि र्न्प ट फमि, फरमेट परीक्षण, रेन्ज परीक्षण, 

ररजनेबलनेस चेक, परतनभिरिा परीक्षण, तडखजटको उपर्ोग, परीक्षण िथा सामान्र् व्र्वस्थापन 
प नरावलोकन, प्रर्िर्ाको स्वीकृि अतभलेख िथा एखक्टतभटी डार्ग्राम र प्रणाली नक्शाकंन िर्ार गरी 
स झावको कार्ािन्वर्न गरेको पार्र्ो । 

11.18. एखन्टभार्रस - सूचना प्रर्वतध प्रणालीलाई हानी प र् र्ाउन सक्ने संकास्पद र्िर्ाकलाप िथा भाईरस 
म्र्ातलतसर्स प्रोगाम ईत्र्ाददलाई तनर्न्त्रण गने, पत्ता लगाउने र हटाउने एखन्ट भार्रस, प्रर्ोग गने नीति 
िर्ार गरर कार्ािन्वर्न गररन  पदिछ । कार्ािलर्ले ई-खजपी सफ्टवेर्रको एखप्लकेशन कन्िोल 
प्रणालीमा एखन्टभार्रस राखेको छैन । डेभलेपरको तडभाईसमा बजारमा उपलधध भएको एखन्टभार्रस 
राख्न ेगरेको िर एखप्लकेसन कन्िोल सभिरका लातग कन्सलटेन्ट डेभलेपसिले एखन्टभार्रस राख्न नपने 
जनाएकोले नराखखएको भनाई रहे िापतन सो सम्बन्धी तनणिर् भएको देखखएन । ई-खजपीमा एखन्टभाईरस 
प्रर्ोग नगररन ले बोलपत्रदािा लगार्ि लाभग्राहीहरुले अपलोड गरेका फार्लहरु स्क्र्ान नह ने भाईरस 
शिमणबाट प्रणालीका िथ्र्ाङ्क िथा सूचनाहरु काम नलाग्ने (करप्टेड ईनर्फक्टेड) ह ने जोखखम 
रहन्छ । कार्ािलर्ले ई-खजपीको सफ्टवेर्र प्रणालीमा अपलोड ह ने अतभलेख िथा फार्लहरु अतनवार्ि 
िथा स्वचातलि रुपमा स्क्र्ान ह ने एखन्टभाईरस प्रणाली जडान गरी ई-खजपी प्रणालीलाई स रखक्षि गन िपने 
व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  

उपरोक्त स झावहरुको कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि प्रणालीमा 
अपलोड ह ने अतभलेख िथा िथ्र्ाङ्कहरु स्क्र्ानको लातग Firewall Level Security रहेको िथा Firewall 

मा एन्टीभार्रस रहेको कार्ािलर्को भनाई रहे िापतन प्रणाली िथा डाटाबेसमा रहेका िथा अपलोड 
ह ने अतभलेख िथा फार्लहरु अतनवारर्् र स्वचातलि रुपमा स्क्र्ान ह ने एखन्टभार्रस जडान गरेको 
देखखएन।  
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कार्ािलर्ले प्रणाली िथा डाटाबेसमा रहेका िथा अपलोड ह ने अतभलेख िथा िथ्र्ाङ्कहरु र 
प्रर्ोगमा रहेका कम्प्र् टर िथा ल्र्ापटपहरुमा स्वचातलि रुपमा स्वि: स्क्र्ान ह ने एखन्टभार्रस जडान 
गरेर सञ्चातलि प्रणालीलाई स रखक्षि र भरपदो बनाउन  पदिछ । 

11.19. डाटावेश स रक्षा - सूचना प्रर्वतध प्रणालीको सूचना, िथ्र्ाङ्क िथा सफ्टवेर्र स रक्षाको लातग र्वशेष 
स रक्षाको व्र्वस्थाहरु अपनाउन  पदिछ । ई-खजपी सफ्टवेर्र सम्बन्धमा कार्ािलर्ले त्र्स्िो व्र्वस्था 
गरेको देखखएन । जसले गदाि सफ्टवेर्र िथा डाटाको स रक्षामा जोखखम सजृना ह न सक्दछ । 
कार्ािलर्ले सफ्टवेर्र िथा डाटाको स रक्षाको लातग (डाटावेश एखक्टतभटी अन गमन-तडएम) जस्िो 
नवीन प्रर्वतधको प्रर्ोगिफि  अग्रसर ह न पने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

प्रणालीमा भर्रहेको पूवािधारको समीक्षा गरी नर्ाुँ कन्सखल्टङ्ग सतभिस खररद कार्ि अगातड 
बढार्एको भन्न ेकार्ािलर्को भनाई रहेकोमा उपर् िक्त स झावहरुको कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन 
लेखापरीक्षण गदाि सफ्टवेर्र िथा डाटाको स रक्षाको लातग (डाटावेश एखक्टतभटी अन गमन-तडएम) को 
प्रर्ोग गरेको पार्एन ।  

कार्ािलर्ले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औलं्र्ार्एका स झावहरुलाई प्राथतमकिाकासाथ 
कार्ािन्वर्न गन िपदिछ ।  

11.20. पूवािधार पह ुँच स रक्षा र्वतध (र्फखजकल एक्सेस सेक्र् ररर्ट प्रोतसतडर्र) - सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी हाडिवेर्र 
िथा सफ्टवेर्रमा समानरुपमा प्रर्ोग ह ने गरी भौतिक स रक्षा र्वतध स्वीकृि गरी अवलम्बन गररएको 
ह न पदिछ । कार्ािलर्को पूवािधार पह ुँच स रक्षाका लातग स्वीकृि नीति िथा र्वतध रहेको छैन । 
डाटावेशको स रक्षाको लातग डाटा सेन्टर, तडजास्िर ररकभरी सेन्टर िथा डाटा धर्ाकअपको उखचि 
व्र्वस्थापन गररएको ह न पदिछ । ई-खजपी सफ्टवेर्रको डाटा सेन्टर रार्ष्ट्रर् सूचना प्रर्वतध केन्र 
(एनशर्र्टसी) को सरकारी एकीकृि िथ्र्ाङ्क केन्र (खजशर्तडसी) मा भएिापतन डाटा व्र्ाकअपको 
लातग कार्ािलर्ले पेन िाईभ जस्िा तडभाईस माफि ि डाटा िान्सफर गने गरेको छ । कार्ािलर्ले 
सफ्टवेर्रको तनर्तमि प नरावलोकन गने गरेको छैन । खजशईतडसीमा रहेको साविजतनक खररद 
अन गमन कार्ािलर्को भौतिक पूवािधारको स रक्षाको लातग एनशईर्टसीमा तनभिर रहेको छ । स्वीकृि 
पूवािधार पह ुँच स रक्षा र्वतधको अभावमा प्रर्वतधको पूवािधारमा अन्र् व्र्खक्तको अनतधकृि पह ुँचको 
जोखखम रहेको छ । अिः कार्ािलर्को सूचना प्रर्वतधको भौतिक पूवािधार स रक्षाका लातग नीति िथा 
र्वतध स्वीकृि गराई कार्ािन्वर्न गररन  पदिछ । कार्ािलर्ले सूचना प्रर्वतधको भौतिक पूवािधार 
स रक्षाका लातग नीति िथा र्वतध स्वीकृि गराई कार्ािन्वर्न ल्र्ाउन पने व्र्होरा र्वगिको 
लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो ।     

उपर् िक्त स झावहरुको कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि सूचना प्रर्वतध 
सम्बन्धी हाडिवेर्र िथा सफ्टवेर्रमा समानरुपमा प्रर्ोग ह ने गरी भौतिक स रक्षा र्वतध स्वीकृि गरी 
अवलम्बन गरेको पार्एन । साथै कार्ािलर्को पूवािधार पह ुँच स रक्षाका लातग नीति िथा र्वतध समेि 
िर्ार गरेको देखखएन । कार्ािलर्ले प्रतिवेदनमा औलं्र्ार्एका स झावहरुको प्राथतमकिाकासाथ 
कार्ािन्वर्न गन िपदिछ । 

11.21. पूवािधार स रक्षा - कार्ािलर्को सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी पूवािधारहरु जस्िै हाडिवेर्र िथा सफ्टवेर्र जडान 
गररएको कक्षमा प्रवेशका लातग तनखश्चि व्र्खक्तहरु बाहेक अन्र्लाई प्रवेश तनषधे गररएको िथा उक्त 
कक्षमा प्रवेशका लातग र्वशेष स रक्षा पास (सेक्र् ररर्ट पास) िथा शगन्ि क प खस्िका (तभखजटर 
लगब क) व्र्वस्था गररएको ह न पदिछ । लेखापरीक्षणको िममा सभिर कक्षमा प्रवेश गने र 
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बार्हररनेहरुका लातग म्र्ान अल लग राखेको देखखर्ो । कार्ािलर्को सभिर रहेको कक्ष ख ल्ला राखेको 
छ । हािले राखेको म्र्ान अल लग्स स्विन्त्र िथा भरपदो रहुँदैन र र्सले महत्वपूणि एवं सम्वेदनशील 
हाडिवेर्र उपकरणमा अनतधकृि पह ुँच भई चोरी नोक्सानीको जोखखम रहन्छ । सम्वेदनशील 
उपकरणहरु राखखएका सभिर कक्ष, नेटवकि  स्वीच जस्िा सम्वेदनशील क्षेत्रमा प्रवेशकिािहरुको प्रवेश 
िथा बार्हररएको अतभलेख स्वचातलिरुपमा रही अन गमन गने िथा अतनवार्ि प्रवेश पासको व्र्वस्था 
गरी जोखखम न्रू्न गन िपने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो ।     

सरकारी एकीकृि डाटा सेन्टरमा सूचना प्रर्वतधसुँग सम्बखन्धि पूवािधार रहेको र िी पूवािधारको 
स रक्षाको सम्पूणि खजम्मा सोही केन्र ह ने ह ुँदा र्स कार्ािलर्ले पूवािधार स रक्षाको सम्बन्धमा थप केही 
नगरेको कार्ािलर्को भनाई रहेकोमा उपर् िक्त व्र्होराको कार्ािन्वर्नको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि 
कार्ािलर्ले प्रणाली सञ्चालनका सम्पूणि उपकरणहरुको जडान सरकारी एकीकृि डाटा सेन्टरमा गरेकाले 
सोको तनतमत्त शवयकर्क पने भौतिक पह ुँच तनर्न्त्रणका उपकरणको र CCTV Surveillance को उखचि 
धर्वस्था गरे िापतन, डाटा सेन्टरतभत्र सबै तनकार्हरुको उपकरण सबैको पह ुँचमा ह ने अवस्था 
देखखर्ो। र्स्िो अवस्थामा क नै पतन समर्मा बदतनर्िपूविक प्रणाली सञ्चालनको उपकरणहरुमा सखजलै 
दखल प र्र्ािउन सर्कने देखखन्छ । र्सका लातग कार्ािलर्ले सरकारी एकीकृि डाटा सेन्टरसुँग 
समन्वर् गरेर शफ्ना उपकरणको भौतिक स रक्षा मजब ि बनाउन नसकेको अवस्थामा स रक्षा जोखखम 
रहन्छ । 

र्न्त्र उपकरणहरु राखखएका सभिर कक्ष, नेटवकि  स्वीच जस्िा सम्वेदनशील क्षते्रमा 
प्रवेशकिािहरुको प्रवेश िथा बार्हररएको अतभलेख स्वचातलि रुपमा अन गमन गने िथा अतनवार्ि प्रवेश 
पासको व्र्वस्था गरी जोखखम न्रू्नीकरण गनि रार्ष्ट्रर् एकीकृि डाटा सेन्टरसुँग समन्वर् गररन पदिछ ।  

11.22. अन गमन - कार्ािलर्ले स्वचातलि कार्ि सञ्चालनमा अनतधकृि फार्ल, िथ्र्ाङ्क वा गखल्िहरुलाई र्वश्लषेण 
गरी सफ्टवेर्र िथा िथ्र्ाङ्कहरुबाट हटाउन िथा रोक्नका लातग तनर्तमि अन गमन गररन  पदिछ । 
कार्ािलर्ले ईखजपी सफ्टवेर्रका र्वशेष जोखखमहरु मूल्र्ाङ्कन गने गरेको छैन । लाभग्राहीहरुको 
समस्र्ाहरु कार्ािलर्का शफ्नै कमिचारीहरुबाट समाधान गने र नसकेमा बाह्य स्रोिको तनकार्मा 
पठाउने र र्वश्लषेण परीक्षण गरी समाधान गरेको ब खझर्ो । िर ई-खजपी सफ्टवेर्रको समग्र मूल्र्ाङ्कन 
गररएको छैन । र्सबाट ई-खजपी प्रणालीको कार्िसम्पादनमा प्रभाव पानिसक्र्ने जोखखम रहन्छ। र्सले 
सामान्र् व्र्वसार्र्क कार्िसञ्चालनमा र्ढला ह ने िथा प्रणाली समर्ान कूल अद्यावतधक नह ने ह न्छ । 
स्वचातलि कार्ि सञ्चालनमा अनतधकृि फार्ल, िथ्र्ाङ्क वा गखल्िहरुलाई र्वश्लषेण गरी सफ्टवेर्र िथा 
िथ्र्ाङ्कहरुबाट हटाउन िथा रोक्नका लातग कार्ािलर्द्वारा शन्िररक िथा तनर्तमि रुपमा ई-खजपी 
सफ्टवेर्रका र्वशेष जोखखमहरु मूल्र्ाङ्कन िथा अन गमन गन िपने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा 
औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

जोखखम पर्हचान गरेर सोको जानकारी ददने हाडिवेर्र िथा सफ्टवेर्र बनाउने वा खररद गने 
िर्ारी अन सार कार्ि भर्रहेको भन्ने कार्ािलर्को भनार्ि रहे िापतन उपर् िक्त स झावहरुको कार्ािन्वर्न 
अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि प्रणालीमा रहेका िथ्र्ाङ्कहरुको स रक्षाको लातग तनर्तमिरुपमा 
प नरावलोकन िथा मूल्र्ाङ्कन गरी सोको प्रतिवेदन गने गरेको पार्एन । प्रणालीमा तसजिना भएका िर 
तनर्तमि रुपमा शवयकर्क नपने खालका िथ्र्ाङ्क कति समर्मा खाली गदै जाने र डाटाको भण्डारण 
व्र्वस्थापन कसरी गने भन्ने सम्बन्धमा क नै कार्ििातलका रहेको पार्एन । 
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कार्ािलर्ले समर्सीमा सर्हिको कार्ििातलका बनाएर सो बमोखजम िथ्र्ाङ्कको तनर्तमि 
अन गमन गने र देखखएका समस्र्ाहरुको ित्काल तनराकारण गने व्र्वस्था गन िपदिछ । साथै प्रणालीमा 
तसजिना भएका अनावयकर्क िथ्र्ाङ्कलाई कार्ििातलका अन सार तनर्तमि रुपमा खाली गरेर डाटाको 
भण्डारण व्र्वस्थापन गन िपदिछ ।  

11.23. व्र्ाकअप नीति - कार्ािलर्ले सबै अतभलेख, सूचना िथा िथ्र्ाङ्कहरु तनरन्िर एवं दैतनकरुपमा स रखक्षि 
ह ने गरी िीन िह (थ्री जेनरेसन साईकल) को व्र्ाकअप व्र्वस्था गरी सबै िथ्र्ाङ्क िथा अतभलेखहरु 
तनरन्िर परीक्षण गररएको ह न पदिछ । कार्ािलर्ले दैतनक द ई पटक २० तमनट समर् लगाई 
व्र्ाकअप गने गरेको र रार्ष्ट्रर् सूचना प्रर्वतध केन्रको सरकारी सूचना िथ्र्ाङ्क केन्रमा व्र्ाकअप गने 
गरेको देखखर्ो । िर कार्ािलर्ले व्र्ाकअप सभिर िथा िथ्र्ाङ्क परीक्षण नगरी राख्न े गरेको छ । 
उखचि एवं तनर्तमि परीक्षण नगरी भण्डारण गरेको अतभलेख िथा िथ्र्ाङ्क प नः प्रर्ोग गनि नतमल्ने 
जोखखम रहन्छ । उखचि व्र्ाकअप नीति िथा िथ्र्ाङ्क व्र्ाकअपको लातग कार्ािलर्ले र्ोजना एवं सूची 
िर्ार गरी तनर्तमिरुपमा प नःभण्डारण (ररस्टोररङ्घ) को व्र्वस्था गन िपने व्र्होरा र्वगिको 
लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  

व्र्ाकअप नीति मस्र्ौदा िर्ार भर्सकेको र समीक्षा गरेपश्चाि लागू गने िथा तनर्तमि रुपमा 
डाटा सेन्टरमा तनर्तमि व्र्ाकअप भर्रहेको र कार्ािलर्मा समेि दैतनक ३ पटक Increamental 

व्र्ाकअप गने गरेको अन गमन लेखापरीक्षणको िममा कार्ािलर्ले जनाए िापतन सोको अन गमन 
लेखापरीक्षण गदाि कार्ािलर्ले शफ्नो क नै धर्ाकअप नीतिको अभावमा व्र्वहाररक अभ्र्ासको 
शधारमा मात्र धर्ाकअप राख्न े गरेको पार्र्ो । प्रणालीको डाटाको धर्ाकअपको क नै र्कतसमको 
धर्ाकअप ररकभरी उपकरण/प्रणालीको प्रर्ोग भएको पार्एन । र्सरी म्र्ान अल धर्ाकअप तलुँदा सही 
डाटा सही िररकाले धर्ाकअप भर्ो भएन भन्ने र्कीन गनि क नै ठोस शधार रहुँदैन । र्दद सही डाटा 
सही िररकाले धर्ाकअप नभएमा डाटा ररकभरी गन िपने अवस्थामा सही डाटा प न: प्राति ह न सक्दैन । 
साथै प्रणालीको प्राथतमक डाटा र धर्ाकअप डाटा एउटै भौतिक स्थलमा भएकोले क नै द घिटना ह ुँदा 
एकै ठाउुँमा भएको कारणले प्राथतमक िथा धर्ाकअप द बै डाटामा समान क्षति प गेको अवस्थामा 
प रानो िथ्र्ाङ्क नि भर्ि सम्पूणि प्रणाली प्रर्ोगर्वहीन ह न सक्दछ । कार्ािलर्ले हेटौंडामा रहेको 
सरकारी एकीकृि डाटा सेन्टरको प्रकोप प नःस्थािपना सेन्टर (DRC) मा शफ्नो धर्ाकअप प्रणाली 
स्थापना गने र्ोजना रहे िापतन हालसम्म उक्त प्रणाली स्थापना नह न ले प्रणालीमा ज नस कै बेला 
जोखखम सजृना ह नसक्ने देखखएको छ । 

र्वद्य िीर् सरकारी खररद प्रणाली उपर्ोतगिाको दृर्िकोणाले उच्च महत्वराख्न ेप्रणाली भएकोले 
र्सको सूचना िथा िथ्र्ाङ्क भर्वष्र्मा लामो समर्पतछ पतन शवयकर्क पनिसक्ने ह ुँदा खररद िथा 
बोलपत्र सम्बन्धी तडखजटल कागजाि Real Time व्र्ाकअप गने व्र्वस्था गररन पदिछ । साथै सोको 
प्रकृर्ा, र्वतध िथा व्र्ाकअप कागजाि कति समर् राख्न,े कसरी नि गने सम्बन्धी व्र्वस्था समावेश 
भएको व्र्ाकअप नीति िज िमा र कार्ािन्वर्न गररन  पदिछ । 

11.24. ईन्टरफेश - कार्ािलर्ले नेटवकि , तडस्कस वा टेप्स माफि ि पूणि िथा श ि िथ्र्ाङ्कहरु स्थान्िरण गरेको 
र नेटवकि  माफि ि स्थान्िरण ह नेमा स्वचातलिरुपमा गखल्ि पत्तालगाउने र स धार गने स र्वधा रहेको 
ह न पदिछ । पररक्षणको िममा िथ्र्ाङ्कहरु सोझै डाटाबेसमा जाने र अपलोड िथा स्थान्िरणमा हाडि 
तडस्क प्रर्ोग ह ने गरेको छ । िर अपलोड पूवि भाईरस परीक्षणका लातग डाटा स्क्र्ान गने प्रणाली 
रहेको छैन । स्थान्िरण गररएको िथ्र्ाङ्कको श ििा र पूणििाको परीक्षण गने तनदेखशका िथा नीति 
िर्ार गरेको छैन । प नरावलोकन गने पिति नरहेकोले श ि िथा पूणि िथ्र्ाङ्क स्थान्िरणमा र्वश्वस्ि 
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नह ने जोखखम रहेको छ । कार्ािलर्ले श ि एवं स रखक्षि िथ्र्ाङ्क स्थान्िरणका लातग स रखक्षि नेटवकि  
िथा तनदेखशका िर्ार गरी कार्ािन्वर्न गन िपने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

र्स सम्बन्धमा छलफल भर्रहेको र अपग्रडेेशनसुँगै अखघ लैजाने कार्ािलर्को भनाई रहे 
िापतन उपर् िक्त स झावहरुको कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि प्रणालीको 
िथ्र्ाङ्कहरु सोझै डाटाबेसमा भण्डारण ह ने र अपलोड िथा स्थान्िरणमा हाडि तडस्क प्रर्ोग ह ने गरेको 
िर अपलोड पूवि भाईरस परीक्षणका लातग डाटा स्क्र्ान गने प्रणालीको हालसम्म व्र्वस्था भएको 
देखखएन । स्थान्िरण गररएको िथ्र्ाङ्कको श ििा र पूणििाको परीक्षण गने तनदेखशका िथा नीति समेि 
िर्ार भएको पार्एन ।  

कार्ािलर्ले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औलं्र्ाएका व्र्होरा प्राथतमकिाकासाथ कार्ािन्वर्न 
गन िपदिछ । 

11.25. वािावरणीर् प्रतिरक्षा - सूचना प्रर्वतधमा प्रर्ोग ह ने सम्पूणि हाडिवेर्र िथा सफ्टवेर्र शगलागी िथा 
बार्ढ पर्हरोबाट नोक्सानी ह न नसक्ने वािावरणीर् स्थानमा राखखएको र पूणि स रखक्षि र्वद्य िीर् शखक्त 
िथा वैकखल्पक र्वद्य ि शपूतिि समेिको व्र्वस्था गररएको ह न पदिछ । कार्ािलर्ले सम्पूणि हाडिवेर्र 
िथा सफ्टवेर्रहरुको शगलागी, बाढी, भ  कम्प िथा अतनर्तमि र्वद्य ि शपूतििका लातग रार्ष्ट्रर् सूचना 
प्रर्वतध केन्रमा रहेको सरकारी एकीकृि डाटा केन्रमा तनभिर रहेको पार्र्ो । िर सरकारी एकीकृि 
डाटा सेन्टरमा रहेको पूवािधार वाढी, भकूम्प िथा अतनर्तमि र्वद्य ि शपूतिि व्र्वस्था सन्िोषजनक 
ह नसक्ने पूवािधार व्र्वस्थाको अतभलेख कार्ािलर्मा रहेको देखखएन । र्सबाट कार्ािलर्को सूचना िथा 
िथ्र्ाङ्क नोक्सानी ह नसक्ने जोखखम रहेको छ । सरकारी एकीकृि डाटा सेन्टरमा रहेको सूचना िथा 
िथ्र्ाङ्कहरु स रखक्षि राख्नको लातग सूचना िथा िथ्र्ाङ्कहरु स रखक्षि ह ने शस्वयकििा सर्हिको पूवािधार 
िथा संर्न्त्रको र्वकास गन िपने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  

डाटा ररकभरी केन्रको एतसस्मेन्ट गने िर्ारी अन सार कार्ि भर्रहेको कार्ािलर्ले जनाए 
िापतन उपर् िक्त स झावहरुको कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि कार्ािलर्ले प्रणाली 
सञ्चालनको लातग सरकारी एकीकृि डाटा सेन्टरमा Hosting गरेको छ । सरकारी एकीकृि डाटा 
सेन्टरले अन्िरािर्ष्ट्रर् मापदण्ड अन सारको मानक कार्म राख्न नसक्दा बेला बखिमा र्वद्य िीर् प्रणाली 
िथा नेटवकि मा समस्र्ा अउनाले प्रणाली अवरुि ह ुँदा प्रर्ोगकिािको पह ुँचमा प्रणाली रहुँदैन । र्सले 
प्रणालीको अतधकिम उपर्ोतगिामा कमी ल्र्ाएको पार्र्ो । साथै प्रणालीमा समस्र्ा शउुँदा समस्र्ा 
कहाुँको हो? सरकारी एकीकृि डाटा सेन्टर र्ा प्रणाली मै हो भनी पर्हचान गनि समेि र्ढला भएको 
पार्र्ो । र्सरी समस्र्ा पर्हचानमा र्ढलो ह ुँदा प्रणालीको र्वश्वसतनर्िामा प्रश्न उठने जोखखम रहन्छ । 
साथै सरकारी एकीकृि डाटा सेन्टरमा रहेको पूवािधार बाढी, भ  कम्प िथा र्वद्य ि शपूतिि व्र्वस्था 
सन्िोषजनक ह नसक्ने पूवािधार व्र्वस्थाको अतभलेख कार्ािलर्मा रहेको देखखएन । र्सबाट 
कार्ािलर्को सूचना िथा िथ्र्ाङ्क नोक्सानी ह नसक्ने जोखखम रहेको छ । साथै सरकारी एकीकृि डाटा 
सेन्टर र कार्ािलर्बीच तनरन्िर समन्वर्को अभाव रहेको देखखन्छ 

कार्ािलर्ले प्रणाली सञ्चालनको िममा शईपने च  नौिी सामना गनिका लातग सरकारी एकीकृि 
डाटा सेन्टरसुँग उखचि सेवास्िरको सम्झौिा (Service Level Agreement) गन िपने देखखन्छ । द बै 
पक्षको काम, कििव्र् िथा सेवा अवरुि ह ुँदा सोको कारण सर्हिको स्पर्िकरण िथा दण्डको धर्वस्था 
भएको सेवास्िरको सम्झौिा िर्ार गरी सरकारी एकीकृि डाटा सेन्टरमा रहेको सूचना िथा िथ्र्ाङ्कहरु 
स रखक्षि ह ने शश्वस्ििा सर्हिको पूवािधार िथा संर्न्त्रको र्वकास गन ि पदिछ ।    
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11.26. सेक्रू्ररर्ट लग्स - कार्ािलर्ले सूचना प्रर्वतधको प्रर्ोगमा शर्परेका सबै र्कतसमका स रक्षा च  नौिी 
(सेक्रू्ररर्ट थ्रटे) को अतभलेख राख्न े र उच्च व्र्वस्थापनबाट र्वश्लषेण गरी समाधान गने व्र्वस्था 
ह न पदिछ । कार्ािलर्ले सेक्रू्ररर्ट लग्स राख्न ेगरेको छ । िर उक्त लग्स अन गमन गने गररएको 
छैन । र्सबाट नेटवकि मा अनतधकृि गतिर्वतध, अनतधकृि पररमाजिन पत्ता नलाग्ने जोखखम रहन्छ । 
कार्ािलर्ले सूचना प्रर्वतधको प्रर्ोगमा शर्परेका सवै र्कतसमका स रक्षा च  नौिी (सेक्रू्ररर्ट थ्रटे) को 
अतभलेख िथा सेक्रू्ररर्ट लग्सको व्र्वस्था गरी त्र्सको उच्च व्र्वस्थापन माफि ि र्वश्लषेण गरी 
समाधान गने व्र्वस्था गन िपने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  

पूवािधारको मूल्र्ाङ्कन गने िर्ारी अन सार कार्ि भर्रहेको कार्ािलर्ले जनाए िपतन उपर् िक्त 
स झावहरुको कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि कार्ािलर्को सवै र्कतसमका स रक्षा 
च  नौिी (सेक्रू्ररर्ट थ्रटे) को अतभलेख राख्न े र उच्च व्र्वस्थापनबाट र्वश्लषेण गरी समाधान गने 
व्र्वस्था गरेकोमा र्स शतथिक वषिमा ३ पटक त्र्स्िो च  नौिी सजृना भई समाधान भएको पार्र्ो िर 
के कति समर्मा िी स रक्षा च  नौिी सजृना भए भन्ने क राको अतभलेख कार्ािलर्सुँग रहेको देखखएन । 

कार्ािलर्ले प्रणालीमा शईपरेका स रक्षा च  नौिीको अतभलेख िथा सेक्रू्ररर्ट लग्सको व्र्वस्था 
गरी उच्च व्र्वस्थापन माफि ि र्वश्लषेण गरी समर्मै समाधान ह ने व्र्वस्था गन िपदिछ ।  

11.27. सम्पति अतभलेख - सूचना प्रर्वतधमा प्रर्ोग भाएका सबै हाडिवेर्र िथा सफ्टवेर्रको सम्पखत्त अतभलेख 
राख्न ेर तनर्तमि भौतिक परीक्षण गरी अतभलेख अद्यावतधक राखेको ह न पदिछ । कार्ािलर्ले हाडिवेर्र 
िथा सफ्टवेर्रको अतभलेख अन्र् सम्पखत्तसुँग राखेको र सो पतन स्पि रहेको छैन । सरकारी सूचना 
िथ्र्ाङ्क केन्रमा रहेको पूवािधारको मातसकरुपमा अवलोकन गने गरेको छ । कार्ािलर्ले सूचना 
प्रर्वतधसुँग सम्बखन्धि हाडिवेर्र िथा सफ्टवेर्रहरुको वगीकरण िथा व्र्वखस्थि सम्पखत्त अतभलेख राख्न े
गरेको छैन र क न क न हाडिवेर्र िथा सफ्टवेर्र रहेको स्थानको अतभलेख िर्ार्कङ्घ गने गरेको पतन 
देखखएन । र्सबाट सूचना प्रर्वतधका हाडिवेर्र िथा सफ्टवेर्र उपकरणहरुको प्रभावकारी उपर्ोगमा 
असर पनिसक्छ । सूचना प्रर्वतधमा प्रर्ोग भएका हाडिवेर्र िथा सफ्वेर्रको प्राति तमति, वारेखण्ट अवतध, 

उपर्ोग तमति िथा स्वातमत्वको अवस्था देखखने र्वस्ििृ र्ववरणसर्हिको अतभलेख राख्न पने व्र्होरा 
र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  

कार्ािलर्को सूचना प्रर्वतधसुँग सम्बखन्धि भौतिक सम्पतिहरुको सम्पति व्र्वस्थापन प्रणाली 
(PAMS) मा प्रर्वि गरी अतभलेख राखेको भन्ने कार्ािलर्को भनाई रहे िापतन उपर् िक्त स झावहरुको 
कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि कार्ािलर्को पररसरतभत्र रहेका सूचना प्रर्वतधसुँग 
सम्बखन्धि हाडिवेर्रको शुँखशक अतभलेख रहेको िर सफ्टवेर्रको व्र्वखस्थि अतभलेख रहेको देखखएन 
साथै हाडिवेर्र िथा सफ्टवेर्रको प्राति तमति, वारेखण्ट अवतध, उपर्ोग तमति िथा स्वातमत्वको अवस्था 
देखखने मूल्र् ख ल्ने अतभलेख रहेको देखखएन । साथै कार्ािलर्सुँग भएका सूचना प्रर्वतधसुँग सम्बखन्धि 
सम्पखत्तको र्वद्यमान अवस्था ख ल्ने गरी खजन्सी तनरीक्षण समेि गने गरेको देखखएन । त्र्स्िै रार्ष्ट्रर् 
सूचना प्रर्वतध केन्रमा राखखएको सम्पतिको व्र्वखस्थि अतभलेख कार्ािलर्सुँग रहेको पार्एन । 

कार्ािलर्ले सूचना प्रर्वतधसुँग सम्बखन्धि हाडिवेर्र िथा सफ्टवेर्रहरुको वगीकरण िथा प्राति 
तमति, वारेखण्ट अवतध, उपर्ोग तमति िथा स्वातमत्वको अवस्था देखखने र्वस्ििृ र्ववरण सर्हिको अतभलेख 
राख्न पदिछ ।  

11.28. िथ्र्ाङ्क ध लाउने - कार्ािलर्ले कागज, च  म्बकीर्, श्रव्र्दृयकर्, र् एसवी स्टोरेज, प राना कम्प्र् टर र 
ल्र्ापटप शदीमा रहेका सम्बेदनशील सूचना िथा िथ्र्ाङ्कहरु स्वीकृि कार्िर्वतध अन सार ध ल्र्ाएको 
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ह न पदिछ । कार्ािलर्ले हालसम्म िथ्र्ाङ्क ध ल्र्ाउने कार्िहरु गरेको छैन र कार्िर्वतध िर्ार गरेको 
पतन छैन । िथ्र्ाङ्कहरु नध ल्र्ार्एमा िथ्र्ाङ्क रहने स्थान (डाटा स्टोरेज स्पेस) को अभावको जोखखम 
रहन्छ । अिः अनावयकर्क िथ्र्ाङ्कहरु पर्हचान गरी उच्च व्र्वस्थापनको स्वीकृतिमा ध ल्र्ार्न  पदिछ। 
परीक्षणको िममा तडभाईसको ७८ प्रतिशि स्पेश प्रर्ोग भर्सकेको देखखएको छ। कार्ािलर्ले िथ्र्ाङ्क 
ध ल्र्ाउने र्वतभन्न पिति प्रर्ोग माफि ि जाुँच गरी िथ्र्ाङ्कहरु ध ल्र्ाएर िथ्र्ाङ्क भण्डारण स्थान (डाटा 
स्टोरेज स्पेस) को क्षमिा बढाउन पने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

उपर् िक्त स झावहरुको कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि कार्ािलर्ले नीति 
प नरावलोकन गरे पश्चाि उक्त कार्ि व्र्वखस्थि गने भनाई रहेकोमा कार्ािलर्ले हालसम्म तललाम 
तबिी गररएका डाटा भण्डार तडभाईस रहेका सूचना प्रर्वतध र्न्त्र उपकरणहरु जस्िै ल्र्ापटप, 
कम्प्र् टर, सभिर शददबाट डाटा भण्डार तडभाईस तनकालेर तललाम तबिी गरेको पार्एको छैन । 
जसले गदाि तललाम तबिी पश्चाि त्र्स्िा स्टोरेज तडभाईसमा भएका सूचना िथा िथ्र्ाङ्क द रुपर्ोग ह ने 
जोखखम रहन्छ । साथै कार्ािलर्ले प्रर्ोग गरररहेका तडभार्सहरुमा रहेको अनावयकर्क िथ्र्ाङ्क 
ध ल्र्ाउने कार्ि गरेको छैन भने सो कार्िलाई व्र्वखस्थि गनि क नै कार्िर्वतध समेि िर्ार गरी लागू 
गरेको देखखएन । 

कार्ािलर्ले शगामी समर्मा डाटा भण्डार तडभाईस रहेका सूचना प्रर्वतध र्न्त्र उपकरणहरु 
जस्िैः ल्र्ापटप, कम्प्र् टर, सभिर शददबाट डाटा भण्डार तडभाईस तनकालेर सूचना िथा िथ्र्ाङ्क 
द रुपर्ोग नह ने स तनखश्चि भएपतछ मात्र तललाम तबिी गन िपदिछ िथा िथ्र्ाङ्क ध ल्र्ाउने नीति िथा 
कार्िर्वतध िर्ार गरी कार्ािन्वर्न गररन पदिछ । 

11.29. व्र्वसार् तनरन्िरिा र्ोजना र प्रकोप प नःस्थापना र्ोजना (बीसीपी िथा डीशरपी) - कार्ािलर्ले सूचना 
प्रर्वतधको व्र्वसार् तनरन्िरिा र्ोजना(तबजनेश कखन्ट्य तनर्ट प्लान) र प्रकोप प नःस्थापना 
र्ोजना(तडजास्टर ररकभरी प्लान) िर्ार गरी त्र्सको प्रभाव र्वश्लषेण गन िपदिछ । कार्ािलर्ले व्र्वसार् 
तनरन्िरिा र्ोजना िथा प्रकोप प नःस्थापना र्ोजना िर्ार गरेको छैन । कार्ािलर्को प्रकोप 
प नःस्थापनाका लातग साईट उपलधध नभएको र खजशईतडतसका लातग हेटौडामा स्थान उपलधध भएको 
जनाएको छ । र्ी र्ोजनाको अभावमा बाह्य च  नौिी, साईवर शिमण, प्राकृतिक प्रकोप शदद 
अवस्थामा ईखजपी प्रणालीको तनरन्िरिामा अवरोधको जोखखम रहन्छ । र्सबाट सूचना िथा िथ्र्ाङ्कको 
र्वश्वसतनर्िा िथा तनष्ठिामा असर पदिछ । प्रणाली कार्ािन्वर्न िथा सञ्चालन सम्बन्धमा तनम्न 
व्र्होराहरु देखखएका छन ्। सूचना प्रर्वतध प्रणालीको भावी च  नौिीहरुलाई ध्र्ानमा राखी कार्ािलर्ले 
व्र्वसार् तनरन्िरिा र्ोजना एवं प्रकोप प नःस्थापना र्ोजना िर्ार गरी कार्ािन्वर्न गन िपने व्र्होरा 
र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो ।   

डेटा प नःस्थािपना केन्र र पूवािधारको एतसस्मेन्ट गने िर्ारी अन सार कार्ि भर्रहेको 
कार्ािलर्को जवाफ रहे िापतन स झावहरुको कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि 
कार्ािलर्ले शतधकाररक रुपमा सूचना िथा प्रर्वतधको व्र्वसार् तनरन्िरिा िथा प्रकोप प नःस्थापना 
र्ोजना िर्ार गरी लागू गरेको पार्एन । 

कार्ािलर्ले सूचना िथा प्रर्वतधको व्र्वसार् तनरन्िरिा िथा प्रकोप प नःस्थािपना र्ोजना 
सम्बन्धमा उपर् िक्त स झावहरुको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न गनेिफि  ध्र्ान ददन पदिछ । 

11.30. केन्रीर् अतभलेख - कार्ािलर्मा प्रर्ोगमा रहेका सफ्टवेर्रहरु नेपाल सरकारको सूचना प्रर्वतध प्रणाली 
(व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन) तनदेखशका, २०७१ को दफा ४ अन सार सूचना प्रर्वतध र्वभागमा 
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अतभलेखीकरण गन िपने व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षणको िममा कार्ािलर्मा प्रर्ोग भएका 
सफ्टवेर्रहरुको सूची माग गररएकोमा पेश गरेको पार्एन । कार्ािलर्ले सूचना प्रर्वतध र्वभागमा ई-
खजपी सफ्टवेर्रलाई अतभलेखीकरण गरेको देखखर्ो िर कार्ािलर्ले उपर्ोग गरेका अन्र् सफ्टवेर्रहरु 
एफएमशईएस, शरएमशईएस, ई-एटेनडेन्स, पीपीएमशईएस शदद सूचना प्रर्वतध र्वभागमा 
अतभलेखीकरण गरेको देखखएन । र्सबाट सफ्टवेर्रको बैधातनकिा, तनर्तमििा िथा  अतभलेखीकरणमा 
असर परेको छ । अिः कार्ािलर्मा प्रर्ोग भएका वेभसाईट लगार्ि सबै प्रकारका सफ्टवेर्रहरु 
सूचना प्रर्वतध र्वभागमा अतभलेखखकरण गररन  पदिछ । नेपाल सरकारको सूचना प्रर्वतध प्रणाली 
(व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन) तनदेखशका, २०७१ मा भएको व्र्वस्थाको पररपालना गरी उपर्ोगमा 
ल्र्ाईिएको सफ्टवेर्रहरु सूचना प्रर्वतध र्वभागमा अतभलेखीकरण गन िपने व्र्होरा र्वगिको 
लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो ।    

उपर् िक्त स झावहरुको कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि कार्ािलर्ले 
र्वद्य िीर् सरकारी खररद प्रणालीलाई सूचना प्रर्वतध र्वभागको केन्रीर् लगिमा अतभलेखीकरण गरेको 
भए िापतन अन्र् प्रणालीहरु एफएमशईएस, शरएमशईएस, ई-एटेनडेन्स, पीपीएमशईएस शदद 
हालसम्म सूचना प्रर्वतध र्वभागमा अतभलेखीकरण नगरेको साथै र्वद्य िीर् सरकारी खररद प्रणालीको 
र्वतभन्न भसिन अपग्रडे पश्चाि सूचना प्रर्वतध र्वभागमा अतभतलखखि गराएको छैन ्। 

नेपाल सरकारको सूचना प्रर्वतध प्रणाली (व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन) तनदेखशका, २०७१ मा 
भएको व्र्वस्थाको पररपालना गरी उपर्ोगमा ल्र्ार्एका सम्पूणि सफ्टवेर्रहरु सूचना प्रर्वतध र्वभागमा 
अतभलेखीकरण गन िपदिछ ।  

11.31. उच्च व्र्वस्थापन स्वीकृति (तसतनर्र म्र्ानेजमेन्ट एप्र  भल) - सञ्चातलि सूचना प्रर्वतध प्रणालीमा थप 
र्वकास िथा पररमाजिन गन िपरेमा कार्ािलर्को उच्च व्र्वस्थापन िथा सूचना प्रर्वतध शाखाको स्वीकृि 
भएको ह न पदिछ । कार्ािलर्को सूचना प्रर्वतध प्रणालीमा क नै पररमाजिन गन िपरेमा टेस्ट सभिरमा 
पररक्षण पश्चाि प्रणाली प्रशासकले शईटी शाखाका कम्प्र् टर ईखन्जतनर्रलाई र तनजको तसफाररस 
पश्चाि शईटी तनदेशकले अखन्िम स्वीकृि गने गरेको देखखर्ो । िर प्रणालीमा शवतद्यक प नरावलोकन 
गने व्र्वस्था र प्रणाली पररवििन गदाि उच्च व्र्वस्थापनको स्वीकृति गराउने गरेको छैन । त्र्स्िै 
सफ्टवेर्र प्रणालीमा के के, कर्हले र कसले पररमाजिन गरेको भन्ने पररवििनको स्वचातलि लेखांकन 
प्रणाली(अटोमेटेड चेञ्ज िर्ार्कङ्ग तसस्टम) छैन । समर्ान कूल प नरावलोकन नह नाले तनधािररि समर्मा 
गररन पने स धार नह न सक्दछ । अिः स्वचालीि अतभलेखाङ्कन प्रणाली जडान गने, तनधािररि समर्मा 
प नरावलोकन गने िथा पररमाजिन पूवि उच्च व्र्वस्थापनको स्वीकृति गन िपने व्र्होरा र्वगिको 
लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  

उपर् िक्त स झाव कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षणको िममा स झाव पूणिरुपमा 
कार्ािन्वर्न भएको भन्ने कार्ािलर्को भनाई रहेकोमा कार्ािलर्ले प्रणालीमा क नै पररवििन गन िपरेमा 
उच्च व्र्वस्थापनबाट स्वीकृति तलने गरेको पाईएको छ । िर सफ्टवेर्र प्रणालीमा भएको पररमाजिन 
स्वचातलि अतभलेखाङ्कन ह ने गरेको पाईएन ।  

कार्ािलर्ले सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औलं्र्ार्एका स झावहरु प्राथतमकिाका 
साथ कार्ािन्वर्न गन िपदिछ ।  

11.32. कार्ि र्वभाजन - कार्ािलर्ले सफ्टवेर्र प्रणालीको िथ्र्ाङ्कहरुको र्वकास, पररमाजिन, पररक्षण, कार्ािन्वर्न 
र स्थान्िरण (डेभलपमेण्ट, मोतडर्फकेशन, टेखस्टङ्ग, तडप्लोएमेण्ट, म्र्ाईग्रसेन) गने कार्ि फरक फरक 



र्वद्य िीर् सरकारी खररद प्रणाली (ईखजपी) को उपर्ोग खस्थति मूल्र्ाङ्कन, सूचना प्रर्वतध अन गमन लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, २०७८ 

 466 कार्िमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन‚ २०७9 

 

बािावरणमा व्र्वखस्थि गरेको ह न पदिछ । िर ई-जीपी सफ्टवेर्र प्रणालीमा िथ्र्ाङ्कहरुको र्वकास र 
परीक्षण (डेभलेपर, टेस्टर) एउटै व्र्खक्त रहेको छ । जसले गदाि सफ्टवेर्रमा र्वकास िथा 
पररमाजिनबाट प्रर्ोगमा भएको समस्र्ाको पर्हचान नभई सफ्टवेर्र सञ्चालनमा समस्र्ा शउन 
सक्दछ। कार्ािलर्ले सफ्टवेर्र प्रणालीको िथ्र्ाङ्कहरुको र्वकास, पररमाजिन, परीक्षण, कार्ािन्वर्न र 
स्थान्िरण (डेभलपमेण्ट, मोतडर्फकेशन, टेखस्टङ्ग, तडप्लोएमेण्ट म्र्ाईग्रसेन) गने कार्ि फरक फरक 
बािावरणमा व्र्वखस्थि गन िपने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  

उपर् िक्त स झाव कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि स झाव पूणिरुपमा 
कार्ािन्वर्न भएको भन्ने कार्ािलर्को भनाई रहे िापतन सफ्टवेर्र प्रणालीको िथ्र्ाङ्कहरुको र्वकास, 

पररमाजिन, परीक्षण, कार्ािन्वर्न र स्थान्िरण गने जस्िा कार्ि एउटै व्र्खक्तहरु संलग्न र्वज्ञ समूहको 
स्वीकृति पश्चाि गने गरेको देखखर्ो । र्सलाई फरक फरक वािावरणबाट सम्पादन गने व्र्वस्था 
गरेको पार्एन ।  

कार्ािलर्ले सफ्टवेर्र प्रणालीको िथ्र्ाङ्कहरुको र्वकास, पररमाजिन, परीक्षण, कार्ािन्वर्न र 
स्थान्िरण गने कार्ि फरक फरक वािावरणमा व्र्वखस्थि गन िपदिछ ।  

11.33. उपर्गोकिाि स्वीकृति परीक्षण (रू्जर एसप्टेन्स टेस्ट) - कार्ािलर्ले र्वकास िथा पररमाजिन गरेको 
सफ्टवेर्र प्रणालीलाई प्रर्ोगमा लैजान भन्दा पर्हला लाभग्राहीहरुलाई उपर्ोगमा सहज ह ने वा समस्र्ा 
नशउने सम्बन्धमा उपर्ोगकिाि स्वीकृति परीक्षण गराउन  पदिछ । कार्ािलर्ले ई-खजपी प्रणालीको 
प्रथम चरण र दोस्रो चरणको सफ्टवेर्रको उपर्ोगकिाि स्वीकृति परीक्षण (रू्जर एसप्टेन्स टेस्ट) 
गराएको देखखएन । हाल कार्ािलर्ले बाह्यस्रोिको िेस्रोपक्ष तडजी माकेट प्रा.तल. माफि ि सफ्टवेर्र 
र्वकास िथा पररमाजिन गरेकोमा सोको उपर्ोगकिाि स्वीकृति पररक्षण गराउने चरणमा रहेको जनाएको 
छ । उक्त परीक्षण नगराई प्रर्ोग गररएको ईखजपी प्रणालीको पर्हलो र दोस्रो चरणको सफ्टवेर्रले 
कार्ािन्वर्नको उदे्दयकर् हातसल नगने जोखखम रहन्छ । अिः प्रणालीमा गररएका सम्पूणि पररमाजिनको 
स्वचातलि अतभलेख राख्न ेिथा उपर्ोगकिाि स्वीकृति पररक्षण पश्चािमात्र उपर्ोगमा ल्र्ाउन  पदिछ । 
कार्ािलर्ले सूचना प्रर्वतध प्रणालीमा प्रर्ोग गररएका सम्पूणि पररमाजिनको स्वचातलि अतभलेख राख्न ेिथा 
उपर्ोगकिाि स्वीकृति परीक्षण पश्चािमात्र उपर्ोगमा ल्र्ाउने व्र्वस्था गन िपने व्र्होरा र्वगिको 
लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  

उपर् िक्त स झाव कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि स झाव पूणिरुपमा 
कार्ािन्वर्न भएको भन्ने कार्ािलर्को भनाई रहेकोमा सूचना प्रर्वतध प्रणालीमा भएका सम्पूणि 
पररमाजिनको स्वचातलि अतभलेख राख्न े िथा उपर्ोगकिाि स्वीकृति परीक्षण पश्चािमात्र उपर्ोगमा 
ल्र्ाउने गरेको र औलं्र्ाईएका स झावको कार्ािन्वर्न भएको देखखर्ो ।  

11.34. पररवििन व्र्वस्थापन (चेञ्च म्र्ानेजमेण्ट) - कार्ािलर्मा प्रणाली प्राति िथा व्र्वस्थापन पररवििन िथा 
प्रणालीमा शकखस्मक पररमाजिन गदाि नीति अन सारको प्रर्िर्ा अवलम्बन गररन  पदिछ । कार्ािलर्ले 
प्रणाली कार्ािन्वर्नमा क नै र्कतसमको पररवििन गन ि परेमा शईटी डाईरेक्टरको स्वीकृतिमा गने गरेको 
र प्रणाली प्राति (तसस्टम एक्रू्खजसन) गन िपरेमा साविजतनक खररद अन गमन कार्ािलर्का सखचवको 
सहमति र स्वीकृतिमा शईटी टीमसुँगको छलफल पश्चाि प्राति गने गरेको छ । िर कार्ािलर्ले 
पररवििन व्र्वस्थापन (चेञ्च म्र्ानेजमेण्ट), प्रणाली प्राति(तसस्टम एक्रू्खजसन) िथा शकखस्मक प्रणाली 
पररमाजिन (ईमरजेन्सी तसस्टम मोतडर्फकेसन) का र्वतध िर्ार गरेको छैन । पररवििन व्र्वस्थापन 
(चेञ्च म्र्ानेजमेण्ट), प्रणाली प्राति (तसस्टम एक्रू्खजसन) िथा शकखस्मक प्रणाली पररमाजिन (ईमरजेन्सी 
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तसस्टम मोतडर्फकेसन) गनि कार्ािलर्ले शवयकर्क र्वतध िर्ार गरी सो अन सारको प्रर्िर्ा अवलम्बन 
गन िपने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  

सूचना प्रर्वतध शाखाबाट प्रणालीमा क नै पररवििन गन ि परेमा सो र्वषर् उत्थान गरी कार्ािलर् 
प्रम खबाट प्रमाखणि गने व्र्वस्था रहेको भन्ने कार्ािलर्को भनाई रहेिापतन उपर् िक्त स झावहरुको 
कार्ािन्वर्न अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि प्रणालीमा समर् समर्मा ह ने साना-साना अपडेट र 
प्रणालीको नर्ाुँ भसिन शउुँदा समेिको अतभलेख राख्न ेगरेको पाईएन जसले गदाि कसले कहाुँ र क न 
समर्मा प्रणालीमा पररवििन गरेको भनी जानकारी नह ने र अनातधकृि पररवििन समेि ह न सक्ने 
जोखखम  रहन्छ ।  

कार्ािलर्ले प्रणालीमा समर् समर्मा ह ने साना-साना अपडेट र प्रणालीको नर्ाुँ भसिन शउुँदा 
समेिको अतभलेख राख्न ेव्र्वस्था गरेर अतभलेख बाहेकको क नै अनातधकृि पररवििन देखखएमा ित्काल 
समाधान गने व्र्वस्था गन िपदिछ ।  

11.35. वारेण्टी - कार्ािलर्ले प्राति गरेका हाडिवेर्र िथा सफ्टवेर्रको वारेण्टीको सम्झौिा समेि गरेको 
ह न पदिछ । कार्ािलर्ले हाडिवेर्र िथा सफ्टवेर्र खररद गदाि सोको स्पेतसर्फकेशनमा वारेण्टी ह ने 
जनाएिापतन कार्ािलर्ले वारेन्टी सम्बन्धी अतभलेखहरु राखेको छैन । र्सबाट हाडिवेर्र िथा 
सफ्टवेर्रको उपर्ोग अवतधको स तनखश्चििा िथा सञ्चालन र ममिि लागि बरृ्िको जोखखम बढेको छ। 
हाडिवेर्र िथा सफ्टवेर्रको स रक्षाको लातग कार्ािलर्ले हाडिवेर्र िथा सफ्टवेर्र प्राति गदाि तनखश्चि 
अवतधको वारेण्टी सर्हि लागि लाभ र्वश्लषेण गन िपने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको 
तथर्ो । 

नर्ाुँ खररद भएको फार्रवालमा सोको व्र्वस्था रहेको िर प राना हाडिवेर्रका शर्  सर्कएको 
कार्ािलर्को भनाई रहेकोमा उपर् िक्त स झावहरुको कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण 
गदाि कार्ािलर्ले हाडिवेर्र िथा सफ्टवेर्र खररद पश्चाि वारेण्टी सम्बन्धी अतभलेखहरु व्र्वखस्थि रुपमा 
राख्न ेगरेको पार्एन भने सफ्टवेर्र िथा हाडिवेर्रको खररद गदाि वारेण्टी समेिलाई मध्र्नजर गरी 
लागि लाभ र्वश्लषेण गने गरेको पार्एन ।  

कार्ािलर्ले हाडिवेर्र िथा सफ्टवेर्र प्राति गदाि तनखश्चि अवतधको वारेन्टी सर्हि लागि लाभ 
र्वश्लषेण गन िपदिछ ।  

11.36. प्रर्ोग पश्चाि प नरावलोकन (पोि ईखम्प्लमेन्टेसन ररभ्रू्) - कार्ािलर्मा प्रर्ोगमा शएको सफ्टवेर्र 
प्रणालीको र्वकास िथा पररमाजिनको कार्िसम्पादनको तनखश्चि समर्मा प्रर्ोग पश्चाि प नरावलोकन 
गररएको ह न पदिछ । जसले गदाि कार्ािलर्लार्ि सफ्टवेर्रमा सजृना भएका समस्र्ाको समर्मै 
जानकारी ह न्छ । िर कार्ािलर्ले ईजीपी प्रणालीको समर् समर्मा सफ्टवेर्रको प नरावलोकन गने 
व्र्वस्था गरेको छैन । र्सबाट प्रणाली सञ्चालनमा शईपरेका (ईनतसडेण्ट, बग्स) िथा अन्र् र्वतभन्न 
समस्र्ाहरु समाधान ह न नसकी प्रणालीको तनरन्िर सञ्चालन िथा स तनखश्चििामा जोखखम रहन्छ । 
अिः कार्ािलर्ले प्रर्ोगमा शएको सफ्टवेर्र प्रणालीको प्रर्ोग पश्चाि प नरावलोकन गरी देाखखएका 
समस्र्ाहरु समाधान गने व्र्वस्था गन िपदिछ । कार्ािलर्मा प्रर्ोगमा शएको सफ्टवेर्र प्रणालीको 
र्वकास िथा पररमाजिनको एक तनखश्चि समर्मा प्रर्ोग पश्चािको प नरावलोकन गन िपने व्र्होरा र्वगिको 
लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

शाखागि रुपमा छलफल गरी ररपोर्टिङ्ग गने गरेको कार्ािलर्को भनाई रहेकोमा उपर् िक्त 
स झावहरुको कार्ािन्वर्न अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि प्रणालीको प नरावलोकन वा भसिन 
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पररवििन गने अवतधको र्वषर्मा क नै नीति िथा र्ोजना रहेको छैन भने कार्ािलर्ले र्वतभन्न समर्मा 
भसिन पररवििन गरेकोमा भसिन पररवििनबाट समग्र प्रणालीमा परेको असर प नरावलोकन गरेको 
पार्एन। 

कार्ािलर्ले स झावमा औलं्र्ार्एका व्र्होरा कार्ािन्वर्न गनेिफि  ध्र्ान ददन पदिछ ।  

11.37. प्रणाली प्रर्ोगको लातग दिाि - र्वद्य िीर् खररद प्रणाली सञ्चालन तनदेखशका, २०७४ को पररच्छेद-३ को 
दफा ६ र ७ मा साविजतनक खररद कारोबार गने मन्त्रालर् र्वभाग वा र्स्िै केन्रीर्स्िरमा रहेका 
साविजतनक तनकार्हरु प्रणाली सञ्चालक (एडतमन र् जर) को रुपमा साविजतनक खररद अन गमन 
कार्ािलर्मा, प्रदेश र खजल्ला िथा स्थानीर् स्िरका साविजतनक तनकार्हरुले प्रणाली प्रर्ोगकिाि (तसस्टम 
र् जर) को रुपमा शफ्नो िाल क कार्ािलर्को प्रणाली सञ्चालकसुँग सम्पकि  गरी प्राि तनदेशनबमोखजम 
दिाि गन िपने र मािहि कार्ािलर्हरुको सम्बन्धमा िाल क तनकार्ले ई-खजपी सफ्टवेर्र सञ्चालनको 
एडतमन रू्जर शरं्डी र पासवडि िर्ार गरी मािहि कार्ािलर्लाई ददन पने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्मा 
२०७५ शखश्वनसम्ममा नेपाल राष्ट्र बैंक, धनगढी, सशस्त्र प्रहरी वल, मोरङ्गशदद समेि १६३४ 
साविजतनक तनकार्हरु दिाि भएका छन ् । कार्ािलर्ले मन्त्रालर्स्िर, र्वभागस्िर लगार्ि 
केखन्रर्स्िरका तनकार्हरुमात्र दिाि गन िपनेमा प्रदेशस्िर, खजल्लास्िर र स्थानीर्स्िरका तनकार्हरु 
समेिलाई सोझै दिाि गने गरेको देखखर्ो । प्रादेखशकस्िर, खजल्लास्िर र स्थानीर्स्िरका तनकार्हरुको 
पासवडि िथा रू्जर नेमहरु िाल क मन्त्रलार्, र्वभाग िथा केखन्रर्स्िरका तनकार्हरुले  तनमािण 
गन िपनेमा सो नगरी सोझै साविजतनक खररद अन गमन कार्ािलर्ले तनमािण गरी र्विरण गरेको छ । 
र्सबाट प्रादेखशक, खजल्ला िथा स्थानीर्स्िरका तनकार्हरु सम्बखन्धि मन्त्रालर्, र्वभाग िथा केन्रीर्स्िर 
तनकार्हरु वाईपास भई अतनर्खन्त्रि ह ने जोखखम रहन्छ । र्वद्य िीर् खररद प्रणाली सञ्चालन तनदेखशका, 
२०७४ को पररच्छेद-३ को दफा ६ र ७ अन सार साविजतनक खररद अन गमन कार्ािलर्ले मन्त्रालर् 
र्वभाग र केखन्रर्स्िरको तनकार् दिाि गने र प्रादेखशक, खजल्ला र स्थानीर्स्िरका तनकार्हरु सम्बखन्धि 
िाल क तनकार्बाट दिाि गने व्र्वस्थाको पालना गन िपने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको 
तथर्ो । 

क्षमिा र्वकासको लातग र्स कार्ािलर्बाट सहजीकरण भैरहेको साथै सडक र्वभाग, भवन, 
तबद्य ि प्रातधकरण जस्िा ठूला तनकार् शफैले अन्िगििका कार्ािलर् दिाि गने गरेको कार्ािलर्को 
अन गमन लेखापरीक्षणको िममा भनाई रहेकोमा सोको अन गमन गदाि केन्रीर् स्िरका मन्त्रालर्, 

र्वभाग िथा कार्ािलर् साविजतनक खररद अन गमन कार्ािलर्ले दिाि गने िथा अन्ििगिका कार्ािलर्हरु 
केन्रीर् तनकार् शफैले दिाि गने व्र्वस्था रहेको देखखर्ो । साविजतनक खररद प्रणालीमा एखक्टभ 
पखधलक ईखन्टर्टज ४०३३, एखक्टभ तबडसि ३०१७८, रतनङ्ग तबड्ड्स ्९११ र क्लोज्ड तबड्ड्स ८५४६२ 
रेकडि रहेको पार्र्ो । साविजतनक खररद अन गमन कार्ािलर्ले मन्त्रालर्, र्वभाग र केखन्रर्स्िरको 
तनकार् दिाि गने र प्रादेखशक, खजल्ला र स्थानीर्स्िरका तनकार्हरु सम्बखन्धि िाल क तनकार्बाट 
वगीकृि रुपमा दिाि भएको देखखएन ।  

कार्ािलर्ले स झावमा औलं्र्ार्एका व्र्होरा कार्ािन्वर्न गनेिफि  ध्र्ान ददन पदिछ ।  

11.38. सूचना प्रकाशन िथा प्रस्िाव - ई-खजपी खररद तनदेखशकाको दफा १३ अन सार बोलपत्र सूचना प्रकाशन 
िथा दफा १६ अन सार बोलपत्रदािाहरुले शफ्नो बोलपत्र प्रस्िाव अनलाईन माफि ि दिाि गरेको 
ह न पदिछ । कार्ािलर्हरुले प्रकाशन गरेको बोलपत्र सूचना अन सार अतधकांश बोलपत्रदािाहरुले 
बोलपत्र प्रस्िाव पेश गदाि अपलोड मोडल र अनलाईन द वै माध्र्म माफि ि प्रस्िाव पेश गने गरेको र 
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अतधकांशले एक्सएल फरम्र्ाटमा अनलाईनमा अपलोड गने गरेका छन ्। बोलपत्रदािाहरुले तबल 
अफ क्वाखण्टर्टजको बोलपत्र र्ववरण नभरी शफ्नै ढाुँचामा एक्सएलसीट िर्ार गरी पेश गरेको 
बोलपत्र प्रस्िावलाई ईखजर्प प्रणालीले स्वीकार गरेकोले खररद प्रणालीको तनधािररि प्रर्िर्ा अवलम्बन 
नगने िथा एक्सएल फरमेटमा एकरुपिा नह ने जोखखम बढेको छ । अिः सवै बोलपत्रको सूचना र 
बोलपत्र प्रस्िाव अनलाईन प्रकाशन गराउने गरी कार्ािलर्ले एक्सएलतसटको ढाुँचा समेि सफ्टवेर्र 
प्रणालीले तनधािरण गने गरी एकरुपिा कार्म गररन  पदिछ । र्वद्य िीर् खररद प्रणाली सञ्चालन 
तनदेखशका, २०७४ को दफा १३ अन सार बोलपत्र सूचना प्रकाशन िथा दफा १६ अन सार 
बोलपत्रदािाहरुले शफ्नो बोलपत्र प्रस्िाव अनलाईन माफि ि दिाि गराउने व्र्वस्थाको पररपालना 
गन िपने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  

बोलपत्रदािाको प्रकार बोलपत्र संख्र्ा 
बोलपत्र रद्द 
संख्र्ा 

एक्सेलमा अपलोड 
संख्र्ा 

द ईवटा खाम 
प्रिति संख्र्ा 

एकल खाम पिति 
संख्र्ा 

परामशि सेवा १५२ ० ० ० १५२ 
मालसामान खररद १९८५ ३४ १२८७ ० ६६४ 
तनमािण ५१५९ २७ १२३१ १८१८ २०८३ 

जम्मा: ७२९६ ६१ २५१८ १८१८ २०९९ 

अनलाईन मोडल प्रर्ोग नगने तनकार्लाई ध्र्ानाकषिण र काउनसेतलङ्ग गने गररएको भन्न े
भनाई रहेकोमा उपर् िक्त स झावहरुको कार्ािन्वर्न अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि 
कार्ािलर्हरुले प्रकाशन गरेको बोलपत्र सूचना अन सार अतधकांश बोलपत्रदािाहरुले बोलपत्र प्रस्िाव 
पेश गदाि अपलोड मोडल र अनलाईन द वै माध्र्म माफि ि प्रस्िाव पेश गने गरेको भए िापतन 
अतधकांशले एक्सेल फरम्र्ाटमा अनलाईनमा अपलोड गने गरेका छन ्।  

र्वद्य िीर् खररद प्रणाली सञ्चालन तनदेखशका, २०७४ को दफा १३ अन सार बोलपत्र सूचना 
प्रकाशन िथा दफा १६ अन सार बोलपत्रदािाहरुले बोलपत्र प्रस्िाव अनलाईन माफि ि दिाि गराउने 
व्र्वस्थाको पररपालना गन िपदिछ । 

11.39. बोलपत्र मूल्र्ाङ्कन, स्वीकृति र भ  क्तानी - ई-खजपी सञ्चालन तनदेखशकाको दफा २२ अन सार बोलपत्र 
प्रस्िावको मूल्र्ाङ्कन, दफा २३ अन सार बोलपत्र स्वीकृतिको शशर्को सूचना, प नरावलोकन िथा 
बोलपत्र स्वीकृतिको पत्र र दफा २८ अन सार कामको अतग्रम पेयककी, रतनङ्ग तबल, अखन्िम तबल र 
क्षतिपूतिि लगार्िका र्वलहरु अनलाईन माफि ि पेश गने र भ  क्तानी ददन पने व्र्वस्था छ । सबै 
कार्ािलर्को प्रश्नावली र्ववरण अन सार र्ो वषि ७२७६ वटा अनलाईन बोलपत्र सूचना प्रकाशन 
भएकोमा १३३२ (१८ प्रतिशि) बोलपत्रको मात्र अनलाईन मूल्र्ाङ्कन भएको र मूल्र्ार्ङ्कि बोलपत्रहरु 
मध्रे् २९० (२१ प्रतिशि) वटा बोलपत्रको स्वीकृति र २०३ (१५प्रतिशि) वटा बोलपत्रको शसर् 
पत्र अनलाईन माफि ि पेश गरेको छ । िर कार्ािलर्हरुले बोलपत्रदािाहरुलाई अतग्रम, पेयककी, रतनङ्ग 
र्वल, अखन्िम र्वल र प्रोत्साहन भ  क्तानीको कार्ि र्वद्य िीर् खररद प्रणाली माफि ि गरेको देखखएन । 
र्सबाट ई-खजर्प प्रणालीमा व्र्वखस्थि बोलपत्र स्वीकृिी, शशर्पत्रको सूचना ददने, प नरावलोकन गने, 

अतग्रम िथा पेयककी भ  क्तानी, रतनङ्ग िथा अखन्िम तबल र क्षतिपूतिि भ  क्तानी गने व्र्वस्थाको अन सरण 
नह ने जोखखम बढेको छ । र्वद्य िीर् खररद प्रणाली सञ्चालन तनदेखशका, २०७४ को दफा २२ अन सार 
बोलपत्र प्रस्िावको मूल्र्ाङ्कन, दफा २३ अन सार बोलपत्र स्वीकृतिको शशर्को सूचना, प नरावलोकन 
िथा बोलपत्र स्वीकृतिको पत्र र दफा २८ अन सार कामको अतग्रम पेयककी, रतनङ्ग तबल, अखन्िम तबल 
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र क्षतिपूतिि लगार्िका र्वलहरु अनलाईन माफि ि पेश गने र भ  क्तानी ददन पने व्र्वस्थाको कार्ािन्वर्न 
गन िपने व्र्होरा र्वगिको लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो । 

प्रणालीमा सम्झौिा व्र्वस्थापन मोड्य ल लागू गने कार्ि भर्रहेको भन्ने कार्ािलर्को भनाई 
रहेकोमा उपर् िक्त स झावहरुको कार्ािन्वर्न अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि र्वद्य िीर् खररद 
प्रणाली सञ्चालन तनदेखशका, २०७४ को दफा २२,२३,२८ अन सार कामको अतग्रम, पेयककी, रतनङ्ग 
तबल, अखन्िम तबल र क्षतिपूतिि लगार्िका र्वलहरु अनलाईन माफि ि पेश गने र भ  क्तानी ददन पने 
व्र्वस्थाको मोड्य ल प्रणालीमा रहेिा पतन सो व्र्वस्थाको कार्ािन्वर्न गरेको देखखएन ।  

कार्ािलर्ले स झावमा औलं्र्ाईएका व्र्होरा कार्ािन्वर्न गने िफि  ध्र्ान ददन पदिछ ।   

11.40. बैंक जमानि - बैंक ग्र्ारेन्टीको तनर्न्त्रण र तनरीक्षणका लातग ई-खजपी सफ्टवेर्र संर्न्त्रमा व्र्वस्था 
गरेको ह न पछि । सरकारी र्वद्य िीर् खररद प्रणालीमा बोलपत्र जमानि िथा कार्िसम्पादन बैंक 
जमानिलाई स्विः प्रमाखणि िथा अन गमन गनि क नै व्र्वस्था रहेको छैन । उक्त बैक जमानिको 
समर् सर्कएको र नक्कली वैक ग्र्ारेन्टी समेिवाट कारोबार ह नसक्ने देखखर्ो । सोको जानकारी र्स 
प्रणालीवाट पाउन नसर्कुँ दा जोखखम बढ्ने देखखन्छ । र्वद्य िीर् सरकारी खररद प्रणालीले स्वचातलि 

रुपमा बैँक जमानिको परीक्षण िथा अन गमन गने संर्न्त्रको र्वकास गन िपने व्र्होरा र्वगिको 
लेखापरीक्षणमा औलं्र्ार्एको तथर्ो ।  

प्रणाली अपग्रडेको िममा केन्रीर् बैङ्क िथा अन्र् बैङ्कसुँग वैकखल्पक छलफल गरेर अखघ 
बढ्ने िर्ारी भईरहेको कार्ािलर्को भनाई रहे िापतन उपर् िक्त स झावहरु कार्ािन्वर्न अवस्थाको 
अन गमन लेखापरीक्षण गदाि प्रणालीले स्वचातलि रुपमा बैँक जमानिको परीक्षण िथा अन गमन गने 
कार्ि गरेको पार्एन । जसले गदाि बैक जमानिको समर् सर्कएको र नक्कली बैंङ्क ग्र्ारेन्टी समेिबाट 
कारोबार ह नसक्ने जोखखम रहन्छ । 

र्वद्य िीर् सरकारी खररद प्रणालीले स्वचातलि रुपमा बैँक जमानिको परीक्षण िथा अन गमन 
गने संर्न्त्रको र्वकास गन िपदिछ ।  

12. लेखापरीक्षणबाट देखखएका थप व्र्होरा - साविजतनक खररद अन गमन कार्ािलर्को सरकारी तबद्य र्ीर् 
खररद प्रणालीको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि देखखएका मातथ उल्लेख भएबमोखजमका व्र्होराहरुका 
अतिररक्त उक्त प्रणालीको वििमान सञ्चालन अवस्थाको परीक्षणबाट देखखएका थप व्र्होराहरु 
देहार्बमोखजम रहेका छन ्:  

12.1. र्खजर्प प्रणाली र्वकास - र्व.स. २०६३ पौष ३० गिे जारी भएको साविजतनक खररद ऐन, २०६३ 
को दफा ६९ मा तबद्य िीर् सञ्चारको माध्र्मबाट खररद कार्ि ह नसक्ने गरी पर्हलो पटक खररद 
प्रकृर्ामा सूचना प्रर्वतधको प्रर्ोग गने अवधारणा श रु भएको हो । सूचना प्रर्वतध प्रणाली िथा 
सफ्टवेर्र तबकास िथा र्वस्िार गदाि प्रणालीलाई कसरी सखजलो, छररिो र प्रर्वतध मैत्री बनाउने भन्न े
बारेमा र्थेि अध्र्र्नको शधारमा प्रणाली र्वकास गररन  पनेमा र्स र्वद्य िीर् खररद प्रणाली र्वकास 
िथा र्वस्िार गने िममा  Business Process Re-Engineering गरी सोही अन सार शवयकर्क पने 
ठाउुँमा खररद ऐन, तनर्मावली िथा तनदेखशकामा पररमाजिन गरी प्रणाली तनमािण िथा कार्िन्वर्न 
गन िपनेमा सो अन रुप नगरी म लभिूरुपमा तबद्यमान प्रोसेसहरुलाई नै तडजीटाईज ्गनेिफि  काम भएको 
देखखर्ो । जसले गदाि प्रणाली लागू भएको ७-८ बषिसम्म पतन प्रणाली प्रर्ोगकिाि मैत्री एवं प्रर्ोग गनि 
सहज भएको पार्एन । प्रणाली र्वकास गदाि तनम्न अन सारका मोड्य लहरु जस्िै Stakeholders 

Registration, E-Bidding, Workflow Management System, Administrative Management, 
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E-Contract Management System, Banking Instrument Verification, Public Procurement 

MIS (PPMIS), System Security Administration प्रर्ोग गरेको देखखन्छ । उपरोक्त मोड्य लस ्
मध्रे् E-Contract Management System हालसम्म लागू ह न सकेको देखखएन । साथै अन्र् 
मोड्य लहरु पतन पूणिरुपमा लागू नभई शखंशक रुपमा मात्र लागू भएको पार्र्ो। 

एकैपटक सम्पूणि मोड्य ल र्वकास गरी शवयकर्किाभन्दा बढी रकम खचि गन िको सट्टा 
चरणबि रुपमा शवयकर्क र सान्दतभिक मोड्य ल मात्र र्वकास गरी लागू गदै जाने नीति अवलम्बन 
गररएको भए खचि तमिव्र्र्ीिा ह न सक्ने देखखन्छ । शगामी पररर्ोजनामा शवयकर्क मोड्य ल मात्र 
चरणबि रुपमा र्वकास गरी लागू गरेर खचिमा तमिव्र्र्ीिा अपनाउनेिफि  ध्र्ान ददन पदिछ ।  

12.2. बाह्य प्रणालीहरुसुँगको अन्िरशबििा - सूचना प्रर्वतध प्रणालीको माध्र्मबाट सेवा प्रवाह गने 
तनकार्हरुबीच सूचना प्रर्वतध प्रणालीको क्षमिा र्वकास र अन्िर-शबििा कार्म गदै जान पदिछ । 
र्वद्य िीर् खररद सफ्टवेर्र अन्िगिि e-Bidding प्रणालीमा बोलपत्रदािाले टेण्डर प्रर्िर्ामा सहभागी ह ुँदा 
भन िपने फमिहरू िथा गन िपने अन पालन अत्र्न्ि झन्झर्टलो रहेको देखखर्ो ।बोलपत्रदािा कम्पनी वा 
परामशिदािाले शफ्नो कम्पनीको शन्िररक राजश्व कार्ािलर् िथा कम्पनी रखजस्िारको कार्ािलर्सुँग 
कर च  क्ता, र्वत्तीर् र्ववरण िथा कम्पनी दिाि िथा नबीकरण रेकडिको लातग जानकारी प्राि गनि 
सर्कने व्र्वस्थाका लातग िी तनकार्हरुको प्रणालीसुँग अन्िरशबििा कार्म गरेको पार्एन । 
कार्ािलर्ले हालसम्म केही तनकार्हरुसुँग प्रणालीको अन्िर शबििा कार्म गरेको पार्र्ो । 
कार्ािलर्ले अन्र् प्रणालीसुँग अन्िर-शवििा कार्म गनिको लातग पर्हलो चरणमा e-GP प्रणालीको UX 
(User Experience) Audit गराई प्रणालीमा शवयकर्क स धार गरेर प्रर्ोग गनि सहज बनाउन  पदिछ। 
बोलपत्रदािाले प्रणालीको e-Bidding स र्वधा उपर्ोग गदाि सहज िररकाले भाग तलनसक्ने व्र्वस्था 
गन िपदिछ । सूचना प्रर्वतध प्रणाली माफि ि सेवा प्रवाह गने तनकार्ले प्रणालीसुँग तनरन्िर रुपमा उपर्ोग 
भर्रहने अन्र् सम्बखन्धि तनकार्हरुका प्रणालीसुँग अन्िर-शबििा कार्म गरी प्रवाह गररने सेवा 
प्रर्िर्ालाई थप सहज बनाउन  पदिछ ।  

12.3. स्टोरेज तडभाईस - शतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा २८(१) मा 
खजम्मेबार व्र्खक्तले शफ्नो खजम्मामा शएको खजन्सी सामानको साि ददनतभत्र र्थास्थानमा दाखखला गरी 
शे्रस्िा खडा गन िपने व्र्वस्था रहेको छ । कार्ािलर्ले उच्चिम उपर्ोग ह ने गरी शबयकर्किा पर्हचान 
गरेर मात्र स्रोि साधनको माग गन िपदिछ । कार्ािलर्ले २०७६।७७ मा रार्ष्ट्रर् सूचना प्रर्वतध 
केन्रबाट प्रतिथान 100TB क्षमिा भएको २ थान Unity SAN Storage Device प्राि गरेकोमा सो 
सम्बन्धमा देखखएका व्र्होराहरु देहार्बमोखजम छन:्  

12.3.1. हस्िान्िरण - कार्ािलर्ले खररद गरेका र कार्ािलर्मा अन्र्त्रबाट हस्िान्िरण भै शएका सूचना प्रर्वतध 
सम्बन्धी र्न्त्र उपकरण, लार्सेन्स िथा सफ्टवेर्रको वारेण्टी ग्र्ारेण्टी िथा लाईसेन्स अवतध स्पि 
ख ल्ने गरी प्रमाण कागजाि सर्हिको अतभलेख राख्न पदिछ । कार्ािलर्ले २०७६।७७ मा रार्ष्ट्रर् 
सूचना प्रर्वतध केन्रबाट प्रतिथान १००TB क्षमिा भएको २ थान Unity SAN Storage Device प्राि 
गरेकोमा रार्ष्ट्रर् सूचना प्रर्वतध केन्रबाट शतधकाररक रुपमा हस्िान्िरण प्राि गरेको छैन । 
शतधकाररक रुपमा हस्िान्िरण प्राि नगदाि स्टोरेज तडभाईसको वारेण्टी, ग्र्ारेण्टी िथा सपोटि सेवा र 
लाईसेन्सको उपर्ोग सम्बन्धमा साविजतनक खररद अन गमन कार्ािलर् वा रार्ष्ट्रर् सूचना प्रर्वतध केन्र 
क न तनकार् खजम्मेबार रहने भनी भतूमकाको अन्र्ौलिा सजृना भएको छ । तडभाईस खररद गदाि 
िोर्कएका सििहरुको पालना नभएमा सप्लार्रसुँग कसले क्षातिपूतिि दाबी गने भन्ने सम्बन्धमा 
भतूमकाको अन्र्ौलिा रहेको पार्र्ो । जसले गदाि तडभाईसमा भण्डारण भएका िथ्र्ाङ्कको स रक्षा 
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जोखखम ह ने देखखर्ो । स्टोरेज तडभाईससुँगै थप कागजाि प्राि नभएको कार्ािलर्ले जनाएको छ । 
हस्िान्िरण प्राि नै नभएको स्टोरेज तडभाईसमा समस्र्ा शर्परेमा सोको ममिि, सपोटिसेवा िथा 
तडभाईको व्र्वस्थापनमा थप खचि गने शधार रहुँदैन । तडभाईसमा क नै समस्र्ा शई काम नलाग्ने 
भएमा र प्रर्ोग तमति समाि भएपतछ तललाम तबिी समेि गनि तमल्ने देखखदैन । कार्ािलर्ले रार्ष्ट्रर् 
सूचना प्रर्वतध केन्रबाट प्राि स्टोरेज तडभाईसको वारेण्टी, ग्र्ारेण्टी, प्रर्ोग तमति समाि ह ने अवतध, 
रू्जर म्र्ान्र् अल लगार्िका कागजाि सर्हि सपोटि सेवा शफैले सञ्चालन गनेगरी शतधकाररक रुपमा 
हस्िान्िरण प्राि गन िपदिछ । उक्त तडभाईसको व्र्वस्थापनमा रार्ष्ट्रर् सूचना प्रर्वतध केन्रबाट पतन खचि 
भर्रहेको ह न सक्ने देखखएकोले दोहोरो खचि नभएको सम्बन्धमा कार्ािलर् शश्वस्ि ह न पदिछ । 

कार्ािलर्ले Unity SAN Storage Device को हस्िान्िरण प्राि गरेर मात्र सोको व्र्वस्थापनको लातग 
थप खचि गन िपदिछ ।  

12.3.2. क्षमिा उपर्ोग - कार्ािलर्ले २०७६।७७ मा रार्ष्ट्रर् सूचना प्रर्वतध केन्रबाट प्रतिथान १०० TB 

क्षमिा भएको २ थान Unity SAN Storage Device प्राि गरेर सन ्२०२० तडसेम्बर बाट जडान 
गरेको छ । प रानो Storage Device बाट ३२ TB डाटा माईग्रटे गरेकोमा लेखापरीक्षण अवतध २६ 
मई २०२२ सम्म ३८.९ TB क्षमिा उपर्ोग भएको देखखन्छ । जस अन सार औषिमा वार्षिक ४.८६ 

TB डाटा थप भएको पार्एकोले उपलधध १०० TB क्षमिा थप १४ वषिमा मात्र उपर्ोग ह ने देखखर्ो। 
कार्ािलर्ले शवयकर्किाका शधारमा क्षमिा उपर्ोग ह ने स तनखश्चि भएपतछ मात्र माग गन िपनेमा १४ 
वषि पतछ उपर्ोग ह ने Storage Device लाई पर्हला नै माग गदाि क्षमिाको शधारमा भ  क्तानी गन िपने 
सपोटि सेवा समेि महुँगो पने देखखएको छ । कार्िलर्ले शवयकर्किा शधारमा पूणि उपर्ोग ह ने 
स तनश्चि भएपतछ र तमत्तव्र्र्ीिा कार्म ह नेगरी मात्र स्रोि साधनको माग गन िपदिछ ।  

12.3.3. प्रर्ोग र व्र्वस्थापन - प्रतिथान १००TB क्षमिा भएको २ थान  Unity SAN Storage Device रार्ष्ट्रर् 
सूचना प्रर्वतध केन्रबाट प्राि गरेसुँगै सोको सपोटि र क्षमिा व्र्वस्थापनको खजम्मा कसको ह ने भनी 
स्पि उल्लेख नभएबाट कार्ािलर्ले प्रारखम्भक सेटअप एवं कखन्फगरेशन पश्चाि उक्त तडभार्सको 
वार्षिक ममिि िथा सपोटि र क्षमिा व्र्वस्थापनको काम गनि सकेको छैन । जसले गदाि स्टोरेज 

तडभाईसको क्षमिालाई शवयकर्किा अन सार व्र्वस्थान गनि र पूणि उपर्ोग गरेको पार्एन। 
कार्ािलर्का कमिचारीलाई स्टोरेज तडभाईसको व्र्वस्थापन सम्बन्धी शवयकर्क िातलम नभएकोले उक्त 
तडभार्समा शवयकर्क पररवििन िथा अपडेट गनि नसर्कएको कार्ािलर्ले जनाएको छ । रार्ष्ट्रर् सूचना 
प्रर्वतध केन्रले उक्त तडभाईसको सपोटि सेवा तलएर सो बापि भ  क्तानी गने गरेको भएमा स्टोरेज 

तडभाईसको प्रर्ोग गरररहेको साविजतनक खररद अन गमन कार्ािलर्ले सपोटि सेवाको उपर्ोग गन िपदिछ।  

12.4. प्रर्वतधको प्रर्ोग र अद्यावतधकिा - तनकार्हरुले उपर्ोग गरेको प्रणालीको र्वतभन्न कम्पोनेन्टहरुलाई 
स रखक्षि िररकाले प्रर्ोग गनि तनरन्िर रुपमा अद्यावतधक गरररहन  पदिछ । र्वद्य िीर् सरकारी खररद 
प्रणाली सूचना स रक्षाको र्हसाबले तनरन्िर रुपमा अद्यावतधक गरररहन  पने प्रकृतिको महत्वपूणि प्रणाली 
हो । र्वद्य िीर् सरकारी खररद प्रणाली तबकास गदािका बखि प्रर्ोग गररएका देहार् बमोखजमका 
कम्पोनेन्टहरुमा थप स र्वधा र स रक्षा सर्हिका नर्ाुँ संस्करण उपलधध भए िापतन  कार्ािलर्ले 
तनर्तमि अद्यावतधक गने गरेको पार्एन । प रानो संस्करण लामो समर्सम्म उपर्ोग गरररहुँदा 
प्रणालीमा साईबर स रक्षाका दृर्िकोणले जोखखम सजृना ह न सक्दछ ।  

प्रणालीको कम्पोनेन्टहरु 
उपर्ोग भएको 
संस्करण संस्करण वषि 

उपलधध पतछल्लो 
संस्करण 

थप र्ववरण 

RedHat Enterprise Linux 6.5 2013-11-21 9 End of Life November 30, 2020 

MySQL Enterprise 5.7 2015-10-21 8.0.29 End of Life Oct 21, 2023 
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Java (Spring Framework) 1.6   5.3.21 Expired 

Alfresco Community 
DMS 

3.4d 2015-03-19 7.2   

Apache HTTP Server 2.2.17 2010-10-14 2.4.53 End of Life 2018 January 1 

JQuery 1.5.2 2011-03-31 3.6.0   

JQuery UI 1.8.14 2011-06-17 1.13.1   

JBoss Web Application 
Server 

2.1 March 2008 3 End of Life Nov 2011 

र्स प्रणालीको एउटा मोड्य ल कागजाि व्र्वस्थापन प्रणाली (Document Management 

System) को लातग Alfresco नामको अत्र्न्िै प रानो िथा सपोटि नभएको कम्र् तनटी भसिन (v3.4d) 

प्रर्ोग गरेको पाईर्ो । उक्त मोड्य लमा सपोटि नभएको कारण कागजाि व्र्वस्थापन प्रणालीमा 
समस्र्ा भई कागजाि प्राि गनि नसर्कने जोखखम ह ने सम्भावना देखखर्ो। 

कार्ािलर्ले उपर्ोग गरररहेको प रानो संस्करणका प्रार्वतधक कम्पोनेण्टहरुलाई तनर्तमि रुपमा 
अद्यावतधक गरेर सम्भार्वि स रक्षा जोखखमलाई न्रू्नीकरण गन िपदिछ । 

12.5. प्रणाली संरचना - कार्ािलर्ले सञ्चालनमा ल्र्ाएको तबद्यमान प्रणालीको संरचना ज्र्ादै प रानो संरचना 
Object Oriented Architecture मा तबकास भएको पार्र्ो । देशभररका सरकारी तनकार् िथा 
संस्थानहरुको खररद प्रर्िर्ा र्वद्य िीर् माध्र्मबाट मात्र गने लक्ष्र् रहेको र्ो प्रणाली ज्र्ादै प रानो 
संरचनामा र्वकास गदाि स्केल गनि गाह्रो भई एक पटकमा २०० जना प्रर्ोगकिािलाई मात्र सेवा ददन 
सर्कने गरी सीमा लागाईएको अवस्था रहेको पार्र्ो । 

प्रणालीलाई पररमाजिन गदाि तबद्यमान Architecture लाई प नरावलोकन गरी Service 

Oriented Architecture जस्िा नवीनिम िथा ठूलो पररमाणमा काम गनि सहज ह ने र्कतसमको 
Architecture प्रर्ोग गन िपने देखखन्छ। साथै प्रणालीको डक मेन्ट म्र्ानेजमेन्ट मोड्य लको लातग 
Community Version को बाह्य प्रणाली जोड्ड्न  भन्दा र्स प्रणालीमै Document Management 
मोड्य ल र्वकास गदाि सखजलो र भरपदो ह ने भएकोले Alfresco को प्रर्ोगमा प नरावलोकन गन िपने 
देखखन्छ । प्रणालीमा समर्सापेक्ष रुपमा नवीनिम िथा प्रर्ोगकिािको संख्र्ा अन सार ठूलो पररमाणमा 
काम गनि सहज ह ने र्कतसमको Architecture प्रर्ोग  गन िपदिछ । 

12.6. अतडट िेल - साविजतनक सेवा प्रवाहकोलातग उपर्ोगमा ल्र्ाईएको सफ्टवेर्रमा प्रणाली सञ्चालनका 
सम्पूणि र्िर्ाकलापहरु जस्िै अपरेर्टङ्ग तसस्टम, एखप्लकेसन, प्रर्ोगकिािका र्िर्ाकलाप, कम्प्र् टरमा 
भएका प्रत्रे्क घट्नाहरुको स्वचातलि रुपमा परीक्षण गरी सूचना प्रर्वतध लेखापरीक्षणको लातग 
शवयकर्क पने सूचना िथा डाटा स्वि: उपलधध गराउने अतडट िेल (Audit Trail) सफ्टवेर्र तनमािण 
गदाि नैं समावेश गन िपनेमा र्वद्य िीर् सरकारी खररद प्रणालीमा उपरोक्त व्र्वस्था रहेको पाईएन । सेवा 
प्रवाहको लातग उपर्ोगमा ल्र्ाईएको सफ्टवेर्र प्रणालीमा अतडट िेल नह ुँदा समर् समर्मा सफ्टवेर्रमा 
शईपने घट्ना िथा समस्र्ा बारेमा जानकारी नह ने र सामान्र् भन्दा सामान्र् त्र टीहरु समेि ि रुन्िै 
पत्ता लगाउन नसर्कने ह ुँदा प्रणालीमा गम्भीर समस्र्ा समेि शईपनि सक्ने देखखन्छ । प्रणालीको 
कारोबार िथा मूल्र् पररवििनका र्वषर्लाई स्वचातलि रुपमा रेकडि राख्न े अतडट िेल नह ुँदा क नै 
पररखस्थतिमा प्रणालीका गतिर्वतधको अन सन्धान (Investigation) गन ि परेको खण्डमा शवयकर्क सूचना 
प्राि नह ने देखखन्छ । 

कार्ािलर्ले र्वद्य िीर् सरकारी खररद प्रणालीमा अतडट िेलको व्र्वस्था समावेश गन िपदिछ ।  
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12.7. सेवा सम्झौिा र िथ्र्ाङ्कको गोपनीर्िा - कार्िलर्ले प्रणालीको सपोटि सेवाको लातग एक र्वदेशी जेभी 
वाह्य परामशिदािासुँग सम्झौिा गदाि र्वद्य िीर् सरकारी खररद प्रणालीमा रहेका िथ्र्ाङ्कको गोपनीर्िामा 
जोखखम सजृना ह ने खालका देहार् बमोखजमका सििहरु राखेको पार्र्ो :  

 सम्झौिाको खजतसतस २३.१ मा परामशिदािाले र्वद्य िीर् सरकारी खररद प्रणालीमा रहेका 
िथ्र्ाङ्कको सम्झौिा सर्कएको तमतिले २ वषिसम्म मात्र गोपनीर्िा कार्म गन िपने व्र्वस्था 
उल्लेख गरेको पाईर्ो । र्स्िो सम्झौिामा िथ्र्ाङ्कको गोपनीर्िा सम्झौिाको म्र्ाद सर्कएिा 
पतन सधै कार्म राख्न पने व्र्वस्था गन िपनेमा २ वषिपतछ गोपनीर्िा भङ्ग भएमा 
परामशिदािालाई खजम्मेबार बनाउन नसर्कने गरी परामशिदािाले उन्म खक्त पाउने प्रावधान 
राखेको पार्र्ो । र्स व्र्वस्थालाई पररमाजिन गरी गोप्र् डक मेन्ट िथा सूचना सम्झौिा 
समाि भएपतछ पतन सदैव गोपनीर् राख्न  पने प्रावधान राख्न  पदिछ । 

 सम्झौिाको खजतसतस २८ मा परामशिदािाले कार्ि सम्पन्न भए पश्चाि पतन प्रतिवेदन, िथ्र्ाङ्क 
िथा सूचना (डाटावेश र कागजाि समेि) राख्न पाउने व्र्वस्था गरेको पाईर्ो। र्सले गदाि 
व्र्वसार्र्क सम्झौिाको समाति पश्चाि पतन बाह्य व्र्खक्तसुँग सूचनाको पह ुँच रर्हरहने ह ुँदा 
सरकारी गोप्र् सूचनाको द रुपर्ोग ह नसक्दछ । त्र्सैले र्स्िो व्र्वस्थालाई पररमाजिन 
गन िपदिछ । 

12.8. प्रमाखणक समर् तमलान - कार्ािलर्ले सञ्चालनमा ल्र्ाएको र्ि-जी.पी. प्रणालीमा ठेक्का तनखश्चि ददन र 
तनखश्चि समर्मा पूणि भर्ि सक्न पने ह ुँदा प्रमाखणक समर्ले ठूलो महत्व राख्दछ । प्रणालीको 
एखप्लकेसन सभिरमा मात्र प्रमाखणक समर् तमलान ह ने िर समग्र प्रणालीमा नह ने गरेको पार्र्ो । र्सले 
प्रणालीको क नै एक घटनालार्ि अन सन्धान गन ि परेको खण्डमा समर् तमलान सम्बन्धी र्वश्वसतनर्िामा 
प्रश्न शउन सक्दछ । घटनाको उखचि जाुँचको तनतमत्त सम्पूणि प्रणालीमा प्रमाखणक समर् तमलान 
ह न पदिछ । समर् तमलान नभएको अवस्थामा एउट उपकरण र अको उपकरणको लग को समर् 
फरक पनि सक्ने भएकोले क नै घटनाहरुबीच सामञ्जस्र्िा असम्भव ह न जान्छ । फरक-फरक 
उपकरणका Log हरुमा फरक समर् रेकडि भई  र्सले समग्र प्रणालीको लग फाईल परीक्षण प्रार्: 
असम्भव ह न्छ । र्वद्य िीर् सरकारी खररद प्रणालीमा शबि सम्पूणि उपकरणहरुमा एउटै प्रमाखणक 
समर् तमलान गन िपदिछ ।   

12.9. प्रणाली सञ्जाल स रक्षा - कार्ािलर्ले सञ्चालनमा ल्र्ाएको र्स प्रणालीले लामो समर्सम्म सञ्जाल 
स रक्षाका न्रू्निम मापदण्ड समेि पूरा गरेको पार्एन । र्सले प्रणाली सञ्चालनमा उच्च जोखखम 
सजृना ह ने देखखन्छ । हालै मात्र Next Generation Firewall खररद गरी जडान प्रर्िर्ामा रहेको र 
शपूतििकिािले कार्ािलर्लार्ि हस्िान्िरण नगरेकै अवस्थामा नै त्र्स्िो Firewall जडान गरी प्रर्ोगमा 
ल्र्ाएकोले त्र्सले प्रणालीमा जोखखम सजृना ह न सक्ने देखखन्छ । कार्ािलर्को स रक्षा, तनदेखशका र 
नीतिको अभावमा शपूतििकिाि र प्रणालीको Support ददने िेस्रो पक्षको अन भवको शधारमा फार्रवाल 
उपर्ोग गने तनर्म लेखखन ले पतन प्रणाली प्रर्ोगमा च  नौिी र जोखखम द बै ह ने देखखन्छ । साथै 
कार्ािलर्ले खररद गरेको Next Generation Firewall ले मातै्र सम्पूणि सञ्जाल स रक्षा प्रदान गनि नसक्ने 
ह नाले कार्ािलर्ले हाल र्वद्यमान स रक्षा च  नौिीहरुलार्ि ध्र्ानमा राखेर प्रणालीलार्ि अन पलधध बनाउने 
(Denial of Service), शिमण रोकथाम गने (Anti-DDOS) र Web Application लार्ि जोगाउने Layer 

of Firewall लार्ि सञ्जाल स रक्षामा थप नगरेमा प्रणाली उच्च जोखखममा रहने देखखर्ो । कार्ािलर्ले 
सञ्चालनमा ल्र्ाएको र्स प्रणालीले लामो समर्सम्म सञ्जाल स रक्षाका न्रू्निम मापदण्ड समेि पूरा 
गरेको पार्एन । जसले गदाि प्रणाली सञ्चालनमा थप जोखखम सजृना ह ने देखखन्छ । 
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कार्ािलर्ले प्रणालीको सञ्जाल स रक्षाका न्रू्निम मापदण्ड पूरा गनि शवयकर्क संर्न्त्र लागू 
गन िपदिछ ।  

12.10. प्रणाली उपलधधिा - वेबमा शधाररि प्रणालीमा भरपदो गरी ररर्लटाईम सूचना शदानप्रदान ह न र्न्त्र 
उपकरणहरु िथा प्रणाली उच्च उपलधधिा अवस्था (High Availability, HA, Mode) मा जडान 
गररएको ह न पदिछ । कार्ािलर्ले प्रणाली सञ्चालनका लातग खररद गरेको उपकरणहरु र्वशेषि: Blade 

Server र SAN Storage (रार्ष्ट्रर् सूचना प्रर्वतध केन्रले उपलधध गराएको बाहेक) ले हालसालै 
उपलधध गराएका बाहेक) प राना र उत्पादकसुँगको सपोटि िथा सतभिस नभएको पार्र्ो । र्स्िा प राना 
उपकरणहरुको उत्पादकले End of Sale, End of Support घोषणा गरेको अवस्थामा पाटिप  जािहरुको 
उपलधधिा नह ुँदा प्रणाली सञ्चालनमा जोखखम ह ने देखखन्छ । कार्ािलर्ले र्स्िो अवस्थाको पररकल्पना 
गरी वैकखल्पक व्र्वस्था सर्हि िर्ारी अवस्थामा राख्न  उखचि ह न्छ । साथसाथै प्रणाली संरचनामा 
उच्च उपलधधिा अवस्था राख्नको लातग द र्ि-द र्ि वटा सभिरहरु (APP, CMS and DB) को धर्वस्था 
गररएकोमा हाल डाटाबेश सभिर एउटा मात्र सञ्चालनमा रहेको पार्र्ो । अको डाटाबेश सभिरमा 
समस्र्ा शर्ि प्रर्ोग तबहीन अवस्थामा ह ुँदा प्रणाली उच्च जोखखममा रहेको पार्र्ो । डाटाबेश सभिर 
एकल ह ुँदा APP र CMS Server (HA Mode) उच्च उपलधधिामा जडान ह न ले प्रणालीको सम्पूणि 
उपलधधिामा क नै टेवा प र्र्ािउने देखखएन ।  

कार्ािलर्ले प्रणाली संरचनामा रहेका सबै उपकरणहरु सम्पूणि उपलधधिा (HA) को 
अवस्थामा राख्न पदिछ।  

12.11. िथ्र्ाङ्कको वैकखल्पक भण्डारण - केन्रीर् डाटा सेन्टरमा दैवी र्वपखत्त वा अन्र् क नै कारणले भण्डारण 
भएको िथ्र्ाङ्क उपलधध ह न नसक्ने अवस्था शईपरेमा िथ्र्ाङ्क प्राि ह नेगरी िथ्र्ाङ्क भण्डारणको 
वैकखल्पक व्र्वस्था गररन  पदिछ । कार्ािलर्को सरकारी एकीकृि डाटा केन्रमा कोलोकेसन सेवा 
तलएर र्न्त्र उपकरण जडान गरेर िथ्र्ाङ्क सोही स्थानमा मात्र भण्डारण भएको िर अन्र् स्थानमा 
िथ्र्ाङ्क भण्डारणको वैकखल्पक व्र्वस्था रहेको छैन । कार्ािलर्को सरकारी एकीकृि डाटा केन्रको 
र्न्त्र उपकरण िथा डाटा सेन्टरमा क नै समस्र्ा शईपरेर िथ्र्ाङ्क नि वा फेरबदल भएको खण्डमा 
िथ्र्ाङ्क ररकभर गने क नै व्र्वस्था रहेको छैन । जसले गदाि कार्ािलर्को िथ्र्ाङ्क भण्डारणको अवस्था 
उच्च जोखखममा रहेको पार्र्ो । कार्ािलर्ले स रखक्षि र भरपदो िथ्र्ाङ्क भण्डारणको वैकखल्पक 
व्र्वस्था गन िपदिछ ।    

12.12. बीमा व्र्वस्था - तनकार्हरुले सेवा प्रवाहका लातग खररद गरेको र्न्त्र, उपकरण, एखप्लकेशन, 
प्रणालीको उपर्ोगका िममा चोरी, शगलागी, द घिटना िथा प्राकृतिक प्रकोप वा दैवी र्वपत्तीका कारण 
ज नस कै बखि क्षति िथा नोक्सानी ह ने सम्भावना रहन्छ । डाटा सेन्टर सञ्चालनमा हाई भोल्टेज 
र्वद्य ि तनरन्िर प्रवाह ह ने, ठूलो क्षमिाका मेखशनहरु तनरन्िर सञ्चालनमा रहने, क तलङ्ग, मोतनटररङ्ग 
लगार्िका उच्च जोखखम र् क्त उपकरण प्रर्ोग भर्रहने कारण ज नस कै बखि द घिटना ह ने जोखखम 
रहन्छ । तनरन्िररुपमा हाई भोल्टेजको र्वद्य ि र बढी क्षमिाको ईन्टरनेटको नखजक रहेर रेखदेख र 
ममिि सम्भार गन िपने कारण मानव स्वास्थ्र्मा समेि गम्भीर असर पने देखखन्छ । ठूलो रकम खचेर 
खररद गररएका िी उपकरणहरुलाई शकखस्मक रुपमा घट्ने द घिटना िथा प्राकृतिक प्रकोपबाट ह ने 
क्षति र मानव स्वास्थ्र्मा ह नसक्ने गम्भीर असरको समेि पूतिि ह नेगरी बीमा गररन  पदिछ। 
कार्ािलर्को डाटा सेन्टरको हालसम्म क नै बीमा गरेको पाईएन । अकस्माि क नै द घिटना भर्ि र्न्त्र 
उपकरण तबग्रमेा र पूवािधार नैं नि भएमा वा जनशखक्तको अंग-भंग वा गम्भीर चोटपटक वा घाईिे 
भएमा सोवाट उत्पन्न ह ने जोखखम न्रू्नीकरण गनि उखचि बीमा गनि शवयकर्क देखखन्छ । कार्ािलर्ले 
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खररद वा प्रर्ोग गरेको र्न्त्र उपकरणको पूणि बीमा नगररएमा द घिटनाबाट ह न सक्ने सम्भातबि 
क्षतिको पूतिि गन िपदाि सरकारलाई ठूलो व्र्र्भार पने देखखन्छ।  

डाटा सेन्टरमा चोरी, शगलागी द घिटना िथा प्राकृतिक प्रकोप वा दैवी र्वपखत्तका कारण 
ज नस कै बखि ह नसक्ने क्षति िथा नोक्सानीबाट स रखक्षि रहन पूवािधार र र्न्त्र, उपकरण िथा उखचि 
बीमा गन ि पदिछ।  

12.13. तललाम तबिी र िथ्र्ाङ्क स रक्षा - सूचना प्रर्वतध उपकरणरुमा लामो समर्सम्म सूचना भण्डारण गने 
हाडि तडस्क, तसडी, म्र्ाग्नेर्टक टेप, म्र्ाग्नेर्टक तडस्क, माईिो र्फल्म, खचप्स, मेमोरी काडि, फ्ल्र्ास 
स्टोरेज, फ्लपी तडस्क, खजप तडस्क, अखप्टकल तडस्क, तडतभतड, म्र्ाग्नेटो अखप्टकल तडस्क, तसम काडि, 
पेन िाईभ जस्िा भण्डारण तडभाईसहरु जडान भएका ह न्छन ्। सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी र्न्त्र उपकरण 
तललाम तबिी र तमन्हा गदाि सोमा जडान भएका सूचना भण्डारण गने तडभाईसहरु पतन संगै तललाम 
ह ने र भण्डारण भएका सूचना पतन संगै जाने भएकाले अति सम्वेदनशील र गोप्र् सरकारी सूचना 
बार्हररने र द रुपर्ोग ह न सक्ने जोखखम रहन्छ । त्र्स्िा तडभाईसहरुमा भण्डारण भएका सूचना 
साधारण िररकाले मेटाउुँदा (Delete गदाि) पतन र्वतभन्न ट ल्सहरु प्रर्ोग गरेर पतछ ररकभरी समेि गनि 
सर्कने ह नाले तललाम तबिी पश्चाि वाह्यपक्षले ररकभरी समेि गनि सक्ने जोखखम ह न्छ ।र्स्िा 
उपकरणहरुमा जडान भएको भण्डारण तडभाईसहरुलाई र्वद्य िीर् िथा च  म्बकीर् प्रर्वतधबाट तनस्िेज गने 
अभ्र्ास समेि रहेको पाईन्छ । तललाम तबिी गन ि भन्दा पर्हला सूचना प्रर्वतध र्न्त्र िथा 
उपकरणहरुमा भण्डारण भएका िथ्र्ाङ्क, र्ववरण िथा अतभलेख स रखक्षि र व्र्वखस्थि िररकाले राख्न  
पदिछ । तललाम र्विी गन ि पूवि उपकरणहरुमा रहेको डाटा एवम ् सूचनालाई पूणिरुपमा नि गररए 
पश्चाि मात्र तललाम गन िपदिछ । त्र्स र्कतसमका तडभाईसहरुलाई नि गने कार्िर्वतध नरहेको खण्डमा 
कार्िर्वतध िर्ार नभएसम्मको लातग त्र्स्िा तडभाईस (जस्िै हाडि तडस्क) लाई र्न्त्र उपकरणबाट 
तनकालेर स रखक्षि राखेपश्चाि मात्र तललाम तबिी गन िपदिछ । धेरै भण्डारण क्षमिा भएका र र्न्त्र 
उपकरणभन्दा बार्हर नैं राखेर उपर्ोग गररने भण्डारण तडभाईसहरु (External Storage Devices) 
को भने कार्िर्वतध िर्ार नभएसम्मको लातग तललाम तबिी गन िह ुँदैन ।  

कार्ािलर्ले उपलधध गराएको २०७७।७८ को खजन्सी तनरीक्षण प्रतिवेदन अन सार ल्र्ापटप 
थान-१९, कम्प्र् टर थान-९ तललाम तबिी गन ि पने भतन उल्लेख गरेको छ । र्स र्कतसमका सूचना 
प्रर्वतध उपकरणरुमा लामो समर्सम्म सूचना भण्डारण गने तडभाईसहरु जडान भएका ह न्छन ्। सूचना 
प्रर्वतध सम्बन्धी र्न्त्र उपकरणमा जडान भएको भण्डारण तडभाईसलाई राखेर वा नि गरेर मात्र  
तललाम तबिी गने कार्ािलर्को क नै नीति रहेको पार्एन ।  

कार्ािलर्ले र्वद्य िीर् सूचनाको स रखक्षि भण्डारण पश्चाि भण्डारण तडभाईसलाई र्न्त्र 
उपकरणबाट स रखक्षि िररकाले तनकालेर राख्न े वा नि गने कार्ि पश्चाि र्वद्य िीर् सूचना बार्हररने 
जोखखम छैन भन्ने स तनखश्चि भएपतछ मात्र सूचना प्रर्वतध र्न्त्र उपकरणको तललाम तबिी गने वा तमन्हा 
गने प्रावधानको लातग नीतिगि व्र्वस्था गरी सोको कार्ािन्वर्न गन िपदिछ ।  

12.14. ठेक्का प्रर्िर्ा र कागजािको भाषा - र्वद्य िीर् खररद प्रर्िर्ामा र्वदेशी ठेकेदार िथा शपूतििकिािले पतन 
सहभातग ह न पाउने व्र्वस्था रहेसुँगै ठेकेदारको देशको रार्ष्ट्रर् भाषामा कागजाि अपलोड गनि पाउने 
व्र्वस्था रहेको छ । र्स व्र्वस्थाले गदाि ज नसकै देशको भाषामा अपलोड भएका कागजािहरु पढ्न 
िथा ब झ्न कदठन ह ने समस्र्ा देखखर्ो भने भषागि ब झाईमा फरक पनि सक्ने कारणले सारभिू रुपमा 
प्रभावग्राही ठेकेदार समेि छनौट प्रर्िर्ाबाट बार्हरने जोखखम ह नेसक्ने देखखर्ो । ठेकेदार रहेको 
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देशको रार्ष्ट्रर् भाषामा कागजाि पेश गनि तमल्ने व्र्वस्थालाई पररमाजिन गरेर शम नागररकले ब झ्ने 
भाषा (जस्िै-अंग्रजेी भाषा) मा कागजाि पेश गने व्र्वस्था गररन  उपर् क्त ह ने देखखन्छ।  

12.15. र्न्त्र उपकरणको हस्िान्िरण र खजन्सी व्र्वस्थापन - शतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, 
२०७६ को दफा २८(१) मा खजम्मेबार व्र्खक्तले शफ्नो खजम्मामा शएको खजन्सी सामानको साि 
ददनतभत्र र्थास्थानमा दाखखला गरी से्रस्िा खडा गन िपने व्र्वस्था रहेको छ । त्र्सै गरी शतथिक 
कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली,  २०७७ को तनर्म १०० मा प्रत्रे्क कार्ािलर्ले गि 
शतथिक वषिको मौज्दाि, चाल  शतथिक वषिमा खररद गरेका िथा हस्िान्िरण भर्ि शएको मालसामान 
र वस्ि गि सहार्िाको रुपमा प्राि भएको मालसामान समेि उल्लेख गरी क ल सम्पत्ती िथा खजन्सी 
सामानको पररमाण र मूल्र्, चाल  शतथिक वषिमा तललाम, तमन्हा वा हस्िान्िरण भई खचि भएको 
पररमाण र मूल्र् िथा बाुँकी खजन्सी मालसामानको पररमाण र मूल्र् समेि ख लाई खजन्सी 
मालसामानको से्रस्िा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि ढाुँचामा राख्न  पने उल्लेख छ । कार्ािलर्को 
सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी र्न्त्र उपकरणको हस्िान्िरण र खजन्सी व्र्वस्थापन सम्बन्धमा देखखएका 
व्र्होराहरु देहार् बमोखजम छन ्:  

12.15.1. कार्ािलर्ले र्वतभन्न तमतिमा खररद गरेका देहार्बमोखजमका डाटा सेन्टरसुँग सम्बखन्धि र्न्त्र उपकरण 
रार्ष्ट्रर् सूचना प्रर्वतध केन्रको सरकारी एकीकृि डाटा सेन्टरमा जडान गनि पठाएका रु.३ करोड ७५ 
लाख ५९ हजार मूल्र्का ४७ थान र्न्त्र उपकरण रार्ष्ट्रर् सूचना प्रर्वतध केन्रले ब खझतलएको र उक्त 
र्न्त्र उपकरणहरु उक्त प्रणालीमा जडान भएको भन्ने शधार स्पि ह नेगरी क नै कागजाि पेश गरेको 
छैन । कार्ािलर्ले सरकारी एकीकृि डाटा सेन्टरसुँग कोलोकेसन सेवाको सम्झौिा समेि गरेको 
छैन। जसले गदाि र्न्त्र उपकरणको सद पर्ोग र धर्वस्थापनको खजम्मेवार क न तनकार् ह ने भन्न े
सम्बन्धमा भतूमकाको अन्र्ोलिा सजृना भएको छ । र्सले गदाि र्न्त्र उपकरणहरु हराउने, उपर्ोग 
तबहीन अवस्थामा रहन सक्ने िथा द रुपर्ोग समेि ह न सक्ने जोखखम रहन्छ । 

ि.स. खररद तमति र्न्त्र उपकरणको नाम संख्र्ा मूल्र् रु.  

1.  २०६६/९/१७ 22U Rack With Accessories १ ६२८२८ 
2.  

२०६७/११/२७ 42 U Server Rack १ १५२५५० 
3.  २०६९/३/१८ 42 U Server Rack १ १६३८५० 
4.  २०७३/१२/१ 42 U Server Rack १ १९८००० 
5.  २०७३/१२/१ KVM Switch १ १७३००० 
6.  २०६७/११/२७ Server Dell Power Edge ३ ११८६५०० 
7.  २०६९/२/८ Server Dell Power Edge 710 rack Mount 128 GB १ ७५४८४० 
8.  २०६९/२/८ Server Dell Power Edge 710 64GB २ ९५८२४० 
9.  २०६९/२/८ Server Dell Power Edge 710 32GB १ ३५५९५० 
10.  २०६९/२/८ Power Edge 710 Server 3430 6TB १ ३०७३६० 
11.  २०६९/३/१८ IBMX 3650 server १ ४९०४२० 
12.  २०७३/३/१५ QMPTS-EC 1280 VRP Storage Device १ ५३०३०० 
13.  २०७३/३/१५ Dell R 330 Power Edge Server १ ३३११०० 
14.  २०७२/२/१८ Global Server load balancer २ ६३७३२०० 
15.  २०७२/२/१८ SAN Box १ ५१००००० 
16.  २०७२/२/१८ SAN Switch २ १८६०००० 
17.  २०७२/२/१८ SAN Switch २ १८६०००० 
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18.  HB1 Card ४ ३६०००० 
19.  Ethernet Switch ३ १०५०००० 
20.  

२०७२/३/१४ 

Global Server Load balancer Pep risk १ २६३००० 
21.  Application Server HP १ ८६०००० 
22.  Web Server HP १ ७८४००० 
23.  SAN Box HP १ ३३४६००० 
24.  SAN Switch HP 16 Port २ १५६०००० 
25.  Database Server HP १ २२३६००० 
26.  Mail/DHS/Proxy १ ७८४००० 
27.  Buy Traving Server १ ८९०००० 
28.  Blade Charts १ १९१०४५० 
29.  Blade Switch २ ५१९५५० 
30.  Server १ ८६०००० 
31.  २०६७/११/२७ Sonic Firewall १ ३६१६०० 
32.  २०७०/३/१० Fortigate 80 c Firewall १ १३३००१ 
33.  २०७०/३/१० Network Firewall 100D १ ३३१४२९ 
34.  २०७६/८/१० Juniper Firewall SRX 345 १ ४५१८९८ 

जम्मा ४७ ३७५५९०६६ 

कार्ािलर्ले उक्त र्न्त्र उपकरण सरकारी एकीकृि डाटा सेन्टरले ब खझतलएको र प्रणालीमा नै 
जडान भएको भन्ने कागजाि माग गरी र्न्त्र उपकरणको अवस्था र्र्कन गरेर खजन्सी अद्यावतधक 
गन िपदिछ र सरकारी एकीकृि डाटा सेन्टरसुँग कोलोकेसन सेवाको सम्झौिा गन िपदिछ। 

12.15.2. कार्ािलर्ले खररद गरेका र कार्ािलर्मा अन्र्त्रबाट हस्िान्िरण भर्ि शएका सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी 
र्न्त्र उपकरण, लार्सेन्स िथा सफ्टवेर्रको वारेण्टी ग्र्ारेण्टी िथा लार्सेन्स अवतध स्पि ख ल्ने गरी 
प्रमाण कागजाि सर्हिको अतभलेख राख्न पदिछ । कार्ािलर्ले र्वतभन्न तमतिमा एखशर्ाली र्वकास बैंक 
लगार्ि ४ दाि ृतनकार्हरुबाट रु.3 करोड 52 लाख 28 हजार मूल्र्का डाटा सेन्टरमा जडान गने 
४० थान र्न्त्र उपकरण िथा प्रर्वतध प्राि गरेकोमा िी तनकार्हरुबाट शतधकाररक रुपमा हस्िान्िरण 
प्राि भएको क नै कागजाि पेश भएको छैन । शतधकाररक रुपमा हस्िान्िरण प्राि नगदाि र्न्त्र 
उपकरणको वारेण्टी, ग्र्ारेण्टी, सपोटि सेवा र लाईसेन्स र प्रर्ोग अबतध सम्बन्धमा अन्र्ौलिा सजृना 
भएको छ । जसले गदाि समग्र प्रणाली िथा िथ्र्ाङ्कको स रक्षा जोखखम ह ने देखखर्ो । र्न्त्र 
उपकरणसुँगै थप कागजाि प्राि नभएको कार्ािलर्ले जनाएको छ ।  

ि.सं. खररद तमति समानको नाम संख्र्ा मूल्र् रु कैर्फर्ि 
1.  

२०६७/११/२७ 42 U Server Rack १ १५२५५० तसल्टबाट प्राि 
2.  २०६९/३/१८ 42 U Server Rack १ १६३८५० CSC बाट प्राि 

3.  २०७३/१२/१ 42 U Server Rack १ १९८००० 
एखशर्ातल र्वकास बैङ्कबाट प्राि 

4.  २०७३/१२/१ KVM Switch १ १७३००० 

5.  २०६७/११/२७ Server Dell Power Edge ३ ११८६५०० तसल्टबाट प्राि 

6.  २०६९/२/८ Server Dell Power Edge 710 rack 
Mount 128 GB 

१ ७५४८४० 

ADBTA अन्िगििको CSC P(LTD) बाट 
प्राि 

7.  २०६९/२/८ Server Dell Power Edge 710 64GB २ ९५८२४० 

8.  २०६९/२/८ Server Dell Power Edge 710 32GB १ ३५५९५० 

9.  २०६९/२/८ Power Edge 710 Server 3430 6TB १ ३०७३६० 
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10.  २०७२/२/१८ Global Server load balancer २ ६३७३२०० 

एखशर्ातल र्वकास बैङ्कबाट प्राि 

11.  २०७२/२/१८ SAN Box १ ५१००००० 

12.  २०७२/२/१८ SAN Switch २ १८६०००० 

13.  

२०७२/०२/१८ 

SAN Switch २ १८६०००० 

14.  HB1 Card ४ ३६०००० 

15.  Ethernet Switch ३ १०५०००० 

16.  २०७२/०३/१४ Global Server Load balancer Pep risk १ २६३००० एखशर्ातल र्वकास बैङ्कबाट प्राि 

17.  

२०७३/७/१८ 

Application Server HP १ ८६०००० 

एखशर्ातल र्वकास बैङ्कबाट प्राि 

18.  Web Server HP १ ७८४००० 

19.  SAN Box HP १ ३३४६००० 

20.  SAN Switch HP 16 Port २ १५६०००० 

21.  Database Server HP १ २२३६००० 

22.  Mail/DHS/Proxy १ ७८४००० 

23.  Buy Traving Server १ ८९०००० 

24.  Blade Charts १ १९१०४५० 

25.  Blade Switch २ ५१९५५० 

26.  Server १ ८६०००० 

27.  २०६७/११/२७ Sonic Firewall १ ३६१६०० तसल्टबाट प्राि 
जम्मा 40 ३५२२८०९०  

हस्िान्िरण प्राि नै नभएका र्न्त्र उपकरणमा समस्र्ा शईपरेमा सो को ममिि, सपोटि सेवा 
िथा व्र्वस्थापनमा थप खचि गने शधार रहुँदैन । तडभाईसमा क नै समस्र्ा शई काम नलाग्ने भएमा 
र प्रर्ोग तमति समाि भएपतछ तललाम तबर्ि समेि गनि तमल्ने देखखंदैन । कार्ािलर्ले दाि ृतनकार्बाट 
प्राि र्न्त्र उपकरणको वारेण्टी, ग्र्ारेण्टी, प्रर्ोग तमति समाि ह ने अवतध, रू्जर म्र्ान्र् अल लगार्िका 
कागजाि सर्हि सपोटि सेवा शफैले सञ्चालन गनेगरी शतधकाररक रुपमा हस्िान्िरण प्राि गन िपदिछ । 
कार्ािलर्ले र्न्त्र उपकरणको हस्िान्िरण प्राि गरेर मात्र सोको व्र्वस्थापनको लातग थप खचि 
गन िपदिछ । 

12.16. िथ्र्ाङ्कको उपर्ोग र स्थानान्िरण - सूचना प्रर्वतध प्रणाली सञ्चालनमा भण्डारण भएको िथ्र्ाङ्कले बढी 
महत्व राख्दछ । कार्ािलर्ले सञ्चालन गरेको सूचना प्रर्वतध प्रणाली र्वकासको ३ वटा चरण मध्रे् 
हाल िेस्रो चरणमा रहेको जनाएको छ । प्रणाली र्वकासको ३ चरणमध्रे् पर्हलो चरण अथािि  
जनवरी २०१५ भन्दा पर्हला भण्डारण गररएको प्रणाली सञ्चालनको िथ्र्ाङ्कको सोसिकोड फेला 
नपरेकोले माईग्रटे नभई उपर्ोग गनि नसर्कएको कार्ािलर्ले जनाएको छ । कति क्षमिाको क न 
तडभाईसमा र कति क्षमिाको िथ्र्ाङ्क भण्डारण भएको छ भनी स्पि ख ल्ने क नै शतधकाररक कागजाि 
प्राि नभएकोले सो सम्बन्धमा र िथ्र्ाङ्कको अवस्था सम्बन्धमा र्र्कन ह ने शधार रहेन । र्वद्य िीर् 
सरकारी खररदसुँग सम्बखन्धि अति महत्वपूणि िथ्र्ाङ्क भर्वष्र्मा उपर्ोग ह नसक्ने, शवयकर्क परेमा 
प्रमाणको रुपमा पेश गन िपदाि बढी महत्व राख्न ेिथ्र्ाङ्क नि ह ने, हराउने, च  हावट भई द रुपर्ोग समेि 
ह न सक्ने जोखखम देखखर्ो । कार्ािलर्ले उक्त िथ्र्ाङ्कको खोजी गरेर अवस्था र्र्कन गरी भर्वष्र्सम्म 
उपर्ोग ह नेगरी स रखक्षि राख्न पदिछ ।  

12.17. तनष्कषि - साविजतनक खररद सम्बन्धी कार्िर्वतध, प्रकृर्ा िथा तनणिर्लाई ख ला, पारदशी, वस्ि तनष्ठ र 
र्वश्वसनीर् बनाउने उदे्दयकर्ले २०६४।५।३ मा स्थापना भएको साविजतनक खररद अन गमन 
कार्ािलर्ले र्वद्य िीर् सरकारी खररद प्रणाली सञ्चालन गने नेपाल सरकारको २०७४।४।१ को तनणिर् 
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अन सार प्रणाली कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाएको छ । शतथिक वषि २०७४।७५ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा 
स झाएका व्र्होराहरु कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अन गमन लेखापरीक्षण गदाि औलं्र्ाईएका 
स झावहरुमध्रे् केही स झावहरुको पूणि िथा केहीको शंखशक मात्र कार्ािन्वर्न भएको पाईएको छ भने 
कतिपर् स झावहरुको कार्ािन्वर्न ह न बाुँकी रहेको पार्एको छ । लेखापरीक्षणको िममा देखखएका 
व्र्होराहरुलाई दफागि रुपमा प्रस्ि ि गरी प्रणाली सञ्चालनको स रक्षा िथा जोखखम न्रू्नीकरणका 
उपार्, सूचना िथा िथ्र्ाङ्ककको स रक्षा, भण्डारण, गोपनीर्िा, पह ुँच तनर्न्त्रका उपार्, उपकरणहरुको 
स रक्षा, कनेखक्टतभर्ट, धर्ाकअप र ररकभरी, नेटवर्कि ङ, प्रार्वतधक जनशखक्त व्र्वस्थापन, प्रणाली 
सञ्चालन िथा व्र्वस्थापनका अन्र् र्वषर्हरुको अध्र्र्न एवं नमूना परीक्षण गदाि देखखएका व्र्होराहरु 
औलं्र्ाई स झाब समेि समावेश गररएको छ । उपरोक्त स झाबहरूको कार्ािन्वर्नबाट प्रणालीको 
व्र्वस्थापन र सञ्चालनमा कार्िदक्षिा र प्रभावकारीिा अतभबरृ्ि ह ने र तबद्य िीर् सरकारी खररद 
प्रणालीको सञ्चालनबाट साविजतनक खररद प्रर्िर्ामा देखखएको अस्वस्थ प्रतिस्पधािलाई न्रू्न गरी खररद 
प्रर्िर्ालाई ख ल्ला, पारदशी, वस्ि तनष्ठ र र्वश्वासनीर् बनाउन सहर्ोग प ग्ने अपेक्षा गररएको छ । 


